
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لكنه غير متفائل"... حماس"دحالن يدعم بقوة الحوار مع 
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نرفض وجود قوات عربية    : هنية
في القطاع وسنفاجئ الجميـع إذا      

  انطلق الحوار دون شروط
  

 ٣ص ... 

 ١٥/٦/٢٠٠٨١١٠٩األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٠٩:         العدد                  ١٥/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٥  االستيطان يدمر السالم: لسلطةا .٢
 ٦  عد بمقاومة قاسية حال اجتياح غزة ويؤكد أن الحكومة ستواصل دعم المتضررينهنية يتو .٣
 ٦  االسرائيليون يحاولون تصدير أزمتهم الى شعبنا في الضفة وغزة: التعمري .٤

    
    :المقاومة

 ٧    ة تتلقى اليوم الرد اإلسرائيلي على التهدئ" حماس" .٥
 ٧   إال التهدئة أو المواجهة"إسرائيل"ليس أمام : متحدث باسم حماس .٦
 ٨  "كان أمرا مؤسفا إراقة الدماء": أحمد يوسف بعد عام على سيطرة حماس على القطاع .٧
 ٨  لكنه غير متفائل"... حماس"دحالن يدعم بقوة الحوار مع  .٨
 ٩  يطالبون باإلسراع في الحوار وقطع الطريق عن أي تدخل خارجي" فتح"و" حماس"أسرى  .٩
 ٩  دعوة أبو مازن فرصة إلنهاء الخالفات :"الجبهة العربية"عضو  .١٠
١٠  فتح تبحث تمركز قوات عربية في غزة: ينيمصدر فلسط .١١
١٠   حواتمة يدعو إلرسال قوات دولية الى األراضي الفلسطينية .١٢
١١  الرد هو وقف المفاوضات... "أنابوليس" مرة منذ ١١نسبة المستعمرات زادت : مجدالوي .١٣
١١    تفرج عن برلمانية من حماس اليوم"إسرائيل": "واعد"جمعية  .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  النتائج ستعرف قريباً والتعامل مع ملف شاليت منفصل :لعادعاموس ج .١٥
١٢  سري يوقف اغتيال قادة حماسالمخابرات اإلسرائيلية تتهم الحكومة بعقد اتفاق  .١٦
١٢  سكان البلدات الجنوبية يعلنون إغالق كل المعابر مع غزة احتجاجا على موقف الحكومة .١٧
١٢   مستعمرون يمنعون منظمة غير حكومية من دخول الخليل  .١٨
    

    :األرض، الشعب
١٣   المطران عطا اهللا يطالب المسيحيين بالصمود والبقاء في فلسطين  .١٩
١٣   فلسطينياً في قطاع غزة خالل سنة واحدة٦٣٥االحتالل قتل : إحصائية .٢٠
١٣   تصاريح أسير محرر تعرضوا لالعتقال بسبب دخولهم اسرائيل دون٣٠٠: قراقع .٢١
١٤  إصابة سبعة شبان خالل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في مخيم الدهيشة .٢٢
   

   :اقتصاد
١٤  جراء العدوان اإلسرائيلي عليها  ماليين دوالر خسائر بلدة القرارةأربعة .٢٣
   

   :عربي، إسالمي
١٤   لمفاوضاتل لم تطلب منا التخلي عن حزب اهللا وحماس وايران كشروط "اسرائيل": األسد .٢٤
١٥  عمر سليمان ُيطِْلع حماس على الرد اإلسرائيلي بشأن المبادرة المصرية: القاهرة .٢٥
١٥  دائل إذا فشل مجلس األمن في وقف المستوطناتندرس الب: الجامعة العربية .٢٦
١٥  االنقسام الفلسطيني مخطط إسرائيلي: الرئيس السابق للوفد األمني المصري في غزة .٢٧
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٠٩:         العدد                  ١٥/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

   :دولي
١٦  ال تكون مثل قطع الجبن السويسري يةبوش يدعو لقيام دولة فلسطين .٢٨
١٦  "مشكلة "سرائيليةالمستوطنات اإل: رايس .٢٩
١٦  )منطقة منكوبة(لى إ الحصار يحول غزة :البنك الدولي .٣٠
١٦ موقف أوروبا من الفلسطينيين يدعو للخجل: برلماني سويسري .٣١
١٧   بشراء منتجات إيرانية"سرائيلإ"واليات المتحدة تتهم ال .٣٢

   
    :حوارات ومقاالت

١٧ أسعد عبد الرحمن. د... لماذا؟: التعامل مع حماس .٣٣
١٨    جواد البشيتي ... "!التحّدي الكبير"و" الفشل الوشيك" .٣٤
٢٠  حسن أبو حشيش   .   د...نداؤنا للعقل وللحوار...بعد عام من الجراح  .٣٥
    

 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
 نرفض وجود قوات عربية في القطاع وسنفاجئ الجميع إذا انطلق الحوار دون شروط: هنية .١

أكد إسماعيل هنيـة رئـيس الـوزراء         :جبرحسن   عن مراسلها  ١٥/٦/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ذكرت
أبلغت الرئيس محمود عباس عبر كوادرها الذين التقوه في رام اهللا قبـل أسـبوعين،               " حماس"المقال، أن   

 "..تنفيذ خطوات مفاجئة ليست في حساب أحد، إذا انطلق الحوار الوطني دون شـروط             "أنها قد تقدم على     
وكان هنية يرد علـى      . نفاجئكم بقضايا ال توجد في حساباتكم      قلنا للرئيس لينطلق الحوار وربما    : وأضاف

وقال هنيـة خـالل      .سؤال حول إمكانية تقديم تنازالت وعدم وضع شروط أمام انطالق الحوار الوطني           
لم تطرح شروطاً للحوار، معرباً عن      " حماس"لقائه بعدد من مراسلي الصحف المحلية والعربية أمس، إن          

 .ر الوطني قبل نهاية الشهر الجاري رغم عدم وجود شيء رسـمي حتـى اآلن              أمله في أن ينطلق الحوا    
ودعا إلى أن يشمل الحوار جميع القضايا، وعدم ترك أو تعليق بعض القضايا إلى ما بعد التوقيع علـى                   

   .االتفاقات
أن  "وشدد هنية على وجوب االتفاق أوالً على التفاصيل قبل التوقيع على االتفاقات، مشيراً إلـى أهميـة                

: وقال ".تحظى المؤسسة األمنية باهتمام ورعاية خاصة ألنها كانت السبب في تفجير األوضاع في السابق             
                   أي اتفاق يستوجب أن تكون له ضمانات عربية وأن ال يترك التنفيذ للحالة الداخلية، ويجـب أن تـستمر

 . قد تعطل االتفاق والتنفيذالرعايةُ العربية ألي اتفاق حتى يتم التنفيذ، خوفاً من تدخالت خارجية
لم تتلق حتى اآلن دعوةً مصرية الستضافة حوار فلسطيني فلسطيني رغم ما تردد             " حماس"وقال هنية إن    

لكننا نرحب بأي دور مصري في هذا المجال، خاصةً أن مصر رعـت حـوارات فلـسطينيةً                 . عن ذلك 
" حماس"، قال هنية إن     "حماس"و" فتح "على إجراء حوار ثنائي بين    " حماس"وعن إصرار    .واتفاقات سابقة 

تدعو إلى آلية توفر مناخ أفضل لنجاح الحوار، بمعنى أن يكون حواراً مباشراً على اعتبار أن اإلشكالية                 "
هذا ال يمنع وال نرفض أن ينتقل الحوار إلـى الـدائرة األوسـع،              : وأضاف ".حماس"و" فتح"وقعت بين   

 . في القاهرة٢٠٠٥ وتشارك كل الفصائل التي شاركت في حوار
عدم وجود مشكلة   "ترفض أن يكون الحوار بينها وبين منظمة التحرير، الفتاً إلى           " حماس"وأشار إلى أن    

قدمت وثيقةً من   " حماس"وقال إن    ".توافق على بدء حوار وطني شامل     " حماس"مع منظمة التحرير، وأن     
 المبادرة وفق هنية، عن وحدة الـضفة        وتتحدث هذه  .عشرة مبادئ أثناء الحوار الذي جرى في السنغال       

وغزة والنظام السياسي، واحترام الميثاق الديمقراطي والشرعية بكل مكوناتها، إلى جانب احترام القانون             
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األساسي وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية مهنية وااللتزام باتفاقي مكة والقـاهرة ووثيقـة                
 والتمسك بحق الشعب في مقاومة االحتالل       ٢٠٠٦أحداث عام   " بحث   كما تشمل المبادرة   .الوفاق الوطني 

 ".وإعادة بناء وتشكيل منظمة التحرير
وتحدث هنية حول االتفاق على مبادئ الحوار قبل الحديث عن مرحلة انتقالية، الفتاً إلـى أن المرحلـة                  

ق وطني تبدأ في بناء المؤسسة      ربما حكومة انتقالية أو حكومة وفا     "االنتقالية يمكن أن تشمل ُأسساً معينة،       
 ".وتطلق مشروع حوار بشأن المنظمة

وشدد هنية على أهمية أن يؤمن الجميع بالشراكة السياسية، مؤكداً أن المشكلة السابقة حدثت لعدم وجـود                 
 .قدرة على استيعاب التغيير في النظام السياسي

، "حماس"لن تلغي   " فتح"وأن  " فتح"لن تلغي   " حماس"إذا أرادوا حواراً ناجحاً يجب أن يستوعبوا أن         : وقال
مشيراً إلى ضرورة إعادة الحوار بشأن منظمة التحرير التي يقع على الرئيس اتخاذ قرار تفعيل الحـوار                 

 ".الشعب ليس أمامه سوى الحوار والجلوس على طاولة واحدة"ولفت هنية إلى أن  .بشأنها
زة، قائالً إن الحديث عن قوات عربية إلى غـزة          قبول قوات عربية للفصل في غ     " حماس"وأعلن رفض   

ال أعتقد أن هناك من يفكر بذلك، نحن ال نقبل قوات عربيـة للفـصل، وإذا أرادوا                 : وقال .إعالمي فقط 
ونحن ال نمانع من االستفادة من الخبرة األمنية العربية في إعادة بناء            . مساعدتنا في التحرير فأهالً وسهالً    

 .اً عن الفصائلية والحزبية، وال نمانع وجود خبراء نستفيد منهم في هذا المجالالمؤسسة األمنية بعيد
إن األخطاء لم تكن    "على غزة، قائالً    " حماس"إلى ذلك، اعترف هنية بوقوع أخطاء خالل عام من سيطرة           

   ".نهجاً بل سلوكيات فردية جرى محاسبة ممارسيها
حاولت " حماس"إن  " ما جرى كان حالة اضطرارية،       لما جرى منذ عام، قال هنية إن      " حماس"وعن رؤية   

 ".خالل عام كامل معالجة كل القضايا واألزمات، وطرقت كل األبواب دون فائدة
هناك جرائم يوميـة تنفـذها قـوات        : وعن إمكانية أن تنفذ إسرائيل عمليةً عسكرية في قطاع غزة، قال            

نحن نتوقـع دائمـاً مـن       : وتابع . شهيداً ٤٥ري  االحتالل في غزة، واالحتالل قتل منذ بداية الشهر الجا        
واستبعد أن ينفذ االحتالُل عمليةً عسكرية شـاملة   .االحتالل األسوأ، ونؤكد أن التهديدات ال تخيف الشعب  

وأشار إلى أن االحتالل لجأ إلـى        ".بسبب ما يعيشه من مشاكل وقضايا داخلية وخارجية       "ضد قطاع غزة    
 .ادة المقاومةالتهدئة بعد أن فشل في كسر إر

من جهة أخرى، قال هنية إن حركة االتصاالت مع األوروبيين اتسعت في اآلونة األخيرة وانضمت دول                
العديد من اإليطاليين الذين يأتون إلـى غـزة، وأن مبعـوث اللجنـة              "وأكد أنه يرى     .جديدة إلى الحوار  

