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   أولمرت- عشية اجتماع عباس تندد بقرار توسيع االستيطان في القدس السلطة .1

ـ    : جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    2/6/2008الحياة  نشرت   اد مستـشار   وصف نمر حم 
 وحدة استيطانية في القدس المحتلة بأنه قـرار اسـتفزازي           884 بناء   "إسرائيل" قرار   الفلسطينيالرئيس  

يوجه رسالة سلبية لعملية السالم، خصوصاً في ضوء اللقاء الذي سيجمع بين الـرئيس محمـود عبـاس            
 .دة هـذا اللقـاء  ولمرت، مشيراً إلى ان هذه المسألة ستطرح على رأس أجنأورئيس الحكومة اإلسرائيلية   

 ان هذا القرار االسرائيلي يقوي االصوات المطالبـة بوقـف اللقـاءات والمفاوضـات               "الحياة"وقال لـ   
وعن جدوى عقد لقاء بين عباس واولمرت في ظـل الـدعوات اإلسـرائيلية              .  اإلسرائيلية -الفلسطينية  

قا، ثـم ان أبـو مـازن معنـي تمامـاً            اوالً اللقاء كان متفقاً عليه مسب     ": جابأالولمرت بتقديم استقالته،    
: وتابع. "باالطمئنان على القضايا التي تم االتفاق عليها مع اولمرت وعلى التعهدات التي تم التوصل إليها              

باختصار نريد االجابة عن سؤال ما مصير هذه التعهدات في ظل العاصفة السياسية الحالية في إسرائيل،                "
ودعـا حمـاد     .تاً إلى أن هذا هو الهدف االساسي لهذا االجتمـاع         ، الف "وهل ما زالت مستمرة ام جمدت     

ال نريـد اصـدار     ": االدارة األميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الهجمة االستيطانية الشرسة، وقال          
ولفت إلى انه في حـال قامـت االدارة األميركيـة بـضغط حقيقـي علـى                 . "بيانات ال تفيد وال تغني    
  .ستكون له انعكاساته الفورية على األرضاالسرائيليين، فإن ذلك 

هذه القرارات االسرائيلية الخطيرة التـي تمـس        "في السياق نفسه، اكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان ان          
بالصميم مجمل عملية السالم والمفاوضات الحالية، انما تكشف للعالم كلـه واللجنـة الرباعيـة واالدارة                

عابئة بالشرعية الدولية وال حتى بما سبق ووقّعت عليه والتزمت بـه            االميركية ان حكومة إسرائيل غير      
  ".امام العالم كله

 اعتبر السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو ان لقاء عباس مع اولمرت امر مفيد وايجـابي                 من جانبه 
 ، الفتـاً  "ألن اولمرت اآلن ضعيف، وسيتمكن عباس من الضغط عليه وهو في اضعف حاالته            "ومطلوب  

إلى ان عباس ال يستطيع ان يقاطع اولمرت أو ان ال يستجيب لدعوته للقائه النه ما زال حتى اآلن رئيس                    
ورأى عمرو ان االعالن عن البدء ببناء نحـو         . الحكومة اإلسرائيلية رغم ان الحكومة معرضة لالنهيار      

  .عباس وحدة استيطانية يشكل إحراجاً ل800
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صائب عريقات، رئـيس دائـرة شـؤون        . أعلن د : رام اهللا من   2/6/2008األيام الفلسطينية   وجاء في   
 قضايا ستكون مطروحة اليوم في اجتمـاع        3أن   "األيام"المفاوضات في منظمة التحرير، في تصريح لـ        

، وهي مراجعة عملية المفاوضات حول قضايا الحل النهـائي، وثانيـاً، قـضايا              أولمرتالرئيس عباس و  
، وثالثاً التهدئة في قطاع غـزة ورفـع         اإلسرائيليةف النشاطات االستيطانية    خارطة الطريق، وتحديداً وق   

  .الحصار عن القطاع
انتقـدت الـسلطة    :  سـامي سـعيد    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    2/6/2008العرب القطرية   وأوردت  

. خطير للغاية  وحدة استيطانية، ووصفت القرار بأنه       820الفلسطينية بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء       
ناطق باسم الرئيس عباس في بيان للصحافيين على أن القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها وشـجبها               ال شددو

واستنكارها لهذه القرارات اإلسرائيلية باالستيطان في القدس الشريف وباقي األراضي الفلسطينية، وتؤكد            
  . والشامل لالستيطان في أرضنا الفلسطينيةأن عملية السالم برمتها ال يمكن أن تتقدم بدون الوقف الكلي

  
  هنية يدعو الشعب األمريكي لمساندة الحقوق الفلسطينية ويصفه بأنه شعب محب للسالم .2

 رئيس الوزراء الفلسطيني في غـزة،       ةدعا إسماعيل هني   :غزة من 1/6/2008 قدس برس نشرت وكالة   
محـب للـسالم    "را أن الشعب األمريكـي      الشعب األمريكي للوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، معتب       

جاء ذلك خالل لقاء هنية يوم       ".ويرفض السياسات التي من شأنها تأجيج الصراع في أي مكان في العالم           
بوفد المركز األمريكي للمصالح الوطنية العليا الذي يرأسه، ريتشارد بيتس، والـذي شـغل              ) 1/6(األحد  

  .، ومن ثم السفير األمريكي في األردن"رائيلإس"سابقاً منصب نائب السفير األمريكي في 
باسم نعيم في مؤتمر عقده عقب انتهاء لقاء هنية بالوفد األمريكـي،             وأفاد وزير الصحة في حكومة هنية     

تعزيز العالقات بـين الـشعبين األمريكـي        " رحب بالوفد الزائر، مثمناً خطوته التي تصب في          ةأن هني 
لخطوة تعد خطوة مهمة في اختراق الحصار الذي يفرضـه االحـتالل            إن هذه ا  "وقال نعيم   ". والفلسطيني

  ".اإلسرائيلي وتدعمه اإلدارة األمريكية
بدوره، أكد بيتس رئيس الوفد، الذي ضم أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ وشخصيات أمريكية رفيعـة،       

المركز األمريكي  مشيراً إلى أن    " الشعب األمريكي على إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط        "حرص  
وأشـار   .للمصالح الوطنية العليا، وجد ضرورة في زيارة قطاع غزة واإلطالع على ما يجري عن كثب              

بيتس إلى أن الوفد سيقوم بعد عودته للواليات المتحدة، برفع تقرير مفـصل لـدوائر صـناعة القـرار                   
ن المركز على تواصل دائم مع      األمريكي إلطالعهم على ما استخلصوه من جولتهم الحالية، منوهاً إلى أ          

وإنما تأتي ضمن جهود المركـز لإلطـالع علـى          "وأوضح أن زيارة الوفد ليست رسمية        .تلك الدوائر 
األوضاع في األراضي الفلسطينية التي لطالما اهتم المركز بها، وآلمه ما يجري في قطـاع غـزة مـن                   

  ".أعمال عنف
 أجرينـا لقـد   "يـتس   بقال ريتـشارد    : )ب.ف.ا (كالةنقالً عن و   2/6/2008الخليج اإلماراتية   وأوردت  

 إلـى ذناً مـن احـد للمجـيء        إلم نطلب   "وأضاف  . ]"هنية[محادثات مهمة وصريحة مع رئيس الوزراء     
 . " نشرح لمواطنينا لدى عودتنا ما رأيناهأنى هنا للتحقق من الوضع والتمكن من إل أتينا. ]غزة[هنا
  

  بوقف االستيطان"إسرائيل" إللزامفياض يطالب المجتمع الدولي بموقف صلب  .3
سالم فياض استمرار األنـشطة االسـتيطانية       .دان رئيس الوزراء د   أ : وفا -  الحياة الجديدة  -محافظات  
وقال فياض خـالل  .  عن بناء وحدات استيطانية في منطقة جبل أبو غنيماإلعالن بما في ذلك    اإلسرائيلية

 من المجتمع الدولي     صلباً  موقفاً إن"عضاء البرلمان األوروبي     وفدا من أ   أمساستقباله في مكتبه برام اهللا      
 بوقف كافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية بما في ذلك في مدينـة القـدس                إسرائيل إللزام

 ". يمثل في الواقع مصلحة لمستقبل السالم وليس فقط دعما للشعب الفلسطيني وحقه في االستقالل والحرية
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 بالتوسع االستيطاني يتناقض مع القانون الـدولي        "إسرائيل" استمرار   أنعتبر الوفد األوروبي    من جانبه ا  
 . ويشكل خرقاً لخارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس

 2/6/2008الحياة الجديدة 
  

   وحدة استيطانية في القدس1420وزارة األوقاف تحذّر من قرار االحتالل إقامة : غزة .4
 بوزارة األوقاف والشؤون الدينية، في حكومة هنية، قـرار وزارة اإلسـكان              استنكرت لجنة القدس   :غزة

 . وحدة استيطانية في مدينة القـدس المحتلـة ومحيطهـا          1420الصهيونية طرح عطاءات جديدة إلقامة      
الخطوة الخطيرة المتصلة بسلسلة من الخطـوات       "، من هذه    )1/6(وحذرت اللجنة في بيان لها يوم األحد        

ى مزيد من األراضي الفلسطينية المحتلة، وللتضييق على فلسطينيي القدس من خالل سحب             لالستيالء عل 
ودعت الشعوب العربية واإلسالمية وكافة أحرار العالم أن يكـون           ".اإلقامة وعدم منحهم تراخيص للبناء    

 واألربعين   يونيو يوماً لنصرة القدس في الذكرى السنوية الحادية        /يوم الجمعة القادم السادس من حزيران     
 .الحتاللها

  1/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تسوية سياسيةإلىلوصول اعدم ب إسرائيليقرار استراتيجي  هناك :عبد ربه .5
في حوار ، ياسر عبد ربه، )ف. ت. م(كشف امين سر اللجنة التنفيذية لـ : منتصر حمدان - رام اهللا

 إلى من صيغة مختلفة لخرائط محتملة من اجل التوصل أكثر اإلسرائيليعن تقديم الجانب للحياة الجديدة، 
 تلك الصيغ التي أنتسوية سياسية على الجانب الفلسطيني خالل المفاوضات بين الجانبين، مشددا على 

 وال تحتوي 1967 ال تحتوي على التزام واضح بحدود عام إلسرائيليين من مرة من قبل أكثرعرضت 
 .على مدينة القدس المحتلة

