
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يؤيد اتفاق التهدئة ويدعو كافة األطراف لاللتزام به عباسالرئيس
  أي انتهاك إسرائيلي لن يمضي دون رد.. اتفاق هدنة غزة يقضي برفع الحصار: مشعل

  القيام بحملة عسكرية على غزة سيطيح بعباس": العرب"يلين لـ ب
   أن تعي هذه الحقيقة  "اسرائيل"الفلسطينيون لن يقبلوا بديالً لوطنهم وعلى :  األردنملك
   ثالث مراحل مليون للمخيم والمحيط على٤٥٠".. مشروع إعمار نهر البارد" :تقرير

..اإلتفاق على التهدئة في غزة
ــان    ــاراك يعلن ــرت وب أولم

  ة حماسفقموافقتهما بعد موا
  

 ٤ص ... 

 ١٨/٦/٢٠٠٨١١١٢األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١١٢:         العدد                  ١٨/٦/٢٠٠٨األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٦ ضغط لمنع انعقاد الجلسةستالسلطة ستتوجه إلى مجلس األمن إلدانة االستيطان وواشنطن  .٢
 ٧   يؤيد اتفاق التهدئة ويدعو كافة األطراف لاللتزام به عباسالرئيس .٣
 ٧  الستيطان سيقتل العملية السلميةا: قريع .٤
 ٧  لجنة حكومية في غزة تبحث سبل تعزيز صمود نقاط التماس .٥
 ٨  ال غرباءفي مخيم عين الحلوة: ممثل منظمة التحرير .٦
 ٨   وحكومة فياض تنفي ذلكسرى والنوابنائبة مفرج عنها تنتقد صمت السلطة حول األ .٧
 ٩  "اإلسرائيلية"فلسطين تطالب اإلعالم العربي بفضح االنتهاكات  .٨

    
    :المقاومة

 ٩   أي انتهاك إسرائيلي لن يمضي دون رد.. اتفاق هدنة غزة يقضي برفع الحصار: مشعل .٩
 ٩   يلتقي الشيخ خليفة بن زايد يزور اإلمارات العربية ووفد من حماس برئاسة مشعل .١٠
١٠  التهدئة مع االحتالل بالمعنى السياسي سياسة خاطئة ما دام جاثماً على أرضنا":الشعبية" .١١
١٠  يكرس االنقسام الحركة للتهدئة في القطاع دون الضفة قبول: الجبهة الديمقراطية .١٢
١٠   ال تحترم جهود التهدئة وتستغل األجواء الدولية واإلقليمية للتصعيد"إسرائيل": عزامنافذ  .١٣
١٠ ن تجدي نفعاًالمرواغة في موضوع التهدئة من قبل االحتالل ل: "كتائب األقصى" .١٤
١١   بين حركتي فتح وحماس]للحوار [األجواء غير ناضجة: رمزي رباح .١٥
١١  عباس سيزور القطاع.. برنامجنا يخلو من أي بند للقاء حماس: رئيس وفد فتح لغزة .١٦
١٢    في غزة في غارات جوية اسرائيلية"جيش اإلسالم"خمسة من استشهاد ستة بينهم  .١٧
١٢   هناك استتباب لألمن.. قطاع غزة ال يحتاج لقوات عربية أو غير عربية: حماس .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  باراك يؤكد أن التهدئة هي الطالق شليط مسألة وقت وغزةالحملة العسكرية في :بن اليعازر .١٩
١٣  القيام بحملة عسكرية على غزة سيطيح بعباس": العرب"بيلين لـ  .٢٠
١٤  تمرد على باراك قد يمنع حل الكنيست .٢١
١٤ اعتداء المستوطنين على عائلة فلسطينيةفي حث بال  توافق على طلب زحالقة الكنيست .٢٢
١٤  اعتقال مستوطنين مشتبه بضربهما راعيا فلسطينيا وزوجته .٢٣
١٤  للعالم عبر قرآنت الكريم تطلق مشروعا لتفسير القرآن"إسرائيل" .٢٤
١٥  األراضي األلمانيةى نهاية األسبوع المقبل وستتم علىصفقة تبادل األسر: سرائيليةمصادر ا .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٥   للكتاب العربيالتجمع الطالبي في جامعة حيفا ينظم معرضاً:  هي األولىسابقةفي  .٢٦
١٥  في معركتها للدفاع عن عقاراتها في القدسجديداً حقق انتصاراً البطريركية األرثوذكسية ت .٢٧
١٦  عن في سياسة هدم منازل الفلسطينيين في المدينة تم االحتالليةبلدية القدس .٢٨
١٦  "إسرائيل"مع  إلثارة قضية حقوق األطفال الفلسطينيين ونمؤسسات حقوقية تدعو االوروبي .٢٩
١٦   لتبني خطاب وحدوي الفلسطينيةعالمصحفيون وقادة رأي يدعون وسائل اإل .٣٠
١٦   بينهم امرأة في الضفة الغربية فلسطينيا١٤ًسرائيلي يعتقل االحتالل اإل .٣١
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١٧  لة تلتهم األراضي الزراعية وتعزل الفلسطينيين في غزةالمنطقة العاز: تقرير .٣٢
   

   :صحة
 ١٧  اًشهيد ١٩٢ إلى  حصار غزة من المرضىارتفاع عدد ضحايا .٣٣
   

   : األردن
١٧    هذه الحقيقة   أن تعي"اسرائيل"الفلسطينيون لن يقبلوا بديالً لوطنهم وعلى :  األردنملك .٣٤
١٨   مستشار ماكين ينفي ادالءه باي تصريحات حول االردن:السفارة االردنية في واشنطن .٣٥
١٨  األردن يرفض سياسة االستيطان: الذهبي .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٩  الوحدة الوطنية الفلسطينية ركيزة لتحقيق التسوية العادلة": مشعل"بن زايد لـ  خليفة .٣٧
١٩ وقف االنتهاكات اإلسرائيليةلالكويت تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتدعو  .٣٨
١٩   الشهر المقبل"إسرائيل" وجولتا مفاوضات غير مباشرة بين سوريا: وزير الخارجية التركي .٣٩
٢٠   للنكبة٦٠ندوة في أبوظبي تناقش القضية الفلسطينية في الذكرى ال  .٤٠
   

   :دولي
٢٠   مليون دوالر للفلسطينيين١٨٧مؤتمر برلين يهدف إلى جمع : مسؤول اوروبي .٤١
٢٠ ال بديل عن حل الدولة الفلسطينية: شتاينماير .٤٢
٢٠  كوشنير يعلن جلوس األسد وأولمرت إلى طاولة واحدة في القمة المتوسطية .٤٣

   
    :مختارات

٢٠   الالجئين في العالمتقرير لمفوضية الالجئين يرصد ارتفاعاً مقلقاً في أعداد .٤٤
 ٢١   مليار دوالر مـن أرصدتـها فـي أوروبـا٧٥طهران سحبت  .٤٥
    

    :تقرير
٢١   مليون للمخيم والمحيط على ثالث مراحل٤٥٠".. مشروع إعمار نهر البارد" .٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  جهاد الخازن...  الفلسطينيةالمصالحة الوطنية .٤٧
٢٤  نقوال ناصر... نجاح الحوار الفلسطيني رهن بثالث مسائل أساسية .٤٨
٢٨  منير شفيق... المواقف الرسمية العربية والفلسطينية إلى أين؟ .٤٩
٢٩  مهنا الحبيل... مة الغزو؟حوار عّباس هل هو ُمقّد .٥٠
٣١  ياسر الزعاترة... الرفض العملي لطروحات مستشار ماكين .٥١
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  
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  أولمرت وباراك يعلنان موافقتهما بعد مواقفة حماس.. اإلتفاق على التهدئة في غزة .١
قال المتحدث الرسـمي باسـم      : وكاالتعن مراسلها من القاهرة، ال     ١٨/٦/٢٠٠٨ الغد االردنية    ذكرت

وقف كافة االعمال   "وافقتا على   ) حماس(وزارة الخارجية المصرية أمس حسام زكي ان اسرائيل وحركة          
العسكرية في قطاع غزة اعتبارا من صباح الخميس، والجهود المصرية متواصلة لتثبيت التهدئة بمجـرد               

ورفـض   ".لتنفيذ ثم االنتقال الى تنفيذ بقية عناصر الرؤية المصرية لمعالجة الوضع الراهن           دخولها حيز ا  
  .زكي االدالء بمزيد من التفاصيل حول االتفاق الذي تم التوصل اليه

قال مصدر مصري مطلع    : صالح جمعة عن مراسلها   القاهرة  من   ١٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط    ونقلت
ألولى تشمل وقف إطالق النار بين الجانبين، يعقبه بيوم أو يومين فتح            إن المرحلة ا  » الشرق األوسط «لـ

المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة لمدة أسبوع، على أن يتزامن تنفيذ المرحلة األولى مع بدء حوار غيـر                  
مباشر بالقاهرة حول شليط، وإذا حدث تقدم في هذه المفاوضات تبدأ المرحلة الثانية من التهدئة وتـشمل                 

ـ    فتحا ، وزيادة المواد الغذائية والسلع التي ستدخل إلى        )يوم أو يومين من كل أسبوع     ( جزئيا لمعبر رفح ل
أما إذا تم التوصل التفاق نهائي في قضية شليط، فسيبدأ تنفيذ المرحلـة  «وتابع المصدر قائالً  . قطاع غزة 

، ٢٠٠٥، وفقاً التفـاق المعـابر       الثالثة والنهائية من التهدئة التي تشمل فتح معبر رفح على مدار الساعة           
  .»ورفع الحصار تماماً عن غزة

اعلنـت حركـة حمـاس       :القاهرة عن أشرف الهور من غزة،        ١٨/٦/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت
الثالثاء انها ستلتزم التهدئة مع اسرائيل بدءا من صباح الخميس موضحة ان المباحثات حـول التهدئـة                 

  . بشكل ايجابيبواسطة مصر لم تنته ولكنها تسير
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس نحن في حماس ملتزمون ببداية التوقيت الذي ستـضعه مـصر                 

واكد المتحدث ان المباحثات حول التهدئة لم تنته ولكنها تسير بشكل ايجابي ونقترب من               .الطالق التهدئة 
 من العدوان االسرائيلي حتـى      واضاف من حقنا ان نرد على اي اعتداءات       . اعالن االتفاق حول التهدئة   

  .بداية اطالق التهدئة
الى ذلك توجه رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد مساء امـس                
الثالثاء بصورة مفاجئة إلى مصر لمواصلة اتصاالت بخصوص التهدئة في قطاع غزة والتي تم اإلعالن               

االلكتروني عن مـصادر فـي      ) يديعوت أحرونوت (ونقل موقع    .يس المقبل عن دخولها حيز التنفيذ الخم    
  .وزارة الدفاع اإلسرائيلية قولها إن غلعاد سيلتقي مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان

وأوضحت المصادر أنه لم يكن مخططا أن يتوجه غلعاد إلى مصر وتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص فـي                  
وقدرت المصادر اإلسرائيلية ذاتها أن توجـه       . لوزير الدفاع ايهود باراك   أعقاب وصول معلومات اليوم     

  .غلعاد إلى مصر اليوم يدل على وجود مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق تهدئة
االذاعة االسرائيلية قالت صباح االربعاء إن كال مـن رئـيس           أن  : ١٨/٦/٢٠٠ بي بي سي     ونشر موقع 

اع ايهود باراك قد صدقا على اتفاق التهدئة في قطاع غزة الذي تـم              الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدف    
وقالت االذاعة إن اولمرت وبـاراك اتخـذا هـذا          . التوصل اليه امس مع حركة حماس بوساطة مصرية       

  . القرار بعد عودة عموس جلعاد الى اسرائيل من القاهرة
ثاء مؤتمرا صحفيا في قطاع غـزة       وكان القيادي في حركة حماس محمود الزهار قد عقد يوم امس الثال           

في بداية المـؤتمر    . اعلن فيه تفاصيل الهدنة التي تم التوصل اليها بين الحركة واسرائيل برعاية مصرية            
  :قرأ القيادي في حماس الدكتور خليل الحية بنود الهدنة التي تتضمن حسبما اعلنها

ءا من يوم الخميس الساعة السادسة صـباحا        الموافقة على الوقف المتبادل لكافة االعمال العسكرية بد       ـ  
 . بالتويقت المحلي

 .  اشهر حسب التوافق الوطني الفلسطيني٦مدة التهدئة ـ 
 . يتم تنفيذ التهدئة بالتوافق مع مصر وفي ظل رعايتهاـ 
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 . فتح المعابر بشكل جزئي خالل الساعات التالية التي تلي دخول التهدئة حيز التنفيذـ 
 . قا على تنفيذ التهدئة الى الضفة الغربيةتعمل مصر الحـ 
في االسبوع التالي للتهدئة تستضيف مصر لقاء يضم السلطة الفلسطينية وحركـة حمـاس والجانـب                ـ  

  . االوروبي من اجل مناقشة آليات فتح معبر رفح
واوضح الزهار ان حماس تلقت ضمانات من مصر بالتزام اسرائيل بنود الهدنة وانه في حال حـصول                 

واشار الزهار الـى ان ملـف الجنـدي    . روقات سيتم الرجوع الى مصر باعتبارها راعية لهذا االتفاق        خ
االسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى الحركة منفصل عن هذا االتفاق لكنه اقر بانه سيتم تكثيف الجهود                

  . سرائيليةوبوساطة مصرية للتوصل الى اتفاق لمبادلة شاليط بسجناء فلسطينيين في السجون اال
تتضمن الهدنة مرحلتين، وتشمل االولى وقف جميع االعمال العدائية وفتح جزئـي لمعـابر غـزة مـع                  

اما المرحلة الثانية فتركز على اطالق سراح شاليط وفتح معبر رفح الذي يربط بـين القطـاع                 . اسرائيل
 الهدنة وهي وقف    ويقول مراسل بي بي سي في القدس ان اسرائيل وضعت ثالثة شروط لنجاح            . ومصر

االعمال العدائية اوال ووقف عمليات تهريب االسلحة الى غزة عبر مصر وتحقيق تقدم في ملف جلعـاد                 
وتلتزم حماس بعدم الرد انطالقا من قطاع غزة على العمليات التي تقوم بها اسرائيل ضد انصار                . شاليط

  . حماس في الضفة الغربية
ماس، لبي بي سي ان الحركة واثقة من التزام جميع االطراف           من جانبه صرح احمد يوسف، احد قادة ح       

والمنظمات الفلسطينية بما تم االتفاق عليه الن جميعها شاركت في الوفد الذي سافر الى القاهرة ووافقـت       
 . على الهدنة واي طرف يخرق الهدنة يتحمل مسؤولية ذلك

أن :  من دمشقإبراهيم حميدي ن وعالقاهرة، ، غزة عن فتحي صباح من ١٨/٦/٢٠٠٨ الحياة ونشرت
سامي أبو زهري قال أمس إن الحركة ستلتزم ساعة الصفر التي أعلنتها مصر، " حماس"الناطق باسم 

  ".من حقنا أن نرد على أي اعتداءات من العدوان اإلسرائيلي حتى بداية إطالق التهدئة"لكنه شدد على أن 
ينية هجماتها الصاروخية وأي عمليات أخرى ضد وبموجب االتفاق، ستوقف الفصائل المسلحة الفلسط

المواقع العسكرية أو المدن والبلدات اإلسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما ستعمل إسرائيل على إعادة فتح 
في شمال شرقي مدينة رفح التجاريين بعد ثالثة " صوفاه"في شرق مدينة غزة و " كارني"معبري المنطار 

  . ومن المتوقع فتح المعبرين األحد المقبل. أيام من بدء سريان التهدئة
أن مصر ستستضيف خالل أسابيع مفاوضات غير مباشرة بين " الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية لـ 

والدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق لعقد صفقة تسليم الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة " حماس"
وفداً من الحركة وآخر من إسرائيل سيقيمان في فندقين وقالت إن القاهرة ستستضيف . غلعاد شاليت

  .أن يقيم وفدها في الفندق نفسه الذي سينزل فيه الوفد اإلسرائيلي" حماس"متجاورين، بعدما رفضت 
موقفها وتراجعت " حماس"وتوقعت مصادر أخرى التوصل إلى اتفاق في شأن شاليت، بعدما لينت حركة 

 أسيراً، ٣٥٠ إلى ٣٠٠اً من المحكومين بسنوات طويلة إلى نحو  أسير٤٥٠عن تصميمها على إطالق 
ولفتت مصادر إلى أن  .وافقت اسرائيل على كثير منهم، باستثناء عدد قليل ترفض إطالقه بإصرار

التي " الجهاد اإلسالمي"التهدئة تحظى بإجماع غير مسبوق، حتى لدى فصائل المقاومة، بما فيها حركة 
 .فاظها بحق الرد على أي عمليات تستهدف ناشطيها في الضفة الغربية وغزةتحفظت عنها وأعلنت احت

والجيش اإلسرائيلي على استعداد من جهته لمواجهة أي . االختبار سيحصل على األرض"وأضاف أن 
من األهمية بمكان استطالع إمكان التوصل إلى تهدئة قبل شن عملية عسكرية في "لكنه رأى أن ". تطور

  ".قطاع غزة
أبلغت عدداً من الفصائل الفلسطينية تفاصيل اتفاق التهدئة " حماس"إن " الحياة"الت مصادر فلسطينية لـ وق