  .إن أراد اإلعالن عن ذلك أم ال) بلير( األمر متروك له : وقال ".الرباعية توني بلير جاء إلى غزة
كشف هنيـة النقـاب عـن        :رائد الفي  عن مراسلها    غزة من ١٥/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت

تطور العالقة مع األوروبيين في اآلونة األخيرة، مشيراً إلى االتصاالت مع العديد من الدول األوروبيـة،      
بدور يتمايز عن الدوري األمريكي بدال من التبعية        من دون أن يكشف عنها صراحة، مطالبا األوروبيين         

إنه أرسل رسالة مطولة للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أعرب فيهـا عـن             ” الخليج”وقال هنية ل   .له
تطلعه لدور فرنسي أكثر فاعلية أثناء رئاستها لالتحاد األوروبي، الفتاً إلى أنه طالب ساركوزي بالعمـل                

وأكد أنه يتلقى ردوداً شفهية وليست مكتوبة، وأشـار إلـى أن             .ديمقراطيةعلى رفع الحصار واحترام ال    
العالقة مع الكثير من الدول األوروبية تطورت بشكل ملموس خالل الشهور القليلة الماضية، بعدما كانت               

يريدون إبعـاد أوروبـا عـن لعـب دور          ” اإلسرائيليين“وقال هنية إن     .أوروبا تقاطع الحكومة في غزة    
، مشدداً على أن أوروبا مطالبة بـالتخلص        ”حصرها في الدور االغاثي والمساعدات اإلنسانية     سياسي، و 

  .من التبعية لإلدارة األمريكية، والتخلص من مشكلة الخالف على الشرعيات في الساحة الفلسطينية
العربيـة،  وألقى هنية بالالئمة على اإلدارة األمريكية بسبب المشكالت والخالفات القائمة فـي المنطقـة               

وأكد أن األوروبيين توصلوا     .”بوش) الرئيس جورج (المنطقة ستكون أفضل بدون إدارة      “مشدداً على أن    
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ال “، إضـافة إلـى أنـه        ”حماس“إلى قناعة بأنه لن يحدث أي شيء ايجابي في المنطقة من دون حركة              
 يتطلب جرأة أكبـر مـن   األمر“، وأن   ”استقرار في المنطقة من دون أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه         

  .”األوروبيين، وأن يتمايز دورهم عن أمريكا
حول األحكام القضائية التي اتخذتها حكومته المقالة ولم يصادق عليها الرئيس           ” الخليج”ورداً على سؤال ل   

محمود عباس، قال هنية إن الحكومة تدرس توفير مظلة من المجلس التشريعي كي تـتمكن مـن تنفيـذ                   
ئية بما يخدم مصلحة المواطن، وأضاف أن الحكومة رفعت للرئيس عدداً من األحكام غير              األحكام القضا 

  .أن المدة القانونية للتصديق انقضت من دون المصادقة
وفي شأن األزمة الداخلية ودعوات الحوار، قال هنية إن دعوة الحوار في األساس دعوة عربية، متهمـاً                 

” حماس“على المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن الحكومة وحركة         ” فيتو“اإلدارة األمريكية بأنها وضعت     
  .رحبتا فوراً بدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس عباس، رغم أنها لم تحمل أي جديد من حيث المضمون

ونفى هنية بشكل قاطع وجود أي معتقل سياسي على خلفية نشاطه وانتمائه التنظيمي في غزة، مشيراً إلى                 
األسبوع الماضي تم اعتقـال     : في غزة على خلفية جنائية وأمنية وليست سياسية، وقال        أن كل المعتقلين    

خاليا تخطط لعمليات تفجيرية في غزة، واعترفت بأنها تخطط لتصفية قائمة من الشخـصيات، مطالبـاً                
  .ةبإغالق ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربي

 إن كانـت    "الحياة"رداً على سؤال لـ     : صباح فتحي    عن مراسلها  غزة من ١٥/٦/٢٠٠٨ الحياة   وقالت
الماضي فيما لو عادت عقارب الساعة إلى الوراء، قال         ) يونيو( ستقوم بما قامت به في حزيران        "حماس"

الحال التي جرت كانت اضطرارية، سبقها عام كامل ونحن نحاول أن نفكك األزمات، وطرقنا كل               ": هنية
اال تتكرر الظـروف  "وأعرب عن أمله في . " الحال االضطرارية  األبواب من أجل عدم الوصول إلى هذه      

 إن كـان    "الحيـاة "ورداً على سؤال آخر لــ        . سيطرة حماس على غزة، متوقعاً أال تتكرر       "التي سبقت 
هذه الحكومة يمكن أن    "سيتنازل هو شخصياً أو حركته عن رئاسة الحكومة االنتقالية المقترحة، اعتبر ان             

  ."وليس نتيجة له، وأن الهم الشخصي أصغر بكثير من الهم الوطنيتكون مقدمة للحوار 
في معـرض رده علـى   أنه : غزة من  حامد جادعن مراسلها نقال ١٥/٦/٢٠٠٨ الغد االردنية    وأشارت
ـ  بعد مضي عام من سيطرة حماس على القطاع دون أن تغير األخيرة وحكومته المقالة من               " الغد"سؤال ل

بال شروط مسبقة وعلـى قاعـدة ال غالـب وال           "لحوار وربطه دوما بصيغة     خطابهما اإلعالمي بشأن ا   
الرئيس محمود عباس لم يغير أيضا من خطابه اإلعالمي عندما دعا أخيرا للحـوار              "قال هنية   ". مغلوب

  .وجدد في خطابه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة 
اية الصعوبة في ظل مواصلة االحتالل تهويـد القـدس          ووصف األوضاع في الضفة الغربية بأنها في غ       

وبناء المستوطنات مؤكدا ان أقدام االحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم والقتل والتجويع هو المتوقع               
  .دوما وأن االحتالل يجلب دوماً ما هو األسوأ 

  
    االستيطان يدمر السالم : لسلطةا .٢

الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمـس إن علـى المجتمـع    قال الناطق : رام اهللا ـ محمد ابراهيم 
هناك "وأضاف أن   . الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات االستيطانية المدمرة لعملية السالم          

قرارا لدى المجموعة العربية في مجلس األمن، بالذهاب إلى مجلس األمن بخصوص اسـتمرار سياسـة                
وأشار إلى   ." مشددا على أن سياسة االستيطان مرفوضة كليا، ومدانة عربيا ودوليا          االستيطان اإلسرائيلية، 

، مؤكـدا أن    "سياسة االستيطان مخالفة ليس فقط لمؤتمر أنابوليس، بل أيضا لخطة خريطة الطريـق            "أن  
  . "على إسرائيل االلتزام بتجميد االستيطان إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية بمفاوضات جادة وحقيقية"
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وأكد أبو ردينة رفض السلطة الوطنية للتصريحات اإلسرائيلية األخيرة التي تتحدث عن بناء جديـد فـي            
 هذه السياسة مدانة ومرفوضة، ولن تؤدي إلى الوصول إلـى أي            "القدس العربية المحتلة، مشددا على أن     

  ."اتفاق إذا ما استمرت هذه السياسة اإلسرائيلية المدانة
يس الوزراء الفلسطيني سالم فياض إسرائيل بالسعي إلفساد عملية السالم عبر مواصلة            من ناحيته اتهم رئ   

إقامة مستوطنات جديدة على األراضي الفلسطينية المحتلة رغم تعهداتها منذ عام بوقف االستيطان، الفتا              
  .إلى أن هذا النهج يضعف مصداقية إسرائيل في طلب السالم

ي منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات فنـدد أمـس بـشدة            أما رئيس دائرة شؤون المفاوضات ف     
نحـن  "وقال عريقات   .  وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس      ١٣٠٠بالقرار اإلسرائيلي القاضي بإقامة     

 وحدة استيطانية جديدة والذي يكشف عن تصميم الحكومة         ١٣٠٠ندين بشدة هذا القرار اإلسرائيلي بإقامة       
  ."دمير عملية السالماإلسرائيلية على ت

  ١٥/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  هنية يتوعد بمقاومة قاسية حال اجتياح غزة ويؤكد أن الحكومة ستواصل دعم المتضررين .٣
توعد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية الجيش اإلسرائيلي اذا ما اقدم على اجتياح غزة بهزيمة               : غزة

هة في حال أقدم على ذلك، بفضل صمود قطاع غزة وان أهداف            لن يكون نز  "قاسية، مشددا على ان ذلك      
وقال هنية خالل حفل توزيع مساعدات على أسر شهداء          ".االجتياح ستفشل كما فشلت المحرقة الصهيونية     

فشل االحتالل في تحقيق أهداف المحرقة التـي نفـذها          "والمتضررين من العمليات العسكرية االسرائيلية      
الماضي، فلم تسقط الحكومة ولم تضرب المقاومة ولم يـنفض النـاس مـن              ) مارس(أواخر شهر آذار    

 ".حولهما رغم ما دفعه الشعب من ثمن
وأشار هنيه إلى أن المساعدات التي ستوزع في هذه المرحلة على أهالي الشهداء والمتـضررين جـراء                 

 الحكومة لهم مـساعدات     مليون دوالر أميركي، منوهاً إلى أنه سبق وأن وزعت        ) ٢(المحرقة تبلغ قيمتها    
 .وأنها ستعمل على توزيع مساعدات جديدة الحقاً

  ١٤/٦/٢٠٠٨وكالة سما 
  
 االسرائيليون يحاولون تصدير أزمتهم الى شعبنا في الضفة وغزة: التعمري .٤

قال صالح التعمري محافظ محافظة بيت لحـم، ان اسـرائيل ال تواجـه أي               :  اسامة العيسة  -بيت لحم   
يات المتحدة االميركية لوقف ممارساتها القمعية بحق ابناء شعبنا على كافة الـصعد             ضغوط من قبل الوال   

سواء االستيطانية او عمليات االقتحام والقتل او الحواجز، مشيرا الى ان اسرائيل لم تعد تقيم وزنا الحـد                  
طبقا لالزمة  حتى الواليات المتحدة االميركية ورئيسها جورج بوش وبالتالي فهي تتصرف وفقا الهوائها و            

واشار التعمري الى ان االسرائيليين يحاولون تصدير ازمـتهم الـى الـشعب              . الداخلية التي تعاني منها   
الفلسطيني تارة في قطاع غزة وتارة في الضفة، معتبرا ان االعتداءات االسرائيلية بكافة اشكالها تتواصل               

رائيل تريد تفجير االوضاع من خـالل       والتي كان اخرها اقتحام بيت لحم بعد ظهر امس، موضحا ان اس           
 . هذه االعتداءات الوحشية

وانتقد التعمري صمت الواليات المتحدة على اسرائيل وممارساتها، مشيرا الى ان كافة هذه الممارسـات               
اذا كانت اميركا ال تستطيع منع اسـرائيل مـن وقـف توسـعها     "تالقي االدانة العربية واالوروبية قائال      

 تستطيع رفع الحواجز وال تستطيع وقف االقتحامات واالغتياالت فما الذي تستطيع فعلـه              االستيطاني وال 
اذا للشعب الفلسطيني وكيف يمكن ألبناء شعبنا تصديق أي خطوات وتصريحات يقوم بهـا أي مـسؤول                 

 ". اميركي او اوروبي
  ١٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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     تتلقى اليوم الرد اإلسرائيلي على التهدئة" حماس" .٥

 الناطق باسـم حركـة      أن  :  مراسلها من غزة   ماهر إبراهيم عن   ١٥/٦/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية    ذكرت
وفدا من قيادة الحركة في الخارج سيتوجه إلى القاهرة بناًء على           "إن  ،  أمس قال   سامي أبوزهري " حماس"

رات التي قدمتها حركة    دعوة تلقتها الحركة من الوزير عمر سليمان لتسلم الرد اإلسرائيلي حول االستفسا           
موضحا أن  " الحركة تلقت دعوة مصرية لزيارة القاهرة     "وقال إن   ". حماس للجانب المصري بشأن التهدئة    

