
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من تداعيات شن هجوم على قطاع غزة"اسرائيل"والعاهل األردني يحذران عباس الرئيس 
  مشعل يحث أوروبا على لعب دور فاعل بعملية السالم

  إلدارة معابر القطاع" فياض"خطة منسوبة لـترفض " حماس"
  "حال الفشل"واالستعداد لعملية عسكرية في " التهدئة" تقرر منح فرصة لجهود "اسرائيل"

 "إسرائيل"توجهات قوية داخل االتحاد األوروبي لتأجيل بحث قضية رفع مستوى العالقات مع 
 تدريبات أميركية لمصريين على تدمير أنفاق: "هآرتس"

عباس يكلف قريـع باالشـراف
 وفد فتح للحوار مع حماس      ىعل

  في جامعة الدول العربية
  

 ٤ص ... 

 ١٢/٦/٢٠٠٨١١٠٦الخميس
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    :السلطة
 ٥   من تداعيات شن هجوم على قطاع غزة"اسرائيل"والعاهل األردني يحذران عباس الرئيس  .٢
 ٦  د السالمأي تصعيد ضد القطاع ينسف جهو: عريقات .٣
 ٦  وفتح المعابر ضرورة... لن أنافس عباس: فياض .٤
  ٧  ال ترتيبات للقاء عباس مع مشعل: نبيل عمرو .٥
 ٧   تتبع أسلوب المماطلة والتسويف دون إنجاز أي شيء على األرض"إسرائيل": المالكي .٦
 ٧  "الباردنهر "نرفض تكرار مأساة : زكي زار بهية الحريري .٧
 ٨  بعد انابوليس % ٣٠٠الهجمات االسرائيلية ضد الفلسطينيين زادت بنسبة : البرغوثي .٨
 ٩ رودسحوار بين برلمانيين فلسطينيين واسرائيليين في  .٩
 ٩  موظف حكومي٥٠٠في حكومة فياض تقطع رواتب أكثر من " وزارة المالية" .١٠
 ٩   في عام النكسة"اسرائيل"شهادات مروعة عن التعذيب في سجون عن   يكشفلنائب قراقعا .١١
    

    :المقاومة
 ٩  ث أوروبا على لعب دور فاعل بعملية السالممشعل يح .١٢
١٠  مستقبل رئاسة السلطة يقف وراء دعوة عباس للحوار: نزالمحمد  .١٣
١٠  ويحضر لعملية عسكرية في قطاع غزة.. االحتالل يضع شروطاً أمام التهدئة: أبو زهري .١٤
١١   عنصراً من نشطاء كتائب األقصى في نابلس١٢االحتالل يقرر العفو عن  .١٥
١١  اتصاالت بين الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج لبدء الحوار: قيس عبد الكريم .١٦
١١   في إطار جهودها لدعم وتشجيع الحوارالمبادرة الوطنية تعقد لقاًء مع وفد من حماس  .١٧
١٢  تدافع عن اطالق الصواريخ وتقلل من أهمية شن هجوم واسع على غزة" الجهاد" .١٨
١٢   إلدارة معابر القطاع" فياض"ترفض خطة منسوبة لـ" حماس" .١٩
١٢  االسير ابراهيم حامد يطالب محتجزي شاليط بالتمسك بمطالبهم" القسام"ي في القياد .٢٠
١٣  في عدوان إسرائيلي على غزةيدان من القسام والسرايا شه .٢١
١٣  رارتستنكر قرار وقف رواتب عدد من أبنائها في الخليل وتدعو إلى إلغاء الق" فتح" .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  "حال الفشل"واالستعداد لعملية عسكرية في " التهدئة" تقرر منح فرصة لجهود "اسرائيل" .٢٣
١٤   بعد انتهاء التحقيق مع تاالنسكي" كاديما"أولمرت يوافق على انتخابات في  .٢٤
١٤  الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السالح مع رقابة على المعابر: ليفني .٢٥
١٥  قوانين إسرائيلية عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين .٢٦
١٥  المخابرات اإلسرائيلية تصدر تقريراً لتحريض الغرب ضد الفلسطينيين .٢٧
١٥  إذا أسرنا ال تبادلونا بأسرى عربا:  يؤيدون اجتياح غزةجنود وضباط .٢٨
١٦  سرى من غزة فقطأطالق سراح إ تبحث "إسرائيل" .٢٩
١٦  مداد قطاع غزة بالمواد الغذائيةإ توقف عملية "سرائيلإ" .٣٠
١٦    "أقل وداً " تكونأولمرت يخشى من إدارة أمريكية مقبلة .٣١
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    :األرض، الشعب
١٦  الجبهة اإلسالمية المسيحية تصدر تقريرها حول أوضاع القدس والمقدسات .٣٢
١٧  الداخلي ء االنقسامغزة تتظاهر الستئناف الحوار وإنها .٣٣
١٧   في قطاع غزة في قصف إسرائيلي وتوغّل محدودشهداء فلسطينيينأربعة  .٣٤
١٧   شهيدا٦٤ًإلى يرتفع لهذا العام  الفلسطينيين عدد ضحايا االحتالل من األطفال: إحصائية .٣٥
١٧  صابةإ ٢١تداء االحتالل على مسيرة نعلين يوقع اع .٣٦
١٨   يصفون أنفسهم بأنهم غير ناشطين سياسياً الشباب الفلسطينيمن% ٧٠ :استطالع .٣٧
   

   :اقتصاد
١٨  اليالعام الح% ٢ر١الناتج المحلي اإلجمالي تراجع بنسبة :  الفلسطينياإلحصاء .٣٨
 ١٨  عشرات األسرل مصدر رزقالتهريب عبر أنفاق غزة : تحقيق .٣٩
   

   :صحة
 ١٩  الفلسطينيون يطلقون أكبر موقع طبي على اإلنترنت .٤٠
   

   :ثقافة
 ١٩  ئيلي ضد الفلسطينيين اإلسراعتداءوثائقي ياباني يؤرخ لإل" النكبة" .٤١
   

   :لبنان
١٩  المواضيع العالقة غير خاضعة للتفاوض:  أولمرتيرفض دعوةالسنيورة  .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  تحذير من مغبة استخدام االتحاد المتوسطي كوسيلة للتغلغل اإلسرائيلي في الجسم العربي .٤٣
٢٠  تناول العالم الغربي القضية الفلسطينية في كيفية وضعا غير مريحهناك  :أبو الغيط .٤٤
٢٠   مشروع قانون فـي البرلمان يحظر تصدير الغاز إلسرائيل: مصر .٤٥
٢٠  قف االستيطانمشروع قرار سعودي في مجلس األمن لو .٤٦
٢١  مبعوث إسرائيلي لتفعيل التهدئة إلى القاهرة األسبوع المقبل .٤٧
٢١   مبادرة الحوار الفلسطيني واضحة ومحددة: وزير الخارجية اليمني .٤٨
٢١  "الكويز"مصر تطالب بتعديل اتفاقية  .٤٩
٢١  ال صلة لي باإلخوان ولم أصنع طائرات لحماس: الفرماوي.القيادي اإلسالمي المصري د .٥٠
   

   :دولي
٢٢"إسرائيل"توجهات قوية داخل االتحاد األوروبي لتأجيل بحث قضية رفع مستوى العالقات مع  .٥١
٢٢   تدريبات أميركية لمصريين على تدمير أنفاق: "هآرتس" .٥٢
٢٢  الرئيس الفرنسي يدعو أولمرت لمؤتمر سالم للشرق األوسط في باريس .٥٣
٢٢  وأمريكا بالوقوف وراء تفجيرات لندن" إسرائيل"مؤرخ بريطاني يتهم استخبارات بالده و .٥٤
٢٣      "إسرائيل"رئيس برلمان ويلز البريطانية يدعو إلى مقاطعة لقاء مع سفير  .٥٥
٢٣ "إسرائيل"ـحتمال لتغيير االنحياز األمريكي لاال : "هارفارد وشيكاغو"باحثان من  .٥٦
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   :تحقيق
٢٣  "حماس"تنشط في غزة بعد عام من قيادة " القاعدة"ة بـ جماعات شبيه .٥٧

    :حوارات ومقاالت
٢٥   نافعىبشير موس. د... هل حل أوان المصالحة الفلسطينية الداخلية؟ .٥٨
٢٧  م أبو هليلعدنان سلي!... استجابة غير ناضجة ومعوقات متوقعة.. الحوار الفلسطيني .٥٩
٢٩  عريب الرنتاوي... الوحدة الوطنية ليست حاصل جمع فريقين مأزومين .٦٠
٣٠  خالد وليد محمود... !؟"حل الدولتين"ماذا بعد انهيار فكرة  .٦١
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  باالشراف على وفد فتح للحوار مع حماس في جامعة الدول العربيةعباس يكلف قريع  .١

اكدت مصادر فلسطينية امس أن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس كلـف              :من وليد عوض   - رام اهللا 
رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني مفوض عام فتح احمد قريع باالشراف على وفد الحركة للحوار مـع                

لسطينية في اطار استئناف الحوار الـوطني الفلـسطيني النهـاء حالـة             حركة حماس وباقي الفصائل الف    
  .االنقسام السائدة حاليا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وحسب المصادر فان وفد حركة فتح للحوار مع حماس خالل االيام القادمة في القاهرة وتحـت رعايـة                  
ن من قادة الحركة بقطاع غـزة واثنـين مـن           جامعة الدول العربية سيضم قريع ونائبا له اضافة الى اثني         

  .الضفة الغربية اضافة الى احد قادتها من خارج الوطن
ورجحت المصادر بأن يكون احمد حلس احد قادة حركة فتح بالقطاع ضمن وفد فتح الى جانب الـدكتور                  

الخـارج  زكريا االغا في حين قدرت المصادر بان يكون محمد جهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ب          
  .احد اعضاء الوفد الى جانب رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد

والمحت المصادر بأن تشكيلة وفد فتح للحوار مع حماس لم يبت بها بـشكل نهـائي لغايـة االن وانهـا                     
ستبحث بعد انهاء اللجنة التحضرية لعقد المؤتمر العام لحركة فتح اجتماعاتها اليوم بعمـان خاصـة وان                 

 . اعضاء مركزية فتح في الداخل والخارج مشاركون فيها ومتواجدون حاليا في العاصمة االردنيةمعظم 
ومن جهته اكد نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر بأن االمين العام لجامعـة الـدول العربيـة               

خـالل  عمرو موسى سيلعب دورا رئيسا في الحوار الفلسطيني الفلسطيني المنتظر عقده فـي القـاهرة                
  .المرحلة القادمة، ومنوها الى امكانية ان تكون انطالقة الحوار من جامعة الدول العربية
 جامعـة الـدول     ىوذكرت مصادر فلسطينية امس أن الجلسة االفتتاحية للحوار الفلسطيني ستعقد في مبن           

ام لجامعة الـدول    العربية قبل نهاية الشهر الجاري، وستكون هناك لجنة متابعة عربية برئاسة األمين الع            
  .العربية تضم في عضويتها ممثلين عن سورية ومصر والسعودية وقطر واليمن

ومن جهته اكد شعث لالذاعة الفلسطينية الرسمية امس أن الحوار الفلسطيني المرتقب سـيكون حـوارا                
مشق النهاء حالـة   شامال انطالقا من المبادرة اليمنية التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمتها االخيرة بد             

  .االنقسام الفلسطينية
واشار شعث الى الدور المصري في رعاية الحوار الفلسطيني ومطالبا الدول العربية وخاصة الـسعودية               
واليمن وسورية بمساعدة مصر النجاح الحوار الفلسطيني النهاء االنقسام الداخلي واعادة بناء االجهـزة              

امج سياسي يخدم القضية الفلسطينية ويقود الى التهدئة وفتح المعـابر  االمنية الفلسطينية والتوافق على برن  
  .وانهاء الحصار
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وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن من بين القضايا الهامة التي سـيتناولها المتحـاورون الفلـسطينيون                
امكانية تشكيل قوة عربية من عدة مئات تدخل الى قطاع غزة وتتولى اعادة ترتيـب الوضـع األمنـي                   

ضع مواصفات وبرامج تشكيل أجهزة أمن فلسطينية من عناصر ليس لها ارتبـاط فـصائلي، كـذلك                 وو
ستدفع لجنة المتابعة العربية حركة حماس الى االنضمام لمنظمة التحرير الفلـسطينية والتقيـد ببرنـامج                

 بعد سـتة    سياسي يتفق عليه بين كافة الفصائل، واالتفاق على موعد الجراء انتخابات تشريعية ورئاسية            
اشهر من التوصل الى اتفاق شامل بين الفصائل وبشكل خاص بين حماس وفتح، ينص صـراحة علـى                  

  . عدم االعتراض على مفاوضات مباشرة قد تستأنف بجدية بين السلطة واسرائيل
وعلى نفس الصعيد ذكرت مصادر فلسطينية امس ان هناك اتصاالت عربية وفلسطينية تجري لترتيـب               

  .بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماسعقد لقاء ما 
  ١٢/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  من تداعيات شن هجوم على قطاع غزة"اسرائيل"والعاهل األردني يحذران عباس  الرئيس .٢

دني  أكد الرئيس محمود عباس، والعاهل األر: وفا–عمان  من ١٢/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة ذكرت
الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين، امس، على ضرورة التزام إسرائيل باالتفاقيات الدولية فيما يخص بحث 
   .جميع قضايا الوضع النهائي وصوال إلى إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

لثاني عن تقدير الشعب الفلسطيني لما وأعرب الرئيس خالل مباحثاته امس في عمان، مع الملك عبد اهللا ا
   .يقدمه األردن من دعم موصول لنصرة القضية الفلسطينية

ناقشنا مع جاللة الملك مجموعة من القضايا أبرزها المبادرة "وقال الرئيس للصحفيين عقب المباحثات 
دثنا حول المفاوضات الفلسطينية لحل المشكلة الداخلية وكيف يمكن أن تكون آلية العمل في المستقبل، وتح

التي جرت مع وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس لدى زيارتها للمنطقة، من أجل تنسيق 
المواقف حول قضايا المرحلة النهائية، وقضية التهدئة في قطاع غزة وضرورة العمل لدعم الجهد 

أن المواقف : أضاف سيادتهو .المصري من أجل أن نصل إلى تهدئة ونخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني
بيننا وبين األشقاء في األردن حقيقة متطابقة في كل شيء ونحن لدينا موقف واحد ورؤية واحدة 

 .واستراتيجية واحدة حول مختلف القضايا
وجدد الرئيس مطالبته لحماس لوقف التصعيد اإلعالمي، وأضاف الحمالت اإلعالمية مسيئة لكل 

 .دى توقف اآللة اإلعالمية لحماس سيكون رد الفعل إيجابيا من جهتنااألطراف، ونحن أوضحنا أنه ل
إن الموضوع اآلن هو المبادرة الفلسطينية وهي تطبيق قرارات القمة العربية في دمشق، واآلن :وقال

نفكر في آلية التطبيق، وبالتالي فإن زياراتنا للدول العربية هي من أجل التشاور حول وضع رؤية 
 .رالستكمال الحوا

نتمنى أال يصل التصعيد لنتيجة مأساوية وفي نفس "وحول التصعيد اإلسرائيلي على غزة أجاب الرئيس 
 ".الوقت نتمنى أن تتوقف الصواريخ

أن الملك عبد اهللا الثاني أكد خالل الجلسة على أن دعوة الرئيس عباس " بترا"إلى ذلك ذكرت وكالة 
 انطالق نحو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتمكين للحوار الوطني الفلسطيني يجب أن تكون نقطة

وجدد الملك . الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
التأكيد على دعم األردن لهذه الجهود وضرورة إدامة االنخراط الدولي لتحقيق تقدم ملموس على سير 

ي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي الفلسطينية في الضفة العملية التفاوضية ينته
 .وقطاع غزة

كما أوضح العاهل األردني أن التصعيد الراهن في قطاع غزة والتلويح بشن هجوم عسكري واسع على 
وسع القطاع، واستمرار إسرائيل في سياساتها التي تستهدف بناء المزيد من المستوطنات وتكثيف الت
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االستيطاني وبخاصة في محيط مدينة القدس يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار المنطقة ويلحق 
 .ضررا بالغا بمساعي تحقيق السالم

 في تصريح للتلفزيون األردني، أعرب عبـاس عـن       :عمان من ١٢/٦/٢٠٠٨ الغد األردنيـة     وأضافت
تمنّـى أن   "، لكنه في الوقت ذاتـه       " مأساوية التصعيد اإلسرائيلي على غزة لنتيجة    "األمل في أن ال يصل      

وشدد عباس على    .التي تطلقها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه إسرائيل        " تتوقف الصواريخ 
مـارس  / أواخـر آذار  (المبادرة الفلسطينية للحوار وقرارات القمة العربية فـي دمـشق           "أهمية تطبيق   

تطبيق، وبالتالي فإن زياراتنا للدول العربية هي من أجل التشاور          اآلن نفكّر في آلية ال    : "وزاد)". الماضي
  ".حول وضع رؤية الستكمال الحوار

  
  أي تصعيد ضد القطاع ينسف جهود السالم: عريقات .٣

 قال رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية            : برهوم جرايسي  -غزة-الناصرة
أن يدمر كل جهود السالم التي      "على قطاع غزة من شأنه      " يليتصعيد إسرائ "صائب عريقات أمس إن أي      

