
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إقليمي أو دولي على استعادة الوحدة الفلسطينية" فيتو"عباس يرفض أي 
  وحماس تنفي تسلمها أي دعوة رسمية ..."حوار القاهرة"مصر تدعو الفصائل للمشاركة في 

  حماس تنفي ما نشرته هارتس عن وجود انشقاق في كتائب القسام
 "صفقة شاليت" عن إطالقهم ضمن "إسرائيل"محادثات ديكل تركز على أسرى تتحفظ 

  سطينيموسكو ترحب بإعادة وحدة فلسطين وتجري تدريبات خاصة ألفراد األمن الفل

اتفاق بين العمل وكاديما ينقـذ
حكومة اولمرت ويقطع الطريق    

   قانون حل الكنيستىعل
  

 ٤ص ... 

 ٢٦/٦/٢٠٠٨١١٢٠الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٢٠:         العدد                  ٢٦/٦/٢٠٠٨خميس ال: التاريخ
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 ٥  إقليمي أو دولي على استعادة الوحدة الفلسطينية" فيتو"عباس يرفض أي  .٢
  ٥  تطلب تدخل مصر لحماية التهدئةحكومة هنية  .٣
 ٦  ر رفح أمام الحاالت المرضيةالداخلية تنفي فتح السلطات المصرية لمعب: غزة .٤
 ٦  تحقق في أقل فترة وأضعف اإلمكانيات" أمن غزة: "صيام .٥
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    :المقاومة

 ٨  وحماس تنفي تسلمها أي دعوة رسمية ..."حوار القاهرة"مصر تدعو الفصائل للمشاركة في  .١٠
 ٨  تصريحات رايس دليل على أن الفيتو األمريكي هو المعيق ألي حوار فلسطيني: حماس .١١
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١٢  في غزة  معظمهم سقطوا فلسطينيا١٣٦٤ًاالحتالل قتل منذ اختطاف شاليت ": قدس برس" .٢٠
١٣  حماس تنفي ما نشرته هارتس عن وجود انشقاق في كتائب القسام .٢١
١٣ المؤتمر السادس ويرفض تأجيل  في العالمفتحكشف عن تشكيل لجنة لحصر امالك يبلعاوي  .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤ "صفقة شاليت" عن إطالقهم ضمن "إسرائيل"محادثات ديكل تركز على أسرى تتحفظ  .٢٣
١٤  في المفاوضات مع الفلسطينيين" تقدم كبير"كنيست عن تحقيق أولمرت يتحدث في ال .٢٤
١٤ غالبية حكومة أولمرت تؤيد التبادل قبل اإلعالن عن مصير الجنديين .٢٥
١٥  مفاوضات سرية نقابية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تتعلق بالديون .٢٦
١٥  بمبادرة النائب زحالقة؛ الكنيست تناقش تنكيل جنود االحتالل بالمعتقلين الفلسطينيين .٢٧
١٥  بركة يطالب أولمرت بفك الحصار عن جامعيي غزة .٢٨
١٥   تقود حملة لدفع أمريكا ضرب إيران"إسرائيل" .٢٩
١٦   تزعم تزويد سوريا إليران بوقود نووي"إسرائيل" .٣٠
١٦   بينهماتفعيل التعاونل قائد القوات البحرية اإلسرائيلية يزور تركيا .٣١
١٦  خبراء إسرائيليون يبحثون عن مقابر لليهود في ليتوانيا .٣٢
١٧   نجل شارون ينهي محكوميته في السجن .٣٣
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١٧ ساركوزي  خالل مراسم وداعهنتحارإعائلة جندي إسرائيلي تشكك في فرضية  .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٧  إغالق معابر غزة خرقا للتهدئةتعد لمواجهة الحصار  الشعبيةاللجنة .٣٥
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١٨  "اسرائيل"الفلسطينيون يقاطعون مؤتمراً في تونس بسبب حضور  .٣٨
١٨ سجن بئر السبع يتعرض لهجمة احتاللية شرسة: نادي األسير .٣٩
   

   :ثقافة
 ١٩  مهرجان فلسطين الدولي يعجز عن استضافة الفنانين العرب .٤٠
   

   : األردن
١٩ بادرة لتخدير أعصاب العرب م٥٠ال تريد السالم و " إسرائيل": وزير خارجية األردن األسبق .٤١
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   :لبنان
٢٠   من المصلحة الداخليةلحوار فلسطيني يشدد على أن يتنطلق افضل اهللا  .٤٣
٢٠  حزب اللّه يضاعف جهوده للثأر لمغنية: معاريف .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ نطالب بتثبيت التهدئة: األمين العام المساعد للجامعة العربية .٤٥
٢١  القاهرة تنفي الربط بين فتح المعابر وإطالق شاليت .٤٦
٢١  ما يجري في الضفة ليس مشموال بعد بأي اتفاق للتهدئة: حسام زكي .٤٧
٢١  مشروع قرار عربي لطرحه على مجلس األمن يطالب بالوقف التام والفوري لالستيطان .٤٨
٢١ جماركالجزائر تقرر إعفاء السلع الفلسطينية من ال .٤٩
   

   :دولي
٢٢  موسكو ترحب بإعادة وحدة فلسطين وتجري تدريبات خاصة ألفراد األمن الفلسطيني .٥٠
٢٢  هنية ذكي ومفوه وسياسي حكيمعلى واشنطن التعامل مع حماس، : دبلوماسي امريكي سابق .٥١
٢٢  تعد تقريراً عن االنتهاكات في الضفة والقطاع" هيومان رايتس ووتش" .٥٢
٢٣  وفد تقصي الحقائق في الممارسات اإلسرائيلية يلتقي أبوالغيط .٥٣
٢٣  الحكومة الكندية تؤكد التزامها بدعم السلطة وعملية السالم .٥٤
٢٣ الرباعية الدولية توافق مبدئيا على بحث عقد مؤتمر للسالم في موسكو .٥٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  داود الشريان...  الحوار الفلسطيني-أضعف اإليمان  .٥٦
٢٤  صالح النعامي... إنجازات التهدئة وتحدياتها ..حماس .٥٧
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٢٦   عدنان سليم أبو هليل... ! قليال... وإن تأخرت المصالحة الفلسطينية .٥٨
٢٨  عريب الرنتاوي "... مبادرة عباس" و"فيتو رايس" .٥٩
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
   قانون حل الكنيستىمة اولمرت ويقطع الطريق علاتفاق بين العمل وكاديما ينقذ حكو .١

تجنـب  : حسن مواسي، ووكاالت األنبـاء     عن مراسلها    القدس المحتلة  من   ٢٦/٦/٢٠٠٨ الدستور   قالت
رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت انقساما في ائتالفه الحاكم الهش أمس بابرامه اتفاقا مع حـزب                

وقال الجانبـان ان     .نعه من مساندة مشروع قانون لحل البرلمان       يم - أكبر شريك في االئتالف      -العمل  
ايهود باراك وزير الدفاع وزعيم حزب العمل وافق على عدم تأييد التشريع الذي اقترحتـه المعارضـة                 
اليمينية بعد أن تعهد أولمرت باجراء تصويت داخل حزب كديما الذي يتزعمه قد يسفر عن اقالتـه مـن                   

 .ايلول المقبل ٢٥زعامة الحزب بحلول 
المعنى الحقيقي لهذا االتفاق هـو ان دولـة         "وقال تساحي هانيجبي مفاوض حزب كديما لراديو اسرائيل         
حسنا فعل بـاراك بادراكـه ان       "وأضاف   ".اسرائيل تخلصت من شاغلها اليومي باجراء انتخابات جديدة       

   ".هناك خطا احمرا
ال عن االتفاق الذي ابرم في اللحظة االخيـرة         ورد ايتان كابل عضو الكنيست عن حزب العمل على سؤ         

اولويتنا االولى هي ضمان    "وأضاف   ".الحزب سيظل يعمل على تغيير االدارة     "بين اولمرت وباراك قائال     
ويبدو ان العمل جار حاليـا      . استمرارية االستقرار في حين نقوم بتشكيل ادارة بديلة يستبدل فيها اولمرت          

  ".لتحقيق ذلك
االتفـاق بـين الحـزبين      أن  : زهير اندراوس   عن    الناصرة من   ٢٦/٦/٢٠٠٨العربي  القدس   وأضافت

 نشوب عاصفة سياسية داخل الدولة العبرية وشن اليمين واليمين المتطرف حملة سافرة             ى إل ىالكبيرين اد 
ضد اولمرت وباراك، حيث اتهمهما أنهما يقدمان مصالحهما السياسية والشخصية الضيقة علي حـساب              

عن النائب في حزب الليكود ورئيس كتلتـه فـي          ) هآرتس(ونقل موقع صحيفة    . ن في إسرائيل  المواطني
الكنيست غدعون ساعر قوله إن باراك يهرب للمرة الثانية من التزاماته، فبعد هربه من لجنة فينـوغراد،             
 ها هو اليوم يهرب من تعهده بترك الحكومة في حال مواصلة أولمرت تبوؤ منصب رئاسـة الـوزراء،                 

وتابع النائب الليكودي قائال إن حزبه سيواصل العمل المكثف من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشلة، علي                
وأضاف الموقع اإلسرائيلي قائال إنه بموجب االتفاق تعهد حزب كاديما بأن تعقد لجنة الشؤون              . حد تعبيره 

وأفادت اإلذاعة   .التمهيدية للحزب الحزبية جلسة أمس وتبدأ باإلجراءات الالزمة لتقديم موعد االنتخابات          
  . اإلسرائيلية العامة أن اللجنة وافقت باإلجماع علي االتفاق مع حزب العمل

 االنترنت بعد توقيع االتفاق أنه لن تكون أي مماطلة          ىعل) يديعوت أحرونوت (وأكد هنغبي لموقع صحيفة     
 أن االتفاق يفتح صـفحة      ىا، مشددا عل  في التطبيق معتبرا أن االتفاق يتيح للطرفين الحفاظ علي كرامتهم         

 . جديدة في العالقات المتبادلة بين الحزبين
 مراقبون سياسيون في إسرائيل أن هذا االتفاق قد أنقذ حزب العمل من الخالفات الداخليـة التـي                  ىورأ

 خلفية التصويت لحل الكنيست، خصوصا وأن زعيم الحزب باراك يعاني من معارضـة              ىتعصف به عل  
اخل الحزب يقودها زعيم الحزب السابق عمير بيرتس، واللواء العربي في حزب العمل، كما أن               شديدة د 

واألهم أن االتفـاق يتـيح      . االتفاق المذكور، وفق المراقبين ذاتهم، وضع حدا للخالفات في حزب كاديما          
نهايـة، حـسب   للحزبين البقاء في السلطة إلي حين، ألنهما يدركان أن االنتخابات العامة ستفضي فـي ال            

، كمـا أن    ى الحكم مـرة أخـر     ى فوز حزب الليكود، ووصول بنيامين نتنياهو إل       ىاستطالعات الرأي، إل  
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 ىالحزبين يعلمان علم اليقين أن االنتخابات القادمة ستشهد فوزا ساحقا لحزب الليكود، الذي سيحصل عل              
 .عدد من النواب أكثر من العمل وكاديما سوية

المعلقين الكبار تهكمـوا    الى أن   : اسعد تلحمي  عن مراسلها    الناصرة من ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة   وأشارت
 لتـسجيل  "معركة على األنا الذاتي" إنما   "أيديولوجية"من الرجلين، مشيرين إلى أن المعركة بينهما لم تكن          

مكاسب شخصية، وأنهما ذهبا نحو صدام ال لزوم له، لكنهما أفاقا متأخرين على أن نتيجة هـذا الـصدام            
وعلى . تكون بمثابة انتحار سياسي للحزبين وزعيميهما، وبالتالي تتويج نتانياهو رئيساً للحكومة المقبلة           س

كما كان متوقعاً في حال تم حل       ) المقبل(الرغم من أن التسوية ترجئ تقديم االنتخابات إلى تشرين الثاني           
المقبل ليس أكثر،   ) سبتمبر(أيلول  الكنيست، إال أن مراقبين يرون أن التسوية مددت والية اولمرت حتى            

مستبعدين أن يخوض اولمرت االنتخابات على زعامة الحزب بعد أن فقد شرعيته الشعبية، وانه حتى لو                
 . لن يبقى في حكومة برئاسته"العمل"فعل ذلك وفاز بالزعامة مجدداً، فإن 

 "كاديمـا "نفى قياديون فـي     :  آمال شحادة   عن القدس المحتلة  من ٢٦/٦/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ونقلت
وأضافوا أن  . "أزمة أيديولوجية حقيقية بين باراك وأولمرت وإنما صراعات حول األنا لكل منهما           "وجود  

أولمرت مستاء من أن باراك عمل بصورة أحادية ضده وأنشأ أزمة ثقة كبيرة جدا بما فـي ذلـك فـي                     "
ب العمل بذل أولمرت جهودا إلقنـاع حـزب   وفي موازاة المفاوضات مع حز. القضايا األمنية والسياسية  

األمر الذي  . ويطالب شاس مقابل ذلك بزيادة مخصصات األوالد      . "الكنيست" الديني بعدم تأييد حل      "شاس"
الى ذلك اعلنت الحركة مـن اجـل        . يرفضه أولمرت مقترحاً بدل ذلك ضخ ميزانيات للشرائح الضعيفة        

 .د اولمرت عن كرسي الرئاسةنزاهة الحكم خوض معركة سياسية وشعبية البعا
  
  إقليمي أو دولي على استعادة الوحدة الفلسطينية" فيتو"عباس يرفض أي  .٢

مـن أي   " فيتو"رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بشكل قاطع وجود أي           : ).أ.ب.د (- رام اهللا 
للحظة التـي تلتـزم     وأشار عباس إلى انه في ا      .طرف إقليمي أو دولي إلعاقة الوحدة الوطنية الفلسطينية       

فيها حركة حماس بالشرعية الوطنية وببرنامج اإلجماع الوطني ال يعود هناك أي عائق أمـام اسـتعادة                 
قرارنا الوطني المستقل ينبع من     "وأكد بيان رسمي صادر عن ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن            .الوحدة

ن هذا الموقف الوطني األصـيل والمبـدئي        أ"، وشدد على    "مصلحتنا الوطنية ولخدمة شعبنا أوالً وأخيرا     
لتحقيق وحدتنا الوطنية هو األساس الذي أعلن الرئيس محمود عباس مبادرته علـى أساسـه السـتعادة                 

الوحدة الوطنية الفلسطينية كانت وستبقى عبر مسيرتنا النضالية        "وأضاف أن    ".وحدتنا الوطنية والشرعية  
طني لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية وقيـام دولتنـا          هي األساس وهي األولوية في برنامجنا الو      

 من هـذا المبـدأ الـوطني        وعلى هذا األساس وانطالقاً   .. الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف    
والكفاحي، أكدنا على قرارنا الوطني المستقل لتحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني بعيدا عن               

قضيتنا الفلسطينية  "وأضاف البيان أن     "ءات، مؤكدين رفضنا لالحتواء والتبعية والوصاية     الضغوط والوال 
هي القضية المركزية لألمة العربية، وهي الرقم الصعب في معادلة الحرب والسالم في الشرق األوسط،               

