
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ال تخيفناالتهديدات باجتياح غزةومساعي استئناف الحوار ما زالت في البداية : هنية
  بالضفة ط عرب سيتم جلبهم لالشراف على تدريب قوات االمنباض": سما"

  مشعل يلتقي المعلم ويبدي استعداد الحركة للحوار الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية
  مصر تنوي ترحيل المئات من عناصر الحركة إلى اليمن": فتح"مصادر في 
  لماضيةتراجع نسبي في شعبية حماس خالل االشهر الثالثة ا: استطالع
  الحّل لالجئين بالدولة الفلسطينية: ساركوزي

ال لقـاء   : عباس بعد لقائه مبارك   
ثنائيا مع مشعل ومنظمة التحرير     

  هي المسؤولة عن الحوار
  

 4ص ... 

1104 10/6/2008الثالثاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                   1104:         العدد                  10/6/2008الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 5   ال تخيفناالتهديدات باجتياح غزةومساعي استئناف الحوار ما زالت في البداية : هنية .2
 6  مواجهة االستيطان لنجاح العملية السياسيةفياض يدعو الى اتخاذ مواقف حازمة في  .3
 6   لم تحول حتى اآلن المستحقات المالية للسلطة"إسرائيل": فياض .4
 6  المواقف في المفاوضات متباعدة في مختلف القضايا ولم يتم االتفاق على أي قضية: قريع .5
 6  الطيب عبدالرحيم منسقاً للجنة المصالحةيختار الرئيس عباس  .6
 7  بالضفة ط عرب سيتم جلبهم لالشراف على تدريب قوات االمنباض": سما" .7
 7   ثالثة أيام أسبوعياً رفحالداخلية تؤكد وجود ترتيبات لفتح معبر: غزة .8
 7  نواب فلسطينيون يشكلون هيئة لمراقبة األداء الحكومي: رام اهللا .9
 8  االوضاع االنسانية واالقتصادية في جنينمي مسؤول ام يبحث مع قدورة موسى .10
 8  نسانيةهندسة عالقات إ "البارد"إعادة إعمار : عباس زكي .11
 9  شخصيات سياسية وبرلـمانيون يبحثون سبل إنجاح دعوة الرئيس للحوار .12
 9  الحوار خيار الفلسطينيين األوحد: غوشة  .13
 9  سؤول تبنتهيشرف الحكومة ان تأخير الصرف جاء بناء على موقف وطني وم: المالكي .14
 9  السلطة تتهم االحتالل بالتسبب بأزمة المياه .15
10   بتغذية الخالفات العشائرية في الخليل"إسرائيل"السلطة تتهم  .16
10  الحكومة تقرر التركيز على دعم التعليم المهني: رام اهللا .17
    

    :المقاومة
10   مشعل يلتقي المعلم ويبدي استعداد الحركة للحوار الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية .18
11  أحمد حلس يدعو إلى وقف اإلنقسام والبدء بإجراءات تمهيدية على األرض إلنجاح الحوار .19
11   دعو لتحرك عربي يجمع كافة األطراف الفلسطينية الستعادة الوحدةحماس ت .20
11  " إسرائيل" تطالب السلطة بوقف اللقاءات مع حماس .21
12   جاهزون إلبرام أي اتفاق تهدئة بشرط رفع الحصار ووقف العدوان: حماس .22
12   للحوارعباسالقوى الوطنية واالسالمية تدعو الى انجاح اجواء التفاؤل بعد دعوة  .23
12  مصر تنوي ترحيل المئات من عناصر الحركة إلى اليمن": فتح"مصادر في  .24
13   اجتماعاً موسعاً للجان التنظيمية بالمدينةفي إقليم القدس تعقد" فتح"قيادة  .25
13  وتستنكر ممارسات وكالة وفا" عذبة"تدعو لإلفراج عن الصحفي " حماس" .26
13  حماس تنفذ وعدها لكارتر وتوصل رسالة من شاليط لعائلته .27
13    لمنع أي مشبوه من اإلقامة في المخيم "عين الحلوة"إجراءات في : عينينأبو ال .28
    

    :اإلسرائيليالكيان 
14   تخطط الجتياح غزة قبل الهدنة"إسرائيل" .29
14  عةتعمل لتهويد قرية البقية يهوديديختر يعترف بوجود جمعيات استيطانية  .30
15  مؤسسة إسرائيلية تستغل االعتداءات على المسيحيين بغزة في إطار تمهيد لعملية عسكرية .31
15 للمفاوضات مع سورية في تركيا" قريب" تؤكد أنباء عن استئناف "إسرائيل" .32
    



  

  

 
 

  

            3 ص                                   1104:         العدد                  10/6/2008الثالثاء : التاريخ

    :األرض، الشعب
15  "تحيا فلسطين"ستون بالوناً فلسطينياً تحلق فوق هولندا وسط هتاف  .33
15   للدفاع عن حي باب المغاربة في القدسلجنةتشكيل  .34
16  تراجع نسبي في شعبية حماس خالل االشهر الثالثة الماضية: استطالع .35
16  الستفادة من تجربة مقاومة األبرتهايد يزور جنوب أفريقيا ل48وفد من فلسطينيي الـ .36
16   على حصار قطاع غزةسلسلة بشرية في محافظة رفح احتجاجاً .37
16  تالللدى االحبنائهم المحتجزة أالفلسطينيون يفّعلون ملف جثامين  .38
16  نيسرائيليإأطباء  على يد لى حقل تجاربإ أسير فلسطيني يتحول .39
17  الجزيرة في سجن النقبقناة االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني ويمنع بث  .40
17  ين وجنود االحتالل ومستوطنيه في نعلين مواطنين في مواجهات بين المتظاهر7صابة إ .41
17  االحتالل اإلسرائيلي يقيم بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل .42
17  تعرض عائلة فلسطينية العتداء وحشي من قبل مستوطنين قرب الخليل .43
17  في جنوب قطاع غزة يودي بحياة شاب فلسطينيانهيار نفق  .44
   

   :اقتصاد
17   مليون دوالر100بدء العمل لتأسيس صندوق القدس لالستثمار برأسمال : المصري .45
 18   بين البلدين لتعزيز التعاون االقتصادي المشترك فلسطينية يمنيةاتفاقات .46
   

   :صحة
 18  يين من خالل حملة صحية تقوم بها مؤسسة أردنيةطفال فلسطينعمليات تجميلية أل .47
   

   : األردن
18 عبد اهللا الثاني يدعو للمحافظة على عروبة القدس .48
   

   :لبنان
18   "إسرائيل"ق ملكية مزارع شبعا ويدعو للضغط على سليمان يحضر وثائ .49
19  ة ويتوعد بنقل مفخخات العراق الى لبنانالعبسي يهاجم قادة السنّ .50
   

   :عربي، إسالمي
19  المستشار السياسي للرئيس المصري يأسف لالنقسام الجذري الفلسطيني .51
19 الجامعة العربية تحذر من خطورة التهديد اإلسرائيلي باقتحام قطاع غزة .52
20 المجلس الوزاري الخليجي دعا الفلسطينيين للعودة الى اتفاق مكة المكرمة .53
20  "إسرائيل"لطبيعي لـمصر ستعيد النظر في اتفاقية تصدير الغاز ا .54
20   يطالب اسرائيل وحماس بوقف فوري الطالق النارالرئيس السنغالي .55
21 برد موجع جدا إذا هاجمتها" إسرائيل"طهران تتوعد  .56
   

   :دولي
21   يمكن تجاهلهاالحوار مع حماس مفيد وال: فرنسا .57



  

  

 
 

  

            4 ص                                   1104:         العدد                  10/6/2008الثالثاء : التاريخ

21   الحّل لالجئين بالدولة الفلسطينية: ساركوزي .58
21 %25بنسبة " إسرائيل"زيادة المساعدات األمنية األمريكية لـ: بعد تراجع الديمقراطيين .59
22    ريحا قطع أراض في أ3روسيا تستعيد  .60
22 "إسرائيل"اناة الفلسطينيين وتوفير األمن لوزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وضع حد لمع .61
22  روسيا تنتقد تصريحات موفاز حول احتمال مهاجمة إيران .62
23   فرنسيتين بتقديم وثائق مشروع بناء ترامواي في فلسطينمحكمة فرنسية تلزم شركتين .63
   

    :مختارات
23   أعوام10٪ في 45اإلنفاق العسكري في العالم ارتفع  .64
    

    :حوارات ومقاالت
23  ياسر الزعاترة... حول أسس المصالحة الوطنية الفلسطينية .65
24 حمادة فراعنة... ابو مازن سيواصل طريقه ويتمسك بخياراته .66
26  علي بدوان... "فتح"العقبات أمام عقد المؤتمر السادس لحركة  .67
27  نواف الزرو... أسئلة هزيمة حزيران على األجندات العربية .68
28 منير شفيق... تغييري وصهيوني.. أوباما .69
    

 30  :كاريكاتير
***  

  
  ال لقاء ثنائيا مع مشعل ومنظمة التحرير هي المسؤولة عن الحوار: عباس بعد لقائه مبارك .1

في ) ابو مازن(محمود عباس التقى الرئيس :  جيهان الحسيني-القاهرة  من 10/6/2008 الحياة قالت
القاهرة أمس الرئيس حسني مبارك، وقال إن اللقاء تناول جهود مصر من أجل تحقيق الحوار الفلسطيني 

االستمرار في الجهود المصرية " الفلسطيني والتوصل إلى تهدئة مع اإلسرائيليين، مشددا على ضرورة -
  ."التهدئةال يوجد بديل آخر غير ... من أجل التوصل إلى تهدئة

أوالً ":  خالد مشعل، أجاب"حماس"وعن إمكان عقد لقاء ثنائي يجمعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
طرحنا مبادرة ": ، وقال"ال لقاءات ثنائية بيني وبين مشعل، المشكلة بيني وبينه ليست مشكلة شخصية

اللجنة التنفيذية بكامل "وضحا أن ، م"باسم منظمة التحرير الفلسطينية وباسم اللجنة التنفيذية للمنظمة
أعضائها وفصائلها هي المسؤولة عن أي خطوة من خطوات الحوار تجاه الجميع، وبالتالي المسألة ليست 

  ."قضية ثنائية أو شخصية
 في داكار وعن اختياره السنغال "حماس" و "فتح"وسئل عباس عن اللقاء الذي جرى بين مبعوثين من 

لم نختر ذلك، لكن خالل القمة اإلسالمية األخيرة طلب الرئيس السنغالي ": أجابلعقد مثل هذا اللقاء، ف
، الفتاً إلى ترحيبه بأي جهد عربي أو إسالمي أو دولي في "عبداهللا واد بصفته رئيساً للقمة، أن يبذل جهداً

رئيس لم يتفاوضا وإنما التقيا، وسمعا أفكاراً من ال"وحرص على تأكيد أن الوفدين . هذا الخصوص
  ."السنغالي حملها مبعوثنا، وسأستمع إليه عندما أذهب إلى عمان

ال علم لدي ": ونفى ما يتردد عن إطالعه على عزم إسرائيل القيام بعملية عسكرية ضد قطاع غزة، وقال
إذا أرادوا فعل شيء، فلن يبلغوننا به، "، معرباً عن اعتقاده بأن اإلسرائيليين "على اإلطالق عن ذلك
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دعونا وما زلنا نصر على أن الطريق الوحيد للتعامل مع ": ، مضيفا"طبعاً لن نقبل بشيء كهذاونحن 
  ."الوضع في غزة هو الحوار، وهو األمر الذي تقوم به مصر منذ فترة

 أميركية لدفع المفاوضات، - إسرائيلية -وبالنسبة الى ما يتردد عن قرب عقد محادثات ثالثية فلسطينية 
 هذه اللقاءات يحدث كثيراً، وعندما تأتي رايس سيكون هناك عدد من اللقاءات الثالثية مثل": قال عباس

االستيطان هو العقبة األساسية في طريق أي "لكنه شدد على أن . "بيننا وبين اإلسرائيليين واألميركيين
، مؤكداً "نرى أن االستيطان يأكل األرض الفلسطينية قطعة قطعة": ، وقال"تقدم ألي ملف من الملفات

بداية ونهاية، ولن نقبل به على اإلطالق كأمر واقع، ونقدر كيف يمكن أن نتعامل مع "رفضه االستيطان 
  ."هذه المسألة بالذات، وكيف سنتعامل أيضا مع ملف المفاوضات ككل

 أن عباس طلب من مبارك "الحياة"في غضون ذلك، أوضح السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمرو لـ 
 إن "الحياة"وقال لـ . م مصر برعاية الحوار الفلسطيني واستضافته ومتابعة أعماله حتى ينجحأن تقو

  .مبارك أبلغ عباس بموافقة مصر وترحيبها
أن منظمة التحرير " الوطن"علمت :  أشرف الفقي- القاهرة من 10/6/2008 الوطن السعودية وأوردت

جامعة الدول العربية عمرو موسى برعاية الحوار ستطالب اللجنة الوزارية العربية واألمين العام ل
الوطني الفلسطيني والمساعدة في تنفيذ البند األول من المبادرة اليمنية القاضي بالعودة عن االنقالب وهو 

 .الشرط الذي ترفض حركة حماس التطرق إليه
ال أحد يستطيع أن "وعن إمكانية قيام أبو مازن بزيارة قطاع غزة لدعم مبادرته للحوار الوطني، قال 

يمنعنا من الذهاب إلى غزة فهي جزء من أرضنا ونحن نصر على أن تكون جزءا من أرض الدولة 
 ".الفلسطينية

وحول ما إذا كان قد تم االتفاق على وقف الحمالت اإلعالمية بين حركتي فتح وحماس كمقدمة للدخول 
 إطالق مبادرة الحوار حول وقف الحمالت لقد أثير حديث قبل وأثناء"قال أبو مازن , في حوار حقيقي

ولذلك قلنا لهم أوقفوا ذلك وستجدون أن ردود , إن الذي يبادر بالحمالت اإلعالمية هي حماس, اإلعالمية
فنحن ال يسرنا , وقد أكدنا على ذلك عندما أعلنوا أنهم سيوقفون الحمالت اإلعالمية, الفعل قد تالشت

 ".بيننا وبين حماسمطلقا أن نستمر في تقاذف السباب 
  

   ال تخيفناالتهديدات باجتياح غزةو استئناف الحوار ما زالت في البداية مساعي: هنية .2
 ستبذالن "حماس"قال رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية ان حكومته وحركة :  فتحي صباح-غزة 

، وصرح هنية أثناء الجهود الالزمة لتهيئة األجواء النطالق حوار وطني يعيد اللحمة لشطري الوطن
تفقده سير امتحانات الثانوية العامة في مدرستي احمد شوقي للبنات والكرمل للذكور في مدينة غزة بأن 

االمتحانات موحدة في شطري الوطن على طريق استعادة الوحدة الوطنية واللحمة الجغرافية، وهذا ما "
  ."سنعمل عليه في المرحلة المقبلة

نتحرك على مسار تهدئة متبادلة بجهود مصرية، ورفع الحصار، ونهيئ األجواء " :وعن التهدئة قال هنية
لننطلق بحوار وطني فلسطيني على قاعدة المصالح العليا لشعبنا وقضيتنا، وبال شروط، وعلى قاعدة ال 

  ."غالب وال مغلوب، لنخرج باتفاق ينتصر به شعبنا
لية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، اعتبر أن وفي شأن تصاعد التهديدات االسرائيلية بالقيام بعم

اسرائيل ال تريد الخير لشعبنا هذا شيء بديهي، وهذه التهديدات ال تخيف الشعب الفلسطيني وهي ليست "
جديدة، وتعكس المأزق السياسي واألمني الذي يعاني منه قادة االحتالل بفعل الصمود البطولي لشعبنا 