) صـوت فلـسطين   (ودعا عريقات في اتصال مـع إذاعـة          ".بذلت من أجل نشر االستقرار في المنطقة      
التدخل إللزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها لدفع عملية الـسالم ووقـف عمليـات             "الرسمية دول العالم إلى     

نا العالم إللزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف التدمير وتوسيع العدوان على الـشعب            إننا دعو "قائال  " التصعيد
الفلسطيني وقطاع غزة ألنه إذا قامت إسرائيل بهذا العدوان فهذا يعني تدمير كل شيء، وتدمير كـل مـا                   

مـن  إن التصعيد يعني دفع المنطقة وشعوبها باتجاه المزيـد          "وأضاف بالقول    ".قامت عليه عملية السالم   
وأشار عريقات في الوقت نفسه إلى تواصل الجهود لالتفاق على           ".دوائر العنف والفوضى وإراقة الدماء    

تهدئة في األراضي الفلسطينية بوساطة مصرية داعيا الجانب اإلسرائيلي إلى اتخاذ موقف إيجـابي مـن                
  .تلك الجهود

إننا مع هذه التهدئة ألن فيها مصلحة لنـا          "وشدد على أهمية التهدئة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قائال       
وللجميع، وسقوط التهدئة والذهاب إلى مربع توسيع العدوان، سيعني فقط توسـيع الفوضـى والتطـرف                

وأعرب عريقات عن اعتقاده بأن اإلدارة األميركية مطالبة بتحقيق ثالث أسـس لجعـل               ".وإراقة الدماء 
سرائيلية بوقف مخطط شن عدوان على قطاع غزة وتثبيـت          وهي إلزام الحكومة اإل   " عاما للسالم    ٢٠٠٨

، والثالث تطبيق خارطـة     )المتفق عليها في مؤتمر أنابوليس    (التهدئة، األساس الثاني تفعيل اآللية الثالثية       
  ".الطريق

  ١٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  وفتح المعابر ضرورة... لن أنافس عباس: فياض .٤

قال رئيس حكومة تصريف : ، عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالتوائل بنات: غزة، رام اهللا، تل أبيب
بمناسبة مرور سنة على توليه منصبه إنه لن ينافس الرئيس " الوطن"األعمال الفلسطينية سالم فياض لـ

قال فياض إن ثمة أمراً كان  و.محمود عباس ولن يكون مرشحا لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة
 .تمكن حتى اآلن من ذلك وهو إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزةيتمنى تحقيقه ولم ي

حدث استقرار في الضفة الغربية وتم إنجاز عدد من المشاريع وبدأت المؤسسات "لقد " الوطن"وقال لـ
تعمل وتم تحقيق إنجازات مهمة وأعيدت االتصاالت مع العالم وتمت إعادة إحياء القضية وتثبيت الناس 

   ".رض ولكن رغم ذلك كله تبقى غزة هي الغصة األكبرعلى األ
غزة مغلقة بإحكام وال يوجد أشد من إغالق كهذا، فال السلطة الوطنية وال مؤسسات األمم "قال فياض و

غزة التي ال يدخلها أسمنت بما يكفي لبناء . المتحدة وال المنظمات غير الحكومية يمكنها تنفيذ مشاريع
لقماش ما يكفي لتكفين الموتى كيف سيتم تنفيذ مشاريع فيها؟ ولهذا السبب ليس شواهد القبور وال من ا
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غريبا وليس من باب الصدفة أننا ننادي منذ العام الماضي بضرورة فتح المعابر، تحت أي سيناريو 
للتعامل مع قطاع غزة يجب فتح المعابر وإذا ما حصل ذلك فإننا سنعمل وبنفس الكثافة التي . محتمل
  ".ها في المناطق المهددة والمحتاجة في الضفة الغربيةنعمل ب

 ١٢/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ال ترتيبات للقاء عباس مع مشعل: نبيل عمرو .٥

نفى نبيل عمرو السفير الفلسطيني في القاهرة االنباء التي قالت إن           :  القاهرة -علي حسن، سيد عبدالعال     
سي لحركة حماس خالد مشعل قريبا وقال في تـصريح          الرئيس محمود عباس سيلتقي رئيس المكتب السيا      

لعكاظ ليس هناك أي نوع من الترتيبات بشأن هذا الموضوع ، وأضاف أن الرئيس محمود عباس يأمـل                  
أن ينجح الحوار الوطني الفلسطيني في إنهاء حالة االنقسام السياسي والجغرافي الفلـسطيني وأن توقـف                

 وأن يتم فتح صفحة جديدة في العالقات الفلسطينية الفلـسطينية           حماس حمالتها االعالمية ضد حركة فتح     
  .حتى يمكن تفويت الفرصة على إسرائيل لالستفادة من حالة االنقسام الفلسطيني

  ١٢/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
   تتبع أسلوب المماطلة والتسويف دون إنجاز أي شيء على األرض"إسرائيل": المالكي .٦

رياض المالكي، أمس، في مقر ممثلية جمهورية سلوفينيا برام . ة دالتقى وزير الشؤون الخارجي: رام اهللا
عبر عن استيائه واهللا سفراء دول االتحاد األوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية في رام اهللا والقدس، 

، خاصة أنها )الوضع التفاوضي(من الطريقة التي تتبعها اسرائيل في التعاطي مع هذه القضية المهمة 
وب المماطلة والتسويف، دون إنجاز شيء على األرض، مؤكداً أولويات الحكومة في وقف تتبع أسل

  .١٩٦٧االستيطان، واإلصرار على أن حدود الدولة الفلسطينية هي الرابع من حزيران عام 
وحول موضوع تأخير إسرائيل مستحقات السلطة قال إن هذا العمل يعتبر إجراء عقابياً على خلفية رسالة 

لنظرائه في االتحاد األوروبي بعدم رفع مستوى العالقات مع إسرائيل، في الوقت الذي تستمر فيه فياض 
  .بسياسة تهويد القدس واالستيطان، وتجريف االراضي الفلسطينية، واالجتياحات

  ١٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  " الباردنهر "نرفض تكرار مأساة:  زار بهية الحريريزكي .٧

زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي النائبة بهية الحريري امس،              ":النهار "–صيدا  
فكان ال بد من التشاور وتبـادل       . ال شك ان االوضاع في هذه الظروف مقلقة وصعبة        : "وقال على االثر  

الفلـسطينية،  المعلومات مع السيدة الحريري التي تولي اهتماماً كبيراً للشأن الفلسطيني في لبنان وللقضية              
وقد طمأناها الى مبادرة الرئيس ابـو مـازن وسـير الوحـدة الوطنيـة               . ونحن نقدر لها هذا الحرص    

الفلسطينية، وهناك تأكيدات على ان الوضع الفلسطيني ان شاء اهللا كما هو الوضع اللبناني في طريقه الى                 
  ".الخروج من المأزق

نتحاري الذي حاول الهجوم على نقطة الجيش في تعميـر          ورداً على سؤال عما اذا تم التأكد من هوية اال         
هذا شأن يخضع لالمن اللبناني ونحن نلتزم الروايات الرسمية، اما عن احتمال وجـود              : عين الحلوة، قال  

نحن نحاول من خالل اللجان الشعبية التي تـشكل برلمانـاً           . اناس غرباء فهذا قيد البحث والتحري الجاد      
ة التي تشكل استخبارات وتجمع المعلومات ومن الكفاح المسلح الذي يمثـل االداة             للمخيم، واللجان االمني  

هنـاك ارادة   . لتنفيذ ولتطبيق االمن واالستقرار في المخيم بالتعاون مع الجيش وقـوى االمـن اللبنانيـة              
امنـا  فلسطينية جماعية للحؤول دون اي خرق، فال تتكرر مأساة البارد اياً يكن حجم القوى التي تريد اقح                

  .في هذا الموضوع
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ـ      في مخيم عين الحلوة واتجاه الى القيام بعملية مسح للبيـوت           " القاعدة"وعما تردد حول وجود عناصر ل
نعم هذا صحيح، نحن ال نهمل اي معلومات تصل الينا، اما عملية المـسح ومعرفـة دقـائق                  : "فيه، قال 

ان شاء اهللا الجراءات سـواء عبـر        االمور بخاصة حول بيع بعض البيوت وشرائها فهذا كله سيخضع           
اللجنة الشعبية او المؤسسة االمنية والكفاح المسلح، انما هناك شيء من التهويل لكأن المشاكل فـي هـذا                  

  ".المخيم وحده
  ١٢/٦/٢٠٠٨النهار 

  
 بعد انابوليس % ٣٠٠الهجمات االسرائيلية ضد الفلسطينيين زادت بنسبة : البرغوثي .٨

البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ان الحالـة التـي يعيـشها            قال الدكتور مصطفى    : عمان
الشعب الفلسطيني اليوم هي مزيج فريد من نوعه حيث شهد الشعب الفلسطيني ثالث عمليـات تطهيـر                 

 مؤكدا ان اسرائيل انشأت نظام الفصل العنـصري والـذي لـم             ٤٨عرقي كان اسرعها في التاريخ عام       
اننا نعيش اليـوم فـي      "واكد الدكتور البرغوثي   .ل خالل الشهرين الماضيين     يشهده تاريخ البشرية من قب    

مرحلة صراع دائم مع اسرائيل وال نعيش في مرحلة حل الـصراع وان اسـرائيل تـستكمل مرحلتهـا                   
واضاف ان االنقسام الفلسطيني الـداخلي الـذي يعيـشه           .المنهجية والمخطط والمنظم لها منذ زمن بعيد      

سبب له معضلة وهي من اهم المعوقات التي تقف امامـه الن اسـرائيل تحـاول ان                 الشعب الفلسطيني ي  
 .تصفي القيادة الفلسطينية 

واشار الى ان الحديث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ليس بجديد النه كان هناك فكرة                 
ف الى تقسيم الضفة الغربية الى       لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وقال ان االحتالل يطبقها االن وتهد          ٤٧عام  

 .كنتونات على امل ان يرحل الشعب الفلسطيني من ارضه في نهاية المطاف
واضاف ان مؤتمر انابوليس هو عبارة عن وسيلة استعملتها اسرائيل من اجل تهمـيش الـدور العربـي                  

ـ    . ولتكسب الوقت لتنفيذ مخططها الذي تهدف الوصول اليه          ه ومنـذ انعقـاد     وبين الدكتور البرغوثي ان
 ٤٧٩ هجوما نتج عنهـا      ٢٢٥٤مؤتمر انابوليس ولغاية يومنا هذا نفذت اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني           

 % ٣٠٠و جريحا مشيرا الى ان الهجمات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني زادت بنـسبة              ١٦٧٨شهيدا  
 . حاجزا ٥٢١عما كانت عليه قبل انعقاد مؤتمر انابوليس وبنى االحتالل االسرائيلي 

 اسير واسيرة افرجـت سـلطات       ١١١٠٠واضاف الدكتور البرغوثي ان عدد المعتقلين الفلسطينيين يبلغ         
 عمليـة   ٣١٩٠ منهم معظمهم انهوا مدة محكوميتهم ، كما نفذت سـلطات االحـتالل              ٧٧٠االحتالل عن   

االنتفاضة ولغاية االن   اعتقال ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكدا على ان عدد الشهداء من االطفال منذ بداية               
 .و الف جريح ٢٠ شهيدا ١٠٢٨يبلغ 

واشار الى ان الجدار العـازل بنـي         .وبين الدكتور البرغوثي ان اسرائيل اعادت احتالل غزة من جديد         
الف شجرة حتـى  ٤٠٠  و كيلو مترا من االراضي الفلسطينية واقتلعت سلطات االحتالل مليون         ٨٥٠على  

 الف شخص من الفلسطينيين غير حاصـلين  ٥٨واضاف ان هناك    .ستوطناتاالن جراء بناء الجدار والم    
 سنوات واليوم استعاد عدد كبير منهم هوياتهم وهـذا          ١٠على هوياتهم وانهم لم يخرجوا من ارضهم منذ         

وبين ان حصة الفرد الفلسطيني مـن الميـاه          .يعتبر اكبر نموذج لصمود الشعب الفلسطيني على ارضه         
 ضعف حصة الفرد الفلسطيني مشيرا الى       ٤٨ا فقط بينما حصة الفرد االسرئيلي تبلغ         مترا مكعب  ٥٠تبلغ  

 . ضعفا من حصة الفرد الفلسطيني ٢٥ان دخل الفرد االسرائيلي اكثر بـ 
  ١٢/٦/٢٠٠٨الدستور 
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  بين برلمانيين فلسطينيين واسرائيليين في رودسحوار .٩
برعاية مجلـس   ) اليونان(اسرائيليين أمس في رودس     التقى تسعة برلمانيين فلسطينيين و    :  ا ف ب   -اثينا  

واضاف المجلس ان هذا االجتماع الذي يتواصل       . بين الطرفين   " اجراءات ثقة "اوروبا للبحث في تطبيق     
حتى اليوم الخميس ويضم خمسة من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واربعة من اعضاء الكنيـست               

 . خطي" ن مشتركاعال"االسرائيلي ، يمكن ان يفضي الى 
وسيبحث هذا المنتدى االول الذي يشارك فيه ايضا نحو ثالثين عضوا في الجمعية البرلمانيـة لمجلـس                 

ومن هذه القضايا التزود بالمياه والتخلص من المياه المبتذلة وعمـل           . اوروبا ، عدة مسائل عملية للتعاون     
  .تهريب السيارات واالدويةفلسطينيين في اسرائيل والتعاون في المجال الصحي ومكافحة 

  ١٢/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  موظف حكومي٥٠٠في حكومة فياض تقطع رواتب أكثر من "  الماليةوزارة" .١٠

 موظف من   ٥٠٠أقدمت وزارة المالية في حكومة فياض على حرمان أكثر من            :مصطفى حبوش  - غزة
سـتمرارا لقطـع مرتبـات      الموظفين الحكوميين في قطاع غزة من مرتباتهم لشهر مايو الماضي وذلك ا           

: من جانبه عقب رئيس نقابة الموظفين عالء البطة على هذا القرار بالقول            .اآلالف من الموظفين السابقين   
ننظر بخطورة بالغة إلى هذا اإلجراء غير القانوني، وغير الشرعي وغير األخالقي وتحديدا فـي هـذا                 "

ل الذي يفرض حصارا خانقا على قطاع غـزة        الوقت الذي يواجه فيه شعبنا هجمة شرسة من قبل االحتال         
ويحرمه من كل مقومات الحياة من جهة ومن جهة أخرى يوجه طعنـة للجهـود المبذولـة مـن أجـل                     

وأوضـح البطـة أن نقابـة        .المصالحة الوطنية وعودة الحوار بين حركتي فتح وحماس من جهة أخرى          
ستعمل جاهدة على إعادة الرواتـب      الموظفين ستجري اتصاالتها مع الضفة بخصوص هذا الموضوع و          

 . المقطوعة 
األستاذ سامي أبوزهري في تصريح صحفي هذه الخطـوة         "حماس  "من جانبه وصف الناطق باسم حركة       

بأنها تمثل تعكيرا لألجواء الالزمة لبدء الحوار وتناقضا مع تأكيد رئيس السلطة محمـود عبـاس علـى                  
ض مع إعالنه السابق بأنه يوفر كل احتياجات سـكان القطـاع            التزامه بتهيئة هذه األجواء كما أنها تتناق      

 .المالية
  ١٢/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  في عام النكسة"اسرائيل"شهادات مروعة عن التعذيب في سجون عن   يكشف قراقعلنائبا .١١

كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي، عن حقائق مروعة : بيت لحم
وقال قراقع ان  .١٩٦٧ألسرى الفلسطينيون والعرب خالل حرب الخامس من حزيران عام تعرض لها ا

كدولة منفلتة من أي قانون دولي ومارست اإلرهاب الرسمي "حكومة إسرائيل تصرفت خالل الحرب 
والقرصنة بحق األسرى واألسيرات الذين اعتقلوا خالل احتالل الجيش اإلسرائيلي الضفة وقطاع غزة 

 هواورد قراقع في تقرير .١٩٤٥تنفيذ القوانين العسكرية وخاصة قوانين الطوارئ البريطانية لعام والبدء ب
  .بعض اشكال وحوادث التعذيب

  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   على لعب دور فاعل بعملية السالمأوروبامشعل يحث  .١٢
 حماس خالد في مقابلة بثتهـا       قال رئيس المكتب السياسي لحركة    :  كونا - وكالة األنباء الكويتية     ،بروكسل

بحاجة الى معرفة انه ال يوجد حل في ظـل الـشروط            "التلفزيونية الليلة ان االوروبيين     ) يورونيوز(قناة  
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والحل الوحيد هو منح الفلسطينيين حقوقهم ووضع نهايـة لالحـتالل االسـرائيلي      ..االمريكية المستحيلة 
 ".وحاليا هناك فرصة تاريخية لتحقيق ذلك

قيادة المجتمع الدولي بمشاركة روسيا والصين وبلدانا اخـرى مـن           "شعل االتحاد االوروبي على     وحث م 
واستبعد مشعل اعتـراف حركـة حمـاس        ". اجل اعادة الحقوق للفلسطينيين وانهاء االحتالل االسرائيلي      

ئيل فـامر   اما االعتراف باسـرا   ..وقلت سابقا ان بامكاننا توقيع هدنة معها او اي صيغة اخرى          "باسرائيل  
غير ان هناك دعما ماليا لحكومة رئـيس        "ونفى مشعل تلقي حماس اي دعم عسكري من ايران           ".مستبعد