، فالـذي   وأي حديث عن ارتهان قرارنا الوطني لتعطيل استعادة وحدتنا الوطنية يجافي الحقيقة والواقـع             
نحرص عليه أشد الحرص هو وحدتنا الوطنية لتحقيق أهدافنا في االستقالل والحرية انطالقا من برنـامج             

  ".١٩٨٨اإلجماع الوطني وإعالن االستقالل الذي أقره مجلسنا الوطني في الجزائر في عام 
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  حكومة هنية تطلب تدخل مصر لحماية التهدئة .٣

اعتبرت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية، إغالق سـلطات االحـتالل            :وكاالتال،  "ليجالخ" -غزة  
معابر قطاع غزة ووقف تزويد القطاع باحتياجاته األساسية وإطالق النار على المزارعين شـرق خـان                
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ودعت الحكومة على لسان المتحـدث باسـمها طـاهر           .يونس، انتهاكاً التفاق التهدئة الذي رعته مصر      
لـن تقبـل بإبقـاء الـشعب     "النونو، مصر إلى التدخل العاجل لوقف هذه االنتهاكات للتهدئة، وقالت إنها          

وأدان النونو في تصريح صحافي، أمس، إغالق المعابر ووقـف          ". اإلسرائيلي"الفلسطيني رهينة للصلف    
  .ة أحدهم بجروحتزويد القطاع باحتياجاته األساسية وإطالق النار على المزارعين ما أدى إلى إصاب

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 الداخلية تنفي فتح السلطات المصرية لمعبر رفح أمام الحاالت المرضية: غزة .٤

  المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين في تصريح صحفي مكتوب             ى نف :غزة
رفح أمام الحاالت المرضية، وأكـدت أن       فتحت معبر    األنباء التي تحدثت عن أن السلطات المصرية قد       

 .التي ال أساس لها من الصحة في شيء األمر ال يتجاوز اإلشاعات اإلعالمية
عدوان في تصريح    من جانبه قال المسؤول اإلعالمي في إدارة المعابر التابعة للحكومة الفلسطينية محمد           

 لكنه لم يف بوعده    أيام أسبوعياً  الثةإن الجانب المصري وعد بفتح معبر رفح لمدة ث        : "صحفي له في غزة   
 ".تجريها الحكومة مع الجانب المصري حتى اللحظة، ونحن بانتظار نتائج المفاوضات التي

  ٢٥/٦/٢٠٠٨ قدس برس
  
 تحقق في أقل فترة وأضعف اإلمكانيات" أمن غزة: "صيام .٥

ستطاعت القضاء على مبدأ    ، على أن وزارته ا    ]في الحكومة المقالة  [أكد سعيد صيام، وزير الداخلية     :غزة
أخذ القانون باليد، وعدم احترام القضاء والسلطة التنفيذية في قطاع غزة، مشدداً في الوقت ذاته علـى أن                

وشدد صيام، في تصريحات   .تجاوزات بعض عناصر األجهزة األمنية عابرة وليست مقصودة أو ممنهجة         
ـ  ن للمواطن واألجنبي، وإعادة هيبة المؤسسة      وجود أم "على أن الوضع في القطاع من       " فلسطين"خاصة ل

 .األمنية والقضاء على الجريمة، تحقق في أقل فترة وبأقل اإلمكانيات
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة قبل عام، استنكف عن العمل غالبية عناصر األجهزة األمنية البـالغ                 

لتنفيذية إلى أن وصل عـددهم       ألف منتسب، واستطاعت الحركة مد الشرطة بالقوة ا        ٥٦عددهم أكثر من    
وعلى الرغم من هذا العدد القليل، اعتبر صيام، أن نجاح األجهزة األمنيـة              . منتسب فقط  ٦٠٠ ألف و  ١٣

، بشهادة األطراف الخارجية الحقوقيـة      "أمر معجز في تاريخ حكومات العالم     "في إدارة القطاع رغم ذلك      
منية استطاعت الكشف عن كبرى الملفـات القديمـة         وشدد وزير الداخلية، على أن األجهزة األ       .والدولية

وأشار إلى أن الداخلية اعتمدت طوال عـام مـن عمرهـا علـى مبـدأ                 .التي كانت مختفية منذ سنوات    
، وتم وضع كافة ضباط وعناصر أجهزة األمـن تحـت المـسئولية             "أن ال أحد فوق القانون    "المحاسبة، و 

وأوضح أن الداخلية أنشأت مكتب المراقب العـام، ومهمتـه           .اوالمراقبة في أدائهم للواجبات الموكلة إليه     
 ".متابعة تجاوزات منتسبي األجهزة األمنية من ضباط وعناصر، واستقبال مظالم المواطنين منهم

  ٢٦/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  الفلسطينيةاألراضي األمن والنظام في ض تدمر فراإلسرائيليةممارسات ال: وزير التخطيط .٦

 ممارسات الحكومة اإلسـرائيلية علـى األرض        إنسمير عبد اهللا وزير التخطيط،      .  قال د  :فاو–رام اهللا   
تهدف لتدمير جهد الحكومة في فرض األمن والنظام، باقتحامها المدن الواقعة تحـت الـسيطرة األمنيـة            

لمانيـا  ، وفـدا بر   أمـس وأشار خالل لقائـه      .الفلسطينية، واغتياالتها والتي كان آخرها في مدينة نابلس       
 فـرض األمـن     وإعـادة  الوضع   إلصالح أن الحكومة ومنذ تسلمها مهامها، وضعت خطة         إلىاستراليا،  
 فرض األمن والقانون فـي المنـاطق   إعادة نجاح الحكومة من خالل إلىولفت وزير التخطيط    .والقانون

  .التي تسلمتها
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 فـي   إالشرعية، والتـي ال تفكـر       قطاع غزة يقع تحت سيطرة حماس بعد انقالبها على ال         " أن   إلىونوه  
 ".مصلحتها الخاصة على حساب الشعب، وتقوم بانتهاك حقوق المواطنين

، وتعيق المفاوضات عبـر     "أنابوليس" تتهرب من تنفيذ االلتزامات المترتبة عليها بعد         "إسرائيل" إنوقال  
ـ           دار الـضم والتوسـع     استمرارها بالتوسع االستيطاني، وضم المزيد من األراضي الفلسطينية، وبناء ج

 . لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية"إسرائيل"العنصري، مطالبا استراليا والمجتمع الدولي بالضغط على 
  ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
  لم تلتزم بالتهدئة "إسرائيل" ونية للقاء مشعل عباس سيزور دمشق وال: عبد الرحمن .٧

حمد عبد الرحمن أن أبـو مـازن سـيلتقي          ألفلسطيني  أعلن مستشار الرئيس ا   : عبد القادر فارس   -غزة  
 دمـشق للبحـث فـي       إلىيوليو المقبل   / تموزائل  أوالرئيس السوري بشار األسد خالل زيارة قريبة في         

وقال عبد الرحمن إنه من المبكر الحديث عن عقد لقاءات بين الرئيس عباس ورئـيس               . أوضاع المنطقة 
الـرحمن    عبد  وأشار ،دمشق قادة الحركة الموجودين في      أوالمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل       

 أن اللقاء هو رهن بموقف يصدر عن حماس يقول إنهم مع الشرعية ومع وحدة               إلىفي تصريحات لعكاظ    
الوطن، وإنهم جادون في قبول مبادرة الرئيس فعلياً وعملياً بمعنى إنهـاء االنقـسام الحاصـل والعـودة            

 هـذه الظـاهرة التـي    إنهاء إلىبو مازن تهدف أطلقها  ألحوار الوطني التي    ن مبادرة ا  إ :وقال. للشرعية
 من فرض أوضاع غير إنسانية على شعبنا        "إسرائيل"أساءت لصورة الشعب الفلسطيني في العالم ومكنت        

 .في القطاع لم يسبق لها مثيل في التاريخ
 عودتنا عدم االلتزام بأي     "إسرائيل" أن عبد الرحمن    أوضح األولمس  أوحول اتفاق التهدئة الذي تم خرقه       

 معابر غزة يخالف اتفاق التهدئة، ولذلك فـان أولـويتهم     بإغالق  إسرائيل  أن قرار  إلى اتفاق تهدئة مشيراً  
 وكانـت   ،تنحصر اآلن في رفع الحصار وفتح المعابر وتثبيت التهدئة التي طالما دعا إليها الرئيس عباس              

 ،حن رحبنا باتفاق التهدئة ألنه في مصلحة الشعب الفلسطيني        ضاف ن أو. حماس تقف في وجهها وترفضها    
  . لحماس كما يصوره المسؤولون في الحركةوليس انتصاراً

 ٢٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
   يعد النتخاب المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"الوطني الفلسطيني" .٨

زية التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني اليوم فـي        تجتمع اللجنة القانونية المرك   :  نادية سعد الدين   – عمان
عمان للنظر قانونياً في دعوة المجلس لالجتماع بمن حضر، وانتخاب المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية               

اجتماع اليوم سيضم نائـب  "الرؤوف العلمي إن  وقال مدير عام المجلس عبد .لمنظمة التحرير الفلسطينية 
د أبو سردانة الذي تولى مؤخراً مهام رئاسة اللجنة بالوكالة بعد وفـاة رئيـسها               رئيس اللجنة الشيخ محم   

جمـال  ) عضو المجلس الوطني منذ تأسيسه وأحد رموز منظمة التحريـر وعـضو لجنتهـا التنفيذيـة            (
ـ   ". عضواً ١٨الصوراني، إلى جانب     اللجنة ستبدي رأيها القانوني في الطرح      "إن  " الغد"وأضاف العلمي ل

  بدعوة المجلس الوطني لالجتماع بمن حضر، إضافة إلى البحث في مسألة استكمال المتعلق 
 ".عضوية المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  مشروع شباب من اجل القدسبإطالقعباس يكلف رابطة الشباب المقدسيين  .٩

 ألقاهـا  في كلمة    لقدس الشريف هي عاصمة دولتنا األبدية، مجدداً       ا أن أكد الرئيس محمود عباس      :رام اهللا 
تمـسكه والقيـادة    " مهرجان القدس في خطـر     "إلىرفيق الحسيني   .  عنه رئيس ديوان الرئاسة د     باإلنابة

وعبر . ألصحابهحتى يعود الحق    . بحقوق شعبنا وثوابتة على درب سلفه الرئيس ياسر عرفات والشهداء         
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ونحن نواصل الصمود   : " نصرتهم، وقال  إلى واألصدقاء األشقاء  داعياً األهلمود  عن فخره واعتزازه بص   
: وأردف... صـحابه ألى إ والعالم المسيحي كي يقف معنا ليعود الحق واإلسالميةمتينا العربية   أ إلىننظر  

ان  الرئيس برابطة الشباب المقدسيين التي نظمت المهرج        وأهاب . يعود وال مجال لغير ذلك     أنالحق يجب   
الذي وصفه الرئيس بالمشروع    " شباب من اجل القدس   "، العمل من اجل قيادة وانجاز حملة        اإلطارفي هذا   

 والمسيحي والديمقراطي مـن اجـل       اإلسالميالهام لحرية المدينة، ليكون لنا تجمع هائل للشباب العربي          
 مناضلين  نخوضها يومياً جلها معركة طويلة وصعبة، ولكننا س     ن معركتنا في القدس وأل    إ: ضافأو .القدس

 نموت في رحابها على درب كل الشهداء الذين ارتقوا مـن اجلهـا              أوومدافعين عن المدينة لنحقق الحلم      
 مـن   أفضل الموت صامدين    أنسهم الشهيد ياسر عرفات وفيصل الحسيني وآالف الذين قرروا          أوعلى ر 

 عاما مـن االحـتالل      وأربعين كل ذلك     يسيطر على المدينة التي قال انه رغم       أناالستسالم لعدو يحاول    
 .ألفا ٣٣ البلدة القديمة من أسوار داخل ألفا ٣٠ صامد منهم ألف ٢٥٠نحن فيها 

 ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
  وحماس تنفي تسلمها أي دعوة رسمية ..."حوار القاهرة"مصر تدعو الفصائل للمشاركة في  .١٠

جهت مصر الدعوة لسبع فصائل فلـسطينية        و :٢٥/٦/٢٠٠٨ المصريونصحيفة   في   كتب أحمد عثمان  
للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي من المرجح أن تستضيفها القاهرة في نهاية األسبوع القـادم،                
ويأتي في صدارة أولوياتها إعادة التوافق الفلسطيني، وتطبيع األوضاع في قطـاع غـزة، مـن خـالل                  

 نتائج الحوار ملزمة لجميع الفصائل، والتي يتوقع أن         وستكون .استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس     
تشمل تحقيق المصالحة بين فتح وحماس واالتفاق على إعادة االستقرار إلى الساحة الفلـسطينية، وفقـا                
التفاق القاهرة، ومكة المكرمة، والمبادرة اليمنية، وسيتضمن شرطا باستبعاد أي طرف ال يلتزم باالتفاق              

  .ادمةمن جوالت الحوار الق
وقبلت حماس دعوة القاهرة للحوار، لكنها أبدت تحفظا على مشاركة أحمد عبد الرحمن النـاطق باسـم                 
حركة فتح، والسفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو في جلسات الحوار، حيث تتهمها بإحباط المبـادرة            

  .اليمنية
ينية تتضمن آلية تنفيذ أي اتفاق      أن القاهرة بصدد طرح ورقة على األطراف الفلسط       " المصريون"وعلمت  

يتم التوصل إليه، لعدم إعطاء الفرصة ألي من الفصائل لاللتفاف على أي اتفاق متوقع الوصـول إليـه،                  
وبعد الحصول على دعم عربي ومن أطراف تتمتع بعالقات وثيقة مع حركة حمـاس للتوصـل التفـاق                  

  .للمصالحة
: فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أمس      قال   :غزة من   ٢٦/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   وأوردت  

إن حركته لم تتسلم دعوة رسمية من أي دولة عربية الحتضان الملف الفلسطيني وإلنهاء حالة االنقـسام                 
وأضـاف برهـوم فـي تـصريحات         .الداخلي رغم تواصلها مع كثير من الدول لرعاية الحوار الشامل         

 أن   مؤكداً ، فتح بأي شكل من األشكال وتحت أي مظلة        إن الحركة ال تمانع أن تجلس مع حركة       : صحافية
وأكد على عدم وجود معتقلين سياسيين فـي سـجون           .الحركة هيأت األجواء إلنجاح الحوار الفلسطيني     

 مـن    إلى أن األجهزة األمنية بالضفة العربية ال تزال تعتقل عـدداً            مشيراً ،الحكومة الفلسطينية في غزة   
 .عالم وتغلق المؤسساتعناصر الحركة وتقيد حرية اإل

  
 تصريحات رايس دليل على أن الفيتو األمريكي هو المعيق ألي حوار فلسطيني: حماس .١١

رايس على حمـاس االعتـراف        انتقدت حركة حماس اشتراط وزيرة الخارجية األمريكية كوندليزا        :غزة
م لجامعة الدول العربيـة     على طلب األمين العا    باالتفاقات الدولية قبل أي حوار بينها وبين فتح في ردها         