وموعد سريانها، فضالً عن ضرورة التزامها وعدم عرقلتها، خصوصاً أن بعض الفصائل تحفظ عن مبدأ 
  .يةالتهدئة، كما أمرت كوادرها بعدم تنفيذ أي عمليات أو هجمات ضد أهداف إسرائيل
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وشددت القاهرة على ضرورة تثبيت التهدئة، مؤكدة أن االتفاق ال يشمل فتح معبر رفح الحدودي مع 
وقالت مصادر . والرئاسة الفلسطينية" حماس"القطاع، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة القضية مع حركة 

تم "، موضحة أنه "أيامتشغيل كل المعابر بعد ثالثة أو أربعة "إن القاهرة تتوقع " الحياة"مصرية لـ 
 ". االتفاق على إدخال كل السلع وتزويد قطاع غزة بكميات من الكهرباء والغاز والوقود

عقدت أمس اجتماعات مكثفة في دمشق بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي " حماس"وكانت قيادة 
ليل الحية لمناقشة للحركة موسى أبو مرزوق وأعضاء المكتب السياسي محمد نصر وجمال أبو هاشم وخ

االفكار التي عرضها مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان أول من أمس على الحركة، في حين 
  .توجه رئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى اإلمارات

لمدة ستة شهور وفق ما تم "وأوضحت المصادر أن االتفاق النهائي للتهدئة يتضمن أن تسري التهدئة 
يه وطنياً برعاية مصرية، بحيث تفتح إسرائيل المعابر بعد ثالثة أيام إلدخال الحاجات االتفاق عل

وأشارت إلى أن االتفاق يشمل محاولة مصر ". األساسية، ثم رفع الحصار عن المواد التي كانت محظورة
  ".نقل التهدئة الحقاً إلى الضفة، ورعايتها حوارات فلسطينية للم الشمل"

في دمشق " الجهاد" نصر وعضو المكتب السياسي عماد العلمي أبلغا أمس قيادة أن" الحياة"وعلمت 
توافق على التهدئة وتحتفظ "إن الحركة " الحياة"لـ " الجهاد"وقال مسؤول في . بالتوصل إلى اتفاق التهدئة

 ".بحقها بالرد على أي عدوان في الضفة وغزة
  
  ضغط لمنع انعقاد الجلسةستوواشنطن  إلى مجلس األمن إلدانة االستيطان ستتوجهالسلطة  .٢

قررت السلطة الفلسطينية اللجوء لمجلس االمن، الستصدار قرار يدين االستيطان          :  كفاح زبون  - رام اهللا 
وهـو مـا    . في األراضي الفلسطينية، وتحديدا في القدس التي تطالب بها السلطة عاصمة لدولة فلسطين            

ـ اغضب الحكومة االسرائيلية التي تلقت بحسب      تطمينـات مـن االدارة   " الـشرق األوسـط  "مصادر لـ
االميركية بأنها ستضغط على األمم المتحدة لمنع عقد اجتماع لمجلس األمـن الـدولي، يبحـث قـضية                  

  . المستوطنات
ان رايس انتقدت هذا التوجه،     "وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير           

إن "وأضـاف   ".  إسرائيل االستيطان فإننا لن نتوجـه إلـى مجلـس األمـن            ولكننا قلنا لها، عندما توقف    
لمـاذا  "وتساءل  ". األميركيين يدركون ويعرفون ويقولون ان االستيطان هو عقبة كأداء أمام عملية السالم           

  ". ال يلزم األميركيون إسرائيل بوقف االستيطان وهم يستطيعون القيام بذلك ان أرادوا
 باالبتعاد عن مرجعيات االتفاقات الموقعة، وخريطة الطريق، ورؤيـة الـرئيس            واتهم عريقات اسرائيل  

وقال لإلذاعة الرسمية الفلسطينية    . جورج بوش والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة        
استحالة الموافقة الفلـسطينية علـى      "وجدد عريقات   . ان ذلك هو سبب فشل التوصل الى اتفاق حتى اآلن         

ستثناء القدس من اتفاق حل الدولتين في مراحله األولى، وذلك ردا على اقتراح اسرائيلي بعقـد اتفـاق                  ا
ان من يقرر مستقبل القدس هم أبناؤها وتاريخهـا         "وقال عريقات    ".حتى نهاية العام الحالي يستثني القدس     

إن "وأضـاف   ". لتزامـا وحضارتها وثقافتها ودينها، وكل ما ينشأ على األرض ال يخلق حقا أو ينـشئ ا              
  ".إسرائيل تقوض باستيطانها وتصريحاتها عملية السالم 

وفـاة مـؤتمر    "وشكك عريقات في صحة كالم منقول عن رايس وهي في طريقها إلـى لبنـان حـول                  
وقالت أكثـر   . ال اعتقد أن هذه األنباء صحيحة، ألنها تكلمت معنا بطريقة مختلفة تماما           "وقال  ". انابوليس

 والرئيس بوش يسعيان للتوصل إلى اتفاق سالم نهائي قبل نهاية العـام الحـالي، وأكـدت                 من مرة أنها  
إذا صحت التقارير فـان     "واستدرك يقول   ". التصميم على العودة مرة، ومرة أخرى حتى نصل إلى اتفاق         

  ".ذلك يعني أن اإلدارة األميركية أدركت أن إسرائيل غير جاهزة لمتطلبات السالم
  ١٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١١٢:         العدد                  ١٨/٦/٢٠٠٨األربعاء : التاريخ

  
  يؤيد اتفاق التهدئة ويدعو كافة األطراف لاللتزام به عباسالرئيس .٣

 صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة امس ان الرئيس محمود عباس تابع : وفا– الكويت -رام اهللا 
باهتمام بالغ جهود التوصل الى اتفاق التهدئة بين الجانب االسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، 

اذ يعتبر الرئيس أن التهدئة مصلحة "واضاف الناطق باسم الرئاسة  .دأ صباح يوم غد الخميسوالذي سيب
وطنية لشعبنا، فانه يثمن الجهود المثابرة التي بذلها ويبذلها األشقاء المصريون بتوجيهات من الرئيس 

ليه كل محمد حسني مبارك دون كلل، وبرغم كل الصعوبات للوصول الى هذا االتفاق الذي يتطلع ا
ان الرئيس اذ يؤيد بقوة اتفاق التهدئة الذي توصلت له "وتابع  ".مواطن في قطاع غزة وفي الوطن لتحقيقه

مصر الشقيقة مع األطراف المعنية فانه يدعو كافة القوى في قطاع غزة الى االلتزام به تحقيقا للمصالح 
قطاع غزة والنهاء االنقسام وتوحيد العليا لشعبنا الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على أهلنا في 

 ".الوطن تحت لواء الشرعية
 ١٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 االستيطان سيقتل العملية السلمية: قريع .٤

، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم، )أبو عالء( قال احمد قريع :فا و–القدس المحتلة 
ستيطان المتواصل في األراضي الفلسطينية وتحديدا في مفوض عام التعبئة والتنظيم لحركة فتح، إن اال

 .القدس سيؤدي إلى قتل العملية السلمية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام
جاءت أقوال قريع خالل استقباله في مكتبه في أبو ديس، امس، المبعوث الخاص لالمين العام لألمم 

لى آخر التطورات على الصعيد السياسي والعملية السلمية المتحدة روبرت سيري، حيث اطلعه ع
 .والعقبات التي تواجهها

ان االستيطان اإلسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وتحديدا في القدس الشرقية ومحيطها، "وقال قريع 
ضات، واالجتياحات والقصف واالغتياالت والقتل، تشكل العقبة األكبر بوجه العملية السلمية والمفاو

وتكشف عن نوايا تتعارض مع ما يصرح به الجانب اإلسرائيلي عن التزامه بالمفاوضات كخيار وحيد 
وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم حتى اآلن بتنفيذ أي من االلتزامات التي قطعتها في  ".لتقرير الحل الدائم

 .مؤتمر انابوليس، وتحديدا المنصوص عليها في خارطة الطريق
 ١٨/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
  حكومية في غزة تبحث سبل تعزيز صمود نقاط التماسلجنة .٥

بحثت لجنة تعزيز صمود مناطق التماس المنبثقة عن الحكومة الفلسطينية في لقاء مفتـوح جمـع                 :غزة
باسم نعيم وزير الصحة ونواب المجلس التشريعي عاطف عدوان ومـشير           .أعضاءها بحضور رئيسها د   
، ورؤساء بلديات محافظة شمال غزة ووجهاء المحافظة وحشد من األهـالي،            المصري وإسماعيل األشقر  

: وقـال نعـيم    .أمس، سبل تعزيز الصمود في وجه العدوان اإلسرائيلي المتواصل على تلـك المنـاطق             
االحتالل يحرص على جعل مناطق التماس خالية من السكان ومن أي مظاهر للحياة وذلـك بالقـصف                 "

ياحات واالعتقاالت في صفوف المواطنين وتجريف األراضي الزراعية وهـدم          المتكرر واستمرار االجت  
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية      ".المنازل والبيوت السكنية لجعل المواطنين يفكرون في الرحيل عنها        

شكلت اللجنة لتكون عونا وسندا لألهالي ولقاطني مناطق التماس بهدف تعزيز صمودهم أمام العنجهيـة               
يلية، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون حلقة وصل بين أهالي مناطق التمـاس والمجلـس التـشريعي                 اإلسرائ

 .الفلسطيني والحكومة الفلسطينية
  ١٨/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  ال غرباءفي مخيم عين الحلوة:  منظمة التحريرممثل .٦

 محاوالت لتحويل علق ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي على الحديث عن: بيروت
الوضع في "مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إلى مخيم نهر البارد آخر، معتبراً  أن 

لبنان في شكل عام مرتبك، ومن أسهل األمور أن تلقى المشاكل كافة على عاتق المخيم الذي يعيش 
نحن ":  محمد حسين فضل اهللا أمسوقال زكي خالل زيارته السيد ".حرماناً وعدم إعطائه هذه الحقوق

ننسق مع الجيش بعدما كونا وحدتنا الفلسطينية من كل األطياف الفلسطينية من دون استثناء، وعملنا على 
أن تكون اللجان الشعبية برلماناً، واللجان األمنية هي لجان أمن، وتم مسح كل البيوت والتأكد من عدم 

ألداة لفرض األمن واالستقرار في المخيم، ومحيط المخيم يتعاون وجود غرباء، ثم إن الكفاح المسلح هو ا
حتى هذه اللحظة لم يسجل أي خرق علينا، "وأكد أنه ". معنا وخصوصاً الجيش واألجهزة األمنية اللبنانية

  ".بل على العكس هناك إحصاء دقيق وهناك عمل دائم لمحاصرة أي ظاهرة قد تهدد األمن واالستقرار
  ١٨/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  وحكومة فياض تنفي ذلك مفرج عنها تنتقد صمت السلطة حول األسرى والنوابنائبة .٧

انتقدت الدكتورة مريم صالح النائب في المجلس التشريعي عن حركة : عاطف دغلس - الضفة الغربية
حماس التي أفرج عنها االثنين من سجون االحتالل موقف السلطة الفلسطينية تجاه األسرى الفلسطينيين 

وقالت مريم صالح التي اعتقلت لسبعة أشهر إنها حملت رسائل من  .عامة والنواب على وجه الخصوص
وأضافت في حديثها للجزيرة  .األسرى تنادي بضرورة بذل جهودا أكبر من طرف السلطة لإلفراج عنهم

ناك أسرى تجربتي في االعتقال كانت قصيرة، ولكن األسرى يتساءلون ماذا فعلت لنا السلطة؟، فه"نت 
 وكان ضمن هذه االتفاقية اإلفراج عنهم ولم يحصل ذلك، ١٩٩٣معتقلون قبل اتفاقية أوسلو عام 

فموضوعهم أصبح هامشيا وهم ال يحتاجون للطعام والشراب وإنما للحرية، فهناك من قضى أكثر من 
  ". عاما ولم يخرج ال باتفاقيات وال مفاوضات٣١

أنا كنائب لم ألمس أي دور للسلطة في تحريك ساكن "ن االحتالل وقالت النائبة المفرج عنها من سجو
تجاهنا وكنا مهمشين، وكان يجب على السلطة وقف أي مفاوضات حتى يفرج عنا، فنحن انتخبنا بشكل 

، وأكدت أن الهدف من ذلك "شرعي على مرأى من العالم وحتى إسرائيل، ومع ذلك زج بنا في السجون
  .هو تعطيل المجلس التشريعي

ولم تخف مريم صالح مؤازرة بعض النواب الفلسطينيين لها من فصائل فلسطينية أخرى أثناء اعتقالها، 
وقالت إنهم وقفوا إلى جانبها وقفة مشرفة، ودعت النواب خارج المعتقل إلى االهتمام بقضية زمالئهم 

  .واألسرى أكثر
ئاسة سالم فياض أن تكون السلطة من جهته نفى أشرف العجرمي الوزير في حكومة تسيير األعمال بر

هذا كالم غير دقيق، فمن "وقال العجرمي للجزيرة نت  .غير مهتمة بقضية األسرى عامة والنواب خاصة
بين القضايا الحقيقية التي طرحتها شخصيا أمام لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي موضوع 

قرارا من اللجنة بإرسال وفد برلماني أوروبي األسرى اإلداريين واألسرى النواب خاصة، وانتزعنا 
أيلول القادم، ونحن ال نتغنى بهم كشعارات / لزيارة النواب خصيصا، وهذا الوفد سيأتي في نهاية سبتمبر

 ".ولكن نعمل على تحريرهم حقيقة
  ١٧/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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 "اإلسرائيلية" تطالب اإلعالم العربي بفضح االنتهاكات فلسطين .٨
طالبت وزارة اإلعالم الفلسطينية، الدول العربية بكسر الحصار والتصدي للحواجز واالستيطان           : القاهرة

حزيران الجاري، يوماً عربياً لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني         / يونيو ٢٧، واعتماد يوم    ”اإلسرائيلي“
ناسبة فـي كـل المـدن       إعالمياً وتنظيم فعاليات وطنية بهذه الم     ” اإلسرائيلية“من خالل فضح االنتهاكات     

آب / أغـسطس  ٢١وطالبت في ورقة قدمتها إلى اللجنة الدائمة لإلعالم العربي ، باعتماد يـوم               .العربية
لتقويضه، ” اإلسرائيلية“المقبل يوماً عربياً إسالمياً، للتضامن مع المسجد األقصى، وكشف كل المخططات            

إلعالم العربي إلعادة التذكير بمذبحة صـبرا       أيلول المقبل، يوما ل   / سبتمبر ١٨كما طالبت بتخصيص يوم     
  .وشاتيال

تشرين األول المقبل، يوما إعالميـا عربيـا مفتوحـا          / أكتوبر ٩بجعل يوم   “وأوصت الورقة الفلسطينية،    
لهدم المنازل التي تستهدف التطهير العرقي ألبناء شـعب فلـسطين فـي             ” اإلسرائيلية“لمواجهة السياسة   

  .”، وتشكل أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية”اإلسرائيلية“ العسكرية المنطقة التي تخضع للسيطرة
تـشرين الثـاني    /ودعت اإلعالم العربي على جميع مستوياته، وأطيافه، لتخصيص يوم األول من نوفمبر           

المقبل، للمشاركة في احتفاالت الشعب الفلسطيني بالسنوية العشرين إلعالن وثيقة االستقالل مـن أجـل               
  .في الضفة والقطاع بهدف تقويض قيام كيان وطني مستقل” اإلسرائيلية“كات فضح االنتها

 ١٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   أي انتهاك إسرائيلي لن يمضي دون رد.. تفاق هدنة غزة يقضي برفع الحصارا: مشعل .٩

 التـي   يوم الثالثاء ان الهدنة   مسؤول المكتب السياسي لحركة حماس       قال خالد مشعل     :رويترز -ابوظبي
توسطت مصر في جهود التوصل اليها تلزم اسرائيل برفع حصارها عن قطاع غـزة لكـن اي انتهـاك                   

وقال مشعل ان قيام هدنة دائمة سيكون مفيـدا لمليـون ونـصف              .اسرائيلي لالتفاق لن يمضي بدون رد     
 .به ايضا مليون فلسطيني تضرروا من الحصار االسرائيلي وسيكون مبعث ارتياح السرائيل اذا التزمت             

وفصائل المقاومة ليست في    . اذا عدتم عدنا  "مشعل لرويترز خالل زيارة لالمارات العربية المتحدة        أكد  و
واضـاف   ."ونحن شعب له قضية ولن يكسرنا العدوان أو الغزو        . موقف ضعيف بل انهم في موقف قوي      

جلعـاد شـليط    قـضية   "واضاف مشعل قوله     ."سنتعامل مع الوضع على االرض حسب الضرورة      "قوله  
  ."حيث تتضمن الهدنة وقفا ثنائيا الطالق النار ورفع الحصار وفتح المعابر... مرتبطة باتفاق تبادل 

وقال مشعل ان المفاوضات بشأن اعادة فتح معبر رفح سوف تستمر مع مصر وحركة حماس وحركـة                 
االتفاق الـسابق بـشان     رفضت اسرائيل القوائم التي قدمناها على اساس        "وقال مشعل    .فتح واالوروبيين 
وعرقل هذا االتفاق ونحن نصر على االفراج عن االعداد التي اتفق عليها مـن قبـل                . االعداد والمراحل 

الـشعب الفلـسطيني لـه      "واضاف قوله    ."لن يفرج عن جلعاد شليط بدون هذا      ... واالسماء التي قدمناها  
... كمة وبينهم نـساء واطفـال    محتجز منهم ألف مريض اكثر من نصفهم محتجزون بغير محا         ١١٦٠٠

 ."ووزراء ونواب
  ١٨/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  يلتقي الشيخ خليفة بن زايد  يزور اإلمارات العربية ووفد من حماس برئاسة مشعل .١٠

برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في أبو ظبي ظهر اليـوم            " حماس"التقى وفد من حركة     : غزة
ارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زيـد آل نهيـان، حيـث تنـاول اللقـاء                 الثالثاء، رئيس دولة اإلم   

  .المستجدات والتطورات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتشاور حولها
أن هذا اللقاء يأتي في سياق زيارة يقوم بها وفـد           " قدس برس "أرسلت نسخة منه لـ      حركةلوذكر بيان ل  

من رئيس الدولة، حيث وصل الوفد على متن طائرة إماراتية خاصة ظهر هذا             بدعوة رسمية   " حماس"من  



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١١١٢:         العدد                  ١٨/٦/٢٠٠٨األربعاء : التاريخ

وتعد هذه الزيارة هي األولى التي يلتقي فيها وفد من حركة حماس برأس الدولـة، منـذ عـشرة      .اليوم
م ضـمن   ١٩٩٨أعوام، حيث كان الشيخ الشهيد أحمد ياسين قد قام بزيارة إلى دولة اإلمارات في عـام                 

  .ة، التي التقى فيها حينذاك رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهللاجولته الشهير
 ١٨/٦/٢٠٠٨قدس برس

 
  مع االحتالل بالمعنى السياسي سياسة خاطئة ما دام جاثماً على أرضناالتهدئة ":الشعبية" .١١

عبية ان الجبهة لم تبارك     اكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الش       : حسن عبد الحليم وألفت حداد    
وقال مهنا ان الجبهة الـشعبية اكـدت    .اتفاق التهدئة الذى اعلنه القيادي فى حركة حماس محمود الزهار

على ان شروط التهدئة التي وافقت عليها حماس هي أقل من الشروط التي قد أبلغتها للجبهة في جلـسات              
 بالمعنى السياسي سياسة خاطئة ما دام جاثمـاً علـى   وقال ان جبهته ترى أن التهدئة مع االحتالل .سابقة

واشار الى انه رغم كل ذلك لن تكون سبباً في تخريب اتفاق حماس  .أرضنا ويمارسه عدوانه على شعبنا
 .على التهدئة وذلك مراعاة للوضع الفلسطيني الداخلي

  ١٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  يكرس االنقسامن الضفة قبول الحركة للتهدئة في القطاع دو: الجبهة الديمقراطية .١٢

وشدد ناصر صالح عضو اللجنة المركزية للجبهـة الديمقراطيـة لعكـاظ أن             : سيد عبد العال   -القاهرة  
االستيطان أكبر عقبة في طريق الحل النهائي للقضية الفلسطينية ويؤكد أن إسرائيل ال تريد التخلي عـن                 

، وقال إن الجبهة قدمت لمـدير االسـتخبارات         القدس وهو ما يجعل حل إقامة الدولة الفلسطينية مستحيال        
المصرية عمر سليمان مبادرة تدعو لضرورة أن تكون التهدئة شاملة للضفة الغربية وقطـاع غـزة وأن                 

 أشـهر،  ٦واضاف صالح ال يعنينا قبول حماس للتهدئة في قطاع غـزة لفتـرة        . تكون متزامنة ومتبادلة  
ون الضفة يعني تجزئة الموقف الفلسطيني ودعـم االنقـسام          مؤكدا أن قبول الحركة للتهدئة في القطاع د       

السياسي والجغرافي الحالي على االرض وهو ما يدعم االهداف االسرائيلية في تكريس هـذا االنقـسام                
وتحويل القضية الفلسطينية الى قضية إنسانية يقتصر حلها على دخول االغذية والمواد التموينيـة الـى                

 . القطاع
  ١٨/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
   ال تحترم جهود التهدئة وتستغل األجواء الدولية واإلقليمية للتصعيد"إسرائيل": عزامنافذ  .١٣

، تعقيباً على التصعيد اإلسرائيلي "قدس برس" نافذ عزام لوكالة  الجهادقال القيادي في حركة: غزة
 إسرائيل ال تحت"الجاري في قطاع غزة، إن رم أي جهود هذا التصعيد اإلسرائيلي المجنون يؤكد أن

للتهدئة، وأنها تحاول أن تستغل األجواء الدولية واإلقليمية من أجل تنفيذ المزيد من المجازر بحق 
وحول الحديث عن أجواء إيجابية تدور في مباحثات  ".الفلسطينيين، ألن التصعيد هو سمة االحتالل

 األرض، وليس عبر وسائل إن الفلسطينيين يريدون أن يروا ذلك على"التهدئة أضاف عزام معلقاً 
  .، كما قال"اإلعالم

 ١٨/٦/٢٠٠٨قدس برس
  
 المرواغة في موضوع التهدئة من قبل االحتالل لن تجدي نفعاً: "كتائب األقصى" .١٤

ان موقفها الثابت من االحتالل " مجموعات الشهيد ياسر عرفات"قالت كتائب شهداء األقصى : ألفت حداد
واوضحت  ".اإلرهابية"ب سترد بوقتها المناسب على مجازر االحتالل الصهيوني لم ولن يتغير وأن الكتائ

المجموعات أنها لن ترضخ إلمالءت االحتالل وفرض أمر واقع علينا وأكدت أنها مع شرعية الرئيس 
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محمود عباس مناشدةً الرئيس بالعمل ومواصلة جهوده الجبارة لفضح جرائم االحتالل المتكررة ضد أبناء 
مع احترامنا لجميع فصائل العمل الوطني نؤكد للجميع بأننا :"وأضافت المجموعات  .الشعب الفلسطيني

سنقف وقفة رجل واحد في الدفاع عن قطاع غزة في حال نفذ االحتالل اجتياحه وسنقدم أرواحنا في 
 ".سبيل اهللا ومن ثم في سبيل أرض الرباط

تهجها الهالكون من القادة الصهاينة وأردفت المجموعات ما جرى أنه تخبط واضح في سياسة فاشلة ان
 .معتبرين أنفسهم سيقتلون الحرية والمقاومة فى شعبنا لكنهم خسئوا فسنكون لهم بالمرصاد

على قيادة االحتالل أن يدرسوا أن المرواغة في موضوع :" وختمت المجموعات تصريحها بالقول 
تكبها لن تجدي نفعاً بل ستأتي مضرة التهدئة والحرب النفسية الجتياح قطاع غزة والمجازر التي تر

 .عليهم خاصة في التعنت في بناء المستوطنات على أراضينا
  ١٨/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   بين حركتي فتح وحماس]للحوار [األجواء غير ناضجة: رمزي رباح .١٥

نفى رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحريـر فـي            :  والوكاالت ،"البيان "- غزة
األجواء غير ناضجة   "اإلليكتروني أن   " قدس نت لألنباء  "واعتبر رباح في تصريحات نقلها موقع       . رةالقاه

بين حركتي فتح وحماس موضحاً أن ما تناقلته وسائل اإلعالم حول موعد محتمل لبدء الحوار غير دقيق                 
لفلـسطينية تتمنـى أن     إن الجبهة الديمقراطية باإلضافة إلى باقي فصائل منظمة التحرير ا         "وقال  ". مطلقاً

 ".  فلسطيني شامل في األيام القادمة     -تكون هناك فعال خطوات يمكن أن تؤدي إلى حوار وطني فلسطيني            
أي تهدئة يجب أن تلبي متطلبات واحتياجات الشعب الفلسطيني من          "وحول التهدئة مع إسرائيل، قال رباح       

  ". فتح معابر ورفع الحصار واإلفراج عن األسرى
   ١٨/٦/٢٠٠٨اإلماراتية لبيان   

  
  عباس سيزور القطاع.. برنامجنا يخلو من أي بند للقاء حماس: رئيس وفد فتح لغزة .١٦

بدأ امس وفد باسم حركة فتح ممثال للرئيس        :  علي الصالح  - لندن ١٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
د من الضفة الغربية،    ، بزيارة لقطاع غزة، هي االولى في نوعها لوف        )ابو مازن (الفلسطيني محمود عباس    

. وستستغرق الزيارة حتى يوم الجمعة المقبل     . منذ سيطرة حركة حماس على القطاع قبل عام وأربعة ايام         
ويضم الوفد حكمت زيد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ومبعوثه الى دكار للقاء وفد حمـاس قبـل                 

ويفترض ان ينـضم اليهمـا      . اإلعماراسبوعين، ومروان عبد الحميد مستشار ابو مازن لشؤون للتنمية و         
  .رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن فتح عبد اهللا عبد اهللا الذي تأخر ألسباب إجرائية

ورغم ان زيد يقول ان زيارة      . ورافق زيد وعبد الحميد الى غزة وزير الخارجية السابق زياد ابو عمرو           
فقهما من باب الصداقة، فان المعروف عن ابو عمـرو وهـو            ابو عمرو لغزة هي زيارة خاصة وهو يرا       

  .نائب مستقل فاز بدعم من حماس، انه لعب دور الوسيط في االتفاقات السابقة بين حماس وفتح
ـ   باختصار، فان  . ليس لدى الوفد النية للقاء أي من قادة او مسؤولي حماس          " "الشرق االوسط "وقال زيد ل

غير ان زيد لم يستبعد استقبال أي من قادة حمـاس اذا مـا              ".  قادة حماس  برنامجنا يخلو من أي بند للقاء     
.. من اراد ان يلتقينـا فـسنلتقيه      "واوضح  ". لن نسد الباب في وجه أحد     "واضاف مستطردا   . جاء للسالم 

لن نطرح مبادرة جديـدة وال      "وتابع القول مؤكدا    ..". سنطرح مبادرة الرئيس ابو مازن ولكننا لن نحاور       
  ".اسيا جديدا ولن نطلب من أحد مبادراتموقفا سي
 قطاعكشف حكمت زيد أن الرئيس محمود عباس سيزور : من غزة ١٨/٦/٢٠٠٨ الحياة وأضافت

الرئيس "وقال زيد الذي أوفده عباس إلى غزة، للصحافيين فور وصوله إلى القطاع، إن  ".قريبا جداً"
عب الفلسطيني، وتأكيداً منه على حسن نيات أطلق مبادرته للحوار مع حماس، بهدف إعادة اللحمة للش
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جئنا لمتابعة طبيعة المبادرة وتوضيحها والتعبير عن جديتها، وسنلتقي بكل : "وأضاف". قيادة فتح
سنلتقي مع كل القوى الفاعلة ... قطاعات شعبنا إن أمكن، لكننا ال نجري حوارات، بل لقاءات استطالعية

  ".اء بنا لبحث أي قضايافي هذا البلد ومع أي جهة تريد اللق
هو تمهيد األجواء بين "واعتبر مستشار الرئيس مروان عبدالحميد الذي رافق زيد، أن هدف الزيارة 

أعضاء ومناصري فتح ومؤسسات المجتمع المدني ولقاء كل الفصائل المنضوية تحت هيئة العمل 
بلدنا وهذه الزيارة تشبه زيارتنا نحن في : "وقال". الوطني، والتعبير عن نية صادقة للوصول إلى حلول

  ". إلى جنين ونابلس
 ١٤عليه بالقوة في " حماس"إلى القطاع منذ سيطرة " فتح"وهذه الزيارة األولى التي يقوم بها وفد من 

ال توجد "على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري إلى أنه " حماس"وأشارت . ٢٠٠٧) يونيو(حزيران 
قوله إن الزيارة " فرانس برس"ونقلت عنه وكالة ". اء بين وفد فتح وحماسأي ترتيبات حتى اآلن للق

  ".مرتبطة بعقد لقاءات داخلية للحركة، ونحن وفّرنا التسهيالت لتأمينها"
" فـتح "الناطق الرسمي باسم حركة     أن  :  من غزة، وعن الوكاالت    ١٨/٦/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية    ونقلت

) عبـاس (في إطار مبادرة الـرئيس      ): "صوت فلسطين ( إلذاعة    أمس في تصريح    قال أحمد عبد الرحمن  
للحوار نحن نقوم بتحرك على كل المستويات وفي كل المناطق في الداخل والخارج لشرح هذه المبـادرة                 

  ". وخلق أجواء ايجابية داخلية بين عناصر فتح وحماس ودولية على المستوى العربي والعالمي
ار جاء إرسال اإلخوة إلى غزة لاللتقاء بحركة وقيادة فـتح لـشرح             في هذا اإلط  " وأوضح عبد الرحمن    

". المبادرة وداللتها وضرورة تغيير وخلق أجواء ايجابية جديدة في أوساطنا ووقف التحـريض والتعبئـة              
أي قيد وفي حال هناك مناسبة أو لقاء أو ندوة يحضرها كـوادر             ) الوفد(هذا ال يعني أن عليهم      "وقال إن   

 أن يلتقوا بهم وال يوجد مانع في ذلك نحن نعتبر أنفسنا أبناء شعب واحد مهمـا جـرى                   من حماس يمكن  
  ". بيننا

  
    في غزة في غارات جوية اسرائيلية"جيش اإلسالم" ستة بينهم خمسة من استشهاد .١٧

استشهد امس ستة مواطنين وأصيب ستة في ثالث غارات اسـرائيلية شـنها             : عالء المشهراوي  -غزة  
ائيلي في منطقة القرارة شرق خان يونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة اسـتهدفت               الطيران اإلسر 

  .مجموعات لجيش االسالم
معاوية ابو حسنين مدير االسعاف والطوارىء في وزارة الصحة، إن الغارة االولى اسـتهدفت              . وافاد د 

واسفرت عن  ، لقطاعسيارة من نوع جيب بالقرب من بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب ا              
فيما استهدفت الغارة الثانية سيارة من نوع جيـب علـى           ". جيش اإلسالم "من تنظيم   سقوط خمسة شهداء    

  .الطريق الساحلي غرب محافظة دير البلح وسط القطاع واسفرت عن استشهاد مواطن متاثرا بجراحه 
ى اقل من نصف ساعة سيارة من نوع        واستهدفت الغارة الثالثة التي لم تفصلها عن الغارتين السابقتين سو         

وأكدت مصادر طبية اصابة ثالثة مواطنين فـي         .هونداي كانت تسير في شارع البركة بمدينة دير البلح        
وقال أحد شـهود     .واصفة جراح أحدهم ببالغة الخطورة فيما جراح االخرين فوق المتوسطة         ، هذه الغارة 

   الخلوية من السيارة قبيل العيان إنه شاهد المستهدفين وهم يلقون بهواتفهم
  ١٨/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  هناك استتباب لألمن .. قطاع غزة ال يحتاج لقوات عربية أو غير عربية: حماس .١٨

حماس ترفض أي إدخـال     "قال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريح صحفي         : د ب أ   -غزة  
ة ال يحتاج لقوات عربية أو غيـر عربيـة،   قطاع غز" وقال رضوان ".ألي قوة خارجية إلى قطاع غزة
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مرحلة لم يعشها منذ سنوات طويلة، الكل يستشعر باألمن واألمان، إذا كان        . هناك استتباب لألمن والهدوء   
 ". هناك قوات فيجب أن تعمل لتحرير فلسطين

  ١٨/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  ئة هي الطالق شليط مسألة وقت وباراك يؤكد أن التهدغزةالحملة العسكرية في :بن اليعازر .١٩

صرح وزير البنية التحتية االسرائيلية بنيامين بن اليعازر من حزب العمـل            : زهير اندراوس  -الناصرة  
بخصوص الوضع في قطاع غزة انه يجب اعطاء فرصة للتسوية مع حماس وال سيما من أجل اقناع من                  

وأضاف بن اليعازر   . لة عسكرية ينبغي اقناعه بأن اسرائيل بذلت كل ما هو ممكن قبل أن تخرج الى حم             
في مقابلة مع صوت الجيش االسرائيلي أمس الثالثاء ان الحملة العسكرية هي مجرد مسألة وقت، اذ قبل                 
الحديث مع حماس يجب توجيه ضربة كهذه لهم كي ال ينسوا، ولكن مع ذلك يجب الحديث قبل الخـروج                   

  .في حملة عسكرية
ري قرر صراحة، في جلسته األخيرة األسبوع الماضـي مواصـلة           المجلس الوزا . وأكد بن اليعازر، بأن   

هـذا  . المساعي لتحقيق اتفاق تهدئة بيننا وبين حماس وعدم الخروج في هذه اللحظة الى حرب في غزة               
. ان ال قرار  ى  فقط عندنا، اذا لم يكن هناك قرار بالخروج الى حرب، فهذا دليل عل            . قرار واضح وقاطع  

 عملية عسكرية ضد قطـاع      ىض رده على سؤال انه ال مناص من الخروج ال         وأكد بن اليعازر في معر    
  .غزة ويستحسن لو كانت في القريب العاجل وذلك الن قوة حماس تزداد يوما بعد يوم

في غضون ذلك، قال نائب وزير األمن االسرائيلي متان فيلنائي أمس بأنه ال يستبعد عملية عسكرية فـي       
اء كافة الخيارات األخري قبل القيام بعملية عسكرية، وأكد فيلنائي وفقـاً            قطاع غزة، مؤكدا انه يجب انه     

لالذاعة االسرائيلية التي أوردت النبأ ان اسرائيل لم تفقد قدرة الردع، حيث ان الفلسطينيين يعلمون ذلـك                 
  .جيدا

اسرائيل سبق  كما انتقد قدرة سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة على الصمود قائالً ان مناطق مختلفة من                
  .وتعرضت لتفجيرات وعمليات استشهادية ولم يقل سكانها أن الحكومة تهملهم

ومن جانبه قال أيهود باراك وزير األمن االسرائيلي، ان اسرائيل عملت وستعمل كل مـا فـي وسـعها                   
وأوضح باراك أن أحد أهداف التهدئة هو تسريع االفراج عن الجنـدي األسـير              . العادة جنودها األسرى  