  ". فما المشكلة في ذلك فهذا من حق الشعب الفلسطيني..الوزراء اسماعيل هنية من بعض البلدان العربية
  ١٢/٦/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
   عباس للحوارمستقبل رئاسة السلطة يقف وراء دعوة: نزالمحمد  .١٣

إن " قدس برس"محمد نزال في تصريحات خاصة لـ" حماس"قال عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق
األمور حتى اآلن ال تزال غامضة بشأن الحوار الوطني الفلسطيني الذي دعا إليه رئيس السلطة محمود 

إلى أن الدعوة للحوار وأشار  .عباس، وأن حركته لم تتلق أي دعوة من أي جهة للمشاركة في أي حوار
إن هنالك حالة من الغموض تكتنف الخلفيات والمالبسات التي أحاطت : "يكتنفها غموض شديد، وقال

ولفت االنتباه ". بدعوة الرئيس محمود عباس المفاجئة بسبب أنها جاءت بدون مقدمات، وعلى نحو مفاجئ
 عندها كثيرا، ولكنه يرى أن اقتراب والية أن يتوقف بهذا الصدد كثيرة، وأنه ال يريد إلى أن التحليالت

الرئيس محمود عباس من نهايتها قد تكون من أبرز األسباب التي دفعته إلى الدعوة إلى الحوار الوطني 
إما أن يستقيل بحكم  :أمام خيارين الفلسطيني، إذ أن الرئيس محمود عباس سيكون بعد ثالثة أشهر فقط

لرئاسية المقبلة التي ينص القانون على ضرورة الدعوة إليها قبل ثالثة أنه يرغب في الترشح لالنتخابات ا
أشهر من نهاية والية الرئيس الحالية، وفي هذه الحالة سيتولى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك 
المعتقل اآلن في السجون اإلسرائيلية أو نائبه األول الدكتور أحمد بحر رئاسة السلطة، وهو ما ال يمكن 

  .صوره الرئيس محمود عباس واألمريكيون واإلسرائيليون وبعض العرب، على حد تعبيرهأن يت
أما الخيار الثاني فهو أن يلجأ عباس إلى البقاء عبر مخالفة القانون والتمديد لنفسه، وهو ما سيجعله فاقدا 

وء األخضر فإن ما أرجحه هو أن عباس حصل على الض للشرعية وبالتالي سيدخله في متاهة جديدة، لذا
   .من الجهات المعنية لهذا السبب، كما قال

 ١١/٦/٢٠٠٨قدس برس
  
  ويحضر لعملية عسكرية في قطاع غزة.. االحتالل يضع شروطاً أمام التهدئة: أبو زهري .١٤

قال الناطق باسـم حمـاس       :وكاالت، وعن ال  القدس المحتلة  من   ١٢/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
عن إعطاء فرصة لمبـادرة المـصرية        [”االسرائيلي“ان االعالن   “س برس   سامي ابو زهري لوكالة فران    

 ٢٤ أمر غير جدي ألن االحتالل يستمر في عدوانه اليومي ضد شعبنا الفلسطيني وهناك خـالل                 ]للتهدئة
االحتالل يضع شروطا جديدة أمام التهدئة مما يعني رغبته في عرقلـة            “اضاف ان   و. ”ساعة ستة شهداء  
نحـن فـي   “وأكد أبو زهري . ”راحة انه يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة      التهدئة ويعلن ص  

حماس ال نشغل انفسنا كثيرا بالحديث عن موضوع التهدئة ونؤكد جاهزيتنا لكال الخيـارين امـا تهدئـة                  
اذا استمر االحتالل في التـصعيد      ” االسرائيلي“بثمنها وقف العدوان ورفع الحصار واما مواجهة العدوان         

  .” شعبنا الفلسطينيضد
فوزي برهوم إن " حماس"قال الناطق باسم : غزةعن فتحي صباح من  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة ونشرت 

من يريد أن يحول حياة أبناء غزة إلى جحيم، فإننا نؤكد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة ستحول حياة "
قرارات الحكومة المصغرة بأنها ، واصفاً "المغتصبين الصهاينة وجنود االحتالل المجرمين إلى جحيم
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ومعنا الشعب الفلسطيني وكل فصائل المقاومة سندافع عن شعبنا "وشدد على أن الحركة ". خطيرة"
حكومة االحتالل الصهيوني "، محمالً "وأرضنا وأهلنا بكل ما أوتينا من قوة وبكل أشكال المقاومة

تستغل حال الصمت "وأضاف أن إسرائيل  ".غالياًالمسؤولية الكاملة عن هذه الحماقات التي ستدفع ثمنها 
العربي غير المبرر والتواطؤ األوروبي والدعم األميركي لالستمرار في إجرامها وإرهابها المبرمج 

الخروج عن صمتها غير المبرر، "ودعا الدول العربية واإلسالمية إلى ". والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني
الصهيوني المتواصلة، وحربه الجديدة المعلنة على شعبنا الفلسطيني، والعمل على وقف جرائم االحتالل 

  ".وتحديداً قطاع غزة
  
   عنصراً من نشطاء كتائب األقصى في نابلس١٢ يقرر العفو عن االحتالل .١٥

 ناشطا من كتائب ١٢ قررت سلطات االحتالل العفو عن : بشار دراغمة-  الحياة الجديدة - نابلس 
وقال صالح أبو الحيات من قياديي كتائب االقصى ان من شملهم قرار العفو  .األقصى في مدينة نابلس

كانوا قد تواجدوا على مدار األشهر الخمسة الماضي في سجن جنيد، والتزموا بشروط التي تم التوصل 
 ١٢وقال ابو الحيات ان السلطة الفلسطينية ابلغتهم في الساعة  .اليها بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

   . مطلوبا والسماح لهم بالعودة الى حياتهم االعتيادية١٢من منتصف الليلة قبل الماضية بقرار العفو عن 
 ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  اتصاالت بين الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج لبدء الحوار: قيس عبد الكريم .١٦

ير فلسطين، قيس عبد الكريم، في تصريح  نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحركشف: رام اهللا
، عن وجود اتصاالت جرت خالل األيام الماضية، على الصعيدين العربي "خاص لـ قدس برس

، بهدف التوصل "فتح"و" حماس"والفلسطيني الداخلي، بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا 
 مثمرة وقائمة على أسس واضحة للجميع، وأن إلى تفاهمات من أجل أن يكون الحوار الفلسطيني عملية

تكون الرعاية العربية للعملية ضامنة لتطورها وتقدمها على طريق إعادة الوحدة المنشودة للشعب "
  .، كما قال"الفلسطيني

 ١١/٦/٢٠٠٨قدس برس
  
   الوطنية تعقد لقاًء مع وفد من حماس في إطار جهودها لدعم وتشجيع الحوار المبادرة .١٧

 التقى وفد من قيادة المبادرة الوطنية في قطاع غزة مع وفد من قيادة حركة :عوكل الهادي عبد -غزة 
حماس، في إطار الجهود الوطنية والمساعي التي تبذلها المبادرة إلنجاح الحوار الوطني الشامل ووقف 

المحلية والعربية حالة االنقسام وفي إطار التحرك الفاعل الذي تقوم به المبادرة الوطنية على كافة الصعد 
 والدولية خاصة مع حركتي فتح وحماس

والمبادرة " أبو مازن"وثمنت المبادرة الوطنية الروح اإليجابية التي أعقبت خطاب الرئيس محمود عباس 
 .التي أطلقها لبدء الحوار الوطني الشامل والرد اإليجابي من حركة حماس

ودورها المتميز في الكفاح الجماهيري الشعبي كما ثمن وفد حركة حماس مواقف المبادرة الوطنية 
 .وعملها المتواصل الستقدام وفود دولية تضامنية مع شعبنا الفلسطيني

مصطفى البرغوثي في الحوار الوطني الذي سبق . وأشادت بدور وجهود األمين العام للمبادرة الوطنية د
 .وطنيةتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي هي أهم إنجاز سياسي ومفخرة 

  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  تدافع عن اطالق الصواريخ وتقلل من أهمية شن هجوم واسع على غزة" الجهاد" .١٨
بارز في حركة الجهاد عن عملية اطالق الصواريخ القيادي نافذ عزام الدافع  :أشرف الهور -غزة 

فاع عن النفس أمام التصعيد  ان عملية االطالق تلك دأشار إلىالمحلية تجاه المواقع االسرائيلية، و
وقال نافذ عزام في حديث أجرته اذاعة القدس المحلية التابعة  .االسرائيلي اليومي ضد الشعب الفلسطيني

لحركة الجهاد ان شعبنا ال يعتدى على أحد، بل يدافع عن نفسه وأنه على مدى عقود الصراع قدم 
وقلل من أهمية شن  . عزيمته ومقاومتهتضحيات كثيرة وتعرض آلالم ونكبات ومجازر لم تضعف من

اسرائيل هجوم واسع النطاق ضد قطاع غزة وقال الشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن ينكسر ولن يستسلم، 
اال أنه في نفس الوقت جدد  .للتهديدات الصهيونية المتواصلة بشن عملية عسكرية واسعة على غزة

فيها مصر تقديرا للموقف الفلسطيني العام وحرصاً على موقف حركته الداعم البرام التهدئة التي تتوسط 
  .وحدة الموقف الفلسطيني ومن أجل تخفيف المعاناة

  ١٢/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  إلدارة معابر القطاع " فياض"ترفض خطة منسوبة لـ" حماس" .١٩

خطة سالم فياض،   " حكومة رام اهللا  "بشدة، تقارير تحدثت عن إعداد رئيس       " حماس"رفضت حركة   : غزة
وقال سامي أبو زهري، المتحـدث باسـم    .للسيطرة على عدد من معابر قطاع غزة بمساندة قوات دولية

إن حكومة فياض هي حكومة غير شرعية، وقضية معابر قطـاع           :"أمس حماس في تصريحات صحفية،   
إن تجـاوز حركـة حمـاس    : "وأضاف ".غزة يجب أن تعالج بين الحكومة في غزة والرئاسة الفلسطينية

رؤيتها هو أمر غير ممكن، وهو ما باتت تؤكده أطراف دولية كثيرة، وبالتالي على فيـاض أن يـدرك                   و
  ".ذلك جيداً

  ١٢/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  االسير ابراهيم حامد يطالب محتجزي شاليط بالتمسك بمطالبهم" القسام" في القيادي .٢٠

فر العسكري إلى الغرب من مدينة رام اهللا مثل أمام المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في سجن عو: رام اهللا
عاماً في ظل حراسة مشددة وتعتيم شديد على ٤٠يوم امس القيادي في كتائب القسام إبراهيم حامد 

 .مجريات المحكمة
ويقول محامي إبراهيم حامد انه رفض االعتراف بشرعية المحكمة ورفض الوقوف أمام القاضي وأصر 

ن يمارس حقه المشروع أمام احتالل سلب األرض وقتل الشعب ودمر على عدم شرعية المحتل وانه كا
 .البيوت

 كلمة إلى أبناء الشعب الفلسطيني والى حركتي ٢٣/٥/٢٠٠٦كما وجه إبراهيم حامد المعتقل منذ تاريخ 
فتح حماس قال فيها آن األوان إلنهاء كافة الخالفات وتوحيد شطري الوطن ووضع خطه وطنية شامله 

 .مة االحتاللمن اجل مقاو
كما وجه إبراهيم حامد رسالة إلى محتجزي الجندي جلعاد شاليط قال فيها عليكم أن تتمسكوا بمطالبكم 

 .فاألسرى أصحاب األحكام العالية ينتظرون صفقتكم بفارغ الصبر، وآمالهم بعد اهللا معقودة عليكم
 أعوام بأعلى حكم تصدره دولة ٨ومن المتوقع أن يحكم على إبراهيم حامد الذي استمرت مطاردته لمدة 

 .االحتالل بسبب ضلوعه ووقوفه وراء اكبر العمليات التي هزت اسرائيل خالل انتفاضة األقصى
  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  في عدوان إسرائيلي على غزةمن القسام والسرايا  يدانشه .٢١
 لسرايا القدس وأصـيب ثمانيـة       استشهد ناشطان ينتمي احدهما لكتائب القسام واآلخر      :  حامد جاد  -غزة  

آخرون في اعتداءات شنها االحتالل اإلسرائيلي وآلته العسكرية البرية والجوية على مناطق متفرقة فـي               
وأعلنت كتائب القسام أن الناشط محمود سعد المصري استشهد بنيـران            .جنوب وشمال قطاع غزة أمس    

ل من اآلليات العسكرية في بلدة القـرارة شـرق          قوات االحتالل اإلسرائيلي وذلك أثناء تصدية لتوغل رت       
من جهتها اعترفت إذاعة االحتالل بإصابة إسرائيلي مـن القريـة           . مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة     

في النقب الغربي نتيجة سقوط عدة قذائف هاون أطلقها مقاومون فلـسطينيون مـن              " نير عوز "الزراعية  
  .قطاع غزة

  ١٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  تستنكر قرار وقف رواتب عدد من أبنائها في الخليل وتدعو إلى إلغاء القرار" حفت" .٢٢

 في إقليم الجنوب ماهر النمورة في تصريح صحفي" فتح"انتقد الناطق الرسمي باسم حركة : الخليل
 ومناضليها" فتح"قرار وقف رواتب مجموعة من عناصر " قدس برس"مكتوب أرسلت نسخة منه لـ 

سنوات طويلة  إن قرار وقف رواتب عدد من المناضلين الذين أمضوا: " ظالم، وقالووصفه بأنه قرار
واعتبر النمورة أن هذا القرار منظم  ".وطوردوا وأصيبوا برصاص االحتالل هو قرار ظالم وجائرة

وحمل النمورة  ".قطع األرزاق هو قرار بقطع األعناق إن: "وقال" فتح"ومبرمج ويهدف الى إذالل أبناء 
في إقليم الجنوب الرئيس محمود " فتح"وناشدت  .ؤولية اتخاذ هذا القرار لرئيس الوزراء سالم فياضمس

كما ناشدت مفوض التعبئة والتنظيم أحمد قريع بمتابعة هذا  عباس بوقف القرار الظالم بحق أبنائها،
  .وتحمل مسؤولياته الموضوع لدى الجهات المختصة

  ١١/٦/٢٠٠٨قدس برس
  
  "حال الفشل"واالستعداد لعملية عسكرية في " التهدئة"ر منح فرصة لجهود  تقر"اسرائيل" .٢٣

اختار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية في ختام :  أسعد تلحمي- الناصرة 
جلسته أمس التي كرست لبحث مسألة قبول المبادرة المصرية للتهدئة أو رفضها وشن عملية عسكرية 

بتجنبه إعالن قبوله التهدئة واالكتفاء بالقول إنه سيمنح فرصة " طريق الوسط"ى قطاع غزة، واسعة عل
ووقف إطالق الصواريخ على جنوب " حماس"أخرى الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع 

يو إسرائيل، وإصدار التعليمات في المقابل للجيش اإلسرائيلي لمواصلة االستعدادات لمواجهة أي سينار
  .محتمل في حال لم تكلل الجهود المصرية بالنجاح

على الجهود " في الوقت الراهن"وقالت اإلذاعة العسكرية إن الحكومة المصغرة قررت عدم الرد بالسلب 
في موازاة تصليب إسرائيل موقفها وشروطها من القاهرة واإلصرار على أن يعاد "المصرية للتهدئة 

وجاء الفتاً أن أعضاء المجلس تكتموا ".  إلى بيته، ووقف تهريب السالح"غلعاد شاليت"الجندي األسير 
على مداوالته التي استمرت أربع ساعات بعدما وقعوا تعهداً خطياً، بطلب من وزير الدفاع إيهود باراك 

وكان باراك هدد في الماضي بعدم المشاركة في اجتماع للحكومة . على ما يبدو، بعدم تسريب المداوالت
  ".وهو ما تستفيد منه حماس ويفقد إسرائيل عنصر المباغتة"نية إذا تواصل تسريب المداوالت األم

على رغم االحتماالت الملموسة للتهدئة فإن "وقبل اتخاذ الحكومة قرارها، فإنه " معاريف"ووفقاً لصحيفة 
وكان ".  التنفيذعملية عسكرية محدودة هي أمر وارد في الحسبان قبل أن يدخل وقف إطالق النار حيز

النائب األول لرئيس الحكومة حاييم رامون استبق اجتماع الحكومة المصغرة بتقدير أن التهدئة لن تصمد 
، محذراً من أن التأخر في شن العملية العسكرية الواسعة "بل ستكون فترة تحذير قصيرة جداً"طويالً، 
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إنهاء "لى إقرار اجتياح قطاع غزة من أجل وكرر رامون دعوته الحكومة إ. سيراكم مزيداً من الصعوبات
  ".سلطة حماس فيه

وكان معلقون بارزون في الشؤون العسكرية أبرزوا تحفظات صنّاع القرار الرئيسيين وأركان الجيش عن 
. عملية واسعة، مدرجين تصريحات الوزراء المؤيدين لعملية كهذه في إطار التنافس االنتخابي الداخلي

ن إسرائيل ليست معنية بتأزيم العالقات مع مصر بعدم منحها فرصة متابعة جهودها وأشار محللون إلى أ
للتوصل إلى تهدئة، بل تفضل اختبار تهدئة كهذه قبل إقرار عملية عسكرية واسعة تخشى في الوقت ذاته 

  .أن تكلفها مئات القتلى من جنودها
ومي بالتهدئة حين نقلت في عنوانها في التمهيد لقرار حك" معاريف"وكان الفتاً أمس مشاركة صحيفة 