إن العقبة الحقيقية في التوصل للتسوية السياسية تكمن في ) الحياة الجديدة(ال عبد ربه في حديث لـ وق
 يمكن لها الحياة أسس تسوية سياسية وفق إلى للوصول إسرائيليعدم وجود قرار استراتيجي 

، من ولمرتأ، ايهود اإلسرائيلي الربط بين ما يتعرض له رئيس الوزراء أهمية، مقلال من "واالستمرار
   .مالحقات قضائية، واثر ذلك على مستقبل التسوية

 الجئ أي حد رفضهم لعودة إلى قضية الالجئين إزاء متشدد إسرائيليوكشف عبد ربه عن وجود موقف 
 .األخضر وطنه داخل الخط إلى

يس هو ن شعارنا الرئإ" هذا الوضع قال عبد ربه إزاء القيادة الفلسطينية أماموحول طبيعة الخيارات 
 التي تريد منا اإلسرائيليةالصمود ونحن نمارس الصمود السياسي في وجه كل الضغوط وكل الطروحات 

، مشددا "دنى من ما قررته لنا الشرعية الدولية والشرعية العربيةأ إلى ننزل بسقف مطالبنا الوطنية أن
هناك خيارات  "وأضاف . الجانب الفلسطيني سوف يتمسك ببرنامج الصمود السياسي والوطنيأنعلى 

 االنتحار السياسي إلى اللجوء أو البديل عن فشل التسوية هو االستسالم أن ويعتقدون اآلخرونيتجاهلها 
 مواقف متطرفة كنا نتبناها سابقا وكان مفعولها الوحيد هو عزل القضية الفلسطينية عن إلىوان نرتد 

 ".العالم بما في ذلك العالم العربي
شدة نهج حماس التي تعمل من اجل تثبيت نظامها الخاص في قطاع غزة عبر االعتماد وانتقد عبد ربه ب

 الستخدامها في مواجهة خصومها إيران وجعل القضية الوطنية مجرد ورقة في يد اإليرانيعلى الدعم 
 في لآلخرين من المساومات أنواع أية في حين تحرم األميركيين المساومة مع إلىفي وقت تسعى هي 

 .واجه فلسطين الذوبان واالنهيارحين ت
وحركة حماس باعتبارها بديالً عن القيادة الفلسطينية " إسرائيل" مفاوضات بين إجراء إمكانيةوحول 

 يتعامل مع حماس فليتعامل أن، فمن يريد اإلطالقلم نعد نخشى فكرة البديل على " الحالية قال عبد ربه 
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 ولم نعد نعتبر في عملنا اإلطالق يضيرنا على أولقنا هذا ال يق "وأضاف" إسرائيلمن فرنسا وحتى 
 منافس لنا، فالمقياس بالنسبة لنا هو مدى تقدم قضيتنا الوطنية وكأنهاالسياسي وحساباتنا حركة حماس 

 المقياس لدى حماس هو مربوط بمدى تقدمها أن ندرك أننا تراجع حركة حماس، رغم أووليس مدى تقدم 
 ". تراجعهاأوكحزب 
"  الدخول في مفاوضات بين القيادة الفلسطينية في رام اهللا وحماس في غزة قال عبد ربه إمكانية وبشأن

 يتوقف وان ينتهي بمفعوله الراهن خاصة وان االنقالب أنموقفنا واضح، هو انه على هذا االنقالب 
 أماممستقبال  الذي يغلق الباب األمر فأكثر، أكثرمستمر حتى هذه اللحظة وان حماس تواصله وتعززه 

 . حوارات ممكنةأية
  2/6/2008الحياة الجديدة 

  
 الوصول إلى حل نهاية العام مجرد سراب:  اللجنة السياسية في التشريعيرئيس .6

عبد اهللا عبـد    .  اتهم رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني د         :عبد القادر فارس   -غزة  
لى الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال المسؤول في حركة فتح فـي             باستمرار االعتداءات ع   "إسرائيل"اهللا  

 شخص منذ مطلـع هـذا       2700 اعتقال نحو    إلى  مشيراً  حمالت اعتقال تنفذ يومياً    إن :تصريحات لعكاظ 
وحـول اللقـاء    .  بناء المستوطنات  في عمليات اإلغالق والحصار الخانق، واالستمرار       إلى  إضافة العام،

رئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي في ظل األوضاع الداخليـة التـي تهـدد       الذي يعقد اليوم بين ال    
برحيل أولمرت قال إنه ما دام هناك حكومة في إسرائيل تتولى األمر وهناك طرف ثالث يتابع فال بد من                   

 بإزالة الحواجز التي تقطـع أوصـال        أولمرت سيطالب   عباس أن عبد اهللا    وأوضح .مواصلة االتصاالت 
أو وضـع   " وديعة أولمـرت  "ف االستيطان، أما بالنسبة لقضايا الوضع النهائي، أو ما يسمى           الضفة ووق 

 فإذا كان المقصود بذلك تحديد الوضع النهائي لهذه القـضايا تمهيـدا لوضـع            ،لهذه القضايا " اتفاق إطار "
ايـة العـام     الوصول إلى حل نهائي قبل نه      أناآلليات للوصول إلى النتيجة المطلوبة فهذا ممكن واعتبر         

 بمثابة وعود ليست صادقة ونحن ال نجري وراء السراب ولكن واضح أن الحكومة اإلسـرائيلية                2008
 ومطالب البعض بما فيها حماس بتدخل عربـي         ،ليس لديها الجدية والقدرة وفيما يتعلق بجهود المصالحة       

 األزمـة ل عربي لكـن     على غرار ما حصل في لبنان قال عبد اهللا إن األمور ممكن أن تكون بدون تدخ               
الفلسطينية، ألن هذه ليست عالقة استحواذ ورفض        - تكمن في كيف تنظر حماس إلى العالقة الفلسطينية       
 .اآلخر، بل يجب أن تكون عالقة الشراكة مع اآلخر

  2/6/2008عكاظ 
  

 أي مّس بالمسجد األقصى سيحرك مشاعر أكثر من مليار مسلم:  ديوان الرئاسةرئيس .7
،  من استمرار أعمال الحفريات      أمسرفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة،      . حذر د  : وفا – القدس المحتلة 

 .اإلسرائيلية في منطقة باب المغاربة،  جنوب المسجد األقصى المبارك،  وإقامة الجسر العسكري هنـاك               
ن ليـه، أل   وال أحد السيطرة ع    "إسرائيل" ال تستطيع     هذه السياسة ستفجر في نهاية المطاف وضعاً       أنوأكد  

وشـدد  . المس بالمسجد األقصى المبارك سيمس بمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العـالم       
 مدينة القدس تعتبر خطاً أحمر بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية،           أنالحسيني، في تصريح صحفي على      

وحذر مـن خطـورة      .إلسرائيلية تُفشل مدينة القدس كل المفاوضات الفلسطينية ا       أنوقال إنه من الممكن     
الوضع في المدينة،  ومن الهجمة االستيطانية المحمومة عليها ومن عواقب تحويل الصراع الفلـسطيني               

 .اإلسرائيلي إلى صراع عقائدي وديني
  2/6/2008الحياة الجديدة 
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   غزةسنفاجئ العالم بفك الحصار عن قطاع:  المقالةالحكومة .8

ث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو إن حياة الفلسطينيين فـي            قال المتحد :  حامد جاد  -غزة  
قطاع غزة وصلت إلى مرحلة صعبة من المعاناة األمر الذي حمل الشعب علـى اتخـاذ قـرار بكـسر                    

أن كافة الخيارات مفتوحة أمام الشعب إلنهـاء        " الغد"وأكد في حديث لـ      .الحصار اإلسرائيلي المفروض  
ض عليه بعد أن فشلت جهود ومباحثات التهدئة ولم تتحقق وعود فك الحصار وإعادة فتح               الحصار المفرو 

 إلى أن حكومته المقالة وحركة حماس بذلت على مدار أكثر من شهر ونصف الـشهر        معابر القطاع الفتاً  
هنـاك   حثيثة من أجل إعطاء فرصة حقيقية للتهدئة إال أن االحتالل لم يستجب لذلك وبالتالي ليس                 جهوداً

 باإلشارة إلـى    وفضل النونو عدم الكشف عن طبيعة هذه الخيارات مكتفياً         .سوى اللجوء لخيارات أخرى   
 قبالة معابر قطاع غزة كانت مجـرد رسـائل          أن المسيرات الجماهيرية التي نظمتها حركة حماس أخيراً       

كـسر الحـصار    إلـى جنـب ل  ومؤشرات وان الفعل الحقيقي ستتخذه الحركة والشعب الفلسطيني جنبـاً       
  .المفروض وسيكون هذا الفعل باتجاه االحتالل

  2/6/2008الغد األردنية 
  

   إال مقابل األسرىشاليتال تهدئة إال بفك الحصار وفتح المعابر ولن يفرج عن : بحر .9
أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة على ضرورة تزامن .شدد د:  عالء المشهراوي-غزة 

وفتح المعابر وإطالق سراح األسرى، كما دعا الرئيس محمود عباس للعودة إلى  التهدئة بفك الحصار
قطاع غزة والبدء الفوري في حوار شامل ومعمق يعيد اللحمة لشعبنا في مواجهة الهجمة اإلسرائيلية 

عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني .وقال بحر خالل مسيرة تضامن مع د .واألمريكية
لن نعطي تهدئة مجانية إنما تهدئة من اجل فك الحصار وفك "ها جمعية واعد لألسرى المختطف نظمت

، ودعا المقاومة الفلسطينية إلى التمسك "المعابر ومن اجل وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الفصائل
 حتى يفرج االحتالل عن األسرى في سجونه خاصة شاليتبالجندي اإلسرائيلي المختطف لديها جلعاد 

  . األحكام العاليةأصحاب
 2/6/2008القدس الفلسطينية 

  
  الديمقراطي  خيارهمى عقاب من المجتمع الدولي للفلسطينيين علةما يحصل في غز: نعيم .10

قال باسم نعيم وزير الصحة في الحكومـة الفلـسطينية           :غزةمن   2/6/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  
عقاب مـن المجتمـع الـدولي       " اإلسرائيلي هو    المقالة أمس إن ما يحصل في قطاع غزه جراء الحصار         