الذي تضعه اللجنة الرباعية واإلدارة األمريكية أمام الحـوار          عمرو موسى خالل لقاء برلين برفع الفيتو      
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مكتـوب أن     المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تـصريح صـحفي           اعتبرو. الفلسطيني الداخلي 
زال هو المعيق الحقيقي أمام أي بـدء        األمريكي كان وال     تصريحات رايس هي دليل أكيد على أن الفيتو       

لن يكون هناك جدية ألي حوار فلسطيني داخلي ما لـم ُيرفـع             : "وقال للحوار بن حركتي حماس وفتح،    
تتخلص حركة فتح من الخضوع لهذا الفيتو، وتعكس هـذه التـصريحات مـصداقية               الفيتو األمريكي أو  

 آلخرين للموقف الخارجي، كما أن السؤال الذي      تجاه الحوار وأن المشكلة هي في ارتهان ا        موقف الحركة 
عـن طبيعـة     وجهه السيد عمرو موسى إلى رايس يعكس اإلدراك العربي أن األزمة الفلسطينية ناتجـة             

 .، على حد تعبيره"الموقف الدولي الذي يمنع أي مصالحة فلسطينية
  ٢٥/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
  تفاقاالصر لحماية تطلب تدخل مو بانتهاك التهدئة "إسرائيل" تتهم حماس .١٢

أكدت حركة حمـاس أن القـرار        :وكاالتال  ونقالً عن  غزةمن   ٢٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ودعـا  . اإلسرائيلي بإغالق معابر قطاع غزة يمثل انتهاكا التفاق التهدئة ويعكس سوء النوايا اإلسرائيلية            

طراف المعنية للضغط على االحتالل     المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي جميع األ          
  .من أجل االلتزام باالتفاق ضماناً الستمراره

 حذرت حركة حماس من أن اتفـاق التهدئـة الـذي تـم       :غزةمن   ٢٥/٦/٢٠٠٨ قدس برس وجاء في   
بانتهاك التهدئة مـن    " إسرائيل"اإلسرائيليين يتعرض لتهديدات خطيرة تنذر بفشله، واتهم         التوصل إليه مع  

 .هداف مزارعين فلسطينيين في خانيونس فجر هذا اليومخالل است
التهدئة في قطاع غـزة كونهـا        رفضت حركة حماس تحميلها المسؤولية من قبل تل أبيب عن خرق          كما  

المعنيين من أجل الضغط على الدولـة        تسيطر على القطاع، مؤكدة أنها أجرت اتصاالت مع مصر وكل         
 إسماعيل رضوان القيادي في الحركـة       .وقال د  .التجارية ق المعابر العبرية لاللتزام بالتهدئة، وعدم إغال    

المسؤولية، وحماس قالت أن التهدئة هي توافق وطني وهي مع هذا            نرفض تحميلنا ": "قدس برس "لوكالة  
إشكالية تحدث على ساحة قطاع غزة ممكن عالجها عبر التواصل مـع الفـصائل               التوافق الوطني وأي  

وهي مستمرة فـي الحفـاظ    وفصائل المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتهدئة    " حماس"ن   أ مضيفاً ".الفلسطينية
 دولـة االحـتالل بأنهـا تـسعى         رضوانواتهم   .على ما أعطته من توافق وطني لمصر، حسب تعبيره        

 مصر بأخذ دورها في الضغط على االحتالل        غزة البتزازهم، مطالباً   للتضييق على الفلسطينيين في قطاع    
 .واستحقاقات التهدئة لتزام بشروطمن اجل اال

  
 " والرد سيكون جماعياًإسرائيلاذا احترمتها "الجهاد االسالمي يحترم التهدئة  .١٣

كدت حركة الجهاد االسالمي مساء االربعـاء فـي         أ :غزةمن   ٢٦/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   نشرت  
قيد بالهدنة المطبقة مع إسرائيل     ختام لقاء عقد في غزة بين مندوبيها ومندوبي حركة حماس، انها تريد الت            

اكدنا ألشقائنا في   "علن المتحدث باسم الحركة داود شهاب لوكالة فرانس برس          أو .يونيو / حزيران ١٩منذ  
وسنطبق االتفاق حول تعليق اعمال العنـف اذا مـا احترمتـه    . حماس اننا مصممون على احترام الهدنة   

جهاد والجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين والجبهـة          لجنة تضم مندوبي ال   "واوضح ان    ".إسرائيل ايضا 
ندما تخرق إسرائيل الهدنة في الـضفة الغربيـة لتحديـد           عالديموقراطية لتحرير فلسطين وفتح ستجتمع      

  ".ردها
هـددت حركـة    : وكـاالت ال سمير حمتو و   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٦/٢٠٠٨الدستور  وأضافت  

مات بعد اطالق رصاص من جانب القوات اإلسرائيلية علـى          الجهاد االسالمي أمس بشن مزيد من الهج      
 .مزارع فلسطيني اثناء عمله في حقله بقرية خزاعة القريبة من حدود غزة
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 االحتالل غير معني بالتهدئة وجرائمه لن تمر دون عقاب: األجنحة العسكرية لفتح .١٤
ة والتصنيع ومجموعة الشهيد     أكدت كتائب الشهيد سامي الغول وكتائب شهداء األقصى لواء الهندس          :غزة

محمد صيام وكتيبة الرشيدين على حقها المشروع في المقاومة وأن قوات االحـتالل ال تفهـم اال لغـة                   
وأكدت األجنحة العسكرية في بيـان لهـا         .المقاومة وأنها غير معنية بالتهدئة ال من قريب وال من بعيد          

ئم االحتالل لن تمر دون عقاب، وسـيدفع العـدو   على حقها المشروع بالمقاومة ضد االحتالل، وان جرا "
وشددت األجنحـة    .ثمن جرائمه، وأن المقاومة حق مقدس لها كفلته كل المواثيق الدولية ولن تتخلى عنه             

على أن هذه الجريمة االحتاللية في نابلس والتي راح ضحيتها اثنان من أبناء الشعب الفلسطيني لن تمـر                  
ودعت األجنحة العسكرية كافة فـصائل المقاومـة وأجنحتهـا           .رائمهدون عقاب وسيدفع المحتل ثمن ج     

العسكرية أن تتحمل مسؤولياتها بحماية أبناء شعبنا من الهجمة االحتاللية الخطيرة وأن يكونوا على قـدر                
وطالبت األجنحة العسكرية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ووضع حـد للجـرائم واالنتهاكـات        .الحدث

  .لتي تجاوزت كل القوانين واألعراف الدولية واالنسانيةاإلسرائيلية ا
 ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

 
  موقفها من التهدئة بعد التصعيد اإلسرائيلي في الضفة" ستراجع"أنها تحذر من الجبهة الشعبية  .١٥

موقفها مـن   " ستراجع" حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أنها         :وكاالتال سمير حمتو، و   -غزة  
وقـال   ".تسكت على هذا التـصعيد    "اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وقالت انها لن        " التصعيد"تهدئة بعد   ال

ارتكبت قوات االحتالل جريمة فـى      "عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر في تصريحات          
لنا أن االحتالل   نابلس، وبهذه الجريمة إسرائيل تواصل عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، ونحن حذرنا وق           

اإلسرائيلي ال يحترم االتفاقيات وسيستغل هذه التهدئة إلطالق يده بالضفة الغربية ومواصـلة ممارسـاته               
 ".العدوانية ضد شعبنا

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
   إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة للرد على أي خرق إسرائيلي للتهدئةتدعوألوية الناصر  .١٦

 دعت ألوية الناصر صالح الدين الجناح العـسكري للجـان المقاومـة             :وكاالتال سمير حمتو، و   -غزة  
 .إسـرائيلي للتهدئـة  " خرق"الشعبية الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة للرد على أي        

إن التهدئة خيار وطني أجمعت عليه الفصائل وأن أي خرق إسرائيلي           "وقال أبو عبير القيادي في األلوية       
 ".لي أي أرض فلسطينية ال بد أن يقابل برد تجمع عليه كافة الفصائلأو مجزرة ع

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
   في مهب الريح"إسرائيل"الهدنة بين حماس و: جيروزاليم بوست .١٧

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية ان الهدنة الهشة بين حركـة حمـاس             : ترجمة محمد بشير  
انتهاك عندما قتلت القوات اإلسرائيلية عضو الجهاد االسـالمي         وإسرائيل قد تعرضت لهزة كبرى واول       

طارق ابو غالي ورد المقاومون الفلسطينيون باطالق ثالثة صـواريخ قـسام علـى مدينـة سـيدروت                  
واوضحت الصحيفة انه رغم قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت انه لم يـصدر              . اإلسرائيلية

س اال ان مسؤوال دبلوماسيا إسرائيليا اكد انه ال حاجة الولمـرت بإعطـاء              اوامره بقتل ابو غالي في نابل     
الضوء االخضر الي عمل عسكري في االراضي الفلسطينية طالما ان الجيش اإلسرائيلي يملك االوامـر               
بشن الغارات والتوغالت في كل من قطاع غزة والضفة الغربيـة بـدون موافقـة اضـافية للحكومـة                   

 مصادر في القيادة المركزية اإلسرائيلية الى ان جميع المستويات الضرورية اقرت            واشارت. اإلسرائيلية
قيام الجيش بأي عمل عسكري او اعتقاالت في الضفة والقطاع واكد المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ان                
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ونقلت الصحيفة عن احد كبيـر مـساعدي        . الهدنة مع حماس تقتصر على القطاع فقط وال تشمل الضفة         
رت قوله ان إسرائيل ستبحث عن الخيارات المناسبة للرد على الهجمات الصاروخية التـي اليمكـن                اولم

 .قبولها وال السكوت عنها
 ٢٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  حماس تنفي أي عالقة بين فتح معبر رفح وصفقة إطالق شاليت .١٨

 تمامـاً عـن     أكدت حركة حماس على أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة منفصل          :  نادية سعد الدين   - عمان
 عضو المكتب السياسي في الحركـة       قالو .صفقة إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت       

ـ   اتفاق التهدئة لم ينص على إدراج سراح شاليت، كما ال ينص علـى             "من دمشق إن    " الغد"محمد نزال ل
وأوضح نزال بأنه    .ل اإلعالم ، بحسب ما تردد مؤخراً عبر وسائ      "بند يتعلق بالحوار الفلسطيني الفلسطيني    

ال مانع لدى حماس من تفعيل وتنشيط صفقة إطالق سراح شاليت، مقابل إطالق سراح أسرى ومعتقلين                "
فلسطينيين من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ولكن ليس على أسـاس اتفـاق التهدئـة ألن الملفـين                 

ق التهدئة الذي إذا نجح بتنفيـذ مـا جـرى     حماس تعطي األولوية التفا   "وقال إن    .بحسب قوله " منفصلين
   ".التوافق عليه، فسيجعل التفاهم حول صفقة شاليت أكثر فعالية

، "عدم وجود عالقة للحوار الفلسطيني الفلسطيني باتفاق التهدئة أو بملف صفقة شـاليت            "وأكد نزال على    
طيني، وذلك منذ إعالن رئـيس      لم يتم إبالغنا حتى اآلن بأية ترتيبات على صعيد الحوار الفلس          "وقال إن   

السلطة الفلسطينية محمود عباس في مطلع الشهر الجاري عن مبادرة الحوار الـوطني الـشامل إلنهـاء          
، الفتـاً إلـى أن      "المؤشرات الراهنة ال تدلل على الجدية في الحوار       "ورأى نزال بأن     ".االنقسام الداخلي 

 العواصم اإلقليمية والدولية والتي تسببت سابقاً       بعض األشخاص في رام اهللا إلى جانب أطراف في بعض         "
في إجهاض اتفاق مكة، هي التي أجهضت عقد الحوار األخير بين حركتي فتح وحماس، مثلمـا تـسعى                  

  ".اليوم إلفشال الحوار الفلسطيني
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  شاليت يدخل عامه الثالث في األسر وخاطفوه يتمسكون بشروطهم .١٩

 صادف يوم امس مرور عـامين       : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٦/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
كاملين على أسر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت في عملية فدائية نفذها مقاتلون مـن حركـة حمـاس                  

كيرم (ولجان المقاومة الشعبية وجيش اإلسالم في موقع عسكري إسرائيلي يقع قرب معبر كرم أبو سالم                
، الذراع العسكرية لحركة حمـاس،      "كتائب القسام "وفي هذه المناسبة، شددت     . ٢٥/٦/٢٠٠٦ في   )شالوم

على تمسك الخاطفين بشروطهم إلطالق شاليت، في وقت تستعد فيه حماس لبدء مفاوضات غير مباشرة               
ئيلية امس رسالة إلى الحكومـة اإلسـرا      " أبو عبيدة "ووجه الناطق باسم الكتائب      .مع إسرائيل في القاهرة   

أقول للحكومة الصهيونية إن االستمرار في      : "وقال في تصريح  . طالبها فيها باالستجابة لشروط الخاطفين    
التعنت سيؤدي إلى خسارة كبيرة لالحتالل، والكرة اآلن في ملعب االحتالل، وإذا كان االحـتالل معنيـاً                 

صفاً هـذه الـشروط مـن دون أن         ، وا "، فعليه أن يرضخ لشروط المقاومة     )التبادل(بانجاز هذه الصفقة    
، فعليـه أال يحلـم     )الشروط(إذا لم يقبل االحتالل بها      : "وأضاف". عادلة وإنسانية وواضحة  "يحددها بأنها   

 ١١بأن يرى الجندي األسير النور ألن أسرانا الذين بلغ عددهم حتى اآلن في سجون االحتالل أكثر مـن       
 ".معنيين بإطالقه، فنحن كذلك معنيون باإلفراج عـن أسـرانا         ألف أسير، أهم لدينا بكثير منه، وإذا كانوا         

التوقف عن منطق التعنت واالستكبار والعنجهية ألن هـذا المنطـق لـن             "ودعا الحكومة اإلسرائيلية إلى     
يجلب لهم سوى الخسارة، ونحن سنحتفظ بهذا الجندي كورقة لإلفراج عن أسرانا، ولـن نتنـازل عـن                  

قبل بعضها،  "، كاشفاً أنه    "االحتالل حتى اآلن لم يقبل بالشروط كاملة      "ى أن   وأشار إل  ".شروطنا مهما كان  
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لكن نحن قلنا أنه غير وارد في حسابنا أبداً أن نتنازل عن أي شرط من شـروطنا، ألن هـذه الـشروط                      
  ".تتعلق بحياة وحرية اآلالف من األسرى في سجون االحتالل

اننا بعد عامين على عملية الـوهم الُمبـدد،         : "نيين، وقال رسالة أخرى لألسرى الفلسطي   " أبو عبيدة "ووجه  
نقف بخُطى ثابتة نحو تحقيق صفقة تبادل أسرى مشرفة، فقضية األسرى على رأس سلم أولوياتنا، هـذه                 

قدمنا المئات من الـشهداء     : "وأضاف". قضية تهم كل شعبنا الفلسطيني من جميع طوائفه وفئاته وأطيافه         
ن ندخر جهداً في أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل اإلفراج عن أسرانا فـي                 من أجل قضية األسرى، ول    

