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 مع حماسوال حوار قريب  أي آلية يضعها العرب لتطبيق المبادرة اليمنية  علىنوافق: عباس .1
رئيس اليمني علي عبد اهللا صالح قبل يـومين         قال الرئيس محمود عباس ان مباحثاته مع ال       : وفا–صنعاء  

تناولت المبادرة اليمنية للمصالحة الوطنية الفلسطينية والتي تحولت في قمة دمشق الى مبـادرة عربيـة،                
  .اضافة الى األوضاع الفلسطينية والعربية وسير المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية

اننا سنوافق علـى أي آليـة يـضعها         : ية أمس االول  واضاف الرئيس في حديث مع القناة الفضائية اليمن       
العرب وجامعة الدول العربية لتطبيق المبادرة اليمنية للمصالحة، وشدد على ان الـسلطة الوطنيـة مـع                 

  .جهود التهدئة في قطاع غزة وتدعمها لما في ذلك من مصلحة للشعب الفلسطيني
 والتي أخذت حيز التطبيق، اعتقـد ان هـذه          هناك ما يشجع االن، هو التهدئة التي جرت في غزة         : وقال

من جملة القضايا التي تحـدثنا      : أيضا في العوامل االيجابية التي تساعد على تطبيق هذه المبادرة، مضيفا          
المفاوضات الفلسطينية مع االسرائيليين، والمتاعب التي نعيشها والحوار السوري         ،  فيها مع فخامة الرئيس   

االسرائيلي وجملة قضايا، وخرجنا متفقين، بمعنى ان ما رأيناه من الزعماء           االسرائيلي والوضع الداخلي    
  .واألشقاء الذين قابلناهم متطابق مع ما وصلنا اليه اليوم

وأشار الرئيس الى انه بال شك ان حماس أيضا تجري اتصاالتها مع الدول العربية جميعا، وسمعنا أنهـا                  
لى األمين العام لجامعة الـدول العربيـة، وابلغنـا فخامـة          أرسلت رسائل الى كثير من الدول العربية وا       

اذا أردنا  : الرئيس صالح عن رسالة وصلته من حماس، اذا حماس تدلي بدلوها فيما يتعلق بموقفها، قائال              
ان ننظر ببساطة، هناك مبادرة تحتاج الى تطبيق، لنتفق عن ان هذه المبادرة خاضعة للتطبيق، ومن ثـم                  

التطبيق، واذا وصلنا الى هذا الفهم المشترك، يبقى على أشقائنا ان يـضعوا اآلليـة،          نتحدث عن آلية هذا     
  .وأنا من جهتي أقول ما يضعه العرب من اليه للتطبيق سأوافق عليها فورا

ال أريد ان استبق األحداث، حماس أعلنت ترحيبها بالمبادرة، سنرى وال أريد ان استبق وأريـد        : وأضاف
مبادرة، ومن حيث المبدأ ترحيب من كل األطراف، حتى حماس قالت نعـم، لكـن            ان انتظر، االن هناك     

  ماذا بعد، الصعوبة ربما تكمن في التفاصيل، لندع هذا جانبا ونترك هذا األمر للمساعي العربية،
نحن أطلقنا المبادرة، فقال بعض من حماس، هناك لعبة وان أميركا ال تريـد، وان هنـاك اتفـاق                   : وقال

، قد يكون االسرائيليون    : ية أو هجوم على غزة وان مبادرة سيادته جاءت لتغطية ذلك، قائال           بحاجة لتغط 
ضد الحوار، وكانوا ضد اتفاق مكة وكان األميركيين ضد تشكيل حكومة حماس، وكان االسرائيليون ضد               

وال أي حوار مع حماس ونحن نسير وفق مصلحتنا، فهل من مصلحتنا الحوار، اذا كان كذلك مسير بـه                   
نلتفت الى احد، لذلك لنبعد نظرية المؤامرة، فهنالك مصلحة فلسطينية الجراء الحوار، ونعرف ان وضعنا               

  .الفلسطيني الممزق يؤثر على المسيرة
  نختلف مع حماس وال ننكر وجودها

ال نريد ان نحرج أحدا، نحن مختلفون مع حماس ولكن ال ننكر وجود حماس، وال ننكر أنهـا                  : وأضاف
 يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وال ننكر أنها فازت باالنتخابات بأغلبية ساحقة، ولذلك كان علـي                جزء ال 

ان أكلفها بتشكيل الحكومة، وشكلت الحكومة، ونحن ال ننكر هذا، وبالتالي ال نريد ان نتنافس، بل نريـد                  
فمثال نحن لـم نكـن      ان نتكامل، كيف يمكن ان نتكامل، المسألة أين وكيف نحقق المصلحة الفلسطينية؟،             

طرفا في التهدئة، ولكن كنا متابعين لكل خطوة تقوم بها مصر أو اسرائيل أو حتى أميركا، وكنـا نقـول                  
نحن معكم، وندفعهم في هذا االتجاه، اذا ال يهمني من الذي سيكسب، المهم ان الشعب هو الـذي يكـسب     

ا لست رئيـسا لفـتح، وانمـا لكـل          ويرتاح ويفك الحصار عنه، والمسألة ليست شخصية أو حزبية، فأن         
  .فلسطيني أينما كان في العالم ومسؤول عنه، أي كان انتمائه

  هناك حوار غير مباشر بين حماس واسرائيل
أنا اعرف تمام ان هناك حوارا بين حماس واسرائيل غير مباشر، وان الـذي              : وفيما يتعلق بالتهدئة، قال   

هي التي بالنهاية وافقت، وهي التي كانـت تطلـق          كان يضع الشروط أو يقبل أو يرفض هي حماس، و         
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الصواريخ والتي ال أوافق عليها بطبيعة الحال، وهي التي أوقفت هذه الصواريخ والتي وصلت الى هـذا                 
االتفاق، ال أريد ان نتحدث بانتهازية وأقول لماذا لم يقبلوا كذا وكذا؟، المسألة كيـف نحقـق المـصلحة                   

 فيه عشرات المرات، ومع حماس وكانت تـرفض والتنظيمـات كانـت             للشعب، التهدئة هي امر تحدثنا    
ترفض، أما االن فقد قبلوا، ما هي خالصة االتفاق، تهدئة مقابل تهدئة، ثم بعد ذلك يـأتي فـتح بعـض                     

ما ال يـدرك    : المعابر ثم يأتي بعد ذلك دراسة فتح معبر رفح وبعد ذلك مسألة األسرى وشاليط،، مضيفا              
 دام حصلنا على الجزء نقبل به، لذلك نبارك وال يهمني من الذي سيعلن انه كسب،                كله ال يدرك جله، ما    

عندما أرى الشعب الفلسطيني يتجول في غزة ويعلن عن بهجة، هذا يسعدني ويجعلني اشعر فعال ان هذا                 
  .النصر، ليس مهما من الذي يأتي به

لم اسمع ان هناك لقـاء وال اعتقـد ان          : وفيما يتعلق باالنباء حول لقاء قريب لبحث فتح معبر رفح، قال          
سيكون هناك لقاء، واستبعد جدا ان يكون حوار مباشر أو غير مباشر في القاهرة، وان قضية فتح معبـر                   
رفح في المرحلة الثالثة من التهدئة، فالمرحلة األولى تهدئة والثانية تخفيف الحصار في المعابر األربعـة                

نون، والمرحلة الثالثة هي البحث عن حل لمشكلة معبـر رفـح،            كرم أبو سالم وصوفا وكارني وبيت حا      
، والمرحلة التي بعدها أو أثنائها      2005وهذا يحتاج الى عودة لالتفاق الدولي، الذي عقد في تشرين ثاني            

هي تبادل األسرى، وال اعتقد ان هناك سيكون مثل هذا اللقاء، ولكن نحن نلتقي باالسرائيليين فـي كـل                   
ين في كل وقت، وازور مصر في كل مناسبة، واذا وصلوا الى حل فهذا يـسعدنا ألنـه                  وقت وباألميركي 

  .سعادة للشعب الفلسطيني، أما من الذي فعلها ليس مهما
قلنا ان الصورايخ التي تطلق على اسرائيل عبثية ال يجوز ان تستمر، وهم كانوا يعتبرون ذلك                : وأضاف

 فائدة منها، االن اقتنعوا، وليست شيمنا ان نقول اننا سـبق            جزءا من المقاومة، ونحن نرى أنها مقاومة ال       
  .وقلنا لكم، الذا نقول وافقتم؟ نحن معكم وسنؤيدكم وسنعمل على انجاح هذه المبادرة بكل الوسائل

  ال يهمني وضع اولمرت بل تهمنا المفاوضات
ستة مفتوحة، وسنستمر   هناك مفاوضات والملفات ال   : وفيما يختص بالمفاوضات مع اسرائيل، قال الرئيس      

بالمفاوضات، ولدينا هناك حوار سنستمر به، ومفاوضات مع االسرائيليين سنستمر بها، واآلن اولمـرت              
يتعرض الى ضغط وقضايا داخلية، اال انه ما دام رئيسا لوزراء اسرائيل سأتعامل معه، وليس لي عالقة                 

  .بمشاكله الداخلية، فهناك مفاوضات، وعلينا ان نستمر بها
قبل أكثر من سنة، حصلت اتصاالت بين دول أوروبية وأفراد من حماس، ومن بينهـا               : وأضاف الرئيس 

دولة سويسرا، تحدثوا في مشاريع، ثم ظهر على السطح اتفاق أو مـشروع، المـشروع أذهلنـا فهـذا                   
نـة  المشروع السياسي، يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة، في الضفة والقطاع، ثـم هد               

 عاما ثم تأجيل لمواضيع القدس ومشكلة الالجئين، وهذا المشروع عرض علينا قبـل سـنوات،                15لمدة  
وكان رد الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ال تعيدوا هذا الطرح مرة أخرى، وفعال سـمعنا مـن الطـرف                   
السويسري ومن حماس وتحديدا من احمد يوسف وغازي حمد، وسـألناهم وقـالوا أنهـم قـدموا هـذا                   

  .المشروع
  مشروع دولة حدود مؤقتة مخز

 15، يعني دولة ما دون الجدار و      !المشروع بصراحة مخزي، كيف اطرح هكذا مشروع؟      : وقال الرئيس 
عاما هدنة مما يعني استيالء االحتالل على بقية األرض، لذا مباشرة قلنا رأينا بصراحة، هذا مشروع ال                 

، وللحقيقة والتاريخ عندما سئل خالد مشعل عنه، قـال ال           نقبل به اطالقا بصراحة وال يمكن ان نسمح به        
هذا ليس مشروعنا، وطلبت منه التحدث أمام التلفزيون، وقال مشعل في مؤتمر صـحفي هـذا الكـالم،                  

نأمل ان ال يعاد مرة أخرى، فهذا يضعفنا نحن، وهذا الموضع االن طوي، وال نعرف متى يفتح                 : مضيفا
  .مرة أخرى، وال نقبل ان يطرح
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أريد موقفا فلسطينيا وعربيا صلبا، وأنا منذ المفاوضات اشـرح كـل شـيء للقـادة العـرب                  : وأضاف
بالتفاصيل حتى ال يكونوا غائبين عن الصورة، وحتى عندما أطالب بشيء، ليقولوا نحن نعرف هذا ومع                

  .هذه المطالب، فكل شيء واضح ومحدد
  اي اتفاق سيذهب الى استفتاء شعبي

قد ان االدارة األميركية جادة تجاه تحقيق شيء في نهاية عهد بوش، ربما مـن اجـل                 اعت: وتابع الرئيس 
السالم الشامل في المنطقة ككل، لكن هناك احساس لدينا أنهم جادون، الجدية موجودة لكن الى أي مـدى                  
يستطيع بوش ان يقول ان هذا صح أو خطأ، والى أي مدى يتمكن من تحقيق سالم فيه الحد األدنى مـن                     

أنا متأكد اذا طرحت طلباتنا على أي زعيم عالمي منصف ولـيس            . قيق االنصاف للشعب الفلسطيني؟   تح
عربي سيقول انكم طلبتم الحد األدنى، لكن ما دون الحد األدنى ال استطيع وال غيري، ولو افترضنا جدال                  

  .انني قبلت، فأي أي اتفاق سيذهب الى استفتاء شعبي
كية الجديدة ان ال نعود الى نقطة الصفر، ألننا بذلنا جهدا والملفات مفتوحة             أرجو من االدارة األمير   : وقال

  .ومعروفة ومدروسة، وربما تأتي ادارة جديدة تقول انني رفعت يدي من هذه القضية
وفيما يتعلق بخيارات المفاوض الفلسطيني، أشار الرئيس الى ان خيارنا واحد مبني على مقدمة، هـي ان                

مؤسساتنا وأمننا ونشيع األمن واالسـتقرار بـين النـاس، اال ان االسـرائيليين ال               نبني أرضنا ووطنا و   
واالقتصادي ينمو ويتطور والدليل على     % 95يساعدوننا في ذلك، فالوضع األمني في الضفة ناجح بنسبة          

 آالف مستثمر عربي وأجنبي، وكان      4ذلك المؤتمر االقتصادي الذي عقد في بيت لحم وحضره أكثر من            
 ان ينسحب ذلك على غزة، اذا نحن أمامنا ان نبنى وطنا ومدرسة ومستشفى ونعطي الناس األمـل                  ممكن

في الحياة، واألمن متاح بنسبة ال باس بها، اال ان االسرائيليين ال يقـدمون أي تـسهيالت، فـال زالـت                     
اها، فلماذا   حاجز في الضفة، مع ذلك علينا ان نعمل شيء، واذا الهدنة أخذت مد             600االستيطان ووجود   

  .ال تقوم مشاريع اقتصادية في غزة؟، فهناك ضرورة ان تأكل الناس وتعيش وتتعلم، وهذا هو األساس
، وقاتلنا وضحينا، فهناك نصاب كامـل مـن         1965نحن أسياد المقاومة، بدأنا نضالنا منذ       : وتابع الرئيس 

يقول تعالوا الى كلمـة سـواء، ال        اللجنة المركزية لحركة فتح شهداء وغيرهم وغيرهم، االن العالم كله           
نستطيع ان نذهب الى غير ذلك، فوضعنا الفلسطيني مع اسرائيل ليس سهال، فعملية انتحارية هنا وهناك،                

 جريحا بينهم أربعـة مـن   30سيكون الرد عليها قاتال، وال يوجد هناك توازن، فأول أمس عشر شهداء و   
عد مقبوال ونتائجه ومردوده قاتل كثيرا، لـذا يبقـى          عائلة واحدة بسبب صاروخ، فموضوع المقاومة لم ي       

أمامنا ان نقول نحن أصحاب حق نريد ان نتفاوض، ونحن ال نطالب بالنجوم، بل نطالب بتطبيق ما هـو                   
على األرض، خطة خارطة الطريق، المبادرة العربية المقبولة من كل العالم، نحـن ال نطالـب بـشيء                  

