
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   "٢ـ١" نراه قريبا ويرونه بعيدا "اسرائيل"زوال : لزهار لحوار
  "حماس" في دعوته للحوار مع الرئيس عباس ليس جاداً: حمدانأسامة 

  راء انتخابات مبكرة وينفي وجود اتصاالت مباشرة بين فتح وحماسعبد ربه يدعو إلج
     تعمل على صياغة قانونية أمنية تفصل غزة عن الضفة"إسرائيل ":صحيفة إسرائيلية

  هارتفاع كبير وملحوظ على شعبية ابو مازن وغالبية تعارض استقالت: استطالع

ــاد ــالته لالتح ــى رس رداً عل
تعاقـب  " إسرائيل... "األوروبي

 فياض وتحتجز عائدات الضرائب
  

 ٤ص ... 

 ٩/٦/٢٠٠٨١١٠٣اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٠٣:         العدد                  ٩/٦/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٤  عّباس يناقش مع العاهل السعودي الوضع الفلسطيني ومبادرة الحوار .٢
 ٥ احترامه التفاق صنعاءهنية يؤكد للرئيس اليمني  .٣
 ٥  "إسرائيل"بوقف المفاوضات مع  طالبوي داخلشدد على ضرورة رأب الصدع الي القدومي .٤
 ٦  عبد ربه يدعو إلجراء انتخابات مبكرة وينفي وجود اتصاالت مباشرة بين فتح وحماس .٥
 ٦  أشهر ثالثةدعوة عباس للحوار نتاج جهود وساطة تواصلت منذ: مصدر فلسطيني .٦
 ٧  الهدف تنفيذ المبادرة اليمنية بكل بنودها: لجنة متابعة الحوار .٧
 ٧  الحوار الفلسطيني الشامل سينطلق بمشاركة جميع الفصائل بال استثناء: حنا عميرة .٨
 ٨ إضاعتهاة الوطنية يجب عدم هناك فرصة تاريخية الستعادة الوحد:  البرغوثيمصطفى .٩
 ٨  "التشريعي"نواب من فتح وحماس وكتل أخرى يبحثون تفعيل دور  .١٠
 ٩   الجاري لمراجعة مسار المفاوضات١٦ إسرائيلي يعقد في - أميركي -اجتماع فلسطيني  .١١
 ٩   غزةطة تطلب رسمياً من واشنطن التدخل لمنع عملية إسرائيلية ضد قطاعالسل .١٢
 ٩ "إسرائيل" بعدم تطوير العالقة مع األوروبيطالب االتحاد ي "التشريعي" .١٣
١٠ ةالضفوفضائية األقصى بالعمل في غزة وفلسطين  السماح لطواقم تلفزيون .١٤
    

    :المقاومة
١٠   استعادة الثقة بينهمادكارفتح وحماس تؤكدان في ... مشاورات مكثفة بين الفصائل .١٥
١٢   "حماس" في دعوته للحوار مع الرئيس عباس ليس جاداً: حمدانأسامة  .١٦
١٢  وليس مع منظمة التحرير" فتح"لحوار الفلسطيني المرتقب سيكون مع ا": حماس" .١٧
١٢  الرئيس عباس تدين لقاءات دكار بين حماس وفتح وتعتبرها تراجعا عن بيان" الديمقراطية" .١٨
١٣  بقصف مدفعي شرقي غزة من حماس   مقاوماستشهاد .١٩
١٣  سنرد الصاع صاعين إن حاول العدو ارتكاب أي مغامرة في قطاع غزة: أبو مجاهد .٢٠
١٣  حماس تؤكد ان اعتقال ناشطيها في الضفة يعيق الحوار .٢١
١٣   "الغرباء" لتدارك مشكلة وجود "عين الحلوة" في  للفصائلاجتماعات .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤    في غزة ستتواصلالتهدئةالمفاوضات للتوصل إلى ": هآرتس" .٢٣
١٤      تعمل على صياغة قانونية أمنية تفصل غزة عن الضفة"إسرائيل" :صحيفة إسرائيلية .٢٤
١٥  أيالون يشكك في تصريحات قريع حول مسودة اتفاق السالم   .٢٥
١٥ االسرائيليون يهاجمون تهديد موفاز السياسي اليران .٢٦
١٥  يرفضون االنسحاب من الجوالن %٦٧و يطالبون باستقالة أولمرت؛% ٦١:استطالع .٢٧
١٦  "إسرائيل"مشروع قانون جديد في الكنيست حول حق السكن الدائم للفلسطينيين في  .٢٨
١٦   نتابع األحداث في لبنان عن قرب:اولمرت .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٦   لبنانحول قضية إعمار مخيم البارد شماليألونروا لمذكرة فلسطينية  .٣٠
١٧   في القدس إعالن حرب"إسرائيل"ممارسات : التميمي .٣١
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١٧  ارتفاع كبير وملحوظ على شعبية ابو مازن وغالبية تعارض استقالته: استطالع .٣٢
١٧  هات في نعلين مع جيش االحتاللإصابة صحافي واعتقال ثالثة مواطنين خالل مواج .٣٣
١٨  االحتالل يفرج عن أسيرة من مدينة الخليل .٣٤
١٨  أفاع سامة تهاجم أسرى سجن النقب الصحراوي .٣٥
١٨  ينيةاالحتالل اإلسرائيلي يفرض إغالقاً كامالً على المناطق الفلسط .٣٦
١٨   اليوم ألف طالب فلسطيني يبدأون امتحانات الثانوية العامة٧٧ .٣٧
١٨  زيادة عمليات السطو والسرقة بسبب اشتداد الحصار واالحتياج الملح: غزة .٣٨
١٩  وزيع عادل في ميزانية السلطة تطالب بت ضد الفقرمظاهرة في رام اهللا .٣٩
١٩  همية الحوار االعالمي الفلسطيني االلمانيأ حولمؤتمر دولي  .٤٠
١٩   من االحتالل أول مغارة في العالم يصدر بحقها أمر هدمفي القدس: تحقيق .٤١
   

   :صحة
 ١٩   تنضم إلى قافلة شهداء حصار غزة من المرضى١٨٥ة الضحي .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٩  الجزائر مستعدة لتزويد غزة بالوقود مجانا: بلخادم .٤٣
٢٠ "إسرائيل"رفض التطبيع المجاني مع  :الورقة العربية إلى األورومتوسطي .٤٤
٢٠  القاهرة تحذر حماس من تحركات إلحراجها إقليمياً ودولياً .٤٥
٢٠  مصر والجامعة تحتجان على تصريحات اوباما وماكين حول القدس .٤٦
٢٠  مصر تتجه لمطالبة إسرائيل بتعويضات على جرائمها ضد األسرى .٤٧
٢١  " إسرائيل" أفريقيا إلى ١٦إحباط محاولة تسلل  .٤٨
٢١  لقاء رسمي بين مشعل والمعلم: دمشق .٤٩
٢١  كشف خمسة أنفاق قرب رفح لتهريب الوقود والغذاء الى غزة: مصر .٥٠
٢١  "إسرائيل"شكال بشأن ندوة تصدير الغاز إلى إ: مصر .٥١
٢١  متهم بتمويل حماس اإلفراج عن قيادي في جماعة األخوان: القاهرة .٥٢
٢٢  بإطالق أحد أسراها" إسرائيل"سوريا تطالب  .٥٣
٢٢  بون الظواهري بالتوبةمشايخ قبائل سيناء يطال .٥٤
٢٢  البحرين تعّين يهودية سفيرة لدى واشنطن .٥٥
   

   :دولي
٢٢ "إسرائيل"حزب دنماركي يتهم الحكومة الدنماركية بالتبعية ألمريكا و .٥٦
٢٢    نفس مع قضايا العرب والمسلمين  خداع الالغرب يمارس : الصحفي روبرت فيسك .٥٧
٢٣   الجاري١٦رفع العالقات في " إسرائيل"االتحاد األوروبي يبت في طلب  .٥٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣   "٢ـ١" نراه قريبا ويرونه بعيدا "اسرائيل"زوال : الزهار .٥٩
٢٥  فوزي برهوم... فجأة وبدون مقدمات .٦٠
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٢٦  ياسر الزعاترة... مفاوضات فاشلة ودعوة للوحدة الفلسطينية .٦١
٢٨  بالل الحسن... نحو الحالة الصحيحة" يتقدم"الوضع الفلسطيني  .٦٢
٣٠  سميح شبيب... !وارمبادرة الح .٦٣
٣١  اليكس فيشمان... الحسم في غضون ايام .٦٤
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  عائدات الضرائب وتحتجز تعاقب فياض "إسرائيل... "رسالته لالتحاد األوروبيعلى  رداً .١

 احتجزت عائدات الضرائب التـي      "إسرائيل" أن   أكد مصدر فلسطيني  : ٩/٦/٢٠٠٨ ٤٨عربنشر موقع   
حتى اآلن لم نتلقى من إسرائيل األموال الذي وعـدنا          : "يفترض تحويلها لخزينة للسلطة الفلسطينية، وقال     

كذلك لن تتمكن السلطة من دفع المرتبات في الشهور المقبلة إذا لم تعد             . بها، ولم نتمكن من دفع المرتبات     
 ".حتجزهاإسرائيل األموال التي ت

وأكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن عائدات الضرائب التي تجبيها السلطات اإلسرائيلية لحـساب الـسلطة               
 مليون دوالر لم يتم تحويلها الـشهر الماضـي          ٦٠الفلسطينية وفقا التفاقات موقعة بين الجانبين والبالغة        

لوماسية التي قادها مسؤولو الـسلطة      الحملة الدب "لحساب السلطة الفلسطينية، وقال أن ذلك يأتي ردا على          
جاءت في أعقاب   "وأوضح أن الخطوة اإلسرائيلية     ". ضد توثيق العالقات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي      

قيام رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض بتوجيه رسالة خطية لنظرائه في دول لالتحاد األوروبي حثهم               
 ورفض ضمها إلى االتحاد ألنها تنتهـك القـوانين          لإسرائي مع   فيها على عدم توثيق التعاون االقتصادي     

 ".الدولية وتعمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية
 رون بـار أون أوقـف       اإلسـرائيلي البريطانية أن وزير المالية     " إندبندانت أون صندي  "وذكرت صحيفة   

ت الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بعدما وجـه فيـاض          الدفعات المالية الشهرية الكاملة من إيرادا     
 أوروبـا، يحثهـا فيهـا علـى تعليـق           في والتنمية   يقتصادأيضاً رسالة مشابهة إلى منظمة التعاون اال      

 . المنظمةفي الحصول على العضوية الكاملة "إسرائيل" تجريها حالياً بشأن طلب التيالمفاوضات 
قال مسؤول إسرائيلي إن وزارة المالية      : رويترزنقالً عن وكالة     ٩/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وأوردت  

 لكنها ستقتطع نحو ربع قيمـة العائـدات         ]إلى السلطة الفلسطينية  [موالاألاإلسرائيلية وافقت على تحويل     
  . لسداد ديون السلطة الفلسطينية للمؤسسات اإلسرائيلية)  مليون دوالر أمريكي٧٥(البالغ قيمتها 

  
  يناقش مع العاهل السعودي الوضع الفلسطيني ومبادرة الحوار عّباس .٢

أوضح السفير الفلـسطيني لـدى      :  ناصر الحقباني  ،جدة نقالً عن مراسلها في    ٩/٦/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
الرئيس عباس زار السعودية من أجل      "إن  " الحياة"السعودية جمال الشوبكي في اتصال هاتفي أجرته معه         

اهللا في موضوع المبـادرة التـي أطلقهـا للوفـاق الفلـسطيني،              ن الملك عبد  أخذ النصيحة والمشورة م   
السعودية هي دائماً   "، مشيراً إلى أن     "والمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وكذلك الموقف األميركي منها       

ن جاء إلى المملكة ألخذ التأييد والدعم لمبادرته، خصوصاً أ        "وأكد أن عباس    ". المشجعة للحوار الفلسطيني  
للسعودية جهوداً سابقة في العمل على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، سواء في رعايتها التفـاق مكـة                 

ولفت إلـى أن الـرئيس      ". الفلسطيني قبل عامين، أم في اتصاالتها مع اإلخوة في حركة حماس بعد ذلك            
  .الفلسطيني غادر إلى القاهرة للقاء الرئيس حسني مبارك اليوم

 وتعثر عملية الـسالم واالسـتيطان       "إسرائيل"در قضايا الحوار الوطني والتهدئة مع        تتص أنومن المقرر   
 السفير الفلسطيني لدى مصر نبيـل       أفادجدول أعمال اللقاء المرتقب اليوم بين عباس ومبارك، حسب ما           
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... عباس معني بأن يكون للقاهرة اإلسهام األساسي في الحوار كي ينجح           "أن" الحياة"عمرو الذي أكد لـ     
  .في هذا الصدد"  وجهة نظر مصرإلىوننتظر االستماع 

الـسفير جمـال    إلى أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في   ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
 يتم الحوار بين حركتي فتح     أن ضرورة   ى العاهل السعودي والرئيس الفلسطيني توافقا عل      إنالشوبكي قال   
  .عربية وتحت مظلتها فقط الجامعة الإطاروحماس في 

 وضع  إلى بأن جولة عباس العربية تهدف       أمسكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني         أو
 ولجهـة  اإلسـرائيليين القادة العرب في صورة الوضع السياسي الفلسطيني لجهة المفاوضات الجارية مع    

  .اًالجهود المبذولة الستئناف الحوار الوطني وفق دعوة عباس مؤخر
  
 احترامه التفاق صنعاء يؤكد للرئيس اليمني هنية .٣

 مع الرئيس  هاتفياً المقال إسماعيل هنية اتصاالً الفلسطيني أجرى رئيس الوزراء: وائل بنات- غزة
 من  حيث وضعه في صورة آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة حالياً،اليمني علي عبد اهللا صالح
 وأكد له احترامه التفاق ،وكرر هنية شكره لجهود الرئيس صالح .وطنيةأجل الحوار والمصالحة ال

 ودعاه إلى بذل الجهود إلى جانب ، الفلسطيني–صنعاء وإمكانية أن يشكل منطلقا للحوار الفلسطيني 
 .الدول العربية من أجل انطالق وإنجاح الحوار الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية

 الفلسطيني في أي مكان -لح عن ارتياحه لألجواء السائدة وبارك اللقاء الفلسطيني من جانبه أعرب صا
يعقد به في أي دولة عربية وأكد أنه سيبذل كل جهوده مع األشقاء العرب في هذا الموضوع إلنجاحه 

 ".وتحقيق المصالحة الفلسطينية
 ٩/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  "إسرائيل"بوقف المفاوضات مع  طالبوي خلداشدد على ضرورة رأب الصدع الي القدومي .٤

 أعرب رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القـدومي            : نادية سعد الدين   –عمان  
نجاح الجهود الفلسطينية والعربية المبذولة للتوصل إلى وفاق وطني من شأنه تعزيز الكفاح             "عن أمله في    

رأب الـصدع فـي     "وشدد على ضـرورة     ". لي ودعم المقاومة الشعبية   الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائي   
وقـال القـدومي فـي       ".بوقف المفاوضات مع الجانب اإلسـرائيلي     "، مطالباً   "الساحة الداخلية الفلسطينية  

 طريـق   إلى اإلسرائيلي   –لقد وصلت مفاوضات التسوية بين الجانبين الفلسطيني        "تصريح صحافي أمس    
لمماطلة التي تتبعها دولة االحـتالل اإلسـرائيلي إلـى جانـب عـدم جـديتها                مسدود، بسبب التعنت وا   

وطالـب   ". المحتلـة  لـألرض واستمرارها في التوسع االستيطاني في الضفة الغربية وحصارها الـدائم           
 الفلسطينية المحتلـة    األراضيبتفعيل منظمة التحرير والحفاظ على دوائرها ومؤسساتها خارج         "القدومي  

  ".وأدواته عن ضغوط االحتالل اإلسرائيلي  بعيداًاألهدافتحقيق حتى تتمكن من 
القدومي سيعمل بكل جهد ممكن إلنجـاح المبـادرة         "وبحسب مستشاره اإلعالمي أنور عبد الهادي، فإن        

باعتبار أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السالح األمضى للوصول إلى الحقوق الفلسطينية المـشروعة              
ـ    ". الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف     والثابتة في إقامة   من دمـشق إن    " الغد"وقال عبد الهادي ل

صعبة علـى   "، ألن المرحلة المقبلة ستكون بحسب تعبيره        "القدومي يدعو إلى التجاوب الجاد مع المبادرة      "
القيـادة  الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إذا لم يتم التوصل إلى الوحدة الوطنية من خـالل وحـدة                 

  ".والوطن
  ٩/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   وجود اتصاالت مباشرة بين فتح وحماسينفيجراء انتخابات مبكرة وإل ودعي ربه عبد .٥
 ياسر عبد ربه أمين      أكد : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  