وفاة "وأشار في بيان صحافي إلى أن أهم مخلفات الحصار          ". للفلسطينيين على نتائج خيارهم الديمقراطي    
 حالة مرضية بسبب نقص العالج والمستلزمات الطبية الالزمة ومنعهم مـن الـسفر              170ما يزيد على    

 ".عاني من العجز الحاد باألدوية والمعدات الطبية الالزمةللعالج بالخارج، موضحا أن وزارة الصحة ت
أكد باسم نعيم أن وزارة     :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    2/6/2008القدس العربي   وأضافت  

وبين أن الوزارة تعاني من نقـص فـي          .الصحة في غزة تعاني من عجز حاد باألدوية والمعدات الطبية         
وطالـب نعـيم المؤسـسات       . األورام والقلب والكلي الصناعية    ى لعالج مرض  المعدات واألدوية الالزمة  

 الوزارة بما ينقـصها مـن       إمداد ى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل عل     إلىالدولية والحقوقية، بالوقوف    
  . لرفع الحصار"سرائيلإ" ىعالج ومستلزمات وأجهزة طبية، وطالبها أيضاً بالضغط عل
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  في غزة تنفي نبأ فتح معبر رفح نيةإدارة المعابر الفلسطي .11
نفت إدارة المعابر والحدود في الشرطة المقالة في قطاع غزة، صـحة مـا              : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

وطالبت الشرطة المواطنين بعد التعـاطي       . القادمة األيام حول فتح معبر رفح خالل       أنباءتردد اليوم من    
ـ     رفح، مؤكدة على انه ال صـحة لمـا يـتم ترويجـه              بخصوص فتح معبر  " اإلشاعات"مع ما وصفته ب

انه في حال توفر معلومات صحيحة ومؤكدة حـول         "وقالت الشرطة في بيان لها       .بخصوص فتح المعبر  
  ".فتح المعبر، فانه سيتم اإلعالن عن طريق المصادر الرسمية

  1/6/2008 48عرب 
  

  يندد" التشريعي" و..على الدويك خالل شهرين" النطق بالحكم"تقرر " عوفر "محكمة .12
 النطق بـالحكم علـى رئـيس        إسرائيلية قررت محكمة عسكرية     :وكاالتوال مازن بغدادي    -محافظات  

عزيز الدويك خالل الـشهرين المقبلـين واعتبـر القاضـي العـسكري             .المجلس التشريعي المختطف د   
يأتي ذلـك فـي     . ةن جلسة األمس هي األخيرة عقب مرافعة الدويك الشخصية أمام المحكم          أ اإلسرائيلي

 على رئيس بلدية قلقيلية وجيه قواس واجل محاكمات عـدد مـن             اإلداريوقت ثبت فيه االحتالل الحكم      
 .النواب وقيامه بحملة تنقالت في صفوف الحركة األسيرة

 المجلس ال يعتـرف بالمحاكمـات       أنأحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أمس        .من جانبه أكد د   
وندد بحر بتأجيـل إسـرائيل المـستمر        . لتي وصفها بغير الشرعية والهزلية بحق الدويك      اإلسرائيلية وا 

 ".بالممارسات واإلجراءات التعسفية والهزلية"لمحاكمة الدويك، واصفا إياها 
 2/6/2008الحياة الجديدة 

  
  المحتلةاألراضي وثيقة السياسة االجتماعية المتكاملة في إلعداد توقع اتفاقية فلسطين .13

سمير عبد اهللا،  ومشاركته في الدورة       . زيارة وزيرها د   إن،  أمس أعلنت وزارة التخطيط     : وفا -  اهللا رام
على المستوى الوزاري توجت بتوقيع اتفاقية      " االسكوا" للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا       25الـ

اون بـشان تطـوير وثيقـة       للتع" االسكوا"الخميس الماضي مع  عمر بدر الدفع، األمين التنفيذي لمنظمة           
وأوضحت الوزارة في بيان لها انه بموجـب         .السياسة االجتماعية المتكاملة لألراضي الفلسطينية المحتلة     

االتفاقية سيتم جرد وتحليل كافة السياسات االجتماعية القائمة من قبل متخصصين، وفتح نقـاش واسـع                
تصاص بغرض تطوير ما هو قائم، واسـتكمال        حولها بمشاركة كافة الجهات المعنية وذوي الخبرة واالخ       

 .األبعاد غير الموجودة أو التي تحتاج إلى تغيير للوصول إلى سياسة اجتماعية متكاملة ومنسقة
 2/6/2008الحياة الجديدة 

  
 األمنية األوضاع فريزر األميركي يبحث مع المبعوث نابلس محافظ .14

، مع المبعوث األميركي الجنرال جون فريـزر        أمسجمال المحيسن،   . بحث محافظ نابلس د    : وفا –نابلس  
ن الخطة األمنية    إ المحيسن وأوضح .األوضاع في المحافظة في ضوء الخطة األمنية التي تنفذها السلطة         

 نابلس كانت أكثـر     أن شككت أطراف عديدة بإمكانية نجاحها ال سيما         أنفي نابلس تعتبر بمثابة تحد بعد       
 السياسات اإلسرائيلية تعتبر مـن أهـم العقبـات          إنوأضاف   .لفوضىمحافظة تعاني من حالة الفلتان وا     
 تدعيم الخطة األمنية بحاجة إلى دعم اقتصادي علـى شـكل            أنوبين   .القائمة أمام تطبيق الخطة األمنية    

وأكد المحيسن عدم   . مشاريع كبيرة قادرة على التخفيف من حدة البطالة وإيجاد فرص عمل آلالف العمال            
 قضية فلسطين قـضية سياسـية وليـست         أنوشدد على   . رائيلية حقيقية لدعوات السالم   لمس استجابة إس  

 .قضية أمنية



  

  

 
 

  

            10 ص                                   1096:         العدد                  2/6/2008اإلثنين : التاريخ

 هناك خطة إستراتيجية اقتصادية كانت قد قدمت لمبعوث اللجنة الرباعية توني بلير أثناء زيارته               أنوبين  
 المشاريع الصغيرة    مليون دوالر، إضافة إلى عدد من      320لنابلس باسم المجلس االقتصادي لنابلس بتكلفة       

 .قدمت لمكتب رئاسة الوزراء
 2/6/2008الحياة الجديدة 

  
  التحرير شيقل لكل معتقل من معتقلي منظمة800عد بإصدار تعليمات لصرف  يعباس .15

 ،كد الرئيس محمود عباس التزامه والتزام اللجنة التنفيذية وحكومتـه بقـضية األسـرى             أ : وفا –رام اهللا   
 800ليماته لتنفيذ القرار الصادر عن منظمة التحرير والقاضي بصرف مبلـغ             انه سيصدر تع   إلىمشيرا  

 في مقر الرئاسـة     عباسجاء ذلك خالل استقبال      .شيقل لكل أسير من أسرى المنظمة على وجه السرعة        
 وفدا من لجنة المحامين المتعاقدين مع المؤسسات الحقوقية المدافعة عـن األسـرى أمـام                أمسبرام اهللا   
 . عسكرية اإلسرائيليةالمحاكم ال

 2/6/2008الحياة الجديدة 
  

  تبحث تخصيص تعويضات عاجلة للمزارعين" الزراعة المقالة: "غزة .16
محمد األغا على الواقع الزراعي في بلدة بيت الهيـا،          . اطلع وزير الزراعة في الحكومة المقالة د      : غزة
 على هامش زيارته للمناطق الزراعية      وعقد األغا اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الجمعيات الزراعية        .أمس

برفقة النائب مشير المصري، ورئيس بلدية بيت الهيا عزيز الدحنون، بحث خاللـه همـوم ومـشاكل                 
وقال خالل االجتماع إن الحكومة وضعت قضية المزارعين على سلم أولوياتها، مشيراً إلـى           .المزارعين

فرص للتشغيل، وتخصيص تعويضات عاجلـة لهـم،        أنه ستتم إتاحة الفرصة أمام المزارعين لخلق أكبر         
وأضاف أنه سيكون هنـاك      .سيما المزارعين الذين يعملون في أراض زراعية قريبة من مناطق التماس          

وبين األغـا أن     .تنسيق مع الهيئة العامة للبترول من أجل مضاعفة كميات الوقود المخصصة للمزارعين           
 الزراعية بإعداد خطة عمل للزراعات الموسمية والمحاصيل        أطقم الوزارة ستقوم بالتعاون مع الجمعيات     

المصدرة، في محاولة لتجنب الخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارعون نتيجة لإلغالق والحصار، وعـدم              
  .السماح بتصدير المنتجات والعراقيل المفروضة

  2/6/2008األيام الفلسطينية 
  

   على مدرسة مسيحية في غزةاعتداء .17
ى مسلحون ملثمون على حراس مدرسة المنارة بالضرب وسرقوا سيارة تابعة لجمعية الكتاب              اعتد :غزة

ان عدداً من المسلحين الملثمين اقتحم فجـر        " الحياة"وقالت مصادر حقوقية لـ     . المقدس، وهددوا مديرها  
ة، وقيدوا  أول من امس حرم مدرسة المنارة الواقع خلف المستشفى األهلي العربي وسط مدينة غزة القديم              

وأضـافت المـصادر ان     . حارسيها وعصبوا أعينهما وصادروا جهازي هاتف خليوي كانا بحوزتهمـا         
المسلحين وضعوا الحارسين في أحد المخازن تحت حراسة أحدهم الذي اعتدى عليهم بالضرب، فيما قام               

الحراس مع مدير   ثم أجرى أحدهم اتصاالً من جهاز خليوي تابع ألحد          . اآلخرون بعمل ما داخل المدرسة    
وأبلغ المسلحون الحارسين بأنهما    ". دير بالك : "جمعية الكتاب المقدس حنا ميخائيل وحذره وهدده قائالً له        

المدير األميركـي الـسابق لمدرسـة       " إحنا جايين لحنا ميخائيل، وجون كارالك     "ليسا هدفاً مقصوداً، بل     
وقـدمت إدارة المدرسـة شـكوى الـى          . اآلنالمنارة الذي غادر القطاع قبل نحو عامين ولم يعد حتى           

  .الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي باشرت التحقيق في الحادث
  2/6/2008الحياة 
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  أدعو السلطة وفتح إلى مصالحة وطنية ... إيران جزء من منظومة أمتنا: مشعل .18
بمصالحة العروبة " مشعل إلى ما وصفه دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد:  د ب أ-دمشق 
وطالب مشعل في حديث له بمناسبة الذكرى . ، في إشارة إلى العالقات العربية اإليرانية" واإلسالم