وقفنا قوي، اال ان اسرائيل، أضيف لها سبب آخـر هـو الوضـع              مستحيل أو أكثر من طاقة العالم، وم      
  .الداخلي الفلسطيني، والتنافس الداخلي االسرائيلي للمماطلة

كثيرون يريدون ان يلعبوا بالساحة الفلسطينية ويستخدمون القضية الفلسطينية كأوراق ويعتبرونهـا            : وقال
فت لهذا أو ذاك، اال انه بين الفترة واألخرى تجـد  بطاقة لمصالحهم، ونحن مسكنا قرارنا بيدنا ولم نعد نلت      

  .بعض الناس له حصان هنا وهناك ألهدافه واغراضه ومشاريعه
الحمد اهللا عالقتنا العربية مع جميع الدول العربية وجميع دول العالم جيدة وال مشكلة لنـا                : وقال الرئيس 

 نستطيع ان نفرض علهم وجهـة نظـر   مع أي دولة في العالم، حتى المختلفين معهم، لهم وجهة نظر وال   
  .فهي دول ذات سيادة، ونتفق فيما نتفق فيه

  نحن مع حل على المسار السوري
اذا أردنا ان نأخذ الوضع اللبناني االسرائيلي، فاللبنـانيون         : وفيما يتعلق بالمسارات األخرى، قال الرئيس     

من خالل األمم المتحدة، أمـا بالنـسبة        ال يريدون ان يتفاوضوا مع االسرائيليين، ويريدون حل المشكلة          
للوضع السوري، فنحن سمعنا من الرئيس بشار األسد بشكل مباشر، ان هناك حوارا مـع االسـرائيليين                 
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عبر األتراك، ونحن سائرون بهذا المسار ونأمل ان تقفوا الى جانبا في هذا األمر، وأجبته نحن بصراحة                 
، ونحن كفلسطينيين نبارك، وال مـشكلة لـدينا         <ا من مصلحتنا  نحن معكم، وال تنتظرونا، اذا أنهيتم فهذ      <

  .فنحن مع حل على المسار السوري
 23/6/2008الحياة الجديدة 

  
  نجحنا في القضاء على الفساد وترشيد النفقات: هنية .2

قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية خالل زيارته مقر وزارة المالية بقطاع غزة أمـس،               :فلسطين - غزة
ة نجحت في القضاء على الفساد وترشيد النفقات مشيدا بجهود كافة الوزارات وفـي مقـدمتها                إن الحكوم 

نحن اآلن ندشن عاماً جديداً     : "وأضاف .وزارة المالية  وقيامها بدور تكميلي مميز رغم الظروف الصعبة         
ع الظلـم عـن     عنوانه االستقرار المالي واستمرار عهد الشفافية ومواصلة القضاء على الفساد وإكمال رف           

 ". شعبنا والتخفيف من معاناته
  23/6/2008صحيفة فلسطين 

  
  اإلسرائيلي بها وما يعنيهم هو االعتراف  حماس تراوغ وتناور حول المصالحة:عبد ربه .3

أعرب ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امـس األحـد              : يوسف الشايب  -رام اهللا   
اتفاق التهدئة في قطاع    : "لتهدئة في قطاع غزة قد صلب من مواقف حماس، وقال         عن اعتقاده بأن اتفاق ا    

غزة خلق عند حماس وهما بأنه قد يعطيهم اعترافا بالشرعية من إسرائيل أوال ومـن أطـراف عربيـة                   
اآلن هي تكريس شرعية نظامهم وإقامة سلطة موازية، ولهذا         ) قادة حماس (أولويتهم  : "وقال ".أخرى ثانيا 

االهتمام عندهم اآلن ينحصر بفتح معبر رفح ليس من أجل االفراج عن حركة مرور المـواطنين                السبب  
ولهذا الـسبب فـإن الحـوار       . وانما االفراج عن شرعية نظام حماس في غزة واتصاله بالعالم الخارجي          

ائعة والمصالحة أصبحا في هذه اللحظة أبعد من اي لحظة سابقة، وهذا هو السبب وراء أجوبة حماس الم                
ال يعنيهم الحوار وانما مـا يعنـيهم هـو االعتـراف            ) حماس(هم  : "وأضاف ".على الحوار والمصالحة  

بشرعية السلطة الموازية التي أقاموها بانقالب عسكري، وهم اآلن يسعون للحصول علـى االعتـراف               
حمـاس  هذا ما يعنـي     ..بسلطتهم من إسرائيل وأية أطراف عربية اخرى بحيث يتكرس نظامهم في غزة           

  ".أوال وأخيرا
لذلك فإن حركة حماس تراوغ وتناور حول المصالحة ولم تقـدم جوابـا حـول قبولهـا                 "وشدد على أنه    

بالمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس والتي تستند إلى تطبيق المبادرة اليمنية، ومن ال يفهم حتـى                 
: وقـال  ".عد حماس على المزيد من التشدد     هذه اللحظة داخل صفوفنا وفي مؤسساتنا هذا الكالم فإنما يسا         

هناك من ينخدع بالتصريحات التي يطلقها بعض قادة حماس الذين يتحدثون عن الحـوار والمـصالحة                "
  ". أحيانا، ولكن عينهم على تحويل التهدئة إلى اعتراف بشرعية االنفصال الذي أقاموه في غزة
  23/6/2008الغد االردنية 

  
   لحماسالسلطة تفرج عن معتقلين .4

كبادرة حسن نية تجاه المصالحة مع حركة حماس إلنهاء حالة االنقسام السياسي،            :  كفاح زبون  -رام اهللا   
أفرجت األجهزة األمنية الفلسطينية الليلة قبل الماضية عن عدد من قيادات وعناصر حماس في الـضفة                

الذي عاد الـى    ) ابو مازن (اس  وعلم ان القرار جاء بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عب         . الغربية
وكان ناصر الـدين الـشاعر نائـب        . األراضي الفلسطينية امس بعد جولة شملت عدد من الدول العربية         

ـ      انه سمع شخصيا موافقة من عباس وحمـاس علـى          » الشرق االوسط «رئيس الوزراء السابق قد قال ل
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لطة افرجت عن معتقليها فـي نـابلس        واكدت حماس ان الس   . انهاء حالة االعتقال السياسي بين الجانبين     
 .وطوباس وقلقيلية والخليل، دون ان تعقب على الخطوة

 23/6/2008الشرق ا ألوسط 
  

   وجود أي تحسن على كمية البضائع التي تدخل إلى قطاع غزةينفيوزير االقتصاد  .5
حسن علـى   نفى المهندس زياد الظاظا وزير االقتصاد الفلسطيني، أمس وجود أي ت           :جمعة يونس  - غزة

كمية البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن سلطات االحتالل زودت القطاع بـنفس الكميـة                  
اتفـاق  "المعتادة دون أي زيادة تذكر، معرباً عن أمله أن تشهد األيام القادمة زيادة في الكميـات حـسب                   

ـ    ".التهدئة أنواع البضائع إلى قطاع غـزة،      األسبوع القادم ستدخل جميع     " :" فلسطين"وقال في تصريح ل
 أيـام   10الذي ينص على إدخال جميع أنواع البضائع دون تحديد الكمية بعد            " اتفاق التهدئة "وذلك حسب   

 ".من سريان التهدئة
وشدد على أن الكميات التي دخلت إلى القطاع ال تسد الحاجة لمواطني القطاع، الفتـاً إلـى أن القطـاع                    

يغطي العجز الذي سببه االحتالل بفرضه الحصار على القطاع منذ ما يزيد            يحتاج إلى أشهر عديدة لكي      
ال يمكن أن نوفر الحاجيات إال بدخول الكميات واألنواع بال حدود           : "وأضاف وزير االقتصاد   .على العام 

وأكـد أن وزارة االقتـصاد تقـوم     ".واألنواع بدون تحديد، حتى تغطي العجز الموجود داخل قطاع غزة   
ي تدقيق معلومات البضائع الواردة والتأكد من سالمة دخولها عبر فرض رقابة دقيقة على جميع               بدورها ف 
  .المدخوالت

 شاحنة تنقل منتجات تجارية     90وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن سلطات االحتالل سمحت بنقل حموالت          
 .ومساعدات دولية عبر صوفا

  23/6/2008صحيفة فلسطين 
  

 محرومون من السفرالالسلطات المصرية كشفا بقائمة لم تس  بغزةالداخلية المقالة .6
سلمت وزارة الداخلية المقالة في قطاع غزة السلطات المصرية كشفا بقائمـة            :  مصطفى سنجر  -القاهرة  

الفلسطينيين المحرومين من السفر والعالج والتعليم خارج قطاع غزة، نتيجة اإلغالق المتواصل لمعبـر              
 فلـسطينيا   5517ة الداخلية المقالة في إحصائية صدرت، إلـى أن نحـو            وأشارت وزار . رفح الحدودي 

 605 يحتاجون إلى السفر إلى مصر، وأيضا        1960حرموا من السفر إلى مصالحهم خارج القطاع، منهم         
 إلى الـسعودية مـن ذوي       796 إلى دول أجنبية و    71 إلى دول عربية من ذوي اإلقامات و       534طالب و 

 إلى اإلمارات مـن     931 إلى المغرب لمتابعة أعمالهم و     152 لتلقي العالج و    إلى األردن  380اإلقامات و 
  . آخرين إلى دول مختلفة124ذوي اإلقامات و

  23/6/2008الجريدة الكويتية 
  

  المعابر لدينا خطة إلقامة نقاط أمنية لحماية: متحدث باسم الداخلية في غزة  .7
لوطنية الفلسطينية المقالة إيهـاب الغـصين فـي         أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة ا        

أنه وبالتزامن مع بداية فتح المعابر التجاريـة     " قدس برس "أرسلت نسخة منه لـ      تصريح صحفي مكتوب  
الداخلية لديها   كما هو في اتفاق التهدئة، فإن وزارة      " ،  %30المواد التي كانت تدخل سابقا بنسبة        وإدخال

األمن الوطني قريبة مـن المعـابر         المعابر، حيث ستقوم بتسيير دوريات     ترتيبات خاصة بالنسبة لحماية   
السرقة والعبث في الحركة التجارية واألمـاكن        والحدود وسيكون نقاط للشرطة الفلسطينية، ومنع عمليات      

  .تعبيره التجارية المحيطة بالمعابر، على حد
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  22/6/2008 قدس برس
  

  العالمي للعمال على معاناة شعبنا جراء االحتاللمحافظ نابلس يطلع االمين العام لالتحاد  .8
، االمين العام لالتحاد العالمي< جاي رايدر<ناشد محافظ نابلس الدكتور جمال المحيسن أمس ضيفه 

 اتحادا 174بالتدخل ولعب دور من خالل موقعه كأمين عام لالتحاد العالمي لنقابات العمال والتي تضم 
 في الضغط على اسرائيل اللزامها ، مليون عامل289 ويضم اكثر من  دولة148عماليا دوليا يمثلون 

واشاد رايدر بجهود . احترام االرداة الدولية الهادفة الى ايجاد تسوية للصراع الفلسطيني االسرائيلي
المحافظ االمنية التي بدت ملموسة في المحافظة على مختلف المستويات رغم انها تتم في ظروف غير 

لسياسات االسرائيلية،  منوها الى انه  ومن موقعه في الحركة العمالية يسعى وبالتنسيق مع مواتية جراء ا
االمين العام التحاد عمال نقابات فلسطين شاهر سعد الى اعطاء العمال الفلسطينيين االولوية في اية 

مع الهستدروت وحول الهستدروت قال رايدر ان االتحاد الدولي للنقابات وقع اتفاقية . مساعدات دولية
كفيلة بحفظ كافة حقوق العاملين داخل الخط االخضر لكن الهستدروت لم تلتزم بتطبيق هذه االتفاقية منذ 

 حيث حدثت هنا تداخل بين الحياة السياسية والواقع العمالي ونحن نستخدم دورنا في الحركة 1995عام 
 شانها ان تضمن الحقوق للعمال الذين يعملون العمالية الدولية للضغط لتطبيق بنود هذه االتفاقية التي من

كما وتطرق رايدر الى مشكلة الحواجز واشار الى ان المشاهدة الميدانية للحواجز .  داخل الخط االخضر
  .كفيلة بان تقنعك بان الهدف من هذه الحواجز هو ليس امنيا ولكنها عقبات امام الفلسطينيين
  23/6/2008 الحياة الجديدة

  
  ني يحمل رسائل األسرى بالحوار وكسر الحصارنائب فلسطي .9

 أن زمالءه النواب األسرى حملوه عدة رسائل ،أعلن النائب باسم الزعارير وفي حديثه للجزيرة نت
كما طالبت الرسالة  .أهمها إلى الشعب الفلسطيني وقيادته بضرورة التوافق والعودة إلى طاولة الحوار

والعمل على رفع ,  حالة الصمت على معاناة الشعب الفلسطينيالشعوب العربية وقادتها بالخروج عن
لوائح االتهام "وقال إن , وتحدث الزعارير عن ظروف اعتقاله هو وعدد من النواب الفلسطينيين .الحصار

وحول سبب اإلفراج عنه وعالقته  ".متشابهة ومبرراتها سياسية وتتعلق تحديدا بأسر الجندي جلعاد شاليط
 الزعارير أن القاضي أصدر قبل أسبوع قرارا ببراءته من التهم الموجهة إليه، لكن بعد أوضح, بالتهدئة

, وتحدث الزعارير عن معاملة سيئة يتعرض لها النواب .استئناف النيابة تقرر اإلفراج عنه بكفالة مالية
 ".يطبقون على األسرى ما تعلموه من دروس المحرقة"قائال إن اإلسرائيليين 

األمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي أنه ينبغي عدم المبالغة في تفسير من جهته رأى 
موضوع شاليط لن يحل إال باإلفراج عن كل النواب "سبب اإلفراج عن نائب واحد، معتبرا أن 

  ".المعتقلين
  21/6/2008الجزيرة نت 

  
   التهدئة "إسرائيل" خيارات مفتوحة إذا نقضت "المقاومة"لـ: شعلخالد م .10

اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل امس ان مفاوضـات            :  ا ف ب، د ب أ      -دمشق  
تأثير على عالقات الحركـة مـع       "السالم التي اطلقت الشهر الماضي بين سوريا واسرائيل لن يكون لها            

  ".سوريا
 عن المؤتمر الوطني الفلـسطيني      وقال مشعل في اجتماع عقد بمكتبه بحضور لجنة المتابعة العليا المنبثقة          

على عالقات سوريا ال بالقـضية وحرصـها علـى انجـاز            ) المفاوضات(ال خوف لدينا من تأثير ذلك       "
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على حق سوريا فـي اسـتعادة   "واكد  ".المشروع الوطني وال على عالقاتها بفصائل المقاومة الفلسطينية
  ".تلة وعليها هي ان تدفع الثمنالجوالن دون الحاجة لدفع ، فاسرائيل هي المعتدية والمح