 لم يحدد موعد النطالق الحوار الوطني لغاية        بأنه ،أمس ،سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     
وقـال فـي     .، ومحذرا من االنشغال بالترتيبات الفنية بعيدا عن المشاكل الجوهريـة فـي الحـوار              اآلن

 تتم في   أنن اللقاءات يمكن     لقاءات أل  إجراء المشكلة ليس في     إن : الفلسطينية الرسمية  لإلذاعةتصريحات  
 كان هنـاك    إنالمشكلة هي المسائل الجوهرية،     .  جهات مختلفة  إشرافوتحت   غيرها   أوالجامعة العربية   

 . احتفاالت حوارية وال لكاميرات تـصوير ولقـاءات        إلىاتفاق علي المسائل الجوهرية فلن نكون بحاجة        
 ال توجد اتصاالت واللقاءات والكالم الذي يـدور  اآلن حتىوحول آلية االتصال مع حماس قال عبد ربه،    

 اآللية التـي نتبعهـا      ى مما هو كالم مباشر، سوف نر      أكثر ثالثة   أطراف هو مجرد كالم مع      هنا وهناك 
  . ضمانات وتأكيدات لنجاح الحوار في الفترة القادمةىونعتمدها لكيفية الحصول عل

تساءل ياسر عبد ربه في حوار مع إذاعة        : رام اهللا من   ٩/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   
عن مصير ما اعتبره سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع          ) ٨/٦( األحد   ]أمس[، اليوم "نصوت فلسطي "

ما هو مصير االنقالب وما هو الوضع األمني الذي يجب أن ينشأ بديالً عن االنقالب، وكيف                "غزة، قائال   
 فئـة   يرحل االنقالب، وكيف تحل محله سلطة وطنية فعلية تمثل حكم القانون وال تمثل حكم مليـشيا أو                

وطالب عبد ربه بإجراء انتخابات مبكـرة، مـشدداً علـى أن تجـري              . ، على حد تعبيره   "حزبية واحدة 
الزلزال الذي حصل والكوارث التي نحن فيها وإلغاء نظام سياسي بأكمله هـذا             : "انتخابات مبكرة، بقوله  

تكون تقريبا سنة قبـل     كله يستدعي إجراء انتخابات، وعلى كل حال لم تكن مبكرة جداً هذه االنتخابات س             
  . على حد مزاعمه" موعدها الطبيعي

  
  أشهر ثالثةدعوة عباس للحوار نتاج جهود وساطة تواصلت منذ: مصدر فلسطيني .٦

 أن دعوة الرئيس محمود "الشرق األوسط"كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ:  صالح النعامي- غزة
 قامت بها "الهادئة"ر من جهود الوساطة عباس للحوار مع حماس برعاية عربية، تمثل نتاج ثالثة أشه

وقال المصدر إن زياد أبو عمرو وزير الخارجية الفلسطيني السابق وعبد اهللا  .شخصيات فلسطينية
الحوراني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق، ووزير االتصاالت الفلسطيني األسبق عماد 

ث الماضية بلورة ونقل صيغ لتقريب وجهات النظر بين الفالوجي تولوا بشكل فاعل خالل األشهر الثال
وحسب المصدر، فقد شاركت في هذه الجهود قيادات من حماس في الضفة  .أبو مازن وحركة حماس

. الغربية، وتحديداً وزير التعليم السابق ناصر الدين الشاعر ووزير التخطيط األسبق سمير أبو عيشة
حركة أحمد ل وزير الداخلية األسبق، وعضو المجلس الثوري لوعن حركة فتح شارك اللواء نصر يوسف

 أن أبو مازن تعرض لحملة ضغوط كبيرة من وأضاف. أبو غنيم، ووزير الدولة األسبق قدورة فارس
، في ظل توفر كل المؤشرات التي تؤكد أن "إسرائيل"داخل فتح للحوار مع حماس ووقف التفاوض مع 

دنى من المرونة المطلوبة للتوصل لتسوية سياسية، في ظل إصرار  لن تبدي الحد األأولمرتحكومة 
 على مواقفها من قضايا الصراع الرئيسية ال سيما القدس والالجئين، ومستقبل التجمعات "إسرائيل"

 جانب فشل سياسة عزل حماس التي إلىاالستيطانية في الضفة الغربية، وطابع الدولة الفلسطينية، 
  . شاركت فيها السلطة

 ألبو مازن أن اإلسرائيليين لن يقدموا له شيئاً مع أكدن النائب عن فتح محمد دحالن أ إلىوأشار المصدر 
في المقابل، قال المصدر هناك ضغوط من قبل قيادات الصف الثاني داخل حماس . نهاية العام الجاري

رة شؤون قطاع غزة في  ترى هذه القيادات أنه ال يمكن لحماس أن تنجح في إداإذعلى قيادة الحركة، 
ظل الحصار المفروض على القطاع، وفي ظل بعض الممارسات الخاطئة التي تقدم عليها أجهزة 

 .الحركة
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 أن أكثر الصيغ التوافقية التي أبدى الطرفان اهتماماً بها كانت تقوم على تشكيل إلىوأشار المصدر 
لى أال ترأسها حماس وتكون مشاركة حكومة جديدة تكون مهمتها األساسية العمل على رفع الحصار ع

وأشار المصدر إلى أن العقبة الوحيدة التي تعترض اتفاق الطرفين على هذه الصيغة هو  .فتح فيها رمزية
إصرار أبو مازن على أن تعترف الحكومة الجديدة بكل االتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير 

  .وتعلن احترامها اللتزامات السلطة السياسية
من ناحية ثانية، لم تستبعد مصادر فلسطينية أخرى أن تكون دعوة أبو مازن للحوار مرتبطة أساساً 

 . بشأن العديد من قضايا الحل الدائم"إسرائيل"بحدوث تقدم في المفاوضات مع 
 ٩/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 الهدف تنفيذ المبادرة اليمنية بكل بنودها:  متابعة الحوارلجنة .٧

 أعلنت اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس السلطة        .):أ.ب.د( نقالً عن وكالة     ٩/٦/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
بكل "الفلسطينية محمود عباس لرعاية استئناف الحوار الوطني أن هدف الحوار هو تنفيذ المبادرة اليمنية               

لها في رام    اجتماع   أولوأكدت اللجنة في بيان صحفي عقب       ". بنودها كما أقرتها القمة العربية في دمشق      
 أن الحوار الوطني الشامل ستشارك فيه جميع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية في األراضي              أمساهللا  

وشددت اللجنة على االلتزام بالرعاية العربية للحوار كما تضمنتها قرارات الجامعة العربيـة             . الفلسطينية
وثمنت اللجنة في بيانها    ،  ٢٠٠٧ عام   ويوني/  حزيران ١٥في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في        

التي عبرت عن تأييـدها     "ردود الفعل العربية والصديقة وكذلك ردود الفعل الفلسطينية الرسمية والشعبية           
  ". ودعمها لمبادرة الرئيس عباس

األحمـد  عـزام   قـال   :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٩/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  
  :، هي من أربع نقاط إن اللجنة في ختام اجتماعها أصدرت بياناً"سطالشرق األو"لـ
الحوار الوطني الشامل يجب أن تشارك فيه جميع القوى والفصائل الوطنية "التأكيد أوالً أن : أوالً

 ."واإلسالمية
العربية في  هدف الحوار الوطني الشامل هو تنفيذ المبادرة اليمنية بكل بنودها كما أقرتها القمة إن: ثانياً

 .دمشق
 االلتزام بالرعاية العربية للحوار كما تضمنتها قرارات الجامعة العربية إلىاللجنة تدعو في بيانها : ثالثاً

، وهو اليوم التالي إلعالن ٢٠٠٧ يونيو /حزيران١٥في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بتاريخ 
 .بمسلحي حركة فتح واألمن الفلسطينيحماس سيطرتها على كل قطاع غزة، بعد إلحاق الهزيمة 

اللجنة تثمن كل ردود الفعل العربية والدول الصديقة الرسمية والشعبية التي عبرت عن دعمها : رابعاً
  .وتأييدها لمبادرة الرئيس أبو مازن

إننا اآلن في انتظار تحرك جامعة األول العربية على غرار ما حصل في حال األزمة "وأضاف األحمد 
  ."نيةاللبنا

 .من أهمية محادثات السنغال، قائال إن األمر ال ينطوي على مفاوضات سريةاألحمد وقلل 
  
  الحوار الفلسطيني الشامل سينطلق بمشاركة جميع الفصائل بال استثناء: حنا عميرة .٨

 إن مبـادرة  : قال حنا عميرة عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية         :  سليم تايه  -طولكرم  
كونها صدرت  " محمود عباس، إلطالق الحوار الوطني الفلسطيني، تختلف عن المبادرات السابقة          الرئيس

الشامل سينطلق بمشاركة جميع     عن رأس الشرعية الفلسطينية، وهذا يعني أن الحوار الوطني الفلسطيني         
 ".أعطاها زخم إضافي  "وأضاف أن وجود هذا الغطاء الشرعي للمبادرة         ".الفصائل الفلسطينية بال استثناء   

 إن إخفاق المفاوضات مع إسرائيل، أحد األسـباب التـي           ،"قدس برس " عميرة، في تصريح لـ      اعترفو
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 الفلسطينية، وأيضا القوى في الساحة الفلسطينية إلى التفكير بهذا الموضـوع، بمعنـى أن              دفعت الرئاسة 
شيء، في ظـل     ، لكنها لم تسفر عن    المجتمع الدولي طالب السلطة بالتفاوض، وكان هناك جلسات طويلة        

الفلسطينية أعطت فرصـة     الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والحصار، ومع ذلك فإن القيادة          
دون فائدة، وهذا أصـبح واضـحا        كبيرة و واسعة للتوصل إلى نتائج من خالل هذه المفاوضات، ولكن          

  .للجميع
  ٨/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
 إضاعتها تاريخية الستعادة الوحدة الوطنية يجب عدم هناك فرصة:  البرغوثيمصطفى .٩

 ٤٨مصطفى البرغوثي الساعات الــ     . اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية النائب د       : نائل موسى  -رام اهللا   
 االنقـسام   وإنهـاء  الرئيس محمود عباس للحـوار       أطلقهاالمقبلة حاسمة ومصيرية بالنسبة للمبادرة التي       

 التحرك للضغط على الفرقاء فـي الـساحة الوطنيـة           إلى جماهير شعبنا، أمس،     واستعادة الوحدة، داعياً  
 إجراءات مبادرة الرئيس ورد حماس االيجابي عليها وما أعقبها من           أنورأى   .القتناص الفرصة المتاحة  

 تبديد الوقـت فـي الحـوار        أو يحذر من عواقب االنتظار،      أنوفرت فرصة يتطلب اغتنامها للتنفيذ قبل       
ه آن األوان الستعادة الوحدة الوطنية وعلى أساس ديمقراطي واالسـتفادة مـن األفـق البنـاء                 ورأى أن 

  . كشعب فلسطينيأمامناوااليجابي الذي انفتح 
 ٩/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 "التشريعي" من فتح وحماس وكتل أخرى يبحثون تفعيل دور نواب .١٠

 شكلت هيئة ممثلي الكتل     : نائل موسى  ،م اهللا را نقالً عن مراسلها في    ٩/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة   نشرت  
والقوائم البرلمانية، أمس، عدة مجموعات عمل كمجموعة العمل فـي القطـاع االقتـصادي والمـالي،                
ومجموعة العمل في قطاع الخدمات العامة، ومجموعة عمل في قطاع الرأي العام والحريات والمجتمـع               

وستتولى هيئة ممثلي الكتل والقوائم، متابعة التشريعات        .ةالمدني، ومجموعة العمل في القضايا االجتماعي     
 في مقر المجلـس     وعقدت الهيئة، أمس، اجتماعاً    .التي يصدرها الرئيس كقرارات وقوانين قبل صدورها      

 المؤقت برام اهللا، إلقرار خطة العمل المقترحة لتفعل عمل أعضاء المجلس التشريعي، والعتماد              اإلداري
 .لكيفية تحقيق ذلكاآلليات التفصيلية 

 والمستقلون،  واإلصالحوشارك في االجتماع ممثلون عن سائر الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها التغيير             
 حضور النائب الثاني لـرئيس      إلىمصطفى البرغوثي عقب االجتماع عندما أشار       . النائب د  أكدهوفق ما   

 السعي لتفعيل دور النواب وفق ما       إطاري   والتغيير ف  اإلصالححسن خريشة، ونائب عن كتلة      .المجلس د 
واعتبر البرغوثي مشاركة ممثلين     .يسمح به القانون ضمن المساعي المبذولة لتفعيل دور المجلس بالكامل         

 . لتفعيل المجلس والنهوض بدوره الرقابي والتشريعي ايجابياًعن سائر الكتل والقوائم مؤشراً
قالت النائب خالدة جرار عن الجبهة الـشعبية        .): أ.ب.د(ة   نقالً عن وكال   ٩/٦/٢٠٠٨الدستور  وجاء في   

 جاء استمراراً لالجتماع األول الذي بـدأ الخمـيس          ] بمشاركة فتح وحماس   برلمانيةالكتل  ال[إن االجتماع 
الماضي وتقرر فيه تشكيل لجنة من ممثلي كافة الكتل والقوائم البرلمانية بما فيها حماس وفتح والتي أسند                 

ضع تصور حول كيفية تفعيل دور النواب في ظل تعطيل المجلس، وبـدأت اللجنـة أولـى                 إليها مهمة و  
  . أمساجتماعاتها 

الـشبكة اإلعالميـة    "وحول آلية تفعيل دور النواب في التشريعي، أوضحت جرار في تصريحات لموقع             
االجتماعـات  بأن النقاش تركز على عدة جوانب أهمها أن اجتماع النواب يأتي خارج نطاق              " الفلسطينية

ومن ثم ناقش النواب أهمية تفعيل الدور التشريعي للوقوف في وجه استمرار            "وأضافت  . الرسمية للمجلس 
 مـن   ]يونيو[إصدار قرارات بقوانين بالشكل الذي يجري منذ إعالن حالة الطوارئ في منتصف حزيران            
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" اسي بحيث تكون هذه القرارات     من القانون األس   ٤٢، وااللتزام بما جاء في المادة       ]٢٠٠٧[العام الماضي 
كما تركز الناقش على كيفية تفعيل دور النواب في مراقبـة           "وقالت جرار   . فقط" عند الضرورة القصوى  

عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية والحقوق والحريات وذلك عبر لجان يتم اإلعـداد               
ا النشاط مقتصر على النواب المتواجدين في الـضفة         ونوهت جرار إلى أن هذ    ". لتشكيلها من كافة النواب   

الغربية فقط لصعوبة التواصل في الوقت الحالي مع نواب قطاع غزة في ظل حالة التعطيل التي يشهدها                 
 . المجلس، وفق قولها

وحضر االجتماع إضافة إلى جرار النائب حنان عشراوي عن قائمة الطريق الثالث، ومصطفى البرغوثي              
سطين المستقلة، وبسام الصالحي وقيس أبو ليلى عن قائمة البديل، ومحمود العالول وربيحـة              عن قائمة فل  

 . ذياب وانتصار الوزير وعزام األحمد عن كتلة فتح البرلمانية، وأيمن دراغمة عن كتلة حماس البرلمانية
شة لالنـضمام   وتم االتفاق خالل االجتماع على دعوة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خري            

إلى لجنة تفعيل دور النواب على أن تصبح اجتماعات النواب في هذه اللجنة دورية وتعقـد مـرة كـل                    
 .أسبوعين

  
   الجاري لمراجعة مسار المفاوضات١٦ إسرائيلي يعقد في - أميركي - فلسطيني اجتماع .١١

 منظمـة   صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضـات فـي        .كشف د  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
ميركياً سـيعقد فـي القـدس       أ -سرائيلياً  إ -عن أن اجتماعاً فلسطينياً     " األيام"التحرير، في تصريح لـ     

 كونداليزا رايس، التي    األميركيةالغربية يوم السادس عشر من الشهر الجاري، بمشاركة وزيرة الخارجية           
اته في اطـار زيارتهـا المقبلـة        تلتقي الرئيس محمود عباس في رام اهللا يوم الخامس عشر من الشهر ذ            

 -وذكر عريقات أنه سيتم في االجتماع مراجعة مجريـات العمليـة التفاوضـية الفلـسطينية                 .للمنطقة
 األعمـال بالنسبة لنا كطرف فلسطيني فإن الموضوع األول على جدول          : "، وأين وصلت وقال   اإلسرائيلية

نفيذ التزامات خارطة الطريق، وعلـى رأسـها         بت اإلسرائيليفي اللقاءات مع رايس هو ضرورة االلتزام        
  ".الوقف الكامل لجميع األنشطة االستيطانية، وعلى رأسها النمو الطبيعي
، بأن القدس ليست مطروحة     أولمرتوفي الغضون، فقد رفض عريقات تصريحات لمسؤولين في مكتب          

تم االتفاق عليه منذ البداية     كل المواضيع على الطاولة دون استثناء، ودون تأجيل، وكما          : للتفاوض وقال 
  .فال شيء متفقاً عليه حتى االتفاق على كل شيء

  ٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   غزة تطلب رسمياً من واشنطن التدخل لمنع عملية إسرائيلية ضد قطاعالسلطة .١٢

قـف   للتدخل من أجل و    األميركيةتوجهت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي إلى الواليات المتحدة         : القدس
صائب عريقات، رئيس   .وقال د  .إسرائيليون ضد قطاع غزة يلوح بها مسؤولون        إسرائيليةعملية عسكرية   

 وطلبنـا   األميركية اإلدارةأجرينا اتصاالت مع    ": "األيام"دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير لـ        
 في مـصر    األشقاء" أن   إلى ، فيما نوه  " ضد قطاع غزة   إسرائيليةمنهم رسمياً التدخل لمنع عملية عسكرية       

  ".يعملون من اجل تهدئة في قطاع غزة وان جهودهم في هذا الصدد ما زالت مستمرة
  ٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 "إسرائيل" بعدم تطوير العالقة مع األوروبيطالب االتحاد ي "التشريعي" .١٣

مجلس بادروا بتـسليم لـويزا    الأعضاء من  عدداًأن عضو المجلس التشريعي وليد عساف   أعلن :رام اهللا 
 إلـى  رسـالة موجهـة      األوروبية، رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية      األوروبيمورغنتيني عضو البرلمان    

 أي بأن ال يقوم بتطوير      األوروبي االتحاد   إلى الرسالة تضمنت طلبا     إنوقال عساف،    .األوروبيالبرلمان  
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مت تواصل عدوانها وحصارها للشعب الفلـسطيني        ما دا  "إسرائيل" التعاون والعالقة مع     أشكالشكل من   
خصوصا في قطاع غزة، وتستمر في تنفيذ سياستها التوسعية عبر تهويد القدس وعزلها عـن محيطهـا                 

 .الفلسطيني وبناء وتوسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري
 ٩/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 الضفةوالعمل في غزة فضائية األقصى بوفلسطين   لطواقم تلفزيونالسماح .١٤

أن هناك توجها لدى السلطة الفلسطينية      " فلسطين اليوم "كشفت مصادر عليمة ومطلعة لـ      :  خاص –غزة  
في رام اهللا بالسماح لفضائية األقصى التابعة لحركة حماس بالعمل في الضفة الغربية بعد رسـائل غيـر                  

ح لطاقم تلفزيون العمل فـي قطـاع        مباشرة بين الطرفين سمحت بموجبها حكومة حماس في غزة السما         
  .غزة

وذكرت هذه المصادر أن أي خطوة إيجابية تقدم عليها حركة حماس في غزة تجـاه وسـائل اإلعـالم                   
  . سلطة سيقابلها خطوة إيجابية أخرى في مدن الضفة الغربيةلالرسمية التابعة ل

ستئناف العمل في قطاع غزة بعد أن    وكان مراسلنا علم أن طواقم تلفزيون فلسطين تم تبليغها باالستعداد ال          
  . كانت منعتها حركة حماس أثناء سيطرتها على قطاع غزة

  ٨/٦/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
   استعادة الثقة بينهمادكارفتح وحماس تؤكدان في ... مشاورات مكثفة بين الفصائل .١٥

لجبهتان الشعبية والديمقراطيـة    بحثت ا  : وكاالت ، وعن غزة  من    ٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
في قطاع غزة سبل إنجاح الحوار      " حماس"و" فتح"وحزب الشعب في لقاءين منفصلين مع قيادتي حركتي         
  . الوطني الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

تهـا  وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول إن قوى اليسار ستواصل بذل جهودها ولقاءا              
مع الحركتين في إطار العمل الستكمال النقاش والتقاط الفرصة للبدء في الحوار الوطني عقـب دعـوة                 

على التقاط الفرصة وبذل الجهود إلنجـاح       " حماس"توافقنا في لقائنا مع     "وأضاف  . الرئيس محمود عباس  
ة ووقف المالحقـات    الحوار، وطرحنا مطالبنا كتبييض السجون من المعتقلين السياسيين في غزة والضف          

  ".والحمالت اإلعالمية بين الطرفين
تأتي فـي إطـار تـشاور       "هاشم إن اللقاءات مع قوى اليسار        جمال أبو " حماس"وقال القيادي في حركة     

الحركة وتواصلها مع الفصائل من أجل استغالل أجواء الحوار واستثمار كل الجهود التي تعمل الحركـة                
   ".على إنجاحها
 االعالن الذي وقع عليه حكمت زيد من حركة فتح وعماد خالد العلمي من حماس ووزيـر                 الى ذلك، قال  

يشكرون الوسيط لتمكنه من اعادة أجواء      ... الممثلون الفلسطينيون "الخارجية السنغالي شيخ تيدياني جاديو      
إلى أن الـسنغال    ، مشيرا   "الثقة واالحترام المتبادل الذي سمح لهم بمناقشة المصالح األساسية للفلسطينيين         

المصالحة بـين العائلـة     "ستستأنف االتصاالت مع الجانبين لتنظيم اجتماعات في المستقبل بهدف تحقيق           
وكان الرئيس السنغالي عبداهللا واد التقى الجمعة مع ممثلي الحركتين بالتناوب، وقال متحـدث     ".الفلسطينية

  .باسم الرئاسة إن جهود الوساطة ستجرى على سبع مراحل
كانت أجواء اللقاءين ايجابية سادت : غزة من عن فتحي صباح مراسلها ٩/٦/٢٠٠٨ الحياة افتوأض

جبهة "فيها الصراحة والمكاشفة، اذ قدم ممثلو الفصائل الثالثة التي نسقت مواقفها في ضوء تشكيلها 
ن يسهم في أخيراً، اقتراحات محددة على الفريقين المتصارعين، من شأن تنفيذها أ" اليسار الفلسطيني

وبعدما استعرضت األطراف جميعاً مواقفها من قضايا . توفير أجواء أفضل للحوار الوطني الشامل
  .الحوار والتهدئة مع اسرائيل وغيرها، بحثت في مضمون الحوار وشكله ومكان انعقاده وسبل إنجاحه
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ر وطنياً شامالً وليس ثنائياً، رغبتهم في أن يكون الحوا" حماس"و" فتح"وأكد ممثلو الفصائل الثالثة لممثلي 
وطالبوا بتبييض السجون وإطالق المعتقلين من . وعبروا عن رفضهم مبدأ المحاصصة بين الحركتين

في غزة، أو السلطة الفلسطينية في الضفة، وتم االتفاق على أن يقدم ممثلو الحركتين " حماس"سجون 
  .آلخرقائمتْين منفصلتْين بأسماء معتقلي كل فريق في سجون ا

كما طالبت الفصائل الثالثة بإحياء لجنة الحوار الوطني المؤلفة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية 
انه بحاجة إلى مزيد من " حماس"واإلسالمية وممثلين عن عباس والمجلس التشريعي، األمر الذي رأت 

اس في هذا الشأن، حسب ما قال إلى على توجيه مذكرة إلى عب" فتح"النقاش الداخلي، فيما تم االتفاق مع 
وليد " الشعب"كايد الغول، وعضو المكتب السياسي لحزب " الشعبية"عضو اللجنة المركزية لـ " الحياة"

  ".فتح"وأضاف الغول والعوض ان المذكرة ستحمل توقيع الجبهتين والحزب و. العوض
وأضاف ". امل في أي انتخابات مقبلةفتح وافقت على اعتماد نظام التمثيل النسبي الك"وقال الغول إن 

لخطاب عباس ودعوته إلى الحوار واستعداداً للتجاوب معها، مشيراً " حماس"العوض أنه لمس تفهماً لدى 
وأشار إلى انه تم الطلب من . ترغب في أن تكون هناك مظلة عربية للحوار" حماس"إلى انه الحظ أن 

" فتح"ثر في الحوار الوطني الشامل، خصوصاً أن قيادة في القطاع بأن يكون لها دور مؤ" فتح"قيادة 
تدرك أكثر من غيرها أهمية هذا الحوار الشامل، قياساً مع الحوار الذي أفضى إلى التوصل إلى وثيقة 

  .الوفاق الوطني
 أسامة حمدان ممثل حمـاس فـي         أن  غزةعن أشرف الهور من      ٩/٦/٢٠٠٨ القدس العربي    وأوردت

 طرح فكرة مختلفة تماماً عن اعالن صنعاء، الفتاً الى أن هذه األفكار تتحدث عـن                لبنان قال ان وفد فتح    
التسليم باقالة حكومة اسماعيل هنية واعتبار حكومة سالم فياض شرعية، واعتبار كافة القـرارات التـي                

يس وفي االتجاه اآلخر قال مصدر المطلع لـ القدس العربي ان الرئ          . اتخذها رئيس السلطة عباس نافذة      
الفلسطيني محمود عباس سيعمل على انجاز مبادرة عربية شاملة خالل جولته الحالية تهدف الى انهـاء                 

  .الخالف باجماع الكل
وذكر المصدر ان خطاب الرئيس األخير الذي دعا فيه للحوار مثل أكثر من خطوة ايجابية ، كونه ابتعد                  

  .عن استخدام مصطلحات االنقالب ، واالنتخابات المبكرة
وشدد على ان المطلوب حالياً من حماس أن تقدم خطوات أكثر تقدماً عن موقفها الحالي لبدء الحوار مع                  
فتح، من خالل قيامها بـ انهاء سيطرتها المسلحة على غزة ، وذكر المصدر في هذا السياق أن هنـاك                   

اس التـي تـرفض     موافقة في حركة فتح ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية تؤكد أنها ستقبل بأن تستعيض حم            
  .التراجع عن االنقالب بتقديم تعهد خطى للجامعة العربية بذلك 

وكشف المصدر عن نقل رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري للرئيس عباس ورقة من قيادة حمـاس            
في سورية تتحدث عن نيه الحركة في المصالحة وانهاء الوضع الفلسطيني المأزوم، وقال ان هذه الورقة                

  .تقبل بشكل كامل من قبل حركة فتح اذا ما أدخلت عليها بعض التعديالت يمكن أن 
 أحمد يوسف المستشار السياسي في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة قال لـ                . د اال أن 

. ال قيمة لها ولن تؤدي الى لقـاءات أو حـوارات          ) يقصد تعهد حماس  (القدس العربي ان اي اشتراطات      
يبدأ الحوار بين فتح وحماس بدون أي شـروط وان تبحـث كـل المـسائل علـى طاولـة                وطالب بأن   

وهاجم يوسف أطرافا داخل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، واتهمها بأنها تريد تخريب مسار الحوار             .الحوار
 .ورأى يوسف أن توجه كل من الرئيس عباس وهنية صادق، ويؤسس لمرحلة جديدة تنهي الخالفـات                 . 

 عن قيامه مؤخراً وقبل خطاب الرئيس عباس الذي دعا فيه للحـوار بـاجراء اتـصاالت                 وكشف يوسف 
  .ولقاءات مع قادة من حركة فتح

وعن نظرة حماس للحوار مع فتح قال يوسف ان هذا الحوار يجب أن يبحث مـسألة تـشكيل األجهـزة                    
مـشاركة حمـاس فـي      وفي سؤال لـ القدس العربي عن        .األمنية، وكذلك اعادة هيكلة منظمة التحرير     
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حكومة جديدة حال تم الصلح مع حركة فتح، في ظل رفض المجتمع الدولي االعتراف بها قال المستشار                 
  .يوسف ان هذا األمر متروك للحوار

  
  " حماس" في دعوته للحوار مع الرئيس عباس ليس جاداً: حمدانأسامة  .١٦

، في بيروت أن اللقاء الذي جمـع       "حماس"أسامة حمدان ممثل حركة      عد   :قدس برس  - فلسطين ، بيروت
في العاصمة السنغالية داكار بمبادرة من الرئيس عبـد اهللا واد، كـان             " فتح"و" حماس"بين وفدي حركتي    

اختبارا عمليا للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس األسبوع الماضي للحوار الفلـسطيني الـوطني               
   .حسب قوله- لم تكن إال كالما لم يصدقه الواقعوهو اختبار أكد عدم صدقية هذه الدعوة، وأنها

: لم يحمل شيئا جديدا إلى داكار، وقـال       " فتح"أعرب حمدان، في تصريحات صحفية عن أسفه ألن وفد          و
، واللقاء الذي جرى فـي داكـار بـين وفـدي            "فتح"و" حماس"عمليا ال جديد حتى اآلن في الحوار بين         "

لـم  " حماس"مبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس للحوار مع         الحركتين كان دليال ملموسا على أن ال      
ودعا حمدان الرئيس محمـود عبـاس إلـى          ".تكن مبادرة جادة وأن المواقف القديمة هي ذاتها لم تتغير         

  .خطوات جادة تنهي االنقسام وتهيئ المناخ لحوار وطني حقيقي
 يقوم بخطوات عمليـة إلعـادة اللحمـة         إن المطلوب من الرئيس أن يفعل أكثر من الحديث وأن         : "وقال

يونيو /الوطنية، وأن أبسط الخطوات لذلك تتم عبر التراجع عن كل القرارات التي تم اتخاذها بعد حزيران               
من العام الماضي، وأن ينطلق في حوار وطني غير مشروط من خالل إعالن القـاهرة واتفـاق مكـة                   

  ".مسبقة فهو حديث ال يخدم الحوارالمكرمة وإعالن صنعاء، أما الحديث عن الشروط ال
إما أن يكون في مستوى المبـادرة       : وأشار حمدان إلى أن الرئيس وضع نفسه بين خيارين ال ثالث لهما           

التي أطلقها، ويفتح حوارا وطنيا جادا ينهي االنقسام ويعيد اللحمة الوطنية، وإمـا أن يـستمر فـي ذات                   
لسطيني أن الدعوة لم تكـن إال المتـصاص المطالـب           الشروط التي تعيق أي حوار ليكتشف الشعب الف       

الشعبية الفلسطينية والضغوط العربية واإلسالمية باتجاه الحوار، ويبدو أن هذا هو مـا تعكـسه رؤيـة                 
الرئيس، الذي أكد البيت األبيض عقب اتصال جرى بين رايس وعباس أنه ال يـزال ملتزمـا بـشروط                   

  .السالم ومتطلباته
  ٩/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  وليس مع منظمة التحرير" فتح"الحوار الفلسطيني المرتقب سيكون مع ": حماس" .١٧

التعليق على عمل اللجنة التي شكلها رئيس السلطة محمـود عبـاس مـن              " حماس"رفضت حركة   : غزة
منظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة دعوته للحوار، واعتبرت ذلك محاولة للهروب من متطلبات الحـوار              

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية" حماس"أن يكون بين فتح وحماس وليس بين الذي يجب 
سامي أبو زهري فـي تـصريحات صـحفية أن          " حماس"وأكد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية       

نحن نعتبر أنفسنا غير معنيين باللجنة المـشكلة        : "أوالً، وقال " فتح"و  " حماس"الحوار يجب أن يكون بين      
والمنظمة وإنمـا هـو حـوار بـين     " حماس"نظمة بشأن قضية الحوار، فالحوار ليس بين      من فصائل الم  

ونحن  يمكنه أن يتطور إلى حوار وطني يمكن أن تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية،            " فتح"و" حماس"
  .، على حد تعبيره"فتح"في صنعاء رفضنا الجلوس مع وفد المنظمة وأصررنا على الجلوس مع حركة 

  ٨/٦/٢٠٠٨ الفلسطيني لإلعالم المركز
  
  الرئيس عباس تدين لقاءات دكار بين حماس وفتح وتعتبرها تراجعا عن بيان" الديمقراطية" .١٨

مع الرئيس " حماس"و" فتح"بين حركتي ) السنغال(أدانت الجبهة الديمقراطية لقاءات دكار : رام اهللا
 حث عن حلول المحاصصة الثنائية تشكلإن الب"السنغالي، وقال مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية 
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لمنظمة التحرير،  ارتداداً عن بيان الرئيس محمود عباس، وتراجعاً عن قرار وبيان اللجنة التنفيذية
وأكد  ".الوفاق الوطني الوحدوية بالدعوة إلى الحوار الوطني الشامل على أساس إعالن القاهرة ووثيقة

الوطني  اإلصالح"أن ) ٨/٦(نسخة منه اليوم األحد " قدس برس"المصدر في تصريح صحفي، تلقت 
أسس ديمقراطية انتخابية،  الفلسطيني بالحوار الشامل هو البديل لالنقسام المدمر، وبناء وحدة وطنية على

  ".الفلسطينية؛ بقوانين التمثيل النسبي الكامل لكل مؤسسات السلطة والمجتمع المدني ومنظمة التحرير
 ٨/٦/٢٠٠٨قدس برس

  
  في قصف مدفعي شرق غزة من حماس   مقاومتشهاداس .١٩

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس عن مقتل أحد النشطاء الفلسطينيين في عملية            :  أشرف الهور   -غزة  
قصف نفذتها قوات االحتالل االسرائيلية شرق مدينة غزة، وتبنت كتائب القسام الشهيد، وقالت انه كـان                