جلعاد شليط، مضيفا لم يتضح بعد ما اذا كانت التهدئة سترى النور أم ال، مشيراً الى أن اعالن التهدئـة                    
سيجبر الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة في ملف السجناء الفلسطينيين، كما أفادت االذاعة االسرائيلية              

  .الرسمية باللغة العبرية
  ١٨/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  القيام بحملة عسكرية على غزة سيطيح بعباس": العرب "لـبيلين  .٢٠

اإلسرائيلي يوسي بيلين إن    " ميرتس"قال عضو لجنة الخارجية واألمن رئيس حزب        :  وديع عواودة -حيفا
حماس وإسرائيل معنيان بالتهدئة كل ألسبابه، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي األخرى تضغط مـن                

 .أجل إخراجها لحيز التنفيذ
يخشى الرئيس عباس من أن فشل مساعي التهدئة والقيام بحملة عسكرية           " "العرب"حديث لـ   وأضاف في   

صحيح أن االتفاق مع حماس سيمنحها الـشرعية   . واسعة على غزة سيؤدي لخنق السلطة الوطنية سياسيا       
 ".وسيحرج السلطة قليال خاصة في البداية ولكن التهدئة ال بد منها من قبل الطرفين

 .لتطرق لتفاصيل التهدئة ولموضوع الجندي األسير شاليط فيهاورفض بيلين ا
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التهدئة قال بيلين إن الخبراء العسكريين ال       " هشاشة"وردا على سؤال حول تحذيرات أوساط إسرائيلية من         
ليس بوسع الخبراء العسكريين التكهن بمـستقبل       "يستطيعون الجزم بمستقبلها أو التنبؤ بمصيرها، مضيفا        

 ". من رجل سياسة أو صحافيالتهدئة أفضل
  ١٨/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   على باراك قد يمنع حل الكنيستتمرد .٢١

اإلسرائيلي، أن حوالي نصف أعـضاء      " العمل"أكدت عدة مصادر في حزب      :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 الكتلة البرلمانية تعترض على موقف رئيس الحزب، وزير الحرب إيهود باراك، الداعي لتأييد مـشروع              

قانون حل الكنيست، والذي من المفترض أن تبحثه الهيئة العامة للكنيست األربعاء المقبل، ولهذا فإن هذا                
 أعـضاء   ١٩وبحسب ما يتردد من أنباء فإن تسعة أعضاء كنيست، من أصل             .الموعد بات مشكوكا فيه   

لجنة المركزية للحزب   يعارضون موقف باراك، أو على األقل يطالبونه بالتوجه إلى ال         " العمل"كتلة حزب   
التخاذ قرار من مشروع حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهو األمر الـذي يتـردد                 
باراك في فعله، نظرا لموقف الغالبية الساحقة المعارضة لالنتخابـات المبكـرة حـسب مـا تتنبـأ بـه                  

  .استطالعات الرأي
  ١٨/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  اعتداء المستوطنين على عائلة فلسطينيةفي بحث ال  طلب زحالقة  توافق علىالكنيست .٢٢

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع . وافقت رئاسة الكنيست منتصف االسبوع على طلب النائب د
البرلمانية، لعقد جلسة عاجلة لبحث االعتداء الوحشي من قبل عدد من المستوطنين على عائلة فلسطينية 

 .لدة يطا جنوب الخليلمن من قرية سوسيا شرق ب
اإلعتداء األخير هو أنموذج لما يعانيه الفلسطينيون من "وقال النائب زحالقة في طلبه لرئاسة الكنيست إن 

اعتداءات قطعان المستوطنين، وقد حظي االعتداء المذكور باإلهتمام بسبب التوثيق المصور مع أن هناك 
 ".ة النواجعةاعتداءات أفظع بكثير من التي تعرضت لها عائل

  ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   مستوطنين مشتبه بضربهما راعيا فلسطينيا وزوجتهاعتقال .٢٣

اعلنت الشرطة االسرائيلية امس اعتقال اثنين من المـستوطنين بعـد التقـاط     : ا ف ب-القدس المحتلة 
وصرح الناطق باسـم الـشرطة ميكـي     :صور لهما وهما يضربان رعاة فلسطينيين في الضفة الغربية

واوضح انهما اعتقال خالل عملية قام بها عناصر مـدنيون فـي      ". اعتقل مشبوهان صباح امس   "وزنفلد  ر
سي صور فيـديو ظهـر   .بي.وتسرب الخبر االسبوع الماضي عندما بثت اذاعة بي .الشرطة االسرائيلية

 الرعـاة   والتقط احد اقـارب   . فيها المستوطنان يضربان رعاة راعيا فلسطينيا مسنا وزوجته قرب الخليل         
االسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان التي وزعـت        " بتسيلم"شريط الفيديو بواسطة كاميرا قدمتها منظمة       

 . منها عبر الضفة الغربية١٠٠نحو 
  ١٨/٦/٢٠٠٨الدستور 

 
   للعالم عبر قرآنت الكريم تطلق مشروعا لتفسير القرآن"إسرائيل" .٢٤

دار مشروع إلكتروني لتفسير القرآن الكريم قام بإعداده        أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن إص      -غزة
أكاديميون من عرب إسرائيل معتبرة ذلك همزة وصل بين العالم االسالمي والغرب، وهو ما حذر منـه                 
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قيادات إسالمية داخل إسرائيل وخارجها واعتبروه محاولة إليجاد جيل من المسلمين يفهم القـرآن علـى                
 .والواليات المتحدةالنمط الذي تديره إسرائيل 

 أكاديميا من المسلمين البدو في إسرائيل في إطار دراسـتهم           ١٥" قرآنت"وأعد المشروع الذي حمل اسم      
لنيل درجة الماجستير في مجال االستشارات التربوية تحت إشراف األستاذ الجـامعي اليهـودي عـوفر                

لى منه في هيئة كتاب طبعته جامعة        من المشايخ المسلمين، وتم إصدار النسخة األو       ٣غروزيرد وراجعه   
الذي أقيم تحت رعاية الرئيس اإلسرائيلي شيمون       ) آفاق الغد   (بئر سبع، كما شارك المشروع في مؤتمر        

ايـار  / مـن مـايو    ١٥ و ١٣بيريس في مركز المؤتمرات الدولي في أورشليم القدس في الفترة ما بـين              
 .عا وتجديدا إسرائيليا قد يؤدي إلى تغيير المستقبل اخترا٦٠الماضي بعد أن تم اختياره كواحد من أفضل 

  ١٨/٦/٢٠٠٨الوطن  دنيا
  
   األراضي األلمانية ى نهاية األسبوع المقبل وستتم علىصفقة تبادل األسر:  اسرائيليةمصادر .٢٥

 األسـرى بـين اسـرائيل        ان عملية تبادل   ىتشير التقديرات االسرائيلية ال    : زهير اندراوس  - الناصرة
 ستتم فوق األراضي األلمانية، التي تتوسط بين الطرفين، وذلك ألن اسرائيل تتحفظ من نقـل               وحزب اهللا 

 لبنان عن طريق رأس الناقورة، بسبب الخشية من أن يـستغل حـزب اهللا ذلـك                 ىعناصر حزب اهللا ال   
  .ويجعل منها مظاهرة انتصار قرب الحدود

ولـم تـستبعد    .  بمصادقة المجلس الوزاري عليها     ذلك، فان صفقة تبادل األسري المشار اليها منوطة        ىال
 الصفقة هاتفيا، خاصة وأن عددا من الـوزراء قـد سـبق             ىبأن تختار الحكومة المصادقة عل    ) هآرتس(

وبحسب الصحيفة فان موافقة حزب اهللا علي اطالق سـراح عـدد   . وعبروا عن عدم معارضتهم للصفقة    
تـأتي بعـد أن أكـدت       )  ونسيم نصر وأربعة آخـرون      هم القنطار  ى أسر ٦(قليل من األسري اللبنانيين     

اسرائيل، عن طريق الوسيط األلماني، بأنها تعتقد أن الجنديين االسرائيليين ليسا علي قيد الحيـاة، كمـا                 
هددت األخيرة باالعالن عنهما قتلي ال يعرف مكان دفنهما، ما يعني تقليص امكانيات المـساومة لـدي                 

سرائيلي بأن اسرائيل ستوافق في هذه الحالة علي اعادة جثث فقط لحـزب           ويتضمن التهديد اال  . حزب اهللا 
  .اهللا، وليس أسري علي قيد الحياة

بأن اسرائيل تنتظـر رد حـزب اهللا النهـائي،    ) هآرتس(وصرح مصدر سياسي اسرائيلي كبير لصحيفة      
 .  أي شيء بشكل نهائيى أنه لم يتم االتفاق علىوادع

  ١٨/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  للكتاب العربيالتجمع الطالبي في جامعة حيفا ينظم معرضاً:  هي األولىسابقة في  .٢٦

 للكتاب العربي يستمر لمـدة      نظم التجمع الطالبي الديمقراطي في جامعة حيفا معرضاً       : حسن عبد الحليم  
  واسعاً وقد شهد المعرض إقباال   . ثالثة أيام متتالية في خطوة تعتبر سابقة في تاريخ الجامعات اإلسرائيلية          

  . إنه يعكس تضامن الطالب مع هذا النشاط وما يعبر عنههقال عدد من منظميحيث ، وتجاوباً
  ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 في معركتها للدفاع عن عقاراتها في القدسجديداً  األرثوذكسية تحقق انتصاراً البطريركية .٢٧

ت انتصاراً جديداً في معركتها     مس، أنها حقق  أ أعلنت بطريركية الروم األرثوذكس،      : وفا -القدس المحتلة   
الدائرة منذ ثالثة أعوام للدفاع عن عقاراتها خاصةً في مدينة القدس المحتلة، من خالل انتزاعهـا أمـراً                  
قضائياً يمنع بلدية االحتالل من وضع يدها على قطعة أرض تعود ملكيتها للبطريركية في منطقـة وادي                 

  .حلوة بقرية سلوان، جنوب المسجد األقصى
  ١٨/٦/٢٠٠٨حياة الجديدة ال
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  عن في سياسة هدم منازل الفلسطينيين في المدينة تم االحتاللية القدسبلدية .٢٨

قامت آليات بلدية القدس أمس وللمرة الثانية علـى التـوالي           :  منى القواسمي ومحفوظ ابو ترك     -القدس  
كمـا هـدمت     .لترخيصبهدم منزل مواطن كائن في واد الدم في بيت حنينا شمال المدينة، بدعوى عدم ا              

آخر في بيت حنينا يقع خلف عمارة       ، ومنزل    كائن في واد قدوم في رأس العمود        آخر أمس منزل مواطن  
 لـشؤون    الفلسطيني أكد مستشار رئيس الوزراء   من جهته   و .نسيبة تعود ملكيته لفرد من عائلة الجعبري      

وجود الفلسطيني في المدينة بكـل      ن القدس تشهد هجمة غير مسبوقة تستهدف ال       أالقدس حاتم عبد القادر     
أشكاله من خالل التوسع في الهدم ومصادرة األراضي وتكثيف االستيطان ومحاولـة االسـتيالء علـى                

 .طالب بإيجاد صندوق خاص إلعادة بناء المنازل التي يتم هدمها في مدينة القدس            قد  و .عقارات وأراضي 
 حيث أصيب بجلطـة قلبيـة       ، الهدم االسرائيلية  مواطن يعتبر أحد ضحايا عمليات    وفي هذا السياق توفي     

  . على هدم منزله الكائن في الطور في منتصف الشهر الماضيبلديةودماغية بعد إقدام جرافات ال
  ١٨/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
 "إسرائيل" إلثارة قضية حقوق األطفال الفلسطينيين مع ون حقوقية تدعو االوروبيمؤسسات .٢٩

لى إثارة قضية حقوق األطفال الفلـسطينيين       إحقوقية فلسطينية االتحاد االوروبي     دعت مؤسسات   : رام اهللا 
، وذلك على ضوء االجتماعات التـي عقـدتها ليفنـي فـي             "إسرائيل"واالنتهاكات المتواصلة ضدهم مع     

 هـذه   وجـاء فـي رسـالة      .لوكسمبورغ مع المسؤولين األوروبيين لبحث اتفاقية الشراكة بين الجانبين        
 طفالً قتلوا على يد الجيش االسرائيلي منذ مطلع العام الجاري في الـضفة وقطـاع                ٧٩أن   المؤسسات،

 الى أن الحركة العالمية للدفاع عن األطفال وثقت عدة حاالت تصل إلـى القتـل المتعمـد                  مشيرة ،غزة
ال سـيما    المنظم لمبادىء القانون الدولي المتعلقة بحمايـة المـدنيين           "سرائيلإ"لألطفال، ما يؤكد تجاهل     

  .األطفال
  ١٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   لتبني خطاب وحدوي الفلسطينيةعالم وقادة رأي يدعون وسائل اإلصحفيون .٣٠

دور االعالم في التـصدي    "عقد منتدى االعالميين، أمس ورشة عمل بمدينة غزة، ضمن مشروعه           : غزة
ا المـشاركون، خـالل عـدة       دع حيث   .الذي تموله مؤسسة فريدرش ايبرت األلمانية     " للتعصب الحزبي 

لى تبنى القائمين على كافة وسائل االعالم       إمداخالت، وسائل االعالم والمؤسسات الحزبية وغير الحزبية        
عالمي شامل، يشكل نقطة انطالق نحو البدء الفعلي في حوار وطني شـامل، والـضغط               إلضيافة حوار   

  .لتحريض وتبنى لغة اعالمية موحدةعلى القيادات السياسية العطاء أوامرها بوقف كافة أشكال ا
  ١٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   بينهم امرأة في الضفة الغربية فلسطينيا١٤ًسرائيلي يعتقل االحتالل اإل .٣١

أفادت مصادر اسرائيلية أن قوات االحتالل اعتقلت سبعة ممن تسميهم بالمطلوبين       :  وليد عوض  -رام اهللا   
سرائيلي اعتقـل سـبعة فلـسطينيين        أن الجيش اإل   ىلإلسطينية  في الضفة الغربية، فيما أشارت مصادر ف      

 .آخرين بينهم امرأة في مدينة نابلس شمال الضفة وقريتي عصيرة الشمالية والجنيد القريبتين من المدينـة   
مـس قريـة بيـت      أن قوات االحتالل اقتحمت فجر      أوفي السياق ذاته، قالت المصادر األمنية الفلسطينية        

 أمام المواطنين   القريةابلس وفرضت عليها نظام حظر التجول بعد أن أغلقت حاجز           فوريك شرق مدينة ن   
.  

  ١٨/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
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  المنطقة العازلة تلتهم األراضي الزراعية وتعزل الفلسطينيين في غزة: تقرير .٣٢

 تواصل مجموعات حقوقية وجمعيات زراعية فلسطينية إطالق تحـذيراتها مـن أن المنطقـة العازلـة               
 وقطاع غزة تتسبب بعزل الفلسطينيين بعيداً       ٤٨ستمرة في التوسع بين المناطق الفلسطينية المحتلة عام         الم

بعض المنظمـات مثـل اللجـان        حيث أفادت    .عن حدود القطاع وتقلص نسبة األراضي الخصبة لديهم       
 وصلت حاليـاً     متراً ١٥٠ التي من المفترض أن تكون بحدود        الفلسطينية لإلغاثة الزراعية، بأن المسافة    

 . كـم  ٥٠ متر في بعض األماكن ما يؤثر على آالف الفالحين على طول الحدود التي تمتد                ١،٠٠٠إلى  
 فيهـا مـؤخراً أصـبحت        االحتالل ويقول الفلسطينيون إن المنطقة العازلة الرسمية والمناطق التي توسع        

بة كلما حاولوا االقتـراب     تشكل مناطق محظورة، خصوصاً وأن المزارعين تعرضوا إما للقتل أو اإلصا          
تتمثل إحدى المشكالت التي يعاني منها الفلسطينيون في تعرض مزارعهم للتدمير بسبب             كما   .من الحدود 

  .التوغل المستمر وعبور دبابات وجرافات االحتالل للقرى
  ١٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 اًشهيد ١٩٢ إلى  حصار غزة من المرضى عدد ضحاياارتفاع .٣٣

 ١٩٢أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى              : دألفت حدا 
  فيما تجدر اإلشـارة إلـى أن       .سفر للعالج في الخارج    من ال   االحتالل همامريضاً، بوفاة مريضتين، منع   

ج  يحتاجون للعال  ن الذي ى حياة العشرات من المرض    يهددقطاع  ال ىالحصار المفروض منذ عدة شهور عل     
  .بالخارج

  ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   أن تعي هذه الحقيقة"اسرائيل"الفلسطينيون لن يقبلوا بديالً لوطنهم وعلى :  األردنملك .٣٤

في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانيـة        أكد جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين        : نهاد المشنوق  -عمان
عودنا على التـسريبات اإلعالميـة والتحلـيالت        أن األردن هو األردن، وفلسطين هي فلسطين ، ولقد ت         

السياسية وال نخشى على مستقبل األردن، ونحن متفائلون بأن األردن الذي جابه تحديات عديدة سيمضي               
لقد بذلنا  . ال أشك أن أوضاع المنطقة صعبة للغاية       وأضاف. لتحقيق مستقبل أفضل، فهذا البلد وجد ليبقى        

على مدى السنتين الماضيتين جهودا كبيرة من أجل التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارهـا قـضيتنا                
األولى وأساس الصراع في المنطقة، وكنا نؤكد لألميركيين واألوروبيين وغيرهم أن حل هذا النزاع هو               