كمقاومـة  "وقال مشعل بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في سوريا والشتات وفي دول العالم بأننا               
فلسطينية ملتزمون بالتهدئة ما دام العدو ملتزما بها وفي حال نقـضها للمقاومـة الفلـسطينية خياراتهـا                  

لمطروحة لمدة ستة اشهر ، ومشددون على رفع الحـصار          المفتوحة ، وملتزمون بالتهدئة وفق الشروط ا      
  ".وفتح المعابر وخاصة معبر رفح

االستعجال في الجلوس الى طاولـة      "ودعا مشعل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادة فتح الى           
الحوار الوطني الشامل لتحقيق المصالحة الوطنية لمعالجة ذيـول واثـار االنقـسام وعـودة االوضـاع          

فلسطينية الى مسارها الصحيح وترتيب االوضاع االمنية والسياسية بطريقة صـحيحة وترتيـب بيتنـا               ال
  ".الفلسطيني

الصمود الفلسطيني أدى إلى خلق ميزان قـوى        "كما دعا المصريين لترتيب وضع معبر رفح، مضيفا أن          
ـ         "وأكد مشعل أن    ". جديد في المنطقة   ى التهدئـة جـاء     ذهاب حماس والفصائل التي تسير في خطهـا إل

بشروطنا الفلسطينية، وتوخينا من خالل التهدئة حماية شعبنا وفتح حوار في هذا الطريق ، وليس الرهان                
  ".على المفاوضات التي ال تتوفر فيها الشروط الموضوعية للنجاح

طـوة  ، واعتبر مشعل أن خ" آن األوان لالستعجال بها   "وحول المصالحة الوطنية الفلسطينية قال مشعل إنه      
خطوة في االتجـاه    "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس التي دعا فيها إلى حوار وطني هي              

 ".الصحيح ، وال بد من المسارعة فى استكمالها
  23/6/2008الدستور 

  
  التهدئة التعني إسقاط مشروع المقاومة: الزهار .11

قيادي البارز فـي حركـة حمـاس    اعتبر ال:  من غزة عبد القادر فارسعن 23/6/2008عكاظ ذكرت  
الدكتور محمود الزهار أن اتفاق التهدئة انتصار للشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن إسرائيل قبلت به بعد أن                 

وشدد الزهار على التزام حماس     . أيقنت بأن أية عملية عسكرية ستقوم بها في غزة، لن تكون في صالحها            
هدئة ال تعني بأي حال إنهاء مشروع المقاومة، الـذي وصـفه            بالتهدئة مؤكداً في الوقت ذاته على أن الت       

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تسقط كافـة الخيـارات           . بالخيار االستراتيجي للفلسطينيين  
البديلة عن التهدئة، وكشف وزير الخارجية في الحكومة المقالة أن حماس لم توافق على مشروع التهدئة                

وآليات رفع الحصار   "ساعة الصفر "ى إجابتين محددتين، تتعلقان بتوقيت بدء سريانه        إال بعد أن حصلت عل    
وأشار إلى أن إسرائيل وحسب االتفاق ستزيد من كميات السلع والبضائع المتدفقة على غزة               .عن القطاع 

 .اعتباراً من أمس األحد% 30بنسبة 
 إن التفاهمات بين حركته ومصر تقضي  لإلذاعة العبرية قالالزهار. أن د: 23/6/2008الحياة ونشرت 

وأضاف أن طاقمي . بإكمال التفاوض على شاليت خالل أسبوع من رفع كامل للحصار عن قطاع غزة
واإلسرائيلي سيكونان في مصر في وقت واحد بهدف تسريع المفاوضات في " الحمساوي"المفاوضات 
  .شأن شاليت

  
  باس ومشعل في دمشقمساعٍ سورية لجمع ع": فتح"و" حماس"مصادر في  .12

، أمس، أن دمـشق  "األخبار"لـ" فتح"و" حماس"أكدت مصادر متطابقة في حركتي :  أحمد شاكر-رام اهللا   
ـ              خالـد  " حمـاس "تبذل جهوداً لعقد لقاء تصالحي بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ

  .مشعل
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ي بشار األسد يبذل جهـوداً كبيـرة        وقالت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، إن الرئيس السور         
إلقناع عباس بالجلوس مع مشعل خالل زيارته المرتقبة لدمشق أوائل الشهر المقبـل، وذلـك السـتعادة                 

وأضافت أن الحركتين ال تمانعان أن يجلـس عبـاس ومـشعل            . أجواء الثقة بين الحركتين الفلسطينيتين    
  ".فتح"و" حماس"ا اللقاء الجليد بين برعاية األسد، لكنهما تتشككان في إمكان أن يذيب هذ

، أحمد عبد الرحمن، قد أعلن أن عباس سيقوم بزيارة مهمة إلى دمشق أوائـل               "فتح"وكان المتحدث باسم    
وأكـد وجـود     .الشهر المقبل للقاء الرئيس السوري وبحث مساعي استئناف الحوار الوطني الفلـسطيني           

 بد من عقد لقاء على مستوى القيادات الفلسطينية العليا          تحركات لترتيب لقاء يجمع عباس بمشعل؛ ألنه ال       
 .إلنجاح مساعي الحوار والوصول إلى األهداف المرجوة منه

  23/6/2008األخبار 
  

 مفاوضات ماراثونية غير مباشرة بالقاهرة بين حماس وإسرائيل بشأن شليط .13
سرائيل وحركة حماس أن ا" الشرق األوسط"ذكر مصدر فلسطيني مسؤول لـ:  صالح النعامي-  غزة

. اتفقتا على اجراء مباحثات ماراثونية غير مباشرة في القاهرة خالل اسبوعين إلنجاز صفقة تبادل أسرى
واضاف المصدر أنه تقرر الشروع في هذه المفاوضات برعاية مصرية، في اعقاب اللقاءات التي اجراها 

 الدفاع االسرائيلي عاموس جلعاد مع مدير ممثلون عن حماس ورئيس الدائرة السياسية االمنية في وزارة
  .المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان

أن الجانب المصري طلب من اعضاء وفد حماس الذين " الشرق االوسط"في غضون ذلك، علمت 
يزورون القاهرة توخي الحذر على اعتبار أن هناك احتماال قويا ان يكون االسرائيليون يتجسسون على 

  . اء الوفد من قيادات الحركة في دمشق وغزةمكالمات اعض
  23/6/2008الشرق األوسط 

  
 أبو مجاهد يطالب أسرة شاليط بالضغط على حكومتها للموافقة على شروط المقاومة .14

قال أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية ان على والد الجندي األسير شاليط ان : غزة
 .افقة على إتمام الصفقة وتلبيه مطالب المقاومة باإلفراج عن األسرىيضغط على حكومته من أجل المو

وأكد أبو مجاهد بان ذهاب والد شاليط للمحكمة االسرائيلية العليا لمعارضة التهدئة السارية في غزة هي 
طريق ال تؤدي لإلفراج عن نجله بل قد تكون التهدئة عامال جيدا لتفعيل هذا الملف بما يحقق اإلفراج 

األسرى في سجون االحتالل وسعي والد شاليط بهذا االتجاه دليل على عدم اهتمامه بمصير ابنه عن 
 .األسير لدى المقاومة الفلسطينية

 23/6/2008 الحياة الجديدة
  

  إن لم يتغير األمر سيتم طرحها للنقاش بعد أسبوع.. التهدئة لم تغير حتى اآلن شيئاً: الجهاد .15
قال القيادي البارز في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام إن التهدئة لم تغير  :  وكاالت- فلسطين المحتلة

حتى اآلن شيئاً ملموساً على األرض، بعد ثالثة أيام من اإلعالن عنها، وأكد أن هناك كثيرا من المفاصل 
التي يجب أن تشهد تغييرا حقيقيا على األرض مازالت على حالها، وقال قضية معبر رفح من المسائل 

وأضاف عزام نحن ملتزمون بالتهدئة ولكن األمر  .حيوية ولم تتحدث عنها التهدئة لألسف بشكل واضحال
وأكد أنه إذا لم تتغير األمور خالل أسبوع فسيتم طرح األمر ، من إجراءات" إسرائيل"متعلق بما تقوم به 

  .للنقاش
  23/6/2008الخليج اإلماراتية 
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  ت أجهزة خلوية للحفاظ على سرية اتصاالتها كتائب القسام ابتاع: "جينيس"مجلة  .16
إن كتائب القسام، الجناح العسكري : "البريطانية المتخصصة بالشؤون الدفاعية" جينيس"قالت مجلة  :غزة

، ابتاعت مؤخراً أجهزة اتصال خلوية مطورة تعتمد علـى التـشفير،            "حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية    
أمس، أن األجهزة الجديدة هي من إنتـاج   وذكرت المجلة، ".ناصرهاللحفاظ على سرية االتصاالت بين ع

أبو "وقال  .  دوالر للجهاز الواحد   2000 كيلومتر ويبلغ ثمنها     50شركة تايوانية، وتؤمن االتصال لمسافة      
إن شراء األجهزة الجديدة تم في إطار الخطوات التي اتخذتها          :"الناطق باسم القسام لمراسل المجلة      " عبيدة
ظمة مؤخراً، علماً بأن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي يراقب ويتنصت باستمرار علـى االتـصاالت              المن

 ".الهاتفية لعناصر حماس، مما يجعلهم هدفاً عسكرياً لجيش االحتالل
  23/6/2008صحيفة فلسطين 

  
  في غزة" نسور فلسطين"اإلعالن عن فصيل عسكري جديد باسم  .17

وصف " كتائب نسور فلسطين"نطالق فصيل جديد يطلق على نفسه أعلن في غزة صباح امس عن ا: غزة
وكما يبدو فان هذا الفصيل الجديد ". امتداد طبيعي وشرعي للواء الشهيد إسماعيل السعيدني"نفسه بان 

 منشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يتزعمها احمد سعدات ، عضوا800الذي يضم حوالي 
غير ان كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية رفض .  االسرائيليةالموجود حاليا في السجون

اعتبار ذلك انشقاقا رغم اعترافه بان المنضوين تحت لواء التنظيم الجديد هم اعضاء وكوادر سبق للجبهة 
" الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ". سلوك يتنافى مع قرارات الجبهة"ان فصلتهم او جمدتهم بسبب 

ال يمكن ان نطلق على االعالن عن هذه الحركة انشقاق، على اعتبار أن خروج هؤالء " الغول أضاف
، مؤكداً أن الجبهة ال تعارض "من اطار الجبهة كان بقرر منها وليس بناء على خالفات سياسية وفكرية

تنظيم " إنها "كتائب نسور فلسطين"منه، قالت " الشرق األوسط"وفي بيان تلقت . تواجد مثل هذا التنظيم
عسكري مقاتل يعمل جنباً إلى جنب مع كل فصائل العمل الوطني واإلسالمي ويؤمن بأن الكفاح المسلح 

إننا في الكتائب نتكون "وأضاف ". وحرب التحرير الشعبية، أسلوب استراتيجي من بين أساليب النضال
وتنتهج في عملها أسلوب من مجموعة من كوادر العمل التنظيمي والكفاحي والسياسي والجماهيري 

العمل السري وشبه السري وتستهدف تعبئة وتأطير شعبنا الفلسطيني وحشد كل الطاقات في معركة 
  ."التحرير والبناء وتؤمن بطوعية النضال وتحارب ازدواجية االنتماء

 23/6/2008الشرق األوسط 
  

  حماس تهاجم نبيل عمرو وتؤكد أن بقاءه في منصبه يعيق الحوار .18
عمرو نبيل  سامي أبو زهري أمس إن تصريحات حركة حماسقال المتحدث باسم : وائل بنات-  غزة

اتهم فيها الحركة بأنها تراجعت وتحولت الي متعهد أمني ، التي نبيل عمرو السفير الفلسطيني في القاهرة
 تعرض ال تستند إلى منطق أو دليل، مشيرا إلى أن حركته كانت واضحة في مواقفها وكانت، لالحتالل

 ولم تمارس ،كل شيء على الفصائل لخلق توافق وطني مستعينة بذلك بالمسؤولين في القاهرة
توتيري "واتهم أبو زهري عمرو بأنه شخص  .المفاوضات السرية كما يمارسها من يمثلهم عمرو

 القاهرة معتبرا أن استمرار هذا الشخص المعروف بعالقاته المعادية للمقاومة في هذا الموقع في ,وفتنوي
 .دليل على عدم جدية الرئاسة الفلسطينية في الحوار مع حركة حماس

  23/6/2008الوطن السعودية 
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  عبد ربه ال يمثل أي رقم في المعادلة الفلسطينية: فوزي برهوم .19
، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، أمين سر اللجنة "حماس"هاجمت حركة : فلسطين، وكاالت

وقال  ".ال يمثل أي رقم في المعادلة الفلسطينية"مة التحرير ياسر عبد ربه ووصفته بأنه التنفيذية لمنظ
، واصفاً "يلتزم تياراً يرفض الحوار ومن شأنه تعزيز االنقسام الداخلي"إن عبد ربه " الخليج"ـبرهوم ل

 "".اإلسرائيلية"توتيرية وتتساوق مع األجندة األمريكية و"تصريحاته بأنها 
  23/6/2008ماراتية الخليج اإل

  
      مبادرة لليسار الفلسطيني إلنهاء االعتقال السياسي بين فتح وحماس   .20

قدمت الجبهة الشعبية وبعض قوى اليسار الفلسطيني في إطار جهود : عاطف دغلس- الضفة الغربية 
 بين رأب الصدع الفلسطيني ووقف كل المقدمات التي قادت إليه، مبادرة لوقف االعتقاالت السياسية

  .خطوةً أولى لبدء الحوار الفلسطيني, حركتي فتح حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتور رباح مهنا إن خطوات عملية للمبادرة بدأت، حيث 

شوف وننتظر وبإصرار تسلم ك"تلقت الحركتان كشوفا بأسماء المعتقلين السياسيين لفتح بالقطاع، 
المعتقلين السياسيين لحماس بالضفة، وبعد ذلك سنبحث ونحدد من هو المعتقل السياسي إلطالق سراحه 

  ".وإيقاف هذا االعتقال
البد لنا من حوار وطني شامل يكون له مقدماته لتهيئة األجواء وأولها "وقال إن المبادرة تعتمد على أنه 
االت بين فتح وحماس قبل الحوار يمكن أن تحل إذا لكن هناك إشك, إنهاء هذا الملف وتبييض السجون

 ".وجدت الرغبة لدى الطرفين
غير أن طاهر النونو المتحدث باسم حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة نفى وجود أي معتقل سياسي 
 في القطاع، وأكد أن الجبهتين القائمتين على المبادرة وكل القيادات أخبروا أن ملف االعتقال السياسي

إن "وقال للجزيرة نت  .أقفل، وسجون غزة مفتوحة للجميع، وإذا وجد أي واحد سيتم إطالق سراحه
المعتقلين في غزة هم جنائيون ومن قاموا بأعمال تخريبية، لكن هناك عشرات وربما المئات في سجون 