لها، وانه قضى في قصف مدفعي لقوات االحتالل لـ موقـع ربـاط             يعمل ضمن الوحدة الخاصة التابعة      
  .شرق غزة، ولفتت الي أن باقي مجموعتها نجت من القصف

  ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  سنرد الصاع صاعين إن حاول العدو ارتكاب أي مغامرة في قطاع غزة: أبو مجاهد .٢٠

إذا حـاول   "ن على العدو الصهيوني     توعدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين برد الصاع صاعي        : غزة
بطوالت المقاومين سـوف تعجـز جـيش        "، مؤكدة أن    "ارتكاب أي مغامرة فاشلة مسبقاً في قطاع غزة       

 ".االحتالل على وصف المشهد القتالي االستشهادي في غزة إذا كتب لهم العودة سالمين بعـد هـزيمتهم                
إن تهديدات االحتالل المتكررة ليس     : " في فلسطين  المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية    " أبو مجاهد "وقال  

بجديدة، وإن كنا نحذر من حالة العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا الفلسطيني في غزة المحاصـرة                
والضفة المحتلة فلم تنقطع العمليات العدوانية على شعبنا من قتل وتوغالت واعتقـاالت وهـدم البيـوت                 

  ".وتجريف األراضي الزراعية
  ٨/٦/٢٠٠٨ركز الفلسطيني لإلعالم الم

  
   تؤكد ان اعتقال ناشطيها في الضفة يعيق الحوارحماس .٢١

اعتبرت حركة حماس أمس األحد ان استمرار أجهزة األمن الفلـسطينية فـي             : من أشرف الهور   -غزة  
ـ    .الضفة الغربية باعتقال ناشطيها ال يهيئ النجاح الحوار الفلسطيني         م وطالب فوزي برهوم المتحدث باس

الحركة في تصريح تلقت القدس العربي نسخة األجهزة األمنية بـ وقف حمالت االعتقاالت اليومية فـي                
وشدد على ضرورة ان تقوم األجهزة األمنيـة         .الضفة الغربية ألبناء حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية      

اعـادة فـتح كافـة      التابعة للرئيس محمود عباس بـ اطالق سراح المعتقلين السياسيين والعمـل علـى              
  .المؤسسات التي أغلقتها واطالق الحرية للتعبير عن الرأي في كافة وسائل االعالم 

  ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  " الغرباء" لتدارك مشكلة وجود "عين الحلوة" في  للفصائلاجتماعات .٢٢

 تحويله  اكدت مصادر فلسطينية ان موضوع امن مخيم عين الحلوة وحمايته وعدم          : محمد صالح  -صيدا  
ان لجنـة الطـوارئ الفلـسطينية       " الـسفير "وعلمت  . الى ملجأ للغرباء، اثير في المخيم من اوسع ابوابه        

زارت مخيم عين الحلوة علـى      " قوى التحالف الفلسطيني  "و" فصائل منظمة التحرير  "المركزية التي تضم    
تماعا مع لجنـة المتابعـة      ضوء االجتماع الذي عقد في مقر القنصلية الفلسطينية في بيروت، وعقدت اج           

الفلسطينية، ثم عقدت اجتماعا موسعا مع القوى االسالمية استمر نحو اربع ساعات، شارك فيه اضـافة                
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" أمير عصبة األنصار الـشيخ أبـو طـارق الـسعدي          "الى قائد الكفاح المسلح الفلسطيني منير المقدح،        
الحركة االسالمية الفلـسطينية    "مسؤول  ومسؤول اعالم العصبة الشيخ ابو شريف، وعدد من مسؤوليها، و         

  . الداعية الشيخ جمال خطاب والشيخ يوسف طحيبش" المجاهدة
وافادت المصادر ان القوى االسالمية ابدت تجاوبا الفتا مع تحرك اللجنة ومسعاها، لتجنيب مخيم عـين                

ـ    " (عصبة االنصار "وان  . الحلوة واهله كأس مأساة مخيم نهر البارد       وى التنظيمـات   بصفتها اكبـر واق
ابدت ارتياحها لهذا التحرك ووعدت بالتجاوب المطلق مع انهاء ظاهرة الغرباء في            ) االسالمية في المخيم  

مخيم عين الحلوة، اال انها طلبت اعطاءها بعض الوقت للتنفيذ الميداني المتعلق بهذا الشق، على ضـوء                 
عددهم الى عدد اصابع اليد الواحـدة  تسريبات اعالمية تحدثت عن وجود عدد من االشخاص قد ال يصل           
  . من هويات عربية خليجية، يقيمون في المخيم وفي اماكن محددة منه

ابلغت اعضاء لجنة الطوارئ انها على جهوزية تامـة، الفـشال أي            " العصبة"واشارت المصادر الى ان     
 معلومـات عـن اي      وطلبت ابالغها وتزويدها باي   . محاولة لزعزعة االمن ان في المخيم او في الجوار        

  . تحضيرات تجري في المخيم للقيام باي عملية، من اجل افشالها فورا
  ٩/٦/٢٠٠٨السفير 

  
   في غزة ستتواصلالتهدئةالمفاوضات للتوصل إلى ": هآرتس" .٢٣

 استبعدت مصادر عسكرية ودفاعية اسرائيلية شن عملية عسكرية واسعة في : أسعد تلحمي-الناصرة 
ال تبدو وشيكة او مؤكدة كما تشير وسائل "إن عملية كهذه " هآرتس"لصحيفة قطاع غزة قريبا، وقالت 

، مضيفة أن المفاوضات للتوصل إلى وقف اطالق نار في قطاع غزة ستتواصل خالل "اإلعالم
، وان الحكومة اإلسرائيلية ستقرر بعد هذه المدة الخطوات التالية "حماس"األسبوعين المقبلين مع حركة 

ولفتت المصادر الى ان الجيش اإلسرائيلي لم يعزز بعد وجود قواته على الحدود ". سحما"في مواجهة 
  .مع قطاع غزة، كما لم يستدع قوات االحتياط

ان قادة في الجيش اإلسرائيلي أكدوا انه ما لم تحقق هذه المفاوضات المرجو منها خالل "وأشارت إلى 
ربما سيصبح أكثر ميال للخيار العسكري لفرض حل أسبوعين فان وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك 

ومن المقرر ان تجتمع الحكومة االمنية االسرائيلية غدا الجراء مشاورات في شأن شن ". في قطاع غزة
  .هجوم على غزة

  ٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   تعمل على صياغة قانونية أمنية تفصل غزة عن الضفة"إسرائيل":  إسرائيليةصحيفة .٢٤

 بدأت في اآلونـة األخيـرة       "إسرائيل"اإلسرائيلية اليمينية، أن    " هتسوفية"كرت صحيفة   ذ :القدس المحتلة 
صياغة رؤية أمنية وقانونية جديدة حول ضرورة الفصل في التعامل بين قطاع غزة والـضفة الغربيـة،                 

سلطة حمـاس   "بحيث تعتبر سلطة الفلسطينيين في الضفة معتدلة يجري التعامل معها بطريقة مختلفة عن              
  . وخلق طرق للتعامل معها على كافة المستويات- حسب وصفها-"المتطرفة

" سلطة رام اهللا  "وأشارت الصحيفة إلى أن التمييز الذي يتم صياغته اآلن يسمح بمواصلة المفاوضات مع              
وعدم عرقلة مفاوضات الحل النهائي، فيما تعتبر غزة منطقة معادية تسيطر عليها حماس، وعدم السماح               

عطف المجتمع الدولي والتحايل على     "ستغالل مضمون السلطة الواحدة والذي يمكنها من جلب         لحماس با 
 "إسرائيل"وحسب المصادر األمنية اإلسرائيلية، فإن الصياغة والرؤية اإلسرائيلية الجديدة تمكن            ".الحصار

ـ كنبذ العنف واالعتر  "لكافة المطالب الدولية،    " حماس"من مواصلة الحصار حتى تستجيب        "إسرائيل"اف ب
  ".واالعتراف بكافة المواثيق الدولية

  ٩/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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   يشكك في تصريحات قريع حول مسودة اتفاق السالمأيالون .٢٥

شكك الوزير اإلسرائيلي عضو المجلس الوزاري المصغر عامي أيالون بما نسب  :وديع عواودة -حيفا
  .تدوين مسودة اتفاق عناصر التسويةلرئيس المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع عن بدء 

 اليوم إن الشعبين ليسا بحاجة إلى كتابة أوراق وتدوين اتفاقات، "للجزيرة نت"وقال أيالون في تصريح 
في القرى ) العمل(وتابع أيالون خالل زيارة له لبعض نشطاء حزبه  .الفتا إلى وجود هذه من قبل وبكثرة

دوين األوراق ال تكفي وأن ما يحتاجه الشعبان هو أفعال على اللقاءات وت" أن ٤٨العربية في أراضي 
واعتبر أن نجاح المسيرة السياسية يتطلب رؤية الفلسطينيين حقائق إيجابية على األرض مثل  ".األرض

نزع الحواجز ووجود اقتصاد أفضل وتوفر حرية حركة أفضل مثلما يحتاج اإلسرائيليون إلى الشعور 
  .باألمن

 ٨/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  االسرائيليون يهاجمون تهديد موفاز السياسي اليران .٢٦

هاجم نائب وزير األمن االسرائيلي متـان فلنـائي، أمـس األحـد وزيـر                :زهير اندراوس  -الناصرة  
المواصالت االسرائيلي شاؤول موفاز واتهمه باستغالل مصالح اسرائيل االسـتراتيجية بـشكل تهكمـي              

  . بهدف دفع مكانته في حزب كاديماوجعلها اداة في اللعبة السياسية
وذلك بعد تصريحات موفاز قبل يومين التي صرح فيها بأنه اذا ما استمرت ايران في برنامجها النـووي             

ـ ) معاريف( اسرائيل ان تعمل لوحدها ضد ايران، واضاف فلنائي، كما أفاد موقع صحيفة              ىفان عل   ىعل
واكد فلنائي بأن تصريحات موفاز قـد        .ررا فادحا االنترنت بأن مثل هذه التصريحات تضر باسرائيل ض       

. خلفية الصراعات الداخلية فـي حـزب كاديمـا        ى  جاءت لتخدم مصالح سياسية خاصة بحتة، وذلك عل       
  .وجاءت تصريحات فلنائي في مقابلة صحافية مع القناة الثانية االسرائيلية

لخطوات من اجل التوصل    وبخصوص موضوع قطاع غزة صرح فلنائي بأن اسرائيل سوف تستنفد كل ا           
 تهدئة فان اسرائيل سوف تعمل عسكريا في قطاع غزة          ىالي تهدئة في قطاع غزة واذا لم يتم التوصل ال         

  .ورفض فلنائي تحديد موعد للعملية العسكرية في غزة. وعندها سيكون وضع حماس صعبا جدا
  ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يرفضون االنسحاب من الجوالن %٦٧و يطالبون باستقالة أولمرت؛% ٦١:استطالع .٢٧

من اليهود  % ٦١، الذي نشرت معطياته أمس على أن        "مؤشر السالم " دل االستطالع الشهري     -الناصرة
مـن المـستطلعين رفـضهم      % ٦٧االسرائيليين يطالبون باستقالة أولمرت من منصبه، في حين أعرب          
  .االنسحاب الكامل من هضبة الجوالن السورية في اطار اتفاق سالم

من المستطلعين باستقالة رئيس الحكومة إيهود أولمرت على خلفيـة شـبهات الفـساد              % ٦١فقد طالب   
أيدوا تشكيل حكومـة    % ٢١فقط التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مقابل        % ٤٠الموجهة له، فيما أيد     

 إلى حين البت    فقط إلى ابقاء أولمرت في منصبه     % ٢٠بديلة برئاسة رئيس حكومة بديل ألولمرت، ودعا        
مـن  % ٦٧أما بالنسبة لالتصاالت الجارية مع سورية، فقد اعلن          .في مسألة تقديم الئحة اتهام ضد أم ال       

اليهود االسرائيليين الذين شملهم االستطالع رفضهم لالنسحاب الكامل من هـضبة الجـوالن الـسورية               
الكامل ان دوافعهم عـسكرية     من المعارضين لالنسحاب    % ٦٥يؤيدون ذلك، وقال    % ١٦المحتلة مقابل   

  .إنهم يعارضون االنسحاب لكون الجوالن جزءا من أرض إسرائيل الكاملة% ٢٠وأمنية، في حين 
  ٩/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  "إسرائيل" قانون جديد في الكنيست حول حق السكن الدائم للفلسطينيين في مشروع .٢٨
وزير القضاء دانييل فريدمان، الثالثاء القادم، من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع برئاسة 

، والذي يحدد صالحية المحكمة العليا في )الليكود(اقتراح قانون خاص لعضو الكنيست ميخائيل إيتان 
وكان هذا االقتراح قد وضع على طاولة الكنيست . التدخل في القوانين التي تتناول شؤون منح المواطنة

قشته بعد أقل من شهر على نشر مبادرة مماثلة لفريدمان، تنص على منع قبل سنتين، إال أنه ستتم منا
 .المحكمة العليا من التدخل في قوانين منح المواطنة

األمر الذي يعني منع . ويمنع اقتراح فريدمان المحكمة العليا من التدخل في كل قانون يختص بالمواطنة
الذي يمنع إعطاء الفلسطينيين مكانة قانونية في حال المحكمة العليا من إلغاء القانون المؤقت للكنيست، و

 .الزواج ممن يحملون المواطنة اإلسرائيلية
  ٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   نتابع األحداث في لبنان عن قرب:اولمرت .٢٩

قال رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، في حديث مع محطات راديو           : زهير اندراوس  -الناصرة  
 و فرانس انتر الفرنسية، اننا نتابع األحداث في لبنان عن قرب، ونحـن              ١وبا  فرانس انترناسيونال و اور   

  .متنبهون جدا لمسألة وحدة أراضي لبنان واستقراره
وأعرب أولمرت عن أسفه ألن االستقرار السياسي في لبنان ال يحترم بشكل صحيح من قبـل مختلـف                  

في مصلحتنا، مشيرا الي أن الدولة العبريـة        األطراف اللبنانية، وتابع قائال ان هذا ليس جيدا وال يصب           
  .ستبذل كل ما في وسعها للتوصل الي اتفاق مع لبنان آجال أم عاجال، علي حد قوله

 المعتدلة فيها تـضعف    ىمن جهتها، قالت وزيرة خارجيته تسيبي ليفني، ان لبنان مثال لدولة أخذت القو            و
هللا هو ميليشيا مسلحة تابعـة لطهـران وتحـاول           أن حزب ا   ىفيما تعمل ايران للسيطرة عليه، مشيرة ال      

زعزعة االستقرار في المنطقة، وأن اسرائيل تتوقع من جميع دول العالم، التي تشاركها القيم ذاتهـا، أن                 
 . حد تعبيرهاىتبدي حزما في الحرب ضد المتطرفين، عل

  ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   رد شمالي لبنانحول قضية إعمار مخيم الباألونروا ل فلسطينية مذكرة .٣٠

عقدت المفوضة العامة لالونروا كارين ابو زيد سلسلة لقاءات مع ممثلين عن اللجان والجمعيات،              : البارد
كان مـن   مذكرة مطالب    حول إعمار مخيم نهر البارد، حيث تسلمت منهم          إضافة إلى الفصائل الفلسطينية   

سليمه لالونروا، كشرط ال بد منه للبدء        ضرورة معالجة مشكلة استمالك اراضي المخيم القديم وت        هاضمن
 باستمرار حالة الطوارئ حتى االنتهاء      ةطالبوالمتوفير االموال الالزمة إلعادة اإلعمار      و. بجرف المخيم 

 ضبط النفقات والمصاريف الناتجة عن شراء السيارات الحديثة وتكاليف الفنادق         ، والعمل على    زمةاألمن  
الضغط على المؤسسات الدوليـة غيـر       كما جاء في المطالب ضرورة      . من قبل بعض الجهات المشرفة    

جل التنسيق مع اللجنة الشعبية الفلسطينية، والتعاطي بشفافية مع تقديماتها والعمـل علـى              أالحكومية من   
العمل على تـسليم االراضـي الخاصـة بمنظمـة التحريـر            كما طالبت المذكرة ب   . زيادة هذه التقديمات  
وطالبـت  . ضافة لمبنى مقر اللجنة الشعبية المدمر     إة منها بمشاريع صحية واجتماعية      الفلسطينية لالستفاد 

  .نساني مع الموقوفين الفلسطينيين وإطالق سراح االبرياء واالطفال منهمالتعاطي اإلأيضاً بضرورة 
  ٩/٦/٢٠٠٨السفير 
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  في القدس إعالن حرب "إسرائيل"ممارسات : التميمي .٣١
مس الممارسات اإلسرائيلية فـي مدينـة القـدس         أاعتبر الشيخ تيسير التميمي     :  د ب ا   -القدس المحتلة   