اسرائيل ال تريد وحدة شعبنا، وال إعادة عناصر قوته وصموده، لكننا "أن وأضاف . "ومقاومته الباسلة
  ."يجب أن نسير في االتجاه المعاكس، فالطريق ما تزال في بداياتها وربما ستكون طويلة

  10/6/2008الحياة 
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  يدعو الى اتخاذ مواقف حازمة في مواجهة االستيطان لنجاح العملية السياسيةفياض .3
سالم فياض رئيس الوزراء، انه يجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه قضية .  قال د:  وفا–  جنين-رام اهللا 

االستيطان، إذا ما أردنا للعملية السياسية أن يكون لها مضمون حقيقي، الفتًا إلى أن نجاح هذه العملية 
وأشار  .ماتيتوقف على التزام إسرائيل بشكل مطلق بوقف التوسع االستيطاني، وتنفيذ ما عليها من التزا

فياض خالل لقائه امس ديفيد مليباند وزير الخارجية البريطاني في مقر الحكومة في مدينة رام اهللا، . د
إلى أنه تطرق مع الضيف إلى آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، واألوضاع االقتصادية واألمنية 

السالم، نتيجة عدم تنفيذ إسرائيل االتفاقات والعالقات الثنائية بين الجانبين، والعقبات التي تواجه عملية 
 .المترتبة عليها، واستمرارها في التوسع االستيطاني

 10/6/2008الحياة الجديدة 
  

  لم تحول حتى اآلن المستحقات المالية للسلطة"إسرائيل": فياض .4
جانب أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أن ال: الوكاالت, عبدالرؤوف أرناؤوط: رام اهللا

اإلسرائيلي أبلغ السلطة الوطنية أول من أمس بتحويل المبالغ المستحقة من عائدات الضرائب، إال أن 
في ", في تصريح للصحفيين في مدينة رام اهللا, وقال فياض .السلطة الوطنية لم تتسلم حتى اآلن أي مبلغ

ولفت فياض إلى أن  ". يرحالة استالم هذه المبالغ سيجري مباشرة دفع الرواتب للموظفين دون تأخ
التصريحات الصحفية اإلسرائيلية أشارت إلى أن تأخر تحويل األموال المستحقة للسلطة جرى بسبب 
رسالة االحتجاج التي بعث بها لالتحاد األوروبي لعدم إيفاء إسرائيل بااللتزامات المترتبة عليها بحسب 

 .خريطة الطريق وقرارات مؤتمر أنابوليس
  10/6/2008ة الوطن السعودي

 
  المواقف في المفاوضات متباعدة في مختلف القضايا ولم يتم االتفاق على أي قضية: قريع .5

قال أحمد قريع ، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم، مفوض عام التعبئة والتنظيم              : رام اهللا 
ي واإلسرائيلي متباعـدة فـي      إن المواقف في المفاوضات المتواصلة بين الجانبين الفلسطين       :" لحركة فتح 

 ".مختلف القضايا ولم يتم االتفاق على أي قضية مؤكدا أن جميع القضايا مطروحة للنقاش
وأضاف عريقات خالل مؤتمر صحافي عقده عقب لقاءه بوزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليبانـد فـي                

يلية المـستمرة وأبرزهـا النـشاط       إن االنتهاكـات اإلسـرائ    " برام اهللا مساء االثنين     " بيت فتح   " مكتب  
االستيطاني في الضفة الغربية تحديدا في القدس، بات يشكل تهديدا حقيقيا لعملية السالم وصفعة في وجه                

 ".كافة الجهود الدولية واإلقليمية المبذولة إلعادة إحياء عملية السالم وإنجاح خيار المفاوضات
 لمدى جدية والتزام كافة األطراف التي شاركت في مؤتمر          أن هذه االنتهاكات تشكل امتحانا    " وأكد قريع   

أنابوليس ودعمت باتجاهه، مطالبا المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته واستخدام نفوذه لوقـف هـذه               
 ". االنتهاكات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني 

  10/6/2008وكالة سما 
  

  صالحةالطيب عبدالرحيم منسقاً للجنة الميختار  عباس الرئيس .6
 الطيب عبدالرحيم منسقاً للجنة "فتح"اختار الرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

الحوار الوطني التي شكّلها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الفصائل، وكلّفها تولي ادارة الحوار 
ام اهللا ان الحوار سيشمل جميع الفصائل وأعلنت اللجنة في ختام اجتماع لها في ر. "حماس"مع حركة 
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، بينهم مسؤول المنظومة االمنية للحركة في "حماس"وشكك مسؤولون في  .والقوى الوطنية واالسالمية
قطاع غزة سعيد صيام، في نيات الرئيس عباس تجاه الحوار الختياره عبدالرحيم على رأس لجنة 

صدر قوة للحوار نظرا الى معرفته الدقيقة بالحركة  اعتبرت تعيين عبدالرحيم م"فتح"اال ان . الحوار
  .االسالمية التي تسيطر على قطاع غزة

  10/6/2008الحياة 
  

 بالضفة ط عرب سيتم جلبهم لالشراف على تدريب قوات االمنباض": سما" .7
ان  وزارة الداخليـة     " سـما " اليوم الثالثاء لمراسل وكالة      ىأكد مصدر أمني فلسطيني رفيع المستو     : غزة

 االراضي الفلسطينية وذلك من أجـل       ى ضابطا اردنيا ومصريا ومغربيا ال     260الفلسطينية اقترحت جلب    
وأكـد   .االشراف على تدريب قوات امنها في معسكرات ستقام في مدينة اريحا بالضفة الغربية المحتلة               

بعـض الـدول     عال بين وزارة الداخلية الفلسطينية والرئاسة و       ىالمصدر ان مشاورات تمت على مستو     
العربية من أجل جلب ضباط عرب لالشراف على تدريب قوات األمن الفلسطيني في الـضفة الغربيـة                 

واوضح المصدر ان االردن ومصر والمغرب رحبت بهذا         .المحتلة في معسكرات مغلقة في مدينة اريحا      
ـ    اال ان اسرائيل لم ترد على االقتراح       ،ضباطالاالقتراح واعلنت استعدادها الرسال       هـذه   ى المذكور حت

 .اللحظة
  10/6/2008وكالة سما 

  
  ثالثة أيام أسبوعياً رفحالداخلية تؤكد وجود ترتيبات لفتح معبر: غزة .8

أن االتصاالت بين غزة والجانب     ،  أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين       : محمد الدلو  - غزة
عبر رفح الحدودي ثالثة أيام أسبوعياً، غيـر        المصري دائمة في سبيل الوصول التفاق يتم بموجبه فتح م         

أن الطرح لم يصل بعد إلى مرحلة التطبيق الكامل حيث ثمة مسائل يجري بحثها بين الحكومة والقيـادة                  
وأشار الغصين إلى أن الجانبين المصري والفلسطيني يعمالن على ترتيب األمور اللوجـستية              .المصرية

ة كخطوات عملية على األرض، معرباً عن أمله في إنفاذ الطـرح            في كال الصالتين المصرية والفلسطيني    
 .بشكل عملي في أقرب وقت

  9/6/2008صحيفة فلسطين 
  

  نواب فلسطينيون يشكلون هيئة لمراقبة األداء الحكومي: رام اهللا .9
باشر نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة تضم ممثلين          :  عاطف دغلس  -الضفة الغربية   

وقد نفى حـسن    . كتل النيابية المختلفة لتفعيل دور البرلمان ومراقبة أداء الحكومة والسلطة التنفيذية          عن ال 
خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن تكون هناك لجان جديدة ستشكل في المجلـس، وقـال                 

العامـة، ومتابعـة    نحن مجموعة النواب قررنا ممارسة دورنا الرقابي على الحكومة بالضفة والحريات            "
ولم يخف خريشة في تصريح للجزيرة نت أن        ". المواضيع على أمل إحياء المجلس التشريعي مرة أخرى       

لكن فـي ظـل هـذه       "هذه اللجنة ليست قانونية على اعتبار أن المجلس التشريعي له لجانه الدائمة، قائال              
 إلى تشكيل لجان مختلفة من أعـضاء     الظروف الصعبة وحالة االنقسام التي نعيشها نحن نبادر بشكل دائم         

  ". المجلس للتحقيق في القضايا الخالفية بين المتنازعين في اإلطار العام للمجلس
وأكد أنه ال أحد مستثنى، وأن هناك ممثال عـن          ). حماس(ونفى أن تكون اللجنة قد استثنت نواب حركة         

  . جهاد الوزير) فتح(حماس وهو أيمن دراغمة وممثل حركة 
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في قطاع غزة لم تشكل مثل هذه اللجنة ألن أعضاء المجلس هناك متجانسون ويعقدون جلساتهم               "وأضاف  
منتظمة بعد أن حصلوا على توكيالت من النواب بالسجون، لكن الـضفة ال تـشارك وكأنـا أصـبحنا                   

  ". مجلسين، وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة تصب باتجاه توحيد المجلس
نه دعي للهيئة كممثل عن كتلة التغيير واإلصالح، وأشار إلى أنه حتى اآلن             من جانبه أكد أيمن دراغمة أ     

نحن طرحنا يكون األولويـة     "وقال دراغمة للجزيرة نت     . لم تأخذ الهيئة اإلجماع على آلية العمل وأولياته       
 إلعادة تفعيل دور المجلس وليس تشكيل الهيئات، ولم ننجح حتى اآلن بما طرحناه، ألن النـواب طلبـوا                 

وأعلن دراغمة دعمه عمل هذه الهيئة خاصة وأن حكومة         ". تأجيل ذلك وأرادوا التركيز حول عمل الهيئة      
  . سالم فياض لم تأخذ تأييد المجلس ولذلك حظيت بغياب الرقابة والمساءلة

وأكد النائب عبد اهللا عبد اهللا عن حركة فتح أن هذه اللجنة جاءت في ظل إصـابة المجلـس التـشريعي                     
وأوضح للجزيرة نت أنها تأتي بصورة شخصية من النواب الذي تقع عليهم مـسؤولية              . والتعطيلبالشلل  

  .وطنية النتخابهم كممثلين عن الشعب ليرعوا مصالحه ويحافظوا عليه
  9/6/2008الجزيرة نت 

  
 االوضاع االنسانية واالقتصادية في جنينمي مسؤول ام يبحث مع  موسىقدورة .10

حث محافظ جنين قدورة موسى في مكتبه امس مع مدير الوحدة السياسية في  ب- الحياة الجديدة-جنين
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية،  روبرت دان،  ووفد من 
المكتب الوضع اإلنساني في محافظة جنين،  وحول الوضع الراهن وبالرغم مما حققته  المحافظة 

مل مع األجهزة األمنية من محاولة لفرض حالة دائمة من األمن الداخلي ومالحقة الخارجين بالتنسيق الكا
عن القانون،  بين موسى ان  المحافظة تعيش في حصار اقتصادي مرده عدم التزام إسرائيل بما تعد به 

ش المنطقة  للدخول بسياراتهم إلى المحافظة بهدف إنعا48من فتح المعابر أمام الفلسطينيين من أراضي 
 . اقتصاديا كما كان في السابق

وأشار المحافظ،  إلى ان إسرائيل تحاول عرقلة مهام األجهزة في حمالتها األمنية،  من خالل االستمرار 
كما أشار إلى استمرار .  في  إقامة الحواجز التي تعرقل تواصل المواطنين في مختلف انحاء المحافظات

 الخاضعة للسلطة، ما يشكل ضربة لمصداقية الحمالت األمنية التي تقوم اعتداءات االحتالل على المناطق
 .بها السلطة ،  وأجهزتها األمنية

 10/6/2008الحياة الجديدة   
  

  هندسة عالقات إنسانية  "البارد"إعادة إعمار :  زكيعباس .11
ظمته وكالـة   شدد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي خالل االجتماع التحضيري الذي ن           : م.س
ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في فندق كراون بالزا ـ الحمرا، بحضور المفوض العـام   ) األونروا(

علـى أن إعـادة     ،  لألونروا كارين أبو زيد وحشد من السفراء العرب واألجانب يمثلون بلدانهم المانحـة            
بينية تبني نموذجاً يحتذى بـه فـي        إعمار مخيم نهر البارد ليست هندسة بناء بل هندسة عالقات إنسانية            

العالقات بين الدولة اللبنانية والالجئين الفلسطينيين، مستبشراً خيراً بخطاب الرئيس ميشال سليمان لناحية             
في حين أكد رئيس لجنـة الحـوار        . تضمنه فقرة متعلقة بالعالقة والحقوق الخاصة بالالجئين الفلسطينيين       

مكاوي، أن مخيم نهر البارد سيكون تحت سيادة الدولـة اللبنانيـة التـي              اللبناني الفلسطيني السفير خليل     
  .أعدت حكومتها استراتيجية متكاملة لحفظ األمن في المخيم

األونروا والحكومة اللبنانية والمجتمع الفلسطيني متحدون في عزمهم على         "أكدت أبو زيد أن     من ناحيتها،   
إن : "وتوجهت إلى ممثلي الجهات المانحة بـالقول      ". عبةإعادة إعمار المخيم، وسيكون عملية طويلة وص      

إعادة بناء مخيم نهر البارد يتوقف عليكم، فمن دون مساعدتكم، لن تكون لدينا اإلمكانات المادية للـسماح                 
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أن مسؤوليتنا هي في مساعدة سكان نهر البارد إلعـادة          "، مؤكدة   "لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم    
  ". وبيوتهم، أن نغتنم الفرصة لتحسين ظروف عيشهمبناء حياتهم،

  10/6/2008المستقبل 
  

   سياسية وبرلـمانيون يبحثون سبل إنجاح دعوة الرئيس للحوارشخصيات .12
بحثت شخصيات سياسية من فصائل مختلفة وشخصيات وطنية وأكاديمية وأعضاء في  :حسن جبر

  .وة الرئيس محمود عباس للحوار الوطنيالـمجلس التشريعي ومنظمات العمل األهلي سبل إنجاح دع
للـمشاركة في حوار وطني شامل ينهي االنقسام " فتح"و" حماس"وتدارست الشخصيات سبل دفع حركتي 

إن عدداً من مندوبي : وقال صالح ناصر، عضو اللجنة الـمركزية للجبهة الديمقراطية .السياسي الضار
 الـمنظمات األهلية وشخصيات وطنية عامة يشكلون وممثلين عن شبكة" نحو ثمانية فصائل"الفصائل 

  .الحملة الشعبية عقدوا اجتماعاً، أمس، في مقر الشبكة ورحبوا من خالله بدعوة الرئيس للحوار الوطني
إن الـمجتمعين كلفوا لجنة النشاطات في الحملة الشعبية من أجل اقتراح عدة فعاليات : وقال ناصر

كما أقر الـمشاركون إرسال رسالة إلى األمين  .رارها يوم غد األربعاءجماهيرية ضاغطة على أن يتم إق
العام للجامعة العربية عمرو موسى من أجل التأكيد على أهمية أن يكون الحوار الوطني شامالً بعيداً عن 

  .الثنائية ويجري تحت مظلة جامعة الدول العربية
  10/6/2008األيام الفلسطينية 

  
  فلسطينيين األوحدالحوار خيار ال : غوشة .13

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور سمير غوشة :  عبد القادر فارس- غزة 
أن التحرك الفعلي بشأن الحوار الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس بدأ أمس االول بزيارة المملكة 

وقال . منا اال الحوار وانهاء حالة االنقساموشدد على انه الخيار اما.واجتماع لجنة الحوار في رام اهللا 
عضو اللجنة العليا المكلفة بالتحضير للحوار الوطني ان هناك توجها صادقا ومخلصا من أجل إنهاء 
االنقسام الداخلي وتوحيد كل القوى الفلسطينية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية ، ولذلك فإن التحرك 