 130من الضفة الغربية معتقلون على انتمائهم السياسي واالنتماء لحماس، فضال عن إغالق أكثر 
  ".مؤسسة خيرية تقدم الدعم للمواطنين ومصادرة أمالكها

 22/6/2008الجزيرة نت 
 

   " الباردنهر "تطالب المانحين بالمساعدة على إعمار" الديموقراطية" .21
الجبهة الديموقراطية لتحريـر    "نفذ الالجئون من أبناء مخيم البداوي ونازحي البارد، اعتصاماً بدعوة من            

، للمطالبة بتأمين األموال الالزمة من اجـل إعـادة          "مؤتمر الدول المانحة  "ن مع انعقاد    ، بالتزام "فلسطين
وألقى محمد المـصري كلمـة      . في البداوي " االونروا"إعمار البارد وعودة أبنائه إليه، أمام مكتب مدير         

وا فـي قـضية      واالونر -اللبناني   -توحيد الجهد الفلسطيني    "فصائل المقاومة الفلسطينية، دعا فيها الى       
التعامل مع الجزء الجديد    "كلمة الجبهة ألقاها امين سرها في البداوي عاطف خليل، وأكد على             ". االعمار

للمخيم كامتداد طبيعي له لجهة اإلعمار والتعويض واإلقرار بمبدأ التعويض على التجار الـذين يتجـاوز             
رير المقدم للمؤتمر، وأن التعويض يجب أن       الى تصحيح الرقم الوارد في التق     "، داعياً   " تاجر 1500عددهم  

الى التعامل مع   "ودعا  ".  عائلة 5500يشمل كل النازحين من أبناء البارد حيث ان عدد العائالت يزيد عن             
اهمية استمالك اراضـي    "، مشدداً على    "اللجنة الشعبية في المخيم على شاكلة البلديات عبر تفعيل دورها         

  ". يف المخيم حتى ال يكون هناك اية معيقات قانونيةالمخيم قبل ان يتم البدء بتجر
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  23/6/2008السفير 
  

  اذا وافقوا على حل الكنيست" العمل"اولمرت يهدد باقالة وزراء  .22
هدد رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت امس باقالة وزراء فـي   : رويترز ، بترا-القدس المحتلة 

في االئتالف الحاكم اذا ايدوا تحركا برلمانيا لالطاحة بـه           يالحكومة ينتمون لحزب العمل شريكه الرئيس     
ان اولمرت مرر قـصاصات     " يديعوت احرونوت "وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة      .بشأن فضيحة فساد  

ورقية لوزراء حزب العمل خالل جلسة الحكومة االسبوعية صباح امس ابلغهم فيها بانه سيضطر الـى                
   . قانون لحل الكنيست يعرض في قراءة تمهيدية يوم االربعاء المقبلاقالتهم اذا صوتوا مع اقتراح

واخراج حزب العمل بقيادة وزير الدفاع ايهود باراك من الحكومة سيترك اولمرت بدون اغلبية تشريعية               
 .وسيفتح الطريق امام انتخابات مبكرة قد تعطل مفاوضات اسرائيل مع الفلسطينيين

  23/6/2008الدستور 
  

   أن التهدئة أضرت بهاتعدالسلطة : "إسرائيل" .23
كل من يعيش في الشرق االوسط       " أمس قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك خالل اجتماع الحكومة        

ويعتقد ان التهدئة بحد ذاتها او فتح المعابر الحدودية، سيحدث تأثيرا كافا ينتهي بالعودة الفورية لجلعـاد                 
ان فتح ابواب او اغالقهـا، لـن        ... اننا ال نخدع انفسنا   "، مضيفا   "رضشاليت، يحسن به ان يعود الى األ      

التهدئة توفـر فرصة لمفاوضات مكثفة حول شـاليت، ويتعـين          "وتابع ان   ". يجعل استعادة شاليت ممكنة   
  ". علينا ان نتخذ قرارات قاسية

 ربطنا رفح بمـسائل     يدرك المصريون اننا  . بشأن معبر رفح، لم تحل المسألة بعد      "واشار باراك الى انه     
  ". اخرى على جدول االعمال

يالحـظ زيـادة نـشاط      "يوفال ديسكين خالل اجتماع الحكومة إن الجهاز        " الشاباك"من جهته، قال رئيس     
، مضيفا ان معسكر    "المنظمات اإلرهابية لصالح تهريب أسلحة الى غزة وزيادة التدريبات وتهيئة مقاتلين          

لكنهم يشعرون في المقابل بأن االتفاق أضر بهم        "يد التهدئة في العلن     الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤ    
  ". ومرروا رسائل هادئة بهذا الخصوص

فـي  " لجنة الخارجيـة والـدفاع    "وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية عاموس يدلين، خالل اجتماع          
 معتبـرا أن الهـدف      ،"حماس ستستمر في بناء قوتها العسكرية وتهريب أسـلحة للقطـاع          "الكنيست، إن   

  . المركزي للحركة اآلن يتمثل في اختراق الحصار على القطاع وفتح معبر رفح
  23/6/2008السفير 

  
  الجيش االسرائيلي يكشف امام بيريز تقويمة للوضع في غزة .24

كشف الجيش االسرائيلي، امس، امام رئيس الدولة شمعون بيريز تقويمه للوضع بشأن ما يجـري فـي                 
ثناء زيارته الى بلدات غالف غزة عرض الجيش عليه المعطيات المقلقة ـ حماس باتـت   وفي أ. القطاع

تسيطر على المستشفيات والمدارس، وخبراء في الفيزياء والكيمياء تم تأهيلهم في إيران يعملـون علـى                
االستطالع األمني عرض صورة بـشعة،       و . وسائل قتالية وتخريبية جديدة، تلحق ضرراً جماً بإسرائيل       

  . بموجبها حماس تفخخ المباني كي تنهار على جنود الجيش اإلسرائيلي في حالة دخول بري لعملية
وأنصت الرئيس باهتمام شديد لسماع المعلومات المقلقة والتي تقول ان غزة اصبحت تشبه أكثـر فـأكثر                 

  .  معقالً منظماً للمخربين، على نمط سيطرة حزب اهللا على جنوب لبنان
  23/6/2008السفير 
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  "الموساد"أولمرت يمدد فترة والية رئيس  .25
ايهود اولمرت أمس، والية مئير دجـان فـي رئاسـة جهـاز             " اإلسرائيلي"مدد رئيس الوزراء    : أ.ب.د
وقالت إذاعة االحتالل إن أولمرت أعلن عـن        . 2009االستخباري لعام آخر لتنتهي نهاية عام       " الموساد"

يؤدي مهام  "سبوعية، ونقلت عن أولمرت تأكيده على أن دجان         قراره في مستهل جلسة مجلس الوزراء األ      
منصبه بنجاح كبير وأن جهاز الموساد حقق خالل السنوات الست األخيرة إنجـازات ملموسـة تـستحق               

 ".     التقدير
  23/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  ائلة شاليطالعليا االسرائيلية تصدر قرارا يمنع فتح معابر غزة التجارية استجابة لطلب ع .26

أصدرت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية قرارا يمنع الحكومة اإلسرائيلية من فتح معـابر قطـاع غـزة                 
التجارية نتيجة للتهدئة مع حركة حماس وذلك استجابة لطلب تقدمت به عائلة الجندي المحتجـز جلعـاد                 

فاصيل المفاوضـات قبـل أن      وأمرت المحكمة الحكومة اإلسرائيلية أن تضع عائلة شاليط فى ت          . شاليط
  . تشرع فى فتح المعابر

  23/6/2008بي بي سي 
  

  اتفاق التهدئة خطأ استرتيجي من الدرجة األولى: وزير العدل اإلسرائيلي .27
انتقد وزير العدل اإلسرائيلي دانئيل فريدمان بشدة امس اتفاق التهدئـة مـع حركـة               :  د ب أ   - تل أبيب 

وقـال فريـدمان فـي       .ي دخل الخميس الماضي حيز التنفيـذ      حماس التي تسيطر على قطاع غزة والذ      
انه ال يمكنه السكوت على اتفاق التهدئة بعد اآلن إذ انه يعتقد            "تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية العامة      

  ".بان هذا االتفاق يشكل خطأ استراتيجيا من الدرجة األولى
فتح المعابر في قطاع غـزة دون  "، معتبرا أن   " فاقأن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا مقابل هذا االت       "وأضاف  

إطالق سراح الجندي جلعاد شاليت الذي يحتجزه مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة هو بمثابة اخـتالط                
  ".الحابل بالنابل

  23/6/2008الدستور 
  

  عاما15الدولة العبرية مهددة باالنهيار بعد : دراسة إسرائيلية .28
 عاما مخاطر انهيار 15 دراسة جديدة من أن إسرائيل ستواجه بعد نحو حذرت: عبد القادر فارس - غزة

داخلية تهددها أكثر من القنبلة اإليرانية والجيوش العربية، وذكرت انها ستفقد السيادة على أطرافها فـي                
استعرضت دراسـة   " دولة تل أبيب تهديد إلسرائيل    "وتحت عنوان   ". دولة تل أبيب  "ظل اختزال ذاتها في     

 .ية صادرة عن جامعة حيفا ما سمته مخاطر السياسات الخاطئة وعوامل االنهيار الذاتيأكاديم
وأشارت الدراسة التي أعدها الجغرافي البروفسور أرنون سوفير إلى الظاهرة الكونية الراهنة المتمثلة في              

ة لهـا   ازدياد حجم المدن الكبرى وتعاظمها ديمغرافيا واقتصاديا على حساب األطراف، جـراء الهجـر             
 .وتركيز الموارد العامة فيها

تـل أبيـب    -ولفت سوفير الى خصوصية الحالة في إسرائيل وخطورتها نظرا لكون سـكان مركزهـا               
واوضح أن الكيان اإلسرائيلي يـتقلص      .  من اليهود بينما يتركز فلسطينيو الداخل في أطرافها        -ومحيطها

موارد الجوهرية المختلفة ويتزايد عدد اليهـود       يوما بعد يوم وينحصر في منطقة تل أبيب، حيث تتركز ال          
نتيجة التمييز في الخدمات والفرص، واالحتكاك المتواصل       " األطراف اليهودية "فيها، بينما يستمر ضعف     
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بـالموارد  " دولـة تـل أبيـب     "واستعرض الباحث استئثار مركز البالد الذي يسميه         .48مع فلسطينيي   
مشيرا الـى ان     .لتربية والصحافة والثقافة، مقابل ضعف الضواحي     والقدرات المرتبطة بالمال والعمل وا    

الهوة تتسع في مستوى المعيشة بينهما باستمرار، حيث يتمتع سكان تل أبيب بثقافة كونية غنيـة بجـودة                  
 .حياة عالية، وينغمسون بملذاتها وسط ال مباالة لما يجري في األطراف

 23/6/2008عكاظ 
  

  "قنطارال" ى اطالق سراح اسرى فلسطينيين اضافة الى وافقت عل"اسرائيل":يديعوت .29
 االسرائيلية في عددها الصادر اليـوم ان اسـرائيل          "يديعوت احرونوت " ذكرت صحيفة    -القدس المحتلة 

 جثة لمقاتلين   194 و   وافقت على اطالق سراح اسرى فلسطينيين اصافة الى االسير اللبناني سمير قنطار           
 .لدى حزب اهللا" ال يعرف ان كانوا احياء او اموات"لبنانيين وفلسطينيين مقابل اعادة اثنين من جنودها  

" بان كـي مـون    "وقالت الصحيفة ان الحكومة االسرائيلية وجهت رسالة الى االمين العام لالمم المتحدة             
طينيين كبادرة حسن نية تجاهه بعد تنفيذ الـصفقة         تعلمه بانها قررت اطالق سراح عدد من االسرى الفلس        
 .مع حزب اهللا بعدة اسابيع دون تحديد العدد او النوعية

واشارت الصحيفة ان الحل الوسط االسرائيلي جاء ردا على المطالب التي نقلها الوسيط االلمـاني الـى                 
 .ين من سجون اسرائيلاسرائيل والتي طالب حزب اهللا خاللها باطالق سراح االف االسرى الفلسطيني

وحول النقاش الذي دار في الحكومة االرسائيلية امس حول الصفقة قالت الصحيفة ان رئـيس االركـان                 
فـي  " حتى لو كان الجنديان اموات    "اشكنازي ورئيس االستخبارات العسكرية عاموس يادين ايدا الصفقة         

والذين اصرا على ان تكـون      " يسكينيوفال د "ورئيس الشاباك   " مئير دغان "حين عارضها رئيس الموساد     
الصفقة جثث مقابل جثث مشيرين الى ان الصفقة ستضر بالمفاوضات مع حماس حول اعـادة الجنـدي                 

الن اسرائيل بادلت اسـرى     "حيث ستطالب حماس بعدد اكبر من االسرى        " جلعاد شاليط "االسير في غزة    
 الصحيفة عن مصادر في مكتب اولمرت       الى ذلك نقلت   ".فكيف الحال مع حماس؟   ..احياء بجثث جنودها    

وذلك لتخفيف مطالب   " شهداء جيش اسرائيل  "اليوم قولها ان االخير يدرس االعالن عن الجنديين االثنيين          
 .حزب اهللا

  23/6/2008وكالة سما 
  

   سري بين اولمرت ومخطط ومنفذ عملية قصف المفاعل النووي العراقيجتماعا .30
االسرائيلية في عددها الصادر أمس األحد النقاب       ) معاريف(يفة  كشفت صح : زهير اندراوس  -الناصرة  

عن أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت، عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا سريا في بيته في القدس الغربية                 
مع الجنرال في االحتياط افيأم سيلع، وهو مخطط ومنفذ الهجوم االسرائيلي علي المفاعل النووي العراقي               

  .1981في العام 
وقال المراسل السياسي للصحيفة ان ديوان اولمرت حاول التقليل من أهمية اللقاء، اال أنه اضـطر يـوم                  

  . سؤال الصحيفةىالسبت ليال االعتراف بأن الجلسة اقيمت فعال ، وذلك ردا عل
  الهجوم علي ايران زاد المحلل االسرائيلي قائال، اعتمادا علـي مـصادر            ىوتحت عنوان في الطريق ال    

سياسية رفيعة المستوي في تل أبيب، أن الجنرال في االحتياط هو الذي ابتكر طريقة تزويـد الطـائرات                  
ـ        ىبالوقود وهي في الجو، خصوصا وأن المسافة من تل أبيب ال            ى المفاعل النووي العراقـي تـصل ال

  . كيلومتر1400
ط عن تقديراته بـشأن نجـاح       ووفق المصادر عينها، فان اولمرت أراد أن يسمع من الجنرال في االحتيا           

العملية العسكرية ضد البرنامج النووي االيراني، وذلك بعد النشر في الصحيفة األمريكية عن المناورات              
  .والتدريبات التي أجرتها الدولة العبرية مؤخرا
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  23/6/2008القدس العربي 
  