  . ى في المنطقةمفتاح الحل للنزاعات األخر
سنواصل جهودنا واتصاالتنا مع أشقائنا العرب، ومع الواليات المتحدة وإسرائيل للتأكيد علـى ضـرورة              

وقد تحدثت مؤخراً مع عدد من قادة الدول من بيـنهم رئـيس الـوزراء               . إحراز تقدم في عملية السالم    
آخر من قادة الدول األوروبية     البريطاني غوردن براون والرئيس الفرنسي نيكوالي ساركوزي ومع عدد          

  .لتقف إلى جانبنا من أجل دعم العملية التفاوضية لتحقيق نتائج قبل نهاية هذا العام
وخالل لقاءاتي مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لمست أنهم متفائلون بـالرغم مـن أن المؤشـرات                

يجب أن نواصل الضغط في اتجاه      ولكن علينا أن ال نستسلم و     . والمعطيات على األرض ال تدل على ذلك      
هذا هو خيارنا اإلستراتيجي الذي لن نتراجع عنه مهما تراجع الدور األميركي في المنطقة              . تحقيق السالم 

ومهما أوجدت السياسة اإلسرائيلية من عقبات سواء في المستوطنات الجديدة          . وتناقصت الثقة العربية فيه   
العنوان الرئيسي للمشروع العربي الذي نعمل عليه منذ أكثـر          وهذا هو   . أو في غيرها من قضايا النزاع     

من ثالث سنوات، آخذين في االعتبار أننا  بحاجة إلى العمل أكثر من أي مرحلة أخـرى وضـمن روح                    
  .الفريق الواحد كي نضمن نتائج ايجابية
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لعملية السلمية قيام   لمست من خالل متابعاتي أن األردنيين قلقون إزاء المستقبل خاصة إذا لم يكن نتيجة ا              
  دولة فلسطينية؟

لقد تعودنا على مثل هذه التسريبات اإلعالمية والتحليالت السياسية وال نخـشى علـى مـستقبل األردن،         
ونحن متفائلون بأن األردن الذي جابه تحديات عديدة سيمضي لتحقيق مستقبل أفضل، فهذا البلـد وجـد                 

  .ينليبقى، واألردن هو األردن، وفلسطين هي فلسط
لقد تعايشنا مع الصراع العربي اإلسرائيلي على مدى نصف قـرن، ودافعنـا عـن حقـوق األردنيـين                   
والفلسطينيين وسنبقى راسخين في مكاننا، مؤمنين بعدالة قضـيتنا، وبحق الشعب الفلسطيني فـي دولـة               

ـ      . وهوية فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين      وعلـى   .طينوالفلسطينيون لن يقبلوا بديالً لوطنهم فلـس
  .إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة وتـسلّم بالوجود الفلسطيني وبحتمية التعايش بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ١٨/٦/٢٠٠٨السفير 
  
   مستشار ماكين ينفي ادالءه باي تصريحات حول االردن: االردنية في واشنطنالسفارة .٣٥

عالمي االردني في السفارة االردنية في      في رده على استيضاح من المكتب اال      :  خاص – بترا   -واشنطن  
واشنطن حول ما نقله موقع الكتروني اسرائيلي من تصريحات منسوبة الى بوب كيغـان المقـرب مـن                  
المرشح الرئاسي الجمهوري االمريكي جون ماكين مفادها ان ماكين يعتقد بان الخيار االردني هو البديل               

سطينية المستقلة، قال كيغان بانه لم يدل بهذه التصريحات وانـه           لحل القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفل     
لم يلق محاضرة في نيويورك حسب ما زعم الموقع االلكتروني االسرائيلي وانه لم يتطرق الى موضوع                

واضاف انه لم يسبق لـه ان تحـدث او القـى اي     .االردن ال من قريب وال من بعيد في اي تصريحات     
 .يكية المذكورة على الموقع االلكتروني االسرائيلي فـي اي وقـت مـضى              محاضرة في الجامعة االمر   

 . وطلب كيغان من المكتب االعالمي االردني نقل هذا التوضيح الى أي جهة تستفسر عن هذا الموضوع
  ١٨/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  األردن يرفض سياسة االستيطان: الذهبي .٣٦

الل مباحثات أجراها امس مع األمين العام لجامعة الدولة          أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي خ      : بترا -عمان
العربية عمرو موسى رفض االردن لسياسة االستيطان التي تنتهجها الحكومة االسرائيلية باعتبارها تشكل             

وأكد الذهبي وموسى خـالل اللقـاء أن القـضية           .محاوالت اسرائيلية لخلق حقائق جديدة على األرض      
جوهرية في الشرق االوسط وان ايجاد حلول عادلة لها سيسهم في حل مختلـف              الفلسطينية هي القضية ال   

  .التحديات والقضايا التي تواجه المنطقة
كما أكدا دعمهما للحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني معربين عن االمل بأن يشكل هذا الحـوار نقطـة                 

  .طيني من إستعادة حقوقه المشروعةإنطالق نحو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلس
وأكد االمين العام لجامعة الدول العربية الذي يزور االردن للمشاركة في المؤتمر الرابع للحائزين علـى                

أن من أبرز النقاط التي تم بحثها كانت متابعة الموقف الخطير فـي إطـار المفاوضـات                 ،  جائزة نوبل   
ات الذي يشكل مصدر إزعاج كبير لنا جميعا كعرب االمـر           الفلسطينية واالسرائيلية وموضوع المستوطن   

الذي يدعونا للتفكير في كيفية التصرف مبينا أننا لن نبقى ساكتين إزاء تغيير الوضـع فـي االراضـي                   
  . المحتلة
إننا سنتابع هذا الموضوع بكل إهتمام بإعتبار أن بناء المستوطنات سيدمر عملية السالم الحالية إن               : "وقال

  ". قد دمرها فعاللم يكن 
  ١٨/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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 الوحدة الوطنية الفلسطينية ركيزة لتحقيق التسوية العادلة": مشعل"بن زايد لـ  خليفة .٣٧
 شدد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية لتحقيق أهـداف الـشعب                  :وام

 هجاء ذلك لدى استقبال    .مة دولته المستقلة وعاصمتها القدس    الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة واقا     
وقال الشيخ خليفـة ان      .بعد ظهر أمس بقصر البطين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس           

الوحدة الوطنية الفلسطينية تمثل ركيزة أساسية لنجاح الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية عادلة وفـق               
ودعا مختلف االطـراف    . ية بكافة مرجعياتها وعلى أساس مبادرة السالم العربية       قرارات الشرعية الدول  

على الساحة الفلسطينية إلى تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بنجاح جهود التهدئة               
اجهها أبنـاء   التي تقوم بها مصر حاليا لتوفير المناخ الذي يساهم في التخفيف من المعاناة اليومية التي يو               

الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص وكذلك في دفع الجهود مـن                 
  .اجل تحقيق سالم عادل وشامل

من جانبه أشاد خالد مشعل بمواقف رئيس الدولة وبالمبادرات الخيرة التي تقوم بها دولة االمارات لـدعم                 
  .الشعب الفلسطيني

  ١٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 وقف االنتهاكات اإلسرائيليةلالكويت تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتدعو  .٣٨

اكدت دولة الكويت ان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق رئيسي واساسـي مـن               :  كونا -جنيف
لعـدل  حقوق االنسان وغير قابل لالنكار اذ ان مجلس االمن والجمعية العامة لالمم المتحـدة ومحكمـة ا                

وقال المستشار في بعثـة      .الدولية وسلطة االحتالل ذاتها اقروا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره          
) ٧(دولة الكويت لدى األمم المتحدة في جنيف نجيب عبدالرحمن البدر في كلمة دولة الكويت حول البند                 

امام مجلس حقوق   ) ة االخرى حالة حقوق االنسان في فلسطين وفي االراضي العربية المحتل        (تحت عنوان   
االنسان ان وفد الكويت يؤيد ما ورد في خالصة تقرير المقرر الخاص السابق المعنـي بحالـة حقـوق                   

واوضح البدر ان دوجارد أكد في التقرير الـذي          .االنسان في االراضي الفلسطينية المحتلة جون دوجارد      
ئيل من خروقات للقانون الدولي انما يعد انتهاكـا         ان ما ترتكبه اسرا   "قدمه للدورة السابعة تحت ذات البند       

للعديد من الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وان مـا                
  ".ترتكبه سلطات االحتالل انما يشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني

  ١٨/٦/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
   الشهر المقبل"إسرائيل"لتا مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وجو: وزير الخارجية التركي .٣٩

مرتـاحين  “والسوري خرجا   ” اإلسرائيلي“أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجان أمس، أن الجانبين          
من سلسلة المحادثات غير المباشرة الجارية بينهما برعاية تركيا على أن تعقد جولتـان جديـدتان        ” للغاية

في حين أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المفاوضـات جـاءت بنـاء علـى                 الشهر المقبل،   
ونقلت إذاعـة االحـتالل عـن        .”اإليجابية والبناءة “ب  ” إسرائيلي“ضمانات تركية، فيما وصفها مصدر      

إن الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات بصورة مكثفة ودائمـة          “قوله  ” الكبير”المصدر الذي وصفته ب   
، من جهته، قال رئيس     ”ا حددا موعدين لجولتين أخريين من المحادثات تعقدان في األراضي التركية          وإنهم

في مفاوضات السالم بين سـوريا      ” تقدما“الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الفترة المقبلة ستشهد          
  .”إسرائيل”و

  ١٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   للنكبة٦٠نية في الذكرى ال ندوة في أبوظبي تناقش القضية الفلسطي .٤٠
نظم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث في أبوظبي أمـس نـدوة بعنـوان              : وصفي شهوان  - أبوظبي

بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في أبوظبي في قاعة الشيخ زايـد بـن             ” ستون عاماً على نكبة فلسطين    “
ركز في كلمة ألقاها نيابة عن مـدير عـام   سلطان آل نهيان بمقر المركز في أبوظبي، وأكد مدير عام الم         

مركز اإلمارات أن قضية شعب فلسطين هي قضية عربية عامة، وأن أي مؤتمرات تعقد لدراسة قـضية                 
واشتمل برنامج الندوة على ست محاضرات    .عامة أمنية أو سياسية البد أن تتناول بالبحث قضية فلسطين         

آليات العمـل الفلـسطيني والعربـي تجـاه القـضية           “ت  قدمها عدد من رجال السياسة والباحثين، تناول      
األبعاد الديمغرافية وسياسـات    ”، و ”آليات مخاطبة المجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية      ”، و ”الفلسطينية

  .”الصراع الداخلي على السلطة وانعكاساته على القضية”، و”فرض األمر الواقع
  ١٩/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  مليون دوالر للفلسطينيين ١٨٧مؤتمر برلين يهدف إلى جمع : مسؤول اوروبي .٤١

اعلن مسؤول اوروبي في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية امس ان المـؤتمر الـدولي    :ا ف ب- رام اهللا 
 مليـون دوالر مـن      ١٨٧ حزيران في برلين سيحض الدول المانحة على جمع حـوالى            ٢٤المتوقع في   

 .الشرطة والقضاءالمساعدات للفلسطينيين لتعزيز 
  ١٨/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
 ال بديل عن حل الدولة الفلسطينية: شتاينماير .٤٢

بشأن عدم وجود بديل عن       أكد وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير موقف بالده           :قنا -برلين
أن :  مؤكدا .يينقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل النهاء الصراع الطويل بين اإلسرائيليين والفلسطين           

 .هذا هو الحل الوحيد للحفاظ على تقاليد الدولة اإلسرائيلية
  ١٨/٦/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  كوشنير يعلن جلوس األسد وأولمرت إلى طاولة واحدة في القمة المتوسطية .٤٣

ن الرئيس السوري بشار    أ :اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير امس      :  رندة تقي الدين   -باريس  
سد سيجلس الى الطاولة نفسها التي سيجلس عليها رئيس الحكومة اإلسرائيلي ايهود أولمرت خالل قمة               األ

علمت الحيـاة مـن     : ، من جانب آخر    الشهر المقبل  ١٣االتحاد من أجل المتوسط المقررة في باريس في         
ـ               ة ذاتهـا مـع     مصادر مطلعة ان الرئيس االسد طلب من الفريق الرئاسي الفرنسي اال يجلس الى الطاول

 . اولمرت خالل القمة
  ١٨/٦/٢٠٠٨الحياة   

  
  الالجئين في العالمتقرير لمفوضية الالجئين يرصد ارتفاعاً مقلقاً في أعداد .٤٤

أعرب المفوض األممي لشؤون الالجئين أنطونيـو غـوتيريس عـن قلـق      :تامر أبو العينين -جنيف 
لتقرير السنوي  ل هأثناء استعراض ذلك  جاء  وقد   .٢٠٠٥المفوضية من ارتفاع عدد الالجئين في العالم منذ         

 عن   مليوناً ١٦، بزيادة    بلداً ١٥٠ مليون فار ينشدون مالذا آمنا، ينحدرون من         ٦٧للمفوضية الذي سجل    
، لم تتمكن المفوضية مـن   مليونا٢٤,٤ً، في حين بلغ عدد الالجئين داخل نطاقات جغرافية محددة         ٢٠٠٦

  . منهم فقط مليونا١٣,٧ًدعم سوى 
  ١٨/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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   مليار دوالر مـن أرصدتـها فـي أوروبـا ٧٥ سحبت طهران .٤٥
 مـن    مليـار دوالر   ٧٥ن طهران سحبت نحـو      أ،  ةيرانياإل" شاهرواند إيمروز "ذكرت صحيفة   : وكاالت
 بـسبب الخـالف حـول        أوروبا للحيلولة دون تجميدها بمقتضى عقوبات غربية جديـدة،         في أرصدتها

ونقلت عن نائب وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون االقتصادية محـسن طالئـع،             . برنامجها النووي 
تم تحويل جزء من أرصدة ايران في مصارف أوروبية إلى ذهب وأسهم، وتم تحويل جـزء                "  قد نهإقوله  

  ."آخر إلى مصارف آسيوية
  ١٧/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  الث مراحل مليون للمخيم والمحيط على ث٤٥٠".. مشروع إعمار نهر البارد" .٤٦

 بعد سنة كاملة على حرب مخيم نهر البارد التي أدت إلى تدميره تـدميراً كـامالً،                 : ياسر علي  - بيروت
 ٤٥٠، حيث سيطلب لبنان واألنروا مبلـغ        ٢٣/٦/٢٠٠٨سينعقد مؤتمر المانحين في فيينا يوم اإلثنين في         

  .ألقلمليون دوالر من اجل إعمار المخيم ومحيطه على مدى ثالث سنوات على ا
 A common challenge.. A صفحة، باللغة اإلنكليزية، صدر المشروع المقدم تحت عنوان  ١١٣في 

shared Resposibility البراق. " مليون دوالر٤٥٠ إلى مؤتمر المانحين في فيينا، والذي طلب مبلغ "
لمهمة التـي   حصلت على نسخة من هذا المشروع، وكان لها قراءة فيه تلخصت في بعض المالحظات ا              

  .يجب أن تؤخذ بعين االعتبار
  مالحظات على المشروع

، حيث لم يعد مسموحاً ألي شخص أن        %٢٥-٢٢المشروع يقلّص عدد البيوت المخيم بنسبة تتراوح بين         
يمتلك بيتين في المخيمين القديم، وعليه أن يختار بينهما، وبذلك يخسر مباشرة نصف مـا يملـك، مـع                   

وبالتالي سيخسر صاحب البيـت فـي       . د ال يخضع لخدمات األونروا إال مؤقتاً      مالحظة أن المخيم الجدي   
المخيم الجديد أيضاً خدمات األونروا، ثم سيكون ملحقاً بالبلديات المجاورة وينطبق عليه ما ينطبق علـى                

ي وهناك وعد بإعادة النظر في وضع الفلسطينيين المقيمين ف        (الفلسطيني من قوانين منع التملك وغيرها،       
  ).المخيم الجديد

ال تقتصر خسارة البيوت على الحاضر بل ستزداد الحقاً، بسبب عدم إمكانية البناء، كمـا كـان يحـدث                   
، كان الفلسطيني إذا أراد تزويج ابنه يبني له بيتاً فوق بيته، أما مـع               "منع التملك "ففي ظل قوانين    . سابقاً

ناء آخر، وخسر المجتمع الفلسطيني إمكانيـة التمـدد         هذا المشروع فقد خسر الفلسطيني الهواء وشَغْله بب       
 محل تجـاري و     ٨٠٠ وحدة سكنية و   ٤٥٩١وبذلك لن تزيد منذ اآلن منازل المخيم القديم عن          . والزيادة

  . مؤسسة٢٢
أي أن العائلة المكونة مـن      .  متر مربع كحد أقصى للشقة     ١٠٠ و ٨٠المشروع اعتمد مساحة تتراوح بين      

وهذا يعني أن المستقبل الذي ينتظر هذه       .. على شقة بمساحة مئة متر مربع فقط      ستحصل  " الحد األقصى "
  .العائالت في مساكنها يخطّط له أن يكون قاسياً، بل ضيقاً

قديماً كان يسكن فـي     ). مجتمع قروي أسري  (كما أن المشروع ال يراعي البعد االجتماعي لسكان المخيم          
، وكانت بيـوت األقـارب      ..)الصفوري، سعسع، الدامون، لوبية،   (كل حي من المخيم أبناء القرية نفسها        

، حيث سيتم التوزيع بالقرعة     ) متر مربع  ١٠٠-٨٠(متالصقة، أما اآلن فسيتحكم بالتوزيع مساحة الشقق        
مع العلـم أن األنـروا وعـدت        .. حسب حجم العائلة، وليس حسب القرابة أو البعد االجتماعي للعالقات         