إسرائيل المفاجئ للجهود المصرية لوقف تهريب السالح، فيما أفادت " ارتياح"الرئيس عن أوساط أمنية 
في السياق ذاته أن الواليات المتحدة شرعت أخيراً في تدريب ضباط مصريين في " هآرتس"صحيفة 

هدف تحسين قدرات القوات المصرية على الحدود والية تكساس على كيفية ضبط أسلحة وتدمير أنفاق ب
  .مع القطاع على مواجهة تهريب األسلحة من سيناء

التي سبق أن نشرت رسالة الجندي شاليت ومطالبته " يديعوت أحرونوت"وبذلك انضمت الصحيفتان إلى 
بعدم شن الحكومة بعمل كل شيء إلعادته إلى بيته، وكلها عناوين تبغي تبرير قرار متوقع للحكومة 

  .حرب على القطاع، يريدها الرأي العام المتأثر بتذمر سكان الجنوب من سقوط الصواريخ
  ١٢/٦/٢٠٠٨ الحياة 

  
  بعد انتهاء التحقيق مع تاالنسكي" كاديما" يوافق على انتخابات في أولمرت .٢٤

ـ             - رام اهللا  ة فـي    اعطى امس رئيس الوزراء ايهود اولمرت الضوء االخضر الجراء انتخابـات تمهيدي
تساحي " كاديما"واوعز الى رئيس لجنة الشؤون الحزبية في         . الختيار زعيم جديد للحزب   " كاديما"حزب  

هانغبي والى رئيس ادارة االئتالف الحكومي ايلي افاللو بالعمل بسرعة لوضع القواعد التـي سـتجرى                
اجتماعا االثنين للبحث في هذا     ومن المقرر ان تعقد لجنة الشؤون الحزبية         . بموجبها االنتخابات التمهيدية  

  .الموضوع
بانه على رغم ميـل أولمـرت الـى         " يديعوت احرونوت "صرحت لصحيفة   " كاديما"وكانت مصادر في    

" وقالت انـه  . معارضة اجراء انتخابات تمهيدية في هذه المرحلة، اال انه سيعطي الضوء االخضر لبدئها            
ال يعتقد انه يستطيع اثبـات براءتـه بنـاء علـى            ليس امام اولمرت اي  خيارات، على رغم أنه ال يز          
  ". استجواب محاميه للشاهد الرئيسي موريس تاالنسكي

  ١٢/٦/٢٠٠٨النهار 
  
  الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السالح مع رقابة على المعابر: ليفني .٢٥

الميركـي للـشؤون   التقت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني  المنـسق ا      :  محمد هواش  -رام اهللا   
اقامة الدولة الفلسطينية ستكون ممكنـة إذا       "واكدت ليفني خالل اللقاء ان       . االمنية الجنرال جيمس جونز   

لبيت الحاجات االمنية السرائيل بما في ذلك تجريد الدولة الفلسطينية من السالح وفرض مراقبـة علـى                 
نية وكراً لالرهاب فان ذلك سوف يتعارض مع        اذا تحولت الدولة الفلسطي   : "واضافت  ". المعابر الحدودية 

  ".المصالح االقليمية وتاليا مع المصالح االميركية
  ١٢/٦/٢٠٠٨النهار 
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   إسرائيلية عنصرية جديدة ضد الفلسطينيينقوانين .٢٦
أقرت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي ليـل أول مـن أمـس، قـانونين              : برهوم جرايسي  - الناصرة

 الفلسطينيين، األول يمنع المتضررين من عمليات حربية إسرائيلية مـن تقـديم             عنصريين موجهان ضد  
دعاوى تعويض ضد االحتالل أمام المحاكم اإلسرائيلية، والثاني يمنع كل شـخص زار دولـة تعتبرهـا                 

  .٤٨من الترشح لعضوية الكنيست، وهذ األخير موجه ضد فلسطيني الـ" عدو"إسرائيل دولة 
القانون الذي يقضي برفع مسؤولية إسرائيل عن كل فلسطيني تـضرر مـن             وطرحت الحكومة مشروع    

، وأن المتضرر لم يشارك فـي       "الخطأ"عملية حربية، حتى وإن اعترفت إسرائيل أن اإلصابة عن طريق           
عمليات قتالية ومقاومة، وهذا من أجل االلتفاف على سلسلة من الدعاوى التي قـدمها فلـسطينيون مـن                  

ع غزة أمام المحاكم اإلسرائيلية، في أعقاب تضررهم من عمليات حربية إسـرائيلية،   الضفة الغربية وقطا  
  .وتخوف الحكومة من صدور قرارات تكلفها أمواال طائلة

وخالل مناقشة القانون في الكنيست قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن               
اكم، ورافع المسؤولية عن نفسها، إن هذه حكومة تفتقـد ألي ذرة            إسرائيل جعلت من نفسها الجزار والح     

إنسانية، أما وزير القضاء الوصي على جهاز العدالة، فهو يقوم بدور الشيطان في هذه الحكومة، لتبريـر           
  . ضرب وقتل األطفال واألبرياء

حظى كـسابقه، بتأييـد     وفي الجلسة ذاتها، أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة األولى مشروع قانون، ي           
مـن الترشـح    " عدو"واسع من األحزاب الصهيونية، ويمنع كل شخص زار دولة تعتبرها إسرائيل دولة             

  .، والشخصيات السياسية من بينه٤٨للكنيست، وهو قانون موجهة باألساس ضد فلسطينيي 
  ١٢/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  د الفلسطينيين اإلسرائيلية تصدر تقريراً لتحريض الغرب ضالمخابرات .٢٧

التابعة للمخابرات اإلسرائيلية، تقريرا " مكافحة اإلرهاب" نشرت لجنة ما يسمى :  ردينة فارس - غزة
" حماس"موسعا حول االعتداءات التي تعرض لها المسيحيون الفلسطينيون ومؤسساتهم في ظل سلطة 

نشر التقرير بخمس لغات غير و. بغزة، بدا واضحا أنها تحاول تجنيد العالم الغربي ضد الفلسطينيين
العبرية، هي اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية والروسية والعربية، وأرسل إلى عشرات ألوف العناوين في 

وحدها، بل قال إن االعتداءات على الفلسطينيين المسيحيين " حماس"ولم يتحدث التقرير عن . دول الغرب
ويقول . بير في ظل سيطرة حماس على قطاع غزةومؤسساتهم قائم طول الوقت ولكنه زاد بشكل ك

التقرير انه منذ فرض حماس لسيطرتها على غزة قبل عام تفاقمت ظاهرة التحريض وازدادت حوادث 
 مسيحي فلسطيني في قطاع غزة ٣٥٠٠ويشير التقرير إلى وجود . االعتداءات على المؤسسات المسيحية

 .١٩٤٨م كالجئين من األراضي المحتلة عام قدم هؤالء معظمه،  مليون مسلم١,٤يعيشون وسط 
 ١٢/٦/٢٠٠٨عكاظ 

 
  إذا أسرنا ال تبادلونا بأسرى عربا:  يؤيدون اجتياح غزة وضباطجنود .٢٨

بدأت مجموعة من الجنود والضباط في االحتياط االسرائيلي، حملة توقيع على عريضة موجهة : تل أبيب
ه فيها الى عدم االفراج عن أسرى عرب أو الى رئيس أركان الجيش، الجنرال غابي اشكنازي، تدعو
 . فلسطينيين مقابل اطالق سراحهم في حال وقوعهم في األسر

فإن المبادرين الى هذه العريضة هم من الجنود والضباط  وحسب القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي،
باألساس من سالح وهم . المتفوقين المعروفين باستعدادهم لتنفيذ أي أوامر عسكرية من دون جدال

  .وقد اغتاظوا من الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من طرف ذوي الجنود الثالثة األسرى .المشاة
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ويقول هؤالء انهم ال يؤيدون إبرام صفقة بأي ثمن وال يشعرون باالرتياح ان يتم التفاوض على اطالق 
 ال نشعر مع الجنود األسرى أو حتى ال نتهم بأننا: "ويضيفون. سراح األسرى االسرائيليين بأي ثمن

وأمثالها ونعلن أننا في " حماس"ذويهم، نقول اننا نؤيد اجتياح قطاع غزة وتحطيم التنظيمات االرهابية من 
حال وقوع أي منا في األسر، ال نريد ان يطلق سراحنا لقاء االفراج عن مئات األسرى العرب، بل أسير 

وإذا متنا، ال نريد . بقاء في أسر العدو مهما يطل الوقت عليناونحن مستعدون لل. واحد مقابل أسير واحد
  ."أن تبادلوا أعضاء أجسادنا بأي أسير حي

  ١٢/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  سرى من غزة فقطأطالق سراح إ تبحث "إسرائيل " .٢٩

نقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن مصدر رفيع في ديوان رئيس الوزراء إيهـود             :  د ب أ   -تل أبيب   
تميل إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه إطالق سراح األسرى لقطاع غـزة فقـط ،        " إن الحكومة    :مرت قوله أول

وأضاف المصدر أن بعض الوزراء اإلسـرائيليين       ،  "في الضفة الغربية  ) اإلرهاب(لكي ال يرتفع منسوب     
لسطينية وإيجـاد   يقترحون إبعاد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطالق سراحهم إلى خارج األراضي الف           

 على غرار ما جرى للمسلحين الفلسطينيين الذين لجأوا قبل أعوام           ،دول أوروبية على استعداد الستيعابهم    
 .لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم

  ١٢/٦/٢٠٠٨الدستور 
  

  مداد قطاع غزة بالمواد الغذائيةإ توقف عملية "سرائيلإ" .٣٠
ية يوم أمس األربعاء عملية تزويد قطاع غزة الخاضـع  سرائيل أوقفت السلطات اإل:غزة ـ القدس العربي 

غالق معبر صـوفا    إنها قررت   أسرائيلية  لحصارها المحكم بالمواد المقلصة الغذائية، وقالت السلطات اإل       
لـة بـالمواد    رقية من منطقة الجنوب، وأوقفت مرور الـشاحنات المحم        القريب من حدود قطاع غزة الشّ     

طـالق نـشطاء    إجراء جاء في أعقـاب      وزعمت أن هذا اإل   ،  يق المعبر لي قطاع غزة عن طر    إالغذائية  
 ،الواقع في منطقـة النقـب الغربـي       ) أشكول(قليمي  فلسطينيين قذائف صاروخية علي محيط المجلس اإل      

  .صابة أحد السكانإو
  ١٢/٦/٢٠٠٨                                                                القدس العربي 

  
  "أقل وداً " تكونت يخشى من إدارة أمريكية مقبلةأولمر .٣١

 "إسرائيل ":ـن تكون اإلدارة األمريكية المقبلة أقل وداً ل       أولمرت عن تخوفه من     أأعرب   -القدس المحتلة 
مكان علـى المفاوضـات مـع       دارة الرئيس جورج بوش، ولهذا السبب رأى ضرورة الحث قدر اإل          إمن  

قوله بشأن التفاهم مع األمريكيين ينطبق على اإلدارة الحالية لكن          أا  كل م  ":ولمرتأ أوضحو،  الفلسطينيين
   .دري ماذا سيكون مع اإلدارة الجديدةأال 

  ١٢/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية 
  
  المسيحية تصدر تقريرها حول أوضاع القدس والمقدساتاإلسالميةالجبهة  .٣٢

الجبهـة االسـالمية    أن   :حتلـة القـدس الم   من    مراسلها  جمال جمال   عن ١٢/٦/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
 في رام اهللا، بحضور هيئة رؤساء الجبهـة الـشيخ تيـسير              صحفياً المسيحية عقدت ظهر أمس مؤتمراً    

تم تقديم خالصة التقرير الخامس     حيث   العام الدكتور حسن خاطر،      هامينأالتميمي والمطران عطاهللا حنا و    
نحيـاز االمريكـي التـام لـصالح دولـة      عرض التقرير لإل   وقد   .وضاع القدس والمقدسات  أعشر حول   
 الرئاسي   صدر عن المرشح   الذيموقف  ال كانالمفاجيء  مبيناً أنه معروف وال تغيير فيه إال أن         االحتالل،  
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مثاله من  أنه و ألى الشريحة المسحوقة في امريكا، والذي كان يظن         إ - على األقل    -  المنتمي شكالً  أوباما
وقف التقريـر علـى الهجمـة    كما  .ة آالم وآمال الشعوب المظلوملىإقرب أن يكونوا أالسياسيين يمكن 

االستيطانية الواسعة التي تتعرض لها مدينة القدس والتي تعززها مرحلة الضبابية السياسية التي تعيـشها               
والعديـد مـن الشخـصيات      ولمرت  دولة االحتالل بفعل الفضائح التي ما زالت تتكشف يوما بعد يوم أل           

لى ارتفاع نسبة الفقر في المدينة المقدسة والتي تجاوزت حسب          إ  من جهة أخرى   شارأو .الرسمية األخرى 
سياسـة هـدم    كما بـين    .  وهي تفوق نسبة الفقر عند اليهود في المدينة بثالثة اضعاف          %٦٨الدراسات  

 مـاكن ألى  إسواق القدس   أن تحيل   أالمنازل المستمرة، والحمالت الواسعة لمصلحة الضرائب التي توشك         
  .ورةمهج

التقرير ثمن دعوة األحزاب الوطنية     أن  : وفانقالً عن   رام اهللا    من   ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة    وأوردت
بقـاء  جعل القدس المقر النهائي للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي مع اإل          لواالسالمية الجزائرية   

تحداث صندوق شعبي للقـدس غيـر   على تأييد اسمن جهة أخرى     وأكد   .على المقار الحالية بصفة مؤقتة    
 .الصناديق الرسمية لتوثيق عالقة الشعوب بأولى القبلتين ومهد المسيح

  
  الداخلي غزة تتظاهر الستئناف الحوار وإنهاء االنقسام .٣٣

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة غزة للمطالبة باستئناف الحـوار الـوطني وإنهـاء               :وكاالت -غزة  
ضرورة البدء في حوار وطني شامل وفتح صفحة جديدة إلنهاء          "على   المشاركون وشدد   .االنقسام الداخلي 

  ."حالة االنقسام وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني
  ١٢/٦/٢٠٠٨اإلتحاد اإلماراتية 

  
   في قطاع غزة في قصف إسرائيلي وتوغّل محدودشهداء فلسطينيين اربعة  .٣٤

نيين، بينهم طفلة، وأصابت عدداً من المواطنين       قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس أربعة فلسطي      : غزة
 مع عملية توغل في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خـان يـونس فـي                في قصف جوي ومدفعي تزامناً    

 قررت منع دخـول أي      سرائيليةسلطات اإل الإلى ذلك، قالت اإلذاعة العبرية أمس إن         .جنوب قطاع غزة  
 شمال شرقي مدينة رفح جنوب قطـاع غـزة،          "صوفاه"بر  شاحنة محملة بالغذاء إلى قطاع غزة عبر مع       

  .بسبب عمليات إطالق صواريخ محلية الصنع من قبل الفصائل الفلسطينية
  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   شهيدا٦٤ًإلى يرتفع لهذا العام  الفلسطينيين عدد ضحايا االحتالل من األطفال: إحصائية .٣٥

 دون سن الثامنـة عـشرة مـن          الفلسطينيين ألطفالرتفع عدد الشهداء من ا    ا: عبد الغني الشامي   - غزة
، وهـو مـا     "قدس برس " حسب اإلحصائية الخاصة بوكالة       طفالً ٦٤الجاري إلى    العمر، منذ مطلع العام   

  . شهيدا٢٤٩ًأكثر من ربع إجمالي عدد الشهداء البالغ يشكل 
  ١١/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
 صابةإ ٢١ االحتالل على مسيرة نعلين يوقع اعتداء .٣٦

 متظاهراً بجروح مختلفة وحاالت اختاق      ٢٠أصيب طفل بعيار مغلف في عينه و      :  نائل موسى  -رام اهللا   
هـالي نعلـين    بالغاز المسيل للدموع، جراء اعتداء قوات االحتالل، أمس، علـى مـسيرة مـشتركة أل              

ددة لى االراضي المه  إحاول المتظاهرون الوصول    قد  و .ومتضامنيين أجانب ضد جدار الفصل العنصري     
ن تتـصدى   أ ونجحوا في ذلك قبل      ،من ثالثة اتجاهات في مسيرات منفصلة لتحاشي الحواجز االحتاللية        
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لى اندالع مواجهات حاول    إما قاد   . لهم قوات االحتالل وحراس الجرافات بوابل من قنابل الصوت والغاز         
  .جنود االحتالل خاللها اعتقال عدد من المتظاهرين تمكن زمالء لهم من تحريرهم

  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  يصفون أنفسهم بأنهم غير ناشطين سياسياً الشباب الفلسطينيمن% ٧٠ :استطالع .٣٧
، )أوراد(عده مركز العالم العربي والتنميـة       ألرأي العام   ل نتائج استطالع    بين ت : منتصر حمدان  -رام اهللا   

منهم يصفون أنفسهم بـأنهم     % ٧٠ن  أال يقرأون الصحف، في حين       الفلسطيني   من فئة الشباب  % ٤٧ن  أ
، وهناك   ينوون التصويت في انتخابات قادمة     فقط% ٦١ن  أغير ناشطين سياسياً أو محدودي النشاط، كما        

أن األهل  % ٣٥ومن جهة أخرى صرح     . يرفضون استخدام الدين للتأثير على الحمالت االنتخابية      % ٨٨
ضد مناقشة السياسة الداخلية واألحـزاب      % ٧٣فيما هناك   يتخذون القرارات الخاصة بهم بالنيابة عنهم،       