 وان قبل فوات االقدسنقاذ الاالمتين والعالم إلتجدد استصراخ شخصيات مقدسية  .31
 نداء استغاثة عـاجالً     أطلقت شخصيات وطنية رسمية ودينية رفيعة، أمس، مجدداً       :  نائل موسى  -البيرة  

نقـاذ مدينـة    حرار العالم، التدخل الجاد والفاعل إل     أسالمية و هابت فيه باالمتين العربية واإل    أباسم القدس،   
ودعت النظـام الرسـمي      .االوان قبل فوات     األسرلة السالم والمقدسات فيها من براثن االحتالل وخطر      

قـدام  إعادة النظر في مبادرة السالم العربيـة، بـسحبها رداً علـى             إلى  إالعربي وجامعة الدول العربية     
فق السياسي، وقطع الطريق على كل مفاوضات جادة عبر         كية بسد األ  ي وبدعم من االدارة االمر    "سرائيلإ"

 .لقدس الموحدة عاصمة لدولة االحتاللممارستها التوسعية واالحاللية، والتبجح ببقاء ا
  23/6/2008 الحياة الجديدة

  
 مؤتمر بغزة يؤكد قدسية العودة وحرمة االعتراف باالحتالل .32

 على   في مدينة غزة بمناسبة مرور ستين عاماً       عقدت رابطة علماء فلسطين مؤتمراً     :أحمد فياض  - غزة
وأعضاء المجلس التشريعي وعدد من العلمـاء       وأكد المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الوزراء         . النكبة

، وحرمة االعتراف باالحتالل والتطبيع معه بأي شكل من          لالجئين الفلسطينيين  والدعاة، قدسية حق العودة   
وتلت مجموعة من الدعاة كلمات استعرضوا فيها مجموعة فتاوى في قضايا الحصار والعـودة               .األشكال

  .من المنتظر أن يوقع عليها العلماء في العالم، والتي مع االحتاللوالقدس واألقصى واالعتراف والتطبيع 
  23/6/2008الجزيرة نت 

  
   غزةىلإبدخول كميات محدودة من البضائع حتالل التهدئة تدخل يومها الرابع بسماح اال .33

سرائيلية سمحت  السلطات اإل أن  : غزة مراسلها من     أشرف الهور  عن 23/6/2008القدس العربي    نشرت
 .بموجب اتفاق التهدئـة   % 30ىلإ قطاع غزة بزيادة وصلت      ىلإدخال كميات من المواد التموينية      أمس با 

ن أ مشيراً إلى دخال البضائع من معبرين حدوديين،      إب قد تم السماح      هنأسرائيلي  إوذكر متحدث عسكري    
دخال ما قدره   إ سمحت ب  "سرائيلإ"ن  إوبحسب مصادر مطلعة ف    إلى ذلك    . سيفتح في وقت الحق    ثالثاًمعبراً  

  . في أسواق غزة كبيراً شاحنات محملة بالوقود الذي شهد شحاًى طن من الدقيق والقمح، عالوة عل400
 يعمل في الجانـب     ا فلسطيني اًموظفأن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح   عن 23/6/2008الحياة  وأضافت  

  شاحنة لتحميل البضائع،   100محت بدخول نحو    سن سلطات االحتالل     ذكر أ  الفلسطيني من معبر صوفاه   
علماً أن المعبر مخصص أصالً لدخول مواد البناء التي ما تزال سلطات االحتالل ترفض توريدها إلـى                 

مس على كميات الوقود التـي تـسمح        ألم يطرأ أي تغير      ومن جهة أخرى     .قطاع غزة منذ أكثر من عام     
ر من الوقود الـصناعي الـالزم لتـشغيل          مليون ليت  2.2 بتـوريدها إلى القطاع البالغة نحو       "سـرائيلإ"

 ألـف ليتـر بنـزين       75 ألف ليتر سـوالر، و     800محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع أسبوعياً، ونحو        
 ألف  100يحتاج إلى نحو    علماً أن القطاع    .  طن من الغاز المنزلي يومياً     200لمحركات السيارات، ونحو    

 طن من الغاز المنزلي،     300اً لمحركات السيارات، ونحو      ألف ليتر سوالر يومي    350ليتر بنزين يومياً، و   
  .فضالً عن ضعف كمية الوقود الصناعي

  
  منذ بدء التهدئة الغربية في الضفة فلسطينيا25ًاعتقال  .34

ـ أشار رياض األشقر مدير الـدائرة اإلعالميـة   : ألفت حداد ورأفت الكيالني  وزارة شـؤون األسـرى   ب
ن سلطات االحتالل واصلت بعد دخول اتفاق التهدئـة حيـز           إلى أ ة  والمحررين بالحكومة المقالة في غز    
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ن قوات اإلحتالل أوأوضح  .التنفيذ عمليات االعتقال اليومية التي تمارسها في الضفة الغربية وقطاع غزة
 أطفال، واثنان من حركة التضامن الدولية ضد        3من بينهم    فلسطينياً 25اعتقلت منذ ذلك الوقت أكثر من       

ن أن سـلطات االحـتالل      بي كما   .كذلك اعتقلت طفالن من قطاع غزة كانا بالقرب من الحدود         الجدار، و 
 عدد مـنهم تـم تجديـد        ، قراراً باالعتقال االدارى ألسرى فلسطينيين     15أصدرت منذ التهدئة أكثر من      

ية االعتقال االدارى له ألكثر من مرة، فيما واصلت إدارات السجون المختلفة مـن إجراءاتهـا التعـسف                
  . أسير فلسطيني وعربي11700ومضايقاتها ضد األسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 

  22/6/2008 48عرب
  

 1967استشهدوا جراء التعذيب في سجون اإلحتالل منذ العام  أسيراً 70 هناك :فروانة .35
 على ضرورة   مس،أشدد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة           : رام اهللا 

واإلنسانية بالـدخول إليهـا دون       فتح ملف السجون والمعتقالت اإلسرائيلية والسماح للمنظمات الحقوقية       
قيود، واالطالع على حجم الجرائم التي ترتكب بحق األسرى داخل أقبية التحقيق وغرف السجون والتي               

صنوف التعذيب المختلفة المتبعة في     طالب بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في كل أساليب و         كما   .ال حدود لها  
السجون اإلسرائيلية والتي أدت إلى استشهاد المئات من األسرى الفلسطينيين واألسرى السابقين، والتسبب             
بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة آلالف آخرين، ومالحقة ومحاكمة من مارسوا التعذيب ومن أصـدروا              

استشهدوا جراء التعـذيب فـي       أسيراً 70متوفرة لديه تفيد أن     ن اإلحصائيات ال  أ  مبيناً .األوامر بممارسته 
  .من أشكال التعذيب ن كافة المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثرأ، و1967سجون اإلحتالل منذ العام 

  23/6/2008 الحياة الجديدة
  

  ضد الجدار لمسيرة نعلينحتاللخمسة مواطنين جرحى حصيلة قمع اال .36
مسة مواطنين بجروح وحاالت اختناق بالغاز، عنـدما فرقـت قـوات            أصيب خ :  نائل موسى  -رام اهللا   

سرائيليين معهم ضـد    وإاالحتالل بالقوة، أمس، مسيرة سلمية مشتركة الهالي نعلين ومتضامنين دولييين           
  .صيب خاللها جندي احتاللي في الوجه بالحجارةأانتهت بمواجهات . الضم والتوسع العنصري جدار

  23/6/2008 الحياة الجديدة
  

  حتج على تكرار االعتداءات على أعضائها ت في غزةنقابة المحامين .37
نفّذت نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، تهديداً كانت قطعته على نفـسها               :فايز أبو عون  

بتعليق العمل أمام المحاكم التابعة لمجلس العدل األعلى في الحكومة المقالة، وذلك احتجاجاً على تكـرار                
  .العتداءات على المحامين من قبل شرطة الحكومة المقالةا

 23/6/2008األيام الفلسطينية 
  

  األردن يطلب من حملة بطاقات الجسور الحصول على جوازات سفر فلسطينية  .38
بدأ األردن في تطبيق تعليمات جديدة تتعلق بأبناء األردنيين واألردنيات مـن            : ـ شاكر الجوهري   عمان

في ذلك زوجات األردنيين من أصل غير فلسطيني، تقضي بالطلـب مـن ذويهـم               أصل فلسطيني، بمن    
الحصول على هويات فلسطينية ألبنائهم، مع احتفاظهم بجوازات السفر األردنية، وبموجب هذه التعليمات             
تتم إحالة كل من يتقدم بطلب حصول على جواز سفر اردني، أو طلب تجديد جوازه األردني، إلى دائرة                  

والتفتيش التابعة لألمن العام األردني، للكشف عما إذا كان صاحب الطلب أو والده أو والدتـه أو                 المتابعة  
ويتم في الدائرة الطلب من صـاحب المعاملـة         . ابنائه من حملة بطاقات الجسور الصفراء أو الخضراء       

 الـذين تقـل   التوقيع على تعهد يقضي بأن يقوم باستخراج هوية فلسطينية وجواز سفر فلسطيني ألبنائـه             
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 عاما، تحت طائلة منع اصدار جوازات سفر اردنية لهم في المـستقبل، وتـشمل هـذه                 16اعمارهم عن   
 ،اإلجراءات أبناء األردنيين المتزوجين من اردنيات من أصل فلسطيني ممن يحملـن بطاقـات جـسور               

خـالل سـتة    ) لغربيةالضفة ا (وينص التعهد الذي يتم التوقيع عليه على السفر إلى األراضي الفلسطينية            
أشهر من تاريخه، والحصول على هويات فلسطينية لألبناء المشار إليهم، وتقدم ايـضاحات للمـراجعين               
مفادها أن من ال يحصل على الهوية وجواز السفر الفلسطيني قبل اتمامه السنة السادسة عشرة من عمره،                 

ا، ذلك أنه يفقد الحق في الحصول علـى         يفقد الحق في الحصول على الجنسيتين الفلسطينية واألردنية مع        
الجنسية األردنية، فال يحصل على جواز سفر اردني يتمكن من السفر بواسطته إلى األراضي الفلسطينية               

ويصبح في هذه الحالة مضطرا ألن يتقدم بطلـب حـصول علـى             . للحصول على جواز سفر فلسطيني    
إلقدام على هذا اإلجراء جـاء جـراء شـعور          اسرائيلي، غير أن مراقبين يبدون أن ا      " لم شمل "تصريح  

األردن باقتراب التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وفقا للوعود األميركية التي تتحدث عن حـل                
وعلى ذلـك، فـإن هـذا       . نهائي، أو على األقل اتفاق مبادئ، أو اتفاق إطار حل قبل نهاية العام الحالي             

  :  أو كالهما معااإلجراء ربما يكون يحضر ألحد امرين،
  سحب الجنسية األردنية من األردنيين من أصل فلسطيني: األول
  مطالبة األردن بتعويضات دولة مقابل ضيافته لالجئين الفلسطينيين عن سنوات اللجوء: الثاني

21/6/2008  
  

  كشاهد دفاع ُيطلبرشيدأبني  ، ومن الدولة تؤجل محاكمة مجموعة من حماسأ .39
من الدولة أمس البت بالموافقة من عدمها في طلب وكالء دفاع خمسة من  أرجأت محكمة ا- عمان

عناصر حركة حماس، تقديم بينة خطية باالضافة الى قائمة شهود دفاع تضم عشرة اشخاص وذلك الى 
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة، واستنادا لنصوص ومواد قانون حماية .الثاني من تموز المقبل
متهمون برصد مواقع  ، وجه إلى الموقوفين الخمسة وهم أعضاء في حركة حماسأسرار ووثائق الدولة

عسكرية أردنية والسفارة اإلسرائيلية في عمان تهمة االستحصال على أشياء ومعلومات يجب ان تبقى 
والمتهمون ،  عاما15سرية حرصا على سالمة الدولة، وفي حال إدانتهم يواجه المتهمون عقوبة السجن 

بو الحاج وعزام حلمي ومحمد ربيع الخوجا وطالب حسن ابو عبد اهللا وسليم الحوساني اذ هم ثابت ا
 عن المتهمين وكالء الدفاعأن :  وأضافت الغد األردنية.2007جرى اعتقالهم في العشرين من أيلول 

 من محكمة أمن الدولة استدعاء أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد كشاهد طلبوا
 . فاع في هذه القضيةد

  23/6/2008الرأي األردنية 
  

 رئيس قطاع المعلمين في األونروا يستقيل من المكتب التنفيذي لجماعة االخوان المسلمين  .40
اكد مصدر مطلع في كتلة اإلتجاه اإلسالمي ان رئيس اللجنة التنفيذية لقطـاع             :  ريما أبوالهيجاء  - عمان  

ن المكتب التنفيذي بسبب طلب رئاسة الوكالة منـه االختيـار بـين             المعلمين كاظم عايش قدم استقالته م     
او عضويته في قيادة االخوان ، االمر الذي ادى الى اسـتقالته مـن              ،  "االونروا"استمراره في عمله في     

واشار المصدر الى وجود نية لدى عدد من ممثلي التيارالمعتدل فـي            ،  عضوية المكتب التنفيذي للجماعة   
 .لى تقديم استقالتهم من المكتب التنفيذي للجماعةجماعة االخوان ا

  23/6/2008الدستور 
  

   إلى المحكمة الحزبية"العمل اإلسالمي" إخوان األردن يحيلون أمين عام ":العرب القطرية" .41
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أحال المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين أمس األمين العام لحزب جبهـة            :  حاتم العبادي  -عمان  
إلى محكمة حزبية داخلية، على خلفية موقفه السلبي من قرار          ) الذراع السياسية للجماعة   (العمل اإلسالمي 

وبينت المصادر ذاتهـا أن المكتـب التنفيـذي قـرر            .الحزب المشاركة في االنتخابات النيابية الماضية     
شـيد،  ويتضمن ملف المحاكمات باإلضافة إلى محاكمة بني أر       . االستمرار في جميع المحاكمات الحزبية    

لذات األسباب، ومحاكمة المراقـب العـام       ) أحد القيادات في الحزب والجماعة    (محاكمة محمد أبو فارس     
دون استـشارة   ) مجلـس الملـك   (لإلخوان السابق عبدالمجيد ذنيبات إثر قبوله عضوية مجلس األعيـان           

 . المرجعيات العليا في الحركة
  23/6/2008العرب القطرية 

  
   وطفلة"جند الشام"ثالثة من   تجرح"حلوةعين ال" في  ناسفةعبوة .42

توتر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة بشكل مفاجىء مساء امس، اثر اصـابة              :   رأفت نعيم  - صيدا
المسؤول في تنظيم جند الشام عماد ياسين بجروح خطرة، باالضافة الى مسلحين اثنين من التنظيم نفـسه                 

ء أحد معاقل جند الشام عند الحدود الشمالية لمخـيم عـين            في انفجار عبوة ناسفة وقع في حي الطوارى       
وتضاربت المعلومات حول مصير مسؤول جند الـشام عمـاد          ،  كما اصيبت طفلة بجروح طفيفة    ،  الحلوة