سجون االحتالل، وسنبقى دوماً األوفياء لألسرى، وعلى شعبنا الفلسطيني أن يطمئن أن كتائب القسام في               
منهجيتها وفي عملها تفكر في شكل أساسي في تحريرهم، وهم في رأس اهتماماتها، ولن نكل ولن نمـل                  

 أسرانا األبطال جميعاً بيننا، بين أهليهم وذويهم وإخوانهم المجاهدين، وقد انعتقـوا مـن نيـر                 حتى نرى 
  ".االحتالل وسجونه الظالمة

سربت أخيراً الرسالة الثانية من شاليت إلى أهله، والتـي حملهـا معـه الـرئيس                " كتائب القسام "وكانت  
 الرسالة نشرت في السابق، لكـن هـذه هـي           هذه"إن  " أبو عبيدة "وقال  . األميركي السابق جيمي كارتر   

النسخة األصلية التي لم تنشر والمدونة بيد شاليت، وسبب نشرها في هذا الوقت هو مرور عامين علـى                  
أسره، وليس هناك سبب آخر، سياسياً أو غير ذلك، وهي ليست جديدة اذ نشرت في وسائل اإلعالم قبـل                   

 ".أسبوعين
رجحت مصادر قريبة    : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  

في مقابل [أن تبدي الحركة مرونة في خصوص عدد األسرى الذين تشترط إطالقهم          " الخليج"ـمن حماس ل  
  .، من دون التنازل بشأن تصنيف األسرى بحسب معايير االحتالل]شاليت

إن الذكرى السنوية الثانيـة     " أبو مجاهد "ة الشعبية   وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم لجان المقاوم       
خيار المقاومة هو السبيل األنجع لردع االحتالل خاصة في التعامـل مـع ملـف               "ألسر شاليت تؤكد أن     
 ".األسرى والمعتقلين

أكـد أبـو مجاهـد أن       :  سمير حمتو  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة وأضافت  
بأن سجلت أول عملية أسر لجندي إسرائيلي خـالل         " الوهم المتبدد "قلة نوعية في عملية     المقاومة حققت ن  

وكشف الناطق باسـم     .معركة عسكرية في تاريخ انتفاضة األقصى المباركة وفي داخل الوطن المحاصر          
 لجان المقاومة ان الفصائل اآلسرة للجندي شاليت قد كان لها موقف واضح في دعم اتمام صفقة التبـادل                 
بما يحقق االفراج عن قائمة األسرى المقدمة وحرصها على أن تشمل األسرى أصـحاب المحكوميـات                
العالية، ولم تتأخر في سبيل ذلك اظهارها حسن النوايا عبر اخراج شريط صوتي للجندي شـاليت فـي                  

 .الذكرى األولى لعملية األسر قبل عام
  
  في غزة  معظمهم سقطوالسطينياً ف١٣٦٤االحتالل قتل منذ اختطاف شاليت ": قدس برس" .٢٠

شاليت، قبـل     قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ أسر المقاومة الفلسطينية في غزة الجندي جلعاد            :غزة
انتفاضة األقصى التي     فلسطينيا، معظمهم سقطوا في قطاع غزة، ليصل بذلك عدد ضحايا          ١٣٦٤عامين  

 ١١٦٧فان  " قدس برس "صائية الخاصة بوكالة    وحسب اإلح  .شهيداً ٥٤٢١ إلى   ٢٨/٩/٢٠٠٠اندلعت في   
لضفة، وسبعة فلسطينيين استشهدوا في       فلسطينيا استشهدوا في   ١٩٠فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة، و     

 طفال هم دون سن الثامنة عـشرة مـن          ١٩٣وأوضحت اإلحصائية أن من بين الشهداء        .القدس المحتلة 
 منذ تنفيذ عملية الخطف وحتى نهاية       ٢٠٠٦ سقط في عم     وأشارت إلى انه   .سقطوا خالل العامين   العمر،
غـزة و     شهيدا سقطوا في قطاع    ٤٤١ طفال، موضحة أن من بين الضحايا        ٨٧ شهداء، بينهم    ٥٠٥ العام
 . شهيدا سقطوا في الضفة الغربية وشهيد واحد سقط في القدس المحتلة٦٣
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فلسطينيا سـقطوا    ٣١٥ طفال، و  ٤٢  فلسطينيا بينهم  ٤١٢ سجل سقوط    ٢٠٠٧وأفادت اإلحصائية أن عام     
 .سقطوا في مدينة القدس المحتلة  فلسطينيا سقطوا في الضفة الغربية، وستة شهداء٩١في قطاع غزة، 

 /حزيـران   حتى الخامس والعشرين من شهر     ٢٠٠٨ شهيدا سقطوا في عام      ٤٤٧وحسب اإلحصائية فان    
 طفال هم دون    ٦٤أن من بين الشهداء     وأوضحت   .يونيو الجاري وهي الذكرى السنوية الختطاف شاليت      

 . شهيدا سقطوا في الضفة الغربية٣٦وقطاع غزة،   شهيدا سقطوا في٤١١سن الثامنة عشرة، و
  ٢٦/٦/٢٠٠٨ قدس برس

 
  حماس تنفي ما نشرته هارتس عن وجود انشقاق في كتائب القسام .٢١

ية من ان كتائـب القـسام       اإلسرائيل" هآرتس" نفت حركة حماس امس ما نشرته صحيفة         : غزة –رام اهللا   
الجناح العسكري للحركة يعاني من انشقاق كبير في صفوفه بعد ان جـرت محـاوالت لتنحيـة القائـد                   

واعتبرت حماس ان تلك األنباء عارية عـن الـصحة           .العسكري للكتائب في قطاع غزة احمد الجعبري      
 .ئب القسام وحركة حماستماما وانها تلفيقات إسرائيلية  تدخل في نطاق الحرب النفسية ضد كتا

انه جرت مؤخرا فـي حركـة حمـاس    "وكانت صحيفة هآرتس نقلت امس عن مصادر فلسطينية  قولها     
محاولة لتنحية قائد الذراع العسكري احمد الجعبري عن منصبه واستبداله بعماد عقل احـد كبـار قـادة                  

انشق الى معـسكرين واحـد       "مكتائب القسا "، موضحة ان المحاولة فشلت وان الذراع العسكري         "الكتائب
االزمة في الذراع العسكري جـاءت علـى        "وقالت الصحيفة ان    . برئاسة عقل والثاني برئاسة الجعبري    

خلفية توتر مستمر بين الجعبري وبين رجال القيادة السياسية لحماس في غزة، بمن فيهم محمود الزهـار                 
ع تعليماتها ليس فقط  بالنـسبة للنـشاط ضـد    حيث ترى القيادة ان الجعبري يدير سياسة مستقلة وال يطي        
التوتر بين الطرفين   " وتشير الصحيفة الى ان      ".إسرائيل، ولكن ايضا بالنسبة للفصائل الفلسطينية االخرى      

وجد تعبيرا حقيقيا له في االسابيع االخيرة في أعقاب محاولة شرطة حماس في غزة اعتقال بعض نشطاء                 
ال جنائية حيث عارض النشطاء االعتقال، وعندما جـاءت الـشرطة           الذراع العسكري، لدورهم في اعم    

قائد الشرطة توفيق جبر والذي     "وتقول الصحيفة ان     ".العتقالهم دارت اشتباكات نارية بينهم وبين الشرطة      
ال ينتمي لحماس توجه الى سعيد صيام وطلب منه ان يطلب من الجعبري تسليم النشطاء العاقين ولكـن                  

 وفي اعقابه، توجه صيام الى محمد ضيف الذي كان في الماضي رئـيس الـذراع                الجعبري رفض ذلك  
وتزعم الصحيفة ان الضيف اعلن تنحية الجعبري عن منصبه          ".العسكري، كي يكون محكما في الخالف     

حـسب  " واستبداله بعماد عقل فرفض الجعبري هذا ايضا، والشرخ في عز الدين القسام بقي على حالـه               
لصحيفة ان االنشقاق في الذراع العسكري ال يزال ال يؤثر على قرار كل التيارات في               وتقول ا . الصحيفة

 .حماس التمسك بوقف النار مع إسرائيل
 ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
 المؤتمر السادس ويرفض تأجيل  في العالمفتحكشف عن تشكيل لجنة لحصر امالك يبلعاوي  .٢٢

من % ٨٠ المركزية لحركة فتح، حكم بلعاوي، عن انجاز          اعلن عضو اللجنة   :  منتصر حمدان   -رام اهللا   
التحضيرات واالستعدادات لعقد المؤتمر العام السادس للحركة، مشددا على رفض اية محاوالت لتأجيـل              

واكد بلعاوي في مقابلـة خاصـة مـع     .او تأخير انعقاده حيث من المفترض ان يعقد قبل نهاية هذا العام       
اي مبررات موضوعية تعيق التقدم باتجاه عقـد المـؤتمر العـام للحركـة              عدم وجود   ) الحياة الجديدة (

وضرورة العمل من اجل خلق نماذج قيادية جديدة في الحركة بما يساهم في انهاء ما وصـفه بالدوامـة                   
والضعف الذي باتت تعيشه والذي يتعارض مع حجم وتأثير هذه الحركة ورؤيتها في الدفاع عن المصالح                

 .وحماية المشروع الوطنيالوطنية العليا 
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من جهة ثانية كشف بلعاوي عن تشكيل لجنة بقرار من اللجنة المركزية للبدء بحصر امـالك الحركـة                  
 .المنتشرة في العالم، واعادة تسجيلها باسم الحركة بعد ان كانت مسجلة باسماء اشخاص

 ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
  "صفقة شاليت" عن إطالقهم ضمن "إسرائيل"محادثات ديكل تركز على أسرى تتحفظ  .٢٣

 أن محادثات المسؤول اإلسرائيلي "الحياة"كشفت مصادر مصرية موثوقة لـ  : جيهان الحسيني-القاهرة 
المكلف ملف صفقة تبادل األسرى عوفر ديكل مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان 

أيديهم ملطخة " على إطالقهم تحت مسمى أن اليوم في القاهرة، ستتناول أسماء أسرى تتحفظ إسرائيل
 اسم، وهي تتحفظ عن ١٠٠٠مصر سلمت إسرائيل قائمة تضم ": واوضحت المصادر ."بالدماء اليهودية

اإلسرائيليين أبدوا استعدادهم لإلفراج عن االسرى الذين لديها "، مشيرة إلى أن " في المئة منهم٧٥اطالق 
ى خارج األراضي الفلسطينية لضمان عدم ممارستهم أي أعمال تحفظات على اطالقهم شرط إبعادهم إل

خطوات إبرام الصفقة "وقالت المصادر إن  ."عدائية ضد اإلسرائيليين، لكن مصر تعترض على ذلك
 أسيرا فلسطينيا في مقابل اإلفراج عن الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليت ١٥٠تتناول إطالق 

وعقب وصوله .  أن يسمح ألسرته خالل هذه الفترة برؤيته في القاهرةوتسليمه لمصر لمدة أسبوع، على
 أسيرا، ٥٥٠ أسير فلسطيني، وبعد شهرين يتم إطالق ٣٠٠إلى إسرائيل يتم إطالق ) بعد أسبوع(

إسرائيل متمسكة بهذه الخطوات، لكن "وأشارت المصادر إلى أن . "معظمهم من النساء واألطفال
 ."اإلشكالية هي في االسماء

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  في المفاوضات مع الفلسطينيين" تقدم كبير"أولمرت يتحدث في الكنيست عن تحقيق  .٢٤

ان المفاوضات "قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، في كلمته أمام الكنيست امس، : رام اهللا
ا أكد أن مصر ستقوم بدور ، كم"مع السلطة الفلسطينية ال تقترب من نهايتها، وإنما تم تحقيق تقدم كبير

وقال أولمرت، وسط مقاطعة المعارضة، إن أية  .مهم في قضية الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شاليط
وقال إن حكومته تنشغل . مفاوضات تجريها حكومته ستعتبرها المعارضة خضوعا لكونها ال تريد السالم

ه فإنه يبذل جهودا في المفاوضات مع وبحسب. بأمور كان حزب كديما قد عرضها عشية االنتخابات
ووصف المفاوضات مع الفلسطينيين بأنها جدية ومسؤولة . الفلسطينيين ومع أية دولة عربية مستعدة لذلك

 . وحقيقية، وأنه لم يكن لها مثيل منذ سنوات كثيرة
 ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة

  
  لجنديينغالبية حكومة أولمرت تؤيد التبادل قبل اإلعالن عن مصير ا .٢٥

بالنـسبة إلـى    "قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت في كلمة ألقاها أمام الكنيست إنه             : وكاالت
فقد قررتُ أن أحيل القضية على الحكومة لتوافق عليها خـالل           ) ريغيف(وإلداد  ) ايهود غولدفاسر (أودي  

 ستطرح على مجلس الوزراء، حتى إذا لم        صفقة التبادل مع حزب اهللا    " المقبل، مضيفاً أن     "اجتماعها األحد 
  . "تستكمل الحاخامية العسكرية الفحوص الخاصة لتحديد حالة الجنديين

 وزيرا يؤيدون صفقة التبادل،     ١٢ أن   "يديعوت أحرونوت "وأظهر استمزاج آلراء الوزراء أجرته صحيفة       
ك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي،      وأن أربعة آخرين يميلون إلى تأييدها، بينهم وزير الدفاع ايهود بارا          

  . فيما لم يقرر تسعة وزراء، بينهم أولمرت كيفية تصويتهم بعد
وكانت السلطات اإلسرائيلية دعت كبير حاخامي الجيش افيهاي رونسكي إلى اتخاذ قرار بـشأن إعـالن                

قتـل بالتأكيـد    "ديين  وبحسب تقرير الجيش اإلسرائيلي الذي سلم إلى الحاخام فإن احد الجن          . وفاة الجنديين 
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إلى ذلك، نفى ديوان رئيس الوزراء ما ذكرتـه مـصادر           . "ويرجح جداً أن اآلخر قد لقي المصير نفسه       
عسكرية عن أن أولمرت طلب من رئيس هيئة األركان في الجيش الجنـرال غـابي أشـكنازي تجميـد        

  . كان دفنهمااإلجراءات الرامية إلى اإلعالن عن الجنديين المخطوفين قتيلين ال يعرف م
  ٢٦/٦/٢٠٠٨السفير 

  
 مفاوضات سرية نقابية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تتعلق بالديون .٢٦

تجـري  ) الهـستدروت ( ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس أن نقابة العمال اإلسـرائيلية           : د ب أ   -تل أبيب 
الهستدروت لهذه النقابـات    مفاوضات سرية مع النقابات المهنية الفلسطينية لتسديد الديون المستحقة على           

 عامـاً   ١٥وتراكمت الديون على مدار فترة حوالي        .والتي تقدر بالماليين من العملة اإلسرائيلية الشيكل      
على خلفية رسوم العضوية التي قامت الهستدروت بجبايتها من العمال الفلسطينيين الـذين عملـوا فـي                 

 الفلسطينية كما هو منصوص عليـه فـي االتفاقـات           إسرائيل، ولم تقم بتحويل هذه األموال إلى النقابات       
وذكرت مصادر في الهـستدروت      . لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين    ١٩٩٥المعقودة بين الجانبين عام     