ير دعم الدول العربية مشيرا الى ان اللجنة المكلفة اجتمعت ووضعت آليات باالتجاه العربي يستهدف توف
التحرك واتخذنا التوجهات األولية وسنتابع اجتماعاتنا من أجل وضع قضية الحوار الوطني الشامل 

  . موضع التطبيق وتنفيذ قرارات القمة العربية
  10/6/2008عكاظ 

  
 بناء على موقف وطني ومسؤول تبنتهيشرف الحكومة ان تأخير الصرف جاء : المالكي .14

رياض المالكي وزير االعالم، موقف الرئيس محمود عباس ودعوته للحوار .  ثمن د-وفا-رام اهللا 
 .النهاء حالة االنقسام بين شطري الوطن، بناء على المبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية في دمشق

قات فور وصول التحويالت من الجانب االسرائيلي دون وأكد المالكي أن الرواتب ستصرف مع المستح
وأوضح المالكي أن الجانب  .تأخير، معربا عن توقعه أن تصل هذه المبالغ للجانب الفلسطيني اليوم

وقال المالكي  . مليون شيقل تم أمس االول250االسرائيلي أبلغ السلطة الوطنية أن التحويلة والبالغة 
في صرف الرواتب جاء بناء على موقف وطني مسؤول تبنته الحكومة، في يشرف الحكومة أن التأخير 
فياض لدول االتحاد األوروبي، وأن الرد االسرائيلي عليها جاء بتأخير . رسالة االحتجاج التي بعثها د

 . شهرا11التحويلة، مشيرا اللتزام الحكومة بدفع الرواتب وجزء من المستحقات بشكل منظم لمدة 
 10/6/2008دة الحياة الجدي
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  تتهم االحتالل بالتسبب بأزمة المياهالسلطة .15
أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي ان سلطات االحتالل :  أمين ابو وردة-نابلس 

التابعة للسلطة الفلسطينية ) أ( تواصل عرقلة المشاريع التي تخص المياه حتى في مناطق "اإلسرائيلي"
وقال خالل اجتماع بنابلس مع الجهات ذات العالقة .  "إسرائيلية"ع إلى موافقة حيث تحتاج هذه المشاري

 هو المشكلة الكبرى التي تواجه هذا القطاع، والمتعلقة بالحقوق والسيطرة "اإلسرائيلي"بالمياه ان االحتالل 
ا الى واقع غزة  على مياه نهر األردن وكذلك تقنين نسب المياه المخصصة للفلسطينيين، الفت"اإلسرائيلية"

  .والمأساة التي يعاني منها المواطنون هناك والتي تتمثل بشح المياه والمصادر المائية
  10/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  بتغذية الخالفات العشائرية في الخليل"إسرائيل" تتهم السلطة .16

. العمـال الفلـسطينية، د    اتهم وزير االعالم والقائم باعمال وزير الخارجية في حكومة تسيير ا           :رام اهللا 
 أمس بالعمل على تغذية الصراعات العائلية في مدينة الخليل جنـوب الـضفة              "اسرائيل"رياض المالكي،   

الغربية، من خالل منع  قوات األمن الفلسطينية من الوجود في المدينة، اضافة الى قيام قوات االحـتالل                  
األحداث العائلية التي وقعت في مدينة       .فات عائلية بتسهيل ادخال السالح الى الفئات التي تنشب بينها خال        

  .الخليل مؤخرا أدت إلى مقتل ثالثة مواطنين
  10/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  الحكومة تقرر التركيز على دعم التعليم المهني: رام اهللا .17

يجين الجدد، أعلنت الحكومة، أمس، أنها ستعيد النظر في استراتيجية توظيف الخر": األيام"رام اهللا ــ 
وستعمل على توفير الدعم الكامل للتعليم المهني، وذلك استناداً للمعطيات الرقمية التي تؤكد توجه نسبة 

وحسب المعطيات التي  .على حساب الفرع العلمي) الفرع األدبي(كبيرة من الطلبة للعلوم اإلنسانية 
 الفاً في الضفة 77لبة، من أصل  ألف طالب وطا57عرضها وزير االعالم رياض المالكي، أمس، فإن 

  . الغربية وقطاع غزة توجهوا الى امتحانات الثانوية العامة
 فرصة عمل لخريجي الجامعات الجدد، 3500وفي هذا السياق، أشار المالكي إلى أن الحكومة أوجدت 

طاع غزة ويبلغ عدد طلبة الثانوية العامة في ق . ألفاً من الخريجين الجديد44وتقدم لهذه الوظائف 
  . ألف طالب وطالبة44 طالب وطالبة، وفي الضفة الغربية 32800

من جهة أخرى، قررت الحكومة خالل اجتماعها مساواة رسوم ترخيص المركبات التي تعمل بالسوالر 
كذلك قررت الحكومة الموافقة على انشاء اللجنة العليا  .مع المركبات التي تعمل بالبنزين) الديزل(

شروع ألفية اريحا، بمناسبة مرور عشرة آالف عام على وجود المدينة التي تعتبر أقدم لالشراف على م
  .وقررت الحكومة الموافقة كذلك على انشاء اللجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة .مدينة في العالم

  10/6/2008األيام الفلسطينية 
  

   لتحقيق المصالحة الوطنية المعلم ويبدي استعداد الحركة للحوار الفلسطينييلتقيمشعل  .18
امس زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل : من دمشق 10/6/2008 الحياة ذكرت

ان مشعل اكد ) سانا(وذكرت وكالة  . في وزارة الخارجية السورية وزير الخارجية السوري وليد المعلم
ة بما يصون الحقوق الوطنية المشروعة استعداد الحركة للحوار الفلسطيني لتحقيق المصالح"خالل اللقاء 

محمد نصر " حماس"امس ان عضوي المكتب السياسي لـ " الحياة"الى ذلك، علمت  ".للشعب الفلسطيني
  . وعماد العلمي توقفا امس في القاهرة في طريق عودتهما من السنغال الى دمشق
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إن اللقاء " الشرق األوسط" لـ قالتمصادر مطلعةأن : دمشق من 10/6/2008 الشرق األوسط وأضافت
تناول دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إجراء حوار فلسطيني ـ فلسطيني، وتأتي هذه 
المشاورات قبل زيارة موفد فلسطيني في نهاية األسبوع الجاري تمهيدا لزيارة رئيس السلطة محمود 

تحرك سياسي عربي " على بلورة وتحدثت مصادر سورية رسمية عن بذل جهود سورية للعمل. عباس
تحقيق "حيث تعتبر سورية بصفتها رئيسة للقمة العربية " لتحقيق مصالحة فلسطينية بين فتح وحماس
 .بحسب المصادر" المصالحة الوطنية الفلسطينية ضمن أولوياتها

جـددت موقفهـا الـداعم      " حماس"حركة  أن   :دمشق من 9/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
وقال بيان صادر عن المكتـب       .للحوار الفلسطيني الداخلي، على أن ال يكون خاضعاً ألي شروط مسبقة          

للمشاركة في أي حوار مباشر، وعلى طاولة       " إلى استعداد الحركة      أشار "حماس"وفد  إن  اإلعالمي لحركة   
لمشكالت التي  واحدة، تحت مظلة عربية، على أن يكون حوار غير مشروط، ويعالج معالجة جذرية كل ا              

 .تشهدها الساحة الفلسطينية
  

   حلس يدعو إلى وقف اإلنقسام والبدء بإجراءات تمهيدية على األرض إلنجاح الحوارأحمد .19
شدد قيادي بارز في حركة فتح على ضرورة البدء في إجراءات تمهيدية علـى              :  ضياء الكحلوت  -غزة  

ضحاً أن من أهم تلـك اإلجـراءات وقـف          األرض لكي يتم الشروع في الحوار الوطني الفلسطيني، مو        
واعتبر أبوماهر حلس القيـادي بفـتح فـي         . التحريض اإلعالمي والمداهمات واالعتقاالت والمالحقات    

أن التوقف عن هذه الممارسات سيمهد الطريق للبدء في البحث عن           " رامتان"تصريحات نقلتها وكالة أنباء     
ها الرئيس الفلسطيني للحوار، مشدداً على ضرورة البـدء         آليات جدية من أجل ترجمة المبادرة التي أطلق       
يجب أن نعمل على إنهاء الحصار والتـصدي        "وأضاف  . في حوار يضع معالجات لكل القضايا الخالفية      

نعتبر أن حالـة االنقـسام أضـرت         لمخططات العدو اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن        
ي الفلسطيني، وآن األوان أن نستخلص العبر مـن كـل المراحـل             بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطن   

 ".الماضية، والعبرة األولى واألهم أنه ال يمكن أن يتحقق أي هدف وطني في ظل حالة االنقسام
  10/6/2008العرب القطرية 

  
  دعو لتحرك عربي يجمع كافة األطراف الفلسطينية الستعادة الوحدة  تحماس .20

يادي في حركة حماس جمال أبو هاشم، أمس، أن حركته تدفع باتجاه ضرورة أكد الق :تامر قشطة - غزة
أن يكون هناك تحرك عربي جامع يتبنى دعوة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة                 

الفلـسطيني  -بجمع كافة األطراف الفلسطينية تحت المظلة العربية لتعزيز فرص نجاح الحوار الفلسطيني           
وشدد أبو هاشم في لقاء جمع العديد مـن الفـصائل            .يلة لتطبيق ما يتم االتفاق عليه     وإعطاء ضمانات كف  

الفلسطينية متمثلة في حماس، والجهاد، والجبهة الشعبية القيادة العامة، وقوات الصاعقة، وجبهة النـضال              
طلـع  وأ .الشعبي، وحركة األحرار الفلسطينية، على ضرورة اإلسراع بخطوات عملية لبدء هذا الحـوار            

القيادي في حماس الفصائل الفلسطينية على صورة تحركات الحركة وتواصـلها مـع بـاقي الفـصائل                 
الفلسطينية والدول العربية واإلسالمية وجامعة الدول العربية، وما نجم عن لقاء حركتي حماس وفتح في               

 ترتيـب البيـت الـداخلي    ، كلبنة ممكن البناء عليها في"عبد اهللا أوغاد"السنغال برعاية الرئيس السنغالي    
  .الفلسطيني

  10/6/2008صحيفة فلسطين 
  

  "إسرائيل" تطالب السلطة بوقف اللقاءات مع حماس .21



  

  

 
 

  

            12 ص                                   1104:         العدد                  10/6/2008الثالثاء : التاريخ

طالب سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حمـاس أمـس االثنـين الـسلطة          :  وأشرف الهور  -غزة  
وانتقد أبو   .اح قطاع غزة  الفلسطينية بوقف عقد اللقاءات التفاوضية مع الجانب االسرائيلي الذي يهدد باجتي          

زهري اللقاء التفاوضي الذي من المتوقع عقده خالل األيام القادمة بين مسؤولين فلسطينيين واسـرائيليين               
وشـدد   .برعاية أمريكية في مدينة القدس، وقال مثل هذه اللقاءات يوفر غطاء لالحتالل لمواصلة عدوانه             

رائيل باعتبار أن هذه المفاوضات تـوفر مظلـة         على رفض حماس الستمرار مفاوضات التسوية مع اس       
وحذر أبو زهري من خطورة      .لالحتالل لالستمرار في مسلسل االستيطان وغيره من الجرائم الصهيونية        

توصل السلطة الفلسطينية التي تجري محادثات سالم مع اسرائيل ألي حل سلمي معتبرا انه يمثل مـساً                 
  . العودة والقدسبالحقوق والثوابت الفلسطينية وخاصة حق

  10/6/2008القدس العربي 
  

  جاهزون إلبرام أي اتفاق تهدئة بشرط رفع الحصار ووقف العدوان : حماس .22
رحب سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، أمـس، بـدعوة الـرئيس     أحمد أبو كميل - غزة

ر، مجـدداً اسـتعداد حركتـه       السنغالي عبد اهللا واد لحركته ودولة االحتالل اإلسرائيلي لوقف إطالق النا          
وقال أبو زهـري فـي تـصريحات     .للتهدئة بشرط رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني

ـ  إن حركة حماس جاهزة إلبرام أي اتفاق بشأن التهدئة إذا التزم االحتالل اإلسرائيلي             ": "فلسطين"خاصة ل
االغتيال والعدوان على أبناء الـشعب      بها، لكن ذلك يتطلب رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف عمليات            

  ".الفلسطيني
وبشأن استئناف الحوار الوطني الفلسطيني، أكد أبو زهري أن حماس جاهزة للحديث عن نقطة الـصفر،                

وأشار أبو زهري، إلى أن النقاش يـدور   .مرحباً بأي حوار من شأنه أن يعيد اللحمة إلى شطري الوطن
بية التي سترعى الحوار بين فتح وحماس للمباشرة العملية به، مشدداً           حالياً حول تحديد شكل المظلة العر     

 . في هذا السياق على أن المظلة العربية هي التي ستحدد األسس التي سيقوم علها الحوار
  10/6/2008صحيفة فلسطين 

  
   للحوارعباس الوطنية واالسالمية تدعو الى انجاح اجواء التفاؤل بعد دعوة القوى .23

ت القوى الوطنية واالسالمية خالل اجتماعها االسبوعي امس الى المضي قدما في انجاح دع: رام اهللا
اجواء التفاؤل واألمل عقب دعوة الرئيس محمود عباس للحوار النهاء االنقسام في ظل التحديات الكبيرة 

اولة واكدت القوى على اهمية وقف كل أشكال االتهامات والتحريف ومح .التي تعصف بالقضية الوطنية
عرقلة هذا المناخ المهم وذلك بوقف فوري لكل التداعيات السابقة بما فيها التوقف عن كيل االتهامات 
خاصة على وسائل األعالم واطالق سراح المعتقلين والتأكيد على الجامعة العربية بالبدء الفوري في 

خارجية العرب ومجلس وضع آليات سريعة الحتضان الحوار الوطني بما فيه عقد اجتماع الوزراء ال
الجامعة لوضع المبادرة موضع التنفيذ في ظل توجهات اللجنة التي شكلها الرئيس من كل الفصائل 

 .الفلسطينية لمتابعة الحوار الوطني الشامل
 10/6/2008الحياة الجديدة 

 
  مصر تنوي ترحيل المئات من عناصر الحركة إلى اليمن": فتح" في مصادر .24

وعناصر األجهزة " فتح"د السلطات المصرية لترحيل المئات من ناشطي حركة تستع: غزة -القاهرة 
األمنية الموالين لرئيس السلطة محمود عباس، الذين فروا من غزة قبل عام تقريباً حينما حسمت حركة 

الموقف الميداني في القطاع؛ إلى اليمن وذلك جراء شكاوى السلطات " حماس"المقاومة اإلسالمية 
وأفادت  .خالل عام" المشكالت الكبيرة التي سببها هؤالء النشطاء لألمن المصري"ما تسميه المصرية م
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، أنه يتم اإلعداد حالياً لترحيل حوالي أربعمائة من "قدس برس"لوكالة " فتح"مصادر مطلعة في حركة 
إلى اليمن، ناشطي الحركة وعناصر وضباط األجهزة األمنية المتواجدين في األراضي المصرية منذ عام 

  ".تخلص مصر من هذه العناصر"وذلك ضمن اتفاق ما بين القاهرة ورام اهللا وصنعاء من أجل 
  9/6/2008قدس برس

  
  في إقليم القدس تعقد اجتماعاً موسعاً للجان التنظيمية بالمدينة" فتح"قيادة  .25

 حضره أمين سر االقليم في إقليم القدس اجتماعاً تنظيمياً موسعاً، أمس،" فتح"عقدت لجنة قيادة : القدس
عمر الشلبي وعدد من أعضاء لجنة االقليم بحضور امناء سر واعضاء لجان تنظيمية وذلك في مقر نادي 