ن اإلعالنات التي ألصقها يهود متطرفـون       أ موضحاً   ".بمثابة إعالن حرب وعملية تطهير عرقي     "المحتلة  
، قاموا باالعتداء على شابين مقدسيين       مستوطناً ١١في شوارع المدينة التي تحث اإلسرائيليين على تأييد         

 وحدة اسـتيطانية جديـدة فـي        ٢٣٣٧ إضافة إلى المصادقة على بناء       ،ورة وحشية ودون أي مبرر    بص
المدينة، واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى ومنع المصلين من دخوله والمعاناة التي أحـدثها جـدار               

  .من اإلجراءات ال يدل إال على ذلكالفصل وغيرها 
  ٩/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  ير وملحوظ على شعبية ابو مازن وغالبية تعارض استقالتهارتفاع كب: استطالع .٣٢

 في الفترة ما بين     ،جرته مؤسسة الشرق االدنى لالستشارات    أظهرت نتائج آخر استطالع للرأي      أ: رام اهللا 
 حيث وصلت إلـى      على شعبية الرئيس محمود عباس      وملحوظاً  كبيراً  ارتفاعاً ، ايار الماضي  ٢٧ - ٢٤
ن قضية االمن ال تزال تحتل مكانة هامـة،         أنتائج  الفيما دلت    .رض استقالته ، مع وجود غالبية تعا    %٧٣

 ومن جهة أخـرى بينـت       .٪٢٢ ووصول نسبة البطالة الى      ،٪٥٠مع انخفاض في مستوى الفقر ليصل       
 منذ كانون ثاني    بأن وضع حركة حماس ازداد سوءاً     يشعرون  من المستطلعين   % ٦٥كثر من   النتائج أن أ  

 وهو  . مقارنة بوضع حماس    لكنه ليس دراماتيكياً    ايضاً ور تجاه حركة فتح كان سلبياً      الشع كما أن . ٢٠٠٦
في حين حافظ التأييد لفتح     ،  %١٣لى  إ ٢٠٠٦في كانون ثاني    % ٤١حماس من   ليفسر انخفاض التأييد    ما  

مـروان  % ٣٦ ، أيـد  وفيما يتعلق بشعور الفلسطينيين حول من سـيكون الـرئيس القـادم            .%٣٧على  
ونـال  . %١٤ مصطفى البرغوثي على ترشـيح       في حين حصل  سالم فياض،   % ١٧أيد  بينما  البرغوثي  

% ٧٦ إلى ذلك اعتبر     .٪٣ الزهار   ونال ،٪٧حصل محمد دحالن على     ، فيما   ٪١٢اسماعيل هنية  تأييد     
قصى حد ممكن من المصالح الوطنية الفلسطينية مقارنـة بــ           أكثر لتحقيق   أأن استراتيجية فتح مناسبة     

اتفاقية وقـف اطـالق النـار مـع         % ٨٥ وعلى صعيد آخر أيد      . استراتيجية حركة حماس   اأيدو% ٢٤
ليهـا بـين    إ٪ ممن استطلعت اراؤهم فقط يشعرون بأن اتفاقية سالم سيتم التوصـل             ٣٧بينما   ."سرائيلإ"

٪ عن تأييـدهم التفاقيـة الـسالم مـع          ٧٤عبر  في حين   و . في نهاية هذه السنة    "سرائيلإ"الفلسطينيين و 
بأن على حركـة حمـاس تغييـر موقفهـا مـن            اعتقادهم  % ٦٤  بينما أبدى  .٪٢٦ ، عارضها "ائيلسرإ"
  ."سرائيلإ"

  ٩/٦/٢٠٠٨وكالة سما 
  

  صحافي واعتقال ثالثة مواطنين خالل مواجهات في نعلين مع جيش االحتاللإصابة .٣٣
ين أصيب صحافي برصاص مطاطي أثناء قيامه بتصوير مسيرة دعت لها لجنة نعل: رامي دعيبس
فيما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة أشخاص احدهم متضامن إسرائيلي وآخران من لجنة ، لمقاومة الجدار

   .مقاومة الجدار في نعلين
لجنة قامت بدعوة المزارعين في خطوة نوعية للتوجه إلى األراضي المهددة الحد المشاركين إن أوقال 

اإلسرائيلية من مواصلة عملها بتجريف األراضي بالمصادرة لحماية األرض بأجسادهم لمنع الجرافات 
  .الزراعية في البلدة

  ٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   يفرج عن أسيرة من مدينة الخليلاالحتالل .٣٤
،  شـهراً  ١٩أفرجت سلطات االحتالل أمس عن أسيرة فلسطينية من مدينة الخليل بعد اعتقال دام               :نابلس

حذر نادي األسير الفلسطيني في بيان      ن جهة أخرى    مو .على خلفية المشاركة بنشاطات انتفاضة األقصى     
معاناة األسرى المرضى تتفاقم في ظل تجسيد سياسة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة              "أمس من أن    

  ."السجون اإلسرائيلية التي تحرمهم من تلقي العالج الالزم وإجراء العمليات الجراحية لهم
  ٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مة تهاجم أسرى سجن النقب الصحراويأفاع سا .٣٥

 حذر معتقلون فلسطينيون في سجن النقب الصحراوي من ظاهرة انتـشار األفـاعي              : حامد جاد  -غزة  
السامة بين خيامهم مطالبين المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العالمية والجهات الرسمية بالتـدخل لـضمان              

 مـن االنتـشار الكثيـف للـذباب         ن أيضاً النقب يشكو  سجن   يمعتقل مع اإلشارة إلى أن      .حياتهم المهددة 
  .والقوارض ما يزيد من صعوبة أوضاعهم

  ٩/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

   اإلسرائيلي يفرض إغالقاً كامالً على المناطق الفلسطينيةاالحتالل .٣٦
ينية منـذ    على المناطق الفلسط    كامالً  إغالقاً االحتالل اإلسرائيلي فرض  :  وكاالت االنباء  -القدس المحتلة   

اقتحمت في حين   . منتصف ليلة السبت وحتى مساء اليوم بسبب االحتفال بذكرى نزول التوراة لدى اليهود            
  . على مداخلها مشدداً مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية وفرضت حصاراًيةقوات إحتالل

  ٩/٦/٢٠٠٨الدستور 
  

   اليوم طالب فلسطيني يبدأون امتحانات الثانوية العامةألف ٧٧ .٣٧
داء لـف طالـب وطالبـة أل      أ ٧٧ن يتوجه صبيحة اليوم قرابـة       أمن المقرر    : منتصر حمدان  - رام اهللا 

االمتحان االول ضمن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية في االراضي الفلسطينية، حيث اعلنـت وزيـرة               
المتحانـات  لتقدمين  التربية والتعليم العالي، لميس العلمي، في مؤتمر صحفي برام اهللا، أن عدد الطلبة الم             

 متقـدماً   ٤٤,٢٤٧تقدم ومتقدمة في غـزة و      م ٣٢،٨٠٠متقدماً ومتقدمة، منهم     ٧٧،٠٤٧لهذا العام، بلغ    
 متقـدماً   ٦٤,٩٧٣ن مجمل عدد المتقدمين النظاميين لكافة الفـروع بلـغ           أ  موضحةً .ومتقدمة في الضفة  

  .تقدمة متقدماً وم١٢,٠٧٤ومتقدمة، بينما بلغ عدد طلبة الدراسة الخاصة 
  ٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  زيادة عمليات السطو والسرقة بسبب اشتداد الحصار واالحتياج الملح: غزة .٣٨

دفعت االوضاع المعيشية المتردية، بعض الغزيين الى العمل بأشـغال هامـشية            :  سمية درويش  - غزة
 القطاعروقة شوارع   أوتنتشر بين    .ن ضرب الحصار المفروض على غزة مفاصل الحياة       أوخطيرة، بعد   

بطالها من االطفال وصغار السن الذين تعطل اباؤهم عن العمل بـسبب  أغلبية والتي أ السرقات الصغيرة،   
الحـصار   قد أشارت إلـى أن        فلسطينية  إلى ذلك فقد كانت دراسة     .الحصار، وال يوجد غذاء في منازلهم     

مـنهم عـن   % ٩٣اط حياتها، فيما تنازل نمألى تغيير إسر الفلسطينية من األ% ٨٤بنحو دفع  االسرائيلي  
سرة في خطر حقيقي في ظل استمرار الحـصار،         ن مستقبل األ  ألى  إالمتطلبات المعيشية اليومية، مشيرة     

كد النائب عن حركة حماس اسـماعيل االشـقر         أبدوره  و. لدى المواطنين  وارتفاع درجة التوتر واليأس   
  ضافة الى ازدياد عدد اللصوص، إلعامة والخاصة، زيادة حاالت السرقة واالعتداء على الممتلكات ا
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  .وتجارة المخدرات ومتعاطيها، وظهور بعض حاالت السقوط االخالقي الناتج عن الفقر
  ٩/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   تطالب بتوزيع عادل في ميزانية السلطة ضد الفقر في رام اهللامظاهرة .٣٩

ة الفلسطينية أمس تظاهرة وسط مدينة رام اهللا ضد الفقر          نظمت المبادرة الوطني   : أمين أبو وردة   -نابلس  
 وطالبـت بتوزيـع عـادل لميزانيـة         ،وغالء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية واألساسية       

  .السلطة
  ٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  همية الحوار االعالمي الفلسطيني االلمانيأ حولمؤتمر دولي  .٤٠

 بدعوة من معهـد     ،الب عدد من االعالميين خالل مؤتمر دولي نظم في برلين         ط : بسام عويضة  -برلين  
 بضرورة التوفيق بين االحتراف المهنـي       ،وبدعم من وزارة الخارجية االلمانية    ) ايفا(العالقات الخارجية   

الصحافي والشعور الوطني خاصة في زمن الحرب واالزمات، مطالبين بضرورة احترام الموضـوعية             
  . االلماني-عالمي الفلسطيني التقارير الصحافية والقصص االخبارية وبتكثيف الحوار اإلثناء كتابة أ

  ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   من االحتالل أول مغارة في العالم يصدر بحقها أمر هدمفي القدس: تحقيق .٤١
بتوضيح بقيام سلطات االحتالل بمطالبته     الفلسطيني عبد الفتاح عبد ربه،      فوجيء  :  حسن مواسي  -القدس  

ول مغارة يـصدر    أ  تحت تهديد هدمها، لتصبح     عاماً، ٢٠لمغارة يستعملها كمخزن منذ     الوضع القانوني   
ربعة االف سنة، كمـا  أمنذ نحو  المغارة موجودة في جوار القدس علماً أن هذه    .بحقها أمر هدم في العالم    

" الزينكـو "على جانبيها وألواح    ن كل ما قام به فقط هو وضع الحجارة          أيقول عبد الفتاح عبدربه، ويفسر      
 ستة أمتار فقط وهو يـستخدمها كمخـزن ألدوات الزراعـة            تها تبلغ مساحمشيراً إلى أن    . على السطح 

كذلك يؤكد أن بحوزته مستندات إقامة من وزارة الداخليـة          . والحراثة وال يوجد فيها إال سرير صغير له       
ويـشير  ".  من دون أن يعترض طريقه أي شخص       تمنحه بموجبها الحق بالتواجد في أرضه     "اإلسرائيلية  

ـ   هال يريد المغارة بل يريدون استخدام أي وسيله من أجل طرد          االحتالل  إلى أن     ومـن ثـم     ه من أرض
  .السيطرة عليها

  ٩/٦/٢٠٠٨المستقبل 
  
   تنضم إلى قافلة شهداء حصار غزة من المرضى١٨٥الضحية  .٤٢

حصار أمس، عن استشهاد مريضة مسنة جراء نقص        أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة ال    :  غزة -حامد جاد   
عـدد   وبوفاتها يرتفـع     . قطاع غزة  العالج ومنع سلطات االحتالل اإلسرائيلي سفرها لتلقي العالج خارج        

  . شهيدا١٨٥ًضحايا الحصار من المرضى إلى 
  ٩/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   غزة بالوقود مجانالتزويدالجزائر مستعدة : بلخادم .٤٣

استعدادها لتزويد قطاع غزة بكافة أنواع الوقود مجاناً، وجاء التصريح هذه المرة على جددت الجزائر 
لسان رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل 

، قبل وسبق للجزائر أن أبدت استعدادها لتزويد قطاع غزة المحاصر بالوقود. هنية، أول أمس السبت
أسابيع قليلة، لكنها ربطت ذلك بموافقة سياسية من وزراء الخارجية العرب، وال سيما من مصر التي 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١١٠٣:         العدد                  ٩/٦/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

وحسب وسائل اإلعالم الفلسطينية، فإن بلخادم أكد لهنية استعداده للقيام . تشرف على معابر حدود القطاع
  .           بكل جهد من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني

  ٩/٦/٢٠٠٨ة األخبار الجزائرية صحيف
  
 "إسرائيل"رفض التطبيع المجاني مع  : إلى األورومتوسطيالعربيةالورقة  .٤٤

علم من مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن القاهرة أنهت اعداد ورقة مفصلة :  ربيع شاهين-القاهرة 
ول عربية، لرفعها الى  د١٠تم رفعها الى الدول العربية الشريكة في عملية التعاون األورومتوسطي، 

كما علم أن هذه الورقة تم احاطة الدول العربية األعضاء ألخذ . اجتماع سيعقد في سلوفينيا اليوم وغدا
رأيها بها، تمهيدا لبلورتها في صيغة نهائية قبل رفعها الى االجتماع المشترك الذي سيعقد في مدينة 

فض أية محاوالت، من وراء االتحاد المتوسطي وتؤكد الورقة والمقترحات العربية على ر. سلوفينيا
المقترح والمقرر اطالقه من خالل قمة باريس الشهر القادم، لفرض التطبيع المجاني مع اسرائيل والقفز 

 وتشدد على أنه لن يكون هناك سالم أو أمن أو استقرار بالمنطقة من .على األوضاع بالشرق األوسط
ضي العربية المحتلة والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية بما يفضي دون االنسحاب االسرائيلي من األرا

الى اقامة الدولة المستقلة وحل كافة القضايا المعلقة ذات الصلة وخاصة مستقبل القدس والالجئين 
  .والمستوطنات

  ٩/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
   تحذر حماس من تحركات إلحراجها إقليمياً ودولياًالقاهرة .٤٥

مصر قيادات حركة حماس في قطاع غزة، من مغبة تحركات تستهدف الضغط حذرت : القاهرة، نابلس
على مصر وإحراجها إقليما ودوليا، في إطار مخطط يستهدف تحقيق مكاسب داخلية وتعزيز السيطرة 

، أن القاهرة بعثت بهذه الرسالة إلى قيادات حماس في "الخليج"وعلمت . على القطاع والضفة الغربية
  .تهم من استخدام معبر رفح في صراع فلسطيني داخلي وحشر مصر فيهالخارج أيضا، وحذر

  ٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   والجامعة تحتجان على تصريحات اوباما وماكين حول القدسمصر .٤٦

كلف كل من األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير :  وكاالت-القاهرة، القدس المحتلة 
 الغيط رئيس بعثة الجامعة في األمم المتحدة وسفير مصر في واشنطن نبيل الخارجية المصري أحمد أبو

فهمي االتصال بالمرشحين للرئاسة األمريكية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما 
وقالت مصادر دبلوماسية، إن موسى وأبو . واالحتجاج على تصريحاتهما مؤخرا حول القدس المحتلة

ي الجامعة ومصر بإبالغ المرشحين رفض هذه التصريحات والتأكيد على أنها الغيط طلبا من ممثل
تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالنزاع العربي اإلسرائيلي ومنها قرار مجلس األمن 

، ١٩٦٧ الذي يعتبر القدس المحتلة جزءا من الضفة الغربية، واألراضي المحتلة في عدوان ٢٤٢رقم 
  .القدس واعتبارها مدينة موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية" إسرائيل" الذي يرفض ضم ٢٧٣والقرار 

  ٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بتعويضات على جرائمها ضد األسرى" إسرائيل" تتجه لمطالبة مصر .٤٧

أن الحكومة المصرية كلفت مثقفين وخبراء ومتخصصين في الشؤون " المصريون"علمت  :عمر القليوبي
ائيلية إعداد دراسة وافية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق األسرى المصريين في الحروب اإلسر

  بين الجانبين،
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  . وذلك لمطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات عن جرائمها التي ال تسقط بالتقادم
  ٧/٦/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 

  
  " إسرائيل" أفريقيا إلى ١٦ محاولة تسلل إحباط .٤٨

 أفريقيا إلى إسرائيل عن طريق الحدود ١٦أحبطت أجهزة األمن المصرية محاولة تسلل  :ب أ د -رفح 
وذكرت وكالة أنباء الشرق . الدولية بوسط سيناء حيث تم إلقاء القبض عليهم وجاري التحقيق معهم

بهدف االوسط المصرية، امس، أن المعتقلين اعترفوا في التحقيقات األولية بأنهم جاءوا إلى المنطقة 
التسلل إلى إسرائيل للبحث عن فرصة عمل هناك، وأن بعض األشخاص من عصابات التهريب التقوا 
بهم واتفقوا معهم على تهريبهم إلى إسرائيل ومساعدتهم على التسلل من إحدى النقاط الحدودية نظير مبلغ 