 .انه لم يتم تحويل هذه األموال خالل فترات معينة بسبب سوء األوضاع األمنية
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  بمبادرة النائب زحالقة؛ الكنيست تناقش تنكيل جنود االحتالل بالمعتقلين الفلسطينيين .٢٧

جمال زحالقة رئس كتلة التجمع البرلمانية، بشأن .في اقتراح على جدول أعمال الكنيست، قدمه النائب د
، قال إن تقرير اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، حول تنكيل الجنود بالمعتقلين الفلسطينيين

 ".مدرسة االحتالل تربي الجنود على السادية، وأنهم يتلذذون بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم"
ويتناول التقرير المشار إليه تعامل الجنود مع المعتقلين الفلسطينيين بعد تكبيلهم باألصفاد وتعصيب 

 تستغرق سوى ساعات معدودة، يسرد التقرير وخالل هذه العملية التي ال. عيونهم، ونقلهم إلى المعتقالت
وفي  . حالة من ضمن آالف الحاالت التي يتعرض فيها المعتقلون إلى التنكيل الوحشي من قبل الجنود٩٠

 نواب، تحويل الموضوع إلى لجنة القانون ٦ نواب، مقابل ٧نهاية النقاش أقرت الكنيست بأغلبية 
  .والدستور لمتابعة مناقشته

  ٢٦/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  بركة يطالب أولمرت بفك الحصار عن جامعيي غزة .٢٨

بعث العضو العربي في الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، رسـالة               :نابلس
إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت، يطالبه فيها بوقف االجراءات التي تمنع طالبا جامعيين مـن قطـاع                 

وقال بركة في رسالته، إن مئات الطالب الجامعيين         .لوطن للدراسة الجامعية  غزة من التوجه إلى خارج ا     
في القطاع يواجهون ضائقة جدية بسبب الحصار، ومنعهم من التوجه إلى المعاهـد والجامعـات التـي                 
انتسبوا اليها، ومن بينهم من حصل على منح جامعية، ويكاد يفقدها بسبب تـأخره عـن التوجـه إلـى                    

  .الجامعة
  ٢٦/٦/٢٠٠٨ اإلماراتية الخليج

  
   تقود حملة لدفع أمريكا ضرب إيران"إسرائيل" .٢٩

االخباريـة االمريكيـة ان     " سي بـي اس   "أوضحت شبكة   : طهران- الترجمة، احمد السالم   -محمد بشير   
اسرائيل تقود حملة اعالمية ودبلوماسية مكثفة لحمل ادارة بوش على توجيه ضـربات عـسكرية الـى                 

انية وذلك مع وصول رئيس هيئة اركان القوات االمريكية المـشتركة االدميـرال             المنشآت النووية االير  
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ونسبت الشبكة الى المحلل العـسكري      . مايك مولين الى الدولة العبرية في زيارة رسمية تستمر عدة ايام          
تالك االمريكي مايكل اورين قوله ان االدارة االمريكية اكدت للدولة العبرية من انها لن تسمح اليران بام               

االسلحة النووية مشيرا الى ان االسرائيليين ال يريدون انتظار االدارة الجديـدة لحـل الملـف النـووي                  
واشارت . االيراني النهم يشكون وال يعرفون ماذا ستكون سياسات الرئيس االمريكي المقبل تجاه طهران            

الدفاع جيتس ورئيس هيئـة     الشبكة الى ان نائب الرئيس ديك تشيني يؤيد الضربة العسكرية ولكن وزير             
من جهة اخرى حذر وزير البنى التحتية االسرائيلي ووزير الدفاع السابق بنيـامين             . االركان يعارضانها 

 على ايران فـي     "القضاء" الروسية امس من انه سيتم       "كوميرسانت"بن اليعازر في مقابلة نشرتها صحيفة       
  ."مهاجمة اسرائيل، وسيتم القضاء على ايرانفلتحاول طهران "وقال .  اسرائيل"بمهاجمة"حال فكرت 

  ٢٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  
   تزعم تزويد سوريا إليران بوقود نووي"إسرائيل" .٣٠

 أن سوريا كانت تعتزم تزويد إيران       "اإلسرائيلي"زعم مستشار لمجلس األمن القومي       : عمر حنين  - لندن
صنيع أسلحة نوويـة وذلـك مـن        بوقود نووي مستهلك من أجل تحويله إلى بلوتونيوم يمكن استخدامه لت          

 .أيلول الماضـي /  بقصفه بالقنابل في شهر سبتمبر"إسرائيلية"الموقع السوري الذي قامت طائرات حربية       
 "الغارديـان "وأعلن المستشار الذي لم يتم الكشف عن هويته هذه المزاعم في تصريحات نشرتها صحيفة               

 ال تـزال تحـيط بهـا        "إسرائيل"ري الذي هاجمته    البريطانية التي أشارت الى ان تفاصيل المفاعل السو       
 لعدة شهور على الموافقة على      "إسرائيل"ومن ناحية أخرى، قال هذا الخبير، ان أمريكا حضت          . األسرار

أيلول من العام الماضي الذي لم      / إذاعة التفاصيل الخاصة بالهجوم على هذه المنشأة السورية في سبتمبر         
  .اً حتى اآلن بوقوعه رسمي"إسرائيل"تعترف 

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  بينهماتفعيل التعاونلقائد القوات البحرية اإلسرائيلية يزور تركيا  .٣١
 وصل القائد العام للقوات البحرية االسرائيلية االدميرال إلي معروم إلى تركيا امـس،              : كونا –اسطنبول  

لين العسكريين االتـراك سـبل تعزيـز        في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خاللها مع كبار المسؤو         
وأعلنت قيادة البحرية التركية في بيان لها أن معروم سيعقد مباحثـات مـع          . العالقات الثنائية بين البلدين   

نظيره التركي متين اطاش ومسؤولين في وزارة الدفاع التركية وهيئة أركان الحرب، كما يزور القاعـدة                
يان أن هذه الزيارة ستلعب دوراً مهماً في تفعيل التعاون بين القوات            وأوضح الب . البحرية الحربية التركية  

  .البحرية االسرائيلية والتركية وتعزيز االستقرار في المنطقة
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  خبراء إسرائيليون يبحثون عن مقابر لليهود في ليتوانيا .٣٢

يا يستغرق عشرة أيام للتأكد إذا ما كان تم          أطلق خبراء إسرائيليون أمس مشروعا بحث      :أ  د ب  - فيلنيوس
وتسببت شـكوك    .اقامة مشروع بناء مساكن ومكاتب إدارية فوق مقابر يهودية قديمة بالعاصمة الليتوانية           

حول تاريخ الموقع في إثارة جدل على المستوى الدولي، حيث عارضت الجالية اليهودية في ليتوانيا إقامة                
قع هو لمقابر يهودية تعود للقرن الخـامس عـشر، فـي حـين يـشكك                المشروع معللين ذلك بأن المو    

وانطلقت االحتجاجات من خارج البالد، حتـى    .المستثمرون العقاريون في المشروع في صحة هذا القول       
   ومررت لجنة الشؤون الخارجيـة   ،أن هيالري كلينتون بعثت خطابا استنكرت فيه المشروع إلى الحكومة         
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يدين أعمال البناء فوق الموقع الذي يحتمل أن        ) فبراير(مشروع قرار في شباط     في الكونجرس االمريكي    
  .يكون لمقابر يهودية

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

  نجل شارون ينهي محكوميته في السجن .٣٣
نجل رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية       ) عومري( أطلقت سلطة السجون اإلسرائيلية أمس سراح        :الناصرة

 ".حسن سلوكه في السجن   "عد أن تم خصم ثلث مدى الحكم عليه بالسجن، بسبب           السابق اريئيل شارون، ب   
وكانت محكمة إسرائيلية قد دأنت عومري شارون بتهمة اقامة جمعيات وهمية، وعدم انتظـام حـسابات                

، وبمـا   ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ و ١٩٩٩مالية، خالل الحمالت االنتخابية التي خاضها والده اريئيل في األعوام           
  .انونيتناقض مع الق

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

   خالل مراسم وداع ساركوزيهنتحارإعائلة جندي إسرائيلي تشكك في فرضية  .٣٤
 رفضت عائلة حرس حدود اسرائيلي درزي أمس، فرضية انتحار نجلها خالل مراسم             : أ ف ب   -القدس  

على ما ذكرت   وداع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس االول في مطار بن غوريون في تل أبيب،               
من بيـت جـن فـي شـمال         )  عاما ٣٢(وقالت الشرطة االسرائيلية إن رائد أسعد غانم         .وسائل االعالم 

اسرائيل انتحر، عندما كان الرئيس ساركوزي وزوجته كارال يودعان رئيس الوزراء ايهـود اولمـرت               
يح للموقـع   لكن شقيق عنصر حرس الحدود نايف قال فـي تـصر           .والرئيس االسرائيلي شيمون بيريز   

 .  انه ال يصدق رواية االنتحار"يديعوت احرونوت"االلكتروني لصحيفة 
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

 
   إغالق معابر غزة خرقا للتهدئةتعد لمواجهة الحصار  الشعبيةللجنةا .٣٥

اعتبر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والنائب في المجلس : ألفت حداد
، أن إغالق االحتالل اإلسرائيلي لمعابر قطاع غزة، عقاب جماعي وخرق فاضح التفاق التهدئة التشريعي

ن األيام األولى للتهدئة كانت تحمل في طياتها األمل باستمرار أ :أوضحو، واستحقاقاتها وخطوة للخلف
ة بشكل اعتيادي التهدئة وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال كافة المستلزمات الضرورية لتسيير الحيا

 معابر قطاع غزة ما زالت بحاجة للعمل بشكل دوري ومتواصل  أنولفت إلى، كما كانت قبل عام
 . منها القطاع منذ عام والسماح بمرور آالف أنواع البضائع الجديدة المحروم

  ٢٦/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 

   ألف عائلة٢٠ مليون دوالر لتوطين ٦٠: تهويد النقب والجليل .٣٦
ة متقدمة على طريق الجهود التي تبذلها إسرائيل لتهويد النقب والجليل، وبموازاة في خطو: ٤٨عرب 

سياسات التضييق والخنق للقرى والمدن العربية في هاتين المنطقتين، رصدت جمعية إسرائيلية بالتعاون 
د  مليون دوالر كمبلغ أولي لتقديم تسهيالت وتشجيع اليهو٦٠مع مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت 

 في المرحلة األولى تكاليف استئجار بيوت "نورا"وستمول جمعية ، على االنتقال للسكن في هذه المنطفة
المشروع، واسمه ،يذكر أن  ألف عائلة إلى النقب والجليل٢٠أللف عائلة، وتشمل الخطة تشجيع انتقال 

  جتماع تدشيني في نيويورك، ، وقد أطلق أمس في ا"إسرائيل" عاماً على قيام ٦٠، جاء بمناسبة " نورا٦٠"
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وأعلن في االجتماع أن ، بهدف تعزيز االستيطان اليهودي في النقب والجليل بعشرات آالف العائالت
  . مليون دوالر٣٠المبادرين سيجمعون تبرعات من الواليات المتحدة بقيمة 

  ٢٦/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
  يجب وقف أسرلة المدينة: مفتي القدس .٣٧

إن واجـب كـل     : قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حـسين         :  أماني سعيد  -القدس  
صاحب ضمير انساني في العالم وكل عربي ومسلم أن يساعد على وقف التدهور الكبير، وغير المسبوق                

 ":الجريـدة "وبين المفتي لـ، الذي تتعرض له مدينة القدس، محمالً الجميع مسؤولية المحافظة على القدس    
اسرائيل تالحق وتحاصر المقدسيين بشتى الوسائل، وال يقتـصر هـذا علـى الجـانبين الـسياسي                 أن  

واالقتصادي بل والعقائدي، حيث تمنع المسلمين من الصالة في المسجد األقصى والمسيحيين من الصالة              
ـ         ،  في كنيسة القيامة بسبب هويتهم الفلسطينية      ضغط وطالب الشيخ حسين من الدول الكبرى والمـؤثرة ال

 المدينة وتغيير واقعها الديمغرافي، متهماً إسرائيل بأنها ضـربت          "أسرلة"على اسرائيل لحملها على وقف      
من جانبه، أكد محافظ القدس جميل ناصـر أن منظمـة           . بكل األعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط     

 القدس والدفاع عنها، داعياً     التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية متمسكتان بحق الفلسطينيين المشروع في        
إلى دعم صمود أبناء المدينة باعتبارهم حجر الزاوية في الدفاع عن المقدسات وعـن الوجـه العربـي                  

 .واإلسالمي للمدينة
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  "اسرائيل"الفلسطينيون يقاطعون مؤتمراً في تونس بسبب حضور  .٣٨

 الذي تستضيفه جمعية "المؤتمر الدولي للجغرافيين"طعتهم لـ أعلن الجغرافيون الفلسطينيون مقا: تونس
 وأكد مدير الجمعية الجغرافية الفلسطينية، رئيس دائرة الجغرافيا في جامعة القدس ،الجغرافيين التونسيين

: الدكتور مسلم أبو حلو في رسالة بعث بها إلى الجمعية التونسية ونشرت نصها أمس صحيفة محلية أن
إلسرائيليين يحملون رتبتين، األولى عسكرية دموية، والثانية علمية جغرافية عنصرية، الجغرافيين ا

 وأصدروا أوامر بقتل الفلسطينيين ،فجميعهم وبال استثناء ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي قتلوا بأيديهم
 المستوطنات ووظفوا علمهم في ترسيخ االحتالل بتهويد القدس وبناء الجدار العنصري والتخطيط إلقامة

وسرقة المياه واألرض وغيرها من ممارسات االحتالل المرئية والمسموعة والمقروءة، السالفة والحالية 
إننا في الجمعية الجغرافية الفلسطينية نسجل تحفظنا عن حضور الوفد اإلسرائيلي : ، وأضافوالمستقبلية

ين العرب الشرفاء مقاطعته، مع رفع الموصوف أعاله، ونعلن مقاطعتنا المؤتمر، كما نناشد الجغرافي
 .عريضة احتجاج لرئاسة المؤتمر عن مشاركة المتهمين بجرائم ضد اإلنسانية في أعماله

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الحياة 
  

  سجن بئر السبع يتعرض لهجمة احتاللية شرسة: نادي األسير .٣٩
لسجن طالت كافة  ا إدارة اكد نادي االسير ان سجن بئر السبع يتعرض لهجمة شرسة من قبل:رام اهللا

ان ادارة السجون نقلت في خطوة مفاجئة ودون " مانديال"وافادت مؤسسة ، االنجازات التي حققها االسرى
الذي " الدامون"الى سجن " تلموند" في سجن ١١كافة االسيرات المتواجدات في قسم ، معرفة االسباب

 .لغة القسوةيعتبر من اسوأ السجون االسرائيلية ويعاني فيه االسرى ظروفا با
 ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
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  مهرجان فلسطين الدولي يعجز عن استضافة الفنانين العرب .٤٠
 كان يتم استضافة الفنانين عن طريق التنسيق عبر         أنهأوضحت مديرة المهرجان إيمان حموري       : عمان

إال أن المنظمين    ،السلطة الفلسطينية دون أن تكون هناك حاجة لحصولهم على تأشيرات دخول إسرائيلية           
يصر المنظمون على االستمرار فـي      ، و لم ينجحوا هذا العام في استضافة أي فنان عربي بذات الطريقة          