  . ، ولكن من دون التزام)وليس بالبناء(ع الحقاً بمراعاة ذلك في التوزي
وقد تخوفت جهات فلسطينية مطلعة على مجريات التخطيط والتخمين من طريقة توسيع المبالغ الـواردة               

، في حين أن ما سيخصص إلعمار هذا الدمار         %٩٠في المشروع حيث إن نسبة دمار المخيم تصل إلى          
يمتد " المحيط"وتحسينه، وهذا   " المحيط" األموال سيستخدم لتطوير     ال يتجاوز النصف، وأن قسماً كبيراً من      
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أو من أجل خطة أمنية     ). عند أطراف طرابلس  (حتى بلدية البداوي    ) عند الحدود السورية  (من بلدية حلبا    
  ..تضمن السيطرة على المخيم وبناء مقر لقوى األمن الداخلي المولجة شؤون المخيم

وزيع األموال واإلنجاز، سيتبين أن األولوية ليست للبدء باإلعمار، بـل إن            بالتدقيق في مراحل العمل وت    
 نـصف   ىفلو حصلت الجهات المشرفة عل    . التوزيع يتم على النسبة الموضوعة لإلعمار في تلك المرحلة        

المبلغ العام، فسيحسم نصف المبلغ المخصص لإلعمار كما سيحسم نـصف المبلـغ المخـصص لغيـر                 
  .ن يكتمل اإلعمار إال باكتمال المبالغ الممنوحة كاملةاإلعمار، وبالتالي ل
  الموازنة المطلوبة

 مليـون   ٤٥ والتي تبلـغ قيمتهـا       المرحلة األولى أن   لدى قراءة الموازنة المعدة لهذا المشروع، يتبين لنا       
دوالر، لن تتضمن تخصيص دوالر واحد في عملية بناء المخيم، بل سيذهب منها خمسة ماليين من أجل                 

 مليـون دوالر، مخـصص      ٩,٧٥ومبلـغ   . ناء مقر قوى األمن الداخلي في المخيم وتدريب العناصـر         ب
 مليون دوالر لتنمية المناطق المجاورة والمحيطة       ٣٠لألراضي التي سيجري اإلعمار عليها، وسيخصص       

  ).وليس المخيم(
يتقبل وجود المخـيم    "كي  وهكذا تنتهي المرحلة األولى بصرف المال على األمن وعلى المجتمع المحيط ل           

  "..قربه
  المرحلة الثانية

 مليـون   ٢٠٣,٨٧ مليون دوالر، سيخصص منها      ٢٧٧مجموع ما سيصرف في المرحلة الثانية سيكون        
مليون دوالر  ٢٠,٦ثم  .  مليون دوالر لبناء البيوت والمحالت التجارية      ١٦٨,٣٤دوالر لبناء المخيم، منها     

  .مليون دوالر ١,٧وخصص للنثريات . للبنية التحتية
 مليون دوالر فسيذهب معظمه إلى بناء البنيـة فـي محـيط             ٧٣,١٣أما بقية مبالغ المرحلة الثانية فهي       

 ٩,٩ويخصص من هـذا المبلـغ       . المخيم، وإلى منظمات المجتمع المدني، وبرامج اجتماعية واقتصادية       
ري العالمي المشرفة على    مليون دوالر، هي مصاريف مباشرة لفرق عمل األنروا وشركة المشروع اإلدا          

  .المشروع
  المرحلة الثالثة
 مليـون دوالر    ١٠٠,٣٦( للمخيم الجديـد     ١٢٧,٧٧ مليون دوالر لهذه المرحلة، منها       ١٣٣تم تخصيص   

 تكاليف  ٤,٨٥ مليون للبنى التحتية في األطراف، و      ٢٢,٥٥للمنازل والمحالت المتضررة كلياً أو جزئياً، و      
 مليـون دوالر  ٥,٠٥ومـا تبقـى هـو     ). اقبة المشاريع والمـصاريف   إشراف وإدارة لالنروا وجهة مر    

  .ستخصص كتعويضات عن أضرار لحقت بمخيم البداوي نتيجة استضافته لنازحي البارد
  مربع مستقل

  أرقام وتساؤالت
 ألف دوالر ليـست مبنّـدة فـي جـدول           ٥٦٠ يبلغ مجموع الفارق في المبالغ اإلجمالية والتفصيلية         -١

وتتوزع علـى   . ا في تدوير األرقام وال في مصاريف إضافية قدرتها الجهات المعنية          الصرف، لم يظهرو  
 ألـف   ١٨٠ ألف دوالر،    ١٣٠وفي المرحلة الثانية    .  ألف دوالر  ٢٥٠في المرحلة األولى    : الشكل التالي 

  .دوالر
 بكلفـة    تستفيد األنروا في عملية إعادة اإلعمار في أكثر من مجال، منها إعمار مجمعاتهـا بطريقـة                -٢

مضافة على المشروع، وكان يفترض أن يتم ذلك من ميزانية األنروا األساسية، وذلـك بمبـالغ تقـدر                  
فضالً عن منظمات أهلية ستخصص لها مباني مؤهلة وأمواالً تعويضية          . بعشرات الماليين من الدوالرات   

  .أخرى
من المراحل التـي تـشرف      % ٧ تتقاضى األنروا من اإلشراف على المشاريع تكاليف مباشرة بقيمة           -٣

  . مليون دوالر٢١,٢٦عليها، وتصل في مجملها إلى 
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  . ماليين دوالر لفرق عمل شركة المشروع اإلداري العالمي واألنروا٩,٩ هناك -٤
 ١,٣ ماليـين دوالر، والتـصميم الهندسـي         ٣ في المرحلة الثالثة، تتقاضى شركة التدقيق المحاسبي         -٥

  .مليون دوالر
١٨/٦/٢٠٠٨ 

  
   الوطنية الفلسطينيةالحةالمص .٤٧

  جهاد الخازن
تدرس حماس العرض الجديد للتهدئة الذي تمخضت عنه الوساطة المصرية مع اسرائيل، وفي حين ال 
تزال هناك تحفظات ومالحظات، فقد بلّغني األخ خالد مشعل ان العرض الجديد أفضل من سابقه وأن 

  .مع الفصائل األخرىحماس ستعطي ردها خالل يومين او ثالثة بعد التشاور 
كانت اسرائيل تريد صفقة واحدة تشمل التهدئة واإلفراج عن الجندي غلعاد شاليت، ورفع الحصار بعد 
ذلك بأيام، غير أنها أذعنت في النهاية للرأي المصري، بفصل التهدئة، عن قضية الجندي، فالتهدئة تسهل 

 المعابر فور إعالن التهدئة كما طالبت حماس، اإلفراج عنه في عملية تبادل أسرى، وفي المقابل لن تفتح
وإنما بعد يومين أو ثالثة، واألرجح ان يكون فتحها تدريجاً مع بقاء عقدة معبر رفح لمرور األفراد من 

  .مصر وإليها
كنتُ رأيت رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق االثنين بعد ان قابل وفد حماس برئاسة الدكتور 

ر االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان ثم عاد الى دمشق وهو اعترض موسى أبو مرزوق وزي
على استثناء معبر رفح وكذلك على اقتطاع مثلث أحد اضالعه فوق هذا المعبر وباتجاه اسرائيل فوق 
معبر كرم أبو سالم حيث تلتقي حدود غزة ومصر وإسرائيل، ويشمل المطار كله، فقد اقترح األوروبيون 

 بين السلطة الوطنية ٢٠٠٥ا المثلث تحت سيطرة الحرس الرئاسي الفلسطيني، أي اتفاق ان يوضع هذ
  .وإسرائيل واألوروبيين

. ربما ال تصدر هذه السطور إال وتكون حماس قد أعطت الجانب المصري ردها على العرض الجديد
رئيس محمود عباس، وسألت األخ خالد مشعل عن المصالحة الوطنية الفلسطينية التي أطلق مبادرتها ال

  .فقال ان المصالحة مطلب لحماس وموقف معلن
كان أبو مازن اقترح مصالحة على أساس آلية اتفاق صنعاء وعودة األوضاع الى سابق عهدها، وأبو 
الوليد قال ان المصالحة المطلوبة ليست بين حماس ومنظمة التحرير، وإنما بين حماس وفتح وجميع 

  .تحت مظلة عربيةالقوى الفلسطينية األخرى 
وهو تحدث عن مظلة الجامعة العربية، أو عن مجموعة دول عربية، مثل مصر والمملكة العربية 

ومع ترجيحي ان تستضيف مصر مؤتمر المصالحة فإن السيد خالد مشعل . السعودية وسورية وغيرها
  .قال انه يرحب بعقد المؤتمر في أي بلد عربي

الحوار إعادة األوضاع في األراضي الفلسطينية الى سابق عهدها هو طلب ان يشمل البحث على طاولة 
في الضفة الغربية مع قطاع غزة، ووضع األجهزة األمنية واالنتخابات النيابية والرئاسية ومواعيدها، 
وضمانات النزاهة، وحكومة توافق وطني تُجري االنتخابات، وأيضاً موضوع منظمة التحرير، 

معالجة ذيول االنقسام، وحماس تريد ان يجري كل هذا تحت مظلة عربية واستحقاقات المصالحة، أو 
  .لتتحمل األطراف العربية المسؤولية مع الفلسطينيين

قلت لألخ خالد مشعل ان هناك مفاوضات غير مباشرة بين سورية وإسرائيل عبر تركيا، وفي كل يوم 
 حماس والجهاد اإلسالمي من هناك أخبار في الصحف اإلسرائيلية عن ان من شروط االتفاق طرد

بين الشروط األميركية على سورية، كما سمعتها من مسؤولين (سورية، وتجريد حزب اهللا من سالحه، 
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وسألته أال يشعر بقلق من احتمال اتفاق سوري ). أميركيين، طرد حماس والجهاد الى أي مكان غير لبنان
  . اسرائيلي-

ية وال تخوف لدى حماس من هذا الموضوع ألن الجانب اإلسرائيلي أبو الوليد قال انه يثق بالقيادة السور
. ليس جاهزاً ألي اتفاق، وهو ليس في وضع ان يعطي سورية ما تطالب به، وما ترفض ان تتنازل عنه

وفي رأيه ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت يمارس تكتيك لعبة المسارات، فمن ناحية يزيد الضغط على 
يبقى وحده امام اسرائيل اذا خرجت سورية من حلبة الصراع، ومن ناحية اخرى الرئيس عباس حتى ال 

  .هو يريد تحييد سورية اذا حصل تصعيد عسكري مع إيران
في حين ان حماس ال تبدو قلقة من تغيير جوهري في السياسة السورية، فإن مصادر أخرى، سورية 

ى مفاوضات مباشرة، وأن تنتهي باتفاق على وعربية، ال تستبعد ان تتحول المفاوضات غير المباشرة ال
اساس ما عرض على الرئيس الراحل حافظ األسد ورفضه في جنيف، فقد وافقت اسرائيل على انسحاب 

وفي حين ان الدكتور بشار األسد لن . كامل من الجوالن، ولكن رفضت التخلي عن مياه بحيرة طبريا
ضت لحل مشكلة المياه ان تعطي سورية من ماء يقبل أقل مما طلب والده، فقد فهمت ان تركيا عر

  .الفرات ضعفي ما ستخسر من مياه طبريا لفك العقدة التي أفشلت المفاوضات السابقة
اذا تبعت سورية مصر واألردن وانتهت أسباب الصراع في المشرق العربي فإن إيران ستظل سبباً 

وبعض المصادر يقول . ط نفوذها اإلقليميومصدراً للنزاع، فلها أطماع معروفة في الخليج، وتحاول بس
ان هذا يناسب السياسة األميركية في المنطقة ألنه يبرر استمرار الوجود العسكري األميركي في محيط 

  .الدول المنتجة للنفط حيث المصلحة االستراتيجية األساسية للواليات المتحدة
ل، أما اليوم فالحديث عن طموحات الصورة الكبيرة عن انتقال بؤر الصراع أمرها متروك للمستقب

  .محدودة مثل التهدئة في قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية
  ١٨/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  نجاح الحوار الفلسطيني رهن بثالث مسائل أساسية .٤٨

  نقوال ناصر
االحتكـام الـى    : اخيرا اتفق قطبا االنقسام الفلسطيني على شيء وهما ما يزاالن مختلفين على كل شيء             

فإلى أي حد يستطيع العرب المساعدة في ضوء فشل         . الشقاء العرب لمساعدتهم في حل خالفاتهم     وساطة ا 
سلسلة من وساطاتهم السابقة، خصوصا وان تجديد المناشدة الفلسطينية الجديدة لهم من اجل التوسط ثانية               

م كامـل فـي     تذكر بان مبادرة وزراء خارجية جامعة الدول العربية للوساطة بينهم قد مضى عليها عـا              
  .الخامس عشر من الشهر الجاري دون ان يتمخض عنها شيء

مما الشك فيه ان ما لم يستطع طرفا االنقسام التفاهم عليه فلسطينيا لن يتفاهما عليه عربيا وكذلك فان ما                   
لم يستطع العرب دفع كال الطرفين اليه سابقا لن يتمكنوا من دفعهما اليه االن اال اذا كانـت مـستجدات                    

ضع الوطني واالقليمي والدولي قد خلقت لديهما حوافز لالستجابة، لكن قبل استجالء ذلك ال بـد مـن                  الو
استقراء ماذا يأمل كل من الطرفين في تحقيقه من الوساطة العربية وما هي الخالفات المستعصية ثنائيـا                 

  .بينهما ثم ما هي حدود قدرة الوسيط العربي على التوفيق بينهما حولها
ان المقتضب الذي اعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرته الجديدة غيـر المـشروطة               ان البي 

امتنا العربيـة   "للحوار تحت المظلة العربية لم يقل الكثير عما يأمل فيه من الوساطة العربية غير دعوته                
يـشكل جريمـة    الذي  ... الى التحرك على الصعيد الدولي لرفع الحصار الظالم عن اهلنا في قطاع غزة            

 الدعوة في الحقيقة تمثل من ناحية نقدا للعجز العربي عـن التـصدي لجريمـة                -، وهذه االشارة    "حرب
العربـي مـا زال     " التحرك"الحرب الجارية في قطاع غزة وتشير بشكل غير مباشر لكنه واضح الى ان              

ية لحل الخالفات الفلـسطينية     متأخرا، لكن ال عالقة لها بالوساطة العرب      " تحرك"مأموال فيه فلسطينيا وان     
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النها في الواقع تمثل نقطة االتفاق الثانية بين طرفي االنقسام الفلسطيني، لفظيا في االقل، بعـد االتفـاق                  
  .على الوساطة العربية

غير ان ما تأمل الرئاسة الفلسطينية في تحقيقه من االحتكام للوساطة العربية يمكن استنتاجه من الـنص                 
حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية بكل عناصـرها كمـا           " بدقة على دعوته الى      في بيانه المصاغ  

الذي يشكل خطـرا اكيـدا علـى        ... انهاء االنقسام الوطني  "بهدف  " قررت ذلك القمة العربية في دمشق     
ان هذا النص يوضح توضيحا ال لبس فيه امـرين االول ان الرئاسـة الفلـسطينية                ". مشروعنا الوطني 

 ببرنامجها السياسي دوليا وداخليا والثاني انها تريد االستقواء بالوساطة العربيـة اسـتنادا الـى                متمسكة
داخليا على حظوظ هذا البرنـامج فـي النجـاح، وهـذا            " خطرا"شرعية قمة دمشق النهاء ما ترى فيه        

لى العـرب   االستقواء بالعرب لحل استعصاء داخلي ينسجم مع ما كان اعلنه الرئيس عباس من احتكامه ا              
ايضا لحل أي استعصاء خارجي يواجه برنامجه في حال وصلت مفاوضاته مع دولة االحتالل الى طريق                
مسدود، مما يعطي مصداقية لما صرح به رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقـات                

  ".موقف جديد"بان بيان عباس ال يشير الى أي 
ص عباس في بيانه على اعالنه باسم منظمة التحريـر الفلـسطينية،            وتأكد هذا التوجه للرئاسة، الذي حر     

بتصريحات اطلقها خالل سويعات بعد البيان ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة الـذي                  
في " ان تكون هناك خطوات واضحة ومحددة النهاء االنقالب       "للحوار  " قبل الجلوس على الطاولة   "اشترط  

يعني ايضا  "ليضيف بان انهاءه    " انهاء االنقسام "بعبارة  " انهاء االنقالب "يستبدل عبارة   قطاع غزة، قبل ان     
  ".القبول ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها

وجود قوة عربيـة    "غير ان عبد ربه اضاف مطلبا من الوساطة العربية لم يتطرق اليه بيان الرئيس وهو                
 كرر هذا المطلب في اليوم نفسه نمر حمـاد المستـشار            وقد" ومشاركة عربية في حماية االمن في غزة      

السياسي لعباس، وهذا المطلب لمنظمة التحرير والرئاسة يتقاطع مع اقتراحات اميركية اسرائيلية مماثلـة              
من ناحية ويتكامل من ناحية اخرى مع مطالبة مكررة معلنة من الرئاسة الفلسطينية بارسال قوات دولية                

ة خالف رئيسية بين قطبي االنقسام الفلسطيني ال بل ان معظم الفصائل االعـضاء              الى القطاع، وهذه نقط   
  .وغير االعضاء في المنظمة اعلنت معارضتها لها