 .من المال
  ٩/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  لقاء رسمي بين مشعل والمعلم: دمشق .٤٩

 مصادر مطلعة، امس، ان لقاء رسميا سيعقد اليوم بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم قالت: دمشق
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لبحث الدعوات االخيرة للحوار الفلسطيني 

  .والمستجدات في الشرق االوسط
  ٩/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   الى غزةكشف خمسة أنفاق قرب رفح لتهريب الوقود والغذاء: مصر .٥٠

قال مصدر أمني انه تم اكتشاف خمسة انفاق تستخدم لتهريب الوقود والمواد الغذائية الى قطاع : القاهرة
. غزة عبر الحدود المصرية قرب مدينة رفح التي يشطرها خط الحدود بين مصر وغزة الى قسمين

 الجبن والزيت، مغلفة واشار المصدر الى اكتشاف كميات كبيرة من الوقود والمواد الغذائية، خصوصا
واكد ان احدا لم يعتقل داخل هذه االتفاق، لكن تم تمشيط هذه المنطقة . ومعدة للتهريب الى قطاع غزة

وتابع انه سيتم تدمير هذه االنفاق اليوم . بحثاً عن انفاق اخرى او اشخاص متورطين في عمليات التهريب
  .االحد

  ٩/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  "إسرائيل"دير الغاز إلى إشكال بشأن ندوة تص: مصر .٥١

اعترض نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد، أمس، على إقامة ندوة تنظمها لجنة : القاهرة
، كان مقررا أن تبدأ فعالياتها ظهر "سلبيات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل"الحريات في النقابة حول 

  واعتبر مقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس، . اليوم
أن موقف النقيب هو تصعيد جديد للخالف مع أعضاء مجلس النقابة، حيث ال أحد يعترض على إقامة 

  .الندوة سوى النقيب
  ٩/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  متهم بتمويل حماس  اإلفراج عن قيادي في جماعة األخوان: القاهرة .٥٢

 باإلفراج عن القيادي في قال مصدر قضائي مصري إن محكمة جنايات القاهرة أمرت، أمس، :وكاالت
جماعة األخوان المسلمين عبد الحي الفرماوي، الذي اعتقل قبل نحو ستة أسابيع، بتهمة تمويل حركة 

  حماس،
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  .  بعدما قبلت الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الفرماوي ضد قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه
  ٩/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  الق أحد أسراهابإط" إسرائيل"سوريا تطالب  .٥٣

استدعت وزارة الخارجية السورية سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن  : بارعة ياغي-دمشق 
وطالبتهم بالضغط على إسرائيل إلطالق سراح األسير السوري في السجون اإلسرائيلية سيطان الولي 

  .نظرا لحالته الصحية الحرجة
  ٩/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  سيناء يطالبون الظواهري بالتوبة قبائلمشايخ  .٥٤

طالب مشايخ القبائل برفح والمناطق الحدودية الرجل الثاني في تنظيم القاعدة  : أشرف الفقي-القاهرة 
أيمن الظواهري بالتوبة عن أفكاره والرجوع إلى الحق، مجددين رفضهم لدعوته إلى كسر الحدود 

أن مساندتهم ألشقائهم في فلسطين، بطرق مشروعة، وأكّد المشايخ . واالنضمام إلى صفوف الفلسطينيين
وانتهز المشايخ هذه الفرصة ليشددوا على عدم وجود لتنظيم القاعدة على . ال تحتاج إلى وصايا من أحد

  .أرض سيناء
  ٩/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   تعّين يهودية سفيرة لدى واشنطنالبحرين .٥٥

الد بن أحمد آل خليفة، امس، ان البحرين رشحت أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خ: المنامة
المواطنة اليهودية هدى نونو لتكون سفيرتها لدى الواليات المتحدة، رافضا الشكوك حول أهليتها لتمثيل 

  .بالدها
  ٩/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
 "إسرائيل"حزب دنماركي يتهم الحكومة الدنماركية بالتبعية ألمريكا و .٥٦

زعيمة الحزب الراديكالي اليساري الدنماركي مارغريت فيستاغر، اتهمت :  عصام واحدي-كوبنهاجن 
، وبانتهاج سياسة خارجية أثارت غضب العالم "إسرائيل"حكومتها بالتبعية إلى الواليات المتحدة و

وطالبت الحكومة عقب الهجوم على سفارتها في باكستان بالتراجع عن طموحاتها ومشاريعها . اإلسالمي
. موحات بحاجة إلى عضالت قوية وشعب قوي يدعمها، وهو ما تفتقر إليه الدنماركالكبرى، ألن هذه الط

ما هو إال للحصول على تلك " إسرائيل"أن وقوف بلدها بجانب الواليات المتحدة و"وأشارت إلى 
  ". العضالت

  ٩/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
       مين  الغرب يمارس خداع النفس مع قضايا العرب والمسل:  فيسكروبرتالصحفي  .٥٧

وجه الصحفي روبرت فيسك انتقادات الذعة للغرب وبخاصة الواليات المتحدة لممارستها ما وصفه 
وكتب في مقاله األسبوعي المنشور في صحيفة  .بخداع الذات عندما يتعلق األمر بقضايا الشرق األوسط

الفلسطينيون والعراقيون إندبندنت أون صنداي اليوم، أنه مثلما اإلسرائيليون بحاجة إلى األمن فكذلك 
وقال إن الوعد الذي قطعه الرئيس  .واللبنانيون وشعوب العالم اإلسالمي األخرى هم بحاجة إلى األمن

وهو -األميركي جورج بوش على نفسه بأن تكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم عند نهاية العام الجاري 
واستشهد بما قالته وزيرة الخارجية  . قد انقضى-ما لم يصدقه أحد على أي حال كما قال فيسك
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كوندوليزا رايس أمام لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية حينما صرحت بأن قيام الدولة الفلسطينية 
وحصار غزة سيظل باقيا إلى "واستطرد متهكما ". هدف سيظل باقيا إلى ما بعد اإلدارة األميركية الحالية"

الية، وكذلك الجدار اإلسرائيلي، وبناء المستوطنات اإلسرائيلية غير ما بعد اإلدارة األميركية الح
 ".الشرعية، والوفيات في العراق وأفغانستان

  ٨/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
   الجاري١٦رفع العالقات في " إسرائيل" األوروبي يبت في طلب االتحاد .٥٨

 ١٦جتماعا في بروكسل يوم يعقد مسؤولو االتحاد األوروبي ا:  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة 
يونيو الجاري من أجل اتخاذ القرار بشأن طلب الحكومة اإلسرائيلية رفع مستوى العالقات بين الطرفين، 
بما يشمل تعزيز التعاون السياسي واندماج إسرائيلي أكبر في السوق األوروبية المشتركة ومشاركة 

  . ل المهنية األوروبيةإسرائيلية أوسع في البرامج والوكاالت ومجموعات العم
  ٩/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   "٢ـ١" نراه قريبا ويرونه بعيدا "اسرائيل"زوال : الزهار .٥٩

، وزير  )حماس(أكد الدكتور محمد الزهار العضو القيادي بحركة المقاومة االسالمية           :مبارك عمر سعيد    
التوقيع على اتفاق تهدئة مع اسـرائيل       الخارجية الفلسطينية في حكومة اسماعيل هنية المقالة، انه لن يتم           

اال بعد ان تتعهد برفع الحصار وفتح المعابر، وذكر ان حكومة اسماعيل هنية قدمت نموذجاً فـي االدارة                  
كمـا اجـاب علـى       . السيئة هي التي حالت دون تنفيذ اتفاق مكة        "ابومازن"السليمة للدولة، وان تقديرات     

احراج خالل جلسة حوار ضمت مثقفين وإعالميين في الـصالون          الكثير من االسئلة بعضها ال يخلو من        
  ..وفيما يلي ابرز ما دار.. الثقافي لالعالمي سعد الرميحي

 وهـي حركـة     "حركة المقاومة االسالمية  " هي االسم المختصر لـ      "حماس"نعرف ان   :  دكتور محمود  -
 هل دخول حماس لالنتخابـات      ولكن.. مقاومة شعبية وطنية لتحرير فلسطين من ربقة االحتالل البغيض        

  وفوزها وتشكيلها للحكومة يعنى تخليها عن السالح وتبوأها لسدة السلطة؟
انها ..  على العمل المسلح فقط    "البعض" أجاب الدكتور الزهار بأن المقاومة مصطلح اوسع مما يقصده           -

في المسجد، والقـصيدة    تنطلق من المفهوم الواسع للجهاد الذي يشمل الجهاد المسلح والخطبة والموعظة            
.. الوطنية، والفيلم الهادف، ودروس التعليم في المدرسة، والمناهج التي تضعها وزارة التربية والتعليم، و             

  .كل ما ذكرته وغيره يدخل في المقاومة المشروعة
اذا تتبعنا تاريخ نشأة وتطور حركة المقاومة االسالمية سنجد انها تخوض صراعاً مع العـدو               : ويضيف

صهيوني تتمسك فيه بقيم النبالة والشرف، وتواجه خصمها الحقيقي دون لين منذ وزعت بيانها التأسيسي               ال
مع ان جذورها ترجع الى االربعينيات من القرن الماضي، النها امتداد لحركـة             . ١٩٨٧ ديسمبر   ١٥في  

  ..سلح الذين تبنوا أسلوب الكفاح الم"المرابطون"االخوان المسلمين، وقد ظهر قبل حماس 
 وما تالها مـروراً     ١٩٤٨ونتيجة لتفاعل عوامل عديدة عايشها الشعب الفلسطيني منذ النكبة األولى عام            

 وتطور الصحوة االسالمية في فلسطين، ثم تعالي طروحات تسوية التنـازل الهادفـة   ١٩٦٧بهزيمة عام   
  :الى
  . االعتراف بالكيان الصهيوني وحقه في الوجود فوق ارض فلسطيني-
وما أملته الظروف الدولية مـن تراجـع        .. لتنازل للصهاينة عن الجزء األكبر من فلسطين المحتلة        وا -

  .للفكاح المسلح وتراجع االهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية، وتمدد النفود والهيمنة االمريكية
فلسطيني، وتذكرون   جاءت استجابة طبيعية للظروف التي مر بها الشعب ال         "حماس"وتعلمون جميعكم ان    

 وأدى الـى  ١٩٨٧ ديسمبر ٦حادث االعتداء اآلثم الذي نفذه سائق شاحنة صهيوني ضد عمال عرب في      
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استشهاد اربعة فلسطينيين، وكان ذلك إيذانا بمرحلة جديدة في جهاد الشعب الفلسطيني ضد محتليه، وهذا               
حملة اعتقاالت نتيجـة اسـتفزاز      ادى الى بروز حركة حماس مما أثار قلق العدو وتعرض الحركة الى             

اجهزة المخابرات االسرائيلية، ومع تطور اساليب المقاومة التي شملت أسر جنود صهاينة وتأسيس جناح              
 قام بالعديد من المالحم والعمليات الفدائيـة        "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "عسكري لحماس عرف باسم     

  .واالستشهادية
من سورة األنفال تجسد واقع المـسلمين فـاهللا         ) ٣٠(ا مؤمنون ولعل اآلية     اننا واثقون من االنتصار ألنن    

واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجـوك ويمكـرون ويمكـر اهللا واهللا خيـر                   ": يقول
  .صدق اهللا العظيم. "الماكرين

.. لظروف علينـا ذلـك    لقد أملت ا  : لماذا دخلنا االنتخابات؟ مباشرة وبصراحة أقول     : وجوابا على سؤالكم  
 لم تبق عندنا بندقية واحدة، نتيجة التعاون األمني الذي فرضته استحقاقات السالم، حيث              ١٩٩٥ففي عام   

أصبحت أية معلومة تتعلق بسالح المقاومة تصل إلى العدو، وهذا ما قلته لنبيل عمرو، وأعتقد أن مقتـل                  
  .األخ المناضل الشهيد يحيى عياش تم بفعل ذلك التعاون

 بخطورة حماس أرادوا إبعادنا عـن طـريقهم بأسـلوب           -ولما أحس اإلخوان واألعداء على حد سواء        
 لن تفوز بأصوات األغلبية عبر الـصناديق، وفـي عهـد      "حماس" بأن   "الخاطيء" العتقادهم   "ديمقراطي"

ا التزوير،  وبأغلبية ساحقة، وأحضروا قضاة وحاولو    .. أننا فزنا : ولكن المفاجأة ) أبو مازن (محمود عباس   
 مقعدا، حتى أن مرشحنا المسيحي الوحيد حصل علـى          ١٣٢ مقعدا من أصل الـ      ٨٠ولكننا نجحنا ونلنا    

أصوات أكثر من مرشح فتح، وجاءت ردة الفعل ضد إرادة الناخبين وعلى رأسها معارضـة الواليـات                 
اركة والدخول  وحوصرت حماس حتى قبل تشكيل الحكومية ووجهت برفض فتح المش         . المتحدة األمريكية 

  .في حكومة وطنية، وعملت أمريكا ال على إضعاف حماس فقط، بل على استئصالها
  !تحديات الحكم

ما هي التحديات التي واجهت حماس عند تسلمها مقاليد السلطة والحكـم؟            :  وسئل الدكتور الزهار عن    -
  ؟"محمد دحالن"وماذا كان يمثل 

ع بين المشاريع التي تمثلها منظومات ومحـاور ومنهـا          وفي مقدمتها الصرا  .. تحديات كثيرة :  أجاب -
 الذي تدعمه قوى كبيرة، كما واجهت الحكومة الوطنية معضلة الـديون الـضخمة              "محمد دحالن "محور  

 مـن المـدنيين     -البالغة أكثر من مليار دوالر، ومشكلة دفع الرواتب في كل شهر لجيوش المـوظفين               
  .-والعسكريين 

هنا مشكلة اإلدارة، وقد استطعنا بتوفيق من اهللا النجاح في تسيير أمور الدولة، فقد              ثم جاب : ويستطرد قائال 
قضينا على سوء اإلدارة بتثبيت كل الكفاءات وإقرار مبدأ العدل والشفافية، حتى مع أوالد الذين كانوا من                 

 معي فـي    رموز األمن، الذين مارسوا مع أبناء حماس الضرب وتكسير العظام، وبعضهم كانوا يعملون            
 وفق مـا    -وزارة الخارجية حيث حرصت على الجلوس معهم ومعرفة آرائهم، بل وعملت على ترقيتهم              

 وفي هذا المقام المتعلق باإلدارة أضرب لكم مثال يعد نموذجـا لحـسن اإلدارة               -يسمح به القانون طبعا     
 إلى  -وظفي الوزارة    كوزير خارجية مع عدد من م      -واالقتصاد في اإلنفاق والصرف، فقد كلفت رحلتي        

  . ألف دوالر أمريكي فقط١٤ يوما ٢٢عشر دول في 
لقد قدمنا نموذجا لإلدارة السليمة، ولم ننتقم، رافضين حالة الفوضى التي كانت قد شملت حتى األجهـزة                 

وقد عالجنا األمور بحكمة بما فيها حـسم أسـلحة األمـن            .  فردا ١٦األمنية التي وصلت إلى حد خطف       
  ."توفيق أبو خوصة" الفضائية المسؤول األمني "العربية"ي تحدث عنها لقناة الوقائي والت

  عن كيف تم دفع الرواتب؟:  وسأله سعد الرميحي-
 بـدفع   - كـسلطة    - شـنطة وقمنـا      ١٢ مليون دوالر أمريكي في      ٢٨لقد أحضرت شخصيا    :  أجاب -

  .هذا المجالالرواتب المستحقة وأشاد بدعم دولة قطر والدول العربية والصديقة في 
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  االنقالب على اتفاق مكة
   الموقع بين فتح والسلطة وحماس؟"اتفاق مكة"لماذا لم يتم تطبيق وتنفيذ :  وسأله-
حيث إنه أدرك في مكة أنه ال يمكن أن         .. بصراحة ألن ألبو مازن تقديرات سيئة     :  رد الدكتور الزهار   -

نية، والتي لم تكن أبدا حكومة حماس حتـى         لذا سرعان ما انقلب على الحكومة الوط      .. يواجه كل العرب  
 وزيـر الماليـة     "فيـاض " وفي مقدمتهم    "فتح"إن كان رأسها األخ هنية، ألن هناك وزراء مهمين يمثلون           

  ."الرجل الشريف" بـ "أولمرت" ويصفه رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي "فياض" و"ونبيل عمرو"
هل ستكون االنتخابات هي الحـل الحاسـم لكـل          : زهار الدكتور محمود ال   "حماس" وسئل القيادي في     -