يذكر أن هذا المهرجان لعب منذ انطالقته دورا        ،  إقامة هذا المهرجان رغم كل الظروف السياسة الصعبة       
  . فرقا لها رصيد فني هام مستضيفا،أساسيا في إحياء الحياة الثقافية في األراضي المحتلة

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
 
  مبادرة لتخدير أعصاب العرب٥٠ال تريد السالم و " إسرائيل": وزير خارجية األردن األسبق .٤١

كامل أبو جابر أن هناك نحو خمسين مبادرة سالم . أكد وزير الخارجية األردني األسبق د: أسعد العزون
وش، وقال ان التخوف األردني من الوطن البديل رسمي كلها لتخدير األعصاب ومن ضمنها رؤية ب

  .وشعبي، وأن اتفاقات أوسلو كارثة علي الشعب الفلسطيني، وهي لم تحقق أيا من أهدافها فلسطينيا
  ٢٥/٦/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  ورفض أردني لها" اسرائيل"مبادرة عالمية لترويج سالم مع " مسار الحج اإلبراهيمي" .٤٢

طالبت جماعة اإلخوان المسلمين والنقابات المهنية، أمس، الحكومة والفاعليات :  ماجد توبة-عمان 
مسار "الشعبية برفض المشاركة بمبادرة أطلقتها جامعة هارفارد األميركية وهيئات دولية أطلق عليها 

وهي عبارة عن رحلة سياحية يشترك بها مسلمون ومسيحيون ويهود للتقريب بين " الحج اإلبراهيمي
تحث على اقامة طريق "وبحسب الموقع اإللكتروني لهذه المبادرة، فانها . يان وبمشاركة اسرائيلاألد

ستركز على اقامة طريق مشي طويل المسافة "، وانها "للسياحة الدينية والثقافية في قلب الشرق االوسط
خلق "ى انها تهدف الى وأشار القائمون على المبادرة ال". يتتبع رحلة سيدنا ابراهيم منذ اربعة آالف عام

التبادل الثقافي وبث روح التفاهم الحضاري المتبادل لتحفيز التنمية السياحية واالقتصادية المستدامة، كما 
ومن المقرر ان تبدأ رحلة المسار من ". انها تسلط الضوء على التراث المشترك ألنباء سيدنا ابراهيم

  . ثم القدس المحتلة حتى تنتهي في الخليلمنطقة حران جنوب تركيا وستمر بسورية واألردن 
مع اسرائيل يقفون وراء هذه " دعاة التطبيع"واعتبرت جماعة االخوان المسلمون، في بيان أمس، ان 

ال يقعوا فريسة "كما طالبت المشاركين بأن ". هذا المسار التطبيعي"المبادرة، معبرة عن رفضها لـ
كما طالب االخوان الجهات الرسمية والشعبية في األردن ". األعمال التطبيعية مع العدو الصهيوني

وعزل هذه الجهات التطبيعية حتى ال تستغل هذه المعاني , اثم"وسورية وفلسطين وتركيا بمنع ما قالوا انه 
  ". المقدسة وهذه االرض المباركة لتسويق الكيان الصهيوني فيما يسمى الشرق االوسط الكبير او الصغير

دعوى "جنة مقاومة التطبيع المنبثقة عن النقابات المهنية مبادرة مسار الحج االبراهيمي كذلك، اعتبرت ل
مضلله يقصد منها التطبيع مع العدو الصهيوني، وتتبنى نشاطات وفعاليات ال عالقة لها بسيدنا ابراهيم 

اليات تهدف الى وأضافت في بيان ان هذه النشاطات والفع". عليه السالم، وال بالدين الذي ارسل من أجله
اقامة عالقات مشبوهة مع جهات وهيئات صهيونية تحت ذرائع تشجيع السياحة او التبادل الثقافي وإقامة "

هذه النشاطات المشبوهة تستهدف بعض "وقالت اللجنة النقابية ان ". صلوات مشتركة والسالم والحوار
لة يائسة لدمج العدو الصهيوني في الشباب الجامعي، وإحداث ثقافة مزيفة ومزورة للتاريخ في محاو

  ".المنطقة وترويج التطبيع معه
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  لحوار فلسطيني من المصلحة الداخليةيشدد على أن يتنطلق افضل اهللا  .٤٣
استقبل المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، ممثل حركة حماس أسامة حمدان، يرافقه مسؤول العالقات 

ة، وجرى عرض مفصل لتطورات األوضاع في فلسطين المحتلة، وما آلت إليه مسألة السياسية علي برك
التهدئة التي ال تزال إسرائيل تمعن في اختراقها من خالل عمليات االغتيال ضد المجاهدين الفلسطينيين، 

كما تطرق البحث الى موضوع الحوار . إضافة الى الحصار الذي ال يزال مفروضاً على قطاع غزة
سطيني الداخلي، وأكد فضل اهللا ضرورة السعي الجاد للوصول بهذا الحوار الى ما يخفف من آالم الفل

وشدد على . الشعب الفلسطيني وينزع فتيل الصراع الداخلي الذي هو في مصلحة إسرائيل جملة وتفصيالً
لكف يد من أهمية االنطالق في الحوار من المصلحة الفلسطينية بعيداً عن المراهنات على الخارج، 

رافقت زيارة الرئيس "وأسف للمواقف التي . يحاول العبث بالساحة الفلسطينية لمصلحة مشاريعه الخاصة
الفرنسي الى الكيان الصهيوني، والذي شكّل غطاء للمجازر اإلسرائيلية المتواصلة ضد الشعب 

لى أن تكون لديه نظرة مستقلة ، داعياً االتحاد األوروبي ا"الفلسطيني، في تماه تام مع الموقف األميركي
الى قضايا العالم العربي واإلسالمي بعيداً عن الموقف األميركي المعادي لكل القضايا اإلســالمية 

  . والعربية المحقة
  ٢٦/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  حزب اللّه يضاعف جهوده للثأر لمغنية: معاريف .٤٤

، ومختصة بتنفيذ عمليات في ذكرت صحيفة معاريف، أول من أمس، أن وحدة خاصة تابعة لحزب اهللا
الخارج، ضاعفت من جهودها للرد على اغتيال المسؤول العسكري السابق للحزب، عماد مغنية، مشيرة 

تزايد القلق لدى المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من المؤشرات الدالة على هذا الجهد، ما استتبع "إلى 
وقالت ". ات اإلسرائيلية في جميع أنحاء العالمإعالن حالة االستنفار القصوى في المؤسس) استمرار(

االستنفار جاء بعد التصريحات التي أدلى بها األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، "الصحيفة إن 
وجود سوابق "، مشيرة إلى "في أعقاب عملية االغتيال، التي قال فيها إن هناك حرباً مفتوحة مع إسرائيل

عدة إيرانية عمليات ضخمة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في األرجنتين، انتقاماً مثل تنفيذ الحزب بمسا
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية ". ١٩٩٢الغتيال األمين العام السابق عباس الموسوي في عام 

إسرائيل تتعاون مع دول صديقة في جميع أنحاء العالم للكشف عن مخططات حزب "إسرائيلية قولها إن 
يذ عملية انتقامية، كما أن جهاز األمن العام اإلسرائيلي الشاباك عزز من إجراءات الحماية حول اهللا لتنف

المؤسسات اإلسرائيلية واليهودية في الخارج، ولم يتم خفض مستوى االستنفار رغم مرور أشهر على 
قامية في الشرق يتخوفون في إسرائيل من احتماالت تنفيذ عمليات انت"وأضافت الصحيفة ". اغتيال مغنية

األقصى وفي عدة دول أوروبية وفي دول أميركا الالتينية بالقرب من فنزويال، حيث توجد سفارة إيرانية 
  ".ضخمة جداً

  ٢٦/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
 نطالب بتثبيت التهدئة: األمين العام المساعد للجامعة العربية .٤٥

عام المساعد للجامعة العربية للشؤون قال السفير أحمد بن حلي األمين ال:  سيد عبد العال-القاهرة 
السياسية ان الجامعة تطالب بتثبيت التهدئة بين حماس واسرائيل وعدم خرقها النها تمثل الضمانة لعودة 

وأضاف . الهدوء بين الطرفين وتعطي فرصة اليجاد حلول لالزمة الفلسطينية في اجواء بعيدة عن التوتر
  . إسرائيلية لتوجيه ضربة جوية إلى المنشآت النووية اإليرانيةأن الجامعة العربية رفضت أي محاوالت

  ٢٦/٦/٢٠٠٨عكاظ 
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  القاهرة تنفي الربط بين فتح المعابر وإطالق شاليت .٤٦
قال مصدر مصري مطلع، إن ما نقلته وسائل اإلعالم عن مصادر :  محمد صالح-القاهرة، غزة 

مرت تلقى وعداً مصرياً أثناء زيارته لشرم إسرائيلية افادت ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اول
الشيخ، أول من أمس، بعدم فتح معبر رفح إال بعد إطالق شاليت، غير صحيح تماماً، مشيرا إلى أن 
الحديث عن التهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وإطالق شاليت والسعي إلى تحقيق تقدم في هذه 

رك والمسؤولين المصريين في شرم الشيخ، غير أن األمور، كان محل بحث مع الرئيس حسني مبا
القاهرة تدرك تماماً الحساسية الكبيرة التي تتسم بها القضايا محل النقاش بين الطرفين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، لذا أكدت أنها ال تريد قطع أي التزامات أو تعهدات قد تؤثر على الجهود التي تبذل لتحقيق 

ولفت المصدر إلى .  شاليت، مع ضمان استمرار التهدئة ألطول فترة وتوسيعهاالتسوية المطلوبة في ملف
، لكنه "أن كل طرف يسعى إلى تحقيق مكاسب داخلية من خالل صفقة تبادل األسرى"إدراك القاهرة 

أعرب عن أمله في أال يؤدي السباق لتحقيق المكاسب إلى اإلفراط في تناول القضية إعالمياً بما يعقدها 
وأضاف أن مصر تضع نصب عينيها الهدف األصلي الذي تسعى إلى تحقيقه من خالل .  داعمن دون

الجهود واالتصاالت التي تقوم بها، وهو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتوصل 
  .إلى فتح وتشغيل المعابر بشكل منتظم وفوري بما يحقق مصالح الفلسطينيين من أبناء القطاع
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  ما يجري في الضفة ليس مشموال بعد بأي اتفاق للتهدئة: حسام زكي .٤٧

ما يجري في الضفة ليس مشموال "قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، : الوكاالت
ت داخل الضفة أي طرف وبالذات الطرف اإلسرائيلي المحتل، عندما يقوم بعمليا. بعد بأي اتفاق للتهدئة

وهذه هدئة  في القطاع ألنه هو المشمول بالتدئة، ولكن الخروقات يجب أال تكونيؤثر على التهفإنه 
دم فتح معبر وردا على سؤال عن اعالن إسرائيل ان مصر تعهدت بع". الغالمسألة يجب أن تؤخذ بحذر ب

ا أمر يعود ألة أن هناك جهات تخاطب الداخل لديها، فهذالمس"، اجاب زكي راح شاليترفح ما لم يطلق س
  ". إليها

  ٢٦/٦/٢٠٠٨السفير     
  
  مشروع قرار عربي لطرحه على مجلس األمن يطالب بالوقف التام والفوري لالستيطان .٤٨

خطت المساعي لحل مسآلة المستوطنات خطوة جديدة بإعالن الممثل الليبي في االمم المتحدة : نيويورك
بالوقف "المجموعة العربية، يطالب اسرائيل انه سيقدم مشروع قرار جديد الى مجلس االمن مقدم من 

في االراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبـ " التام والفوري لجميع عمليات االستيطان
  ".تفكيك جميع المستوطنات المبنية هناك باالذعان الى قرارات مجلس االمن السابقة"

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  الفلسطينية من الجماركالجزائر تقرر إعفاء السلع  .٤٩

أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، امس االول، أنه سيوقع على اتفاق بين الجزائر والسلطة : آي.بي .يو 
ونقلت وكالة األنباء الجزائرية . الفلسطينية األسبوع المقبل إلعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية

اسبة الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر محمد كمال حسونة الحكومية عن الوزارة أن االتفاق سيوقع بمن
إعفاء المنتجات ذات المنشأ "وزير االقتصاد في حكومة سالم فياض، مشيرة إلى أنه ينص على 

تطبيقاً "وذكرت أن هذه الخطوة تأتي ". الفلسطيني من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل
بعث التعاون التجاري "، كما أنها تهدف إلى "٢٠٠٠ية المنعقدة بالقاهرة العام لقرار صادر عن القمة العرب
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 اعتماده على واالقتصادي بين الطرفين والمساهمة في دعم االقتصاد الفلسطيني وجعله مكتفاً ذاتيا وتقليل
  ."المساعدات الدولية

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 دريبات خاصة ألفراد األمن الفلسطيني موسكو ترحب بإعادة وحدة فلسطين وتجري ت .٥٠

تعتزم روسيا تسليم السلطة الفلسطينية طائرتين مروحتين خالل السنة الحالية، بهدف التنقل : موسكو
وأوضح وزير الخارجية الروسى سيرغي .  مصفحة٥٠اآلمن لقيادتها، في الوقت الذي تستعد فيه لتوريد 

أن تعزيز قوات األمن المدني والنظام القانوني يعتبر جزءا ال الفروف خالل اللقاء الدولي بشأن فلسطين، 
وأشار الفروف إلى أن مئات من منتسبى بنى القوة . يتجزأ من بناء كيان السلطة الوطنية الفلسطينية

ويجرى هناك إعداد . الفلسطينية يجتازون إعدادا خاصا في مراكز تدريبية لإلدارات الروسية
 من مختصين بتدريب الكالب البوليسية إلى أفراد في وحدات لمكافحة - اختصاصيين من مختلف المهن

. سنسلم إلى الفلسطينين أيضا وسائل اتصال وسترات واقية وزي ومعدات: وأضاف الفروف . اإلرهاب
وأوضح أنه ال يمكن .  مصفحة إلى السلطة الفلسطينية٥٠وذكر أن روسيا جاهزة منذ فترة طويلة لتسليم 

 إيصال هذه المصفحات إلى السلطة الفلسطينية بسبب األسئلة التي تنشا لدى - اآلسف  مع-حتى اآلن 
كما أعرب الفروف عن اليقين بأنه ثمة فرصة في الوقت الحاضر إليجاد تسوية . الجانب اإلسرائيلى

ة سياسية، الفتاً إلى أن موسكو ترحب باإلشارات بشأن إعادة وحدة فلسطين التي تطلق في الضفة الغربي
  .وأضاف نحن نعتبر أن من األهمية بمكان دعم مثل هذه الميول. وغزة على حد سواء

 ٢٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  هنية ذكي ومفوه وسياسي حكيمعلى واشنطن التعامل مع حماس، : دبلوماسي امريكي سابق .٥١

 ان تعدل اعتبر دبلوماسي امريكي كبير سابق، الثالثاء، ان على االدارة االمريكية:  ا ف ب-واشنطن 
، وتحدث ريتشارد فيتس الذي كان سفيرا للواليات المتحدة في )حماس(عن رفضها التعامل مع حركة 