وقال ديمتري دلياني، المتحدث باسم لجنة قيادة حركة فتح في اقليم القدس، إن اللقاء  .سلوان الرياضي
 المختلفة، واطالع امناء سر واعضاء اللجان شمل البحث في األوضاع التنظيمية والحركية في المواقع

التنظيمية على آخر المستجدات على مستوى االقليم والخطوات التي تم تحقيقها في األشهر األخيرة 
  .وتوحيد المرجعيات التنظيمية والحركية تحت مظلة لجنة االقليم

  10/6/2008األيام الفلسطينية 
  

  تستنكر ممارسات وكالة وفاو" عذبة"تدعو لإلفراج عن الصحفي " حماس" .26
سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه " حماس"الناطق باسم حركة  قال: غزة
لألنباء التابعة لرئيس السلطة محمود " وفا"استمرار وكالة " حماس"تستنكر حركة " : "قدس برس"لـ

/ حزيران )8/6( أمس األحد ، وكان آخر ذلك"بالمليشيات"في أخبارها " حماس"عباس في وصف حركة 
يونيو الجاري، وهو ما يتناقض مع دعوة رئيس السلطة نفسه للتهدئة اإلعالمية وال يسهم في توفير 

ودعا أبو زهري في السياق نفسه إلى اإلفراج الفوري عن  ".األجواء والمناخات الالزمة إلنجاح الحوار
ـًا الصحفي محمد عذبة المختطف في سجون الضفة منذ شهر وح تى اآلن، وقال بأن ذلك يعد انتهاك
    .للحريات الصحفية وتجاوزا لدعوات أبو مازن للتهدئة اإلعالمية

 9/6/2008قدس برس
  

   تنفذ وعدها لكارتر وتوصل رسالة من شاليط لعائلتهحماس .27
ـ           : زهير اندراوس  -الناصرة   س كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي في نشرتها المـسائية أم

النقاب عن أن حركة حماس نفذت تعهدها للرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، وقامت أمس بإيـصال                
وكان رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، خالد مشعل، قـد           . رسالة من الجندي شاليط، إلى عائلته     

لته في الدولة   وعد الرئيس كارتر خالل اجتماعهما مؤخرا في دمشق بنقل رسالة من شاليط إلى أبناء عائ              
وقال المراسل السياسي للتلفزيون رافيف دروكر، إن الرسالة وصلت إلى مركز كارتر للـسالم               .العبرية

في رام اهللا، بطريقة لم يفصح النقاب عنها، ومن ثم قام المسؤولون الفلسطينيون في المركز، بناء علـى                  
وأضاف المراسـل اإلسـرائيلي أنـه        .طلب الرئيس كارتر، بتوصيل الرسالة إلى عائلة الجندي األسير        

يستشف من الرسالة أن الجندي المأسور شاليط، قام بكتابة الرسالة في الفترة األخيرة، وأنه ما زال يعاني                 
 . من أوضاع صحية متردية

  10/6/2008القدس العربي 
  

    لمنع أي مشبوه من اإلقامة في المخيم "عين الحلوة"إجراءات في :  العينينأبو .28
في لبنان سلطان ابو العينين في مؤتمر صحافي عقده في مخـيم الرشـيدية،              " فتح"ين سر حركة    أعلن أم 

ـ     في مخيم عين الحلوة، ومن بينها عـدم الـسماح ألي           " الدقيقة والعاجلة "اتخاذ إجراءات أمنية وصفها ب
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ن من خالل   ان تنفيذ هذه االجراءات او تلك سيكو      "وأكد   . شخص مشبوه من أي جنسية اإلقامة في المخيم       
 عنصر من الكفاح المسلح الفلسطيني، كما سيجري تعزيز هذا العدد بعناصر مـن قـوى                500أكثر من   

وهذه اإلجراءات اتخذت بإجماع فلسطيني، بمـا  . التحالف واالسالميين عند الضرورة لمعالجة أي ظاهرة     
  ". في ذلك عصبة األنصار

ما يقرره اللبنانيون بخصوصه عندما يتفقون حول       "وفي موضوع السالح الفلسطيني، قال أبو العينين إن         
الوضع الفلسطيني سنلتزمه، وعندما يناقش هذا األمر لن نكون عقبة فـي تعزيـز االسـتقرار الـداخلي              
اللبناني، خصوصاً ان الرئيس العماد ميشال سليمان أولى الشأن الفلسطيني اهتماماً خاصاً لـم يـسبق أن                 

ق، لقد تحدث الرئيس عن مأساتنا وذكـر بحقوقنـا، والفلـسطينيون            شهدناه من أي رئيس جمهورية ساب     
  ". واثقون بأن عهد الرئيس سليمان سيكون مختلفا كليا عن العهود الرئاسية السابقة
أن الشخص الذي حـاول     "من جهة ثانية، كشف أبو العينين بعد لقائه النائبة بهية الحريري في مجدليون              

فـرانس  "وفي تصريح لوكالة     ". الحلوة، انطلق من مخيم عين الحلوة      مهاجمة نقطة الجيش في تعمير عين     
يحمل على  "كان  " في حادث وقع في حي تعمير عين الحلوة       "قال ابو العينين ان الشخص الذي قتل        " برس

بعد مقتل االنتحاري، اعتقلنا شابا آخر سعودي الجنسية        "واضاف ابو العينين    ". االرجح الجنسية السعودية  
  ". لى المخيم قبل بضعة ايامكان تسلل ا

  10/6/2008السفير     
  

   تخطط الجتياح غزة قبل الهدنة"إسرائيل" .29
االسرائيلية الى مسؤولين عسكريين اسرائيليين " جيروزاليم بوست"نسبت صحيفة : عبد القادر فارس-غزة

لي ايهود اولمرت سيتخذ اليوم خالل اجتماع بين رئيس الوزراء االسرائياجتياح بارزين قولهم ان قرار 
ووزير دفاعه ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني في القدس المحتلة مشيرين الى ان باراك 

  .يفضل توجيه ضربة عسكرية الى حماس اوال، ثم الموافقة على الهدنة بعد ذلك
 واضاف المسؤولون العسكريون أن قبول وقف اطالق النار في هذه الظـروف سـيبدو كأننـا خـضعنا              

ونقلت الصحيفة عـن    . لمطالب وانذارات الحركة مؤكدين احتمال شن هجوم عسكري قريبا على القطاع          
مصادر حكومية اسرائيلية ان حكومة األمن المصغرة تؤيد العملية العسكرية في غـزة وانـه ال يمكـن                  

 عـسكري   وأشار مسؤول . تأجيلها نظرا الستمرار الهجمات الصاروخية على عدد من المدن االسرائيلية         
اسرائيلي الى ان الدولة العبرية تقبل وقف إطالق النار بشرطين ان توقف حماس هجماتها الـصاروخية                

  .اوال، وتطلق سراح الجندي شاليط مقابل رفع الحصار عن القطاع
  10/6/2008عكاظ 

  
   تعمل لتهويد قرية البقيعةية يهود  يعترف بوجود جمعيات استيطانيةديختر .30

اعترف وزير االمن الداخلي آفي ديختر، وهو من أقطـاب حـزب كاديمـا             : دراوسزهير ان  -الناصرة  
حنـا  . السابق في رده علي استجواب للنائب العربي في الكنيست االسرائيلي د          ) الشاباك(الحاكم ورئيس   

سويد، من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة بوجود جمعيات استيطانية يهودية تعمل بـشكل محمـوم               
  . قرية البقيعة وتوطين اليهود فيهالتهويد

مـسجلة لـدي    ) أي البقيعة باقية لألبـد    (وبالتحديد كشف ديختر عن وجود جمعية تدعي بكيعين لنيتساح          
، وتعمل من مكاتبها في مدينة بيتح تكفا الواقعة فـي مركـز الدولـة               2002مراقب الجمعيات منذ العام     

وأضاف ديختر ان لديـه     . يهود من كافة ارجاء العالم    العبرية، ويترأسها ويمولها اصحاب رؤوس أموال       
معلومات استخباراتية تفيد بأن هذه الجمعية وضعت نصب اعينها تهويد القري العربية التـي يعتقـد ان                 

اما الوسيلة التي تتبعها الجمعية لتحقيق اهدافها فهـي          .اليهود سكنوا فيها في السابق وعلي رأسها البقيعة       
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يوت واألراضي من أصحابها العرب بأثمان مغرية، حيث ال تنقصها الموارد المالية            شراء الممتلكات والب  
  .نظراً للدعم السخي الذي تحظي به من آلهة المال اليهود

  10/6/2008القدس العربي 
  
 

   إسرائيلية تستغل االعتداءات على المسيحيين بغزة في إطار تمهيد لعملية عسكريةمؤسسة .31
التابعة للمخابرات االسرائيلية، تقريرا موسعا حول االعتداءات " فحة االرهابلجنة مكا"نشرت   :تل أبيب

بغزة، بدا واضحا انها " حماس"التي تعرض لها المسيحيون الفلسطينيون ومؤسساتهم في ظل سلطة 
ونشر التقرير بخمس لغات غير   .تحاول تجنيد العالم الغربي ضد الفلسطينيين عموما وحماس خصوصا

 االنجليزية والفرنسية واأللمانية والروسية والعربية، وأرسل الى عشرات ألوف العناوين في العبرية، هي
وحدها، بل قال ان االعتداءات على الفلسطينيين المسيحيين " حماس"ولم يتحدث التقرير عن . دول الغرب

 حماس"ومؤسساتهم قائم طول الوقت ولكنه زاد بشكل فاحش في ظل حكم 
 منذ فرض حماس لسيطرتها على غزة قبل عام تفاقمت ظاهرة التحريض وازدادت ويقول التقرير انه

وتجسد األمر . حوادث االعتداءات على المؤسسات المسيحية والمؤسسات المحسوبة على حضارة الغرب
، "حماس"ويقول التقرير ان  .أخيراً بتفجير عبوات ناسفة في مدينة غزة قرب مدرسة تديرها الراهبات

وبإعراب تضامنها مع " لجان لتقصي الحقائق"هذه االعتداءات بشجب واستنكار وتعيين تتعامل مع 
 .المسيحيين

  10/6/2008الشرق األوسط 
 

  للمفاوضات مع سورية في تركيا" قريب" تؤكد أنباء عن استئناف "إسرائيل" .32
ي تحدثت عن أكد الناطق بلسان رئيس الوزراء االسرائيلي، مارك ريجف، أمس، األنباء الت :تل أبيب

قرب استئناف المفاوضات السورية االسرائيلية في تركيا، ولكنه رفض تحديد جدول زمني ورفض أن 
يحدد األسبوع المقبل موعدا لذلك، واكتفى بالقول ان الوفد االسرائيلي المفاوض سيسافر الى اسطنبول في 

 .ن ذلك سيكون تقدما مهما بينناإذا اقتنع السوريون بإجراء المفاوضات بشكل مباشر فإ: وقال .القريب
  10/6/2008الشرق األوسط 

  
  "تحيا فلسطين"ستون بالوناً فلسطينياً تحلق فوق هولندا وسط هتاف  .33

احتشد أكثر من ألف شخص في مقر مركز التجارة العالمي في مدينة روتـردام بـدعوة مـن                  : روتردام
ذكرى الستين للنكبة الفلسطينية، رافعين شـعار       بهولندا، إلحياء ال  " المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن   "
شهد المهرجان، وهو أكبر فعالية فلسطينية سنوية في هولندا، عرض أفـالم            قد  و". ستون عاماً إلى متى   "

كمـا  . وثائقية عن النكبة واألسرى الفلسطينيين، عالوة على إقامة معارض للصور عن القدس الـشريف             
بإطالق ستين بالوناً هوائياً يحمل كّل منها علم فلسطين، لإلشارة           الجمهور في منتصف المهرجان،      احتفى

إلى سنوات النكبة الستين وتجدد األمل الفلسطيني باستعادة الحقوق السليبة واستئناف الكيانية الفلـسطينية              
  .على أرضها

  9/6/2008 قدس برس
  

   للدفاع عن حي باب المغاربة في القدسلجنة تشكيل .34
 "حـي بـاب المغاربـة     "عن تشكيل لجنة للدفاع عن       علن في مدينة القدس،    أ :حسينعبدالرحيم   -رام اهللا 

المالصق للمسجد األقصى، في أعقاب تلقي أهالي الحي هناك خالل األشهر الماضـية، إنـذارات بهـدم             
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أن المنطقة مستهدفة    فيما تجدر اإلشارة إلى      .منازلهم من قبل قوات االحتالل بدعوى البناء دون ترخيص        
ـ             بصورة   الحـوض  "خطيرة من قبل اليهود المتدينين المتطرفين، حيث يعتبرونها جزءاً مما يـسمى بـ
  .، بينما يحاول عشرات المستوطنين االستيالء على المنازل العربية في المنطقة"المقدس

  10/6/2008االتحاد اإلماراتية 
  

 تراجع نسبي في شعبية حماس خالل االشهر الثالثة الماضية : استطالع .35
بـين  " المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمـسحية      "اهجرأأظهر استطالع للرأي    :  ا ف ب   -اهللا  رام  

 في شعبية حركة حماس فـي كـل مـن      نسبياً  تراجعاً ،مسأالخامس والسابع من حزيران نشرت نتائجه       
السـتطالع،  وبحسب ا . الضفة الغربية وقطاع غزة خالل االشهر الثالثة الفائتة لصالح السلطة الفلسطينية          

من االصوات  % 52 ن الرئيس محمود عباس سيفوز بحصوله على      إجريت انتخابات رئاسية، ف   أوفي حال   
 من  %43ما في حال االنتخابات التشريعية فان حركة فتح ستحصل على           أ . السماعيل هنية  %40مقابل  

الرضـى  ن عباس رفع رصـيده مـن        ألى  إكما اشار االستطالع    .  لحركة حماس  %31االصوات مقابل   
  . و جيدة جداأدارته للشأن العام جيدة  إنأ %46دائه، حيث اعتبر أالشعبي على 

  10/6/2008الدستور 
  

  الستفادة من تجربة مقاومة األبرتهايد يزور جنوب أفريقيا ل48 من فلسطينيي الـوفد .36
ـ إ الذي غادر    ،48سياسي من فلسطينيي    الوفد  ال ىالتق:  زهير اندراوس  -الناصرة    ،ريقيـا  جنـوب أف   ىل

خبراء في القانون، بحضور أبرز المحامين المناضلين ضد األبرتهايد، اضافة لمحامي نيلـسون مانـديال               
عـرض  كما  . وبحث المجتمعون أهمية وضع مبادئ أساسية في العملية الدستورية         .سابقاً جورج بيزوس  

ـ    1994 الوفد التجربة الجنوب أفريقية في صياغة الدستور عام          ىالخبراء عل   أسـس   ى، والتي قامت عل
  .المشاركة والتفاوض بين األطراف

  10/6/2008القدس العربي 
  

  على حصار قطاع غزة بشرية في محافظة رفح احتجاجاًسلسلة .37
اطنين في محافظـة رفـح      عدد من المو  ل اًنظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تجمع     : وفا -رفح  

وذلـك   . انتهاك ألبسط حقوق االنـسان      قطاع غزة   على أن حصار   مس، تأكيداً أعلى شكل سلسلة بشرية     
  .ضمن مشروع شبكة المؤسسات األهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق االنسان

  10/6/2008الحياة الجديدة 
  

  دى االحتالللبنائهم المحتجزة أ يفّعلون ملف جثامين الفلسطينيون .38
فيما تواصل سلطات االحتالل االسرائيلي احتجاز جثامين العديد مـن الـشهداء            : وليد عوض  -رام اهللا   