بأنهم % ٢٨يصرحون بنيتهم التصويت لحركة فتح، بينما صرح        % ٥٣ن  أ مع اإلشارة إلى  في المساجد،   
أن نسبة المتفرغين للدراسة أعلى في قطاع غزة حيـث تبلـغ             وبينت النتائج    .سيصوتون لحركة حماس  

بأنهم يعملـون، فـي مقابـل       % ١٧ قال   ، فقد   ما بخصوص العمل  أ .في الضفة % ٧٨، في مقابل    %٨٨
 شـيقل   ١٠٠٠ أن الدخل الشهري لعائالتهم يقل عن        أفادوا% ٣٨ ت النتائج أن  كما بين  .ال يعملون % ١٥

ن حوالي نصف المستطلعين أن دخل عائالتهم الشهري يتراوح          دوالر اميركي، كما بي    ٣٠٠أي ما يعادل    
 شيقل ال يتجاوزون    ٥٠٠٠اوز دخول عائالتهم الشهرية     الذين تتج في حين أن     شيقل،   ٣٠٠٠-١٠٠٠بين  
٣.%  

 ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  العام الحالي% ٢,١الناتج المحلي اإلجمالي تراجع بنسبة :  الفلسطينياإلحصاء .٣٨

ن التقديرات األولية باألسعار الثابتـة أشـارت إلـى          أذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      : البيرة
 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية خالل الربع االول من العام الحالي،             حدوث تراجع في  

مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، في حين سـجل نمـواً عـن        % ٢,١ سجل تراجعاً بما نسبته      حيث
تج المحلي  أظهر أن نصيب الفرد من النا      كما   .باألسعار الثابتة % ٥,٥ بلغ   ٢٠٠٧الربع المناظر من العام     

% ٧,٤، مسجالً تراجعاً نسبته     ٢٠٠٨ دوالر أميركي خالل الربع األول من العام         ٩٧٢,٥اإلجمالي قد بلغ    
مقارنة مع الربع المنـاظر مـن       % ١,٨ سجل نمواً بنسبة     فيمامقارنة مع الربع الرابع من العام السابق،        

  .٢٠٠٧العام 
  ١٢/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  عشرات األسرل مصدر رزقأنفاق غزة التهريب عبر : تحقيق .٣٩

 البحـث يوميـاً     ىال زال الحصار االسرائيلي يجبر الفلسطينيين في قطاع غزة عل         :  أشرف الهور  - غزة
 حول بعض التجار األنفاق األرضية التي تربط جنوب قطـاع           حيثعن أفكار وأعمال تخفف من حدته،       

 الـرغم   ىا شحن البضائع حسب الطلب، عل      موانئ يمكن من خالله    ىلإغزة باألرضي المصرية مؤخراً     
للمتجول فـي   ويمكن .مؤخراً) الحفر والتهريب(من حاالت الوفاة التي لحقت بعدد من العاملين في مجال        

 لتلـك الـسلع      كميات من المواد المهربة، والتي أصبحت بفعل الحصار تشكل بديالً          ىن ير أأسواق غزة   
وبحسب أصـحاب    .سرائيليشراف اإل  غزة الخاضعة لإل   التي كانت تدخل بطرق رسمية من خالل معابر       

المهنة الجديدة باتت   هذه  ن  أ ونيؤكدفيما  .  ألف دوالر أمريكي   ٤٠ تبلغ نحو     النفق ن تكلفة حفر  فإاألنفاق  
ن العمل في هذه األنفاق التي تقام بسرية تامة له قانون خاص،            أوذكروا   .تعيل عشرات األسر الفلسطينية   

 جانب بيانها لنسبة توزيع     ىلإنة، يقضي بتعويض عائلة من يفقد حياته خالل العمل،          شرعه العاملون بالمه  
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وفي األسابيع األخيرة انتهج عدد من التجار طريقة جديدة الستقدام السلع التي ينـوون بيعهـا،                 .األرباح
لها حسب   تحديدهم لنوعية هذه السلع، ليقوم المهربون باستقدامها من مصر عبر األنفاق وتوصي            ىتقوم عل 
 ظاهرة السماسرة الذين يعملون في مجال تقديم الخدمات ألصحاب الـورش            انتشرت مؤخراًُ قد   و .الطلب

 عينات من سلع يمكن     هؤالءالصناعية الذين ينقصهم العديد من المواد في عملية الصناعة، بحيث يعرض            
 عربون الصفقة التي تتم مـن       تهريبها، مثل عينات القماش الشحيح في أسواق القطاع، ليتلقوا حال القبول          

  .خالل كتابة العقود القانونية
  ١٢/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يطلقون أكبر موقع طبي على اإلنترنت الفلسطينيون .٤٠

أعلن المحاضر في كلية الطب البشري في جامعـة النجـاح بالـضفة الغربيـة               : نجالء عبد ربه   -غزة  
زهراوي الطبية، والتي صممت لتكون الموقع الطبـي        الدكتور عبد الرحمن أقرع عن إطالقه لمنتديات ال       

هدف نشر رسالة التثقيف الصحي بلغة علميـة سلـسة          ب وذلك   .الفلسطيني األكبر على الشبكة العنكبوتية    
ورصينة في آنٍ واحد، وإلى إفتتاح أفق أوسع لتعريب العلوم الطبية، موضحاً أن الموقع يخلـق فرصـة                  

  .في كافة أقطار الوطن العربيللتواصل بين طلبة الطب وأساتذته 
  ٩/٦/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
  اإلسرائيلي ضد الفلسطينيينعتداءوثائقي ياباني يؤرخ لإل" النكبة" .٤١

للمخرج الياباني هريوئتشي هيروكـاوا أن قيـام دولـة    " النكبة"يظهر فيلم  :عبد اهللا بن عالي -باريس 
 ألف فلسطيني من بلدهم     ٧٠٠رحيل أكثر من     قرية فلسطينية وت   ٢٤٠ تم عبر تدمير     ١٩٤٨ عام   "إسرائيل"

ن ما دفعه إلنجاز هذا الوثائقي باللغتين اإلنجليزية واليابانية وترجمته إلى           إلى أ  هيروكاوا   أشارو .األصلي
وأكد أنه أراد أن يقـدم   ".بجهل الرأي العام العالمي بهذه الحقائق الجوهرية"العربية والعبرية هو شعوره 

 أنه جمع تلك الحجج     ألدلة الهامة على الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطنيين، مبيناً        للجمهور ما وصفها با   
  .عبر أكثر من أربعين سنة من العمل الميداني في الشرق األوسط

  ١١/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  المواضيع العالقة غير خاضعة للتفاوض :  أولمرتيرفض دعوة السنيورة .٤٢

 االسرائيلي رئيس الوزراء الوزراء بيانا تعليقا على دعوة أصدر المكتب االعالمي في رئاسة مجلس
إن الموقف اللبناني الثابت هو التزام مبادرة السالم :  وجاء في البيان،ايهود اولمرت الى مفاوضات ثنائية

أما في ما يتعلق . العربية التي تدعو إلى السالم العادل والشامل، والسير بعملية السالم على كل المسارات
، ال "إسرائيل:"ـ فهي محكومة بقرارات دولية ملزمة ل"إسرائيل"مواضيع الثنائية العالقة بين لبنان وبال

وان لبنان يسعى لتنفيذ هذين .  وهي غير خاضعة للتفاوض السياسي،١٧٠١ و٤٢٥(سيما القرارين 
اعتماد الحل  لمزارع شبعا وعبر "إسرائيل"القرارين بكاملهما، ال سيما في ما يختص بإنهاء احتالل 
 من هذه األرض، ووضعها تحت "إسرائيل"المنصوص عليه في النقاط السبع والداعي إلى انسحاب 

  . السلطة الموقتة لألمم المتحدة في انتظار ترسيم الحدود النهائي بين سوريا ولبنان
عا الى خارجية األميركية كوندوليسا رايس، ودالنفسها اتصاال بوزيرة  كما أجرى السنيورة للغاية

 لكي تنسحب من مزارع شبعا ووضعها تحت وصاية األمم "إسرائيل"ضرورة تشديد الضغط على 
  . المتحدة بانتظار ترسيم الحدود مع سوريا 

  ١٢/٦/٢٠٠٨السفير 
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  تحذير من مغبة استخدام االتحاد المتوسطي كوسيلة للتغلغل اإلسرائيلي في الجسم العربي .٤٣
 االسالمي ومؤتمر االحزاب العربية في بيـان        -بي والمؤتمر القومي    أعرب كل من المؤتمر القومي العر     

مشروع االتحاد من أجـل     "مشترك بمناسبة لقاء عدد من الرؤساء العرب في العاصمة الليبية للبحث في             
 األوروبي هذا إلى قاطرة تعبـر مـن         -عن القلق الشديد من تحويل مشروع التعاون العربي         " المتوسط

ن الصهيوني إلى الجسم العربي، في ظل إمعان هذا الكيان في االستيطان وحصار قطاع              خاللها دولة الكيا  
غزة وعدم التورع عن مواصلة ارتكاب المجازر اليومية واالغتياالت واالعتقاالت واالقتحامـات بحـق              

 طالب البيان القادة العرب أن يرفضوا المشاركة فـي هـذا          قد  و. الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس    
  . االتحاد بمشاركة دولة الكيان الصهيوني فيه

١١/٦/٢٠٠٨المؤتمرات الثالث   
  
 تناول العالم الغربي القضية الفلسطينية في كيفية وضعا غير مريح هناك :الغيطأبو  .٤٤

أعرب وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط عن عدم ارتياحه :  علي حسن، سيد عبدالعال- القاهرة 
غربي القضية الفلسطينية في الوقت الراهن إال انه لم يبد قلقا إزاء هذا األمر ألن العرب من تناول العالم ال

لديهم أيضا قدراتهم موضحا ان مصر نصحت األوروبيين بأن يربطوا التقدم في عملية السالم وتطوير 
تصريحات وقال في . المواقف اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين بتطوير مواقفهم ونواياهم تجاه إسرائيل

صحفية ان هناك وضعا غير مريح حاليا في كيفية تناول العالم الغربي للقضية الفلسطينية والنزاع 
  .الفلسطيني اإلسرائيلي

  ١٢/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
  مشروع قانون فـي البرلمان يحظر تصدير الغاز إلسرائيل : مصر .٤٥

 األول، بمشروع قانون لرئيس أكد حسين إبراهيم النائب بالبرلمان المصري أنه تقدم، أمس: القاهرة
احمد فتحي سرور، بحظر تصرف أو تعاقد أو اتفاق أي من السلطات اإلدارية أو الهيئات أو . البرلمان د

المؤسسات العامة على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد، إال 
 وطالب النائب بإلغاء تلك القرارات الحكومية بشأن .بعد موافقة مجلس الشعب وإلغاء ما يخالف ذلك

 .تصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل لعدم مالءمتها ولخطورة تلك التعاقدات على األمن القومي المصري
  ١٢/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
   قرار سعودي في مجلس األمن لوقف االستيطانمشروع .٤٦

لمتحدة، مشروع قرار سعودي قُدم إلى تدرس المجموعة العربية في األمم ا:  نزار عبود-نيويورك 
مجلس األمن، يطالب بوقف فوري لالستيطان في كل األراضي الفلسطينية المحتلة، وتطبيق القرارات 

 بشأن األرض واالستيطان ووضع السكان، والدعوة إلى منع هدم المساكن، ١٩٧٩الدولية الصادرة منذ 
موعة العربية سلسلة من االجتماعات لهذه الغاية قبل وعقدت المج. ومساعدة الشعب الفلسطيني وحمايته

وينص مشروع القرار . تنقيح المشروع وترجمته وتقديمه في خالل أيام إلى الرئاسة األميركية للمجلس
، ورفض الخطط ١٩٦٧على ضرورة انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي العربية التي احتلتها عام 

غيير الشكل الديموغرافي لألراضي الفلسطينية في ما يتعلق بمصادرة واإلجراءات التي تهدف إلى ت
  .األراضي والممتلكات، ونقل السكان العرب وطردهم، والتوسع في إقامة المستوطنات

  ١٢/٦/٢٠٠٨األخبار 
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   إسرائيلي لتفعيل التهدئة إلى القاهرة األسبوع المقبلمبعوث .٤٧
ن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان سيلتقي ، أ"الحياة"علمت :  جيهان الحسيني- القاهرة 

مستشار وزير الدفاع اإلسرائيلي عاموس غلعاد الذي يصل القاهرة في غضون أيام الستئناف المحادثات 
" الحياة"وقالت مصادر مطلعة لـ . للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في قطاع غزة

، مشيرة إلى اتصاالت تجريها حالياً مع "اً جهودها من أجل التوصل إلى تهدئةمصر تركز حالي"إن 
". من أجل بلورة االفكار في هذا الصدد"الجانب اإلسرائيلي قبل وصول غلعاد واجتماعه مع سليمان 

نحن نعول على اتفاق التهدئة من أجل : "وأضافت". التهدئة هي المدخل لقضايا كثيرة مهمة"واعتبرت أن 
يق انفراجة في مسألة تبادل األسرى من خالل صفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي المأسور في تحق

". غزة غلعاد شاليت، وأيضاً من اجل المصالحة الوطنية الفلسطينية، وفي تفعيل وتحريك المسار السياسي
الفلسطينيين صعوبة حلحلة أي من هذه القضايا من دون التوصل إلى تهدئة حقيقية بين "وشددت على 

  ".شرط االلتزام بها من كال الجانبين، واإلسرائيليين توفر األجواء وتمهد لمعالجة كل هذه القضايا
  ١٢/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  مبادرة الحوار الفلسطيني واضحة ومحددة :  الخارجية اليمنيوزير .٤٨

بشأن الحوار الفلسطيني اكد وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ان المبادرة اليمينة : القاهرة: كونا
ولكن ما نريد أن نستوضحه هو كيف تفسر هذه المبادرة من قبل حركتي "واضحة ومحددة في بنودها 

واشار القربي الى اهمية ان تسفر مواقف وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود ". فتح وحماس
داد للحوار في اطار اإلتفاق الذي عباس واسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة حول االستع

 . وقع في صنعاء
  ١٢/٦/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
  "الكويز" تطالب بتعديل اتفاقية مصر .٤٩

أكدت مصادر دبلوماسية أن وفودا اقتصادية من الواليات المتحدة األمريكية ومصر، : عمر القليوبي
ة المنطقة االقتصادية المتخصصة بحثت خالل المرحلة الماضية إمكانية إدخال تعديالت جديدة على اتفاقي

لتحسين  % ٨، بحيث يتم تخفيض نسبة المكون اإلسرائيلي في السلع المصرية إلى ما دون " الكويز"
واعتبرت المصادر أن موافقة . الشروط التي تعمل بها المصانع المصرية المشاركة في هذا االتفاق

يز بمثابة محاولة لترضية مصر، التي أبدت واشنطن على الدخول في جولة رابعة للمفاوضات حول الكو
تحفظا على نسبة المكون اإلسرائيلي في االتفاقية، وخاصة أن العديد من رجال األعمال اإلسرائيليين 
يستغلون هذا األمر لتقديم سلع وخدمات لنظرائهم المصريين بأسعار مبالغ فيها، إلى جانب وضعهم 

ية لألسواق األمريكية، وهو ما جعل المكاسب المصرية من العراقيل بشكل يؤخر انسياب السلع المصر
  .االتفاقية ضئيلة للغاية

  ١٢/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 ال صلة لي باإلخوان ولم أصنع طائرات لحماس : الفرماوي. اإلسالمي المصري دالقيادي .٥٠

تاذ التفسير وعلوم أكد الدكتور عبد الحي الفرماوي وكيل كلية أصول الدين وأس : محمد المتولي- القاهرة 
القران بجامعة األزهر عدم صلته التنظيمية بجماعة اإلخوان المسلمين و نفي اتصاله بحركة حماس أو 
تصنيعه طائرات بدون طيار إلهدائها للحركة؛ كي تستخدمها في العمليات الجهادية طبقاً لما جاء في 

  . مؤخراًعريضة االتهام الموجهة له في القضية التي اعتقل على أساسها
  ١٢/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  "إسرائيل" قوية داخل االتحاد األوروبي لتأجيل بحث قضية رفع مستوى العالقات مع توجهات .٥١

هناك نقاشا يدور بين االتحاد االوروبي "ن أ" األيام"قال دبلوماسي اوروبي لـ: عبد الرؤوف أرناؤوط
سالم فياض الى القادة االوروبيين . إال ان رسالة د، مابينهرفع مكانة العالقات منذ فترة بشأن " اسرائيل"و

. نأخذ النقاط الواردة في رسالة د: وقال" أثارت الكثير من االراء في االروقة االوروبية في بروكسل
  . فياض بعين االعتبار في النقاشات الجارية

 باسم المفوضة األوروبية االيطالية لالنباء عن كريستيان هوهمان الناطقة) اكي(من جهتها نقلت وكالة 
المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر، أن مجلس وزراء خارجية الدول 

وضعا " إسرائيل"منح : األعضاء في االتحاد األوروبي لن يناقش خالل اجتماعاته األسبوع القادم موضوع
  . متقدما في إطار سياسة الجوار األوروبية

د، وجه فرنسيس ويرتز، رئيس مجموعة اليسار األوروبي الموحد البرلمانية، رسالة الى وفي هذا الصد
يبدو ان المفاوضات السرية التي جرت على مدى العام الماضي بين : "المفوضية االوروبية، كتب فيها
ال تهدف، لألسف، الى محاولة تحريك عملية السالم مع " اسرائيل"االتحاد األوروبي وقادة دولة 