  ".الوفد سيلتقي الوزير سليمان اليوم األحد الستالم الرد اإلسرائيلي على مقترحات التهدئة"
بعد أن يتـسلم الوفـد الـرد        "نه  هو فوزي برهوم ا   " حماس"ومن جهة أخرى قال ناطق آخر باسم حركة         

اإلسرائيلي سيتم دراسته مع كل الفصائل ألن التهدئة تأتي في إطار التوافق الوطني وبما يخدم مـصلحة                 
" ضرورة عدم خلط قضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليت بالتهدئة        "وأكد برهوم على    ". الشعب الفلسطيني 

ذا أرادت إسرائيل أن تسرع في الملفـين فـنحن جـاهزون            إ: "، مضيفا "ملفا منفصال تماما  "معتبرا إياها   
  ".وبالوساطة المصرية وباستحقاقات التهدئة وباستحقاقات شليت

استحقاقات التهدئة تتمثل في رفع الحصار ووقف العدوان، بينما استحقاقات شليت تتمثل في             "وأوضح أن   
اغة التي تسلمتها مصر من حركـة       إطالق األسرى الفلسطينيين بالتزامن والتبادل مع شليت حسب الصي        

إلى ذلك صرح رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد بان               ". حماس
  ".التهدئة في قطاع غزة مشروطة بوقف تام إلطالق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه النقب الغربي"

 قال إن المسؤولين سيـستمعون      ،تحدث باسم الحركة  الم أيمن طه أن  : ١٥/٦/٢٠٠بي بي سي    وأضافت  
وكان محمد   . للوسطاء المصريين ثم يناقشون الوضع على مستوى القيادة حول الموقف الذي سيتم اتخاذه            

نصر عضو المكتب السياسى لحركة حماس وأحد اعضاء الوفد المتجه إلى القاهرة قـد اتهـم إسـرائيل                  
وقال نصر في مكالمة هاتفية مع بي بي سي من دمشق إن وفد              . ئةبإفشال الجهود المصرية إلحالل التهد    

الحركة يذهب إلى مصر بناء على طلب الجانب المصري لتلقي الرد اإلسـرائيلي ولـيس إلعـالن رد                  
وأكد المسؤول على موقف حركة حماس القاضي بالموافقة على التهدئة مقابـل التهدئـة             . الحركة النهائي 

  . تحرير الجندي اإلسرائيلي المحتجز جلعاد شاليطرافضا أن يتضمن االتفاق 
قالت مصادر فلسطينية في القاهرة     : القاهرة من   عن صالح جمعة   ١٥/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   ونقلت  

إن حماس تميل إلى قبول التهدئة، وتوافق على تحديد جدول زمني لفتح المعابر، إال أنها تعترض علـى                  "
ألسرى، كي ال تستخدم إسرائيل قضية المعبر كسيف مسلط علـى  ربط فتح معبر رفح بمفاوضات تبادل ا 

ومن جهة اخرى قال الدكتور اسامة المزيني عضو القيادة         ". عنقها البتزاز تنازالت منها في صفقة التبادل      
السياسية للحركة إنه من خالل ردود إسرائيل على مبادرة التهدئة يتضح أنها تطالب حركـات المقاومـة                 

اريخ ووقف تهريب السالح والوسائل القتالية إلى جانب إحراز تقـدم فـي الجهـود               بوقف إطالق الصو  
واعتبر المزيني في تصريحات للصحافيين أمس      . إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي االسير جلعاد شاليط      

أن حركته لن تقبل بأية تهدئة في حال ال تتضمن رفع الحصار واعادة فتح المعابر التجارية والحدوديـة،                  
واكد المزينـي   . شدداً على أنه في حال تجاهلت إسرائيل متطلبات التهدئة فإن مثل هذه التهدئة لن تكون              م

 .أن ما تنتظره حركة حماس هو الرد المصري وليس الرد اإلسرائيلي
  
   إال التهدئة أو المواجهة"إسرائيل"ليس أمام :  باسم حماسمتحدث .٦

ركة سامي أبو زهري لـ عكاظ ان حماس تـرفض أيـة            قال المتحدث باسم الح   : غزة-عبد القادر فارس  
واضاف ان مواصلة االحـتالل اإلسـرائيلي       . تهدئة ال تضمن فك الحصار وإنهاء العدوان وفتح المعابر        

لعدوانه على غزة، يؤكد أنه غير معني بأي تهدئة جدية وأنه يريد تهدئة وفق شروطه دون أن يقـدم أي                    
  ثمن حقيقي،
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 . فتح المعابر حتى هذه اللحظة فهو يرفض رفع الحصار و
  ١٥/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "كان أمرا مؤسفا إراقة الدماء":  يوسف بعد عام على سيطرة حماس على القطاعأحمد .٧

صرح أحمد يوسف، القيادي في حركة حماس ومستشار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية              
ف يشير الى االشتباكات التي وقعت بـين مقـاتلي          وكان يوس . أن إراقة الدماء في غزة كان أمرا مؤسفا       

وقـال  . حماس وعناصر األمن التابعين لفتح وانتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة قبل عام مـن اآلن               
إتالف النسيج اإلجتمـاعي الفلـسطيني،      "يوسف لبي بي سي إن أحداث العنف المشار إليها قد أدت إلى             

  .  الوطنية هي الحل الوحيد للتغلب على األزمة، وأضاف أن المصالحة"وأدت الى اإلستقطاب
  ١٥/٦/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  لكنه غير متفائل"... حماس" يدعم بقوة الحوار مع دحالن .٨

النائب محمد دحالن عن دعمـه القـوي        " حماس"كشف الخصم األبرز لحركة     :  محمد يونس    -رام اهللا   
لمناسـبة مـرور    " الحياة"ل في مقابلة مع     للحوار مع الحركة االسالمية التي تسيطر على قطاع غزة، وقا         

بسبب عدم إبداء حماس    "على القطاع، انه غير متفائل بفرص نجاح هذا الحوار          " حماس"عام على سيطرة    
خلق مقومات لنجـاح هـذا      "، لكنه قال انه يؤيد العمل على        "االستعداد للتراجع عن انقالبها على السلطة     

  ".الحوار
اعادة بناء اجهزة االمن على     " محدد للحوار يتكون من ثالث نقاط هي         واقترح دحالن وضع جدول اعمال    

وقـال  ". اسس مهنية غير فصيلية، وتشكيل حكومة توافق وطني، واالتفاق على موعد لالنتخابات المقبلة            
  .قد يستغرق سنوات طويلة" حماس"ان حوارا مفتوحا كما تطالب 

ي اعادة بناء اجهزة االمن، داعياً الى اعتبار هـذه          وقال دحالن ان الفلسطينيين بحاجة الى دور عربي ف        
وأقر بأن الملف االمني هو االصعب في       . االجهزة موضع توافق فلسطيني كما جرى في التجربة اللبنانية        

دولة او مجموعـة دول او الجامعـة        "الحوار الوطني، لذلك اقترح وجود دور لطرف عربي يتكون من           
شبيهاً بلبنان، فالمؤسسة االمنية اللبنانية صمدت فـي ظـل الـصراعات            لنخلق نموذجاً   : "، وقال "العربية

ونحن . السياسية، وحين اختلف اللبنانيون لم يتوافقوا اال على مهمة الجيش، مع كل تحفظاتهم على الجيش              
  ".ليس لدينا اي شيء نتوافق عليه، لذلك دعونا نتوافق على هذه المؤسسة

ية المقترحة محل الميليشيات على اختالف انواعهـا ومـسمياتها،          وطالب دحالن بأن تحل المؤسسة االمن     
وقـال ان   ". اما بناء مقومات الدولة او البقاء في ظل الميليـشيات         : "معتبرا ان الفلسطينيين امام خيارين    

التي تسيطر على اجهزة االمن في الضفة، مستعدة للتنازل عن هذه االجهزة لـصالح بنـاء                " فتح"حركة  
نية شبيهة بالمؤسسة االمنية في مصر او في اسرائيل بحيث يشترط على من يدخلها ان               مؤسسة امنية مه  

  .يتنازل عن انتمائه السياسي
من ان هذه األجهزة ستكون للكل الفلسطيني وليس ألي جهـة فـصيلية،             " حماس"وحاول دحالن طمأنة    

وحـض دحـالن    . ينيةمشيرا الى ان الطرف العربي سيوفر ضمانات بهذا الشأن لكل االطراف الفلـسط            
على قبول مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني، مشيرا الـى وجـود مـصلحة قويـة                 " حماس"

هذه المبادرة تنقذ حماس من     : "وللشعب الفلسطيني بأكمله في هذه المبادرة، وقال      ) حماس وفتح (للحركتين  
جأت الى السالح، وال تستطيع ان      نفسها، وتعيدها الى الشرعية الفلسطينية، فهي خسرت الشرعية عندما ل         

تبني شرعيتها بقوة البندقية، لذلك فإن المبادرة ستخدم الشعب والقضية الفلسطينية، وهي افضل لحمـاس               
وعن وجود فرص لنجاح مبادرة الحوار الوطني،       ". من وضعها الراهن الذي تتوهم فيه انها قوية وحاكمة        
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فرصة للنجاح؟ اقول ال، لكني اقول ان من واجبنا خلـق           هل هناك   : اذا سألتني بشكل مجرد   : "قال دحالن 
  ".الفرص، وخلق مقومات النجاح، لذلك علينا بذل الجهود

ال هذا العام وال العـام      "واعرب دحالن عن تشاؤمه ازاء فرص التوصل الى تسوية سياسية مع اسرائيل             
منذ رحيـل الـرئيس ياسـر       ، وغابت بشكل اعمق     ٢٠٠١عملية السالم غابت منذ العام      : "، وقال "المقبل

ليست لدينا اوهـام بـأن اولمـرت والوضـع          : "واضاف". عرفات، وكل ما يجري اليوم هو ادارة ازمة       
االسرائيلي والوضع االميركي قادرون على ان يصنوا عملية سالم، ال قبل نهاية هـذا العـام وال العـام                

في الماضي كانوا يمارسون االسـتيطان      : "وتابع". المقبل، والدليل على ذلك عمليات التوسع االستيطاني      
على خجل، اما اليوم فهم يمعنون في ممارسته بطريقة ليس فيها اي خجل، لذلك لن تكون هناك فـرص                   

  ".لنجاح المفاوضات في ظل االستيطان المحموم
التي قال انها تمارس البطش فـي غـزة وتتراجـع كـل يـوم امـام                 " حماس"وحمل دحالن بشدة على     

: يقولون) اي حماس (كانوا  : "واضاف.  لكنه قال ان ال خيار امام الفلسطينيين سوى التوافق         االسرائيليين،
لن نوقف االنتفاضة اال بانسحاب اسرائيل من كل فلسطين، ثم قالوا نوقفها بعد انـسحاب اسـرائيل مـن          

نتفاضـة،  ، ثم قالوا نوقفها اذا انسحبت اسرائيل الى ما كانت عليـه قبـل اال              ١٩٦٧االرض المحتلة عام    
  ".واآلن يقولون نوقف االنتفاضة اذا فتحت اسرائيل المعابر

، قال انه واثق من نية الرئيس محمود عباس عقد المؤتمر رغم وجـود              "فتح"وعن المؤتمر العام لحركة     
 ".اشخاص ال يريدون مغادرة مواقعهم القيادية التي احتلوها منذ عشرين عاما"

  ١٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  يطالبون باإلسراع في الحوار وقطع الطريق عن أي تدخل خارجي" فتح"و" حماس "أسرى .٩

في سجن النقب الـصحراوي الـصهيوني       " حماس"و" فتح"طالب األسرى الفلسطينيون من حركتي      : غزة
اإلسراع في بـدء الحـوار وذلـك        "حركتيهما خارج السجون بـ     ) ١٩٤٨جنوب فلسطين المحتلة سنة     (