شـكلت  حيـث   . بدأت بعض الفعاليات الشعبية تحركات الستعادة تلك الجثامين       ،  الفلسطينيين منذ سنوات  
ـ إجل رفـع القـضية      أ لجنة لحصر عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم من         مؤخراً  المحـاكم الدوليـة     ىل

هـذه   عن تشكيل لجنـة للمطالبـة بتحريـر        ،مسأعلن االهالي بقطاع غزة     أ فيما   .والمؤسسات الحقوقية 
  .جثامينال

  10/6/2008القدس العربي 
  

 نيسرائيليإأطباء  على يد لى حقل تجاربإ  فلسطيني يتحولأسير .39
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، غلوا الحالة المرضية لألسير رائد درابيـع      ن االطباء االسرائيليين است   أعلن نادي األسير امس     أ: رام اهللا 
لـى حقـل    إ وحولوه   ،سرائيلي ومحكوم عليه بالسجن المؤبد    اإل" اشد"من قطاع غزة الذي يقبع في سجن        

  .قل من عام ونصف العامأربع عمليات جراحية فاشلة في أجروا له أ حيث .تجارب
  10/6/2008الحياة الجديدة 

  
  الجزيرة في سجن النقب قناة يمنع بث االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني و .40

كد مركز  أأفرجت سلطات االحتالل عن أسير من مدينة نابلس بعد اعتقال دام عشر سنوات، فيما                :نابلس
. أحرار لدراسات األسرى أن إدارة سجن النقب الصحراوي أقدمت على منع بث قناة الجزيرة لألسـرى               

جـل وقـف    أعيات حقوق اإلنسان بالتدخل السريع من       طالب المركز كافه المؤسسات اإلعالمية وجم     قد  و
  .االستفزازات اإلسرائيلية ضد األسرى والمعتقلين

  10/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  مواطنين في مواجهات بين المتظاهرين وجنود االحتالل ومستوطنيه في نعلين7صابة إ .41
مس، عنـد سـياج     أهرون، مساء   اشتبك متظاهرون محليون وأجانب كانوا يتظا     :  نائل موسى  -رام اهللا   

 مع جنود ومستوطني االحتالل، وذلـك        غربي رام اهللا   راضي نعلين أ المقامة على    "حشمونائيم"مستوطنة  
لـى  إدى أممـا   . في اراضـيها ماقطار احتجاجات القرية المستمرة ضد جدار الفصل العنصري المإفي 
  . مواطنين على االقل بجروح وعشرات بحاالت اختناق7صابة إ

  10/6/2008لحياة الجديدة ا
  

   اإلسرائيلي يقيم بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليلاالحتالل .42
 شرعت سلطات االحتالل بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضـي قريـة             : يوسف الشايب  -رام اهللا   

عرب الرماضين أقصى جنوب الخليل بالضفة الغربية، وباشرت بتشييد عدد مـن الوحـدات واألبنيـة                
  هذه  إن االحتالل بإقامته   ،قال خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي حنتش      من جهته   و. ستيطانية عليها اال

  . آالف نسمة5التي يقطنها قرية الكون قد أحكم حصاره على يالبؤرة الجديدة 
  10/6/2008الغد األردنية 

  
   عائلة فلسطينية العتداء وحشي من قبل مستوطنين قرب الخليلتعرض .43

عائلة فلسطينية، من قرية سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل فـي الـضفة الغربيـة للتنكيـل       تعرضت  
وصـفت مـصادر طبيـة      حيث  . والعتداء وحشي بالضرب من قبل مجموعة من المستوطنين الملثمين        

دفعت قوات االحتالل بأعداد كبيرة من جنودها إلى جانـب           وقد   .فلسطينية إصابة أفراد العائلة بأنها بالغة     
 بين المواطنين من جهـة، والجـيش        أفراد من الشرطة اإلسرائيلية إلى منطقة الحادث التي شهدت توتراً         

  . على المنطقة ومنعت الوصول إليها عسكرياًوالمستوطنين من جهة ثانية، وفرضت طوقاً
  9/6/2008 48عرب

  
   نفق في جنوب قطاع غزة يودي بحياة شاب فلسطينيانهيار .44

 فلسطيني جراء انهيار نفق على الشريط الحدودي مع مصر قرب حي السالم في              مواطن قتل: ألفت حداد 
نفاق تـستخدم لتهريـب     أنه تم اكتشاف خمسة     أ بين  قد كان مصدر أمني   و .مدينة رفح جنوب قطاع غزة    

  .لى قطاع غزة عبر الحدود المصرية بالقرب من مدينة رفحإالوقود والمواد الغذائية 
  9/6/2008 48عرب
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   مليون دوالر100بدء العمل لتأسيس صندوق القدس لالستثمار برأسمال : المصري .45

أعلن منيب المصري، رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنميـة واالسـتثمار             :عبد الرؤوف أرناؤوط  
 مليون دوالر، مشيراً الـى      100، أن الخطوات قد بدأت لتأسيس صندوق القدس لالستثمار بقيمة           "باديكو"

 مليون دوالر منها، على أن ينشط الصندوق في مشاريع صغيرة وكبيـرة             25هم بمبلغ   ستسا" باديكو"أن  
كشف النقاب عن أنه بعد عقد مؤتمر فلسطين لالستثمار في           ومن جهة أخرى     .وخاصة في مجال اإلسكان   

ن المؤتمر الثاني سيعقد في مدينة نابلس بعد انتهاء شهر رمضان، في شـهر تـشرين االول                 إ ف ،بيت لحم 
  .لالمقب

  10/6/2008األيام الفلسطينية 
  

   بين البلدين  لتعزيز التعاون االقتصادي المشترك فلسطينية يمنيةاتفاقات .46
رئيس الوزراء اليمني علي    ب وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة أمس،        ءتم االتفاق خالل لقا    :حامد جاد 

ال البلدين، كما تم التوصل إلـى       بحور على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة يرئسها وزراء االقتصاد في ك          
 إلـى الـسوق     فلسطينيةتوقيع بروتوكول للتعاون االقتصادي والتجاري يضمن دخول السلع والمنتجات ال         

 اعتمـاد الكـود     أيـضاً، وشملت االتفاقات    .اليمنية دون أن يفرض عليها أي رسوم ضريبية أو جمركية         
اق على برنامج تدريبي تموله الحكومة اليمنية فـي          لالتصاالت بين البلدين واالتف    970الدولي الفلسطيني   

  .مجال تدريب الفنيين من القطاع العام والخاص العاملين والمهتمين بشؤون االقتصاد الوطني
  10/6/2008األيام الفلسطينية 

  
  يين من خالل حملة صحية تقوم بها مؤسسة أردنيةطفال فلسطينعمليات تجميلية أل .47

نسانية إلجراء عمليـات ترميميـة      إالشهر الحالي حملة طبية     خالل  بتسامة   تنظم جمعية عملية اال    :عمان
قد تم  تنظيم يومين للمعاينة الطبية فـي الخليـل            وكان   . من الضفة الغربية    طفالً 65ـوتجميلية مجانية ل  

طبـاء  أ مـن قبـل       طفـالً  350 وطولكرم خالل الشهرين الماضيين لمعاينة الحاالت، حيث تمت معاينة        
وتعد هذه الحملة هي األولى بهذا الحجم لألطفال الفلسطينيين الذين يعـانون مـن              . متطوعينفلسطينيين  

  .تشوهات، وتتكفل الجمعية بجميع نفقاتهم
 10/6/2008الغد االردنية 

  
   اهللا الثاني يدعو للمحافظة على عروبة القدسعبد .48

قدس ومساندة المقدسيين في أكد عاهل األردن عبد اهللا الثاني أهمية المحافظة على عروبة ال: عمان
المدينة المقدسة وتثبيتهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات والظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها 

وجاءت تصريحاته خالل استقباله البطريرك ميشيل الصباح بطريرك الالتين في األراضي . حاليا
يرك الصباح في تولي شؤون البطريركية المقدسة واألردن والمطران فؤاد الطوال الذي سيخلف البطر

  .في الثاني والعشرين من الشهر الحالي
  10/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
   "إسرائيل" ملكية مزارع شبعا ويدعو للضغط على وثائقسليمان يحضر  .49

ملكية  ديفيد ميليباند سليمان هو من اثار امام الوزير البريطانياللبناني ميشال  ان الرئيس ،السفيرعلمت ،
لبنان لمزراع شبعا، وابلغه ان لبنان بصدد تحضير وثائق جديدة تثبت ملكيته للمزارع، كما علم ان هذه 
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الوثائق عبارة عن صكوك ملكية يتم تحضيرها من قبل وزارة الخارجية، وسترسل بالطرق الدبلوماسية 
على حق لبنان في " اللقاء واكد رئيس الجمهورية خالل. الى االمم المتحدة ليبنى على الشيء مقتضاه

، الفتاً الى وجود وثائق جديدة ستقدم الى االمم المتحدة "استعادة سيادته على مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
  .تثبت لبنانية هذه االراضي

 كما طالب بحل للقضية الفلسطينية يحفظ حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه، ألنه ال سالم 
ن دون هذا الحل العادل الذي يترك انعكاسات ايجابية على الوضع في لبنان، حيث دائما في المنطقة م

وطالب الرئيس سليمان بريطانيا ". يعيش عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين في ظروف اجتماعية صعبة
 ووقف الخروقات البرية ،1701 الستكمال تنفيذ القرار "اسرائيل"بالضغط على "والمجتمع الدولي، 

  . "وية للسيادة اللبنانية والتزام حل قضية بلدة الغجر الحدوديةوالج
  10/6/2008السفير 

  
  توعد بنقل مفخخات العراق الى لبناني قادة السنة ويهاجمالعبسي  .50

 شاكر العبسي الذي قاتل الجيش اللبناني طوال أربعة أشهر في مخيم نهر ،"فتح اإلسالم"حمل زعيم تنظيم 
" حزب اهللا" وعلى  على زعماء السنة في لبنان،،تسجيل صوتي يعتقد أنه له في ،2007البارد العام 

 واتهم .مايو الماضي التي شهدتها بيروت، وانتهت بسيطرة الحزب على معظم شوارعهابسبب مواجهات 
بشن حرب " حزب اهللا" بينما اتهم ،وتلقي األوامر من اإلدارة األميركية" الخيانة"العبسي، زعماء السنة بـ

االلتفاف حول راية " ودعا السنة في لبنان إلى ، كما ندد بموقف الجيش اللبناني من األحداث،بيةمذه
مفخخات العراق وكتائب االستشهاديين ليست بمنأى "وأن " وقت المفاصلة قد حان"ملوحاً بأن "، التوحيد

  ".عن أعداء اهللا أينما كانوا
ن أ ، مشيراً إلىبهم مع التنظيمات الشيعية قبل عقدين بحر،ر أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنانوذكّ 
 قد تكون له تداعيات ،وأنهى رسالته بتهديد، "إذالل أمة التوحيد وتمزيقها"من كل ما جرى هو هدف ال

ويا أسود اإلسالم , في بيروت والبقاع, يا أبطال اإلسالم في الشمال والجنوب" حيث قال ،على األرض
 حينها ،لقد حان وقت المفاصلة,  لن تكون العزة والكرامة إال براية التوحيد,في مخيمات الذل والهوان

  ".ستجدون أسود التوحيد يفتكون بأعداء اهللا كائناً من كان يهودياً أو نصرانياً أو رافضياً حاقداً أو مرتداً
  10/6/2008السياسة الكويتية 

  
  فلسطيني السياسي للرئيس المصري يأسف لالنقسام الجذري الالمستشار .51

أسامة الباز . دحذر المستشار السياسي للرئيس المصري : القاهرة: 10/6/2008 الحياة ذكرت صحيفة
من خطورة االنقسام بين حركتي فتح وحماس على القضية الفلسطينية، معرباً عن أسفه لهذا الوضع ألنه 

من أجل حقهم المشروع، يجعل العالم الخارجي عاجزاً عن الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في صراعهم 
االختالف بين الفلسطينيين في الداخل اختالف جذري وكبير جداً كما لو كان يوازي اختالفهم مع : "وقال

وأكد الباز، في تصريحات أمس، على أهمية اتفاق الفلسطينيين على أمهات المسائل وعلى من ". إسرائيل
ر التي يقومون بها، وبماذا يلتزمون ألن لدى يتولون المسؤوليات في أوقات معينة، ثم ما هي األدوا

ال يعقل : "وقال. الفلسطينيين قضية مهمة جداً، وهي من أهم وأخطر القضايا التي تواجه المجتمع الدولي
، معرباً عن أمله في تحقيق رؤية الرئيس بوش الخاصة "أن تقوم دولة إسرائيل وال تقوم دولة فلسطينية

واوضح أن المسألة خطيرة جداً ألنه لم تعد هناك دفعة . ؤتمر أنابوليسبالدولتين والتي تعززت في م
  .باتجاه التسوية
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استبعد الباز اتفاقا مماثال :  عمر عبدالرازق- القاهرة :10/6/2008العرب القطرية وأضافت صحيفة 
) ولبنانفلسطين (ألنهما ليسا " الفلسطينية -التفاق الدوحة بشأن لبنان، ينهي الخالفات الفلسطينية 

 ". متشابهين تماما، فهناك بعض االختالفات تقتضي االختالف في المنتج النهائي
  

  العربية تحذر من خطورة التهديد اإلسرائيلي باقتحام قطاع غزةالجامعة .52
حذرت جامعة الدول العربية من خطورة التهديدات اإلسرائيلية المستمرة باقتحام قطاع :  وفا-القاهرة 

ألوضاع في القطاع بلغت درجة ال تطاق في ظل سياسة الحصار والتجويع غزة، خاصة وان ا
وشدد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين وقطاع  .اإلسرائيلية

األراضي العربية المحتلة في تصريح له، امس، ان التصعيد اإلسرائيلي سيدمر عملية السالم وعندها 
ل هي من وضع األسس التي تهدد استمرار وجودها في المنطقة إذا بقيت دولة مصرة على ستكون إسرائي

وأكد رفض الجامعة العربية لبناء مزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات في . االحتالل والعدوان
محيط القدس الشرقية، مشيرا إلى ان القدس خط أحمر وال يقرر مصيرها في الدعايات االنتخابية 

وأوضح صبيح ان االجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على . رائيلية وال باالستيطاناإلس
 حزيران الجاري سيتبنى خطة عمل لمواجهة االستيطان اإلسرائيلي 15مستوى المندوبين الدائمين يوم 

من المتصاعد في األراضي المحتلة، وبخاصة في محيط القدس الشرقية منها الذهاب إلى مجلس األ
الدولي ودعم الدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث قضية االستيطان إضافة إلى التوجه إلى 

  .اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشان
  10/6/2008الحياة الجديدة 

  
  الوزاري الخليجي دعا الفلسطينيين للعودة الى اتفاق مكة المكرمةالمجلس  .53

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، عن ادانتهم :  حسن باسويد-جدة 
وشجبهم الستمرار االعتداءات والممارسات الوحشية التي تركتبها قوات االحتالل االسرائيلي بشكل يومي 
ضد ابناء الشعب الفلسطيني داعيا المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود الفاعلة للضغط على 

سرائيل وتحذيرها من خطورة االستمرار في تجاهل المساعي والمبادرات السلمية العربية والدولية ا
وتحدي قرارات الشرعية الدولية ومطالبة اسرائيل بوقف عمليات تهويد القدس وبناء وتوسيع 
ا المستوطنات ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة واغالق المعابر وكافة االجراءات التي من شأنه