الفلسطينيين وانما للنظر في مطلب ال يمكن تصوره من قبل تل ابيب بالحصول على حقوق شبه دولة 
منوها الى ان ذلك بمثابة إفالت من العقاب تستفيد منه السلطات االسرائيلية ! عضو في االتحاد االوروبي

  .على الرغم من االنتهاكات الجدية والدائمة للقانون الدولي
  ١٢/٦/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية

  
  تدريبات أميركية لمصريين على تدمير أنفاق : "هآرتس" .٥٢

، أمس، أن الواليات المتحدة بدأت مؤخرا تدريب جنود "هآرتس"ذكرت صحيفة  :يو بي آي، د ب ا
مصريين على ضبط األنفاق وتدميرها، بهدف تحسين قدرة الجيش المصري على مواجهة تهريب 

وأوضحت الصحيفة أن هذه التدريبات تجري في قاعدة عسكرية تابعة . األسلحة من سيناء إلى قطاع غزة
ويتم خالل التدريبات تأهيل الجنود المصريين لتفعيل عتاد . لسالح الهندسة األميركي في والية تكساس

تكنولوجي والبحث عن أنفاق وتدميرها، واستخدام أجهزة لرصد تحركات تحت األرض والتحذير من 
  . حفر أنفاق

  ١٢/٦/٢٠٠٨السفير 
  
   الفرنسي يدعو أولمرت لمؤتمر سالم للشرق األوسط في باريسالرئيس .٥٣

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الفرنسي، نيكوالي ساركوزي، وجه دعوة لرئيس الوزراء إيهود 
/ أولمرت، للمشاركة في مؤتمر للسالم في الشرق األوسط، يعقد في باريس في الثالث عشر من  تموز

وأكدت المصادر أن .  إليها العديد من رؤساء الدول من بينهم الرئيس السوري بشار األسديوليو، دعي
 . الدعوة وصلت مؤخرا للحكومة اإلسرائيلية وأن أولمرت أبدى موافقة مبدئية للمشاركة
  ١١/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  وأمريكا بالوقوف وراء تفجيرات لندن" إسرائيل"مؤرخ بريطاني يتهم استخبارات بالده و .٥٤

أفادت صحيفة الصن، الصادرة امس األربعاء، أن المؤرخ البريطاني نيكوالس : لندن ـ يو بي آي
كوليرستورم اتهم اإلستخبارات البريطانية واإلسرائيلية واألمريكية بالوقوف وراء تفجيرات لندن قبل 

ق هذه وقالت الصحيفة إن المؤرخ كوليرستورم الذي وصفته بأنه يميني متطرف اطل. ثالث سنوات
) ٢بي بي سي (ستبثه القناة التلفزيونية الثانية ) ملفات المؤامرة(المزاعم في فيلم وثائقي يحمل عنوان 
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أن كوليرستورم : واضافت. التابعة لهيئة اإلذاعة البريطانية والتي دفعت له ماالً مقابل ظهوره في الفيلم
م االستخبارات البريطانية، واألمريكية، يعتقد بأن اإلنتحاريين األربعة كانوا أبرياء احتالت عليه

  .واإلسرائيلية 
  ١٢/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
      "إسرائيل" برلمان ويلز البريطانية يدعو إلى مقاطعة لقاء مع سفير رئيس .٥٥

أعلن رئيس البرلمان المحلي في اقليم ويلز البريطاني لورد ايليس توماس انه :  عمر حنين-لندن 
سفير اإلسرائيلي في لندن رون بروسور، بسبب اخفاق الكيان في الوفاء بالتزاماته سيقاطع اجتماعاً مع ال

ودعا توماس نواب البرلمان ان يحذوا حذوه بمقاطعة احتفال سيقام في كارديف . تجاه الفلسطينيين
لست مستعداً لقبول الدعوة للقاء السفير : "وأوضح. عاصمة االقليم في وقت الحق من الشهر الحالي

  ".من تعهداتها الدولية تجاه الفلسطينيين" إسرائيل"رائيلي بسبب اعتراضي على تنصل اإلس
  ١٢/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
 "إسرائيل"ـنحياز األمريكي لحتمال لتغيير اإلاال : "هارفارد وشيكاغو" من باحثان  .٥٦

 لحل الدولتين سيفضي حذر باحثان أميركيان من أن الرفض اإلسرائيلي:  عبد الجبار ابو غربية-  عمان 
 أستاذا العالقات الدولية نبهو.  في المنطقة"إسرائيل"إلى دولة فصل عنصري، ويؤثر على بقاء ووجود 

 وجون ميرشايمر في لقاء بالمعهد الدبلوماسي األردني في ، ستيفن والت"هارفارد وشيكاغو"في جامعتي 
ياسة الخارجية األمريكية باتجاه اإلبقاء على خطورة تنامي تأثير اللوبي اإلسرائيلي على السإلى عمان 

استمرارية الصراع العربي اإلسرائيلي والحول دون تسويته، وأكدا أن جولتيهما في المنطقة تعزز 
 في "إسرائيل"ـواستبعد الباحثان احتماالت تغير السياسة األميركية المنحازة ل. قناعتيهما في هذا االتجاه

اللوبي اإلسرائيلي وانتقد الباحثان عجز الرؤساء األمريكيين عن ممارسة المنطقة، بسبب تنامي نفوذ 
 لوقف بناء المستوطنات وإنهاء االستعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما ال "إسرائيل"الضغط على 

في خدمة المصالح األميركية في المنطقة وال في صالح الجانب الفلسطينييصب . 
  ١٢/٦/٢٠٠٨عكاظ   

  
 "حماس"تنشط في غزة بعد عام من قيادة " القاعدة" شبيهة بـ جماعات .٥٧

بعد عام من تولي حركة حماس السيطرة على قطـاع غـزة ال             :  رويترز، من نضال الـمغربي    -غزة  
وقال . يطيق أبو حفص انتظاراً ليرى سيفاً يقطع رأس لص، أو امرأة ترجم حتى الـموت إلدانتها بالزنى               

لـم نر سارقاً قطعت يده ولـم نـر زانيـاً          . حماس ال تقيم شرع اهللا    : "لقاعدةالحليف الفلسطيني لتنظيم ا   
 ".رجم

لكن بالرغم من خيبة أمل أبو حفص بسبب الـمنهج الذي تبنته حماس منـذ تغلبـت علـى خـصومها                    
العلـمانيين في غزة قبل عام مضى يعتقد بعض الـمحللين أن الجماعات االصغر حجماً واالكثر تـشدداً                

اعة أبو حفص السرية التي يطلق عليها جيش األمة استفادت من تولي حماس السلطة في توسـيع          مثل جم 
 .نطاق عضويتها

ورغم أن السياسة الرسمية لحماس تنطوي على احترام حقوق األقلية الـمسيحية بغزة فإن الهجمات على               
 فيما يبدو عـن مـدى       الـمسيحيين شهدت زيادة في العام الـمنصرم من قبل اإلسالميين غير الراضين          

 .الذي تطبقه حماس في غزة" األسلـمة"
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ومن بين العالمات الظاهرية على هذا انتشار االلتحاء بين الرجال والحجاب بين بعض النساء إلى جانب                
االختفاء الفعلي للكحوليات وحظر الـمواقع اإلباحية من على اإلنترنت، لكن مسؤولي حماس يرفـضون              

 .ن برنامجاً لفرض الشريعة اإلسالمية على مظاهر الحياة اليوميةاالتهامات بأنهم يطبقو
إنه إذا كان سكان غزة ازدادوا تديناً ــ وال يوافق جميع سكان القطاع على أن هذا هو                 ": حماس"وتقول  

هذا ال يحـدث    "وعلق سامي أبو زهري الـمتحدث باسم الحركة قائالً         . األمر ــ فإن هذا نتيجة اقتناع     
أي فـرد   "وأضاف أبو زهري الـمتحدث باسـم الحركـة          ".نما الزدياد الوعي في الـمجتمع    باإلكراه وإ 

ان : بينمـا قـال   " يتسبب بالتعرض للـمصالح العامة بالتأكيد هو مالحق بالقانون ويتعرض للــمحاسبة          
 .حماس مستعدة لقبول مساعدة مثل هذه الجماعات في قتالها ضد اسرائيل

السالمي على أغلبية الـمساجد في غزة وتقيد الجماعتان نشاط الفصائل          وتسيطر حركتا حماس والجهاد ا    
الـمتطرفة االخرى التي تميل الى االجتماع في الـمساجد االصغر او في منازل أعضائها حيث يلقـون                

 .دروسا عن مفاهيمهم االكثر تشددا لالسالم
 القاعدة اسامة بن الدن وأيمن      وتشهد أكشاك باالسواق نشاطا كبيرا في بيع تسجيالت خطب زعماء تنظيم          

الظواهري والراحل ابو مصعب الزرقاوي اضافة الى تسجيالت الفيديو التي تظهر مشاهد لقطع رقـاب               
 .جنود وأشخاص اميركيين وأجانب في العراق

وفي اطار مناخ زاد فيه الحصار االسرائيلي الـمشدد ضد حماس من الصعوبات التي يواجهها الناس في                
 لبعض الـمحللين أن بعض أشكال االسالم االكثر تشددا أصبح لها تأثير متنام على بعـض                القطاع يبدو 
إن تأثير حمـاس فـي      : وقال محلل سياسي من غزة طلب عدم نشر اسمه خوفاً من االنتقام            .الفلسطينيين

حمـاس  : "وأردف الــمحلل قـائالً    . تشجيع اتباع سلوك اجتماعي اكثر ميالً لإلسالم في غزة متفـاوت          
ريصة اال تبدو كدولة اسالمية ولذلك ابتعدت عن اقرار قوانين وتشريعات اسالمية إلجبار الناس علـى                ح

لـم تحاول اتخاذ خطوات السلـمة الـمجتمع ولكن السماح لـمثل هـذه الجماعـات             . اعتناق ما تعتقد  
 ".الشبيهة بالقاعدة بالتواجد هو امر خطر

 تجد مجندين بين أعضاء حماس والفصائل االخـرى الـذين           ان جماعته : وقال ابو حفص ذو اللحية الكثة     
وألقي القبض عليه ثالث مرات ليستجوبه رجال االمن التابعون لحماس لكن في كـل              . تحرروا من الوهم  

حتى لو انتهى حكم اليهود في فلسطين نحن أصحاب         "ومضى ابو حفص يقول      .مرة كانوا يطلقون سراحه   
وأردف . إن على الدول االخرى القبول بالحكم الـمطلق لالسالم       : يفاًمض" دعوة والبد أن ننطلق بالدعوة    

 .إما أن يدخلوا االسالم وإما أن يدفعوا الجزية وإال فالسيف: "قائالً
ان جماعته التي أحجم عن التحدث بالتفصيل عن قوتهـا          : ابو حفص الذي أجرت رويترز مقابلة معه قال       

بالنسبة للقاعدة فال   "وأضاف  .  رسمية تنظيمية مع أسامة بن الدن      موالية للقاعدة بالرغم من افتقارها لصلة     
ليـست لنـا أيـة      : "وأردف قـائال   .القاعدة كفكر ونهج موجودة على االرض     . حاجة الن تكون في غزة    

 ".هم اخواننا في العقيدة وال توجد لدينا اختالفات في الفهم. عالقات تنظيمية مع القاعدة ولكنهم اخواننا
ن سكان غزة انهم يشعرون بالضغط بسبب الوجود واسع االنتشار لـمقاتلي حماس الـذين              ويقول كثير م  

بعض النساء ذكرن أنهن شعرن بحرية اختيار اال يرتـدين           .يحثونهم على االلتزام باالسالم بدرجة اكبر     
الحجاب بسبب الشعور بمزيد من االمن في الشوارع بعد توقف القتـال بـين الفـصائل فـي حزيـران               

أنا ال أحب حماس ولكنني أشعر بأمن أكثر وحرية في أال           "وقالت أحالم التي تعمل سكرتيرة       .ضيالـما
   .أرتدي غطاء رأس الن رجال شرطة حماس ال يضايقونني

  ١٢/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
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   أوان المصالحة الفلسطينية الداخلية؟حلهل  .٥٨
   نافعىبشير موس. د

 األسبوع األول من هذا الشهر، حول ضرورة بـدء حـوار            أطلقت تصريحات الرئيس الفلسطيني، خالل    
قلة فقـط فـي الـساحة الـسياسية         . وطني شامل أجواء من التفاؤل في األوساط الفلسطينية كافة تقريباً         

الفلسطينية تجد مصلحتها في حالة االنقسام المستمرة منذ عام كامل بين غـزة ورام اهللا؛ أمـا األكثريـة                   
  .لعرب فيرون في الوضع الراهن حالة شاذة البد أن تنتهيالعظمي من الفلسطينيين وا

خالل األيام القليلة التالية لصدور تصريح الرئيس الفلسطيني، تصاعدت اآلمال وتراجعت طبقـاً لـردود               
األصداء اإليجابية التي أثارتها دعوة عباس في صفوف قيادة حماس، عززت من            . الفعل العربية والدولية  
ولكن اتصاالت وزيرة الخارجية األمريكيـة      .  الممكن رؤية الضوء في نهاية النفق      الشعور العام بأن من   

بالرئيس الفلسطيني، ومن ثم تصريحات الناطقين الرسميين األمريكيين حول التطمينـات التـي تلقتهـا               
وقد كشف القرار اإلسرائيلي المتعلـق      . واشنطن من رام اهللا، تسببت في انحسار ملموس ألجواء التفاؤل         

. أخير تحويل أموال الضرائب إلي حكومة فياض عن حجم الضغوط اإلسرائيلية المتوقعة علـي رام اهللا      بت
ثم جاءت جولة عباس العربية، التي بدأت بزيارة الرياض والقاهرة، وتوكيد كل من قيادة السلطة وقيـادة                 

ن األمور تتحرك   حماس علي دور مصر المركزي في إدارة عجلة الحوار الوطني المرتقب، لتشير إلي أ             
السؤال الهام هو لماذا اآلن، وهل ثمة أمل ملموس في أن تعاد اللحمة إلي الـساحة                . في االتجاه الصحيح  
من العام الماضـي، قـاوم      ) يونيو(منذ سيطرة حماس علي قطاع غزة في حزيران         . الفلسطينية الوطنية 

فلسطيني ومحاولة العمل علـي تفـاهم       الرئيس الفلسطيني كل دعوة فلسطينية أو عربية للحوار الوطني ال         
. ينهي وضع االنقسام بين الضفة والقطاع، بما في ذلك الدعوات من داخل حماس أو من أطراف فتحاوية                

وحتي الرياض، والقاهرة علي وجه الخصوص، كانتا ترغبان في أن ال تستمر حالـة االنقـسام وأن ال                  
 قوة الدعم العربية الرئيـسية للـسلطة الفلـسطينية          وألن القاهرة والرياض تمثالن   . تتحول إلي أمر واقع   

. ولقيادة عباس، فإن عجزهما عن إطالق عملية المصالحة كان يعني أن العقبات كانت لـم تـزل هائلـة                  
بعض ما تردد خالل العام الماضي تعلق بحاشية الرئيس الفلسطيني وبعض مستشاريه، وعـداء هـؤالء                

يقي، بالطبع؛ وليس ثمة شك أن الطبقة الفلسطينية الـسياسية          مثل هذا العداء حق   . المرضي لحركة حماس  
واألمنية نظرت إلي نتائج انتخابات المجلس التشريعي وإلي فوز حماس وتشكيلها الحكومـة الفلـسطينية               

الحقيقيـة خلـف    ) أو األسـباب  (ولكن السبب   . باعتبارها سلسلة انقالبات وليس تعبيراً عن إرادة الشعب       
  .لتأكيد أبعد من ذلكموقف رام هللا كان با

 نكستين متتاليتين في منطقة المشرق العربـي، إلـي   ٢٠٠٦ ـ  ٢٠٠٥واجهت السياسة األمريكية خالل 
أولها، كان فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية، وثانيهـا الهزيمـة           : جانب األزمة العراقية المستحكمة   
ألمريكية استيعاب النكستين، ومـن ثـم       ، حاولت اإلدارة ا   ٢٠٠٧في  . اإلسرائيلية في الحرب علي لبنان    

وعندما أجهض مشروع إطاحة حكومة حماس، تحولـت سياسـة          . فرض التراجع علي خصومها العرب    
رحب الجانـب اإلسـرائيلي     . االستيعاب إلي المحافظة علي االنقسام الفلسطيني الداخلي ومحاصرة غزة        

حبت به الدوائر الفلسطينية االستئصالية ألنهـا       باالنقسام بين غزة ورام اهللا ألن فيه إضعافاً للطرفين؛ ور         
أما . اعتقدت أنه سينتهي بثورة شعبية في غزة تضع نهاية لحركة حماس، أو تؤدي إلضعافها علي األقل               

السلطة الفلسطينية، فقد قدمت لها وعود كبيرة بالتوصل إلي اتفاق سالم فلسطيني ـ إسرائيلي قبل نهايـة   
واصم العربية الرئيسية، وانتقاداتها المعلنة ونصف المعلنة إلطار أنـابوليس،          وبالرغم من تردد الع   . العام

فقد أقنعت علي هذا النحو أو ذاك بدعم خيار االنقسام الفلسطيني ومحاصرة غزة، أو السكوت علي هـذا                  
  .الخيار، مقابل إيجاد حل نهائي للمسألة الفلسطينية قبل اختتام والية الرئيس بوش