 اردنيـة معلنـة     -وتتقاطع المعارضة الفلسطينية التي تقودها حماس لهذا المطلب مع معارضة مصرية            
سرائيلي تحملها بموجب القـانون الـدولي       ترفض المساهمة في تحمل اعباء يجب على دولة االحتالل اال         

وتشترط قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قبل ذلك ليكون ممكنا النظر في مطلب يتم بحثه بعدئذ في                  
  .اطار العالقات العربية البينية

 لمبادرته فان اسـماعيل هنيـة،     " لضمان التأييد "واذا كان الرئيس الفلسطيني قد ذكر بانه سيتحرك عربيا          
، "تحت رعاية جامعة الدول العربية    "باسم حماس وحكومته في غزة، دعا الى ان يكون الحوار الفلسطيني            

وكانت حماس قد كررت مطالبتها بان تقوم لجنة تقصي الحقائق التي ألفتها الجامعة في سياق مبادرتهـا                 
لك كـسر الحـصار     المشار اليها في مستهل هذا المقال بزيارة القطاع، وربما كانت حمـاس تريـد بـذ               

المفروض عليها اكثر مما تريد تقصي الحقائق التي رفعتها بمذكرة الى الجامعة في وقت مبكر، ويتضح                
ذلك من مطالبتها المستمرة بان تتحرك الجامعة لكسر الحصار المفروض على القطاع عبر العمـل مـع                 

 نقطة خالف بـين طرفـي       مصر على فتح معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وما زالت هذه           
االنقسام الفلسطيني حيث تصر الرئاسة على اعادة فتحها بموجب االتفاقيات الموقعة بينما تصر حمـاس               
على ان تطور االحداث قد اسقط هذه االتفاقيات وال بد من اعادة فتح المعبر على اسس جديـدة، وتتخـذ                    

 ذريعة لبقائهـا متفرجـة علـى الكارثـة      الفلسطيني -مصر والدول العربية من هذا الخالف الفلسطيني        
االنسانية المتفجرة في القطاع، واالحتماالت واقعية جدا لنجاح الوساطة العربية في حل الخـالف حـول                
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ذلك بين الطرفين اذا قدر لمبادرة عباس ان ترى النور، لكن حظوظ أي وساطة عربية في التغلب علـى                   
  .فسهنقاط الخالف االخرى ال تبدو واعدة بالقدر ن

واقل هذه الخالفات يتعلق باالصطراع على سلطة هي اما محاصرة بالعدوان العسكري المتواصل علـى               
احد جناحيها في قطاع غزة او هي مقيدة بمرجعيتها المتمثلة في الحاكم العسكري االسرائيلي من ناحيـة                 

 اما أعوص هـذه الخالفـات       وبارتهانها لكرم المانحين من ناحية ثانية في الجناح االخر بالضفة الغربية،          
فيتعلق بعملية للسالم وصلت الى طريق مسدود ما زال احد القطبين يعارضها بينما القطب االخر ملتـزم                 

ويبدو طرفا االنقسام في سرعة استجابتهما للحوار كمن يسعى الى استثمار الوقت الضائع الناجم عن               . بها
ئيلية نتيجة بدء حملة انتخابـات الرئاسـة االميركيـة          التغيير المرتقب في الحكومتين االميركية واالسرا     

واحتماالت كبيرة جدا لتغيير مماثل في اسرائيل، فحماس تسعى الى كسر الحصار بينما تسعى الرئاسـة                
الى محاولة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمصلحتها لتحسين اوراقهـا التفاوضـية لتكـون جـاهزة                

  . شركاؤها المرحلة االنتقالية التي يمران بهاالستئناف المفاوضات حالما يستكمل
والمفاوضات نقطة خالف فلسطينية رئيسة وال يمكن الي وساطة عربية فيها ان تكون محايدة، فاالجماع               
العربي على السالم كخيار استراتيجي انبثقت عنه مبادرة السالم العربية التي تستند الرئاسـة ومنظمـة                

برنامجها السياسي ال بد وان تكون منحازة لهذا البرنامج واصحابه وبالتـالي          التحرير الفلسطينية اليها في     
واالمين العام للجامعة   . فان احتكام الرئاسة الى الوساطة العربية سيكون بالتأكيد وسيلة ضغط على حماس           

العربية عمرو موسي يدرك جيدا ان وساطته تستهدف تأهيل الوضع الفلسطيني للتفاوض الن المفاوضات              
لفلسطينية االسرائيلية لن تنتهي طالما بقي االنقسام الفلسطيني دون حل، كما نقلت وكالة انبـاء الـشرق                 ا

  .االوسط المصرية عنه قوله مؤخرا
 الفلسطينية الموقعة بقدر ما تـستقوي الرئاسـة         -وتستقوي حماس لتعزيز مواقفها باالتفاقيات الفلسطينية       

د حرص هنية في بيان استجابته السريعة لمبادرة عباس على االشـارة            باالتفاقيات الدولية التي وقعتها، فق    
الى االتفاقات الموقعة بين الطرفين، دون ان يفصلها، لكنها تشمل اتفاقات القاهرة ومكة ووثيقة االسـرى                
والمبادرة اليمنية التي طرح عباس مبادرته الجديدة على اساسها وتشمل ايضا اعالن صنعاء المنبثق عنها               

وقد كررت فصائل منظمة التحرير بخاصة، وخصوصا الجبهتين الشعبية والديموقراطية،          . وقع بدوره والم
مطالبتها بتفعيل هذه االتفاقيات كمدخل لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للعمل الوطني تآكلـت              

  .نتيجة تغول سلطة الحكم الذاتي عليها
 من عدة نواح، االولى ان بعضها وقع برعايـة عربيـة ملزمـة              فاالشارة الى هذه االتفاقات لها اهميتها     

 بـان ال    - التي كانت مشاركة وموقعة عليهـا        -لرعاتها، والثانية انها تخاطب مطالبة الفصائل االخرى        
يكون الحوار الوطني ثنائيا يقتصر على فتح وحماس، والثالثة ان جميع هذه االتفاقات كانت وثائق توافق                

 بين البرنامجين الوطنيين المتضاربين، وما زال تنفيـذها اسـتحقاقا معطـال برسـم          وطني على التوفيق  
الرئاسة، كما ان تنفيذها سيكون على جدول اعمال الحوار الجديد المرتقب وسيكون محك نجاح او فـشل                 

في معزل عنها عودة الى نقطة الصفر،       " برنامج وطني "هذا الحوار، مما يجعل أي عودة للحديث عن أي          
 فعل البعض في حاشية الرئيس خالل سويعات بعد اعالن مبادرته عندما تحدثوا بان انهاء االنقـسام                 كما

اوال، فعـالم سـيجري     " انهاء االنقالب "يعني القبول بالتزامات منظمة التحرير وبرنامجها الراهن ويعني         
  !الحوار اذن

ب من التوفيق بين الطرفين على ثالث       وال بد لنجاح الوساطة العربية في انجاح الحوار الفلسطيني المرتق         
مسائل اساسية قاد عدم التوافق عليها الى انهيار كل جوالت الحوار الفلسطينية السابقة والى فـشل تلـك                  
التي نجحت منها في التوصل الى اتفاقات وطنية في وضع تلك االتفاقيات موضع التنفيذ، وثالثتها غائبـة            

س نهاية االسبوع الماضي الستئناف الحوار، مما يفسر ما اسـتقبلت           عن المبادرة التي اعلنها الرئيس عبا     
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المبادرة به من حذر شديد وتحليالت ترى فيها مناورة تكتيكية ال توجها استراتيجيا، بالرغم من المنـاخ                 
  .السياسي االيجابي المتفائل الذي خلقته

 الصف الـوطني المأمولـة، اذ       المسألة االولى هي عدم التوافق على برنامج سياسي يكون اساسا لوحدة          
طالما ظل االستقطاب قائما حول برنامجين وطنيين متضاربين في االستراتيجية كما في تكتيكات النضال              
الوطني فان االنقسام سوف يظل نارا تحت الرماد ليتحول الى مجرد هدنة في االصطراع الدائر عنـدما                 

  .ا عندما يغيب الحوار الوطني او يستعصيينشط الحوار او الوساطات لكن سرعان ما يشتعل اواره
والمسألة الثانية هي عجز ما يسمى بالنظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ في ظل االحـتالل منـذ عـام                   

، السباب ذاتية واخرى خارجية قاهرة، عن خلق مؤسسات حيادية قادرة على ادارة الخالفـات او                ١٩٩٣
تفكيك وتهميش النظام السياسي الوطني السابق، المتمثل فـي         االختالفات الوطنية، بعد ان نجح تماما في        

منظمة التحرير الفلسطينية، حد الشلل، وهو نظام كان قد اثبت جدارة في ادارة االصطراع الداخلي عندما                
، فمؤسسة الرئاسـة    "السالم"الكفاح المسلح وليس تحت مظلة      " غابة بنادق "كان هذا االصطراع يدور في      

سات االمنية والمجلس التشريعي ظلت حكرا على فصيل واحد ومنحـازة لـه ال بـل                وحكوماتها والمؤس 
جزءا منه حتى لم يعد هذا الفصيل يدري اين تنتهي حدوده وتبدأ حدود سلطة الحكـم الـذاتي، الـى ان                     

 لكي تتمخض نتائجها عن القضاء تماما على أي حياديـة           ٢٠٠٦جاءت االنتخابات التشريعية اوائل عام      
  .ة للمؤسسات تمكنها من ادارة سلمية للصراعات الداخليةواستقاللي

وربما هنا تكمن االهمية االكبر في مبادرة الرئيس عباس الجديدة، التي فتحت فرصـة جديـدة للحـوار                  
الوطني حظيت بالترحيب العربي الشقيق والدولي الصديق واالستجابة السريعة لها من حماس والترحيب             

العضاء وغير االعضاء في منظمة التحرير، اذ انه الول مرة تحدث بلغـة             االوسع من الفصائل كافة، ا    
محايدة اظهرت مؤسسة الرئاسة مستقلة غير متخندقة مع هذا الطرف او ذاك من قطبي االنقسام، وهـذه                 
استقاللية مستحقة منذ مدة طويلة لكن تجذيرها في الظرف العصيب الراهن اصبح مطلبا وطنيـا ملحـا                 

مؤسسات االخرى لكي تتحول الى مؤسسات وطنية بعد ان تحول الوطن لفترة طالـت              ينسحب على كل ال   
اكثر من الالزم الى مؤسسة فصائلية كانت هي السبب في ما يصفه طرف باالنقالب السياسي على نتائج                 

  .االنتخابات التشريعية االخيرة ويصفه الطرف االخر باالنقالب على السلطة
ومراهنـة  " ارهابـا "ميركية لحوار الرئاسة مع ما تعتبره تل ابيب وواشنطن          ان المعارضة االسرائيلية اال   

ال تريد حوارا وطنيا في االصل على فشل المبادرة الجديدة للحوار اسوة بكـل              " قنابل فلسطينية موقوتة  "
الحوارات والوساطات السابقة واعتبار التهديد باعادة فرض الحصار العسكري واالقتصادي على السلطة            

هؤالء السياسية هو حذر مبني علـى فرضـية ان المفاوضـات            " حسابات" محتوما ال مفر منه في       قدرا
ووصولها ) مستشار الرئيس نمر حماد   (هو ما وصلت اليه هذه المفاوضات       " الفشل"مستمرة ومجدية، لكن    

  ).رئيس الوفد المفاوض احمد قريع" (معجزة"الى نتيجة لن يحدث اال بـ 
يسي الثالث الذي حان الوقت ايضا للتوافق عليه كـي يـنجح الحـوار الـوطني                وهنا يكمن السبب الرئ   

الفلسطيني، وهو تحديدا وقف المفاوضات الجارية واالتفاق على اسس جديدة الستئنافها ان كـان ال بـد                 
التي اقترحتها فصائل فلسطينية عديدة الستئنافها ركزت على وقـف          " الشروط"ان أي مراجعة لـ     . منها

 والغزو والعدوان بضمانات دولية، غير ان الوقت قد حان لكي يشترط المفاوض الفلـسطيني،               االستيطان
اضافة الى ذلك، اعترافا رسميا اسرائيليا واميركيا مسبقا بدولة فلسطين، بعد ان منحت منظمة التحريـر                

كـة النـاس    الفلسطينية دولة االحتالل اعترافا يكاد يكون مجانيا، ثم يشترط ضمانات ملزمة لحريـة حر             
والسلع عبر منافذ قطاع غزة كحاجة انسانية حيوية حتى يتوقف وال يتكرر ما وصفه الرئيس عباس بــ                 

غير ان أي وساطة عربية يجب ان تجري مراجعة الستراتيجية السالم التي             .في القطاع " جريمة الحرب "
  .اح الحوار الفلسطينيتلتزم بها لكي تكون مؤهلة لتبني هذه المطالب االضافية ولكي تنجح في انج

  ١٨/٦/٢٠٠٨الوطن القطرية 
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  المواقف الرسمية العربية والفلسطينية إلى أين؟ .٤٩

  منير شفيق
ثمة سعي حثيث إلعطاء دولة الكيان الصهيوني التي قامت على اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها 

 آليات اتخاذ القرارات في االتحاد األوروبي، مما يمنحها حق المشاركة في'' شبه عضو''، صفه )للتذكير(
  .العسكرية واألمنية والسياسية واالقتصادية في االتحاد األوروبي
التي تضم أوروبا '' الشراكة المتوسطية''وثمة سعي آخر إلشراكها وفرضها على العرب فيما يسمى 

  .وعددا من الدول العربية التي لم تطبع مع دولة الكيان الصهيوني، ولم تعترف بها
ران يدخالن في الشأن األوروبي، ولكنهما يمسان في اآلن نفسه الشأنين الفلسطيني والعربي، طبعا األم

وبالتأكيد اإلسالمي أيضا، ويعتبران من جهة أخرى في الظروف الراهنة، مكافأة لدولة الكيان الصهيوني 
والعقوبات على ما تمارسه من سياسات استيطانية وإرهابية بحق الفلسطينيين تصل إلى حد اإلبادة 

  .الجماعية في قطاع غزة
هنا تبرز اإلشكالية األولى وهي الموقف العربي الرسمي وكيفية معالجته لهذا المساس الفاضح 

في الشأنين الفلسطيني والعربي، فمن ناحية الظاهر قد يهمس ) كما يفترض به أن يعتبر(واالستفزازي 
قات العربية والفلسطينية الرسمية مع الدول باعتراضات أو تحفظات خجولة، ولكن عمليا تمضي العال

  .الرئيسة في االتحاد األوروبي على أحسن ما يرام، بل تتطور أيضا وبسخاء منقطع النظير اقتصاديا
األمر الذي يعني أن الموقف العربي الرسمي ال يأخذ هذا المساس بالجدية الكافية، أو ليس له من تأثير أو 

الله أوروبا الدولة العبرية، بما في ذلك سياساتها الراهنة، ولو لم يكن أثر في المدى الذي تدعم من خ
األمر كذلك لتحفظ االتحاد األوروبي عن تطوير العالقات إلى هذه الحدود في األقل، وذلك مراعاة للحد 

  .األدنى من الموقف الفلسطيني والعربي
اس بالكرامة ألن من غير المعقول أن اإلشكالية هنا تتعدى الدور والتأثير واألثر لتصل إلى حد المس

يذهب التمادي إلى هذا الحد الذي يتضمن استهتارا مفزعا بالمعنيين العرب والفلسطينيين، كما لو كانوا 
فالبقرة الحلوب تعامل وتراعى من قبل حالبها بأفضل من المعاملة . صغارا في نظر القادة األوروبيين

  .ثروات العربيةالتي تعامل أو تراعى بها األموال وال
ومن البديهي ان فقدان األثر والتأثير والدور يشجع بدوره، وليس النفوذ الصهيوني وحده، كل من شاء أن 

، وذلك بتعزيز عالقاته ومضاعفة مكاسبه ''الحسنيين''يدعم الكيان الصهيوني مادام باستطاعته أن يكسب 
  .لسياسي والعسكري والمالي بال حسابفلسطينيا وعربيا في حين يقدم للكيان الصهيوني الدعم ا

لو سألت كيف يحدث هذا ولماذا لسمعت؟ في اإلعالم اطراً للدور الكبير والخطير الذي تقوم به الدول 
، في خدمة القضية الفلسطينية وفي التأثير في السياسات الدولية وكسب )قياداتها بالطبع(المعنية 
تاريخيا في خدمة القضايا العربي '' لقاء''ي يجب أن يكون فكل لقاء مع زعيم أوروبي وأميرك. األصدقاء

  .والدفاع عن القضية الفلسطينية
حقا، يا ليت باإلمكان فقط أن نعرف ماذا يقولون في تلك اللقاءات بالنسبة إلى مثل تلك المواقف الداعمة 

اد تصل إلى حد للكيان الصهيوني والمستهترة بالمواقف الرسمية الفلسطينية والعربية رغم أنها تك
  .الجرجرة على األرض

ويا ليت باإلمكان أن نعرف ما هي ردود أفعالهم الحقيقية وهم يرون تطور العالقات بالكيان الصهيوني 
  ومضاعفة دعمه سنة بعد أخرى؟

لكن ما الحاجة إلى معرفة ذلك، وبغض النظر عن التفاصيل مادام ما يجري في التطبيق العملي يجيبنا 
 الفلسطينية والعربية تتقدم في مصلحة المعني سياسيا واقتصاديا بل مودة وحبا هذا إذا لم بأن العالقات

  .يقولوا استراتيجيا كذلك
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الصورة نفسها وبشكل مفزع أكثر أتت في األسبوعين الماضيين من الرئيس األميركي بوش عبر خطابية 
كما في خطابه المدوي ".. إيباك"الـفي المؤتمر الصهيوني للمنظمات اليهودية األميركية التي تضمها 