مفاقمة المعاناة االنسانية البناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته 
 كما اكد المجلس الوزاري مجددا على ضرورة وأهمية .السياسية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني

ب الفلسطيني، داعيا األخوة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها األساس لحماية المصالح العليا للشع
باالنسحاب " اسرائيل" واكد المجلس مجددا مطالبة .الفلسطينيين بالعودة الى االلتزام باتفاق مكة المكرمة

/ الكامل من األراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجوالن السورية، الى خط الرابع من يونيو
ية المحتلة في جنوب لبنان، وفقا لقرارات مجلس األمن ذات ، ومن باقي األراضي اللبنان1967حزيران 
 وأعرب عن قلقه ازاء توجه االتحاد االوروبي الى رفع مستوى العالقات العالمية والسياسية .الصلة

واألمنية مع اسرائيل، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات اسرائيل لحقوق االنسان وعدم الوفاء 
 االتفاق عليه في اجتماع انابولس وكذلك عدم تعاملها بجدية مع مفاوضات الحل بالتزاماتها فضال عما تم

  .النهائي
  10/6/2008عكاظ 

  
  "إسرائيل" ستعيد النظر في اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لـمصر .54
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. تعهد وزير الطاقة المصري لمجلس الشعب بإعادة النظر في اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل
ي أعقاب موجة عارمة من االنتقادات لالتفاقية من قبل أحزاب المعارضة، والتي قالت إن وجاء ذلك ف

  .األسعار في االتفاقية أقل بكثير من أسعار السوق
 9/6/2008 48عرب

  
 وحماس بوقف فوري الطالق النار " إسرائيل "الرئيس السنغالي .55

: الي لمنظمة المؤتمر االسالمي، امسقال الرئيس السنغالي عبد اهللا واد الرئيس الح:  وكاالت–دكار
اطالب اسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة بوقف فوري الطالق النار، فال هجمات او "

واوضح الرئيس  ".توغالت اسرائيلية في قطاع غزة وال اطالق صواريخ من قبل حماس باتجاه اسرائيل
في حال انتهاك احد الطرفين وقف اطالق "د انه وتابع وا ".ال تلزم احدا غيره"السنغالي ان هذه الدعوة 

  ".النار اطلب من الطرف االخر بابالغي باالمر باسرع وسيلة
  10/6/2008الدستور 

  
 برد موجع جدا إذا هاجمتها" إسرائيل" تتوعد طهران .56

توعدت طهران برد موجع جدا على أي هجوم إسرائيلي بعد أن أشار نائب رئيس الوزراء وزير : لندن
  .  االسرائيلي، شاؤول موفاز، الى احتمال القيام بهجوم على المنشآت النووية في إيرانالنقل

  10/6/2008الشرق األوسط 
  

  الحوار مع حماس مفيد وال يمكن تجاهلها: فرنسا .57
قال مصدر مسؤول في مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية :  وكاالت–عواصم 

تقوم على أن السالم في الدولة الفلسطينية ال يمكن أن "نسي نيكوال ساركوزي، أن قناعة الرئيس الفر
يكون دون غزة، وهذا يعني أن علينا أن نسعى إلى المصالحة الفلسطينية، وعلى الدول العربية أن تسعى 
 إلى تحقيق المصالحة، وأيضاً على االتحاد األوروبي أن يسعى إليها، ومن أجل ذلك يجب أن يبدأ حوار

  ".مع حماس
 ونفى وجود حوار رسمي مع حماس، وموقف فرنسا هو الموقف األوروبي الموحد طالما أن حماس لم 
تقر مبادئ السالم، في إشارة إلى الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية لعملية السالم، والمتمثلة 

ا وبنبذ اإلرهاب، وقال إن وباتفاقيات السالم التي وقعها مع الفلسطينيون معه" إسرائيل"باالعتراف بـ
حماس ليست القاعدة، بل هي حركة سياسة تمثل جزءا كبيرا من الشارع الفلسطيني وقد فازت في 

علينا أن "االنتخابات، وهي حركة اجتماعية وأيضاً حركة تقوم بأعمال إرهابية ونندد بعملياتها، ورأى أن 
الرئيس األميركي األسبق (ور الذي قام به نعيش مع حماس، لذلك نرحب بالحوار معها على غرار الد

واعتبر أنه قد يكون مفيدا جداً أخذ وضع حماس في . ، مشيراً إلى أن كل االتصاالت مفيدة"كارتر) جيمي
االعتبار والتعامل معها بحجم وجودها على األرض وحيث ال يمكن تجاهلها، وإن كنا ننظر إليها على 

  .أنها منظمة تقوم بأعمال إرهابية
  10/6/2008لعرب القطرية ا

  
  الحّل لالجئين بالدولة الفلسطينية : ساركوزي .58

من مصادر مطلعة على محادثات الرئيس الفرنسي نيكوال " الحياة"علمت :  رندة تقي الدين–بيروت 
ساركوزي مع نظيره اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا، أن ساركوزي قال، في موضوع الالجئين 

بالنسبة اليه، مسألة ال يمكن المساومة عليها، " اسرائيل"وأن أمن " اسرائيل"ه صديق الفلسطينيين، إن
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مضيفاً انه يتفهم رفض لبنان التوطين، وألمح الى عدم امكانية عودة جميع فلسطينيي لبنان الى 
 آخر وقال ان إنشاء الدولة الفلسطينية يساعد على عودتهم الى هذه الدولة وليس الى مكان"... إسرائيل"
  .، وسأبذل جهدي من أجل انشاء الدولة الفلسطينية"اسرائيل"

  10/6/2008الحياة 
  

 %25بنسبة " إسرائيل"زيادة المساعدات األمنية األمريكية لـ:  الديمقراطيينتراجعبعد  .59
أعلنت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، موافقتها على المصادقة على زيادة المساعدات 

في " إيباك"أوكتوبر القادم، وصرحت بذلك عالنية في كلمتها في مؤتمر / ية في تشرين األولاألمن
وبذلك ترتفع نسبة المساعدات األمنية التي تقدمها الواليات المتحدة . واشنطن األسبوع الماضي

 عليها اآلن  مليارد دوالر للعقد القادم، بدال من المساعدات السنوية التي تحصل30إلى مبلغ " إسرائيل"لـ
وبناء على االتفاق الذي تم التوصل إليه خالل فترة والية %. 25 مليارد دوالر، أي بنسبة 2.4بقيمة 

 سنوات، فقد تم تقليص المساعدات المدنية األمريكية 10بنيامين نتانياهو في رئاسة الحكومة، قبل 
يصبح المبلغ كله مخصصا لالحتياجات تدريجيا حتى ألغيت تماما خالل العام الحالي، واليوم " إسرائيل"لـ

 . األمنية
  10/6/2008 48عرب

  
     قطع أراض في أريحا3 تستعيد روسيا .60

سلم عمدة مدينة أريحا في الضفة الغربية حسن صالح رئيس هيئة الرقابة الماليـة الروسـية                : آي.بي.يو
لغ مساحتها اثني عشر    سيرغي ستيباشين امس في موسكو وثيقة تثبت امتالك روسيا لثالث قطع أراض تب            

أن ستيباشـين  " نوفوستي"وأوردت وكالة األنباء الروسية  .ألف متر مربع، وتضم مواقع دينية أرثوذكسية
الذي يترأس الجمعية اإلمبراطورية الفلسطينية األرثوذكسية أشار في كلمة سبقت مراسم تسليم الوثيقة في              

راضي هي من ضمن ممتلكـات روسـيا فـي األرض           مقر هيئة الرقابة المالية الروسية إلى أن هذه األ        
وشهد ذلك  . لقد كان لنا لقاء قبل فترة مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس            "وقال  . المقدسة

، معتبرا أن تسليم قطع األراضـي       "اللقاء اتخاذ قرار سياسي بإعادة ممتلكات روسيا في األرض المقدسة         
  .  الرئيس عباسالثالث يمثل بداية لتنفيذ قرار

  10/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

 "إسرائيل"وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وضع حد لمعاناة الفلسطينيين وتوفير األمن لـ .61
اكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميلباند على :  وفا– محمد ابو خضير، علي سمودي -رام اهللا، جنين 

مشيرا الى ان تضافر " اسرائيل"لشعب الفلسطيني وتوفير االمن لـاهمية حل الدولتين لوضع حد لمعاناة ا
وكان وزير الخارجية البريطاني قد زار االراضي الفلسطينية . الجهود من الجميع يمكن ان يحقق الهدف

هو ان "وفي زيارة له إلى جنين قال ميلباند إن هدف زيارته لجنين . امس والتقى عددا من المسؤولين
ة تود منح أقصى دعم سياسي وهام ألولئك الذين يسعون الى حل للنزاع في الشرق المملكة المتحد

وأعتقد أن حل الدولتين هام جدا لوضع حد للمأساة الفلسطينية وأيضا النعدام األمن . األوسط
 اكد الوزير الضيف على موقف بالده الرافض لالستيطان كما". ، ويمكن تحقيق ذلك سويا"إسرائيل"لـ

، 1967عم بريطانيا لحق الشعب الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية على اساس حدود واكد على د
  .ودعمها المتواصل للعملية السلمية والمفاوضات

  9/6/2008القدس الفلسطينية 
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  روسيا تنتقد تصريحات موفاز حول احتمال مهاجمة إيران .62
 حول شاؤول موفاز، زير النقلواإلسرائيلي،  نائب رئيس الوزراء انتقدت روسيا تصريحات: لندن

ما كان ينبغي اإلدالء بمثل هذه : "، في بيان جاء فيهاحتمال القيام بهجوم على المنشآت النووية في إيران
التصريحات حتى ولو بصفة شخصية، من قبل ممثل دولة عضو في األمم المتحدة ملتزمة باحترام ميثاق 

إن المجتمع "وأضاف البيان " لقوة لحل المشاكل الدوليةبتفادي التهديد باستخدام ا"، وخصوصا"المنظمة
غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم (..) الدولي لديه بالتأكيد تساؤالت بشأن النشاط النووي االيراني 

 ". تؤكد اي واقعة تثبت أن البرنامج النووي االيراني ينطوي على أهداف أخرى غير األهداف السلمية
  10/6/2008 الشرق األوسط

 
  محكمة فرنسية تلزم شركتين فرنسيتين بتقديم وثائق مشروع بناء ترامواي في فلسطين .63

أصدرت محكمة البدايات في ضاحية نانتير في العاصمة الفرنسية باريس قرارا بالزام : وفا–باريس 
الفرنسيتين، بتقديم كافة " VEOLIA TRANSPORT"وفيوليا للنقل " ALSTOM"شركتي ألستوم 

على "  فلسطين التضامن-جمعية فرنسا "لوثائق المتصلة بالدعوى التي رفعتها منظمة التحرير وا
" اسرائيل"في األراضي الفلسطينية المحتلة لصالح " ترامواي"الشركيتين لفسخ عقد مشروع بناء وتشغيل 

تي تنتهك حقوق والذي يندرج في اطار االستيطان االسرائيلي غير المشروع، وفي سياسة تهويد القدس ال
وذكرت المفوضية العامة لفلسطين في فرنسا في بيان لها . الشعب الفلسطيني التي كفلتها الشرعة الدولية

امس، ان القرار ألزم الشركتين المذكورتين بتزويد المحكمة بكافة الوثائق المتصلة بموضوع الدعوى قيد 
  .النظر، وبترجمتها الى اللغة الفرنسية لدى ترجمان محلف

  10/6/2008الحياة الجديدة 
  

   أعوام 10٪ في 45 في العالم ارتفع العسكرياإلنفاق  .64
 اظهر التقرير السنوي للمؤسسة الدولية ألبحاث السالم في ستوكهولم، أن اإلنفـاق العـسكري               :أ ف ب  

بلغ اإلنفاق العام   حيث  . في غضون عشرة أعوام   % 45 وبنسبة   2007في العام   % 6العالمي ارتفع بنسبة    
ـ      ، مليار دوالر  1339لماضي  ا مـن  % 2.5منها، ما يشكل    % 45 وقد ساهمت الواليات المتحدة وحدها ب

تقرير أن اإلنفاق العـسكري     الوأضاف  .  دوالر لكل شخص   202اجمالي الناتج الداخلي العالمي ويوازي      
ا ، وفي جنوب آسي   %62، وفي الشرق االوسط     %65ميركا الشمالية ارتفع في غضون عشر سنوات        أفي  
  .%51، فيما بلغ في افريقيا وشرق آسيا 57%

  10/6/2008السفير 
 

 حول أسس المصالحة الوطنية الفلسطينية .65
 ياسر الزعاترة

من حق أبناء شعبنا أن يتفاءلوا خيراً بأجواء الحوار التي نتجت عن الموقف الجديد للرئيس الفلسطيني ،                 
لذي يعيشه الفلسطينيون وقـضيتهم إلـى موضـوع         لكن ما ينبغي التأكيد عليه ابتداء هو أن رد البؤس ا          

االنقسام ال يبدو منطقياً بحال ، أوالً ألن الفلسطينيين لم يكونوا موحدين في يوم من األيام ، اللهم باستثناء                   
العام األول والثاني من انتفاضة األقصى ، وكانت الوحدة ميدانية وليست فـي الخطـاب وال البرنـامج                  

ن كل حركات التحرر في التاريخ البشري عانت من االنقسام ، بما فيهـا الفيتناميـة                السياسي ، وثانياً أل   
والجنوب إفريقية والجزائرية ، واقتتل بعضها على نحو شرس ودموي ، لكن ذلك لم يحل بينهـا وبـين                   
االنتصار عندما توفرت الظروف الموضوعية الالزمة ، وهي في شق كبير منها خارجية وليست داخلية               
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عربياً وإقليمياً ،   (مر الذي يبدو أكثر وضوحاً في القضية الفلسطينية التي يلعب فيها العامل الخارجي              ، األ 
 . دوراً أكثر بكثير من العامل المحلي) واألهم دولياً

ما يعنينا اليوم هو السؤال المتعلق بأسس الحوار الجديدة بين حركتي فتح وحماس ، وربما على نحو أكثر                  
لطة وحماس ، ألن الرئيس الفلسطيني كان وما يزال رئيساً للسلطة أكثـر منـه رئيـساً                 وضوحاً بين الس  

 . لسائر الشعب الفلسطيني الذي تتوزعه أقطار وانتماءات وكذلك برامج مختلفة
نعود إلى القول إننا نتمنى أن ال يكون شيء مما قيل في تفسير الموقف الجديد للسلطة صـحيحاً ، أكـان     

 حول اجتياح قريب لقطاع غزة يسعى الرئيس إلى تجنب الظهور بمظهر من يسانده ،               المتعلق بمعلومات 
أم المتعلق بالضغط على اإلسرائيليين واألمريكان بسبب بؤس ما يعرضونه عليه ، أم كان محاولة لتوفير                

إلعـالن  أجواء أفضل إلعالن اتفاق تم التوصل إليه مع اإلسرائيليين في القنوات السرية ، تبعاً لصعوبة ا               
 . عنه في ظل االنقسام

ثمة ما يشير إلى شيء من ذلك ، من بينها تلك الحماسة للحوار التي يبديها رموز فـي فريـق الـرئيس                      
يكرهون حماس أكثر بكثير من كرههم لإلسرائيليين ، واألهم ذلك اإلصرار على االنتخابات المبكـرة ،                

 ما يزال في حاجة ماسة إلى طائفة من التوضيحات          ، وهو التعبير الذي   " العودة عن االنقالب  "وليس فقط   
إلى ذلك هناك ما يتعلق بنهاية والية الرئيس الفلسطيني بعد سـتة أشـهر مـن اآلن ،                  . كي يغدو مفهوما  