  ؟)غزة والضفة(المشكالت التي تعاني منها حاليا فلسطين 
  .ال يمكن أن تجري انتخابات إال بالوفاق الوطني الفلسطيني:  فأجاب فورا-
  هل تعتقد أن الكوادر اإلسالمية قادرة على إدارة وتسيير دولة؟:  وسأله الرميحي-
وقد أدرناها بالفعل رغم الحصار ونجحنا، وقد ذكرت لكـم جوانـب مـن مجـاالت                .. منع:  رد قائال  -

وحتى اليوم نحن ناجحون في إدارة أمور وشؤون قطاع غزة، فعلى سبيل المثـال ال الحـصر                 .. النجاح
نحن نواجه أزمة خانقة في الوقود، لذا لجأنا إلى تجميع غاز الطبيخ، وقمنا بحل أزمـة وقـود باصـات                    

تسألني عن عوامل النجـاح؟     ..  ألف شرطي  ١٣ي أوقات االمتحانات، ونحافظ على األمن بـ        الطالب ف 
فأجيبك ألن لدينا كوادر تدربت وتمرست على إدارة العمل الخيري وقوة اإلرادة على العمل تحت أقـسى            

  .الظروف
  زوال إسرائيل مؤكد

   تتوقع زوال اسرائيل؟أو باألحرى هل.. هل تتوقع نجاح المقاومة:  وسئل الدكتور الزهار-
بحكم ما اخبرنا الرسول الكريم محمد بن عبداهللا صـلى اهللا عليـه             .. زوال اسرائيل مؤكد  :  اجاب قائال  -

  .ونحن نرى ذلك قريبا ويرونه بعيدا.. ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود: وسلم في ما معناه من حديث
 ٩/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  فجأة وبدون مقدمات  .٦٠

   برهوم فوزي
و بعد أن بدأ يعمل على مأسـسة        ، أتذكر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد عودته إلى فلسطين         

وفي آخر زيارة له إلى واشنطن سبقتها لقاءات ثنائية         ، النظام الفلسطيني ويرتب عالقاته الدولية واإلقليمية     
امب ديفيـد ورفـض التوقيـع علـى         إسرائيلية فلسطينية، وبمجرد أن أدرك خطورة ما طُلب منه في ك          

اإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية، فجأة وبدون مقدمات وقَّع السيد محمود عباس إلنقاذ الموقف على مـا               
علـى مـشروعها فـي      ) إسـرائيل (هو موجود ومطلوب، ولعلها نفس اللحظة التي خافت فيها أمريكا و          

أو بالتخلص من السيد ياسر عرفات حـسب حـديث   فلسطين، ونفس اللحظة التي فكروا فيها إما بالتغيير       
ولعلها كانت نفس اللحظة مقدمة لمفاجآت عديدة ومتغيرات كثيرة         ، لشارون في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية    

على الساحة الفلسطينية بمعنى مرحلة إعادة الحسابات من قبل الكيان الصهيوني مع الـسلطة والـشعب                
  .ات السيد ياسر عرفات رحمه اهللالفلسطيني سبقت تفكير وإعادة حساب

ـ            ) البراشـوت (فجأة وبدون مقدمات سخط أمريكي وإسرائيلي على شخص الرئيس الراحل وسياساته وب
، وأصبح من غير الممكن ومن سابع المستحيالت أن تبقى السلطة بدون رئـيس وزراء             ، انقلبت الموازين 

محمـود  / والذي يجب أن يكون هـو الـسيد       وفجأة وبدون مقدمات وال بدائل وال نقاش المرشح الوحيد          
. وهو الرئيس الفلسطيني  ، ويعتلي العربة رقم واحد المجهزة في قطار الوصول إلى أعلى منصب          ، عباس

رحمك اهللا يا قائد المسيرة يا عرفات كلفتك فلسطين وفتح مسيرة العمر الطويل، وكل شيء وجهد وجهاد                 
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ظيمك وسلطتك فلم تكلفهم شيئاً سوى خيمـة عـزاء          ومقاومة ومشروع، وأردت أن تريح جماهيرك وتن      
  .ووداعاً وإلى اللقاء

فجأة وبدون مقدمات تدخل فلسطين أرقام جينيس في نزاهة االنتخابات التشريعية، وفجأة وبدون مقدمات              
  .هناك ورطه... وعلى عكس الحسابات فازت حماس باألغلبية 

وفجأة وبـدون  ، سرائيلية واألمريكية للخروج من الورطةوتكثفت اللقاءات العلنية والسرية الفلسطينية واإل  
ولكن واضح أن ذلك كله     ، مقدمات جاءت شروط الرباعية فتحديناها معنا الشعب والديمقراطية والشرعية        

وإال فالحل قادم حرب أهلية وحل      ، ليس له قيمة عندما يؤكد على نفس الشروط رئيس السلطة الفلسطينية          
ومن بقى على العهد مـع المقاومـة ومـع    ، عين حكومة ال شرعية وال قانونيةحكومة الوحدة الوطنية وت   

حماس ويؤكد على الشرعية، فالحصار وسياسة العقاب الجماعي والعزل يجب أن تكون للتبكير والتعجيل              
في الخالص، وهو انتخابات رئاسية وتشريعية أو بكل السبل وبكل الطرق، المهم أن يبقى رئيس السلطة                

ية يرعى المسيرة لمراقبة ما يجري في غزة ويتواصل مع الجميع ولم يترك باباً حتى طرقه وبدأ                 الفلسطين
  .بأمريكا وأوروبا

واجتماعات مكثفة للمجلس الثوري واللجنة المركزية ومنظمة التحرير الفلسطينية، المهم أن ينتهي الوضع             
 الغربية، والمهـم وحـدة الـشعب        في غزة وهو على جاهزية تامة أن يطبق عليها ما طبقه على الضفة            

  .والوطن والقرار ولكن مع القتلة والميليشيات السوداء والظالميين ال حوار
وفجأة وبدون مقدمات وبمرور عام على الخطف والتعذيب والتفاوض الـسري والعلنـي واالعتقـاالت               

، وهددت وتوعدت   وإغالق المؤسسات على الرغم من اتفاقات مكة والقاهرة وصنعاء كلها فشلت وُأفشلت           
وأخرون ممـن  ، ومن رام اهللا أقسم على إفشالها كثير من القيادات منهم من فتح) إسرائيل(حينها أمريكا و  

واتضح أنهم أصحاب القرار وأصحاب اإلمالءات على       . أو تخلصت منهم تنظيماتهم   ، تبقى من التنظيمات  
  .فتح وعلى الرئيس وبيدهم كل القرارات

، والعـصا الغليظـة األمريكيـة     ، والـشروط التعجيزيـة   ، فت شروط الرباعية  فجأة وبدون مقدمات اخت   
والقرار األول واألخير والذي يجـب أن       ، والتدخالت اإلسرائيلية وُأسكتت األصوات المعطِّلة والمشوشة     

ال أحد يفسر وال أحد يتكلَّم، دعوة صريحة للحـوار          ، )أبو مازن (يكون هو بيد رئيس السلطة الفلسطينية       
محمود عباس في   / فجأة وبدون مقدمات أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية السيد       . ني الفلسطيني الشامل  الوط

ظل أجواء صعبة ومعقدة تمر بها القضية الفلسطينية وغزة المحاصرة واحتالل كامل للـضفة الغربيـة                
ان والحجر  والتحضير اإلسرائيلي لهجمة عسكرية مكثفة وموسعة ومركزة على قطاع غزة تستهدف اإلنس           

فهل يا ترى ماذا بعد هذا المخطط الـصهيوأمريكي         . والشجر وحماس والمقاومة وحكومة الوحدة الوطنية     
على غزة والمقاومة، ماذا سيكون موقف رئيس السلطة الفلسطينية؟ هل هو االستمرار في الحوار الوطني               

إال ،  أريد أن أحكم على األمور     ال نريد أن نستبق األحداث وال     .الفلسطيني الشامل؟ أم سينتهي كل شيء ؟      
  .بعد أن نرى فجأة وبدون مقدمات ماذا بعد الدعوة المفاجأة للحوار من قبل رئيس السلطة الفلسطينية

  ٩/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   فاشلة ودعوة للوحدة الفلسطينيةمفاوضات .٦١

  ياسر الزعاترة
ن مصدر أمنـي إسـرائيلي إشـادته        ع" ٢٧/٥"في تقرير الفت للنظر، نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية         

بالتحسن الذي طرأ على التعاون األمني من طرف السلطة، السيما الجانب المتعلق باتفاق المطلوبين الذي               
  . عنصرا من فتح، مع العلم بأن عددا ممن شملهم االتفاق قد اغتيلوا أو اعتقلوا٤٣٨شمل 
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 منظمة خيرية، عليها شبهة االنتمـاء إلـى         ٣٠٠وبحسب المصدر األمني ذاته، فقد أخرجت السلطة نحو         
ويفصل التقرير فيما يتعلق باعتقـال رجـال        . حماس، خارج القانون، بينما شددت الرقابة على المساجد       

  .حماس والجهاد اإلسالمي، وبالتنسيق األمني في سائر المناطق
حمد قريع وتسيبي ليفنـي     إنه ورغم أن المفاوضات بين أ     ): هآرتس(في ذات اليوم، وفي خبرٍ آخر، قالت        

، إال أن ذلـك لـم يمنـع         )القدس، الالجئون، الحدود، الترتيبات األمنية    (تتناول المسائل الجوهرية للنزاع     
  .، ويتركز عملها في موضوع التحريض"ثقافة السالم"تشكيل لجنة تُْعنَى بما يسمى 

جان؛ إذ تَوصل طرفاها إلى إطـار تفـاهم         والالفت أن اللجنة العتيدة كانتْ أكثر نشاطًا من سواها من الل          
كما شمل اإلطار المذكور وسائل اإلعالم أيضا، بما        . حول الحاجة إلى معالجة التحريض في كتب التعليم       

في ذلك اإلليكترونية منها، وذلك من أجل منع المضامين التي تُحرض على العنف، أو تَمس بحق تقرير                 
  . عدم االعتراف بهالمصير للطرف اآلخر، أو تشجع

للوهلة األولى ال يبدو أن ثمة صلةً بين التقريرين، فاألول يتحدث عن التعاون األمني، بينما يتحدث الثاني                 
عن المفاوضات والتحريض، األمر الذي ال يبدو صحيحا في واقع الحال، ذلك أننا إزاء خطوات متالزمة                

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

حدث ذلك بينما لم يراع الطرف اآلخر أيا من التزاماته التي تنص عليها الخريطة، السيما تلك المتعلقـة                  
 مسكنًا في القـدس، األمـر   ٨٨٠ أنابوليس، وآخر تجلياته     باالستيطان الذي يتصاعد على نحو رهيب منذ      

وال يتوقف األمر عند حدود االستيطان، بـل        . الذي يذكّر بمرحلة صعود مشابهة بعد توقيع اتفاق أوسلو        
يضيف إليه مختلف أشكال االنتهاكات األخرى، وعلى رأسها االغتياالت واالعتقاالت والهـدم وتهويـد              

  .القدس بمختلف الوسائل
 ذلك كان يجري معطوفًا على البعد المتعلق باالقتصاد، الذي يتحرك كما لو كان اقتصاد دولة مستقرة،                كل

وليس اقتصاد منطقة واقعة تحت االحتالل، وهو ما كان يدفعنا إلى اإليمان بأن نهاية هذه المرحلة هـي                  
  .ووضعها لجهة السيادة) أيا يكن حجمها(الدولة 

ن كل ذلك سيقربهم من الدولة المستقلة ذات السيادة على األراضي المحتلة عـام              هل كان القوم يعتقدون أ    
 بما فيها القدس الشرقية، كي يعودوا إلى الناس اليوم معلنين فشل المفاوضات؟ ال نظن ذلـك، فقـد                   ٦٧

بيـرة فـي    قَدموا تنازالت كبيرةً تتمثل في القبول بمبدأ تبادل األراضي، الذي يعني بقاء المستوطنات الك             
، فضلًا عن التسامح في قضية الالجئين، لكن ذلك لم يكن كافيـا             )تُقَسم الضفة إلى ثالثة كانتونات    (مكانها  

وتفاهما معقولًا بـشأن    ) األصلية، وليس القرى المحيطة   (لكي يمنحهم اتفاقًا فيه شيء من القدس الشرقية         
  . الحوض المقدس، فكان طبيعيا أن تفشل المفاوضات

وء ذلك يأتي موقف الرئيس الفلسطيني الجديد بشأن الحوار مع حماس، وهو الموقف الـذي يـراه        في ض 
الكثيرون رسالة لإلسرائيليين واألمريكان، أكثر منه مبادرة حقيقية للمـصالحة، وإن كانـت المـصالحة               

، بينمـا شـك     ممكنةً في كل األحوال إذا وافقت حماس على انتخابات مبكرة وفْقَ نظام القائمة النـسبية              
  .إنه يأتي على خلفية معلومات بشأن اجتياح قريب لقطاع غزة: آخرون فقالوا

نتمنى بالطبع أن تكون مبادرةُ الرئيس حقيقيةً، يتْبعها تأكيد على أن الفلـسطينيين ليـسو رهينـة خيـار                   
 ولـيس خـارج     التفاوض، وأن خيار حّل السلطة وإعادة الصراع إلى وجهه الحقيقي ما يزال مطروحا،            

التداول، ذلك أن تركيبة السلطة الحالية في ظلِّ قيادة ترفض المقاومة المسلحة، وتـدير اقتـصاد دولـة                  
مستقرة، لن تُفضي إال إلى بقاء السلطة بمسمى دولة، وذلك هو مسار خريطة الطريق، بل حل شـارون                  

  .بعيد المدى، الذي سمي الحقًا دولة مؤقتة
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وقع ذلك بـين    (لحة ينبغي أن تكون بين برنامجين، تماما كما هو أصل الخالف            إن المصا : من هنا نقول  
، وإال فهي مناورة، أو ربما استدراج للطرف        )فتح وحماس خالل انتفاضة األقصى أيام عرفات رحمه اهللا        

  . ، وبالطبع كي تقبل بالواقع إياه، السيما أنها تعيش بدورها أزمةَ الحصار في قطاع غزة)حماس(اآلخر 
  ٨/٦/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 

  
  نحو الحالة الصحيحة" يتقدم" الفلسطيني الوضع .٦٢

  بالل الحسن
من الضروري أن نتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على خطابه الذي ألقاه في 

  .الم، وخاطب من خالله الشعب الفلسطيني واألمة العربية والع١٩٦٧ذكرى حرب الخامس من حزيران 
نتوجه له بالتحية والتقدير لما ورد في الخطاب من تحديد لمنهج التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل، ومن 

  .تأكيد على الثوابت الوطنية، التي تستطيع أن تجمع حولها كل القوى الفلسطينية المناضلة
لذي ينهي االنقسام ونتوجه له بالتحية والتقدير لما ورد في الخطاب من دعوة صادقة للحوار الوطني، ا

القائم بين رام اهللا وغزة، والذي يوفر أيضا األرضية الالزمة إلعادة تأكيد بنود المشروع الوطني 
  .الفلسطيني، القادرة على توحيد قوى الجميع في وجهة واحدة

ونتوجه له بالتحية والتقدير لصراحته في خطابه حول مواقف إسرائيل، التي خربت المفاوضات قبل أن 
  .وإدانته لكل ما تعمل من أجله في قضايا الحدود والقدس واالستيطان واألمن والحصار والتهدئة. دأتب

لقد جاء هذا الحوار متضمنا سلسلة من المواقف، التي تسهل عملية الحوار الفلسطيني وتجعلها قابلة 
دنى، وبصورة قادرة على فقد حدد أوال المطالب الفلسطينية، مطالب الحد األ. للنجاح منذ لحظاتها األولى

وحدد ثانيا أسباب الرفض للموقف التفاوضي اإلسرائيلي، وبما يعبر عن رأي . جمع األطراف حولها
وحدد ثالثا صيغة لحوار الوحدة الوطنية ابتعدت عن . الجمهور والقوى السياسية ضد تلك السياسة

، أو من نوع "االنقالب"نوع كلمة استعمال الكلمات االستفزازية، التي كانت تستعمل في السابق، من 
إلى االنتخابات، والتي كانت توحي بالرغبة في التخلص من الجهات التي سيتم التحاور " الذهاب فورا"

ومن شأن هذه األسباب كلها، أن تدفع . معها أكثر، مما كانت توحي بالرغبة في الحوار والتفاهم
 ضرورة التعامل جديا مع خطاب الرئيس األطراف األخرى، وبخاصة األطراف الفلسطينية، إلى

  .الفلسطيني، ومع دعوته للحوار، بعيدا عن اإلحن والحزازات التي سادت طوال العام الماضي
وهنا يجب أن نالحظ أن الرئيس عباس لم يكتف بالخطاب، مع أن الخطاب مهم بحد ذاته، بل هو عقد في 

 وأكد في هذا االجتماع، وأحيانا بكلمات أشد صراحة مقر الرئاسة، اجتماعا برئاسته للحكومة الفلسطينية،
إننا ال يمكن أن "قال في االجتماع مثال حول القدس . من كلمات الخطاب، األفكار والمواقف نفسها
  ".نتفاوض على القدس والقدس تلتهم يوما بعد يوم