شقاق وفرقة عربية "السنوية لرحيل اإلمام الخميني بمصالحة إيرانية عربية ، واصفا من يراهنون على 
في وقت متأخر السبت بحضور عدد من علماء الدين وقال مشعل في حديثه ". إيرانية بالمخطئين

يجب أن يتوحد ويتصالح أبناء ): "جنوب دمشق(اإلسالمي، السني والشيعي، في مقام السيدة زينت 
يجب أن نميز بين الصديق . إن إيران جزء من منظومة أمتنا، وليس من أعدائنا. العروبة واإلسالم

إنني أدعو إخواني في فتح "ومضى مشعل يقول . لحة حقيقيةوالعدو، وأؤكد على أننا محتاجين إلى مصا
، مشيرا إلى المصالحة اللبنانية اللبنانية، داعيا الفلسطينيين "إنها لحظة مهمة. والسلطة إلى مصالحة وطنية

لقد تبخرت نتائج مؤتمر أنابوليس، وخارطة الطريق، : "وقال مشعل. إلى االستفادة من هذه التجربة
  ".ألمريكي جورج بوشووعود الرئيس ا
لقد أدار بوش ظهره للعرب والفلسطينيين بكل وقاحة، ولم يركز إال على مصالح : "وأضاف يقول

وتابع مشعل الذي كان يتحدث بحضور السفير ". إسرائيل خالل خطابه في الكنيست اإلسرائيلي مؤخراً
ية في سوريا آية اهللا مجتبي اإليراني بدمشق أحمد الموسوي، وممثل قائد الثورة اإلسالمية اإليران

إن الرئيس بوش بقي له أشهر في البيت األبيض ، وأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود "الحسيني، 
أولمرت بضع أسابيع ويغادر، ومن هنا أقول البد أن يدرك الجميع أن مشهدا آخر يتشكل في المنطقة ، 

  ".هو مشهد جديد تنتصر فيه قوى المقاومة في المنطقة
  2/6/2008لدستور ا

  
   الحصارلتحرك لكسر يطالبون مصر باأسرى حماس في سجن عسقالن .19

لقد باتت مصر :" قال أسرى حماس في بيان سربوه من سجن عسقالن: ألفت حداد ورأفت الكيالني
الشقيقة المالذ األخير الذي يتوجه إليه شعبنا في غزة للدفاع عنه، وإنقاذه من مخطط القتل البطيء الذي 

ة مصر قذه الصهاينة من خالل الحصار، وإننا من داخل السجون والمعتقالت الصهيونية نطالب الشقيينف
قيادة وحكومة وشعبا بالتحرك الفاعل والجذري والحاسم لكسر هذا الحصار الظالم الذي ال يمكن النظر 

 ".الستمراره إال على أنه نقطة سوداء في جبين األمة كل األمة
  1/6/2008 48عرب

 
  فياض متورطة في مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية لصالح االحتالل" حكومة: "هومبر .20

المركز الفلسطيني  "، في تصريح خاص أدلى به لـ        "حماس"أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة       : غزة
 مـا   إن عقد هذا المؤتمر األمني بعيداً عن وسائل اإلعالم لهو أخطر          ): "1/6 (]أمس [اليوم األحد " لإلعالم

يكون على المشروع الوطني وعلى الحقوق والثوابت الفلسطينية، ويؤكد ما يحاك فـي الخفـاء لتـصفية     
القضية الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني، بتآمر أوروبي ودعم أمريكي وتنسيق أمني من سـلطة رام               

بناء شعبنا الفلسطيني،   إن عقده في هذا الوقت يدلل على شرعنة العدوان الصهيوني على أ           : "وأضاف ".اهللا
علـى أن  " حمـاس "وأكد المتحدث باسم حركة  ".ويعطي الضوء األخضر له الستكمال المجازر والمذابح    

ممـا يؤكـد    "في هذا المؤتمر،    " غير الدستورية "فياض  " حكومة"داخلية  " وزير"األخطر من ذلك مشاركة     
ح االحـتالل الـصهيوني، وتمريـر    على أن هذه الحكومة متورطة في تصفية القضية الفلسطينية لـصال      

وطالب برهـوم الفـصائل      ".مخططات التسوية، وإيجاد تعزيز لتواجد االحتالل في األراضي الفلسطينية        
التي باتت يخطط لها ليل نهار بتورط       "الفلسطينية بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني من دائرة االستهداف         
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ال يمكن أن تسمح لهذه المخططـات أن تمـر،          " حماس"ة  حرك: "، وتابع قائالً  "أوروبي وبتنسيق فلسطيني  
  ".والعالم مطالب بأن يتخذ خطوة مساندة للشعب الفلسطيني ال أن يقف في وجهه

  1/6/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تهدد بخيارات عسكرية وشعبية لكسر الحصار على غزة" حماس" .21
ومعها الشعب الفلسطيني " حماس" أن حركة إسماعيل رضوان على" حماس"شدد القيادي في حركة  :غزة

تمتلك خيارات كثيرة لكسر الحصار، بما فيها الخيارات العسكرية والشعبية، وحتى خلط األوراق على "
وقال في ". وسط صمت عربي مريب" اإلسرائيلي"الساحتين الدولية واإلقليمية إذا استمر الحصار 

الرسمي عبر الوسيط المصري الذي " اإلسرائيلي"لرد ما زلنا في انتظار ا"تصريحات صحافية، أمس، 
من : "وأضاف". سيحمل الرد على التساؤالت واالستفسارات التي وجهت من قبل حماس في شأن التهدئة

الواضح أن العدو الصهيوني غير معني بالتهدئة، ويريد استمرار األزمة والحصار واإلغالق، ويسعى 
  ".  فتحاً للمعابر وكسراً للحصارإلى الهدوء من دون استحقاقات تكفل

  2/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  االموال ما زالت تصل الى جيوب حماس من الداخل والخارج: "يديعوت" .22
 ى االخر"االرهابية"ان حماس والتنظيمات ) يديعوت(كتبت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

 سنوات كثيرة لتمرير االموال للنشطاء استخدمت الحسابات الموجودة في البنوك االسرائيلية طوال
االرهابيين من دون ان ينجح المسؤولون عن قضية تبيض رأس المال في وزارة األمن وفي البنوك في 

القوانين التي تهدف هي االخرى الى منع تمرير االموال للتنظيمات االرهابية والتطبيق . ايقاف الظاهرة
سبتمبر لم تمنع تماماً تمرير /  من ايلول11اء العالم منذ الـالمكثف للقوانين في هذه المسألة في ارج

تمرير االموال تم تحت بعض السرية ومن خالل استخدام منظمات . الشيكات الى االيادي غير الصحيحة
  .خيرية مزعومة بعضها اعلن انه غير شرعي، حتى تطمس الهدف الذي توجه اليه االموال

 لحساسية المسألة ويقومون اليوم باشهار وثائق تبرهن عن انهم قد وأضافت الصحيفة في البنوك متنبهون
حذروا اال ان شيئا لم يحدث على حد زعمهم، وزارة األمن فشلت في مراقبة التحويالت البنكية 

  .المشبوهة
وأشارت الصحيفة الى أنه في السنوات االخيرة نقلت مئات ماليين الشواقل لحماس من خالل منظمات 

الم تنتمي في حاالت معينة لوزارات حكومية في دول الخليج ولمنظمات الرفض في في ارجاء الع
المال مخصص لتشجيع االنشطة االرهابية وتحويل حماس الى تنظيم مهيمن في صفوف . سورية

هذا المال مرر عبر دول في ارجاء العالم وخصوصاً حسابات بنكية في الواليات المتحدة . الفلسطينيين
  .الخليجواوروبا ودول 

احدى هذه المنظمات التي عملت لتلقي المال كانت منظمة ضاحية البريد التي اخرجت عن القانون في 
  .2007) مايو( ولكنها واصلت نشاطاتها حتى ايار 2002عام 

وفقا للتحقيق الذي اجراه الشاباك . االموال نقلت عبر اليمن والكويت وقطر وايطاليا هولندا وباريس
بمساعدة اجهزة تجسسية امريكية، اودعت في حسابات بنوك عربية في الضفة وفي وشرطة اسرائيل 

بعض الحاالت، كما قال امين الصندوق عابدين مرت عبر فروع بنك ديسكونت وهبوعليم االسرائيليين 
حسابات جمعية ضاحية البريد في . نشطاء حماس في شرقي القدس: الى ان وصلت الى غايتها النهائية

ت في باب العمود شارع صالح الدين وربما هذا بنك هبوعليم قال عفيف عابدين في روايته بنك ديسكون
  .هذا الحساب يعود الياد ابو غزاله الذي كان الرئيس السابق للجمعية : للشرطه
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الجهة التي تدعم االرهاب في دولة عربية : اليكم، قالت الصحيفة، مثال مساراً محتمالً لتحويل االموال
. ويل المال الى حساب بنكي في اوروبا يعود الى جمعية عادية بريئة من اجل تغطية مصدرهتقوم بتح

من هناك ينقل الى حسابات النشطاء في المنظمات الخيرية في البالد ومنها يواصل طريقه عبر المبالغ 
  عائالت السجناء النقدية او الحواالت البنكية احياناً يكون هؤالء ارامل المخربين االنتحاريين واحياناً 

  .الفلسطينيين واحياناً اخرى الى حسابات الكانتينا التي تعود للسجناء الفلسطينيين في السجون االسرائيلية
  2/6/2008القدس العربي 

  
  تستغل كغطاء الستمرار القتل والحصار واالستيطان" إسرائيل "–لقاءات عباس : حماس .23

 وحدة استيطانية في القدس 884 اإلسرائيلي ببناء انتقدت حركة حماس القرار: اشرف الهور -غزة 
 المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري ان المفاوضات واللقاءات التي يجريها عباس مع ىورأ. المحتلة

واعتبر  .اسرائيل تستغل من قبل األخيرة كـ غطاء لالستمرار في التصعيد والقتل والحصار واالستيطان
ن مع اعالن االحتالل بناء مئات الوحدات السكنية داخل مدينة القدس أن الخطير في اللقاء أنه يتزام