 حال من التوتر بين جند الـشام وحركـة          ، وعم المنطقة  ياسين بين أنه مصاب وفي حال خطرة وأنه قتل        
م الى مستشفى النداء االنساني داخل المخيم، وسمع اطالق نار كثيف،           فتح أثناء محاولة الجند نقل جرحاه     

ورصدت حال مـن االسـتنفار      ،  ما اضطر جند الشام لنقل الجرحى الى أحد معاقلهم في حي الصفصاف           
الشديد في صفوف جند الشام عند مداخل األحياء التي تعتبر معاقل أساسية لهم وال سيما حي الصفصاف                 

ستنفار مماثل في صفوف مقاتلي حركة فتح في األحياء المجاورة، فيما عزز الجـيش              والطوارىء، قابله ا  
اللبناني اجراءاته عند مداخل مخيم عين الحلوة وال سيما عند آخر نقطة له في منطقة التعمير المتداخلـة                  

  .مع المخيم
  23/6/2008المستقبل 

  
 على الفلسطينيين كما اللبنانيين   يشدد على فرض القانون  إلى فيينا إلعمار البارد والسنيورة .43

وصل الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس الى فيينا على رأس وفد لبناني إلى مؤتمر الدول المانحة الـذي                  
 النمساوية  "ديرستاندرد" : وفي حديث لجريدة   يعقد في فيينا اليوم، والمخصص إلعادة اعمار نهر البارد،        

النمسا سوف يشكل فرصة إلعادة األمور إلـى نـصابها وإلقـاء            إن مؤتمر   : قال السنيورة تنشره اليوم،   
 عنـدما طـردت     1948,الضوء على المشاكل التي يواجهها اللبنانيون والالجئون الفلسطينيون منذ العام           

: وشدد على رفض لبنان توطين الفلسطينيين على أرضـه، وقـال          ،  إسرائيل الفلسطينيين من وطنهم األم    
نيون على حل مشاكلهم والسماح لالجئين بالعمل في لبنان لتأمين دخلهم بدالً مـن              اتفق اللبنانيون والفلسطي  

فهم غير قادرين على تحرير فلسطين أو علـى         . جعلهم فريسة سهلة أمام المجموعات اإلرهابية المسلحة      
واألهم أن يتم فرض النظام والقانون على الفلسطينيين كما هـو           . العمل مما يفرض ضغوطاً كبيرة عليهم     

 ،ومخيم نهر البارد نريده نموذجا حتى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهـم           . مفروض على اللبنانيين  
ال يمكن أن يجري لبنان مفاوضات ثنائية مع إسرائيل، حتى لو انسحبت من المزارع، ألن               "وأكد ان لبنان    

  . "لبنان يلتزم بالمبادرة العربية
  23/6/2008السفير  

    
  ء الخارجية العرب بحشد الدعم ضد تهويد القدس  موسى يطالب وزرا .44
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طالب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في رسائل خطية لوزراء الخارجية : أ.ب.د
العرب وعدد من الشخصيات الدولية المهمة حول خطورة الخطوات اإلسرائيلية االستيطانية الهادفة 

الدعم الدولي الالزم لمشروع القرار الذي تقدمت به السعودية إلى لتهويد مدينة القدس، بالعمل على توفير 
وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين . مجلس األمن الدولي حول هذه القضية

إن موسى دعا في رسائله إلى توفير الدعم الالزم "واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح 
بي المقدم من السعودية إلى مجلس األمن الدولي بهذا الصدد والمتوقع مناقشته من لمشروع القرار العر

وأشار إلى مشاورات بين الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب لتحديد ". قبل المجلس خالل أيام
ر في موعد اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية قبل نهاية الشهر الجاري كما أن المجموعة العربية تتشاو

وحذر من استخدام . بالتوجه لدعوة الجمعية العامة إلى االنعقاد) الفيتو(البديل حال استخدام حق النقض 
واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار العربي، مشيرا إلى أنه إذا حدث فستكون هذه أسوأ ممارسات 

مساعد للجامعة العربية وأعرب األمين العام ال. الواليات المتحدة ضد عملية السالم في الشرق األوسط
لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة عن أمله في أال تخطئ أمريكا هذه المرة خطأ كبيرا 

حتى ال تصبح مشاركة في العدوان اإلسرائيلي خاصة أن "باعتراضها على مشروع القرار العربي 
  ".االستيطان يعد أكبر وأخطر الشرور والممارسات ضد عملية السالم برمتها

  23/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

   مليون ريال مساعدات سعودية عاجلة لغزة18 .45
باشرت اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع اإلغاثية : جدة

األزمة  مليون ريال، وذلك تنفيذاً لألمر السامي في شأن 18العاجلة المختلفة في قطاع غزة بمبلغ يتجاوز 
اإلنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب الحصار، وبتوجيهات من وزير الداخلية السعودي المشرف 

  . العام على اللجنة األمير نايف بن عبدالعزيز
  23/6/2008الحياة 

  
   افريقي الشهر المقبل لدعم الفلسطينيين -مؤتمر آسيوي : جاكرتا .46

، أنها ستنظم وجنوب أفريقيا مؤتمرا آسيويا أفريقيا على مستوى أعلنت أندونيسيا، أمس : بترا–جاكرتا 
. وزراء الخارجية في جاكرتا في الرابع عشر من تموز المقبل لمناقشة تقديم المعونة الفنية للفلسطينيين

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية األندونيسية، في بيان صحفي، أن المؤتمر الذي ينتظر أن يشارك 
 دولة ولمدة يومين يهدف الى تعزيز قدرات فلسطين وإنه يختلف عن مؤتمر المانحين 100فيه ممثلو 

بباريس كونه يركز على مشروعات من شأنها تعزيز القدرات الفلسطينية في ميادين الحكم والبنية 
واضاف إن الدول اآلسيوية واألفريقية عليها . األساسية واالقتصاد واألمن والصحة والرياضة وغيرها

مع عدم استبعاد " دول الجنوب"تزام بمساعدة الفلسطينيين من خالل برامج تنفذ في إطار تعاون بين ال
وقال إن إندونيسيا وجهت الدعوة أيضا لدول في اميركا الالتينية لحضور . اشتراك القطاع الخاص

اق على كيفية المؤتمر مثل كوبا والبرازيل وفنزويال، موضحا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو االتف
 .تصميم دول القارتين لبرامج ذات جداول زمنية محددة لدعم قدرة المؤسسات الفلسطينية

  23/6/2008الدستور 
  

     "إسرائيل"حكومة جنوب السودان تؤكد التزامها بمقاطعة  .47
 أمس، التزام حكومته بمقاطعة ،أكد وزير الداخلية بحكومة جنوب السودان بول ميوم: آي.بي.يو
وقال ميوم إن حكومة الجنوب تؤكد التزامها التام بالقوانين السارية .  وعدم إقامة عالقات معها"لإسرائي"
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أن السودان دولة واحدة، "وأضاف  .في السودان التي تمنع دخول حاملي الجوازات اإلسرائيلية إلى البالد
  ."قامة عالقات معها وعدم إ"إسرائيل"وحكومة الجنوب ملتزمة بالسياسة العامة للدولة في مقاطعة 

  
وقال ميوم إن حادثاً عرضياً أدى لدخول إسرائيلي لجنوب السودان في وقت سابق، وأدى الزمة مع  

  .الحكومة في الخرطوم، ولكن تم تجاوز التوتر سريعاً بإبعاده
  23/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  رةاللجنة العربية لمتابعة النشاط النووي اإلسرائيلي تجتمع في القاه .48

بدأت، أمس، بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات اللجنة العربية المعنية بمتابعة النشاط النووي : القاهرة
اإلسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وتشارك فيها وفود سياسية وقانونية وأمنية من 

ى مدى ثالثة أيام عددا من الموضوعات وتناقش اللجنة المنبثقة عن مجلس الجامعة عل. الدول األعضاء
 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي 52منها متابعة التنسيق العربي في الدورة العادية الـ 

 في سبتمبر المقبل، بهدف إدراج بند حول القدرات النووية اإلسرائيلية على جدول أعمال ،سيعقد في فيينا
  .المؤتمر

  23/6/2008الوطن السعودية 
  

  التهدئة وفتح معبر رفح يقودان إلى رواج تجاري في الجانب المصري: مصر .49
قال مسؤولون وتجار مصريون، إن استمرار التهدئة في قطاع غزة، وفتح معبر  : يسري محمد-  رفح

رفح سيؤديان لرواج تجاري كبير في مدينة رفح المصرية التي ال يفصلها سوى اسالك عن رفح 
 . الفلسطينية

  23/6/2008الشرق األوسط 
  

 المناورة اإلسرائيلية حرب نفسية: طهران .50
أكد وزير الدفاع اإليراني :  أحمد حسن، أحمد عبد الهادي، أ ف ب-طهران، واشنطن، القدس المحتلة 

العميد مصطفى محمد نجار أن رد إيران على أي عمل عدواني ضدها سيكون مدمرا، مشيرا إلى أن 
وحول المناورات اإلسرائيلية، وإعالن بعض وسائل . الخيارات من دون قيودبالده ستستخدم كافة 

اإلعالم أنها مماثلة ألي عمليات محتملة ضد إيران، قال يبدو أن ثمة إجراءات وعمليات نفسية تتخذ 
  .لترهيب إيران ودفعها للتخلي عن حقوقها المشروعة والمؤكدة

  23/6/2008الوطن السعودية 
  

   دون قيام دولة فلسطينية"اسرائيل"ـلال أمن : ساركوزي .51
 "إسرائيل"ـدولة لل زيارة ، امس،بدأ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي :القدس المحتلة، الناصرة

واستهل زيارته بالتشديد على الدعم . تستغرق ثالثة ايام يتوجه خاللها ايضاً الى االراضي الفلسطينية
امكان التوصل الى اتفاق سالم فورا، ومعتبرا ان اقامة دولة الفرنسي واالوروبي لعملية السالم، مؤكدا 

وقال ساركوزي خالل احتفال اقيم في استقباله في المطار في  ."اسرائيل"فلسطينية أساسي لضمان امن 
ان كنت ": ، قبل ان ينتقل الى الحديث عن عملية السالم قائال"اسرائيل"ـكنت وسأظل صديقاً ل": تل ابيب

 لن يتحقق اال بقيام دولة ثانية، "اسرائيل"ذلك ألني أكثر اقتناعاً من اي وقت بأن أمن حضرت الى هنا ف
وألني أؤمن بأن طريق السالم هنا امامنا، وبأن طريق السالم ليس ": واضاف. "الدولة الفلسطينية
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) المس(اتفاق "وتابع ان التوصل الى . "مسدودا، جئت ألعرب عن دعمي ودعم فرنسا واالتحاد االوروبي
  ."ممكن، غداً، وهذا االتفاق سيتيح للشعبين العيش جنبا الى جنب بأمن وسالم

 23/6/2008الحياة 
  

  متطلب مرحلة.. التهدئة .52
 أحمد الحيلة 
انعقدت التهدئة بعد أشهر من المحادثات واللقاءات عبر الوسيط المصري الذي قام بدور مركـزي بـين                 

تفاق مثل بال شك نقطة تقاطع مصلحية غير عادية لألطراف، هذا اال). حماس ـ إسرائيل (طرفي االتفاق 
ـ         المرتبكة؛ فكل طـرف    ) إسرائيل(ابتداء من الفلسطينيين المحاصرين، ومروراً بمصر القلقة، وانتهاء ب

في إطار المواجهة   " استراحة محارب "معني بجني الثمار من هذا االتفاق الذي يمكن أن نصفه بأنه مجرد             
فلسطينيين واالحتالل اإلسرائيلي، أي أن التهدئة متطلب مرحلة فرضته الظروف علـى            المستدامة بين ال  

جميع األطراف اللتقاط األنفاس، وإلعادة ترتيب األوراق بعد شـوط طويـل مـن المواجهـة القاسـية                  
 ..والعنيفة

الـصراع  ويعنينا في هذه العجالة أن نسلط الضوء على انعكاسات التهدئة على الفلسطينيين، وعلى واقع               
 :مع االحتالل، وذلك كما يلي

مثّل قبول االحتالل لالتفاق مع حماس على التهدئة وااللتزام المتبادل، اعترافاً إسرائيلياً بواقـع       : أوالً·    
وأهمية . وهذا يعد أكبر ثمن دفعه االحتالل جراء هذا االتفاق        . حماس المقاومة، وبشرعية حماس المنتخبة    

ل هو نفسه من اضطر أخيراً ألن يفتح الكوة فـي جـدار الحـصار الـسياسي                 ذلك تكمن في أن االحتال    
وهذا بدوره سيحفز الدول األوروبية أو      . واالقتصادي العالمي الذي يعاني منه قطاع غزة وحركة حماس        

) إسـرائيل (يمنحها الجرأة ألن تجري اتصاالت مع حركة حماس في المستقبل المنظور، فلم يعـد لـدى                
من العالم أن يبقي على حصاره ومقاطعته لغزة وحركة حماس، في الوقت الذي تجري              الحجة بأن تطلب    

 .فيه هي اتصاالت غير مباشرة معها، وتفتح فيه معابرها لمرور البضائع واالحتياجات المعيشية
 التهدئة أيضاً أطلقت رسالة هامة، مفادها بأن المقاومة المسلحة، والصبر على األلم، في ظـل              : ثانياً·    

وضوح الرؤيا، يمكن له أن يحقق النصر وأن يحرز تقدماً على صعيد المواجهة مع االحـتالل، بهـدف                  
استعادة الحقوق؛ فالناظر إلى المسألة بعمق وبقراءة بعيدة المدى، يرى مدى القفزة التي حققتها المقاومـة                

 تـدحر االحـتالل عـن       وسط حالة اإلحباط والتشرذم العربي؛ فباألمس استطاعت المقاومة في لبنان أن          
جنوب لبنان، وباألمس استطاعت المقاومة أن تدحر االحتالل ـ وإن بشكل غير ناجز كلياً ـ عن قطاع   
غزة، وها هو االحتالل يضطر مكرهاً ألن يعقد اتفاقاً لوقف إطالق النار مع حماس والمقاومة الفلسطينية                

فرض شروطها على االحتالل في صفقة لتبـادل        وبشكل متزامن ومتبادل، وغداً قد تستطيع المقاومة أن ت        
 ..األسرى مع الجندي جلعاد شاليط

االحتالل ال يقر إال بواقع القوة وال يحترم الضعفاء، وهذا شيء طبيعي فيمن بنى أسس دولتـه       : ثالثاً·    
مقاومة فلوال أن االحتالل عجز وفشل فشالً ذريعاً في التصدي لصواريخ ال          . ومجده على إيديولوجيا القوة   
، وذلك مقابل ابتزازه للطرف     ..، لما اضطر لعقد التهدئة مع المقاومة      "عبثية"التي قيل عنها يوماً ما بأنها       