وبـارك   ".يد من االنقسام، وعدم إفساح المجال إلطراف خارجية بالتدخل        لتجنيب الساحة الفلسطينية المز   
األسرى مبادرة رئيس السلطة محمود عباس لرأب الصدع والدعوة إلى الحوار الوطني الشامل لترتيـب               
البيت الفلسطيني من أجل مصلحة الوحدة الوطنية بشكل عام، كما عبرت عن مباركتها لالستجابة الفورية               

  .التي جاءت على لسان رئيس الحكومة إسماعيل هنية" حماس "بتبني حركة
األشـقاء العـرب والمـسلمين      "،  )١٤/٦(ودعا األسرى، في بيان سرب من داخل سجن النقب الـسبت            

وأصدقائنا في العالم إلى رعاية هذا الحوار والدفع بقوة نحو إنجاحه وصوالً إلى رأب الصدع واسـتعادة                 
يمكن المضي بدونها، آملين حواراً جاداً وفاعالً يفضي إلى تنفيذ كافة المبادرات            عافيتنا الوطنية والتي ال     

  ".التي أقدم عليها إخواننا وأشقائنا العرب
  ١٤/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  دعوة أبو مازن فرصة إلنهاء الخالفات :"الجبهة العربية "عضو .١٠

تأييدها المطلق لدعوة   ) عضو منظمة التحرير  (فلسطينية  أكدت الجبهة العربية ال   : القاهرة–سيد عبد العال    
وقال صالح أبو ركبة عضو القيادة السياسية للجبهـة لعكـاظ إن            . الرئيس محمود عباس للحوار الوطني    

واضـاف إن    الحوار الوطني فرصة العادة الوحدة الفلسطينية التي تعرضت لنكسة كبيرة العام الماضي،           
 الملفات الشائكة والمختلف عليها، وطالب الجميع بالتحلي بالجدية الكاملـة           مائدة الحوار كفيلة بحل جميع    

ووصف التهدئة بين حماس وإسـرائيل بأنهـا حاجـة وطنيـة            . والنوايا الحسنة النجاح الحوار الوطني    
 . فلسطينية مشيرا الى أن التهدئة يمكن أن تكون بداية لحوار فلسطيني شامل وفق برنامج متفق عليه

  ١٥/٦/٢٠٠٨عكاظ 
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 فتح تبحث تمركز قوات عربية في غزة: مصدر فلسطيني .١١

ـ  " فتح"كشف مصدر فلسطيني مقرب من حركة       : الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة   أن " الجريدة"في القاهرة ل
هناك اقتراحاً يتم تداوله بقوة داخل الحركة، ويقضي بضرورة تمركز قوات عربية تقودها مـصر فـي                 

، لضمان األمن للمواطن الفلسطيني، على أن تتولى هـذه          "حماس"و" فتح"قطاع غزة للفصل بين حركتي      
 .القوة العربية حفظ األمن وإعادة تشكيل وتأهيل األجهزة األمنية بقواعد مهنية سليمة وبعيداً عن الفصائلية

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القوة العربية ستتمركز في األراضي الفلسطينية لمدة ال                
يد على عامين، يتم خاللها تهيئة الساحة الفلسطينية إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة بإشراف              تز

عربي ودولي وتتولى القوة العربية ضبط الشارع الفلسطيني ومنع الفلتان األمني وجمع الـسالح غيـر                
 .الشرعي وتفكيك جميع الميلشيات والتنظيمات غير الشرعية

يرى أن وجود هذه القوة هو السبيل الوحيد إلنهاء حالة          " فتح"التيار األغلب داخل    وأشار المصدر إلى أن     
االنقسام الفلسطيني، مضيفاً ان تمركز قوة عربية في قطاع غزة لن يتم إال بتوافق دولي وضغط أميركي                 

 .على إسرائيل إلجبارها على القبول بذلك
من يسعى إلى إفشال جهود الرئيس      " فتح"ركة  وعلى صعيد الوضع الداخلي أكد المصدر أن هناك داخل ح         

لتوحيد الصف الفلسطيني، الفتاً إلى أن بعض التصريحات التي تـصدر مـن             ) أبومازن(محمود عباس   
تؤكد أن هناك من يسعى إلى التشويش على جهود أبومـازن ووضـع العـصا فـي           " فتح"بعض قيادات   

ن انقالبها وسيطرتها على قطاع غزة،      ع" حماس"العجالت، خصوصا من يتحدثون عن ضرورة اعتذار        
فهم يغردون خارج السرب، رغم أن أبومازن قفز فوق هذه المسألة بعد أن تأكد من أن اإلصرار عليهـا                   

  ". حماس"يفسد كل جهود التقارب مع 
، واصفاً إياها بأنها تسعى إلى تكريس حالة        "حماس"وهاجم القيادي الفتحاوي بعض األطراف داخل حركة        

م الفلسطيني لمصالحها الشخصية الضيقة، بعد أن أصبح بعضهم وزراء ومسؤولين، ويرفـضون             االنقسا
  .التخلي عن هذه المكاسب الشخصية

ولفت المصدر، الذي شارك في جوالت سابقة من المفاوضات مع إسرائيل، إلى أن نتـائج المفاوضـات                 
  .قدم تقريباً على أي مستوى، وأنه لم يحدث أي ت"صفر كبير"الحالية بين السلطة وإسرائيل هي 

  ١٥/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
 
  حواتمة يدعو إلرسال قوات دولية الى األراضي الفلسطينية  .١٢

دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة المجتمع الدولي امس            :  د ب أ   -دمشق  
ووقف العـدوان واالسـتيطان     "لفلسطيني ،   إلى إرسال قوات دولية كما في جنوب لبنان لحماية الشعب ا          

وأشار حواتمة خالل اجتماع عقده مع سـفراء   ".اإلسرائيلي، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
الفاتيكان وسويسرا، والنرويج إلى أن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع حكومة إيهـود أولمـرت               

  ".طريق مسدود"اإلسرائيلية وصلت إلى 
القيام بدور ثقافي   "كر بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للجبهة أن حواتمة دعا الفاتيكان وأوروبا إلى              وذ

وسياسي وعملي لوقف االستعمار االستيطاني والعدوان اإلحتاللي ، وفك الحصار عن مليـون ونـصف               
  ".المليون من سكان قطاع غزة في حالة انفجار شامل

  ١٥/٦/٢٠٠٨الدستور 
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  الرد هو وقف المفاوضات... "أنابوليس" مرة منذ ١١نسبة المستعمرات زادت : مجدالوي .١٣
اتهم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مجدالوي إسرائيل بتعطيـل           : عبد القادر فارس   -غزة  

وأكد في تصريحات لعكاظ أن إسرائيل التريد الـسالم         . وقتل عملية السالم من خالل استمرار االستيطان      
 ما تسعى إليه هو كسب الوقت عبـر اسـتخدام المفاوضـات كغطـاء لمخططاتهـا التوسـعية                   وان كل 

وقال مجدالوي إن الرد على استمرار إسرائيل في تسريع وتيرة االستيطان التي ازدادت منذ              . االستيطانية
أنابوليس احدى عشرة مرة هو أن تعلن السلطة الفلسطينية وقف المفاوضات معها حتـى تـذعن لثالثـة                  
شروط هي وقف النشاطات االستيطانية والبناء في جدار الفصل العنصري، والقبـول بالتهدئـة، ورفـع                

  . الحصار عن غزة
وحول المفاوضات الجارية بين السلطة وإسرائيل اعتبر مجدالوي أن هذه المفاوضـات تـضع العـرب                

على المواقـف والجـرائم     والفلسطينيين وکل العالم في مواقع االنتظار السلبي لمفاوضات عقيمة تغطي           
اإلسرائيلية، مضيفاً أن المفاوضات ذات ضرر أكبر من خالل هذا االنتظار السلبي الذي لن يأتي بـشيء                 

 . وما تولده من وهم ال أساس له
  ١٥/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  تفرج عن برلمانية من حماس اليوم "إسرائيل": "واعد"جمعية  .١٤

رى والمحررين التي تعنى بشؤون األسـرى الفلـسطينيين         لألس" واعد"أعلنت جمعية   :  د ب أ   -رام اهللا   
امس أنه سيتم اإلفراج عن األسيرة النائب مريم صالح عن كتلة التغيير واالصالح التابعة لحركة حماس                

وأوضح المحامي عبد اهللا مصلح نجل األسيرة وأحد محامي الدفاع           .اليوم بعد انتهاء مدة اعتقالها اإلداري     
التوافق بين االستئناف المقدم من لجنة الدفاع عنها برئاسة المحامي جميـل الخطيـب              عنها أنه بناء على     

لمدة ثالثة  " اعتقال جوهري "واالستئناف المقدم من النيابة قرر قاضي المحكمة اإلسرائيلية تمديد اعتقالها           
راج عنهـا، وفقـا   وأضاف أن مدة اعتقالها اإلداري تنتهي اليوم وبذلك سيتم اإلف .أشهر غير قابلة للتمديد

إال أنه أعرب عن مخاوفه من عـدم اإلفـراج          . لقرار القاضي الذي قرار تمديد اعتقالها اعتقال جوهري       
  .عنها

  ١٥/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  النتائج ستعرف قريباً والتعامل مع ملف شاليت منفصل :لعادعاموس ج .١٥

ة واألمنية في وزارة الـدفاع       قال رئيس الهيئة السياسي    : رويترز نقالً عن    ١٥/٦/٢٠٠٨الحياة  اوردت  
في قطاع  " حماس"لعاد امس ان نتيجة المفاوضات في شأن اتفاق لوقف اطالق النار بين حركة              جعاموس  

واوضح غلعاد الذي نقل الى القاهرة الموقف االسرائيلي من          ".في المدى القريب  "غزة واسرائيل ستعرف    
لصواريخ من غزة ووضع حد لتهريب االسلحة الـى         اتفاق التهدئة لالذاعة االسرائيلية ان وقف اطالق ا       

مـسألة  ... وقف االرهاب هـدف أساسـي  : "القطاع الساحلي هما شرطان اساسيان في أي اتفاق، مضيفا        
االفراج عن الجندي االسرائيلي المخطوف غلعاد شاليت كانت أيضا محورية، لكن سيتم التعامـل معهـا                

قضية : "عقب اعالن الهدنة، مضيفا   " أولوية وطنية "يكون  وقال ان االفراج عن شاليت س     ".. بشكل منفصل 
واضـاف ان تأجيـل التحـرك       ". ينبغي أن نفرج عنه ونعيـده     . انها هدف منفرد  . شاليت مسألة منفصلة  

  .العسكري في غزة أتاح سفره لمصر، لكن الجيش على استعداد للتوغل في القطاع اذا اقتضت الحاجة
 قال الوزير شالوم سـمحون مـن حـزب العمـل            : الوكاالت  نقالً عن  ١٥/٦/٢٠٠٨الدستور  وذكرت  

االسرائيلي انه تم االتفاق في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واالمنية انه لن تكـون هنـاك                 
و رأى الوزير سمحون ان تقديم موعد االنتخابـات هـو    .تهدئة مع الفلسطينيين دون االفراج عن شاليت     
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ورجح ان يؤيد اعضاء كتلة العمل مـشروع         .الخيار االفضل بالنسبة لحزب العمل في الظروف الراهنة         
 .القانون القاضي بحل الكنيست لدى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية االسبوع المقبل

نتس أن اتفاق التهدئة قيد التبلور سيشكل إنجازاً إسـتراتيجياً          من جانبه، رأى النائب الليكودي يوفال شتاي      و
وتوقع شتاينتس أن تستغل حماس التهدئة لتكريس سلطتها علـى غـزة             .بالنسبة إليران وحركة حماس     

 .سياسياً وعسكرياً األمر الذي سيكلف إسرائيل ثمناً باهظا مستقبالً 
  
   سري يوقف اغتيال قادة حماسالمخابرات اإلسرائيلية تتهم الحكومة بعقد اتفاق .١٦

نشرت أمس، في تل أبيب اتهامات من مصادر في المخابرات اإلسرائيلية، تـتهم             :  نظير مجلي  -تل أبيب 
الحكومة بالتوصل إلى تفاهمات سرية مع قيادة حركة حماس، تقضي باالمتناع عن تنفيذ عمليات اغتيـال    