م تأت كما ترغب األطراف المختلفة، بل وأثارت أسئلة كبري حـول مـصداقية سياسـة                بيد أن النتائج ل   
. السالم، ليس فقط في الساحة الفلسطينية ولكن أيضاً في المجال العربي المشرقي ككـل             /الحصار/االنقسام
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أخفق الحصار في فرض االستسالم علي قطاع غزة؛ وبالرغم من الضغوط االقتـصادية واالجتماعيـة               
ة، ومن الضغوط العسكرية اإلسرائيلية التي لم تنقطع عن نشر الموت والدمار، كانـت االنتفاضـة                الهائل

ال القوي الدوليـة، ال األنظمـة العربيـة، وال         . الوحيدة التي يشهدها القطاع هي االنتفاضة ضد الحصار       
ف عند إخفاق سياسـة     ولكن األمور لم تتوق   . الطبقة الفلسطينية السياسية، فهمت المزاج الشعبي الفلسطيني      

. الحصار، بل ورافق هذا اإلخفاق تراجع حثيث في أفق الوعود التي أطلقت قبل وأثناء مؤتمر أنـابوليس                
ثمة من يري أن القبول العربي ـ الفلسطيني بعملية سالم ال مرجعية دولية لها، سوي مرجعية الوعـود   

ا صحيح بالتأكيد، ولكن حتي هذه الوعود أخذت        وهذ. األمريكية، كان خياراً محفوفاً بالمخاطر منذ البداية      
ال الزيارات المتكررة لوزيرة الخارجية األمريكية لمسرح التفاوض، وال زيارة الرئيس بوش،            . في التبدد 

 مـستوي رؤسـاء الوفـدين، وال اللقـاءات          ىوال عشرات الجلسات التفاوضية علي مستوي اللجان وعل       
وإن أخذنا تصريحات الـرئيس     .  أنجزت قدراً ملموساً من االتفاق     الدورية بين عباس وأولمرت، تبدو أنها     

هذا فيما تسير واليـة إدارة بـوش إلـي          . عباس في االعتبار، فإن جملة واحدة من االتفاق لم تكتب بعد          
  .نهايتها

من جهة أخري، تواجه اإلدارة األمريكية عثرات كأداء في ثالثة مواقع أخـري بالغـة الحـساسية فـي                   
فقد اثبت النظام السوري أنه أقدر علي البقاء مما كان يظـن قبـل عـام أو عـامين،                   . بيالمشرق العر 

وسرعان ما فاجأ العرب واألمريكيين بفتح خط تفاوضي مع اإلسرائيليين عن طريق تركيـا، بـدون أن                 
وبغض النظر عن دوافع الطرفين الحقيقية من فتح هـذا الخـط            . يخرج عن ثوابته التفاوضية المعروفة    

اوضي، فليس ثمة شك أن المفاوضات مع سورية تؤشر إلي انحسار الجدية اإلسرائيلية في التفـاوض                التف
الماضي، فقد أسفر   ) مايو(وفي لبنان، وبالرغم من تفاقم األزمة الداخلية خالل شهر ايار           . مع الفلسطينيين 

 حكومـة تـآلف     تصاعد األزمة عن حل ولو جزئي ومؤقت، سمح بانتخاب رئيس للجمهورية ويكاد ينتج            
وفي العراق، يواجه المقترح األمريكـي التفاقيـة تنظـيم          . وطني، يتوقع لها استعادة قدر من االستقرار      

العالقات األمريكية ـ العراقية طويلة المدي معارضة شعبية واسعة النطاق، تعززها ضـغوط إيرانيـة    
ن الدور األمريكي كان هامـشياً      المهم في كل هذه الحاالت أ     . سافرة علي حكومة المالكي لرفض االتفاق     

إلي حد كبير؛ إذ أن ثمة شواهد علي أن واشنطن فوجئت بحجم الوساطة التركية في المفاوضات السورية                 
وبـالرغم مـن    . ـ اإلسرائيلية، كما أن اتفاق الدوحة هو في جوهره انعكاس لرغبة لبنانية وإرادة عربية             

ن وكأنها تنتظر آثـار المعارضـة الـشعبية العراقيـة           الوجود العسكري الهائل في العراق، تبدو واشنط      
  .والضغوط اإليرانية، بدالً من أن تكون في موقع صاحب القرار

لم يكن من الصعب علي القيادة الفلسطينية رؤية جملة المتغيرات المتالحقة، وقد وصـلت إلـي قناعـة                  
 الحالية لم يعد مسوغاً، ال علي صعيد        سريعة خالل األسابيع القليلة الماضية إلي أن قبولها بحالة االنقسام         

استمرار االنقسام بدون ثمن تفاوضي هـو فـي         . عملية التفاوض، وعلي صعيد البقاء الفلسطيني الوطني      
ثمة من يعتقد أن دعوة عباس للحوار ليست أكثر مـن           . الحقيقة دفع بالقضية الوطنية نحو االنهيار الكلي      
وربمـا  . رائيلي لدفع عملية التفاوض المتعثرة إلي األمـام       وسيلة ضغط علي واشنطن وعلي الجانب اإلس      

كان هذا االحتمال وارداً قبل زيارة الرياض والقاهرة؛ أما وقد استدعيت المظلة العربية علي هذا النحـو،               
مهما كان األمـر، فـإن      . فإن من الصعب تصور عدم جدية عباس ومخاطرته بمصداقية عالقاته العربية          

لدعوة للحوار ستتضح بما فيه الكفاية بعد زيارة رايس المترقبـة لقاعـة التفـاوض               حقيقة النوايا خلف ا   
المشكلة قد ال تكون في جدية الدعوة بل فـي تـصور كـل مـن الطـرفين      . الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 

) أو عدم التوصل  (الفلسطينيين لمادة الحوار الوطني ومسائله؛ وهذا ما سيحكم النتائج التي يمكن التوصل             
  .اإليه

حول ضرورة تراجـع حمـاس عـن        ) يونيو( حزيران   ٩التصريحات التي أطلقها عبد ربه في القاهرة        
إن كـان مطلـب     . انقالبها وإعادة األجهزة األمنية إلي القطاع، تشير إلي تصورات غير واقعية للحوار           



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                   ١١٠٦:         العدد                  ١٢/٦/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

 تكـراراً،   التراجع شرطاً للحوار، فمن الصعب انطالق هذا الحوار ابتداء، بعد أن قالت حمـاس مـراراً               
ومعها عدد كبير من القيادات والتنظيمات الفلسطينية األخري، أن الحوار الوطني البـد أن ينطلـق بـال              

كما أن الحديث عن تراجع إدارة حماس في القطاع عن مجمل اإلجراءات التـي اتخـذت                . شروط مسبقة 
التي تعهدتها، ينم عن تصور     طوال العام الماضي، بدون إشارة إلي تراجع إدارة رام اهللا عن اإلجراءات             

األوضاع في قطاع غزة لن تعود إلي ما كانت عليه، ليس ألن حماس ال تريد،               . غير عادل وغير متوازن   
وليس ثمة شك أن عودة القيادة الفلسطينية إلـي مطالبهـا الـسابقة             . بل ألن أهالي القطاع يرفضون ذلك     

ا منظمة التحرير، واإلقرار بـأن المنظمـة فـي          بضرورة الموافقة علي كافة االتفاقات التي وقعت عليه       
األكثر واقعية  . صيغتها الحالية هي الممثل الشرعي والوحيد، سيشكل حجر عثرة كبيرة في طريق الحوار            

تعالج األولي ما نجم عـن حـال االنقـسام فـي            : وعقالنية، ربما، إطالق عملية الحوار علي مرحلتين      
لسلطة، ولكن أيضاً علـي صـعيد القـرارات ذات الطـابع            المنطقتين، ليس فقط علي صعيد مؤسسات ا      

وتعالج . الدستوري والقانوني التي استهدفت العزل والتضييق السياسي، في صورة مباشرة وغير مباشرة           
المرحلة الثانية كيفية التوصل إلي اتفاق حد أدني بين كافة القوي واالتجاهات الفلـسطينية حـول إطـار                  

  .طنيمرجعي للعمل الفلسطيني الو
حاجة إلدارة  : ما هو واضح حتي اآلن أن الحوار الوطني الفلسطيني الموعود بات حاجة لجميع األطراف             

حماس في غزة، التي يحيط بها وبالشعب حصار يشارك فيه العرب والعالم؛ وحاجة إلدارة رام اهللا التي                 
خابي يستحيل إنجازه بـدون     يخيب ظنها تدريجياً بوعود اتفاق السالم، والتي توشك مواجهة استحقاق انت          

عودة الوحدة بين جناحي سلطة الحكم الذاتي؛ وحاجة عربية، ألن العرب، وعلي رأسهم مـصر، يقفـون    
اآلن موقفاً ال يحسدون عليه في منطقة فراغ قرار بين الشعب الفلسطيني، من ناحية، والدولـة العبريـة                  

ة جامعة بعد أن أصبح االنقـسام مـصدر         والحليف األمريكي، من ناحية أخري؛ وحاجة فلسطينية وطني       
ولكن أحداً ال يجب أن يتوقع نتائج سريعة علي أية حال؛ فهذه عمليـة              . خطر يهدد أسس القضية الوطنية    

  .قد تطول
  ١٢/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  !استجابة غير ناضجة ومعوقات متوقعة..  الفلسطينيالحوار .٥٩

  عدنان سليم أبو هليل
فهو إنما قبل قبوال فقـط      ) بمبادرة الرئيس (ئيس عباس بالحوار مع حماس       ال يصح أن يوصف قبول الر     

نقـول هـذا لـيس      .. ما دعته إليه حماس والجامعة العربية ودول كثيرة وبعد سنة من الرفض والتشرط            
 وهو موضوعنا   -للمماحكة ولكن لما لذلك من أهمية في توصيف هذا القبول والتعرف على دوافعه إليه               

حيحا أنه قبل الحوار مع حماس ألنه تسربت له أنباء عن نية العدو اجتياح غزة وأنـه                  وليس ص  -اليوم  
يريد لقبوله التبرؤ من شبهة المشاركة فيه ويخشى العيب التاريخي جراءه فالعدو لم يحسم قراره بـشأن                 

وإن  لن يقوم بذلك     - وحسب المعطيات وبالنظر للوقائع على األرض        -اجتياح غزة بل على العكس فهو       
لوح ولمح أو صرح اللهم إال إذا كان ال ينحكم لمنطق سياسي واقعي ثم إن الـسلطة تمـارس التنـسيق                     
المباشر والصريح مع االحتالل كل يوم وحتى اليوم ضد حماس وضد غير حماس وهي ال تـرى ذلـك                   

بينـه وبـين    وليس صحيحا أيضا أن قبوله بالحوار يعود لفشل المفاوضات الجاريـة            .. يعيبها أو يخيفها  
إلـخ ،   ..  يصدر بذلك رسالة ألمريكا واالحتالل أنه قد يتصالح مع حماس          - أي عباس    -االحتالل وأنه   

ليس صحيحا لسبب بسيط هو أنها فرضية تقوم على اعتبار المفاوضات بين طرفين نقيضين وأن السلطة                
رنا لهـا فـي مقـال       ومفاوضيها طرف ند ونقيض فيها وهذا غير صحيح بشهادة شمعون بيرس التي أش            

وليس صحيحا كذلك أن المقصود احتواء ردة فعل حماس على إعالن اتفاق مبادئ، قد يكونـون                .. سابق
توصلوا إليه ويمس الحد األدنى من المتوافق عليه وذلك ألن االنقسام الحالي هو األفضل في هذه الحالـة                  
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) الخارجة( من رقابة ورفض حماس      وهو يوفر فرصة التوقيع في ظل حالة أشبه بحالة الطوارئ وتحلله          
ثم إن السيد الرئيس يعلم أن حماس من النوع الذي ال تثنيه المجامالت وال تـسكته                ) المعطل(والتشريعي  

وغني أيـضا عـن     .. التطميعات وال من فئة الالموقف وبالتالي فال يجدي معها تخجيالت وال إغراءات           
لى قاعدة القبول بالشراكة السياسية أو اإلحساس بـاألخوة         القول إن قبول السيد الرئيس بالحوار ال يأتي ع        

  .إلى غير ذلك من اإلنشاء السياسي.. وال لتدعيم المفاوض
ولكن إذا ربطنا هذا القبول بسياق األحداث وسباقها ولحاقها ورصـدنا تسلـسلها وحللنـا بموضـوعية                 

ارت تجد آذانا صاغية حتى     الظروف التي جاء فيها فسنجد أن الحصار بدأ يتفكك وأن مطالب حماس ص            
وما زيارة كارتر وما تكشف من اتصاالت الفرنسيين        (في المعسكر الغربي الداعم والمؤيد تاريخيا للعدو        

إال بعض دليل على ذلك وحتى أمريكا فقد اعترفـت أخيـرا أن الحـصار مـن الناحيـة                   ) واألوروبيين
 الحصار لم يهد حماس ولن يفت في عزمها         ثم لقد بات واضحا أن    ! االستراتيجية قد انقلب لصالح حماس      

وكذلك االعتداءات العسكرية فلم ترجع حماس عن مواقفها ولم تغير من محدداتها قيد أنملة ولم تفلح فـي                  
التأثير على سيطرتها الميدانية واألمنية وأما محاوالت االغتيـال تلـك التـي حاولتهـا سـلطة رام اهللا                   

لموظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية فقد أثبتـت         ومحاوالت التعويق واإلفشال وسحب ا    
 أي تلك المحـاوالت     -سنة من حكم حماس الناجح وتوظيفاتها المتواصلة واستقرار األمن بين يديها أنها             

يعلم المحاصرون لغزة أن األمور ال يمكن أن تدوم بهـذا           ..  قد فشلت وفشلت في تخويفها وزحزحتها      -
 وهـي   - لم يتبق منها إال سـتة أشـهر          -أن أيام والية أولمرت وعباس وبوش كلهم        الشكل وهم يرون    

تتناقص، وليس من المؤكد أن خلفاءهم سيسيرون على نفس المنوال وذات المراهنات خاصة وأن النتائج               
هذا من جهة، ومن الجهة األخرى فيعلمون أن حماس لن تصبر إلى ما ال              ..  غير مشجعة  - حتى اآلن    -

وما قامت به من فعاليات شعبية ومقاومة لكسر الحصار يبين أن لديها ما تفعله              ) وأن للصبر حدود  (نهاية  
ذلك كله جعل العدو بل جعلهم يبحثون عن تهدئة صارت المالذ الوحيد في ظل الفشل               .. وما ستفاجئهم به  

 بد أن يكون لها      لن تكون مجانية وال    - كما تقول حماس     -ولكن تلك التهدئة    .. في كل الخيارات األخرى   
ما سيعني بالنسبة للعدو خسائر سياسية وأمنيـة        ) من فك الحصار وفتح المعابر وتوقف االعتداءات      (ثمن  

استراتيجية واألخطر بالنسبة للعدو أن يكون الثمن لصالح حماس التي ستتعزز صورتها فـي الوجـدان                
لمصادمة تحقيق مـا لـم تحـصل      الفلسطيني كمخلّص وكمقتدر وإذ تكون استطاعت بمنهج والتضحية وا        

  ..السلطة المفاوِضة عشر معشاره منذ أن قامت وبكل تنازالتها وتورطاتها
  

 من تهدئة وكان ال بد من خسائر سياسية فال يجوز أن تـستفيد منهـا                - في نظر العدو     -فإذا كان ال بد     
ة وال أن تـنجح فـي        أن تحكم في ظروف طبيعي     - ومنذ أول يوم بعد فوزها       -حماس التي لم يسمح لها      

تحويل السلطة لكيان سياسي حقيقي يفرض شروطا ويستعيد حقوقا وال أن تنجح في الجمع بين المقاومـة                 
من هنا جاءت ضرورة أن يرجع عباس إلى غزة وأن تكون التهدئة معه وأن تجيـر ثمارهـا                  .. والحكم  

به إلى غزة ويعود حرس الرئيس      وذلك ال يكون إال باتفاق مع حماس عبر حوار تعود السلطة بموج           .. له
ثم يستقر في األذهان بعد كل ذلك ما أراده وحرص االحتالل عليه دائمـا مـن أن حكـم                   .. إلى المعابر 

حماس يساوي الحصار واإلغالق ويقترن بالقتل اليومي والموت البطيء وتنتج عنه حياة غيـر طبيعيـة                
 فتح المعابر وينتج عنـه الهـدوء النـسبي           يساوي - والرئاسة   -في حين أن حكم فتح      .. وانقسام وطني 

من هنا فبقدر ما يحس العدو بأزمة وبقدر ما أولمرت وبوش والسيد عباس يـسابقون               .. والوحدة الوطنية 
نهاية واليتهم وبقدر ما تشكله التهدئة بالنسبة لهم من متنفس وبقدر ما مصر محرجة من عجزها عن فتح                  

 رام اهللا في الكيد والنكاية بحماس التي صـبرت وصـابرت            معبر رفح وبقدر ما فشلت محاوالت سلطة      
بقدر ما كان ذلك دافعا لعباس أن يقبل اليد         .. وتحملت وتحمل شعبها معها وبقدر ما تقترب أسباب الفرج          

  ..الممدودة من حماس
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لم تفقد نزاهتها ولم تستغل الفرصة      ) وهي تعرف حيص بيصهم وأن أزمتهم طرمة       (-العجيب أن حماس    
تتعامل بانتهازية فلم ترفع سقف مطالبها ولم تبلور شروطا إضافية على الحوار بل على العكس مـن                 ولم  