 .الفلسطيني المفاوض، خدمة لمشاريعه االستيطانية التي نهبت األرض في الضفة الغربية والقدس
الداخلي، خاصة بعد السنة األخيرة التي      التهدئة، فرصة سانحة إلعادة تقييم المسار الفلسطيني        : رابعاً·    

وما البدء برفع الحصار عن غـزة       . شهدت انقساماً حاداً بين أخوة الوطن، وفشالً ذريعاً للتسوية السياسية         
إال ورقة سقطت من يد من راهن على الحصار والتجويع إن كان فلسطينياً أو عربياً، مما سيمهد الطريق                  

ر، أمالً في الوصول إلى وحـدة الـوطن والموقـف، بعـد أن فـشلت      أمام الحوار وال شيء غير الحوا     
 .المراهنات، وانتصرت األمعاء الخاوية على جالديها
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رغم حالة االنفراج النسبي الذي ستحدثه التهدئة، على صعيد التقاط األنفاس، وعلى صـعيد              : خامساً·    
تهدئة قد تبقى حبيسة االتفاق حول معبر       كسر الحصار، إال أن معبر رفح ما زال مغلقاً، وهذا  يشير أن ال             
وهو أمر حرص االحتالل على التمسك      . رفح الذي يجسد النافذة الوحيدة للفلسطينيين في غزة على العالم         

وفي تقديرنا أن فتح معبـر رفـح        . به كورقة ضاغطة أثناء التفاوض حول الجندي األسير جلعاد شاليط         
االتفاق الفلسطيني  : الطريقة الثانية . بنجاح صفقة األسرى  : ولىيمكن أن يكون بإحدى طريقتين، األ     " كلياً"

 .ـ الفلسطيني األمر الذي سيضع القاهرة، ورام اهللا أمام استحقاق فتح المعبر
في كل األحوال، وعلى الرغم من أن التهدئة مثّلت حاجة لجميع األطراف، إال أن انعكاساتها فـي ظـل                   

انت إيجابية على الفلسطينيين والمقاومة التي رفـضت التنـازل عـن            المعطيات الراهنة محلياً ودولياً، ك    
الحقوق والثوابت الفلسطينية، والتي رفضت االنصياع لشروط الرباعية الدوليـة وخاصـة االعتـراف              

أما القول عن عدم شمولية التهدئة للضفة الغربية، مما يعني التفريـق بـين الـضفة                . بشرعية االحتالل 
مر شيء من المبالغة، ألن توصل حركتي فتح وحماس إلـى مـصالحة وطنيـة               وغزة، فقد يكون في األ    

. مرتقبة تضم الحقاً جميع الفصائل، هو األصل في وحدة الوطن، ووحدة المسار الـسياسي الفلـسطيني               
لماذا ال يكون عدم التهدئة في الضفة الغربية، في الوقـت الـذي             : أضف إلى ذلك سؤاالً برسم المقاومة     

نات التسوية السياسية، مدخالً وفرصة لتفعيل وتركيز المقاومة في الضفة لوقف سـرطان             فشلت فيه مراه  
 االستيطان ومصادرة األراضي هناك، ولتحسين شروط الوقع السياسي الفلسطيني في مواجهة االحتالل؟

  23/6/2008صحيفة فلسطين 
  

  تهدئة مؤقتة أم بداية هدنة .53
 عصام العريان. د

ي قادها بكفاءة عالية الوزير عمر سليمان مدير المخـابرات المـصرية فـي              نجحت الجهود المصرية الت   
إخراج التهدئة بين العدو الصهيوني وبين الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطـاع غـزة وفـق الرؤيـة                  

 .المصرية والتي ستتم على مراحل
اؤالت من كافـة    وبالفعل بدأت المرحلة األولي مع صلح الخميس الماضي وسط ترقب وتفاؤل حذر وتس            

هل تصمد هذه التهدئة طويال؟، وهل يمكن أن تتلوها بقية المراحل التـي تعمـل المخـابرات                 : المراقبين
المصرية على إنجازها؟ وما هو تأثير تلك التهدئة على بقية الملفات، خاصة ملف المفاوضات بين العدو                

 .الصهيوني وبين السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس؟
ت كثيرة وملّحة وال إجابات يقينية عند أحد في األفق المنظور خاصة مع استحـضار التجـارب                 تساؤال

السابقة مع العدو الصهيوني واالستيطان المستمر ونبذ العهود والمواثيـق الـذي عرفنـاه عـن العـدو                  
 . صهيونيالجديد هذه المرة في اتفاق التهدئة هو حاجة كل األطراف إليه، بما فيها العدو ال. الصهيوني

مصر الراعية لالتفاق أصبحت في قلب الحدث الفلسطيني بعد االنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وبين               
ومع تزايد الحصار اإلجرامي على مليون ونصف إنسان على الحدود المصرية، ومع فـشل              . قطاع غزة 

شرية الهائلـة للحـدود     كل الجهود األمريكية والصهيونية الخوف المصري من تكرار اجتياح الحشود الب          
المصرية ونتيجة الحصار والجوع والمرض ولبواعث إنسانية بحتة ليس فيها أي أبعاد سياسية خاصة مع               

 .التصريح الشهير للرئيس مبارك
إن مصر لن تسمح بتجويع غزة، ليس فقط لألبعاد اإلنسانية، ولكن اسـتجابة لحاجـات األمـن القـومي      

اكه أن الخطر الحقيقي يأتيه من العدو الصهيوني وان ترك القـضية            المصري الذي مازال يختزن في إدر     
الفلسطينية دون حل عادل سيؤدي ال محالة إلي تهديدات خطيرة لمجمل األمن القومي العربي وخاصـة                

 .األمن القومي المصري
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ر المريـع   مصر الرسمية التي تبحث دور يستعيد لها مكانتها في العالم العربي بعد التآكل الشديد والتدهو              
الذي أصاب المكانة والقدرة المصرية مع تصاعد أدوار لدول أخرى ليس لها قدرات وال امكانات مصر،                
ومصر الشعبية التي تؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض التطبيع مع العـدو الـصهيوني               

ئة وتريد أن تكتمـل بقيـة       وتساند المقاومة الفلسطينية الشجاعة، مصر كلها ترمي بثقلها خلف هذه التهد          
 .المراحل عسي أن يضع الفلسطينيون أنفسهم على طريق جديد النتزاع حقوقهم المسلوبة

 :بقية المراحل المطلوبة اآلن والتي يمكن أن تلعب فيها مصر دورا رئيسيا هي
جلعـاد  إنجاز اتفاق لتبادل األسري بين حماس وبين العدو الصهيوني يسترد فيه الجنـدي األسـير            : أوال

شليط حريته مقابل اإلفراج عن مئات األسري الفلسطينيين، وهو أحد شروط استقرار التهدئـة الحاليـة                
 .ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بصورة منتظمة

تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية بين الفصائل كافة ووضع برنامج وطني يتفق عليه الجميـع فـي                : ثانيا
 الصهيوني الذي تؤيده اإلدارات األمريكية المتعاقبة خاصة مع إدراك الجميـع أن الوعـد         مواجهة الحلف 

الرئاسي األمريكي تبخر وأنه ال مجال ألي إنجاز خالل الشهور القليلة الباقية من عمـر إدارة الـرئيس                  
 .بوش الذي أعطي العدو الصهيوني أكثر مما أعطاه أي رئيس أمريكي سابق

من الطابور الخطير الذي زرعه العدو في       " فتح" تحتاج إلي تنقية الفصيل الرئيسي       وهذه المصالحة صعبة  
قيادته والذي يلتف حول أبو مازن ويستفيد من المراوحة الحالية التي ال تحقق شيئا إال مجرد الجعجعـة                  

ثـا  في الفضائيات واإليهام بأن هناك مفاوضات، هذا الفريق الذي يري المقاومة انتحـارا والـصمود عب               
 .والممانعة ترفا ومازال يراهن على العدو الصهيوني والراعي األمريكي

العدو الصهيوني يحتاج التهدئة أكثر من غيره ألنه في أحرج اللحظات السياسية، فداخليا هناك غمـوض                
تهدده النزاعات والتنافس بـين     " كاديما"حول مصير الحكومة ورئيسها بعد قضايا الفساد، والحزب الحكم          

 .به وبقية األحزاب كالعمل والليكود لست قادرة على إنجاز صفقة سياسيةأقطا
وعلى الجانب العسكري أدرك الجميع أن اجتياح غزة ليس بالمهمة السهلة، وإذا نجح االجتيـاح فـسيأتي             

أم نخرج  ! ماذا نفعل؟ هل نبقي في غزة كقوة احتالل مباشر تتعرض للمقاومة والقتل اليومي؟            .. السؤال  
عد تصفية المقاومة؟ أقل التقديرات ترجح سقوط حوالي خمسمائة قتيل في االجتياح وهـو ثمـن ال                 منها ب 

يقدر أي مسئول عسكري التضحية به في مقابل ضحايا الصواريخ القسامية التي لم تزد حتى اآلن علـى                  
 . بضعة أشخاص

ى سيطرة فتح من جديد؟     والسؤال األصعب هو لمن يتم تسليم غزة إذا نجحت خطة االجتياح؟ هل تعود إل             
من جديد وهي اآلن أشد مراسا وأقوي من ذي قبل بعد عام مـن              " حماس"وما الذي يضمن عدم سيطرة      

انفرادها بإدارة أوضاع القطاع وبعد حصولها على معظم سالح السلطة الفلسطينية وعلى األسلحة التـي               
النقالب على حكومة إسماعيل هنيـة،      التي حاولت ا  " دايتون"زودت بها أمريكا والدول العربية عصابات       

حكومة الوحدة الوطنية؟، وما الذي يضمن في ظل وجود عسكري صهيوني كثيف عدم اختطاف المزيـد                
 .من الجنود لينضموا إلى جلعاد شليط سبب األزمة الحالية فتزداد األزمة سوءا؟
طها فها هي بعد عام مـن       أما حماس وبقية الفصائل في غزة فقد حققت عبر التهدئة بعض مطالبها وشرو            

إخماد الفتنة والحسم ضد المتمردين لم تنكسر شوكتها ولت يتمرد عليها الشعب الفلسطيني بل ازداد التفافا                
حولها، وعندما تتدفق المواد الغذائية واألدوية والوقود، ويتم فك الحصار تدريجيا سيزداد حجـم التأييـد                

 .ومةالشعبي لحماس وقيادتها ولبقية فصائل المقا
وأصبحت حماس رقما صعبا في المعادلة الفلسطينية يستحيل تجاوزه خاصة بعد إدارتها الحكيمة للقطـاع          
خالل هذا العام وإبقاء خطوط االتصال مع الدول العربية وخاصة مصر مفتوحة للحوار وإبداء المرونـة                

ستعادة اللحمة الوطنية من جديد     الكاملة للتفاهم من أجل إنهاء الحصار الظالم، وأيضا مد اليد باستمرار ال           
 .مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن رغم كل المرارات والمؤامرات
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نائب رئيس وزراء العدو أن حماس هي الطرف المستفيد من اتفاق التهدئـة،             " حليم راسون "لذلك اعتبر   
نيـسان  /بعد اتفـاق إبريـل    " حزب اهللا "وأن شهور التهدئة ستقوي وضع حماس مثلما حدث من قبل مع            

 .الشهير
الشك أن فريق السلطة الذي بارك التهدئة في محاولة لكسب بعض التأييد الشعبي الفلسطيني والـذي لـم                  
يكن طرفا مباشرا فيها لم يخسر أكثر من ذي قبل، فخسارته المحققة كانت في رهانـه المـستمر علـى                    

اسر على وعود الرئيس بوش، أما اآلن فإنه أيضا في          المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني ورهانه الخ      
حاجة إلى التهدئة ليستعيد توازنه من جديد وليبدأ في التفكير للعودة إلى استعادة حكومة الوحدة الوطنيـة                 
واالستعداد لمواجهة جديدة مع العدو الصهيوني قد تسبقها هدنه طويلة كما كانت تنادي حماس، فـإذا لـم           

 مواتيا إلنجاز اتفاق يحقق الحد األدنى من المطالب الفلسطينية وهي دولة مـستقلة              يكن الظرف التاريخي  
 وعاصمتها القدس، وإنهاء المستوطنات واإلقرار بحق الالجئين، وإذا لم يكن بمقـدور             1967بحدود عام   

و الفلسطينيين إلحاق هزيمة بالعدو الصهيوني تجبره على إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني أ             
هزيمته الكاملة إنهاء المشروع الصهيوني من جذوره فال أقل من التمسك بـالحقوق الفلـسطينية وعـدم                 
التنازل عن الثوابت الوطنية وإقرار هدنة طويلة األمد يبقي فيها الوضع على ما هو عليه إلى حين تغيـر         

 .الظروف اإلقليمية والدولية بما يحقق طموح وآمال الشعب الفلسطيني
  22/6/2008 لمصريوناصحيفة 

  
 األمن وسلطة القانون حجرا الزاوية لدولة فلسطينية حقيقية .54

  خافيير سوالنا
سرائيليون والفلسطينيون يجرون محادثات منذ أكثر من ستة شهور إلوضون ااالمف: عهود مكرم: ترجمة

دف المعلن اله انطالقا من, .2007ومنذ اعادة انعاش عملية السالم في مؤتمر أنابوليس في نوفمبر 
وبناء عليه عادت ملفات الوضع النهائي  .للتوصل الى اتفاق إلعالن دولة فلسطينية قبل نهاية هذا العام

 .والالجئين على األجندة مع ابراز خيار الدولتين بوضوح, والقدس, للحدود
 الهدنة الوساطة المصرية مكنت من تحقيق: ومن الملفت أن هناك اشارات ايجابية في اآلونة األخيرة 

بين حماس واسرائيل في غزة وهناك عالمات لحوار فلسطيني فلسطيني كما يتضح بعض التحرك على 
 .وعلينا أن نعانق فرص السالم.المسار اإلسرائيلي السوري

األتحاد األوروبي من جانبه يضع ضمن أولويات استراتيجيته تحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط 
 .سرائيلي على أساس خيار الدولتينوحل النزاع العربي اإل

أوروبا ترغب كما أنها بحاجة لرؤية انطالق دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقادرة على الحياة تعيش 
 .في سالم جنبا الى جنب اسرائيل

ومن هذا المنطلق يتبلور الدور األوروبي من أجل تأسيس دولة فلسطينية حيث يقوم بقيادة جهود دولية 
 .لفلسطينيين في بناء دولتهم وبرعاية استراتيجية شاملة تبناها اإلتحاد األوروبي في العام الماضيلتعزيز ا

وطرف أساسي من هذه األستراتيجية هو دعم الفلسطينيين في تحقيق األمن وسيادة القانون واللذين 
تمر دولي كبير يعتبران حجر الزاوية لدولة فلسطينية قادرة على الحياة األمر الذى يشكل ملفات مؤ

 . يونيو الجاري24لوزراء الخارجية تستضيفه برلين يوم 
وهدف هذا المؤتمر ينطوي على تأمين اإلحتياجات المالية لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في 
السنوات القادمة كجزء من جهود المجتمع الدولي لتعزيز الطموحات الفلسطينية لإلصالح وتفعيل خطط 