  .ضد قادتها
حماس االنقالبية إسماعيل هنيـة، بـسيارته المرسـيدس         وقالت هذه المصادر، إن ظهور رئيس حكومة        

وذكرت ان  . السوداء بشكل علني والتقاءه الجمهور وتالميذ المدارس، هو اشارة واضحة لهذه التفاهمات           
، أي قبل حوالي الـسنتين،      ٢٠٠٦) تموز( يوليو   ١٣آخر محاولة اغتيال ضد قادة حماس، نفذت في يوم          

لجـان  "و" الجهـاد اإلسـالمي  "ل تواصل عمليات االغتيال ضد قـادة  وأضافت هذه المصادر، ان إسرائي    
. التابعة لحركة فتح، لكنهـا تتجنـب اغتيـال قـادة حمـاس          " كتائب شهداء األقصى  "و" المقاومة الشعبية 

، وقالت انه ال يقابل من حماس بخطوات سلمية بـل           "خطأ مميت "واعتبرت هذا التوجه اإلسرائيلي بمثابة      
د من جهودها الحربية، وتطور قدراتها العسكرية بشكل كبير اسـتعدادا للمواجهـة             تصع"بالعكس، فإنها   

وحسب هذه المصادر، فإن حماس تفتعل صدامات مع قوات الجيش اإلسرائيلي، بهدف دراسـة              ". القادمة
أساليبه القتالية، وتجري دراسات وتحليالت لكل صدام لالستفادة من األخطاء، كما يفعل كل جيش نظامي               

  . لعالمفي ا
  ١٥/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  سكان البلدات الجنوبية يعلنون إغالق كل المعابر مع غزة احتجاجا على موقف الحكومة .١٧

قال يائير فرجون، رئيس المجلس االقليمي في شاطئ أشكلون، ان الحكومة تدير            :  نظير مجلي  -تل أبيب 
وقال . عون ضحية للقصف الصاروخي   سياسة استسالمية خنوعة ضد حماس، وسكان البلدات اليهودية يق        

حايم يلين رئيس مجلس اشكول، ان الحكومة تتعامل مع حماس، كما لو انها تطلق ألعابا نارية في سـماء              
وأعلن يلين ان سكان البلدات سيغلقون اليوم، كل المعابر الحدودية مع قطاع غزة بهدف وقـف                . إسرائيل

إذا قررت الحكومة االمتناع عن حرب بسبب       : "وقال. سرائيلنقل االمدادات بالغذاء والدواء والوقود من إ      
  ".عجزها السياسي والحزبي، فإننا سنأخذ زمام األمور بأيدينا، وسندير نحن الحرب على هوانا
  ١٥/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  مستعمرون يمنعون منظمة غير حكومية من دخول الخليل .١٨

هودا شاوول، إن مجموعة من المستعمرين قطعت       ي" فلنكسر الصمت "قال المتحدث باسم منظمة     : ب.ف.أ
وأضاف  .الفلسطينيين على أعمال العنف   " يشجع"الطريق أمام حافلة استأجرتها المنظمة بدعوى أن عملها         

لم تحرك ساكنا لفتح الطريق بل إنها على العكس عمدت إلـى منـع مواصـلة      " اإلسرائيلية"الشرطة  "أن  
الرضوخ "واتهم المتحدث الشرطة وجيش االحتالل ب        ".ان سالمتنا الزيارة متذرعة بعدم قدرتها على ضم     

العليا اثـر   " اإلسرائيلية"مذكراً بأن هذه الزيارة تم السماح بها بعد قرار من المحكمة            " لعنف المستعمرين 
 .مراجعة تقدمت بها المنظمة

  ١٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                   ١١٠٩:         العدد                  ١٥/٦/٢٠٠٨األحد : التاريخ

 
  بقاء في فلسطين عطا اهللا يطالب المسيحيين بالصمود والالمطران .١٩

 دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذوكس المطران عطا اهللا حنـا امـس الـشباب                : بترا –رام اهللا   
المسيحي الفلسطيني إلى البقاء والصمود في هذا الوطن واالنخراط في العمل الوطني وكـل المؤسـسات         

ال فـي بيـان صـحفي إن المـسيحي     وق .والهيئات الوطنية واالبتعاد عن الطائفية والتقوقع واالنعزالية
وأضـاف   .الفلسطيني هو جزء كياني أصيل ومهم من مكونات هذا الوطن وهذا الشعب وقضيته العادلـة 

نريد للمسيحي أن يكون قويا في إيمانه وفي حضوره وفي إسهاماته من أجل تحرير األرض واإلنـسان                 
 . وتحقيق طموحات شعبنا العربي الفلسطيني

ني جدا أن أسمع بعض المسيحيين يتحدثون بلغة طائفية إنعزالية وكأننا فئة مـستهدفة            يؤسف"ومضى قائال    
ودعـا   %.١٠٠ وعربي فلـسطيني  ١٠٠%ومضطهدة وهنا نؤكد بأن المسيحي الفلسطيني هو مسيحي 

 مـسيحي فـي     ٥٠٠٠٠هنـاك "وقال  . المطران حنا كل الكنائس المحلية إلى توحيد جهودها في فلسطين         
 على هؤالء المسيحيين أن يتوحدوا وأن يتعاونوا من أجـل أن يكونـوا حاضـرين                فلسطين ولذلك وجب  

 ".وفعالين في هذا الوطن
  ١٥/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
   فلسطينياً في قطاع غزة خالل سنة واحدة٦٣٥االحتالل قتل : إحصائية .٢٠

ل الماضي وحتـى اآلن، أي خـال      ) يونيو( قتلت قوات االحتالل الصهيوني منذ منتصف حزيران         –غزة  
سنة كاملة، في قطاع غزة بالتحديد ستمائة وخمسة وثالثين فلسطينياً، في حين قتلت في أنحاء مختلفة من                 

  .الضفة الغربية ثالثة وثمانين فلسطينياً
 ٢٦؛ فقد قتلت قوات االحتالل      )١٤/٦(ونُشرت اليوم السبت    " قدس برس "وبحسب إحصائية أعدتها وكالة     

، وفـي شـهر     ٢٠٠٧سنة  ) يونيو( األسبوعين األخيرين من حزيران      فلسطينياً من سكان قطاع غزة في     
) سـبتمبر (، وفي أيلول    ٣٩فقد قتلت   ) أغسطس( فلسطينياً، أما في آب      ٢٤الذي تاله قتلت    ) يوليو(تموز  

  . فلسطينياً من القطاع في عمليات التوغل والغارات الصهيونية٢٨استشهد 
الذي ) نوفمبر(غزياً، في حين سجل تشرين ثاني       ) ٢٩ (الماضي ارتقاء ) أكتوبر(وسجل شهر تشرين أول     

) ٥٩(الماضـي ارتقـاء     ) ديسمبر(شهيداً فلسطينياً في القطاع، بينما سجل كانون أول         ) ٣٠(تاله ارتقاء   
  .غزياً

) فبرايـر (فلسطينياً في قطاع غزة، بينما سقط في شباط         ) ٨٢(، استشهد   ٢٠٠٨) يناير(وفي كانون ثاني    
الماضي أكبر عدد لسقوط الشهداء خالل عام في قطاع غزة، حيث           ) مارس(ر آذار    غزيا، وسجل شه   ٨٠

الماضـي  ) مـايو ( غزياً، وفي أيار     ٧٢الماضي  ) إبريل( فلسطينياً، واستشهد في نيسان      ١١٢ارتقى فيه   
 .شهيداً فلسطينيا في قطاع غزة    ) ١٣(الجاري ارتقاء   ) يونيو(، بينما سجل منذ مطلع حزيران       ٤١استشهد  

 في المائة الشهداء الفلسطينيين ارتقوا خالل العام الماضي في قطاع غزة، حيـث لـم                ٩٠شار إلى أن    وي
  فلسطينياً، بسبب االعتداءات الصهيونية) ٨٣(يسجل في الضفة الغربية سوى سقوط 

  ١٤/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ون تصاريح أسير محرر تعرضوا لالعتقال بسبب دخولهم اسرائيل د٣٠٠: قراقع .٢١

 أسير محرر،   ٣٠٠ كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي، أن             -بيت لحم 
كانوا قضوا سنوات مختلفة في سجون االحتالل اعتقلوا مجددا ولكن هذه المرة بسبب عدم حصولهم على                

سرى المحتجز اغلبهم في    واشار قراقع الى ان األ     . تصاريح عمل ودخولهم إسرائيل بحثا عن لقمة الخبز       
سجن الدامون قالوا في رسالة تلقاها، إن معظمهم تم الحكم عليهم ما بين شهرين وسبعة اشهر، إضـافة                  
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إلى فرض غرامات مالية وتعرضهم إلى إجراءات قمعية ال تطاق، وقالوا فـي رسـالتهم، بـان الـدنيا                   
ليعيشوا في كرامة ويستطيعوا أن     أصبحت ضيقة حولهم، خرجوا من السجون فلم يجدوا فرصة عمل لهم            

يؤمنوا لقمة العيش ألطفالهم مما اضطرهم للمغامرة والتسلل إلى إسرائيل ألجل إيجاد فرص عمـل لهـم                 
  .فتعرضوا لالعتقال

  ١٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   سبعة شبان خالل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في مخيم الدهيشةإصابة .٢٢
ة شبان برصاص قوات االحتالل، خالل مواجهات عنيفـة انـدلعت بعـد             أصيب سبع  :حسن عبد الجواد  

 .اقتحام عدد كبير من آليات االحتالل مخيم الدهيشة، وعدد من المباني السكنية الواقعـة قبالـة المخـيم                 
 الخليل المحاذية للمخيم، واسـتخدمت قـوات        -ووقعت معظم المواجهات على الطريق الرئيسية بيت لحم       

وحسب شهود عيان فإن     .رصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع       االحتالل فيها ال  
 آلية عسكرية، اقتحمت عدداً من المباني السكنية قبالة         ٥١قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة، تساندها اكثر من        

 .المخيم، وأن عشرات الشبان رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة
وهو معاذ ابو عكر واستمرت حوالي      " المطلوبين"لية، استهدفت اعتقال احد     ووفق مصادر محلية فإن العم    

وقالت مصادر صحافية ان قوات االحتالل اقتحمت المبنى الذي يوجد فيه تلفزيون الرعـاة،               . ساعات ٤
وذكرت هذه المصادر    .وحطمت العديد من ابواب الشقق السكنية، واحتجزت العاملين في مقر التلفزيون            

  .الحتالل اعتدت على الصحافيينان قوات ا
  ١٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  جراء العدوان اإلسرائيلي عليها  ماليين دوالر خسائر بلدة القرارةأربعة .٢٣

 ماليين دوالر جراء    ٤ تكبدت بلدة القرار شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خسائر بقيمه              -غزة  
وأكد عبدالرحيم العبادلة، نائـب رئـيس بلديـة         . شرقية بالبلدة العدوان اإلسرائيلي األخير على المنطقة ال     

القرارة في بيان صحافي أمس أن البلدة تعرضت لعدوان إسرائيلي كبير وغير مسبوق، استهدف بـشكل                
أساسي قتل وإصابة المواطنين وتدمير القطاع الزراعي وتخريب البنية التحتية، واصفاً ما جـرى بأنـه                

 . ودمر كل شيء فيهازلزال كبير ضرب المنطقة
ضد األراضي الزراعية شـرق البلـدة،       » مسعورة وكبيرة «وأشار إلى أن جرافات االحتالل شنت حملة        

وقامت بتجريف مئات الدونمات الزراعية واقتالع آالف األشجار المثمرة ما كبد المزارعين خسائر كبيرة              
ريب البنية التحتية والفوقية بـشكل كبيـر        وذكر العبادلة أن قوات االحتالل قامت كذلك بتدمير وتخ         .جداً

شرق البلدة وخاصة في منطقة السريج، مشدداً على أن قوات االحتالل خلفت دماراً هائالً بعد هدم عـدد                  
 .من المنازل والغرف الزراعية وأسوار المنازل واألراضي