  .المحتلة
  2/6/2008القدس العربي 

 
  قذيفة وصاروخ 400مقتل إسرائيلي وإطالق : مايو/ خالل أيار  للقسامإحصائية .24

، ممايو المنـصر / في إحصائية له حول العمليات المسلحة للكتائب خالل آيار،"كتائب القسام"أكدت  :غزة
 . عنصراً من القسام استشهدوا خالل تصديهم لقوات االحتالل أو تعرضهم لغارات جويـة 17أنها فقدت 
أنها تمكنت خالل نفس الشهر من قتل مـستوطن إسـرائيلي فـي قـصف إلحـدى                 ": "القسام"وأضافت  

ـ ".  جنود إسرائيليين خالل توغلهم في القطاع      5المستوطنات المحيطة في غزة، وأنها جرحت        حت وأوض
 قذيفـة   40و" هـاون " قذيفـة    297و" قسام" صاروخ   38 قذيفة صاروخية بينهم     400أنها أطلقت حوالي    

 عمليـات قـنص لجنـود    8وأشارت إلى أنها نفـذت   ".أر بي جي" قذيفة 24من النوع الثقيل و" هاون"
  . عبوات ناسفة وأطلقت النار أربع مرات من السالح المتوسط4إسرائيليين وفجرت 

  2/6/2008ين صحيفة فلسط
  

   التهدئة"إسرائيل"لسنا قلقين بشأن عدم قبول ": الجهاد" .25
إن حركته غير قلقة من عدم موافقة : قال الشيخ نافذ عزام، القيادي في حركة الجهاد :حسن جبر

وقال عزام، في أعقاب إعالن إسرائيل إرجاء  .إسرائيل، حتى اللحظة، على التهدئة مع فصائل الـمقاومة
لسنا قلقين على اإلطالق ألننا نحمل برنامجاً ومشروعاً :  التهدئة حتى األحد الـمقبلالتصويت على
وأشار عزام في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن الكرة أصبحت اآلن في الـملعب  .واضحين تماماً

اإلسرائيلي، الفتاً إلى أن إسرائيل هي التي تماطل، ولـم ترد بشكل واضح وقاطع على مبادرة 
وبخصوص احتمال قيام إسرائيل بإعادة احتالل قطاع غزة إذا فشلت  .ينيين بخصوص التهدئةالفلسط

إن هناك محاذير سياسية وأمنية، مؤكداً عدم وجود قرار نهائي لدى الدوائر األمنية : التهدئة، قال عزام
قب بالنسبة وأكد أن دخول قطاع غزة يمثل مغامرة كبيرة وغير مأمونة العوا .والسياسية اإلسرائيلية

  .لجيش االحتالل وللجانب السياسي، إذ ال توجد آفاق سياسية لـمثل هذه الـمغامرة
  2/6/2008األيام الفلسطينية 
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  للحوار الوطني الفوري غير المشروط" حماس" موسى يجّدد استعداد يحيى .26
عي يحيى موسى، في المجلس التشري" التغيير واإلصالح" نائب رئيس كتلة قال:  عالء المشهراوي-غزة 

نرحب : "  رداً على المبادرة التي أطلقها منيب المصري، رئيس منتدى فلسطين" في تصريحات صحفية
بأي مبادرة تقوم على أساس عدم االشتراط من أي طرف، جاهزون للحوار الفوري، وأي مبادرة يجب 

تفاق مكة، ال يصح ألحد أن أن تبنى على ما تم إنجازه في إطار الوفاق الوطني من وثيقة الوفاق إلى ا
: وأضاف ".يعيدنا إلى نقطة الصفر، أنجزنا برنامجاً سياسياً مشتركاً مطلوب االنطالق منه وااللتزام به

أي مبادرة ال تتعاطى مع نتائج االنتخابات والتغيرات السياسية التي حصلت وتأخذ بعين االعتبار أن "
وال تتعامل بموضوعية، مع جميع القضايا لن يكتب لها حالة االنقسام هي نتيجة التدخالت الخارجية، 

وأكد موسى أن االنقسام سببه التدخالت الخارجية واإلمالءات وضعف الرئيس الفلسطيني  ".النجاح
بإمكان الرئيس إنهاء هذه الحالة إذا ما أيقن تماماً أن مستقبل القضية : "محمود عباس في رفضها، قائالً

  ".اق الوطنيومستقبله الشخصي في الوف
 2/6/2008القدس الفلسطينية 

 
   بالحادثالعالقه لمخيم عين الحلوهوإجماع على إدانة العملية  : فلسطينيونمسؤولون .27

قيام انتحـاري بحـزام     ( أنّها غير معنية مطلقاً بما حصل     " عصبة االنصار "أفادت مصادر   : محمد صالح 
ز الجيش اللبناني عند نقطة التعمير فقتلـه        ناسف خرج من مخيم عين الحلوة ويريد تفجير نفسه في حاج          

 وأبلغت لجنة المتابعة الفلسطينية خالل اجتماعها الطارئ لمناقـشة تـداعيات            ،)الجيش قبل تنفيذ هجومه   
حادثة االنتحاري، بأنها تستنكر الحادث وتدينه، وبأنها ال تعتبر نفسها معنية فيه وهي غير مستنفرة على                

صبة ابلغت هذا الموقف الى الجهات المعنية في الجيش، ودعتها الى اتخاذ            وتردد ان الع  . أي صعيد أمني  
  .. االجراءات االمنية التي يراها مناسبة

وأكدت لجنة المتابعه الفلسطينية المنبثقة عن القوى الوطنيه واالسالميه الفلسطينية في مخيم عين الحلـوه               
 الحلوه بهذا الحادث المؤسف والمدان، وأن هذا        ان العالقه لمخيم عين   "بعد اجتماعها الطارئ اثر الحادث      

". العمل الذي يستهدف امن واستقرار لبنان وال يخدم سوى المشروع االميركي الصهيوني فـي المنطقـة         
وأعربت اللجنه عن حرصها على العيش المشترك وعلى العالقه الجيدة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني              

  .  الجيش اللبنانيوحرصها على العالقات االخويه مع
وتؤكد مصادر امنية رفيعة المستوى في صيدا انه من المبكر الحصول على اجوبة واضحة عـن الـذي                  
جرى، خاصة أن لجنة المتابعة الفلسطينية اكدت ان االسم الذي وجد على بطاقة الهوية التي وجدت مـع                  

  . ى معرفة الجهة التي تقف وراءهالجثة غير موجود في سجالت القيد لسكان مخيم عين الحلوة، اضافة ال
  2/6/2008السفير 

  
  في القدس ال تتعارض باي شكل كان مع عملية السالم  اعمال البناء":إسرائيل" .28

اعتبر مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء االسرائيلي        : وكاالت - برهوم جرايسي  -القدس المحتلة   
 آخرين في بيـسغات     763و" جبل ابو غنيم  ) " حوما هار(مسكنا في   121(ايهود اولمرت ان اعمال البناء      

ال تتعارض باي شكل كان مع عملية        "،)وهما حيان استيطانيان مبنيان في القدس الشرقية المحتلة       " زئيف
  ".السالم النها مرتقبة في احياء يهودية في القدس ستكون جزءا ال يتجزأ من اسرائيل في اي اتفاق سالم

اوري لوبوليانسكي باستئناف اعمال البناء في القـدس        " بلدية القدس "ى بـ   من جهته، اشاد رئيس ما يسم     
  .على حد زعمه".تلبي احتياجات الشعب اليهودي الملحة للمساكن"الشرقية المحتلة معتبرا انها 
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إن هذا مسمار آخر في نعـش       "اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان، فقالت في بيانها       " السالم اآلن "أما حركة   
نابوليس، وكل ما سيبقى من تراث لحكومة أولمرت، هو توسيع االستيطان وتحويل القدس إلـى               مؤتمر أ 

  ".مشكلة غير قابلة للحل
  2/6/2008الغد األردنية 

  
  تطالب العرب باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وتوازي بين الالجئين واليهود :ليفني .29

يجب أن : " العتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وقالتطالبت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية الدول العربية با
: مضيفة".  بحل الدولتين للشعبين47تعترف الدول العربية بدولة إسرائيل كدولة يهودية، فقد قبلوا عام 

وكما استوعبت إسرائيل الجئين يهود من كافة دول العالم على الفلسطينيين أن يستوعبوا في دولة "
  ".ن الفلسطينيينفلسطين التي ستقام الالجئي

 عاما على تأسيس 40وعن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قالت، في مؤتمر، يعقد بمناسبة مرور 
االتفاقات الضبابية ال . معهد ترومان في الجامعة العبرية في القدس إنه ينبغي التعلم من تجارب الماضي

مصلحة في التوصل إلى تفاهمات ولكن ال لدينا . السالم ليس قطعة زرق. تحل الصراع، بل تزيده تعقيدا
التوقعات المبالغة كما في أيام باراك وعرفات قادت في نهاية . يمكننا أن نسمح ألنفسنا إخفاقات أخرى

  ".المطاف الندالع االنتفاضة
  1/6/2008 48عرب

  
   يدعو الى االستعداد لعملية واسعة النطاق في قطاع غزةالشاباك .30

دعا رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين خالل اجتماع للجنة الخارجية واألمن : وكاالت - القدس المحتلة
اذا " واضاف ديسكين . التابعة للكنيست اسرائيل الى االستعداد لتنفيذ عملية واسعة النطاق في قطاع غزة

استمر تراجع حركة فتح وحالة الضعف التي تعيشه مقابل األطراف والجهات المتطرفة الفلسطينية فلن 
وعلق رئيس لجنة الخارجية واالمن السابق . حسب قوله" كون مناص من تعميق وتعزيز العمليات ي

واضحة وجلية وانه ال يوجد "عضو الكنيست عن حزب الليكود يوفال شتاينتس على اقوال ديسكين بأنها 
لصواريخ  حتى ال تتحول غزة الى جنوب لبنان ثانية وتصل ا2خيار سوى تنفيذ عملية  الجدار الواقي 

 " .حتى اسدود وتل ابيب
 2/6/2008الحياة الجديدة 

  
  اولمرت يرجئ اجتماعا أمنيا ويلغي سفر مبعوثه لمصر .31

أرجأ رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت اجتماعا كان متوقعا         :  حامد جاد  - وكاالت -القدس المحتلة 
كة حماس تم التفاوض بشأنها بوساطة      امس لحكومته األمنية لدراسة إقرار تهدئة في اعمال العنف مع حر          