لقاءنا برئيس هذا االستيطان نرفضه رفضا قاطعا، وموضوع االستيطان تصدر "وقال حول االستيطان 
وقال حول ". الوزراء اإلسرائيلي، الذي أكدنا له ولوزيرة خارجيته رفضنا القاطع لإلجراءات االستيطانية

إننا مع حل وطني من أجل الوحدة الوطنية، وهذا ليس تكتيكا، وإنما نحن مصرون على استعادة "الحوار 
  ".وحدة الوطن

ه في اليوم الذي ألقى فيه الرئيس خطابه، وفي اليوم الذي ذلك أن. ويجب أن نالحظ كذلك نقطة ثانية مهمة
  اجتمع فيه مع مجلس الوزراء، أوعز

األمين العام لألمم : في األمم المتحدة، أن تتقدم برسائل متطابقة إلى" بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين"ل
ى رئيس الجمعية العامة ، وإل)وهو لهذا الشهر رئيس الوفد األميركي(المتحدة، وإلى رئيس مجلس األمن 

وحددت الرسائل الثالث موقفا حازما ضد سياسة االستيطان اإلسرائيلي، واستعملت لغة . لألمم المتحدة
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تحد صارخ إلرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية "إن االستيطان : دبلوماسية واضحة، وقالت
  ".الدولية

". في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلةالمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية "وأكدت أن 
قلب وعاصمة .. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة تهدف إلى حماية القدس الشرقية"وقالت 

  ".الدولة الفلسطينية في المستقبل
وهناك مالحظة ثالثة مهمة، وهي أن خطاب الرئيس جاء في توقيت دقيق، وذلك بعد المواقف 

لقد " . إيباك"ستفزازية التي عبر عنها باراك اوباما المرشح للرئاسة األميركية في خطابه أمام مؤسسة اال
أعلن مواقف شديدة االنحياز للسياسة اإلسرائيلية، وشديدة العداء للمطالب الفلسطينية، وبخاصة تجاه 

دس إلى اعتبارها عاصمة القدس وتجاه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، حيث دعا بصدد الق
  .ودعا بصدد المقاومة إلى اعتبار هذه المقاومة إرهابا تجب مواجهته. موحدة ويهودية لدولة إسرائيل

كذلك جاء الخطاب في لحظة اجتماع رئيس الوزراء اإلسرائيلي مع الرئيس األميركي، حيث طلب منه 
وقد شكل خطاب الرئيس . ة إلى إيرانتعزيز السياسة اإلسرائيلية من االستيطان إلى القدس إلى غز

وردا أيضا على السلبية التي تعامل بها الرئيس . الفلسطيني ردا على هذه السياسة األميركية ورفضا لها
وهو موقف يعلنه الرئيس عباس ألول مرة، وبهذه . األميركي مع الرئيس الفلسطيني، حين التقاه آخر مرة

  .الطريقة الواضحة
الخطاب، وأقواله في اللقاء مع (ا، أن هذا الموقف الثالثي األبعاد من الرئيس عباس وال بد أن نالحظ هن

، يأتي في نهاية سياسة تفاوضية راهن عليها الرئيس منذ انتخابه، )مجلس الوزراء، ورسائل األمم المتحدة
أو بآخر، وبذل من أجلها جهودا تفاوضية فاقت الحد، وصبر على فشلها صبرا طويال لعلها تتحرك بشكل 

وراهن من خاللها على مؤتمر أنابوليس الذي لم يثمر شيئا، كما راهن على الرئيس األميركي وصدق 
نواياه إلى أن تنصل الرئيس األميركي في لقائه األخير معه من كل وعوده، رافضا دعم المفاوضات، 

للمفاوضات وال " ة الكليةالصور"ورافضا الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان، ومتعلال بأنه يتعامل مع 
وهنا يبدو أن الرئيس عباس أدرك فشل مراهنته على المفاوضات، وعلى المفاوضات . يتدخل بالتفاصيل

فقط، وقرر إعالن موقف واضح بشأنها، متجها نحو طريق الحوار والوحدة الوطنية الذي يضمن له قوة 
  .داخلية يستند إليها في مواجهة العناد اإلسرائيلي

المعنى فإن فشل سياسة التفاوض المفتوح، شكل العامل األساسي في هذا الخطاب النوعي الجديد، وبهذا 
الذي يركز على ثوابت الحد األدنى، ويتوجه نحو الوحدة الوطنية كسالح ضروري للصمود والمواجهة 

لجهاد حركة حماس، وحركة ا: وأخيرا ال بد أن نالحظ، أن القوى الفلسطينية األساسية. مع المحتل
، قد سارعت كلها إلى الترحيب بالخطاب، وإلى )مصطفى برغوثي. د(اإلسالمي، والمبادرة الوطنية 
  .الترحيب بالدعوة للحوار الوطني

وما يحتاجه الوضع اآلن، أن تبادر جهة عربية، سواء كانت السعودية، أو مصر، أو سوريا، أو قطر، أو 
يتها أو برعاية عربية مشتركة، تعود فيه العالقات الجامعة العربية، لحوار فلسطيني يجري برعا

) بين الفصائل وداخل السلطة(الفلسطينية الداخلية إلى إطارها الصحيح، اإلطار الذي يتعايش فيه الجميع 
ويتعايش فيه الجميع من دون أي خوف من أن طرفا يعمل إلقصاء . في مواجهة خطر واحد هو االحتالل

وهناك اتفاقات ومبادرات عديدة يمكن أن تسهل هذه المهمة الضرورية . الطرف اآلخر أو تهميش دوره
مع السعي لتعديله وتطويره وتحسينه على ضوء التجربة المرة " اتفاق مكة"والحساسة، يأتي في مقدمتها 

  .التي عشناها
القمة العربية في ويأتي في مقدمتها أيضا قرار . التي تم التوقيع عليها" المبادرة اليمنية"ويأتي في مقدمتها 

  .دمشق الذي ركز على دعم المبادرة اليمنية والدفع بها نحو التطبيق
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ولهذا يجب اإلمساك به، وأخذه كما . وال شك أن خطاب الرئيس الفلسطيني يفتح الطريق نحو هذا كله
من هو، كامال متكامال، ومن دون أية تفسيرات تعطل فعاليته، ومن دون أية شروط تعرقل مسيرته، ال 

  .هذا الجانب وال من ذاك
إن الخطاب إشارة فلسطينية مهمة، في اتجاه إدراك التغيير الذي طرأ على تعامل السياسة األميركية مع 

وهي إشارة كانت مطلوبة وضرورية، ومن الواجب التقاطها . التغير الذي يعبر عن التخلي. المنطقة
  .واالستفادة منها

  ٩/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
 ! الحواررةمباد .٦٣

  سميح شبيب
طرح الرئيس محمود عباس مبادرة لحوار وطني شامل، ترمي إلى إعادة اللحمة للوضع الفلسطيني 

  . إن جاز التعبير-جاءت المبادرة بلغة واضحة وموجزة، وبقلب مفتوح . المنقسم جغرافياً وسياسياً
بات أوحت، وكأن الطرف ، بالترحيب، عبر تصريحات وخطا"حماس"قوبلت هذه المبادرة من طرف 

الرئاسي بمأزق سياسي، وبأنها ال تزال مستعدة لحوار غير مشروط، فيما ذهب بعضهم، لتفسير عبارة 
  !عودة األوضاع إلى ما كانت عليه، بأنها عودة حكومة إسماعيل هنية

لحوار، ما حدث على صعيد المبادرة، وعلى الرغم من بعض النقاط السلبية، بأنه ينبئ بإمكانية بدء ا
باستضافة دولة عربية، قد تكون جمهورية مصر العربية، بأن أسس الحوار، باتت متوافرة في حيز 

ف وتجديد أساليب عملها، وصوالً إلى .ت.ملف األجهزة األمنية وملف إعادة تكوين م: العموم، وأبرزها
  .خابات المبكّرة اإلسرائيلية، وملف اإلنت-عقد دورة مجلس وطني، وملف المفاوضات الفلسطينية 

هنالك جملة خطى وملفات أولية، منها وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة، وإطالق سراح المعتقلين 
وبعد . السياسيين ومن الطرفين، والعمل على فتح المعابر باتفاق فلسطيني، يتيح لحرس الرئاسة تسلمها

طويلة، خاصة فيما يتعلق بملف ذلك، ستدخل األطراف، كما سبق وأن دخلت في أتون حوارات شاقة و
  .ف، وتحديد األساس السياسي، الميثاق القومي.ت.األجهزة األمنية، وملف م

مبدئياً، ومع اإلقرار األولي، بإمكانية أن تتخذ مبادرة الرئيس آلية تنفيذية معينة، فإن أبسط قواعد 
وإلى جانب . ومعقّدة وطويلةالمنطق، تملي علينا القول، إن جوالت الحوار الداخلي هي جوالت شائكة 

 الفلسطيني، لم يعد داخلياً، فحسب، بل إن هنالك عوامل عربية -ذلك، يمكن القول، إن الحوار الفلسطيني 
برعاية عربية " حماس"وليس غريباً، أن تطالب . متشابكة ومتداخلة، باتت شريكة به، بطريقة أو بأخرى

  !مثالً
و التدخل اإلسرائيلي في الحوار، عبر وسائل غير مباشرة، لعّل األكثر خطراً في هذا الموضوع، ه

  .وأبرزها التدخل العسكري والتلويح به في قطاع غزة
ما حدث ومنذ طرح المبادرة الرئاسية للحوار الداخلي، هو رفع سوية التهديدات اإلسرائيلية للقطاع، 

طاع، ولعّل الالفت للنظر، هو وسرعان ما ترافقت تلك التهديدات بحشود عسكرية غير مسبوقة على الق
تلك التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، لحظة عودته من واشنطن، إلى 
مطار بن غوريون، التي ذكّر بها صراحة، على نفاد صبر إسرائيل من إطالق الصواريخ من غزة، 

  !سعة ضد غزةوبأن إسرائيل باتت على ُأهبة االستعداد، لخوض عملية وا
ال يرتبط ذلك باألزمة الوزارية اإلسرائيلية فحسب، بل يرتبط أكثر من ذلك بالتحرك الفلسطيني تجاه 

ما تريده إسرائيل هو اغتيال الحوار، حتى قبل بدئه، عبر عمليات عسكرية واسعة ضد . الحوار الداخلي
 دقيقة، بهدف خلط األوراق مجدداً، القطاع، وقد تشمل هذه العمليات، اغتياالت سياسية وعلى مستويات

في ظل تلك التهديدات والمخاطر، ال بد من . وزرع المزيد من بذور الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني
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، وبالتالي "حماس"رفع سوية الوعي حوله، وحول مراميه، ومن األطراف كافة وفي مقدمها حركة 
  . إلى اإلرجاء غير المبرراإلسراع ببدء جوالت الحوار الداخلي، وعدم اللجوء

إن أي تقدم جدي نحو الحوار الداخلي الفلسطيني، والعمل على رأب الصدع مجدداً، : لعله من نافلة القول
ذلك أن ما هو قائم، هو وضع . سيقابل إسرائيلياً، بإجراءات جدية غير مسبوقة للحيلولة دون تحقيقه

  !.استثماره حتى آخر قطرة دم فلسطينيةنموذجي إلسرائيل ستعمل المحال، لإلبقاء عليه، و
 ٩/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 الحسم في غضون ايام .٦٤

 اليكس فيشمان
هكذا وعد أمس وزيـر الـدفاع   ... نحن في حفنة الرمل االخيرة . ذرات الرمل في الساعة آخذة في النفاد      

  .ايهود باراك في لقاء مع رؤساء البلدات في غالف غزة
 جدول االعمال نشاط عسكري ذو اهمية للجيش االسرائيلي فـي           ىهم بانه يوجد عل   من كالمه يمكن أن نف    

الـضربة  . غزة، وان الحديث ال يدور عن مدي اشهر أو اسابيع بل عن شيء سيقع في غـضون ايـام                  
باراك يحاول التعتيم، وعدم اعطاء التلميحات لحماس ولكن يبدو أنـه  . العسكرية، قال، ستأتي قبل التهدئة    

 قبل انعقاد المجلس الوزاري وقبل مشاورات الوزراء ـ بان التهدئة مع حماس، دون ضربة  ىقرر ـ حت 
كمـا  . ويبدو أنه في هذا الرأي ليس لديه خالف مع رئيس الوزراء   . عسكرية تسبقها، لم تعد خيارا حقيقيا     

 ىقادرة عل أن رئيس االركان قرر هو االخر ان ال مفر من نشاط عسكري رغم ان القيادة السياسية غير                  
  . انجاز سياسي الزم لهذه الخطوة العسكرية كثيرة المخاطرىاالشارة ال

لعل الجيش كان يفضل نشاطا جويا ـ يرافقه نشاط بري معين ـ ضد مجموعة كبيرة جدا من أهـداف    
ولكن هذا ليس حقيقيا إذ أنه من أجل نشاط من هذا النوع يفتـرض باالسـتخبارات العـسكرية                  . حماس

 هـو   ىما تبق . ان تزود بمئات االهداف النوعية، وهذا، وكيف يمكن القول، ال يتحقق كثيرا           والمخابرات  
 االرض، مع رافعة ضغط جوية، علي أمل أال تلزم التطـورات  ى خاليا اقليمية اشكالية عل  ىاالستيالء عل 

  .بتجنيد االحتياط واالحتالل الكامل للقطاع
ين بالنسبة للردود التي يفترض أن تقدمها اسـرائيل         وأمس جرت في وزارة الدفاع اتصاالت مع المصري       

وصحيح حتي هذا الصباح فان جلعاد لـن        . علي اقتراح التهدئة وبالنسبة لمهمة عاموس جلعاد في مصر        
يسافر، حماس لم توفر السبب لتصديق التهدئة، والجيش االسرائيلي يوجد في حالة اسـتعداد لنـشاطات                

لحديث عن نشاط متدرج، توجد خطط، والجيش يتدرب فـي هـذه            يدور ا . بحجوم مختلفة في قطاع غزة    
واذا ما جر النشاط الي احتالل اجزاء كبيرة من القطاع لفترات زمنية طويلـة ـ فعنـدها    . االيام بالذات

  .توجد ايضا خطة لتجنيد االحتياط
مـاذا  . رةالجيش االسرائيلي جاهز لالنتقال الي وضع من القتال حيال غزة في غضون فترة زمنية قصي              

. بـوش جـاء وذهـب     . ينتظرون؟ ولماذا ينبغي لهذا أن يستغرق اياما؟ فقد سبق أن كنا في هذا الفـيلم              
إذن ما هي الذريعة االن لعدم نزع القفازات حيال غزة؟ عيد االسابيع؟ بالفعـل              . احتفاالت الستين انتهت  

ابيع تـأتي العطلـة الكبـري       ولكن بعد االس  . سبب وجيه عدم افساد مزاج الشعب والتنزهات الي النقب        
  .دوما يمكن ايجاد سبب لتأجيل القرارات الصعبة. وبعدها مرة اخري رأس السنة

في كل السنة الماضـية     .  االن هذا العام ثمانية اسرائيليين     ىفي حرب االستنزاف حول قطاع غزة قتل حت       
 عضو نتيف هعسرا بقذيفة     قتل) مايو( ايار   ١٥قبل أقل من شهر، في      . االرقام تتحدث بالفعل  . قتل عشرة 

وزير الدفاع أمـر فـي حينـه        . هاون، واندلعت صرخة كبري وهذه المرة من جانب االستيطان العامل         
رئيس االركان أمر قيادة المنطقة الجنوبية ألن تكون        . الجيش االسرائيلي باالستعداد لنشاط بري بحجم ما      
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. كان كل شيء جاهزا، ولكن االمر تأجل      ) مايو( ايار   ١٧وبالفعل في   . مستعدة للعمل في غضون يومين    
  .بدأت محادثات التهدئة، نشأ موضوع السالم مع سورية، وقتل مواطنان اسرائيليان آخران

 عادتهم أما نحن فنواصل التحليل عنهم ونبحث عن التفـسيرات           ىحماس وحلفاؤها في غزة يواصلون عل     
حتـي  . التأكيد يقرأون الصحف وينفجرون ضحكا    لماذا اطلقوا هنا ولماذا اطلقوا هناك؟ وهم ب       : كل الوقت 

  .هم ال يعرفون انهم اذكياء بهذا القدر
اسرائيل ليست راضـية    . ومع ذلك، ماذا ينتظرون في اسرائيل؟ ربما الن اتفاق التهدئة يكاد يكون مغلقا            

ـ                وم عنه، ولكن معظم التفاصيل اجملها عاموس جلعاد مع المصريين، ووزير الدفاع كان مستعدا، حتي ي
اذا . واالن ينتظرون أن يأتي اولمرت ويقرر هل سنسير نحو هذا االتفـاق أم ال             . امس، العطائه فرصة  

  .كنا لن نسير؟ سنخرج الي حملة
  ٦/٦/٢٠٠٨يديعوت 
  ٩/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
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