االردن في مطلع الثمانينات عن لقائه مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية في غزة في وقت سابق 
ل فيتس خالل مؤتمر وقا. هذا الشهر كجزء من بعثة تقصي الحقائق االمريكية الخاصة الي المنطقة

واضاف ان . يخلق انطباعا جيدا بعد الجلوس معه. صحافي ان هنية شخص ذكي ومفوه وسياسي حكيم
واعتبر ان تغطية وسائل . عموما كانت كما اعتقد متوازنة وغير مثيرة للجدل" اسرائيل"تعليقاته حيال 

تبر اكثر براغماتية مما يصوره االعالم فشلت في اعطاء صورة دقيقة عن حماس او موقف هنية الذي يع
  . وقال انه رجل يجب ان نتعرف اليه اكثر وان نتحدث معه اكثر. البعض

  ٢٦/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تعد تقريراً عن االنتهاكات في الضفة والقطاع" هيومان رايتس ووتش" .٥٢

ينية في الضفة بالتحسن في أوضاع الشرطة المدنية الفلسط" هيومن رايتس ووتش"اشادت منظمة : القدس
إن : وقالت المنظمة في بيان لها. الغربية اال انها قالت إن االجهزة االمنية االخرى ترتكب انتهاكات

انتهاكات قوات األمن في الضفة الغربية قد تزايدت كثيراً على امتداد العام الماضي، كجزء من حملتها 
وقد " . رها حماس، من نفس اإلساءاتعلى حماس وقد عانى أعضاء فتح ومناصروها في غزة، التي تدي

وقالت إن غالبية الحاالت التي . نفذت قوات األمن في الضفة الغربية مئات االعتقاالت دون أوامر توقيف
وثقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية في الضفة تشير إلى تورط األمن 

  .الوقائي والمخابرات العامة
  ٢٦/٦/٢٠٠٨ة األيام الفلسطيني
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 وفد تقصي الحقائق في الممارسات اإلسرائيلية يلتقي أبوالغيط  .٥٣

التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس أعضاء لجنة األمم المتحدة المعنية بالتحقيق : القاهرة
لمحتلة في الممارسات اإلسرائيلية التي تنتهك حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية واألراضي العربية ا

ومن جهة أخرى، صرح رئيس اللجنة ومندوب سريالنكا الدائم لدى األمم المتحدة براساد  .األخرى
كارياوسام أن المباحثات مع أبو الغيط قد تناولت الوضع في غزة وكيفية إنهاء الحصار اإلسرائيلي وسبل 

 مع اللجنة كما رفضت  ترفض التعامل"إسرائيل"تحسين معيشة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأوضح أن 
استقبالها وكشف أن التقرير الذي تقوم اللجنة بإعداده تمهيداً لعرضه على الدورة القادمة للجمعية العامة 

 .لألمم المتحدة في سبتمبر القادم سيتضمن مالحظات عن الظروف المعيشية في غزة
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  لسلطة وعملية السالمالحكومة الكندية تؤكد التزامها بدعم ا .٥٤

أكدت الحكومة الكندية، امس، التزامها بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وعملية السالم، :  وفا–رام اهللا 
جاء ذلك، في تصريح للسكرتير ". إسرائيل"لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية تعيش بسالم وأمن مع 
باك اوبراي، خالل مشاركته في مؤتمر برلين البرلماني للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الكندي دي

وقال وزير الخارجية والتجارة الدولية . لدعم األمن المدني الفلسطيني وحكم القانون الذي عقد أمس االول
 مليون دوالر على مدى خمس سنوات ٣٠٠الكندي ديفيد اميرسون في ذات السياق، إن بالده ساهمت بـ

وأضاف أن كندا ساهمت . ناء الرخاء االقتصادي للشعب الفلسطينيللمساعدة في تنمية قطاع األمن، وب
 مليون دوالر لصندوق البنك الدولي لدعم خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية، وذلك لمساعدة ١٥بـ 

 مليون دوالر لعدد من برامج ١٥،٨كذلك قدمت كندا .  السلطة في تلبية متطلباتها المتعلقة بالميزانية
بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة والعناية الصحية والتوظيف ومساعدة الالجئين األمم المتحدة، 

وأكد أودا أن كندا ستساهم أيضا في إصالح السلطة، خاصة في قطاع . الفلسطينيين في الضفة وغزة
  .ياتالقضاء، من خالل بناء المحاكم والمختبرات الجنائية والمساعدة في تدريب القضاة وعاملي اإلصالح

  ٢٦/٦/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
 الرباعية الدولية توافق مبدئيا على بحث عقد مؤتمر للسالم في موسكو .٥٥

أعطت اللجنة الرباعية الدولية للمرة األولى تأييدها المبدئي لعقد :  عبدالرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة 
 في اجتماعها المقبل في مؤتمر دولي للسالم في العاصمة الروسية موسكو مشيرة إلى أنها ستبحث

نيويورك في سبتمبر المقبل في المواعيد والجداول الزمنية لعقد هذا المؤتمر بعد التشاور مع األطراف 
أطراف اللجنة الرباعية " وقالت في بيان أصدرته في ختام اجتماعها في برلين أن. بمن فيهم العرب

وفي تلك المناسبة سوف . امة لألمم المتحدةيتطلعون لالجتماع مرة أخرى في سبتمبر في الجمعية الع
تنظر اللجنة الرباعية، بعد إجراء مزيد من المشاورات مع األطراف، في مواعيد وجدول أعمال اجتماع 

وأشارت إلى أن أطراف اللجنة الرباعية . دولي في موسكو لتقديم الدعم للعملية التي بدأت في أنابوليس
وحثت على ". ء في لجنة المتابعة التابعة لجامعة الدول العربيةسيواصلون حوارهم مع الدول األعضا

االلتزام بالتهدئة التزاما كامال وعبرت عن أملها في أن تصمد وتؤدي إلى تحسن في الوضع األمني 
  .بالنسبة للفلسطينيين واإلسرائيليين على السواء والعودة إلى الحياة المدنية العادية في غزة

  ٢٦/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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   الحوار الفلسطيني-أضعف اإليمان  .٥٦
  داود الشريان

 بسط فيها إشكالية "الجزيرة"الكاتب الفلسطيني محسن صالح نشر دراسة ملخصة ومهمة على موقع قناة 
وناقش القضية من خالل المرجعية األيديولوجية، المرجعية المؤسسية، . "حماس" و "فتح"الحوار  بين 

وأهمية الدراسة لم تأت من اعتمادها الرؤية الوطنية فحسب، بل الن . خارجيوبناء الثقة، والعامل ال
، ودورها في المشروع "حماس"الكاتب كان مستقال فاستبعد القوالب الجاهزة في حكمه على تجربة 

يرى صالح أن األسباب التقليدية التي ساهمت في فشل الحوار الفلسطيني والمتمثلة . الوطني الفلسطيني
مرجعية فكرية وأيديولوجية واحدة مشتركة، وعدم وجود مرجعية مؤسسية يحتكم إليها في غياب 

الطرفان، وتدخل العامل الخارجي وغياب الثقة بين الطرفين، ليست وحدها المشكلة، وأن اإلشكالية 
 أن قيادة فتح ال تلجأ عادة إلى الحوار إال عندما تكون مضطرة لذلك، إما للظهور أمام"األساسية هي 

إسرائيل والمجتمع الدولي بأنها تمثل كل الفلسطينيين، أو لتوفير الغطاء لتمرير صفقات سياسية، أو 
ثم يسرد دواعي  الحوارات السابقة بين . "لتهدئة األوضاع بانتظار اجتياز مرحلة أو استحقاق معين
  . الطرفين والتي تؤكد بوضوح منطقية هذه الخالصة ودقتها

 يتصرف بمنطق ديكتاتورية الثوار التي حكمت العمل الفلسطيني منذ مطلع "فتح"ال شك في أن حزب 
فالسلطة الفلسطينية لم تستطع حتى اآلن االنتقال من منطق الثورة إلى تقاليد الدولة، بدليل أنها . الستينات

لسلطة و ومن يقرأ تاريخ العالقة بين ا. "اللغة األمنية"على الدوام تتصرف مع خصومها الفلسطينيين  بـ 
 ١٧ يجد أن العنف بدأ في األساس من جانب السلطة التي وصل عدد األجهزة األمنية فيها إلى "حماس"

لكن المشكلة األخطر أن السلطة الفلسطينية تبنت الرؤية . جهازاً في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات
، اعتقادا منها "حماس" منظمة األميركية في التعامل مع الحركات اإلسالمية، فطبقت معايير واشنطن على

والنتيجة أن القضية الفلسطينية . "حماس"أن هذا النهج يكسبها دعماً دولياً، ويدعم توجهها في التخلص من 
وضعت كلها في سلة اإلرهاب، وعوضاً عن انشغال السلطة الفلسطينية بمشروعها السياسي، أصبح لزاماً 

 نفسها ملزمة "حماس"وفي المقابل وجدت حركة . "رهاباإل"عليها أن تؤدي أوال دورها في محاربة 
الدفاع عن وجودها قبل الدفاع عن رؤيتها، ففرض عليها هذا الواقع اتخاذ مواقف متطرفة تتنافى مع 

 .طبيعة دورها
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الحياة 

 
 إنجازات التهدئة وتحدياتها .. حماس .٥٧

   صالح النعامي
المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعقاب باإلمكان تفهم الحرج الذي أصاب عددا من 

توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق التهدئة، ومحاولة هؤالء التشكيك في قيمة هذا االتفاق ودالالته 
 .المختلفة

مقربو أبو مازن الذين يدركون في قرارة أنفسهم أن حماس حققت إنجازا كبيرا بإجبار إسرائيل على 
تفاق، شعروا بالحرج ألنهم يخشون من قيام المواطن الفلسطيني البسيط بعقد مقارنات بين قبول هذا اال

اإلنجازات التي يتضمنها هذا االتفاق، وبين ما عاد على الفلسطينيين من تجربة أكثر من عقدين من 
ي توافق فيه فقد كانت هذه المرة األولى في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذ. المفاوضات العقيمة

فال شك أن . إسرائيل على إجراء ترتيبات لوقف إطالق النار مع المقاومة مباشرة، عبر طرف ثالث
اتفاق إسرائيل مع فصائل المقاومة يدلل على إقرار حكومة أولمرت بالعجز عن الوفاء بما تطالب به أبو 

ففي الوقت الذي يخرج سالم . مازن ورئيس وزرائه سالم فياض، وهو تجريد هذه المقاومة من سالحها
فياض وقادة أجهزته األمنية عن طورهم، وهم يسترسلون في التأكيد على التزامهم بتنفيذ المرحلة األولى 
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، التي تتضمن قيامهم بتفكيك حركات المقاومة، وجمع سالحها، ووقف "خارطة الطريق"من خطة 
ة والتعليمية واإلعالمية، فإن إسرائيل التحريض ضد االحتالل في مناهج التعليم، والمؤسسات الديني

ال . تعترف بحركات المقاومة وتتوافق معها، بعد أن أدركت أنه ليس بوسعها حسم المعركة في مواجهتها
 يالحظ يوميا التعاون بين أجهزة األمن التابعة - وتحديدا في الضفة الغربية-شك أن المواطن الفلسطيني

رب المقاومة، والذي يتزامن مع االعتداءات الوحشية التي تقوم لحكومة فياض وجيش االحتالل في ض
بها قطعان المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وبالتالي فإن هذا المواطن سُيكبر ال شك في 

 .حركة حماس إصرارها على مطالبها، وعدم انثنائها رغم تهديدات إسرائيل باجتياح القطاع
 طياته داللة واضحة وجلية، وهي تسليم إسرائيل بأن مقدرتها على تحقيق إن اتفاق التهدئة يحمل في

في نفس . األمن لمستوطنيها تتوقف على إرادة المقاومة الفلسطينية، وليس فقط على جاهزية جيشها
ضمانات بوقف : الوقت فإن إسرائيل تراجعت في اتفاق التهدئة عن اثنين من شروطها المركزية، وهما

السالح عبر الحدود مع مصر، وربط التهدئة باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي الذي عمليات تهريب 
رئيس حكومة تصريف األعمال في غزة إسماعيل هنية كان واضحا ". جلعاد شاليت"تختطفه حماس 

عندما أكد أن االتفاق ال يلزم المقاومة بوقف تهريب السالح والوسائل القتالية، ولقد اختار المسئولون 
هاينة الذين سمعوا هذا التصريح عدم التعقيب عليه، رغم أنهم شددوا في أكثر من مرة أن التهدئة الص

وحتى قبول حماس بحصر التهدئة في قطاع غزة ال يمثل تراجعا للمقاومة، . مقترنةٌ بوقف تهريب السالح
 للجيش اإلسرائيلي على اعتبار أن يد حركات المقاومة ستكون طليقة أيضا في تنفيذ عمليات ضد أهداف

ولعلها من المفارقات ذات الداللة، أنه في اليوم الذي بدأ فيه العمل باتفاق التهدئة، اختار . والمستوطنين
المقاومون الفلسطينيون تنفيذ عملية في شمال الضفة الغربية أسفرت عن جرح ثالثة من المستوطنين، 

إذا كانت حركة حماس : بالطبع هناك من يسأل. دون أن تجرأ إسرائيل على اعتبار ذلك خرقًا للتهدئة
توصلت التفاق التهدئة ووافقت على وقف إطالق النار مقابل رفع الحصار، فهل هذا يعني أن الحركة 
ستربط لألبد بين الحصار والعمل المقاوم، بحيث إنه كلما زال الحصار كلما اختفت المقاومة، بغض 

بية وقطاع غزة ؟ واضح تماما أن هذه قراءة دقيقة للواقع، النظر عن بقاء االحتالل في الضفة الغر
فحركة حماس تنطلق من افتراض أن إسرائيل ال يمكن أن تقبل ببقاء الحال على ما هو عليه اآلن لفترة 
طويلة، وأن المواجهة بين االحتالل والمقاومة قادمة ال محالة، بالتالي فإن حركة حماس وذراعها 

. ، أعلنا بشكل واضح أنهما يواصالن االستعداد لمواجهة أي احتمال"لدين القسام كتائب عز ا" العسكري 
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أدركت حركة حماس أنه من حق الشعب عليها منحه فترة استراحة في 

لكن، ومع كل ما تقدم فإن اتفاق التهدئة يحمل في ، ظل تواصل الحصار الذي أتى على األخضر واليابس
فقيادة الحركة مطالبةٌ بالعمل على . اته عدة تحديات ُيفترض أن تكون حماس قد أعدت إجابات عليهاطي

توظيف اتفاق التهدئة من أجل الدفع نحو الحوار الوطني الفلسطيني وإنجاحه واختبار توجهات أبو مازن 
تدعي أن حماس إذ أن بعض األصوات باتت . عبر إبداء أقصى درجات المرونة الممكنة في سبيل ذلك

ر سيتحقق بدون نتائج الحوار ستتبنى مواقف متطرفة في الحوار بعد التهدئة، على اعتبار أن رفع الحصا
 ". أبو مازن"و" فتح"مع 