  .مصرية، كما اعلن مسؤول اسرائيلي كبير
االمر يتعلق بقرار ينبغـي ان تبحثـه        "وقال اولمرت، بحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته،          

 ايضا  اولمرتأرجأ   و ".الحكومة األمنية وهذا القرار المهم والخطير ستكون له تداعيات على المدى البعيد           
  . للمستشار السياسي في وزارة الدفاع عاموس جلعاد الى مصر كانت متوقعة أمسزيارة

  2/6/2008الغد األردنية 
  

  في اوروبا وجنّدت عمالء الغتيال قيادات فلسطينية" موساد"ليفني عميلة لـ"  تايمزصنداي" .32
ته الوثيقة مع  أوزي مهنايمي المعروف بعالقا،البريطانية" ذي صنداي تايمز"كشف مراسل صحيفة  :لندن

ليفني كانت تقوم بتجنيد عمالء تسيبي المؤسسة االستخباراتية االسرائيلية في تقرير له من تل ابيب، ان 
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لتصفية زعماء المقاومة الفلسطينية في الخارج، وإنها لم تقم بالعمل المكتبي، بل كانت تعمل الى جانب 
  .تبعض الكوماندوز السابقين الذين شاركوا في هذه التصفيا

واشارت الصحيفة الى دور ليفني الفاعل أثناء اغتيال مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية في 
واوضحت ان ليفني لم تشارك بشكل مباشر في . 1983عام ) اغسطس( آب 21أثينا مأمون مريش في 

كتنفه االسرار حتى ال تزال ت" موساد"إال ان الصحيفة تشير الى ان دور ليفني في جهاز . عملية االغتيال
وكتبت الصحيفة انه بعد هذا الحادث بفترة وجيزة، استقالت ليفني من الجهاز بسبب ضغوط العمل  .اليوم

  . القاسية
تسيبي لم تكن فتاة تقوم بعمل مكتبي، لقد كانت "ويقول أحد األشخاص الذين كانوا يعرفونها عن قرب إن 

اندمجت على نحو جيد في الحياة في العواصم األوروبية "انها ويقول ". سيدة تتمتع بدرجة ذكاء عالية جداً
وكانت تعمل مع ضباط استخبارات من الرجال، ومعظمهم من رجال الصاعقة السابقين الذين يقومون 

ولم تقم ليفني مطلقاً بالتحدث عن األعوام التي أمضتها في العمل في . ضد المقاومين العرب" بعمليات
  ".موساد"

ة ان والديها اعتقال الرتكابهما اعماال ارهابية في األربعينات أثناء االنتداب البريطاني على وتقول الصحيف
ونقلت عن . التي هاجمت بريطانيين وفلسطينيين" أرغون"فلسطين، وان والدتها كانت زعيمة لمنظمة 

ها جريمة سطو الوالدة اعترافها في حديث صحافي قبل وفاتها اخيرا، ان من أهم العمليات التي قامت ب
 ألف جنيه استرليني، كما اعترفت بأنها شاركت في تفجير قطار آخر كان 35على قطار كان يحمل مبلغ 

وقالت الصحفية ان والدها إيتان الذي ال يزال على قيد الحياة، قد صدر . متجهاً من القدس الى تل ابيب
ي فلسطين عندئذ، لكنه الذ بالفرار من  عاماً لهجومه على قاعدة عسكرية بريطانية ف15حكم بسجنه لمدة 

  .السجن
بالنسبة الى الموقف من سورية وايران، وهي " الصقور"ويقول معلقون للصحيفة ان ليفني تعتبر من 

تعارض االنسحاب االسرائيلي من هضبة الجوالن، وعندما تتولى منصب رئيس الوزراء فإنها ستسعى 
  .انيةالى توجيه ضربة ضد المنشآت النووية االير

  2/6/2008الحياة 
  

   اعداد اليهود في القدس المحتلة مقابل تدني نسبة العربارتفاع .33
 ألـف   257قالت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية أمـس، إن حـوالي           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

 ألف يهـودي هـاجروا      18 ألف يهودي، وأن أكثر من       490  مقابل   فلسطيني يعيشون في القدس المحتلة    
وصدرت هـذه المعطيـات بمناسـبة        .سنة الماضية المدينة، ولكن معظمهم إلى المستوطنات المجاورة       ال

، والذي تحييه حكومة اإلحتالل اليوم اإلثنـين، تحـت          ) نكسة حزيران ( الحتالل القدس    41الذكرى الـ   
ن ثمانيـة   ألف فلسطيني، هناك أكثر م  257ويذكر أنه من أصل      ".إعادة توحيد القدس  "شعار مايسمى بـ    

، من الذي انتقلوا للعيش في القدس ، أو في قرى تقع غرب المدينة وتم ضـمها                 48آالف من فلسطينيي    
، لم يـصل    1967إلى منطقة نفوذ المدينة، ولهذا فإن عدد الفلسطينيين في أحياء القدس المحتلة منذ العام               

  . ألف نسمة250بعد إلى 
 ألف مستوطن يستوطنون فـي األحيـاء        190أما من حيث اليهود، ووفقا لمعطيات سابقة، فإن أكثر من           

 18750االستيطانية في المدينة، وأشارت معطيات الدائرة ذاتها إلى أنه في العام الماضي هاجر المدينـة                
  .ا من القدسيهوديا، ولكن غالبيتهم الساحقة انتقلت لالستيطان في أحياء استيطانية قريبة جد

  2/6/2008الغد االردنية 
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   تقول انها ستساعد طالب غزة على السفر للدراسة"اسرائيل" .34

 قال متحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ان اسرائيل اعلنت يوم االحـد انهـا سـتحاول                 -القدس  
ذا الهدف بالسماح   مساعدة الطالب الفلسطينيين في غزة والذي يأملون في الدراسة بالخارج على تحقيق ه            

وجاءت موافقة اسرائيل على المساعدة ردا على طلـب مـن الواليـات              .لهم بمغادرة القطاع المحاصر     
المتحدة يوم الجمعة بان تسمح اسرائيل لسبعة طالب مرشحين للحصول على منح فولبرايـت الدراسـية                

  . تأشيرة دخولالحكومية االمريكية للسفر الى القدس من اجل اجراء مقابلة للحصول على
  1/6/2008رويترز 

  
   منع فلسطينيي الداخل من استخدام معبر اللنبي هو طلب أردني:مستشار موفاز .35

أرسلت وزارة المواصالت االسرائيلية أمس األحد ردها علي الرسالة التـي            :زهير اندراوس  -الناصرة  
ية للتغيير النائب الشيخ ايـراهيم      كان قد بعث بها رئيس الحركة االسالمية ورئيس القائمة الموحدة والعرب          

  .العبد اهللا مطالباً بفتح معبر اللنبي للمسافرين من فلسطينيي الداخل، كما هو الحال مع جسر الشيخ حسين
وفي الرد الخطي للوزارة والموقع من قبل يرون شيالت مستشار الوزير شاؤول موفاز ذكر وبـصريح                

وأكد مستشار   .هو طلب أردني بحت   ) اللنبي(عبور عبر جسر    العبارة أن عدم السماح لالسرائيليين من ال      
الوزير أن اسرائيل توجهت بطلب الغاء هذا الحظر اال أن األردن رفض ذلك، األمر الـذي يحـول دون    
مرور المسافرين والبضائع االسرائيلية من هذا المعبر الذي يمر منه حاليا الفلسطينيون الذي يقطنون في               

  . فقط1967ام المناطق المحتلة من ع
ومعبـر  ) الـشيخ حـسين   (العقبة ونهر األردن    : يذكر أن هناك ثالثة معابر بين اسرائيل واألردن وهي        

  ، حيث يسمح لالسرائيليين المرور منها ما عدا معبر اللنبي)اللنبي(
  2/6/2008القدس العربي 

  
  جنود إسرائيليون سابقون يصفون تنكيل االحتالل بالفلسطينيي: صحيفة لوموند .36

أوردت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير خاص من تل أبيب شهادات جنود إسرائيليين سابقين لخصوا 
أو كما يقول قادتهم , مهمتهم في العمل على أن يظل الفلسطينيون يعيشون في حالة خوف مستمر

 ".علينا أن نظهر حضورنا: "العسكريون
الذي يبدو اآلن رجال وديعا ال يعكس مزاجه , ) عاما23(الصحيفة قابلت جندي السابق دورون إفراتي 

والحقيقة أن هذا  .القادر على تصفية عائلة فلسطينية كاملة بدم بارد, ذلك الجندي الجلف العديم اإلحساس
 في مدينة الخليل 2006 و2003هو ما قال إفراتي إنه أقدم على فعله خالل خدمته العسكرية بين عامي 

 .بالضفة الغربية
 السابق دورون فيقول إنه مشمئز مما عاشه ورآه خالل خدمته بالخليل، ولذلك قرر أن يدلي أما الجندي

كسر "بشهادته حول التنكيل الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية أمام منظمة 
أما  .طاتهاويتولى االتحاد األوروبي تمويل نشا, 2004التي قالت الصحيفة إنها أنشئت عام " الصمت

 .حسب الجندي السابق إفتاخ أربيل, اإلهانة والتعريض لإلذالل فهذه أمور روتينية
يقول أحد الجنود إن أحد الصبية الفلسطينيين ألقى " كسر الصمت" في كراس منظمة 49وفي الشهادة 

مه ويضع فنصبوا له كمينا وأشبعوه ضربا قبل أن يأخذوه إلى أ, زجاجة حارقة على مجموعة من الجنود
 ".لو رأيتك ثانية في يدك حجارة فسأقتلك"قائال , أمام أمه, الضابط فوهة بندقيته في فم الصبي

   31/5/2008الجزيرة نت 
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   هياكل من العهد االسالمي دون رفع تقرير المقدسيسلطة اآلثار أخلت من الحرم .37

 مـن العهـد      العظمية هآرتس أمس عن أن عشرات الهياكل     صحيفة  كشفت  :  زهير اندراوس  -الناصرة  
االسالمي القديم، كانت اكتشفت في الحفريات قرب الحرم في القدس قبل ثالثة اسابيع، اخليت من المنطقة                

  .ثارجراءات سلطة اآل إلمر خالفاًتم األحيث . دياندون التبليغ عن ذلك لوزارة األ
  2/6/2008القدس العربي 