 بثالثة أشهر ، ما يعني أن كلمـة         2009وضرورة أن يصار إلى الدعوة إلى انتخابات رئاسية قبل يناير           
ة ليست صحيحة ألن الموعد قد أزف ، خالفاً لالنتخابـات التـشريعية             انتخابات مبكرة فيما خص الرئاس    
  2010,التي ينبغي أن تجرى مطلع العام 

ما نحن متأكدون منه حتى هذه اللحظة ، وبعيداً عن سؤال النوايا الكامنة خلف الدعوة للحـوار هـو أن                    
مـا تـزال    )  الدولة العبرية  السلطة وفتح ، مصر وربما دول عربية أخرى ، أمريكا ،          (األطراف المعنية   

مصرة على إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل إجراء االنتخابات التشريعية ، ألن تـصدر حمـاس                  
 . للقضية الفلسطينية ليس مقبوالً في ظل موازين القوى الحالية

نع للمفاوضات  لو كانت النوايا حسنة ، وكانت النتيجة التي وصلت إليها قيادة السلطة هي غياب األفق المق               
، لما كان ثمة سوى مسار غير حّل السلطة وإعادة الصراع إلى وجهه الحقيقي كصراع بين دولة محتلة                  

وإذا . وشعب واقع تحت االحتالل ، وليس صراعاً بين دولتين بينهما نزاع له حيثياته التي تحل بالتفاوض               
المعونات واالستثمارات وبطاقات الفي آي     أما  . لم يكن كذلك ، فلتكن سلطة مقاومة ال سلطة قمع للمقاومة          

بي فال يمكن أن تتوفر إال ضمن معادلة ال تسمح بالمقاومة ، بل ربما تجرمها بوصفها شكالً من أشـكال                    
 . اإلرهاب ، وأقله العبث الذي ال يؤدي إال إلى زيادة المعاناة

اطية في ظل االحتالل أن يعترفوا      إنها سلطة مصممة لخدمة الدولة العبرية ، وعلى الذين اعتقدوا بديمقر          
اعني سكة المقاومة ، حتى لـو       : بخطئهم ، وبالطبع كي يكون باإلمكان إعادة القطار إلى سكته الصحيحة          

 .آمن فريق فلسطيني بضرورة استمرار التفاوض في كل األحوال استجابة للظروف الدولية
  10/6/2008الدستور 

 
  هابو مازن سيواصل طريقه ويتمسك بخيارات .66

  حمادة فراعنة
 حينما التقتيه قادما من رام اهللا،       7/6/2008بشوشا، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت         

متوجها نحو زيارتي عمل للرياض والقاهرة، وسألته ماذا بشأن مبادرتك الجديدة للحوار واستعادة الوحدة              
ل هي تجديد لمبادرة قدمتها في ذكرى انطالق        ووضع حد لالنقسام، فرد علي بقوله ليست مبادرة جديدة، ب         

 وهي إعادة تأكيد على المبادرة اليمنية حتى ال تضيع علينا ونفقد بوصـلتها، ألن               1/1/2008الثورة يوم   
قيمتها تكمن في التوازن الذي طرحته، وجمعت في بنودها قضايا ومطالب الجميع، وزادت أهميتها بعـد                
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 نتمسك بها حتى ال نتوه في طريقنا ونحن نبحث عن غيرها، ولـذلك              موافقة الطرفين عليها، ولهذا نحن    
قمنا باستثمار المناخ السياسي وكررنا التمسك بمبادرتنا من أجل الوحدة والتركيز على االقتراح اليمنـي               

  .النه جمع الطرفين بعد وقت من الخالفات والصدامات والتشتت
يس بعد، ورد اسماعيل هنية على ما حمل لم يصل الى           فأجاب ل ? وهل تلقيتم رداً معقوالً من حماس     : قلت

المستوى المطلوب ولهذا نحن ننتظر دور االشقاء من اليمن والسعودية ومصر وقطـر وسـورية وكـل              
  .االطراف التي يمكن ان تلعب دورا بهدف التوصل الى االتفاق المرجو

طريـق المفاوضـات مـع      : اختلف المراقبون حول تقييم دوافع مبادرتكم، فـسارع الـى القـول           : قلت
االسرائيليين لم يصل الى الحائط ولم تغلق االبواب بعد، على الرغم من الصعوبات، والصعوبات الشديدة               
التي تواجهنا، ولكننا ننظر الى المفاوضات باعتبارها معركة وطنية سنواصل خوضها حتى نهاياتها ولن              

صة، ولكن بشكل تدريجي متعدد المراحل وبمـا        نيأس من اجل استعادة حقوقنا، وحقوقنا كاملة غير منقو        
يحفظ كرامة ومصالح الطرفين، حيث ال مفر إال من التعايش المشترك بيننا ونحتكم في ذلـك لقـرارات                  
االمم المتحدة وهذا ما نتمسك به ولن نحيد عنه، والذين يعتقدون ان رحيل اولمرت سيوقف المفاوضـات                 

لذين يتنافسون على موقع رئيس الوزراء سـبق وان كـسرنا           فهم واهمون  وتقديراتهم غير صحيحة، فا      
محرماتهم، فنتنياهو فاوض الرئيس الراحل عرفات وسقطت حكومته النه تنازل وانـسحب مـن مدينـة                

 قال لن افاوض الفلسطينيين ولن انسحب من        29/5/1996الخليل رغم انه قبل االنتخابات التي جرت يوم         
تجاوز المحرمات االسرائيلية في كامب ديفيد وطابا، امـا تـسيبي           شبر واحد من االرض ، ويهود براك        

لفني فهي التي تمتهن المفاوضات حاليا، وهي تتمسك بشعارات قديمة ولكن الواقع ومعطيات الحياة اقوى               
منا ومنها، ولذلك مثلما نحن تجاوزنا المحرمات وجرى االعتراف المتبادل بيننا وبين اسرائيل في الوثيقة               

 فهم ايضا تجـاوزوا المحرمـات الـسياسية وال       9/9/1993ها ياسر عرفات واسحق رابين في       التي وقع 
  .طريق لهم غير ذلك

االخ سالم فياض مرشحنا ونحن الذين كلفناه وهو مـا زال           : وماذا بشأن الحكومة؟ فرد علي بقوله     : قلت
بذلك وثانيتهما ثقة المجتمـع     يحظى بثقتنا ولديه ميزتان اوالهما حسن ادارته للحكومة وانجازاته تشهد له            

امـا  . الدولي به وخاصة الدول المانحة؛ ولذلك فهو مكسب للشعب الفلسطيني وهو ابن بار لهذا الـشعب               
على صعيد اعادة تشكيل الحكومة، فهذا وارد وفق قرار المجلس الثوري لحركة فتح وسـنقوم بتعزيـز                 

ح او من قبل الفصائل االخرى في الوقت        حكومة سالم فياض وبضخ دماء جديدة لها، سواء من حركة فت          
  .المناسب

قوة ابو مازن في وضوح مواقفه وقناعاته بما يرى انه صحيح وانه يخدم شعبه، ولذلك ال يتـردد فـي                    
القول انه يريد حماس أن تكون طرفا وشريكا في مؤسسات صنع القرار الفلسطيني، فهو الـذي طالـب                  

 حركة حماس في المشاركة في االنتخابات البلديـة والبرلمانيـة           باالنتخابات وأقنع المجتمع الدولي  بحق     
وقبل بنتائجها واحترمها وكلف حماس بتشكيل الحكومة مرتين االولى حكومة اسماعيل هنيـة الحزبيـة               
والثانية حكومة اسماعيل هنية االئتالفية، وقال على الجميع ان يتذكروا اننا الـذين اجرينـا االنتخابـات                 

حت فيها حماس، وها نحن نواصل نفس النهج حينما جرت االنتخابات في ست جامعـات               النزيهة التي نج  
 في ظل االنقسام واالنشقاق حيث حققت حماس نجاحات تعكس قوتهـا وفـق              2008فلسطينية هذا العام    

الظروف الحسية في كل جامعة ولم نعمل على اقصائها، بل حصلت على ما تستحق على اساس قـانون                  
  .الذي يعطي كل ذي حق حقه، وفق قوته وحسب قواعده وثقله االنتخابيالتمثيل النسبي 

لقد حصلت على شرعيتي عبر االنتخابات ومن خالل صناديق االقتـراع           : وحول المستقبل قال ابو مازن    
وكذلك حركة حماس، وعليهم وعلينا ان نحتكم مرة اخرى لصناديق االقتراع وليس الى قعقعـة الـسالح             

لحق و الشرعية والصواب المطلق، فنحن جميعا غير منزهين، والمجلس التـشريعي            واالدعاء بامتالك ا  
اتخذ قرارا باجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم، ولهـذا علينـا أن ننـصاع للقـانون                  



  

  

 
 

  

            26 ص                                   1104:         العدد                  10/6/2008الثالثاء : التاريخ

 والدستور والنظام، ونحن ندعو الى االنتخابات من أجل تجديد الشرعية واالحتكام للشعب الن يقول كلمته              
في برامجنا ومواقفنا وال يحق الحد ان يدعي ان االنتخابات لن تكون نزيهة، فنحن الذين اعطينا انتخابات                 
نزيهة وهم الذين نجحوا وفازوا بها، فالشعب وأمام مراقبة العالم اختبرنا واختبـر سياسـتنا واجراءاتنـا                 

واجب أن نفعل، فالفعل الذي سـنؤديه       وشهد لنا بنزاهة ما فعلنا، فال احد يحق له أن يقول ماذا علينا من               
  .فعل شفاف ومكشوف ويحق لهم مراقبته أمام سمع ونظر العالم

أبو مازن، رغم اتزانه، عنيد وصلب، ويبدو أنه سيواصل طريقه بال تردد أو مواربة، طالما أن هنالـك                  
فـوز  من يؤمن معه ان طريقه ونهجه سيعززان من صمود الشعب الفلسطيني ويحققـان لـه ومعـه ال                 

واالنتصار، وهو يريد حماس ويسعى لالستقواء بها ويعمل على إنقاذها من تطرف بعض قياداتها، ألنها               
  .كما قال جزء أساسي من الشعب الفلسطيني ولديها من يثق بها وبطريقها

  10/6/2008الغد االردنية 
  

 "فتح"العقبات أمام عقد المؤتمر السادس لحركة  .67
  علي بدوان

، بالرغم من "فتح"ير كافية للتفاؤل بامكانية التئام المؤتمر العام السادس لحركة ما زالت المؤشرت غ
الجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية لالعداد ألعماله، وهي جهود تسير على طريق صعب، جاءت 

قبل  منذ مؤتمرها العام الخامس الذي عقد "فتح"وعورته نتيجة األحداث الداخلية المتراكمة في بنية حركة 
 عاماً في العاصمة التونسية، مضافة إليها التحوالت التي تتابعت فصوالً على الساحة الفلسطينية، 19

  .من العام الماضي في قطاع غزة) يونيو(خصوصاً منذ أحداث حزيران 
وما زاد من تعقيد األوضاع الفتحاوية الداخلية في الطريق الى المؤتمر، توالد حاالت من أشكال التنافس 

داخلي غير المسؤول بين عدد من القيادات التنظيمية والعسكرية واألمنية، وانقطاع اللجنة المركزية عن ال
إتمام اجتماعات عملها بشكل نظامي وباكتمال النصاب، واقتصارها على الحضور فقط، وبغياب فاق في 

غائبة عن تقرير مصير العمل غالبية اجتماعاتها أكثر من الثلثين، فباتت اللجنة المركزية معطلة تماماً، و
كما ال تخفى على أحد حالة التنافر السلبية الحادة بين الرئيس محمود عباس وفاروق . والبرنامج الفتحاوي

وفي هذا السياق هناك حالة من . "فتح"القدومي الذي يعتبر نفسه بمثابة آخر المرجعيات التاريخية لحركة 
مركزية للحركة، في تجاهلها مطالب الكوادر الوسطى والقاعدية الالمباالة من قبل بعض أعضاء اللجنة ال

للحركة التي تطالب بعقد المؤتمر العام، وانتخاب الهيئات القيادية ورفدها بالدماء الشابة التي برزت في 
وعليه وأمام استعصاءات عقد المؤتمر العام، وهي استعصاءات ما زالت قائمة على . سياق االنتفاضتين

النظر عن المؤتمرات الفرعية التي عقدت في بعض مدن الضفة الغربية، فان بعض قادة األرض بغض 
الحركة وأعضاء اللجنة المركزية بدأوا بالحديث عن حلول ترقيعية تقتضي بعقد لقاء موسع كبديل عن 

عقد منذ ويمكن القول إن الحل المتمثل باستبدال عقد المؤتمر العام لحركة فتح، الذي لم ي. المؤتمر العام
 عضو، يبدو أمراً غير مقبول 500 - 400، بعقد مؤتمر أو لقاء مصغر يشارك فيه ما بين 1989عام 

قبل حوالي أربع (على األرجح من قبل غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها منذ زمن طويل 
ضاء جدد للجنة المركزية  أع6 - 5كما في رفض مبدأ تعيين ما بين . لإلعداد ألعمال المؤتمر) سنوات
  ."فتح"لحركة 

، بدأت تتبلور مساع موازية باتجاه عقد دورة "فتح"وفي اتجاه مترافق مع مسألة المؤتمر العام لحركة 
اجتماعات جديدة ومتكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر الهيئة التشريعية المسؤولة في منظمة 

حضر، بالرغم من التقديرات التي ترشح كل يوم في فلسطين التحرير، وذلك وفق صيغة جديدة بمن 
والشتات والتي تشير إلى الموقف المتردد من قبل دعاة عقد هذا االجتماع في عمان، وقد برز هذا األمر 
خالل نصائح أسديت من قبل بعض المراجع الفلسطينية المحايدة، التي رأت ضرورة الكف عن الدعوة 
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ظل غياب التوافق الفلسطيني، خشية أن يؤدي ذلك الى تكريس االنقسام على الى مجلس وطني جديد في 
الساحة الفلسطينية في ظل وجود اتجاه عام لدى الطرف اآلخر المعارض، يسير نحو العمل لتشكيل إطار 

وعلى هذا . من كل القوى في موازاة أي اجتماع غير توافقي للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان
لياً حل صيغة الفصائل العشرة، ليتجه العمل نحو تشكيل إطار مسنود بقوة كبيرة عمادها األساس تم عم

، وباقي "الصاعقة"، ومنظمة " القيادة العامة-الجبهة الشعبية " و "الجهاد اإلسالمي" و "حماس"حركتا 
  .التنظيمات التي حضرت مؤتمر دمشق

تنفيذية للمنظمة بإضافات جديدة، ما يخالف وفي هذا السياق، جرت بعض المحاوالت لتوسيع اللجنة ال
النظام األساسي للمنظمة حيث ال يملك أحد صالحية تعيين أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، ال رئيس 
المجلس الوطني، وال رئيس اللجنة، فهي من صالحيات المجلس الوطني وحده، من خالل عقد دورة 

، "فدا"أنها تتعلق بتثبيت عضوية صالح رأفت عن حزب كاملة وشرعية، واإلضافات التي تم الحديث بش
محمد دحالن، عزام : وحنّا عميره عن حزب الشعب الفلسطيني، وإضافة ستة أعضاء جدد الى اللجنة هم

إال أن هذه اإلضافات ). حمدان(األحمد، روحي فتوح، نبيل عمرو، جبريل الرجوب، ويحيى عاشور 
أن إضافة أي من ) المتمردة(، التي اعتبرت بعض مصادرها "فتح"اصطدمت بمعارضة قوية داخل حركة 

قيادات الحركة إلى اللجنة التنفيذية ليست سوى رشوة سكوت وطلب صمت هؤالء من أجل تمييع 
  .موضوع المؤتمر العام السادس للحركة وتأجيله إلى أمد بعيد