وعلى قيادة حركة حماس التصدي لهذه المزاعم عبر برنامج ومبادرة للحوار الوطني تُدلِّل فيها على أن 
 . نية العليا، وليس الحسابات التنظيمية الصغيرةما يحكم توجهاتها هو المصلحة الوط

على حماس أن تدرك أنه من غير المستبعد أن تُراهن تل أبيب على أن يساهم اتفاق التهدئة في تعميق 
 .االنقسام الفلسطيني، وعليها أن تحرص على مساهمة التهدئة في تحقيق الوحدة

إنجاح الحوار الوطني عليها أن تُبدي أقصى لكن حماس المطالبة بعمل أقصى ما تستطيع من أجل 
 أن ،درجات الحذر من مرامي أبو مازن من الحوار، ألن هناك بعض الدالئل، وإن كانت غير قاطعة

دعوة عباس للحوار جاءت من أجل تهيئة األجواء الفلسطينية لقبول اتفاق جديد بين إسرائيل والسلطة 
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 مبررةً تلك التصريحات التي أدلى بها مسئول فرنسي رافق بعض الذي يجعل هذه المخاوف. الفلسطينية
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خالل زيارته األخيرة إلسرائيل؛ حيث أكد أن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ ساركوزي أن إسرائيل وأبو مازن سينجزان حتى نهاية العام الجاري 

 .اتفاق مبادئ مؤقت لحل الصراع
واضح تماما أنه في ظل موازين القوى الحالية، وفي ظل االنقسام الفلسطيني فإن إسرائيل ستُملي و

ومن هنا يتوجب أن تتيقظ حماس ومعها كل الفصائل الفلسطينية، بحيث ال يتم ..مواقفها على أبو مازن
 . توفير أي تغطية لمثل هذه االتفاقيات

 ٢٤/٦/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
 
  !قليال. ..رت المصالحة الفلسطينيةوإن تأخ .٥٨

  عدنان سليم أبو هليل
اليوم يقف الشعب الفلسطيني أمام حقيقة واقعية يمكن اتخاذها ميزانا دقيقا وصادقا لتقييم تلك الرؤى التي                

تلك .. تتفاعل على ساحته الفكرية والسياسية والحكم على جدوى االستمرار فيها أو أجدرية التراجع عنها             
ي أن المقاومة استطاعت فرض شروط التهدئة على العدو والتي تتلخص في فك الحصار وفتح               الحقيقة ه 

المعابر ووقف االجتياحات واالستهداف الدموي واستطاعت كذلك فصل موضوع واستحقاقات اإلفـراج            
قد يجادل البعض في عمـق      ..  في مقابل وقف الصواريخ وعمليات المقاومة        - شاليط   -عن الصهيوني   

هذا االنتصار أو في مستقبله ولكنهم لن يجادلوا في أن العدو لم يقبل وال يقبل ذلـك طيبـة وال                    مضمون  
خجال وال احتراما لحماس وال للوساطات ولكن ذلك إنما يأتي نتيجة لسلسلة طويلـة مـن االنتـصارات                  

ختارتهـا أحيانـا أو     والتزايحات اإليجابية التي حققتها المقاومة في المواجهات السياسية والميدانية التي ا          
وأما الشق اآلخر فهو أن المفاوضـات       ) الميزان(فرضت عليها أحيانا أخرى هذا الشق األول من الحقيقة          

وكل حصيلتها منذ عشرين سنة وما جاء في سياقها من لقاءات وتباسمات ومجامالت وما انبثق عنها من                 
ات في الحالـة الفلـسطينية وانـشقاقات        تنيسق استخباري وحماية ألمن الصهاينة وما نتج عنها من تردي         

كل ذلك قد بانت عوراته وسبحان مقدر المقادير جل في عاله الذي أقام             .. وخصومات ووالءات مشبوهة    
  ..حجة المقارنة بين هذين االتجاهين وهتين الحصيلتين في نفس اآلن ومع ذات العدو

لم تنكشف يوما كما هي اليـوم حتـى         ) ويةإنجازات المقاومة وخيبات التس   (أجزم أن هذه الحقيقة بشقيها      
ولكن خصوم المقاومة هم فقط الذين ال يريدون رؤية شمس          .. لَيراها األعمى ويصطك بصريرها األصم      

هذا النصر في رابعة النهار وهم فقط الذين ليس لديهم االستعداد للتفريط فيما يظنوه إنجازات التسوية أو                 
: أحدهما.. هم اليوم يتحركون لتغطية فضيحتهم في مسارين اثنين         استثمارات شخصية وفصائلية لهم ونرا    

 إن  - مثال   -محاولة التزهيد في اتفاق التهدئة كما زهدوا دائما بكل إنجازات وإبداعات المقاومة فيقولون              
وقبلت بتهدئة مجزوءة على القطاع     .. المعابر لم تفتح إال جزئيا وإن حماس قبلت بتأجيل فتح معبر رفح             

: إلخ، والمسار اآلخر هو     .. الضفة وإنها تنازلت عن كل ما طلبت في سبيل حماية أمنها الشخصي             دون  
 التي طالما رفـضوها     -محاولتهم التسلل لسرقة هذا النصر من خالل تنشيط مساعي الحوار والمصالحة            

 معبـر    ومن خالل استعجال عودة الرئيس إلى غزة حتى إذا جاء وقت استحقاق فـتح              -وتشرطوا عليها   
 كانوا هناك ونسب إليهم ذلك وزعموا أنه يجيء وفق اتفاقاتهم التي سبق أن وقّعوها مـع                 - كامال   -رفح  

 أن المقاومة قرين للحـصار والمـوت        - وهذا هو األهم     -االحتالل وأدانتها حماس، وزعموا بعد ذلك       
وأن مـنهجهم   .. البعثـرة   والجوع وال تقوم إال على القتل وال يتمخض عنها إال المزيد مـن المعانـاة و               

 -إلخ، ولينسى الناس    .. قرين لفتح المعابر وبحبوحة االقتصاد والنشاط السياحي        ) التسوية والمفاوضات (
 المقارنة الحقيقية بين ما أنجزته حماس واقتطعته عنوة من العـدو بـصمودها وثبـات                -هكذا يتوهمون   
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 فيه من المراهنة على رؤية بوش وما ارتكـسوا          مواقفها وحسن إدارتها وجدية مقاومتها وبين ما تخيبوا       
  ..فيه من التعويل على منامات أولمرت وما أعدوه من توسالت السيد عباس ومجامالته

 لماذا ال تعاجـل     - بحسن نية أو سوئها      -هذا يجب أن يقال وقبل أن تضيع الحقائق وقبل أن يسأل أحد             
ذا كانت حقيقة نصر حماس وخيبة فتح مشككا فيها         إ: حماس إلى تلقف يد حركة فتح الممدودة للحوار ؟          

ولم تنكشف بالقدر الكافي فال بأس من بعض التأخير وبعض التريث لتتجلى الحقيقة وال يعود يجادل فيها                 
أحد فتنضج المواقف وتينع ثمار الصلح، ولتتحمل كلتا الحركتين المسؤولية الوطنيـة واألخالقيـة عمـا                

 لشعبهما من رؤى وقد آن أن تنتهي التلفيقات والـدعاوى المزيفـات التـي               اختطتاه لنفسيهما وما قدمتاه   
ضيعت صيفة الشعب الفلسطيني عشرات السنين وحتحتت قضيته وأعادته في كل مرة ألى نقطة الصفر،               

ويجب أن يكون قـد ولّـى       ) الطبطبة والتعجل (يكفي الشعب الفلسطيني ما حل به جراء تفاهمات         : وأقول
على األسنة والغادر إنما يتحمل مسؤولية غُدرته مرة واحدة وأما الثانية فيتحملهـا             زمن رفع المصاحف    

  ..المخدوع المغبون الذي يفترض أال يلدغ من نفس الجحر مرتين
وأقول .. سيقال ولكن النيات يعلمها اهللا تعالى والصلح أولى والمجد قسمة بين اإلخوة أبناء الوطن الواحد              

بكالم إنشائي على غير أساس من الواقع وال يجوز التقليل من حجـم وعمـق               هنا يجب أال نخدع أنفسنا      
الخالف الفلسطيني الذي ليس وليد اليوم وال نتيجة حدث بعينه ولكنه جزء من خالف حقيقي يمتد زمانـا                  

كل المنطقة منذ سقوط الخالفة العثمانيـة وترتـب         ) على(ومكانا في اتجاهين متناقضين يتصارعان في و      
ير من التشظي الفكري وتشرذم الوالءات وتدابر االتجاهات والتفـرق فـي دويـالت وأعقبـه                عليه الكث 

احتواءات وتبعيات بعيدة أو قريبة وهو خالف تناقضي تدافعي ال تكاملي وال تنوعي وهو فـي الـساحة                  
 يأخذ أبعادا في كل المفردات السياسية والواقعية وفي كـل مـا يتعلـق               - على الخصوص    -الفلسطينية  

بالصراع والحل وشكل ونوع وهوية ووالء وعالقات الشعب الفلسطيني حاال ومستقبال وشـكل ونـوع               
وكيفية التعامل وإدارة واستثمار مقوماته ومكوناتـه فـي         ) أو التي ال يريدها   (وهوية الدولة التي يريدها     

ي دعـاوى الجوامـع     وبالتالي فلم يعد يوثق كثيرا ف     .. غايات البناء الوطني والتحرير وعالج المشكالت       
  ..الوطنية ووحدة المصير واألخوة عندما ال تؤيدها الممارسات وال تشهد لها الوقائع

إن تقاسم مجد االنتصار في هذه الحالة سيعيد خلط األوراق من جديد بعد الذي تحقق من فـرز وتجليـة                    
ريخ ومـن يـضرب     وكيف ُيتقاسم مجد تحصل بالمقاومة بين من يطلق الصوا        ) وإن على دماء وأشالء   (
 ويصفها بعبثية ويسميها تنك وخـردة ومواسـير         - وال يزال    -من يطلقها ومن يزدريها     ) ويقتل ويطخ (

ولست أقصد أال يكون    .. ومن يحتقر المقاومة ويتعقب المجاهدين ويتعاون ضدهم مع االحتالل          .. حماس  
ة وبعـد الكثيـر مـن الـدس      لحظة الحقيق  - على قدر    -الصلح بين الفلسطينيين ولكن أقصد أنه جاءت        

واالدعاء والتزييف وامتطاء الكلمات وبعد دماء وشر كثير أوصل المشروع الوطني برمته إلى التهلكـة               
  .وعندما تحين اللحظة التاريخية الحاسمة يقال تعالوا نتقاسم.. في مهب التجاذبات والتدافعات 

ن أن يتغلبا على حسن النيـة ومـشاعر          للمكر واللف والدورا   - من جديد    -يجب أال يسمح    : آخر القول 
) ليميز اهللا الخبيث من الطيب    (وإذا كان الوعي جزءا مهما من النصر فقد حانت الفرصة اليوم            .. الوطنية

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكـث          ) (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة         (و
  ).في األرض

 ٢٦/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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   "مبادرة عباس" و"فيتو رايس" .٥٩
 عريب الرنتاوي 

ردا على أمين عام جامعة الدول العربية " دبلوماسية"لم تجد السيدة كوندوليزا رايس حاجة للتصرف بـ
المشهر في وجه " رفع الفيتو"للرد على طلبه " المايكروفون" فقد سارعت الختطاف ،السيد عمرو موسى

 .المصالحة بين فتح وحماس
 لكن الجديد في حديثها هذه المرة أنها جعلت من ،"شروط الرباعية الثالثة"يس جددت التأكيد على را
 وبهذا تكون زعيمة الدبلوماسية ،شروطا للمصالحة الوطنية الداخلية" شروط االعتراف الدولي بحماس"

 ورفعت ،ية قد أصدرت حكما مسبقا على مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحوار،األمريكية
 .للسلطة الفلسطينية" القرار تحت الفصل السابع"إلى مستوى " الفيتو"

أن " إدارة المحافظين الجدد" فقد سبق ولزمالئها في ،والحقيقة أن ال جديد في مواقف السيدة رايس
 في األفق ،مماثال في كل مرة الحت فيها فرص المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية" فيتو"أشهرت 

يمتنعون عن " رعاته" فواشنطن استقبلت بفتور وتحفظ شديدين اتفاق مكة إلى الحد الذي جعل ،طينيالفلس
 كانت واشنطن قد قاطعت حكومة الوحدة ، وقبل اتفاق مكة،بذل أي جهد إلنقاذه عندما تعرض لالهتزاز

نذكر جميعا كيف  ، وبعد مكة،ضد االتصال مع وزراء حماس" الفيتو القديم الجديد" وأبقت على ،الوطنية
استقبل ديك تشيني إعالن صنعاء الذي تم التوصل إليه أثناء وجود نائب الرئيس األمريكي في جولة في 

 تذهب جميعها في اتجاه ، إلى غير ما هنالك من مواقف وتصريحات معلنة ومضمرة،الشرق األوسط
 .رفض محاوالت استئناف الحوار واستعادة الوحدة الوطنية

 وهي ذاتها محددات الموقف األمريكي من ،أن محددات الموقف األمريكي من حماس ،ويمكن القول
 ، دفعت واشنطن أيضا إلى اتخاذ مواقف مماثلة من جهود المصالحة الوطنية في لبنان،حزب اهللا

 وهي وإن قبلت باتفاق الدوحة ،فالواليات المتحدة طالما قاومت محاوالت بناء حكومة وحدة وطنية لبنانية
 فإن كثيرا من المراقبين والمحللين السياسيين يردون تعثر تشكيل الحكومة ، وعلى مضض، وقعكأمر

 إنما ينبع من موقف أمريكي محرض على االتفاق وداعم لسياسة ،اللبنانية وتنفيذ بقية بنود اتفاق الطائف
 حماس واالستمرار  مثلما هي السياسة األمريكية في فلسطين والرامية إلى عزل،عزل حزب اهللا في لبنان

 .في محاوالت خنقها ومحاصرتها
 جديد - فهذا موقف قديم ،"البرلينية" وال مفاجأة في تصريحاتها ، ال جديد في جعبة السيدة رايس،إذن

 وجديد محمود عباس هو مبادرته الداعية ،"جديد الرئيس" لكن قديم رايس يطرح أسئلة مهمة على ،متكرر
 فهل ستدخل شروط السيدة رايس في ملفات الحوار الوطني ،لوحدة الوطنيةالستئناف الحوار واستعادة ا

 وهل مسموح للسلطة أن تلتقي مع حماس وترفع ، وهل سيكون هناك حوار وطني أساسا،الفلسطيني
 .الحظر المضروب أمريكيا وإسرائيليا عليها

ا للحوار وقدرتها على أسئلة وتساؤالت يتعين على السلطة أن تجيب عليها للبرهنة على جدية دعوته
 وال قيمة لكل هذا السجال ، فال قيمة لكل الشروط والشروط المضادة فلسطينيا،تحمل تداعياته وعواقبه

 طالما أن واشنطن لم تعط ضوءها ،العقيم حول إعالن صنعاء وما إذا كان مطروحا للحوار أم للتنفيذ
المجازفة بقطع الحبل السري مع مجتمع  وطالما أن السلطة غير قادرة على ،األخضر للمصالحة بعد

 . المانحين
  ٢٦/٦/٢٠٠٨الدستور 
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  :كاريكاتير .٦٠
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