  ١٥/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  لمفاوضات لوحماس وايران كشروط  لم تطلب منا التخلي عن حزب اهللا "اسرائيل": األسد .٢٤
قال الرئيس السوري بشار األسد في مقابلة مع صحيفة ذي هندو الهنديـة عـشية               :  يو بي أي   - نيودلهي

الزيارة التي سيقوم بها الى نيودلهي، ان اسرائيل لم تطلب من سورية التخلي عن حـزب اهللا وحمـاس                   
ع صحيفة ذي هندو الهندية عشية الزيارة التـي         وايران كشروط مسبقة لمفاوضات السالم، وفي مقابلة م       

سيقوم بها الى نيودلهي، قال الرئيس السوري عن قضية المفاوضات غير المباشرة للسالم التي ترعاهـا                
تركيا بين اسرائيل وسورية، ان ليس لدى سورية ما تعطيه مقابل استرجاع أراضيها في الجـوالن، بـل         

   .سالم هناك شيء يمكننا تحقيقه معاً وهو ال
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ونفى الرئيس السوري أن تكون اسرائيل وضعت شروطاً مسبقة لمعاودة المفاوضات مع بالده مثل قطع               
كـان االسـرائيليون يتحـدثون عـن        . وقال لم يطلب منا أحد ذلـك       .عالقتها مع أصدقائها في المنطقة    

هذا . لك أصالً ال يمكنهم فرض شروط على المفاوضات ولم يطلبوا ذ        . المفاوضات من دون شروط مسبقة    
أما ثانياً، فان حركة حماس مرتبطة بالمسار الفلسطيني ونحن نتحدث عن المسار الـسوري، لـسنا              . أوالً

  .مسؤولين عن ذلك المسار
  ١٤/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عمر سليمان ُيطِْلع حماس على الرد اإلسرائيلي بشأن المبادرة المصرية: القاهرة .٢٥

قرر أن يعقد الوزير سليمان اجتماعاً اليوم، مع وفد الحركـة برئاسـة             من الم  :  صالح جمعة  - القاهرة
موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ويضم الوفد قيـادات الحركـة فـي الـداخل                  

  .والخارج، الذين وصلوا القاهرة أمس قادمين من غزة ودمشق على الترتيب
ـ     يل سلمت ردها على التهدئـة وتحـدثت عـن          إن إسرائ " الشرق األوسط "وقال مصدر مصري مطلع ل

، وأضاف  "إيجابياً"مخاوف وضمانات حول تهريب األسلحة، وجلعاد شاليط، إال أن الرد فى مجمله يعتبر              
وقيادات التنظيمات الفلسطينية لتدارسه    ،  سننقل الرد إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس        "

  ".ي موحد بشأنهمن كافة جوانبه التخاذ موقف فلسطين
  ١٥/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ندرس البدائل إذا فشل مجلس األمن في وقف المستوطنات: الجامعة العربية .٢٦

اكد مدير مكتب االمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف على اهميـة             :  سيد عبد العال   - القاهرة
لي فـي االراضـي العربيـة المحتلـة         التحرك السعودي بشأن ضرورة وقف وإدانة االستيطان االسرائي       

وخاصة في القدس الشرقية، وقال يوسف في تصريحات لعكاظ إن الدول العربية أيدت هذا التحرك وتـم                 
  .تقديم مشروع قرار الى مجلس االمن

وأضاف يوسف أن الجامعة العربية تتابع ما سيصدر عن مجلس األمن من قرارات مشيرا الى أن قضية                 
 رفضها من الجميع حتى من جانب الواليات المتحدة التي تعتبره عقبة رئيسية فـي               االستيطان متفق على  

وحول البدائل التي يمكن أن تتخذها الجامعة العربية في حال إصرار الواليـات المتحـدة               . طريق السالم 
على استخدام حق الفيتو ضد القرارات التي تدين إسرائيل قال يوسف إن المملكة عندما قـررت التوجـه    

لى مجلس االمن كان من منطلق إيمانها بأن قضية االستيطان تهدد عملية السالم، لكن إذا حـدث غيـر                   ا
مشيرا الى أن التحرك العربـي فـي المرحلـة القادمـة           ذلك فإن الدول العربية لديها الكثير من البدائل،       

 .سيتوقف على طبيعة القرار الذي يتخذة مجلس االمن
  ١٥/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
 االنقسام الفلسطيني مخطط إسرائيلي : بق للوفد األمني المصري في غزة الساالرئيس .٢٧

قال اللواء برهان جمال حماد الرئيس السابق للوفد األمني المصري فـي            :  محمد عبد الرءوف   -القاهرة  
إنه وبعد عام من سيطرة حماس على القطاع وانتهاء المواجهات المسلحة بين مقاتليهـا              " العرب"غزة لـ   
مازلت أرى أن االنقسامات الفلسطينية ما هي إال مخطط إسرائيلي ينفذه الفلـسطينيون دون              "فتح  ومقاتلي  
واعتبر أن استمرار هذا االنقسام سيؤدي إلى القضاء على القضية الفلسطينية، وطالـب قـادة             ". أن يدروا 

  .الفصائل الفلسطينية بتجاوز خالفاتهم من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني
الذي أحيل للتقاعد قبل بضعة أشهر بعد بلوغه السن القانونية، بـالجهود المـصرية لحـل                 وأشاد حماد   

فلسطين هي قضية األمة العربية كلها، والجهود المـصرية مـستمرة           : "األزمة الداخلية الفلسطينية، وقال   
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الفلسطيني وأعرب عن أمله أن تكون مبادرة الحوار الوطني         ". على كل األصعدة إلنهاء االنقسام الداخليا     
، ورحب بها إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس        "أبو مازن "التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس       

أتعشم أن تتوصل المبادرة إلى حلول إيجابية، ال أن تتحول إلى عناوين فـي              : "، وقال "مفتاح الحل "المقالة  
 ".الصحف فقط، دون تطبيق على أرض الواقع

  ١٥/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  ال تكون مثل قطع الجبن السويسري يةبوش يدعو لقيام دولة فلسطين  .٢٨

 قال بوش للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الفرنـسي نيكـوال سـاركوزي مـن                : وكاالت -عواصم  
لتقدم رؤية بديلة عما يحدث حاليا فـي        ...الضروري أن تقوم دولة فلسطينية محددة في أسرع وقت ممكن         

ولة الفلسطينية يتعين أن تكون لها حدود واضحة حتى ال تكون مثل قطع الجـبن                وأكد بوش أن الد    .غزة
وأعرب ،  وأضاف أنه فضال عن ذلك يجب حل مشكالت الالجئين الفلسطينيين ووضع القدس           ،  السويسري
ميركي أيضا عن قلقه بصورة غير مباشرة عن مواصلة عمليات البناء االستيطاني من جانـب               الرئيس األ 

دولة مـن خـالل   ) إقامة(وقال بوش إن  .الفلسطينيين محبطون من أنشطة االستيطان      إن :إسرائيل قائال 
   .التفاوض يمكن أن يتم التوصل إليها بحلول نهاية العام الحالي

  ١٥/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  "مشكلة"المستوطنات اإلسرائيلية :  رايس .٢٩

وقالت في  ". مشكلة ":المستوطنات اليهوديةاعتبرت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس بناء 
 إن تل ابيب لم تفعل ما يكفي لتخفيف القيود :مستهل زيارتها إلسرائيل التي وصلت اليها الليلة الماضية

 .عن الفلسطينيين في الضفة الغربية 
  ١٥/٦/٢٠٠٨بي بي سي 

 
  )منطقة منكوبة(لى إ الحصار يحول غزة :البنك الدولي .٣٠

 :رقام منظمة العمل الدولية فان معدل البطالة في قطـاع غـزة بلـغ حـوالى               أ  بحسب :ا ف ب   -غزة  
عمـارهم  أن معدل نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب الذين تتراوح           ألى  إشارت المنظمة   أو،% ٨،٢٩
في بعض المنـاطق    % ٣٩في حين وصلت معدالت البطالة الى       % ٣٧لى  إ عاما وصلت    ٢٤ و   ٢٠بين  

 .اع غزةمثل خان يونس جنوب قط
من جهته رسم البنك الدولي في احدث تقرير له صورة قاتمة عن الحياة في قطاع غزة بسبب الحـصار                   

غالق علـى غـزة بعـد احـداث         وجاء في التقرير الشهر الماضي ان استمرار سياسة اإل         .االسرائيلي
 كل ما تبقى من مؤسسات القطاع الخـاص وجعـل مـن           آضعاف وت ألى  غدت  أ،  ٢٠٠٧يونيو  /حزيران

 .الصعب عليها استعادة عافيتها وقوتها
 ١٥/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
 موقف أوروبا من الفلسطينيين يدعو للخجل: برلماني سويسري .٣١

إن موقف الحكومات :" دانيال فيشر" سويسرا فلسطين"قال رئيس جمعية  :الجزيرة نت - سويسرا
بسبب ما سماها " يدعو للخجل"ل عام األوروبية مما يحدث في غزة تحديدا، والقضية الفلسطينية بشك

 .سلبية هذه الحكومات المطلقة تجاه األوضاع المتدهورة في المناطق الفلسطينية
 وأشار النائب البرلماني عن حزب الخضر في حديث، بمناسبة مرور عام على أحداث غزة، إلى أن 

 األقوى في كيفية تعامل ساسة  داخل أوروبا لها التأثير"إسرائيل:"ـتحركات جماعات الضغط الموالية ل
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 عن فكرة "إسرائيل"أن جميع المؤشرات تدل على عدم تخلي :فيشروأكد  "القارة مع القضية الفلسطينية
، مستدال على ذلك بقرار إسرائيلي صدر، الجمعة، ببناء عدد هائل من المستوطنات في "الدولة الكبرى

 قد حظرت "إسرائيل"وكانت ، "جل السالم في المنطقةوبالتالي فهي لن تفعل شيئا من أ"القدس الشرقية، 
أيار الماضي بهدف / وأحد زمالئه دخول قطاع غزة أثناء زيارة له قام بها منتصف مايو" فيشر"على 

 .الوقوف على آخر المستجدات هناك، وذلك عقابا له على مواقفه المؤيدة للحق الفلسطيني
  ١٥/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   

 
   بشراء منتجات إيرانية"سرائيلإ"دة تتهم الواليات المتح .٣٢

أن سفير الواليات المتحدة في إسرائيل، ريتشارد جونس، بعث برسالة " يديعوت أحرونوت"كتبت صحيفة 
أون، وإلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت،  رسمية، وصفت بأنها حادة، إلى وزير المالية روني بار

سرائيل باالتجار سرا مع إيران وتحويل عمالت أجنبية إليها، باإلضافة إلى عدد من الوزراء، يتهم فيها إ
وتبين أن حكومة الواليات المتحدة تتهم ، وخرق القانون اإلسرائيلي الذي يمنع إقامة عالقات تجارية معها
 وتشير رسالة السفير األمريكي أيضا إلى ،إسرائيل بشراء الفستق اإليراني على اعتبار أنه فستق تركي

 . تعتبر الدولة األكثر استهالكا للفستق في العالمأن إسرائيل
  ١٤/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب  

  
 لماذا؟: التعامل مع حماس .٣٣

  أسعد عبد الرحمن.د
ففـي تقريـر حـديث      . حسنا فعل الرئيس الفلسطيني حين دعا قبل عشرة أيام إلى حوار فلسطيني شامل            

 عما إذا كان الجيش اإلسرائيلي      )عوفر شيلح (العبرية، تساءل الصحفي    '' معاريف''نشرته مؤخرا صحيفة    
ووزير ) أولمرت(ينوي القيام بالهجوم على غزة أم ال، مؤكدا في الوقت ذاته بأن كال من رئيس الوزراء                 