  
   القدس فيلفيصل الحسينياالحتالل يقمع مهرجان تأبين  .38

 فتح إقليم القدس، ورئيس رابطة الشباب حركةأكد معتصم تيم عضو : ألفت حداد ورأفت الكيالني
 بالقوة سيكون الشرارة حتاللالمقدسيين، على أن المهرجان التأبيني لفيصل الحسيني الذي قمعته قوات اال

 لخطة إسرائيلية تهدف مياًالتي تتعرض يو األولى لدفع العمل الوطني الفلسطيني بقوة في مدينة القدس
  .إلى تهويدها وعزلها وطمس معالمهما الوطنية الفلسطينية والدينية والعربية

  1/6/2008 48عرب
  

  ً شهيدا420 فلسطينيا في أيار الماضي يرفع ضحايا العام إلى 44استشهاد : إحصائية .39
ع غزة إثر غارات جوية،  معظمهم سقطوا في قطا فلسطينيا44ًالمنصرم  مايو/ استشهد في أيار: القدس

، فيما وصل  شهيدا420ً، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى ةوعمليات توغل واغتياالت إسرائيلي
فإن عدد " قدس برس"وبحسب إحصائية خاصة بوكالة  . شهيدا5394ًعدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى 

تشهد في الضفة الغربية ثالثة فلسطينيين، ، فيما اس شهيدا41ًالشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة بلغ 
، ليرتفع بذلك عدد  واحداً فلسطينياً"إسرائيل"اغتالت  بينما .أحدهم قضى بنيران أحد المستوطنين اليهود

كان من  كما . اغتيالعملية 20 سقطوا في شهيدا36ً منذ بدء العام إلى الفلسطينيين الذين سقطوا اغتياالً
 إلى . طفال62ًليرتفع بذلك عدد الشهداء األطفال منذ مطلع العام الجاري إلى شهداء ستة أطفال، البين 
  فلسطينيا490ً، بينهم  فلسطينيا1325ًومنذ أسر المقاومة لجلعاد شاليط؛ قتلت القوات اإلسرائيلية ذلك 

  ".انابوليس"سقطوا منذ اجتماع 
  1/6/2008 قدس برس

  
  عتقال اإلداري خالل الشهر المنصرم قراراً باال183االحتالل أصدر : جمعية نفحة .40

 أن سلطات االحتالل أصـدرت خـالل        ،أكدت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان        :رام اهللا 
 باالعتقال اإلداري بحق العشرات من األسرى الفلـسطينيين وذلـك            قراراً 183 الماضي   مايو/ شهر أيار 

  .لفترات متفاوتة تراوحت بين الشهرين والستة أشهر
  2/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  أسيرا278ًلى إ عاماً ارتفعت 15قائمة من أمضوا أكثر من : فروانة .41

ن عشرة  أمس، أأعلن مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة،: رام اهللا
لى قائمة إهر المنصرم أسرى من قدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، قد انضموا فعلياً خالل الش

لى إ  هذه الفئة من األسرىعددليرتفع بانضمامهم  .األسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً
  . أسيرا278ً

  2/6/2008الحياة الجديدة 
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  ة سجون االحتالل تنفذ حملة تنقالت في صفوف قادة الحركة األسيرإدارة .42
ال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين، بأن إدارة سجون أفادت المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة ماندي

في صفوف قادة عدد من الفصائل الفلسطينية، والحركة األسيرة في   حملة تنقالتمؤخراًنفذت  االحتالل
  .فؤاد الشوبكيوحمد سعدات وحسام خضر أ ، من بينهمعدة سجون

  1/6/2008مركز األسرى للدراسات 
  

 رين خالل مواجهات ومسيرة ضد الجدار في نعلين آخ5 واعتقال  مواطنا12ً صابةإ .43
 مختلفة، واعتقل خمسة آخرون عندما قل بجروٍح على األ مواطنا12ًصيب أ:  نائل موسى-رام اهللا 

جانب ضد ألي بلدة نعلين ومتضامنون اهأفرقت قوات االحتالل بالقوة، مسيرة مركزية حاشدة نظمها 
اتهمت اللجنة الشعبية المحلية من جهتها و .مواجهات عنيفةلى اندالع إ ما قاد ،جدار الفصل العنصري

هالي رهاب األلمقاومة الجدار قوات االحتالل بتبييت االعتداء على المسيرة في محاولة مكشوفة إل
 .رضهمأجل الدفاع عن أوالمتضامنين معهم وثنيهم عن النضال السلمي ضد الجدار ومن 

  2/6/2008الحياة الجديدة 
  

  سطينيون يشككون في قدرة السلطة على تغيير الواقع وتنمية االقتصاد فلاقتصاديون .44
شكك اقتصاديون فلسطينيون في قدرة السلطة على دفع االقتـصاد الفلـسطيني، علـى النمـو                : رام اهللا 

بيع " ورغم كل ما أعلنته حول مشاريع حكومية واستثمارية وأرقام كبيرة، تحاول             هانأوالتطور، معتبرين   
ال يثـق   فـي حـين     .  لـدى الفلـسطينيين    "االحباط"ر تقدم في عملية السالم، ولمنع انتشار         إلظها "الوهم

الفلسطينيون، بالتصريحات واألرقام التي تبدو متفائلة، ويعلن عنها مسؤولون كبار بحجم سالم فيـاض،              
 جهتـه    ومـن  .وتوني بلير، حول بناء المناطق الصناعية، وتشغيل األيدي العاملة، واستقدام المستثمرين          

االقتـصاد الفلـسطيني     نأ زيت،   تنصر عبد الكريم، دكتور االقتصاد والعلوم المالية في جامعة بي         يرى  
ن أ اعتبـر و. غير قابل للنمو، وهو يعتمد على اإلنفاق الحكومي المشروط بسياسية السلطة وشخوصـها            

ظهـار  إريد لها   أائسة،  عالن عن مؤتمرات سماها بالتظاهرية ومشاريع بمليارات الدوالرات محاولة ي         اإل
محاوالت كثيرة سابقة للسلطة باستقدام مستثمرين قد فشلت بسبب         لفت إلى أن    و. تواصل في عملية السالم   

.  الوضع السياسي لم يتغير، وهو سيفقد المشاريع جديتها ومـضمونها          موضحاً أن . الوضع على االرض  
ارات بينما مؤشر سوق فلسطين لـألوراق        ملي 3 االعالن عن مشاريع بمليارين أو       فيما تساءل عن كيفية   

فـاعتبر أن   سمير حزبون، مدير الغرفة التجارية في بيـت لحـم،           أما  . المالية، في حالة تذبذب وهبوط    
. االقتصاد الفلسطيني مكبل باتفاقية باريس التي تمنع التصدير أو االستيراد إال عن طريق االسـرائيليين              

 قبضتها على الضفة الغربية، ونشرها حـواجز تعيـق          "سرائيلإ"يشكو الفلسطينيون، من تشديد     في حين   
  .حركة ونمو االقتصاد

  2/6/2008الشرق األوسط 
  

 إفقار الشعب الفلسطيني  مسؤولية"سرائيلإ"مل  تح الى مؤتمر أمن العالم الغذائيرسالة .45
 المشاركة ألطرافا طالب االئتالف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر، : ابراهيم ابو كامش-رام اهللا 

إنصاف الشعب الفلسطيني من خالل  زمة الغذاء العالمي المنعقد في روما،أفي المؤتمر الدولي حول 
تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية مباشرة لما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني في داخل 

ن المنسق الوطني وبي .ة العربية في مخيمات الالجئين المقامة في معظم دول المنطقفلسطين وأيضاً
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من األسر % 58ن أكثر من إنه وبحسب البيانات الرسمية غير المنحازة، فأ حمدي الخواجا الئتالفل
ن ترتيب أ عن اليونيسف أكد  صادراًن تقريراًألى إ الفلسطينية يقل دخلها عن خط الفقر الوطني، مشيراً

 سوء التغذية فإنمن جانب آخر،  و.108ت األطفال بلغ فلسطين بين دول العالم في مجال الحد من وفيا
مقارنة % 36 في المائة من األطفال دون سن الخامسة، أي بارتفاع قدره حوالي 10  يصيبالمزمن
% 70يعاني ، ويعاني نصف إجمالي عدد األطفال دون الثانية من العمر من فقر الدمفيما . 1996بالعام 

ن مستويات االرتفاع في أسعار المنتجات الغذائية في األراضي أ وأشار إلى". أ"من نقص فيتامين 
كما الفلسطينية المحتلة، فاق بكثير الحد الذي بينته تقارير كثيرة بسبب ممارسات االحتالل على األرض، 

 في ولفت إلى أنه ".إسرائيل"تدهور اإلنتاج الغذائي في قطاع غزة بسبب اإلغالق المحكم الذي تفرضه 
أشار تقرير لمكتب األمم المتحدة في حين من مصانع قطاع غزة،  %95ن عام أقفلت قل مأغضون 

 آالف 110 ألف عامل بسبب االغالقات من مجموع 75نه تم تسريح أكثر من ألتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ومن جهة أخرى أشار الخواجا إلى أن . عامل كانوا يعملون في القطاع الخاص قبل إغالق قطاع غزة

بينما التهمت ،  الزراعيةمن أراضي الضفة% 15 ما نسبته 2007 التهم حتى نهاية العام لفصل اجدار
 في السبع سنوات السابقة حوالي "إسرائيل"كما ودمرت . راضياالمن % 3,3) المبنية فقط(المستوطنات 

بالنسبة ما أ.  دونم2,851بينما بلغت مساحة الدفيئات التي جرفتها حوالي .  مليون شجرة فلسطينية1,6
 دونم، في حين بلغت مساحة المحاصيل 13,147لمساحة الخضار المكشوفة المجرفة فقد بلغت حوالي 

 من الحظائر 1,862 من المخازن الزراعية و930هدم كما تم  دونم، 14,076الحقلية المجرفة حوالي 
 للفلسطينيين حيث تسمح مخزون المياه تحت السيطرة اإلسرائيليةفي حين أن معظم . والبركسات

من مصادرهم المائية بينما تسيطر على الباقي لري زراعاتها داخل المستوطنات % 18باستخدام فقط 
مما حد من مساحة الزراعة المروية الخط األخضر، والستخدام المستوطنين وتقوم بضخ جزء آخر داخل 

 بئراً من 26  بعزل أيضاً"رئيلسإ" كما قامت.  في المصادر المائية الفلسطينية المتاحةوكذلك خلق شحاً
 37,929 من اآلبار مع معداتها، وتجريف 455المياه خلف جدار الفصل العنصري، في حين تم هدم 