  10/6/2008الحياة 
  

 أسئلة هزيمة حزيران على األجندات العربية  .68
 لزرو نواف ا

العرب يتفككون، إسرائيل تكرس االحتالل والضم، آفاق التسوية مغلقة بالحواجز والمعـابر والبوابـات              
ماذا تبقى لنـا مـن ارض إلقامـة الدولـة المـستقلة؟             : والجدران واالستيطان، والفلسطينيون يتساءلون   

نتشر على امتداد الجسم    ومعطيات وحقائق األمر الواقع على األرض تشهد أن المستعمرات االستيطانية ت          
 ودولة المستوطنين دولة ثانية إلى جانب إسرائيل، الجدار العازل وتفريخاتـه            -الفلسطيني، والمستوطنون 

  .من الجدران
تداعيات المستعمرات والجدران على االرض والدولة، وتمزيق الوحدة الجغرافية والسكانية للضفة وإقامة            

لحواجز وتحويل حيـاة الـسكان إلـى جحـيم، واالغتيـاالت            مدن المعازل، والحصارات واألطواق وا    
واالجتياحات وبلدوزر تدمير البنية التحتية ومقومات االستقالل والدولة، تهويد المدينة المقدسـة ومدينـة              

  ...!خليل الرحمن
ربما تشكل العناوين اعاله الخالصة المكثفة جدا للمشهد العربي الفلسطيني في فلـسطين فـي مواجهـة                 

 العدوان واالحتالل واالستيطان والتهويد، فالعرب عمليا يتفككون ويتشظون ويفقدون البوصـلة            "يلإسرائ"
يوما عن يوم، وينجرفون إلى القطرية واإلقليمية والمسارية األحادية، في الوقت الذي أصبح الفلسطينيون              

ا من ارض إلقامة الدولـة      ماذا تبقى لن  : يتساءلون اليوم بعد واحد وأربعين عاما على العدوان واالحتالل        
  .الفلسطينية؟

وذلك بعد ان أصبحت هذه األرض تحت السيطرة اإلسرائيلية المطلقة، فدولة االحتالل ال تنام أبداً وهـي                 
تعمل على مدار الساعة على تكريس االحتالل والضم وتغلق آفاق التسوية السياسية بالحواجز والمعـابر               

 والهزيمـة العربيـة     67لك ال نبالغ حينما نقول ان حرب حزيران         والبوابات والجدران واالستيطان، ولذ   
الساحقة فيها شكلت بكل ما أفرزته من نتائج عسكرية وسياسية واقتصادية وسيكولوجية وجيواستراتيجية،             

 اإلسرائيلي ما زلنا نعاني منه عربيا حتى اليوم والى اجـل            -تحوالً خطيراً في مجرى الصراع العربي       
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، ما سمح لتلـك     "إسرائيل" لما نتج عنها من خلٍل خطيٍر في توازن القوى بين العرب و            غير مسمى، نظرا  
  .الدولة بأن تصول وتجول وتشن الحروب المتواصلة على العرب والفلسطينيين

واليوم وبعد واحد وأربعين عاما من الهزيمة والحروب اإلسرائيلية المفتوحة تبقى األسئلة الكبيرة تتفاعل              
لماذا حصلت الهزيمة آنذاك، ولماذا الهزيمة المستمرة منذ ذلك الوقـت وحتـى             : العربيةعلى االجندات   

  اليوم؟ وهل استخلص العرب يا ترى العبر والدروس الالزمة من الهزيمة؟
والى أين تسير األوضاع العربية في ضوء ذلك؟ وانتقاال إلى قراءة المعطيات والحقائق التي باتت قائمـة                 

ية المحتلة فنشير هنا إلى ما قاله خليل شيحة مدير عام جمعية التنمية الزراعية في               على األرض الفلسطين  
أن االحتالل منذ اليوم األول الحتالله      "فلسطين في حديثه عن ذكرى الهزيمة واحتالل الضفة المحتلة من           

  ."الضفة عمد إلى اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها تكريس احتالله عليها
 السياق تتابعت السياسات اإلسرائيلية التكريسية لالحتالل وكان أقربها وأخطرهـا مخطـط    وهكذا في هذا  

  .من مساحة الضفة الغربية% 35جدار الضم والتهويد العنصري والذي يعزل ما نسبته 
 220من المياه القابلة لالستخدام حيث حرمت بذلك حوالي         % 90 على   "إسرائيل"يضاف إلى ذلك سيطرة     

 ماليين شجرة منهـا     5,3ناهيك عن قيام االحتالل بتدمير وقطع       "يا ريفيا من شبكات الري      تجمعا فلسطين 
 ألف  76مليونان أثناء االنتفاضة الحالية فيما جرفت إسرائيل خالل االنتفاضة الحالية أيضاً ما يزيد على               

  .دونم من المحاصيل المختلفة إضافة إلى تدمير كم كبير من مزارع الدواجن واألغنام
ماذا تبقى لنا من األرض إلقامة الدولة بعد تقسيم         : لذلك ليس عبثا ان يتساءل الفلسطينيون بمنتهى القلق       و

. ؟..الضفة إلى كانتونات معزولة وبناء المزيد من المستوطنات والطرق االلتفافية وعزلها عن قطاع غزة             
، ويقول هاني المصري    "زولة الضفة إلى جزر مع    "إسرائيل"فحسب احدث التقارير الفلسطينية فقد حولت       

المشروع الفلسطيني في خطر شديد أكثر من اي مرحلة مضت وذلك بـسبب             "المحلل والكاتب السياسي    
  ."تجاهل األساس القانوني لحل القضية الفلسطينية من قبل الفلسطينيين أنفسهم

  .ةيضاف إلى ذلك جملة ال حصر لها من العناوين التي تعكس حقيقة األوضاع الفلسطيني
ولعل الحقيقة الكبيرة الناصعة أيضاً ان دولة االحتالل لم تتوقف يوما أبداً عن سياسة التكريس والتهويـد،    

فمنذ البـدايات األولـى     . بل انها فتحت منذ االحتالل على الفلسطينيين كل الجبهات الممكنة المتاحة لديها           
حق اليهود في   "لى الفلسطينيين على قاعدة     للهزيمة العربية واالحتالل شنت دولة االحتالل حربا مفتوحة ع        

  ."البناء والسكن واالستيطان اليهودي وفي كل مكان، وهي قاعدة حق القوي على الضعيف
وفـي أعقـاب انتفاضـة    . "أرض إسرائيل أيـضاً "وعلى قاعدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من      

م سنيه، الجنرال احتياط ونائـب وزيـر         كشرت إسرائيل عن أنيابها تماما فاعتبر افراي       2000/األقصى  
الدفاع اإلسرائيلي سابقا أن هذه المعركة هي األخيرة في الحرب من أجل أرض إسرائيل، ومن جهتـه،                 

  .اعتبر باراك أن حدود إسرائيل في المعركة حيث يجري وضع آخر وتد استيطاني
لسطينية التي تجلت وال تزال أمام      الكارثة والبطولة الف  / إن ما جرى ويجري هناك يحكي لنا قصة النكبة          

وهنا في هذا الصدد ونحن أمام الذكرى الحادية واألربعين لحرب وهزيمـة            ! العالم بالبث الحي والمباشر   
، وقد كنا قبل أيام أمام الذكرى الستين للنكبة واغتصاب فلسطين، نوثق ان فلسطين من البحر                67حزيران  

  .تهويد واالقتالع والترحيلإلى النهر باتت تحت مخالب االغتصاب وال
 في هذه المرحلة، وعلى مـرأى       "عملية السالم والتطبيع  "وهذه العملية تجري مع بالغ األسف تحت مظلة         

من العالم العربي والمجتمع الدولي، ليتضح لنا بالمعطيات واألرقام الموثقة ان خرائط الحرب والجـدران          
 كل أرجاء الضفة معركة تحويل كل مدينـة أو قريـة            واالستيطان هي التي تهيمن اليوم، إذ تتواصل في       

فلسطينية إلى جيب منقطع محوط بمناطق سيطرة إسرائيلية عسكرية واستيطانية على حد سـواء، فـي                
 ...! الوقت الذي يغيب فيه الدور العربي العروبي الحقيقي عن كل ما يجري هناك

  10/6/2008صحيفة فلسطين 
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  شفيق  منير
الفارق الحاسم بين الديمقراطية في لعبتها االنتخابية بين الواليات المتحدة مثال ونموذجا، وأي بلد عربـي                
السيما مصر مثال ونموذجا يكمن في حقيقة بسيطة، وهي أن اللعبة الديمقراطية في أميركا محصورة في                

 على غيرهمـا،    -قانونيا أو دستوريا  نظريا أو   -الحزبين الديمقراطي والجمهوري وليست مفتوحة عمليا       
هذا من جهة، أما من الجهة األخرى فإن الوصول إلى مرتبة مرشح للحزب في انتخابـات الرئاسـة أو                   
الكونغرس ال يتم إال بعد أن يمر المعني بتجربة سنوات، وفي األغلب ما يزيد على العشر سنوات، وفي                  

أن يكبر ملفه األمني والشخصي والسياسي والفكـري        ثم يجب   . "منخل" إلى   "منخل"هذه السنوات يمر من     
 ."آي.بي.أف"واالجتماعي داخل الحزب، ولدى الـ 

أو (فإذا مر من االختبـارات المطلوبـة        . وهذا كله يتم بطريقة روتينية تقليدية غير متطورة، وبال ضجة         
أصبحوا في وضـع  ، يمكن أن يتنافس داخل الحزب مع مرشحين آخرين عبروا العملية نفسها، و  )المناخل

 .يمكنهم فيه أو يسمح لهم فيه بالترشح، أي في وضع الموثوق تماما من حيث سياسته ومواقفه
كما يجب أن يتضمن ملفه وثائق أو صورا تُمكن من أن يفتح ضده إذا ما خرج عن اإلطـار المحـدد،                     

يه، أو ما يمكن أن يطـرح        عن منافس  "التمايز"واعتبر مهددا للسياق السياسي المحدد كذلك، بما فيه حدود          
 .من أفكار وسياسات، أو يوجه من نقد أو يسعى إلى تغيير

 متمثال فـي  -كما فيما بين مرشحي الحزب الواحد   -ولهذا ليس عجيبا أن ترى االختالف ما بين الحزبين          
فروق طفيفة خفيفة ال تخرج عن حدود اإلطار المعين، سواء كان في االسـتراتيجية الدوليـة، أم كـان                   

 .النسبة إلى أسس النظام الداخلي الذي حدده الدستور والتقاليد التي أرساها اآلباء المؤسسونب
 يستطيع كل من هـب ودب أن يـشق          "فالتة"ومن هنا فإن الديمقراطية األميركية والغربية عموما ليست         

محدد والمحمول  صفوفها أو يخترقها، أو أن باستطاعة أحد أن يفلت من داخل الحزبين ليخرج أكثر من ال               
وقـد عـرف رئيـسان      .  وإذا حدث فإن االغتيال بانتظـاره      -خارجيا أو داخليا  -في التغير واالختالف    

أميركيان هذا المصير، علما بأن الحدود التي اعتبرت خروجا ال تضرب في الجـوهر، وإنمـا تعـدت                  
 .اإلطار المحدد للخروج بضعة سنتيمترات، وما مثل جون كينيدي ببعيد

ما تقدم ما يمارس من سيطرة على اتجاهات الرأي العام والناخـب مـن جانـب الحـزبين                  أضف إلى   
والممسكين بقيادة الدولة وأجهزتها، نحو الممثلين للقوى االجتماعية واالقتصادية والمالية والسياسية التـي             

 التـي رسـمها      أيضا من الحـدود    "فالت"فالرأي العام هنا ليس بـ      . تتحكم بالنظام أو قام النظام لخدمتها     
 .النظام والمتحكمون به

هذه المعادلة المسكوت عنها أو الفعالة تحت السطح، وبأعلى درجات النعومة، لكن بسيطرة دونها سيطرة               
 فيمـا األخيـرة     "الدكتاتوريـة الناعمـة   "أشد األنظمة التي عرفت بشموليتها، وهذا ما يمكن أن نـسميه            

ق بينهما ليس في النتيجة، أي اختيار الذي سيخرج من صـناديق            ، والفار "الفظة" أو   "الدكتاتورية الخشنة "
االقتراع، وإنما في العملية السابقة لتلك اللحظة، أي األسلوب في طريقة ارتقاء المعنـي علـى مـستوى           

 .مرشح ثم منتخب
نموذجـا  هذا الفارق بين اللعبة الديمقراطية بالنسبة إلى الترشح والتنافس واالنتخاب بين الواليات المتحدة              

إذا أعطت الحرية للترشح وللناخب     -ومصر نموذجا، وهي أن العملية الديمقراطية في الثانية ال تستطيع           
 أن تضبط نتائج االنتخابات بحيـث يـنجح مـن           -أن يختار بحرية، ولصندوق االقتراع أن يكون نزيها       

مقدمات، وهـذه إشـكالية     يريدهم النظام، فالناخب خارج عن السيطرة والمرشح قد يقفز إلى الموقع بال             
الديمقراطية في بالدنا، وتلكم أشد عيوب ما يسمى الديمقراطية األميركية، إذا ما تعدى المرء من السطح                

 .إلى ما تحته
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عندما رشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما لينافس داخل الحزب على الرئاسة، أخذت الـضجة حولـه                
 الذي يتوق إليه شباب أميركا، وقد انـسحب         "رجل التغيير "ره  تكبر مع تقدمه في صناديق االقتراع باعتبا      
ومما زاد الضجة أن الرجل من أصول إفريقية ومن أب مسلم           . الحماس له إلى شباب العالم الغربي كذلك      

 ).المسألة هنا ملتبسة، ألن أوباما كما ظهر بروتستانتى متشدد وينتسب إلى كنيسة منذ سنوات(
عدا ) البروتستانت البيض األنجلوساكسون   ("الواسب"قط مرشحا ال يأتي من      ال شك أن أميركا لم تعرف       

 وكان ذلك حدثا خطيرا في مجتمع عنصري ومتحكم في ديمقراطية إلى            "الكثلكة"كيندي الذي شذ فقط بـ      
 ؟"ملون حسب التعبير العنصري"فكيف اآلن يخرج رجل من أصل إفريقي . أبعد الحدود

ن يمثل تغييرا عميقا في الرأي العام، وإذا وصل أوبامـا إلـى الرئاسـة               ال شك في أن ما حدث حتى اآل       
 .فسيكون ذلك انقالبا عميقا من الناحية العرقية
 يجده خطابا   -أقوى لوبي أميركي يهودي صهيوني    - "إيباك"لكن من يستمع إلى خطاب أوباما في مؤتمر         

، وأمنها مرتبط بأمن أميركا، مع وعد       "طفالقدس عاصمة إلسرائيل وإسرائيل يهودية لليهود فق      ". صهيونيا
وقد زايـد فـي     . وعليه قس في تبنى كل ما يتطلبه اللوبي اليهودي        . بعشرات الميليارات لدعمها عسكريا   

أما على مستوى السياسة الخارجية بعامة، والسيما فيما يتعلق         . ذلك على بوش وماكين وهيالري كلينتون     
 . اول التمايز فيه عن ماكين أو كلينتون كان ضمن اإلطارفكل ما ح. بإيران، فالرجل ضمن اإلطار

أما التغيير الخطير الذي يخرج عن اإلطـار        . لهذا ال ينخدعن أحد بأوباما من ناحية السياسات األميركية        
وإذا لم يقتل وأصبح رئيسا واستمر فيعني أن تغييرا حدث          . ففي لون البشرة فقط، وهو ما قد يكلفه حياته        

  .  أو العنصرية"خشنةأميركا ال"في 
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