الفهـم البـديل    ''ال يؤمنان بالهجوم، ولو كانا يؤمنان بذلك لوقع منذ زمن بعيد، معتبرا أن              ) باراك(حربه  
يجدي شيئا، وأنه يجب الحديث معها بكل الوسائل، إذ أن القـوة            الداعي إلزاحة حكومة حماس بالقوة لن       

 .''لن تجلب الهدوء
كارثـة إنـسانية   : حماس هي الحاضر األكثر إلحاحا بسبب وجوهها المأساوية المتعـددة      / إن مسألة غزة  

ناتجة عن حصار إسرائيلي ودولي قاس، وتواصل العدوان العسكري الـصهيوني، واالنقـسام الـوطني               
 إلنتاج متطرفين لن يتضرر منهـا       -موضوعيا-وكل هذه األمور تدفع     .  والسياسي مع الضفة   الجغرافي

ثم إن المحافظة على وحدة     . القطاع وحده بل ستطال شظاياها إسرائيل والضفة وربما دوال عربية محيطة          
فهي حين تبقى موحدة، ذات عنـوان واضـح،         . حماس كحركة غير منقسمة هو أمر في مصلحة الجميع        

رة على االنخراط في السياسة، والمشاركة في صنع القرار فإن ذلك واقع يدخلها في عملية سياسية                ومص
وليس اإلمالءات اإلسـرائيلية  -ذلك أن هذا كله يعني قبولها، في النهاية، بحقائق الواقع دوليا           . غير عبثية 

حة فلسطينيا إال تأكيد على هـذا  وما دعوتها للجنة الوزارية العربية لتحقيق المصال.  بكل تعقيداته  -بالطبع
. صحيح أن المفاوضات مع إسرائيل مهمة، ولكنها ال تجيز إهمال شريك مركزي مثـل حمـاس        . التوجه

فـي ملـف    '' المنظمة''وبصراحة شديدة، يتكاثر الحديث والمقارنات عن التسامح الكبير الذي تتعامل به            
وهذا ما رد عليه الـرئيس      . رد ذكر اسم حماس   المفاوضات مع إسرائيل، ثم يختفي ذلك التسامح عند مج        

وهنا، علينـا إدراك حقيقـة أن       .  إلى حوار فلسطيني شامل    ٥/٦/٢٠٠٨الفلسطيني، عمليا، حين دعا يوم      
التعامل مع حماس هو السبيل األنجع لتعزيز موقف الرئيس عباس، األمر الذي يساعد في تحسين عملية                

ومعلوم أن انقسام الصف الفلسطيني لـن       !! ثمة عملية تفاوض  التفاوض مع إسرائيل، هذا إن كان، حقا،        
بـل  (دائمة مع إسرائيل، األمر الذي يشترط أوال التوصل لمـصالحة           '' سالم''يمكن أحدا من إبرام صفقة      
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وفي كل هذا، يجب اإلدراك أن دعوتنا للتعامل مع حماس تنبع من حقيقة قـوة          . بين فتح وحماس  ) تحالف
ثم قدرتها المحقّة على تقويض أي جهود سلمية تستثنى منها أو ال تعطـى فيهـا                الحركة وشعبيتها، ومن    

 .دورا الئقا
فاستمرار الجفاء العربـي تجاههـا   . عربيا، األمر ال يحتاج إلى عناء لتوضيح أهمية التحرك نحو حماس          

بـي  ومن األدلة على هـوى حمـاس العرو       . يعني شيئا واحدا فقط هو دفعها أكثر نحو الحضن اإليراني         
فالقاهرة بالذات تملك التأثير في الوجهـة العامـة         . مسارعتها لقبول أي اقتراح عربي وبخاصة مصري      

 الفلـسطيني   -لسياسة حماس، األمر الذي تبدى في رعايتها لسلسلة طويلة من لقاءات الحوار الفلسطيني            
: وطبعا ال نقول  ('' ولالمعق''حماس أكدت أن السالم     / كما أن مسألة غزة   . ووساطات التهدئة مع إسرائيل   

أما دوليا، فها هي باريس تقر      . ال يمكن إنجازه إال في ظل توازن استراتيجي عربي        ) الستحالته'' العادل''
، ''لسنا الوحيدين الذين يقومون بهـا     '': مع حماس، مؤكدا  '' اتصاالت''على لسان وزير خارجيتها بإجراء      

وكم هو صـادق ودقيـق      . ''حكيما او مناسبا  ''راء ليس   األمر الذي أغضب الواليات المتحدة واعتبرته إج      
الجبهة المـضادة لحمـاس بـدأت       ''ان  ) فيرونيك دو كايسر  (قول النائبة االوروبية االشتراكية البلجيكية      

مارس حين أقر االوروبيون واالميركيون بدعم الوساطة التي تولتها مصر للتوصل الى            / في اذار '' تتفتت
 .''ل اجراء مفاوضات مع حماس والسلطة الفلسطينية واسرائيلهدنة في قطاع غزة من خال

فالحركة التـي   . بالمقابل، يصبح واجبا على حماس بذل جهد أكبر من أجل تأسيس توافق وطني سياسي             
روسـيا  (نجحت في أن تصبح رقما صعبا داخليا وخارجيا، وأن تجبر دوال كبرى على االعتراف بهـا                 

نبع )  تحديدا ٢٠٠٦ما قبل انتخابات    ( عليها إدراك أن تزايد مصداقيتها       )فرنسا(والتحاور معها   ) والصين
من قدرتها على خدمة المجتمع الفقير، إضافة إلى تقديمها خطابا إسالميا معتدال يوافق عقيدة الجمـاهير                

وبهذا فإن علـى حمـاس      . وهويتهم، األمر الذي مكنها من االنتشار بسرعة بين أبناء الشعب الفلسطيني          
استعادة بناء جسور الثقة والتفاهم بينها وبين الفصائل األخرى، وفي مقدمتها حركة فتح، بعـد أن            /تعزيز

 .أسهمت هذه الفصائل جميعها في تسريع وبلورة مبادرة الرئيس الفلسطيني األخيرة
  ١٥/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
 "!التحّدي الكبير"و" الفشل الوشيك" .٣٤

  جواد البشيتي  
الفرصة "مع إسرائيل، فـ    " مفاوضات السالم "فاوضي وسياسي شديد، يدير الفلسطينيون      اآلن، وفي يأس ت   

للسالم في أيامها األخيرة، ألسباب عدة، أهمها أن وجود الرئيس بوش في البيت األبيض أوشك               " األخيرة
ـ                   ه للتفـاؤل   أن ينتهي، وأن ينهي معه، بالضرورة، كل ما كان ينْظَر إليه، من قبل، على أنَّه سـبب وجي

لقـاء  "التفاوضي والسياسي، وأن المفاوضات المباشرة والعميقة والشاملة بين الطـرفين، مـذْ أطلقهـا               
، قد انتهت إلى ما يصلح دليالً مقْنعاً ومفْحماً على أنَّه كلَّما توسع وتعمق الطرفان فـي بحـث                   "أنابوليس

سافة بينهما وبين السالم تتَّسع وتطول، وكـأن ال نتيجـة           قضايا النزاع الجوهرية واألساسية شَعرا أن الم      
 . عملية مفيدة لتفاوضهما على هذا النحو إالَّ هذه النتيجة

كالهما يدرك اآلن، وعلى نحو أفضل من ذي قبل، أن المرونة التفاوضية والسياسية القصوى ألحدهما ال                
ول اآلخر، فأسوأ حلٍّ نهائي يمكـن أن يقبلـه          يمكنها أن تشق الطريق إلى حلٍّ نهائي يمكن أن يحظى بقب          

رئيس السلطة الفلسطينية يتعذر أن يقبله رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وأسوأ حلٍّ يمكن أن يقبلـه رئـيس                 
، "الراعـي "، أو   "الشريك"، أو   "الوسيط"الوزراء اإلسرائيلي يتعذر أن يقبله رئيس السلطة الفلسطينية؛ أما          

مثَّلة بإدارة الرئيس بوش، فال يملك من المواقف إالَّ ما يجعله سبباً في اسـتمرار               وهو الواليات المتحدة م   
هذا االستعصاء التفاوضي، وإالَّ ما هو تفسير استمساكه بفكرة أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي               

 !وحدها الطريق إلى السالم؟
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هم مع إسرائيل بما يشير إلى رغبـتهم فـي   اآلن، أي في ربع الساعة األخير، يدير الفلسطينيون مفاوضات 
التوصل إلى نتيجة قد تفيدهم في سعيهم إلى إظهار وتأكيد أنَّهم بذلوا وسعهم للتوصل إلى حلٍّ نهائي قبـل    
مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض، وأن إسرائيل ليس لديها من األسباب ما يحملها على الـسعي إلـى                  

 المتحدة لم تَقُم في عهد إدارة الرئيس بوش إالَّ بما يشجع الدولة اليهودية على               سالم حقيقي، وأن الواليات   
 .االستمساك بشروط ومطالب ال يؤدي االستمساك بها إالَّ إلى جعل السالم ضرباً من المستحيل

ال اتِّفـاق   "ولقد أحسن المفاوِض الفلسطيني صنْعاً إذ أدار مفاوضاته مع المفاوِض اإلسرائيلي وِفْق مبـدأ               
، وإذ  )"الجوهريـة، موضـع التفـاوض     (القضايا  ) أو كل (على أي قضية قبل االتِّفاق على سائر        ) يعلَن(

، الطريق إلـى    "تُلغِّم"رفض، بالتالي، كل اقتراح يمكن أن يؤدي األخذ به إلى اتفاقات، أو حلول، تطيل، و              
القـدس  "، واقتراح ترحيـل قـضيتي       "دود المؤقَّتة ذات الح ) الفلسطينية(الدولة  "، كاقتراح   "الحل النهائي "

 .على القضايا األخرى) يوقَّع اآلن(إلى مفاوضات تُعقَد بعد تنفيذ اتِّفاق " الالجئين"و" الشرقية
موضع اتِّفاق مـع الطـرف اإلسـرائيلي فـي          ) أو أصبح (وأحسن صنْعاً إذ بدأ سعياً لتدوين كل ما كان          

 ".ورقة ُأخرى"ع خالف في ، وتدوين كل ما ظلَّ موض"ورقة"
، بعد فشل، وإعالن فشل، المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي،         "الورقتان"إذا نجح في مسعاه هذا، ونُشرت       

ما زالت ترجح على كفَّـة إنهائـه        ") الورقة الثانية "أي كفَّة   (فسوف يظْهر ويتأكَّد أن كفَّة استمرار النزاع        
 ").الورقة األولى"أي كفَّة (عبر التفاوض السياسي 

، بعد مغـادرة الـرئيس بـوش البيـت          "وهم السالم "وال شك في أن كل من له مصلحة في اإلبقاء على            
يمكن تأويلها، وإن بصعوبة، بما يبقي هذا الـوهم         " نتيجة"األبيض، قد شرع يحاوِل إنهاء المفاوضات بـ        

الحـل عبـر التفـاوض      "اوضات، وفشل خيـار     ، أي إعالن فشل المف    "الحقيقة"على قَيد الحياة، فإعالن     
تفاوضـية  (مرونـة   "ما أبداه الفلسطينيون والـدول العربيـة مـن          ) وربما بسبب (، على رغم    "السياسي
، ليست بالمرونة في معناها الحقيقي، إنَّما يلْزِم الطرف الفلسطيني والعربي مواقف تَفْتَقر إلـى               )"وسياسية

 أن يقترن بإعالن استراتيجية فلسطينية وعربية جديدة، يظْهر فيها ويتأكَّد           ، فإعالن هذا الفشل يجب    "قواها"
مع " الحل عبر التفاوض  "أن الفلسطينيين والعرب قد تمثَّلوا معاني وعبر ودروس التجربة الطويلة لخيار            

 ..كل ما تفرع منه من قرارات ومواقف ومبادرات
ا توقَّع صاحبها قبل، وفي أثناء، خوضه لها ال أهمية تُذْكَر لها إذا             إن كل تجربة تنتهي إلى نتائج تذهب بم       