كل ذلك فقد وجدناها تبادر لتأكيد سعيها للحوار وبحثها عن الوفاق غير أننا وجدنا مـن حـول الـرئيس                
ـ  الحوار البد أن يشمل كل    : يتذاكون فيما يظنون أن حماس لم تتنبه إليه فيقولون مثال           ) ) ١٤ الفصائل ال

التـسميات بـدون    (وهو ما يعني تجييش الفصائل ضد حماس وما يعني أن تجلس وبالتساوي مع فصائل               
سواء بسواء مثال بمثل وكأن المشكلة بين حماس والكل الفلسطيني وليـست مـع زعـران فـتح                  ) ذوات

درة اليمنية وإعادة األمور فـي      الحوار يهدف لتنفيذ المبا   : ومغامراتها وغرقها في أجندة دايتون، ويقولون     
وهو ما يعني أن التغييرات غير الدستورية في الضفة ليـست موضـع نقـاش أو                .. غزة لما كانت عليه   

.. الحوار ليس مباشرا وأن التقابل سيكون بين المصريين مع كل طرف علـى انفـراد              : حوار، ويقولون 
  ..وهو ما يعني أن المطلوب ليس الصلح بل توابعه ومترتباته

ليس المطلوب من حماس أن ترفض الحوار، وال أن ترفـع سـقف مطالبهـا، ولكـن                 : ومع هذا أقول    
المطلوب أن ال يتوقع أحد الكثير من النتائج لحوار ينطلق أساسا من قاعدة المكـر والتـآمر والمطلـوب        

دامت كل  تصويب النيات وتعديل التصريحات، والمطلوب أن ال يراهن أحد على دعوى النيات الطيبة ما               
األفعال والوقائع تثبت العكس، والمطلوب أن يغوص الحوار عندما يبدأ إلى جوهر الخالفـات وأن يـتم                 
البحث في أصل األزمة وهو وجود أجندات خارج وطنية لدى سلطة رام اهللا واستجاباتها ألطراف فاعلة                

ن يؤتي لهم ثماره، وال بد      في المنطقة وخارجها ال ترغب في الوفاق الفلسطيني وستعمل على وأده بعد أ            
من تحديد آليات واضحة ومحددة للتعامل مع هذه الجهات، وآليات أخرى منضبطة إلدارة الخالفات بـين                

فال يجوز أن يكون إال بعد أن تستطيع األطراف          ) ) ١٤الفصيلين، أما إشراك الفصائل التي يقولون إنها        
 على خالفاتهما بعيدا عن التعويم وعن استحـضار          تفكيك عداوتهما بالتركيز   - فتح وحماس    -األساسية  

والمطلوب أيـضا أن ال   .. كل تناقضات المشهد الفلسطيني وعن االنصراف للثانويات واختالط المعادالت        
يكون الدخول للحوار على قاعدة شرعنة وتثبيت أخطاء البعض وتجريم اآلخـر، والمطلـوب أن تـسير        

  ..أن ال يوفر أحدهما له هامش المراوحة بين الموقفينالحوارات باتجاه استثمار أزمة العدو و
قبول السيد عباس بمبادرة حماس وبالمناشدات العربيـة هـو اسـتجابة منطقيـة لظـروف                : آخر القول 

 وبالنظر لما يصدر حتى     -موضوعية وهو واقعية وبراجماتية غير مذمومة من حيث هي ولكن يبدو أنها             
 استجابة مبدئية ولم تنضج بعد وأن ثمـة عقبـات           -الرئيس  اآلن من تصريحات بخصوصها عمن حول       

وهو ما يعني أن على حماس أن تصر على الحوار كلما توقـف وأن              .. وتعطالت يجب أن ال نتفاجأ بها     
.. تعمل على أن يثمر وحدة وطنية حقيقية بالقدر الذي تصر فيه على تفكيك الحصار ومواجهة العـدوان                

  .. واحدةفكلها حلقات متواصلة في سلسلة
 ١٢/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   الوطنية ليست حاصل جمع فريقين مأزومين الوحدة .٦٠

  عريب الرنتاوي
حتى ال تكون الوحدة الوطنية الفلسطينية حاصل جمع فريقين مأزومين ، فإن الحوار الوطني الفلـسطيني                

كل ما فيها عقد وتعقيدات     اللحظة الفلسطينية الراهنة ، ب    " تفاصيل"المزمع الشروع فيه ، يجب أن يتخطى        
فصائلية ، إلى محاولة صياغة رؤية إستراتيجية مشتركة للمرحلة المقبلة في كفاح الشعب الفلسطيني فـي       
سبيل حريته واستقالله ، والتخطي هنا ال يعني القفز عن المشكالت الواقعية والتحديات المباشـرة التـي                 

  .االكتفاء بالبحث عن مسكنات للصداع الناجم عنهاتواجه الشعب الفلسطيني ، بل عدم التوقف عندها و
لمبادرة الرئيس عباس ، تعبـر عـن        " اإليجابية والفورية "إذا أخذنا برواية السلطة ، فإن استجابة حماس         

وإذا ما استعرضـنا قـراءة حمـاس        ... تفاقم أزمة الحركة وخيارها المقاوم وقطاعها الجائع والمحاصر       
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تنطلق من فرضية انسداد أفق المفاوضات والتسوية ، وافتراض تأزم خيـار            لمبادرة عباس ، لوجدنا أنها      
  .وفشل رهاناتها على مسار أنابوليس" السلمي"السلطة 

تكمن في الروايتين معا ، فكال الفريقين مأزوم مأزوم ، وكال الخيارين وصل إلـى               " الحقيقة"والحقيقة أن   
قف عن المخارج ، فمشوار الشعب الفلسطيني على        طريق مسدود ، وقد آن أوان البحث عن حلول ال التو          

طريق الحرية واالستقالل ما زال طويال ، ودونه خرط القتاد ، والفلسطينيون بحاجة إلعـادة االعتبـار                 
للمقاومة الرشيدة والمفاوضات الرشيدة في الوقت ذاته ، ومن دون المزج بينهما ، سنظل ندور في حلقة                 

لتي ال هدف لها سوى استجالب واستمطار المساعدات لتغطية الرواتـب           مفرغة من المفاوضات العبثية ا    
ال هدف لها سوى استعجال التهدئة ووقـف        " مقاومة"، كما أننا سنظل ندور في دوامة        " كل شهر بشهره  "

  إطالق النار ، فأية مفاوضات هذه ، وأي مقاومة تلك؟،
 ، ويعيد بناء اإلجماع الـوطني الفلـسطيني         نريد حوارا يعيد االعتبار لبرنامج العمل الوطني الفلسطيني       

حول هذا البرنامج ، ونريد حوارا يعرف من دون لبس معنى المقاومـة الرشـيدة وأشـكالها ووسـائلها          
وأدواتها ، بدون مزايدات رخيصة أو استسالمية مذلة ، ونريد حوارا ينتهي إلى خلق آليات إلنتاج وإعادة                 

فبعض الوجوه على الساحة الفلسطيني ، بات ممجوجـا ، ويثيـر فـي              إنتاج النخب القيادية الفلسطيني ،      
  .النفس من مشاعر اإلحباط واليأس والغضب أكثر ما يبعث فيها من مشاعر االرتياح والتفاؤل والثقة

نريد أن حوارا يؤسس لنظام سياسي فلسطيني جديد ، تلعب فيه منظمة التحريـر الفلـسطينية ، الممثـل                   
العمود الفقري ، ويعاد من خالله تعريف وظائف السلطة الفلسطينية أو حلهـا إن              الشرعي الوحيد ، دور     

اقتضت الضرورة ، حتى ال تبقى قيادة شعب فلسطين وحقوقه ومستقبل كفاحه ، رهنا بكشوف الرواتـب                 
نهاية كل عام ، تماما كما حصل قبل أيام عندما تأخرت رواتب الموظفين ، الحادثة التي فسرت كرسـالة              

رائيل ردا على رسالة فياض لالتحاد األوروبي المطالبة بعدم رفع مستوى التعـاون مـع الدولـة                 من إس 
العبرية ، وفي رواية أخرى للحادثة قيل أنها رسالة من فياض إلى عباس تذكره بأن مبادرته الحواريـة                  

بحكومة جديدة بدل    انتهت إلى اإلتيان     - المبادرة   -األخيرة ستكون مكلفة وثمنها قطع الرواتب ، إن هي          
  .حكومته ، وثمنا للمصالحة مع حماس

نريد حوارا تنخرط فيه قوى الشعب الفلسطيني الحية في الداخل والخارج ، غير مقتصر على مومياءات                
الفصائل وانشقاقاتها الخالية من الدسم والمضمون ، وبمشاركة المجتمع المدني ورجال األعمال والمثقفين             

حكاية عودة األوضاع إلى ما كانـت  "يتخطى الشروط والشروط المسبقة ، ويتجاوز واألكاديميين ، حوار    
، فعقارب الساعة ال تعود إلى الوراء ، واألهم أن يتطلع المتحاورون إلى المستقبل ، فال األوضاع                 " عليه

قبل انقالب حماس كانت جيدة ، وال هي تحسنت بعد انقالبها ، والمطلوب اليوم بحث أوضـاع القـضية                   
، بدل المضي في صرف الجهـد والطاقـة فـي           " مقاومة االحتالل أوال  "الفلسطينية برمتها ، ومن مدخل      

صراع إرادات مقيت ، بين رفاق الخندق الواحد ، على سلطة متهالكة باتت عبئا على شـعبها بـدل أن                    
 .تكون ذخرا له

  ١٢/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  !؟"حل الدولتين" بعد انهيار فكرة ماذا .٦١

 محمود خالد وليد 
بعد الوضع الذي تمخض عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السالم على المـسار الفلـسطيني                 
اإلسرائيلي؛ وألن الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين تبدو غير واقعية وصعبة التطبيق من أجل إقامة              

 بصورة نهائيـة لمـصلحة الدولـة        هل انهار حّل الدولتين   : الدولة الفلسطينية المستقلة بزغ السؤال التالي     
الواحدة ثنائية القومية؟ أم إلى أين تتجه األمور؟ ويبدو أن هذا السؤال يتـردد كثيـراً داخـل األوسـاط                    

 .األميركية، كما في األوساط اإلسرائيلية، ولو أنه في الوسط الفلسطيني ال يزال همساً
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ي الوقت الذي يتراجع فيـه حلـم الدولـة          هذا السؤال المطروح في أروقة مراكز البحث الغربية جاء ف         
وفي تقدير مراقبين، فإن إعادة توحيد الضفّة والقطاع باتـت          . الفلسطينية المستقلّة أكثر من أي يوم مضى      

ترسـيخ التقطيـع    ) إسـرائيل (عملية معقّدة، وإن الوضع الراهن مرشّح لالستمرار، وإن في مـصلحة            
وما لم تحدث معجزة سياسية تعيـد       . يس ما يدّل على العكس    الجغرافي وتكريسه بكل األشكال الممكنة، ول     

) والضفّة وغـزة  ) إسرائيل" ((الدول الثالث "خلق نوع من التوافق االجباري بين الفلسطينيين، فإن منطق          
 .هو السائد، وهو منطق ال يشكّل حالً على المديين القريب والبعيد

المأزق الذي يعيشه أولمرت وتراجع الدعم األمريكي       ، و )إسرائيل(ومع توالي االنهيارات السياسية داخل      
للعملية السلمية في المنطقة البل التخلي عنها، فإن الكالم على مفاوضات تقود الى اتفاق علـى اإلطـار                  

 .النهائي للدولة الفلسطينية القابلة للحياة بات ضرباً من الوهم وتضييع الوقت
لحديث عن عملية السالم أصبح وهمـا وإن إقامـة دولـة    واذا كان ثمة من يختلف معي عندما أقول أن ا     

الممارسـات  : فلسطينية قابلة للحياة أصبحت أبعد ما تكون، فإنني أدلل على ذلك بمعطيات بـسيطة، أوالً              
العسكرية واالستيطانية اإلسرائيلية منذ ستة عقود بدلت الجغرافيـا الـسياسية بـصورة جذريـة، هـذه                 

 المئة من الضفة الغربية، وأن المساحة المتبقّية عبـارة عـن منـاطق               في ٤٠المستوطنات تحتل مساحة    
وقد أعلـن مـؤخراً عـن نيـة         . عسكرية مقفلة ومحميات طبيعية وطرقات مخصصة لإلسرائيليين فقط       

بناء مئات الوحدات االستيطانية في منطقة القدس الشرقية، وهي التي من المفترض ان تكـون               ) إسرائيل(
مفصولة بشكل كامل تقريباً عما تبقّى مـن الـضفة بطـوق مـن              " الموعودة"طينية  عاصمة الدولة الفلس  

هناك جدار فصل عنصري يتلوى كالثعبان      : ثانيا. المستوطنات اليهودية اآلخذة في التضخّم عاماً بعد عام       
في أراضي الضفة أكل األخضر واليابس، كما أن المساحة المخصصة للفلـسطينيين مزروعـة بمئـات                

الموقف االمريكي من عملية السالم أشهره جورج بوش على المأل ومن علـى منـصة               :  ثالثا الحواجز،
ـ     وقد تخلى عن وعوده التي قطعها على نفسه، لذا بات الكـالم            ) إسرائيل(الكنيست عند زيارته األخيرة ل

ي فـي   ، مجرد فرضية تجاوزتها األحداث، وهو مناورة مكشوفة لتحييد الصف العرب          "حّل الدولتين "على  
داخل االدارة األميركيـة    " المحافظين الجدد "أي مواجهة أميركية أو إسرائيلية محتملة مع إيران، علماً أن           

 .يعارضون تماماً قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة
من هذا المنطلق عاد الحديث مجدداً عن الدولة ثنائية القومية، والتي تعني دولة ديمقراطية ثنائية القوميـة           

فمنهم من يرى في هذه     . كل مساحة فلسطين االنتدابية، طبعا القائلون فيها تتعدد دوافعهم ومنطلقاتهم         على  
 .اإلسرائيلي-حال عادال وممكنا للنزاع الفلسطيني) من منطلقات أيديولوجية راسخة(الفكرة 

منـع بـشكل    ومنهم من يرى في ذلك حال يتعامل مع األمر الواقع واألمور المستجدة على األرض التي ت               
 .فعلي تطبيق فكرة الدولة أحادية القومية لكلتا المجموعتين القوميتين

في تقويض قدرات السلطة الفلسطينية التي تشكّل األساس لقيام تلك الدولة، وهو مـا              ) إسرائيل(استمرت  
 العجز  اتّبعه أرييل شارون إبان فترة حكمه، أما في ظّل حكم إيهود أولمرت، فقد أصبحت المشكلة بمثابة               

 .عن العمل بجرأة لدعم تنفيذ هذا الحّل
وعلى صعيد المجتمع الدولي، يمكن القول إن المجتمع الدولي ساهم في تعجيل القضاء على حّل الدولتين                
كخيار قابل للحياة، فاإلجراءات المالية والسياسية القاسية التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية بعدما شكّلت              

وحسب، بـل عاقبـت أيـضاً المؤسـسات         " حماس"، لم تعاقب    ٢٠٠٦مارس  /ذارالحكومة في آ  " حماس"
، نتـائج   "حماس"الفلسطينية، كما تركت محاولة الواليات المتحدة دعم القوة العسكرية للسلطة لكي تواجه             

عكسية، فقد أضرت بسمعة هذه القوات في أعين الفلسطينيين، والتي تثبت مدى ضعفها عندما هزمت في                
 . المفتوحة في غزة خالل الصيف الماضيالمواجهة

إن فشل عملية السالم بكل ما تحمله من استحقاقات سيعيد طرح بـدائل وسـيناريوهات               : خالصة القول 
سيما في ظل الصعوبات والعوائق أمام إمكانية إقامة دولة         " الدولة ثنائية القومية  "أخرى، منها طرح فكرة     
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طاع غزة، وذلك إزاء الواقع على األرض الذي يفقد هـذه الدولـة             فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وق     
 .قدرتها على إمكانية الوقوف على قدميها واالستمرار بالحياة) يوما بعد يوم(العتيدة 

نعم، لقد ازداد شيوع التساؤل حول قابلية نجاح حّل إقامة الدولتين خالل السنوات القليلة الماضـية، كمـا        
ة، حتى من جانب الذين كانوا قد وضعوا ثقتهم بهذا الحّل، وعلّقوا آمـاالً كبيـرة                ازدادت الرؤية التشكيكي  

وأقوى الحجج المضادة لهذا التشاؤم تقوم على الحجة التي تعتبر أن إعادة إحياء حـّل               . عليه في الماضي  
وش، وهـي   أما إذا لم تُعالج إدارة الرئيس ب      . الدولتين هو األمر المرغوب فيه، وليس على إمكانية نجاحه        

في نهاية واليتها، األوضاع األساسية التي تقوض حّل الدولتين، فإن االدارة التي ستخلفها سـوف تكـون           
والبدائل الوحيدة الممكن أن تتوافر ستكون أسوأ بكثير بالنسبة الـى جميـع   . مجبرة على البحث عن بديل    

 المبني على فكرة الدولتين على أساس       كلما تعقدت إمكانيات الحل   "من منطلق قاعدة أنه     .األطراف المعنية 
 ".قومي يزداد عدد القائلين بحل الدولة الواحدة على أساس ثنائية القومية

  ١٢/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
  :كاريكاتير .٦٢
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