 . التنمية
وتتمثل جهود اإلتحاد األوروبي الملموس في هذا الصدد في دعم الجهود الفلسطينية لتحقيق األمن ليس 
فقط من خالل الكلمات والمال وانما عبربعثة الشرطة األوروبية التى تقوم بنشاط حقيقي في األراضي 
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سطينية واشادة جهاز وهو النشاط الذى ينطوي على تدريب الشرطة الفل, 2005الفلسطينية منذ نوفمبر 
 .شرطة متطورمن أجل تحقيق األمن وسيادة القانون

وتضم بعثة الشرطة األوروبية خبراء من كندا والنرويج وسويسرا يعملون سويا مع شركائنا من الواليات 
ونحن اآلن بصدد توسيع مهمة بعثة الشرطة األوروبية في األراضي الفلسطينية لتشمل السلطة . المتحدة
انطالقا من أن دولة فلسطينية ديموقراطية بحاجة الى جهاز شرطة مدني . ة وقانون العقوباتالقضائي

 .مجهز بأحدث األجهزة ومتدرب وملتزم وهذا أيضا بحاجة الى هيئة قانونية عملية ومصلحة سجون
وات وتجدر االشارة الى أن بعثة الشرطة األوروبية ليست البعثة الوحيدة في الشرق األوسط فهناك الق

 وهى اآلن على 2005األوروبية لمراقبة الحدود بين رفح و مصر في غزة والتى بدأت عملها في عام 
أتم استعداد وفي حالة تأهب الستئناف عملها لمجرد أن تسمح الظروف بذلك اضافة الى أن قوات االتحاد 

 .  المتحدةاألوروبي تشكل العمود الفقري لمهمة قوات اليونيفيل في لبنان التابعة لألمم
ففي العام الماضي قام االتحاد األوروبي بتدريب . ان دعمنا يحصد ثماره ويحقق أهدافه على األرض

  موظف مدني في األشغال العامة وتطوير مراكز الشرطة800
 . ومتابعة عملية االتصال االلكتروني للشرطة المدنية

نية في المناطق السكنية مثل نابلس وتسعى واآلن بدأت السلطة الفلسطينية في تفعيل مهمة الشرطة المد
لتولي المسؤولية األمنية في الضفة الغربية بجانب تعاون قوات األمن الفلسطينية واالسرائيلية وهذا 

هذه االجراءات المتعلقة باألمن وسيادة القانون هي طرف من دعم  .التعاون ينبغي أن يستمر ويتطور
اش االقتصاد ولتفعيل جذور الديموقراطية كما أن المواطنين مكثف لوضع أسس للشعب الفلسطيني وانع

والحافالت يجب أن يكون , بحاجة الى تحسن في حياتهم اليومية األمر الذى يتطلب ازالة الحواجز
كما ينبغي تسهيل عملية التنقل والعمل للشعب الفلسطيني والوصول ... بمقدورها نقل األغذية دون قيود

... والمستشفيات، والفالحون ينبغي أن يتمكنوا من زرع وبيع محصوالتهمدون صعاب الى المدارس 
 .والمستثمرون في حاجة الى التشجيع لالستثمار برؤوس أموال أجنبية وتنفيذ المشاريع في البالد

وبالطبع لن يكون الفلسطينيون المستفيدون الوحيدين من هذا التطور وانما اهتمام اسرائيل باألمن يمكن له 
مر من خالل دولة فلسطينية سلمية وديموقراطية ومزدهرة والمنطقة بأكملها سوف تستقر اذا قام أن يث

 عاما واالتحاد األوروبي يقوم بكل الجهود 60األسرائيليون والفلسطينيون بحل صراعهما القديم الذى دام 
  الممكنة لتحقيق ذلك

 المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية األوروبية*
  23/6/2008ظ عكا

 
  "اإلنفتاح على حماس، ودعم الحوار الفلسطيني باتا مطلبا حيويا اردنيا" .55

  شاكر الجوهري
هذا هو عنوان المرحلة اردنيا، بعد نشر تصريحات روبرت كاغان مستشار المرشح الجمهـوري جـون               

  . مكين للرئاسة األميركية
داخل العقل  ..ردنية أن بدأت تفكر منذ عدة أشهر      فقد سبق للقيادة األ   ..الشعار، إن جاز التعبير، ليس بجديد     

ابتداء، ثم بصوت خافت، قبل أن تنتقل لمرحلة التفكير بصوت مسموع، في ضرورة وضع اسـتراتيجية                
وبشكل أكثر تحديدا في ضرورة     . سياسية جديدة تضمن اقامة أفضل العالقات الممكنة مع جميع األطراف         

وتكريس عالقات جيدة مع دمشق، وفتح      ..القات مع حزب اهللا   ، ونسج ع  "حماس"قات مع   =استعادة العالث 
  .حوار استراتيجي مع طهران

ذلك أنها من خالل سفارتها في واشنطن تعرف        ..عمان لم تفاجأ بتصريحات مستشار المرشح الجمهوري      
  .مسبقا حقيقة ما يجري التفكير به داخل األطر األكثر يمينية في الحزب الجمهوري األميركي
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وقد سبق له التعبير عن ذلك بدعوتـه إلـى دمقرطـة            . ورج بوش نفسه يفكر في ذات المنحى      الرئيس ج 
  .حقيقية للحياة السياسية في األردن

ألم يدع مكين إلى تحويل األردن إلى دولة فلسطينية عبر انتخابت ديمقراطية تنتخب من خاللها األغلبيـة                 
  !؟..الفلسطينية في األردن حكومة فلسطينية تتولى حكمه

لقد سبق لبوش أن دعا إلى تشكيل حكومات اردنية منتخبة، دون أن يأتي على ذكر دولة فلـسطينية فـي                    
  .الردن، أو اغلبية فلسطينية تقيم فيه

ثم إن مكين هو مرشح، ليس فقط الحزب الجمهوري الذي ينتمي له مكين، لكنه ينتمي كـذلك إلـى ذات                    
  ..!لتي ينتمي لها بوشايديولوجيا المحافظين الجدد، ا..األيديولوجيا

) بما في ذلك الفلسطينيين مـنهم     (هل تكفي المطالبة برص صفوف األردنيين على تعدد اصولهم ومنابتهم           
  ؟..في مواجهة المؤامرة المقبلة

  ؟..وهل يكفي التحالف األردني مع محمود عباس في مواجهة ما قد تخبئه األيام لألردن
  ..!الجواب هو النفي
  : منهاولهذا النفي أسباب

فهو من تفاوض وتوصل التفاق اوسـلو مـن         ..أن محمود عباس ليس موضع ثقة مطلقة في عمان        : أوال
  .وراء ظهر القيادة األردنية

  .وهو من تعتقد عمان بإمكانية تكرار ما فعله في اوسلو مرة أخرى، قد يكون على حساب األردن: ثانيا
تعداد لتقديم تنازالت عن بعض الحقوق الفلسطينية على        ثم إن عباس هو القائد الفلسطيني األكثر اس       : ثالثا

  .نحو يمثل خطرا داهما على األمن اإلستراتيجي لألردن
  ؟..ألم يتنازل عباس عن حق العودة في وثيقة عباس ـ بيلين

وألم يؤيد عباس وثيقة جنيف التي توصل لها ياسر عبد ربه مع يوسي بيلين في جنيـف، هـي تكـرر                     
  ؟..دةالتنازل عن حق العو

ثم ألم تطلع عمان على ما يقوله عباس لجلسائه من أنه إن اردتم دولة فلسطينية فعليكم أن تنـسوا حـق                     
  !؟..العودة

نسيان حق العودة هو الخطر اإلستراتيجي الداهم الذي يستهدف األردن، ألنه يعني شرعنة تـوطين مـا                 
  ..! ية بالمئة من سكان األردن ذوي األصول الفلسطين70 و60يقارب بين 
  ؟..ما البديل

كانت اإلستراتيجية األردنية تقوم على دعم عباس باعتباره الرئيس المصر على تحقيق تـسوية سياسـية                
مبكرة للقضية الفلسطينية، ما دام الرئيس الفلسطيني يبدي حرصا كبيرا على ادامة التنسيق مـع عمـان                 

  .بشأن تفاصيل مفاوضاته مع اإلسرائيليين واألميركيين
  .، ومنذ عدة شهور، لم تعد عمان واثقة من أن عباس يضعها في صورة كل شيئمؤخرا

  .عباس قد تضطره الظروف الضاغطة إلى التنازل عن حقوق الالجئين في العودة
  .وعباس إن تنازل، فسيكون ذلك في إطار حل نهائي ال رجعة عنه

غوط اميركية، لكـن الـصحيح      صحيح أن جانبا من تأييد عمان للتسوية السياسية ناجم عن تعرضها لض           
أيضا هو أن عمان جاهزة عند اللزوم إلدارة ظهرها لواشنط علنا، إن كشفت األدارة األميركية عن نيابها                 

  .علنا، وأنها تعتزم الفتك بوجود الدولة األردنية
  .ويبدو أن عمان بدأت تدفع فعال من قبل واشنطن في هذا اإلتجاه

  !؟..من هم إذا حلفاء المستقبل
  ..!األميركي" محور الشر"ل بساطة هم بك

  ..!!، حزب اهللا، سوريا، وكذلك ايران"حماس"هم 



  

  

 
 

  

            29 ص                                   1117:         العدد                  23/6/2008اإلثنين : التاريخ

األطراف التي ترفض التنازل إلسرائيل، وترفض أي حل ال يقوم على قاعدة العودة إلى حدود الرابع من                 
  .1967يونيو /حزيران

رتباط بين ضـفتي نهـر      ال تمانع، بل ظلت إلى وقت قصير ترفض قرار فك اإل          " حماس"إلى ذلك، فإن    
األردن، وتطالب بوحدة الضفتين، وتقبل عند الضرورة بدولة فلسطينية مؤقتة، ال تثبت التنازالت التـي               

  ..!يمكن أن يقبل بها عباس
في ضوء هذه التوجهات بات ناطقون غير معلنين بإسم الحكومة األردنية يقدمون تصورات جديدة منهـا                

. باك كبير بين المصالح الحيوية واألمن الوطني األردني وبين اتفاق التهدئـة       اردنياً؛ ثمة اشت  "اإلقرار بأنه   
     استطاعت تكريس وجودها وحضورها، وباتت رقماً صعباً ال يمكـن          " حماس"فالداللة األولى لإلتفاق أن

تجاوزه في التعاطي مع المعادلة الفلسطينية، ما يدفع إلى إعادة فتح صفحة جديدة مـع حركـة حمـاس                   
  ". اشكاليات المرحلة السابقةوتجاوز

حماس ليست بعيدة، بل هي قريبة، وقريبـة جـداً، مـن األردن الـذي               "ويضيف الناطقون غيرالمعلنين    
ليس أمراً صـعباً، بخاصـة مـع تنـشيط          " حماس"والتوصل إلى توافقات مع     . احتضنها سنوات طويلة  

ار الفلسطيني من ناحية، وتطـرح  المفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية، وهي بالضرورة على حساب المس 
  ".سؤال العالقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية المعارضة من ناحية أخرى

، ال يعني اإلنقالب على عباس، بـل ذلـك فـي            "حماس"فتح صفحة جديدة مع     "ويضيف هؤالء الناطقين    
راق داخلياً وخارجياً،   حقيقة األمر تقوية لعباس ودعم له من خالل فتح آفاق جديدة ومنحه مزيداً من األو              

  ". من الداخل" فتح"وللقيام بعمل تاريخي في إصالح حركة 
وإذا كانت المصلحة الوطنية األردنية تتمثل بقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحيـاة            "ويخلص هؤالء إلى أنه     

داد مسارات التسوية،   والمستقلة على المدى البعيد، فإن األمن الوطني األردني يتمثل حالياً، وفي سياق انس            
بتقوية الداخل الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة الخيارات البديلة التي تهدد االسـتقرار واألمـن الـوطني                

  ".األردني داخلياً وفي الصميم
  :وتقر عمان اليوم، وتتعامل مع حقائق جديدة افرزتها السياسة األميركية ـ اإلسرائيلية منها

ما هـو إال    " حماس"يس عباس التوجه إلى قطاع غزة إلجراء مباحثات مع          أن اإلعالن عن نية الرئ    : أوال
إقرار بأن الرهان على اسرائيل والواليات المتحدة أفضى إلى تراجع في قوة ومكانة عباس السياسية في                

  .األراضي المحتلة
ة أشهر فـي   واسرائيل إلى اتفاق التهدئة، الذي ينص على ازدواجه بعد ست         " حماس"أن التوصل بين    : ثانيا

، وليس محمـود عبـاس،      "حماس"الضفة الغربية يعني أن الذي سيحدد اتفاقا آخر في الضفة الغربية هو             
الذي لم يستطع إقناع اإلسرائيليين حتى اآلن بضرورة إعطائه انجازا واحدا حتـى يـستطيع أن يقدمـه                  

  .للشعب الفلسطيني
  ".حماس"ات مع أن اسرائيل باتت مستعدة اآلن للتوصل إلى اتفاق: ثالثا
فلسطينيا " غير ذي صلة  "ألنه سيصبح   " حماس"على عباس أن يتوقف عن اإلستمرار بلعبة مقاطعة         : رابعا

  .وتراجع السلطة، وكل ما تمثل من اتفاقات مع إسرائيل" حماس"مع صعود 
 االجواء باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتجسير الفجـوة بـين            "ويجاهر البعض في عمان اآلن بأن       

، ما يستدل على ذلك من تـصريحات العاهـل األردنـي            "معسكري اإلعتدال والممانعة في العالم العربي     
أكدت ذلك التوجه كما حملـت اشـارات        "اللبنانية المعارضة، التي    " السفير"الملك عبداهللا الثاني لصحيفة     

  ".قوية على أن التقارب االردني السوري مرشح للتطور على المستويات كافة
ك من يرى أن حالة اإلنتظار والترقب التي تفرضها اإلنتخابات الرئاسية األميركية تحـاول خاللهـا                وهنا

قوى االعتدال العربي احتواء تداعيات فشل عملية السالم وخيبة األمل في الـشارع العربـي مـن دور                  
هدنة فـي غـزة     الواليات المتحدة، فيما تسعى قوى الممانعة للمحافظة على ما تحقق من مكاسب بقبول ال             
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وبمفاوضات تكتيكية بين سوريا واسرائيل لشراء الوقت المتبقي الدارة بوش لتجنيـب ايـران ضـربة                
  ".عسكرية اميركية
بالنسبة لألردن لم يعد هناك ما يخسره للتقارب مع سوريا، فعملية السالم في حالة موت               "وتخلص إلى أنه    

ها من الدول، ما دامت دمشق مستعدة للتهدئـة         سريري، وما من مبرر سياسي للقطيعة مع سوريا وغير        
  ".والمفاوضات مع اسرائيل
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