  .صهيونيا في الكنيست اإلسرائيلي، وقد ألحقهما بزيارة للسعودية ومصر ولقاء مع محمود عباس
ثم زاد الطين األميركي بلة من خالل خطابات هيالري كلينتون وكونداليزا رايس وباراك اوباما، وقبلهم 

د تسابقوا على من يقدم للكيان الصهيوني أكثر، من جهة المذكور، وق'' ايباك''ديك تشيني في مؤتمر الـ 
  .الدعم السياسي والعسكري، ومن فلسطين والقدس والحساب العربي

، بل ''واقعيا''و'' حضاريا''و'' متفهما''و'' متسامحا''من يدقق في كل تلك الخطابات ومهما حاول أن يكون 
العرب والمسلمين، كما من ناحية مصالح بلده مهما كان بليدا من ناحية مشاعره نحو فلسطين ومصالح 

، ال يستطيع أن يحافظ على توازنه النفسي والعقلي فضال عن السياسي )من يكون قطره العربي(وبالذات 
'' ايباك''بالنسبة إلى عالقته بأميركا وتلك المواقف والخطابات، ألن ما قيل في الكنيست وفي مؤتمر الـ 

عشرات المليارات من الدوالرات للدعم العسكري، إلى جانب دعم يهودية وما وعد به عمليا من تقديم 
، )الواليات المتحدة(في االتحاد األميركي '' العضوية''الدولة وعاصمتها األبدية القدس، بل إعطائها صفة 

ركا ال يترك مجاال لهذا التوازن نظريا، ولكنه كما يبدو ال حاجة إليه عمليا، ألن العالقات ستمضي مع أمي
  .على أحسن ما يرام في كل المجاالت

  وهنا أيضا البد من السؤال كيف يحدث هذا؟ ولماذا؟ وفي أي زمان فلسطيني وعربي رسمي نحن؟
مشكلتنا في حماس والجهاد فلسطينيا، وحزب اهللا لبنانيا والمقاومة عراقيا وصوماليا وأفغانيا، : الجواب

 التوازن النظري والسياسي والنفسي والعملي، فالمشكلة هنا وسوريا عربيا، وإيران إسالميا، وبهذا يقوم
  وليست هناك؟

  ١٧/٦/٢٠٠٨ الوقت البحرينيةصحيفة 
  
  عّباس هل هو ُمقّدمة الغزو؟حوار .٥٠

  مهنا الحبيل
ال يوجد على اإلطالق ما يدعوا للتفاؤل واالطمئنان وارجوا أن أكون مخطئا من دعوة رئـيس الـسلطة                  

ود عباس للحوار مع حماس بناء على كل االعتبـارات الداخليـة لـرام اهللا               لمشروع اوسلوا السيد محم   
والعربية والدولية خاصة وان التصريح األول للرجل شدد على الحوار لتنفيذ المبادرة اليمنية خالفا للنص               
الموقع عليه باعتبار بنود المبادرة إطار للتحاور للوصول التفاق وطني وليس أجندة تنفيذ لجهـة كانـت                 
مسئولة طوال الفترة السابقة باعتراف الراعي اإلسرائيلي واألمريكي لها عن تعطيـل حكومـة الوحـدة                
الوطنية السابقة ولنبدأ باستعراض المحاور المحيطة بالقضية مع استحضار العالقة مع سلطة رام اهللا لفهم               

 .المسالة
 المحور الدولي والتفرد بحماس

كيين من التوافقات الكبرى والرئيسية بين واشنطن وطهران تركز         كل الدالئل تشير على أن هدف األمري      
على إعداد البنية لمواجهة أطراف التمرد الدولي واإلقليمي وهما في هذه الحالة حركة حماس والمقاومـة                
اإلسالمية الوطنية العراقية وحيث أن واشنطن تعتقد بأنها مرحليا قد كفل لها هذا التوافق طبيعة تحـرك                 

اسعة من االختراق عبر العملية السياسية وخارجه للحالة العراقية فـستبرز لـديها بموجـب              ومساحات و 
التزامها بأمن تل أبيب وهي قناعة عقائدية ومصلحية إستراتيجية لفلسفة النظام السياسي األمريكي قضية              
ملحة وهي مواجهة مشروع حماس على األرض ومحاولة تصفيته أو زحزحته مـن قيـادة المـشروع                 

 .وطني التحرري الفلسطيني الذي عاد إلى ربط الحالة المقاومة الفلسطينية بعمقها العربي اإلسالمي ال
وهو ما شَكّل حركة مراجعات كبرى تجاوزت القضية إلى إعادة بعث اإلسالم التحرري وإيمانها بمفهوم               

لتي ترافقت مع المـشروع     التضامن األممي بل وتجاوز ذلك إلى العالم اإلنساني الحر والمنهجية الجديدة ا           
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التحرري للمقاومة اإلسالمية الفلسطينية وتواصلها مع العالم اإلنساني المستقل بإعـادة طـرح األبعـاد               
 شعب مهجر من وطنه األصلي وإحالل غرباء وجناة على أرضـه بـدعم امبريـالي                -الكبرى للقضية   

منذ صدور نـسخة بـوش األول للنظـام          هذه الثقافة المتمددة كان هناك اعتقاد بان واشنطن و         -عالمي  
العالمي الجديد قد تجاوزتها لكن تصدر حماس للمشهد الفلسطيني أعاد هذه األسئلة بقوة إلى الرأي العـام                 
الدولي وأكبرها فرضية الوجود اإلسرائيلي على فلسطين ومشروعيته وهي قضية تبعث على الرعب عند              

طن وتجعلهم يعتقدون أن وضع الحالة القائمة على الطبيعة         منظري السياسة الصهيونية وحلفائها في واشن     
تدفع بتزايد لهذا التشكيك الوجودي لهم ولو على األقل في ضمير المستوطنين أو في أيدلوجية الممانعـة                 
العربية التي أصبحت تتقوى فيها هذه الفكرة وتسقط معها كل حـسابات المـشروع األمريكـي للـسالم                  

 .ددة العربية أو الدولية االستئصالي بنسخه المتع
إذا هذه العقيدة الدولية ال يمكن أن تُعزل عن السياق السياسي القائم فـي المنطقـة ويـدلل علـى ذلـك                      
التصريحات التي يطلقها مسئولي تل أبيب بشان غزة واإلعداد الفعلي المنظم عـسكريا وسياسـيا لهـذا                 

على الضجيج دون أي إعداد فعلـي يمكـن رصـده           المشروع الحربي خالفا للحالة مع إيران التي تقوم         
خاصة في الخليج والذي انتهى فيه عمليا بغض النظر عن الخطاب اإلعالمي إلى الـصفقات المعروفـة                 

 .خالل ابريل ومايو الماضيين 
 فشل الحصار من الداخل العربي

ـ             سانية فـي غـزة     ومع أن المحيط الرسمي العربي استخدم أشنع وسائل التحريض والتجاهل للحالة اإلن
وأبطل بذاته قرارات جامعة الدول العربية بكسر الحصار فعليا وشن حملة إعالمية قذرة على حماس مع                
استثناء بسيط لبعض الدول إال انه فشل في نهاية األمر من إسقاط حماس من خالل الـضغط الحـدودي                   

ط حماس والخروج من الوضعية     وتعزيز الحصار اإلنساني والدعم لمشاريع سلطة اوسلوا المتعددة إلسقا        
 .التي فرضتها الحركة التصحيحية في غزة 

 مفصل استراتيجي لمسار القضية
ومن المهم وقد وصلنا إلى هذه النقطة أن نعيد قراءة األحداث بموضوعية مجردة مستحضرين المـشهد                

 كانت تهدف إلـى     العربي والدولي وهو ما يذكّرنا بصورة حاسمة بان اإلستراتيجية عند جميع األطراف           
إسقاط غزة وإشعالها من الداخل والتي تجسدت في رؤية مشروع دايتون قبل حدوث الحركة التصحيحية               
التي نفذتها بإنسانية كبيرة وباقتدار كتائب عز الدين القسام وعليه فان المنائح التي ضـج بهـا اإلعـالم                   

 وإسقاطات مشروع دايتون أو جهل وانحياز       العربي لم تكن سوى دعم لوجستي لمحاولة إنقاذ حالة التبعية         
 .من بعض األطراف لمواقف تاريخية من الحالة اإلسالمية 

 فاقد الشيء هل يعطيه ؟
انـه  ..والسؤال المتبقي والمهم من هو الطرف الذي يقوم بالحوار مع حماس وما هي خلفيته وما قناعته                 

حرر الوطني لفلسطين ورابطتها العربية اإلسالمية      نفس الفريق المؤمن بالمفاصلة التاريخية مع مفهوم الت       
هو السبيل المتاح للولوج إلى القضية ولقد ذكر ذلـك          ..بل والمؤمن بان أي شيء يقدم في أي مسار كان           

نصا نبيل عمروا في المؤتمر الصحفي في القاهرة الذي بثته قناة الجزيرة مباشر وقال يوم العاشر مـن                  
 كيان السياسي لـيس لـه إال أن         -لة التي وصل إليها المأزق التفاوضي بان        حزيران الجاري مبررا الحا   

 فأي حالـة وطنيـة      –يقبل مايتاح له حتى ولو كانت أبواب التؤدي إالّ إلى أمل ضئيل بل وأمل معدوم                
موحدة تُنتظر من هذا الفريق بغض النظر عن سجلهم وعالقتهم المباشرة بالمؤسسة السياسية اإلسرائيلية              

 .ريكية والرضوخ الكامل لها واألم
 قطع الطريق العربي الضعيف

وهناك قضية مهمة للغاية برزت في هذا السياق وهي زيارات عباس الفورية للعواصـم العربيـة بعـد                  
دعوته للحوار وهذه الدول هي التي كان من الممكن أن تبادر بشيء مـن التحـرك للوسـاطة إلنقـاذ                    
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 مباشرة بان يكتفوا بدعم أوسلو في شـروط الحـوار المقدمـة             شخصيتها االعتبارية وطلب منهم عبلس    
لحماس وعليه فان المحصلة ستنتهي إلى قتل أي فرصة مستقبلية تؤثّر وتُحرك حالة الوضع اإلنساني في                
غزة بمصالحة جزئية أو كلية مرحلية وعليه تضمن تل أبيب وفي اللحظة الزمنية التي يعلن عباس فيهـا                  

 فشل الحوار متهما حماس تنطلق حـرب الغـزو الكبـرى التـي يهيـئ لهـا                  بحسب التخطيط المسبق  
 .اإلسرائيليون منذ زمن في أفضل سيناريو يعده لهم محمود عباس 

 !غزة ليست أرضا 
على رغم إيماني بان مايعد لغزة هو من اكبر حاالت التحالف والتجهيز العسكري ألي بقعة في األرض                 

صرة إال أن غزة ليست أرضا إنما كتلة من عقيدة صلبة سـتجد تـل               في تاريخ الحروب العسكرية المعا    
 .أبيب وحلفائها من الغرب والعرب ثورة مختلفة في مواجهتها تقارب مواجهة الجحيم 

 السؤال األخير
لكن السؤال األخير ال يوجه لحالة النظام الرسمي العربي وان كان يحملهم المسئولية المباشرة إنما هـو                 

ماهي أولويات الحالة اإلسالمية فـي عقيـدتها        .. التيار اإلسالمي الضخم في الساحة العربية     ينطلق لذلك   
وإمكانياتها ومتى ستُحرك إن لم تُحرك هذه الحالة لمحاولة الذبح الجماعي لغـزة وللمـشرع اإلسـالمي                 

 األكبر الذي بذل فيه أهل فلسطين مهجهم ومهج أطفالهم؟
ية الوطنية العراقية التي نصرت غزة بعمليات عسكرية نوعية فـي ارض       فان لم يقتدوا بالمقاومة اإلسالم    

فحظهم هنا اقل وهو الدعم السياسي المباشر والمادي المجزيء والمعنوي الفعال فان قَـصروا              .. السواد
فليتذكروا أن الظالم ليس زعماء الحكم وحسب ولكن سيحشر معهم القادر من تلك الزعامات المتنوعة في                

  اإلسالمي فإذا تلي كتاب اهللا فيهم فمن يشمل ؟اإلطار
  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

  ١٧/٦/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
  
  الرفض العملي لطروحات مستشار ماكين  .٥١

 ياسر الزعاترة
لم يضف روبرت كاغان ، مستشار المرشح الجمهوري ماكين الكثير إلى المعطيات السياسية التي تحكـم       

ة في المنطقة ، حتى لو كان أكثر وقاحة من سواه في طرح البديل للعملية الجارية ممثالً فـي                   لعبة التسوي 
مصمم مشروع الحل االنتقالي بعيد المدى الذي حمل تاليـاً          (وإذا كان شارون    . دولة فلسطينية في األردن   

، ربما  " ة في األردن  الدولة الفلسطيني "قد كفّ في سنواته األخيرة عن ترديد طرح         ) مسمى الدولة المؤقتة  
 .ألغراض المجاملة السياسية ، فإن برنامجه المشار إليه كان يدفع اللعبة نحو ذات الهدف من دون إعالن

نذكّر بهذا الكالم ألن ما قيل حول تصريحات كاغان يبدو كافياً لجهة التنديد ، أما األهم فيتعلق بالوسـائل            
وع ال يأتي فقط في سياق مقترحـات مراكـز األبحـاث            التي يمكن من خاللها مواجهة طرح من هذا الن        

والمستشارين ، بل يتحرك أيضاً بشكل واقعي على األرض ، والنتيجة أن على من يريد مواجهته بالفعل                 
 .أن يبرهن على ذلك من خالل سلوك واقعي ، ال مجرد كالم عابر

 األرض شيء آخر ، وهـذا مـا         سيقول البعض إن المشاريع األمريكية واإلسرائيلية شيء وتنفيذها على        
نؤمن به في واقع الحال ، ولكن على قاعدة المقاومة وليس االنتظار أو مجرد االستجداء ، فـضالً عـن                    
المزيد من وضع البيض في السلة األمريكية ، في وقت ثبت فيه أن الهيمنة الـصهيونية علـى القـرار                    

كان المراهنة ، ال على أوباما وال على مـاكين  السياسي األمريكي قد تجاوزت كل الحدود ، ولم يعد باإلم 
 .ما دام كالهما محكوماً لكونغرس متصهين حتى النخاع
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والالفت هو مجيء تصريحات كاغان في وقت تتردد في بعض األوساط مخاوف من إمكانية أن يفرض                
عـابرة ال   مثل هذا الحل على األردن في نهاية المطاف ، األمر الذي يجد صداه في سياسات ومناكفات                 

 .تؤثر في المسار العملي للعبة
ما ينبغي أن يقال هنا مرة تلو أخرى هو أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الـداخل والـشتات لـن                     
يرضى عن فلسطين بديالً ، وال قيمة جوهرية هنا لسؤال ما إذا كان الـبعض سـيعيش خارجهـا أم ال                     

مسألة هنا في ظل الصحوة اإلسالمية لم تعد مجـرد بيـت            ، فال ) مقتنعون بأن نسبة كبيرة ستعود بالفعل     (
يعود إليه صاحبه ، وإنما وطن مقدس ال يتطهر من رجس الغزاة ، وهنا سر الروعة في خطاب حمـاس    
الذي جيش لصالح هذه القضية مليار ونصف المليار من المسلمين يتعاملون معها وفق المنطق المذكور ،                

 كان سيزورها مجرد زيارة أم ال ، فضالً عن أن يعيش فيها ، في حـين                 من دون أن يفكر أحدهم بما إذا      
جعلها الخطاب اآلخر مجرد قضية لفلسطينيي الداخل ، أو ربما أضاف إليهم الجئي لبنان بسبب الجـدل                 
حولهم هناك ، وبالطبع في سياق من إعادتهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيـدة ولـيس األراضـي                  

 ، على اعتبار أن من تبقى من الالجئين مرتاحون في أماكن تواجدهم ، بحسب الـرئيس                 ٤٨المحتلة عام   
 الفلسطيني،،

لنتحدث بمزيد من التفصيل ونتساءل ، هل ثمة بعد واقع الجدار الذي يلتهم أكثر مـن نـصف الـضفة                    
 البعض ، هـل     الغربية والكتل االستيطانية التي تفتت الكيان الفلسطيني إلى كانتونات معزولة عن بعضها           

 ثمة فرصة لدولة قابلة للحياة بالمعنى الحقيقي للكلمة ، أم أن الفضاء الطبيعي لسكانها هو األردن؟،
أليس هذا هو المسار الذي تمضي فيه لعبة التفاوض ، بصرف النظر عما إذا أعلن فرسانها قبول دولـة                   

 سلطة يؤكدون عليها كل يوم؟،مؤقتة ، أم تعاملوا معها بمنطق خريطة الطريق التي نسمع قادة ال
إذا بقي الواقع القائم على حاله من دون مقاومة مسلحة تستعيد وهج الصراع ، فإن المحطة التالية ستكون                  
رهناً بالضغوط على األردن ، فيما نعلم أن هناك في الواقع الفلسطيني الرسـمي مـن يمكـن أن يقبـل                     

 .بمسارات من النوع الذي تحدث عنه كاغان
مـن دون   (لقول هي أن مواجهة مشروع الوطن البديل لن تكون بالمراهنة علـى مفاوضـات               خالصة ا 
يعلم الجميع أنها لن تمنح الفلسطينيين دولة حقيقية ، وإنما بدعم مشروع الرفض والمقاومة حتى               ) مقاومة

 . شطب االحتالل وتفكيك المشروع الصهيوني
  ١٨/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  :كاريكاتير .٥٢
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