لم يخْرج منها صاحبها بالدروس والعبر الجوهرية، وإذا لم يتخلَّ، بالتالي، عن وهم أن خوض التجربـة                 
 .نفسها، غير مرة، يمكن أن يتمخَّض عن نتائج مختلفة

هـو أن الفلـسطينيين     " الحل عبر التفـاوض   " تجربة خيار    ولعلَّ خير وأهم استنتاج يمكن استخالصه من      
، كان يكفي أن تراها إسرائيل، وتختبرها، حتـى تـشتد           "أسلحة"والعرب قد دخلوا معترك التفاوض بـ       

الحاجة لديها إلى نبذ خيار السالم، وإلى إبداء مزيد من التشدد في شروطها ومطالبها، وكأن الفلسطينيين                
 بضعفهم، الذي جلُّه من صنْع أياديهم، الحليف االسـتراتيجي الثـاني إلسـرائيل بعـد                والعرب قد كانوا  
 !الواليات المتحدة

الطـرف  : وهذا الضعف االستراتيجي، في وجهيه التفاوضي والسياسي، هو ما أنْـتَج التنـاقض اآلتـي              
؛ وفـي الوقـت     "السالم "الفلسطيني والعربي ال يستطيع تلبية الشروط والمطالب اإلسرائيلية توصالً إلى         

نفسه، ال يملك من الشروط واألسباب والقوى ما يمكِّنه من القيام بما ينبغي له القيام به بعـد، وبـسبب،                    
 !فشل، وتأكُّد فشل، مفاوضات وفُرص السالم

وهذا إنَّما يعني أن ضعف الفلسطينيين والعرب في داخل قاعة المفاوضات هو، على عظَمه، أقـل مـن                  
 !في خارجهاضعفهم 

، بعـد  "مبادرة السالم العربيـة "وإنَّه لَمن الوهم الخالص أن ينْظَر إلى تقرير الدول العربية إنهاء التزامها       
التي شرعوا يستجمعونها ويحـشدونها،     " القوة"إلى ما انتهت إليه، على أنَّه       " فرصة السالم األخيرة  "انتهاء  
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 الفلسطينيين والعرب تفاوضياً، فضعفهم هذا هـو الـسبب          ليست هي السبب الذي أضعف    " المبادرة"فهذه  
ما يمكِّنهم من   " فن اإلقناع "، التي تحدتهم، وما زالت تتحداهم، على أن يملكوا من           "مبادرتهم"الذي أضعف   

في حد ذاتها لـم تَـضعف       " المبادرة. "بأهميتها وجدواها وضرورتها  ) والواليات المتحدة (إسرائيل  " إقناع"
، التـي ال    "مبـادرتهم "رب تفاوضياً، فضعفهم االستراتيجي، بأوجهه كافَّة، هو ما تسبب في إضعاف            الع

يحتاج إلى أن يصبح العرب أقوى عشر مرات مما         ) إسرائيل بقبولها " إقناع"أي  (نغالي إذا قُلْنا إن تنفيذها      
 .هم اآلن

إسـرائيل بقبـول    " إقنـاع "نحن اآلن توصالً إلى     هذا الخيار، أي خيار أن نصبح أقوى عشر مرات مما           
في عالم السياسة   " الواقعي"، على واقعيته، أي على ضرورته الواقعية، ليس بـ          "سمبادرة السالم العربية  

أن تُضعف نفسك بنفسك، لتتَّخذ من ضعفك، بعد ذلك، عذراً هو األقبح مـن              " علْم وفن "العربية، التي هي  
 !ذنب

 أخشاه أن يقال بعد أن يغادر الرئيس بوش البيت األبيض، ويتأكَّد للقاصي والداني أن خيار                إن أخشى ما  
قد فشل؛ ألنَّه لم يستوف بعد الشروط الفلسطينية والعربية لنجاحه، إن إدارة الرئيس             " الحل عبر التفاوض  "

ذ رحلـت تلـك اإلدارة، وإن       بوش هي العقبة التي كانت في طريق السالم، وإن هذه العقبة قد زالـت إ              
للسالم قد تهيأت، بعد وبفضل، رحيلها، فلْيستَمر الوهم طريقاً، ولْنَستَمر في السير فيها             " الفرصة الحقيقية "

 .قُدماً
، هو الفشل بعينه وقد     )"في اللحظة األخيرة  (نجاح تفاوضي   "باصطناع  " البليغ"وقد يمهد لهذا القول العربي      

الذي " البيان"، والذي تُرجِم بذاك     "لقاء أنابوليس "الذي أحرزه   " النجاح"؛ ويشبه كثيراً    "النجاح"س  ألبسوه لبو 
 !ُألقي في نهايته

  ١٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 نداؤنا للعقل وللحوار...بعد عام من الجراح  .٣٥

 حسن أبو حشيش    .   د
م، نـشعر جميعـا أننـا       ٢٠٠٧ونيو عام   بعد مرور عام على األحداث التي حصلت في قطاع غزة في ي           

بحاجة إلى لغة العقل والحوار والتفاهم، والتوقف عن اللغة الصفراء الهابطة التي سيطرت على اإلعـالم                
بكل مستوياته، وفي هذه المناسبة التي كانت اضطرارية وإجبارية ال نُريد أن ننكـأ الجـراح، ونُوغـل                  

لذلك نوجه نداءا واضحا لكل من حركـة        . نُؤجج المشاعر الصدور، ونفتح الملفات، ونُحرض النفوس، و     
  :فتح، وحركة حماس، وللفصائل، ولإلعالم

  نداؤنا لحركة فتح
أنتم أبناء حركة لها عشرات السنين، قدمت وضحت، ولها بصماتها في التاريخ المعاصـر، ال تُبخـسوا                 

ات، ورغم الخلل الداخلي والخالف     أنفسكم، وال تستهينوا بوضعكم، أنتم أكبر من التستر وراء قشور والفت          
التنظيمي لحركتكم، إال أنكم مازلتم تملكون جزءا كبيرا من الشارع الفلسطيني، فاألصل أال تخضعوا لمن               
أرادكم وقودا لمشاريع هي في األصل بعيدة عن برنامج فتح الحقيقي، العدو الصهيوني هو عدوكم وعدو                

لفلسطينية، وليس حماس ومـشروعها، لملمـوا أوراقكـم،       شعبكم وعدو قضيتكم، وليس أحدا من القوى ا       
وتحسسوا مواقعكم، وتفقدوا أحوالكم، ابحثوا عن األسباب والدوافع التي أوصلت العالقـة بيـنكم وبـين                
إخوانكم في حماس للصدام، ال تتوقفوا عند النتائج بل اسبروا غور المواقف السابقة، ودور الشخـصيات                

 اعلموا أن غيركم مجروح أكثر منكم، تعرض إلى اإلهانة والقتل والسجن            ...التي سلبت قراركم الوطني   
والنهب والسرقة من مجموعات عملت باسمكم، ال تنظروا إلى من ذهبت عينه منكم فربما هو كـان قـد                   
أذهب عيون اآلخرين، ال تقبلوا الدعاية السوداء واإلشاعات المغرضة الكاذبة، ها أنتم رأيتم بـأعينكم أن                
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ريع الحصار والعدوان لم تنجح في تدمير حماس، كونوا على وعي من الوعود التي تُؤملكم بأن                كل مشا 
  .الذكرى هنا لالتعاظ والفائدة واالنطالق نحو المستقبل... حماس مجموعة من العصابات ستذهب قريبا

  نداؤنا لحركة حماس
ضح وقوي ومؤثر فـي النظـام       تاريخكم متجذر عبر ستين عاما من عطاء الحركة اإلسالمية، جهدكم وا          

السياسي، تتعرضون لمؤامرة دولية لالجتثاث، وضعت أمام حركتكم العراقيل والصعوبات بعـد فوزهـا              
باالنتخابات الحرة، ظُلمتم في كل مجاالت الحياة، أقدمتم على خطوة الحسم كما تطلقون علـى أحـداث                 

رعيتكم وفكركم بل ووجودكم، حكمتم     م اضطراريا دفاعا عن عرضكم وحياتكم وبيوتكم وش       ٢٠٠٧يونيو  
قطاع غزة تحت أسوأ ظرف من الحصار والمناكفة والعدوان، سجلتم نجاحا عاما بعد عام على األحداث                
وإحكام الحصار، كونوا أكثر وعيا لطبيعة المعادلة، وتشابكات األوضاع، وتعقيـدات اللعبـة الـسياسية               

ن، ومطلوب تقديم نموذج إداري جيـد ومتطـور         والعسكرية، مطلوب منكم صبرا مضاعفا على اآلخري      
مختلف عن كل السنوات الماضية، يجب أن تُدركوا وجود غيركم، ففتح باتت شريكا لكم ولـستم بـديال                  
عنها في الحكم، اعلموا أن حركة فتح مازالت موجودة، وأنكم معها تمثلون قطبي المعادلـة الفلـسطينية                 

راتكم لها ،وعمقوا العالقات معها، وتعاونوا معا علـى إزالـة           على األقل في الوقت الراهن، واصلوا زيا      
فالذكرى هنا لالتعاظ والفائدة واالنطالق نحو      ... آثار األحداث، فالجرح عميق ولدى الجميع والكل مكلوم       

  .المستقبل
  نداؤنا للفصائل الفلسطينية

والتهميش، ولكنكم لـيس    أنتم تبدون على الحياد، وتصرخون باستمرار من سياسة القطبية والمحاصصة           
كذلك، أنتم وضعتم أنفسكم طرفا ضد طرف، انحيازكم ومواالتكم وموقفكم السياسي والفكري وعالقـاتكم              

جعلكم ضمن معادلة األزمة، ففشلتم في الوساطة، بل كان لكـم           ... التنظيمية وفق نظام األحالف كل ذلك     
امجكم وحجـم تـأثيركم سياسـيا وشـعبيا         دور في األزمة بشكل أو بآخر، راجعوا مواقفك وحيادكم وبر         

وميدانيا، كفوا عن البكاء على األطالل،  ،فالشعب يريد منكم فعال مؤثرا ال تعدادا رقميا فصائلياً لم يعـد                   
والذكرى كذلك لالتعاظ والفائدة واالنطـالق      ... قادرا على قراءة التغيير في النظام السياسي الفلسطيني         

  .نحو المستقبل
   اإلعالمنداؤنا لوسائل

أنتم السلطة الرابعة، أنتم من يفترض فيه التوجيه واإلرشاد و التوحد وجسر الفجوة بين األشقاء، دوركـم                 
في األزمة الداخلية كان سلبيا ومنحازا وتوتيريا وخاصة اإلعالم األصفر النكد، اليوم اإلعـالم مطالـب                

حوار، اجعلوا النقد مؤدبا وبناء وموضوعيا،      بكلمة حق وخير أو الصمت، قولوا الحقيقة، اكتبوا للوحدة ولل         
كفوا عن تحويل اإلعالم إلى دعاية سوداء وإشاعة مفبركة، ما قامت به بعض وسائل اإلعالم وخاصـة                 
تلفاز فلسطين من رام اهللا وبعض المواقع السفلية من نكء للجراح وتحريك ثـارات خيبـر وتحـريض                  

لتهدئة اإلعالمية، بل وال يتقاطع مـع قـيم وأخـالق           شرائح المجتمع على بعضها يتناقض مع دعوات ا       
من أراد االستمرار في الكالم البذيء فليخـرس،        ... وأهداف اإلعالم السامية ورسالته التوحيدية والبناءة     

مللنا هذيانا، وكذبا، وافتراءا، وتحريضا، وسئمنا الكتاب ذوي األقالم الهدامـة ،والموجـات المفتوحـة               
خدم القضية والشعب ليقل خيرا، وليتبنى لغة هادئة توفيقية وصادقة وموضـوعية            من أراد أن ي   . الهابطة
الذكرى للتوحيد وتقريب وجهات النظر وليس للنفخ في كير الفتنة التي نسعى لموتها ونلعن من               . وواقعية

  .يريد أن يوقظها
  ١٥/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   
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  :كاريكاتير .٣٦
  

 
  ١٥/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 

  