 من البرك 1,878 متر من خطوط المياه الرئيسية، وهدم 1,070،940دونم من شبكات الري وتدمير 
  .وخزانات المياه

  2/6/2008الحياة الجديدة 
  

 %90 ارتفعت في العامين األخيرين بنسبة تصل إلى بيت لحماحة في السي:  سعادهجورج .46
 ارتفعت المحافظةن السياحة في  أ المهندس جورج سعاده نائب رئيس بلدية بيت لحم،أكد:  وفا–بيت لحم 

 ألف زائر وحاج من جميع انحاء 100حوالي أن ن وبي %.90في العامين األخيرين بنسبة تصل إلى 
 في فنادق  ألفا30ًأقام من بينهم حوالي حيث مدينة بيت لحم شهر نيسان الماضي،  إلى واالعالم دخل

  . سرير2200لى إالمدينة التي تتسع 
  2/6/2008الحياة الجديدة 

  
 موت بدون مقابلوسندان الفقر  والبطالة بين مطرقة العمال فلسطين: تحقيق .47

تضررت خالل انتفاضة األقصى بسبب     عمال فلسطين الشريحة األكبر التي       يعتبر   :ردينة فارس  -غزة  
فعمال قطاع غزة الذين وصلت نسبة الفقر بيـنهم         . ممارسات االحتالل التي تحارب كل ما هو فلسطيني       

، ولكن البعض   48 من دخول األراضي الفلسطينية التي احتلت عام         ممنوعون نهائياً  % 80لى أكثر من    إ
م وأسرهم، وسقط العشرات منهم مـا بـين شـهيد           منهم اختار المجازفة بحياته للبحث عن قوت أطفاله       

أما عمـال   .وجريح من خالل استهدافهم من قبل جنود االحتالل المتمركزين على خط التماس مع القطاع        
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 األمر  ،الضفة الغربية التي قطعت أوصالها بالحواجز العسكرية والتهم جدار الفصل ما يقرب من نصفها             
 فـي   ين المواطنين بعد مصادرة أراضيهم، فيجازفون بحياتهم ايضاً       الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة ب      

لى مكـان العمـل داخـل الخـط         إعملية البحث عن وسيلة يصل من خاللها        كما أن   . سبيل لقمة العيش  
 أصبحت مرهونة بأيدي فئات محددة وعلى العامل أن يبحث عن بعض متعهـدي النقـل، وإن                 ،خضراأل

وفي ظروف الفقر والبطالة والموت     . افقته على نقله إلى حيث يعمل     وجد أحدهم، عليه أن يحصل على مو      
بال مقابل يضطر العامل للقبول بكل شروط جهة النقل، حيث يسافر العمال جماعات كما لو كانوا خرافاً،                 

، فإن على العامـل إمـا       "إسرائيل"وإذا ما تعرضت وسيلة النقل ألي حاجز أو عائق يحول دون دخولها             
في مثل هذه الظروف عرضة     ، بحيث يكون    سالك الشائكة، أو االنتظار حتى يزول العائق      التسلل عبر األ  

  .للعديد من المخاطر
  2/6/2008عكاظ 

  
  " اسرائيل"الكشف عن أسير ومفقود أردنيين في  .48

الدكتور " اسرائيل"كشف رئيس لجنة اهالي االسرى والمفقودين االردنيين في  :يفين عبدالهادي ن-عمان 
، انه تم الكشف مؤخرا عن وجود اسير اردني جديد "الدستور"لوني في تصريح خاص لــصالح العج

وهو احمد حسن محمد ياسين من سكان بلدة الصريح في محافظة اربد ، ليصل بذلك عدد " اسرائيل"في 
العجلوني عن مفقود . كما كشف د. اسيرا واسيرة) 28(االسرى االردنيين في السجون االسرائيلية الى 

" اسرائيل"وهو ليث خير الدين الكيالني، وهو مفقود بحسب ذويه منذ قرابة العام في " اسرائيل"يد في جد
مفقودا، ) 26(يرتفع بذلك الى " اسرائيل"وال يعرفون عنه اية معلومات، الفتا الى ان عدد المفقودين بـ

 . او شهداءاالفصاح عن اي معلومات بشأنهم حتى فيما اذا كانوا اسرى " اسرائيل"ترفض 
  2/6/2008الدستور 

  
  جودة يؤكد رفض المملكة لسياسة بناء المستوطنات االسرائيلية الوزير .49

قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال ناصر جودة، في تصريح لوكالة األنباء :  بترا-عمان 
لرامية لبناء األردن عبر أكثر من مرة عن رفضه التام للخطط اإلسرائيلية ا"إن " بترا"األردنية 

مستوطنات جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة لتوسيع المستوطنات 
القائمة، حيث إن المحاوالت اإلسرائيلية لخلق حقائق جديدة على األرض تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون 

طة الطريق، التي تمنعها من اتخاذ أي بموجب خطة خار" إسرائيل"الدولي، وااللتزامات المترتبة على 
  ".خطوات احادية الجانب قد تؤثر على مفاوضات الوضع النهائي

  2/6/2008الغد األردنية 
  

   ترتبك أمام أشالء جنودها "إسرائيل"نسيم نسر واألسير  يستقبل حزب اهللا .50
اج عن األسير اللبناني رن في وزارة الدفاع االسرائيلية أن االفراج عن األشالء مقابل االفو مسؤولأكد

 األسير المحرر نسيم نسير استقبال االبطال، استقبل حزب اهللاوقد . "هو جزء من صفقة أشمل" نسيم نسر
 وتزامنت عملية تسليم نسر عند البوابة الحدودية في الناقورة مع ،وأقام له احتفاال كبيرا في الناقورة

بعض "اللجنة الدولية للصليب االحمر صندوقاً يضم  بتسليم حزب اهللا، تمثلت بقيام "مفاجأة مدروسة"
 جنود إسرائيليين سقطوا إبان حرب تموز، على حد تعبير مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق في "أشالء

شدد المراسلون العسكريون في القناتين الثانية والعاشرة على أن أحداً في كما  .الحزب الحاج وفيق صفا
وقال المراسلون إن الجيش اإلسرائيلي .  تسليم األشالءلم بنية حزب اهللاؤسسة العسكرية لم يكن يعالم

  . تعامل بحذر مع الصندوق الذي وضعت فيه األشالء خشية أن يكون مفخخاً



  

  

 
 

  

            22 ص                                   1096:         العدد                  2/6/2008اإلثنين : التاريخ

  2/6/2008السفير 
  

 
   وزاري عربي لتقييم عملية السالماجتماع .51

، في تصريح له امـس، أن       قال رئيس مكتب االمين العام للجامعة العربية هشام يوسف         : واس -القاهرة  
االمين العام للجامعة بدأ مشاورات فعلية خالل الزيارات واللقاءات التي جرت خـالل الفتـرة الماضـية          
خاصة خالل زيارته للدوحة وبيروت والمنامة واستكهولم، مشيراً إلى أن هذا االجتماع من المتوقع عقده               

تمرة خالل الفترة الراهنة والمقبلة وتركـز علـى         وأوضح أن هذه المشاورات مس    . خالل األسابيع المقبلة  
ونفى يوسف مـا تـردد      . مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية والتحرك العربي في المرحلة المقبلة        

بشأن أن يكون اتجاه االجتماع إلى سحب مبادرة السالم العربية، مؤكدا أن وزراء العرب سيستمعون إلى                
  مود عباس حول تقييمه لسير المفاوضات وتوقعاته بالنسبة لها والمطلوب تقرير من الرئيس الفلسطيني مح

  .تقديمه عربياً لمساندة فلسطين وارتباط هذه المفاوضات بتطورات األوضاع الداخلية في إسرائيل
  2/6/2008عكاظ 

  
   مصري لالستيطان في القدس الشرقية المحتلة شجب .52

 الخارجية المصرية بشدة القرار اإلسرائيلي القاضي توسيع        انتقد الناطق باسم  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
. االستيطان، معتبراً أن هذه الخطوة بمثابة طعنة حقيقية لألمل في تسوية سلمية عاجلة للقضية الفلسطينية              

وقال انه لم يعد مقبوالً صمت المجتمع الدولي إزاء تلك التحركات اإلسرائيلية التي تجعل مـن الـسعي                  
رار السالم أمراً خاوياً من أي مضمون حقيقي، مشيراً إلى أن مصر تدين إصرار بعـض                والتفاوض إلق 

ودعـا اإلدارة   . الجهات اإلسرائيلية على العمل من دون كلل لنسف أي فرص حقيقية للتسوية الـسياسية             
األميركية واللجنة الرباعية الدولية لالضطالع بمسؤولياتهما لوقف المخططات التي ترمـي إلـى عـزل               

  .لقدس الشرقية المحتلة عن بقية أراضي الضفة الغربيةا
  2/6/2008الحياة 

  
  مصر تفتح معبر رفح لتسليم عدداً من المعتقلين والمرضى إلى حماس .53

أعلنت مصادر أمنية مصرية داخل معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة             :  شادي محمد  -رفح  
 لتسليم عدد من المعتقلـين      -وبشكل استثنائي - واحد   أن مصر أعادت، أمس األحد، فتح المعبر لمدة يوم        

الفلسطينيين لدى الجانب المصري إلى حماس وإعادة عدد آخر من المرضى والجرحى بعد تلقيهم العالج               
  .داخل مستشفيات مصرية وتركية

  2/6/2008العرب القطرية 
  

  تبدأ قريبا بناء الجدار اإللكتروني على الحدود مع مصر" إسرائيل" .54
تبدأ إسرائيل، تنفيذ الجدار اإللكتروني العازل على حدودها مع مـصر، خـالل الـشهور               :  عطية محمد

الثالث القادمة، وحسب بيان وزارة الدفاع اإلسرائيلي، فإن الجدار سيتكون من قسمين بمـدينتي إيـالت                
لهـا  ونيسنتا الحدوديتين مع مصر، وهو مزود بأجهزة إلكترونية لرصد أي حركـة عبـر الحـدود، ونق                

 مليـون   400وأضاف البيان أن المشروع سـيتكلف       . بكاميرات خاصة لغرفة التحكم المركزية بتل أبيب      
، و منفذي الجدار من الفنيين العسكريين سيقومون بتـسليم          2010دوالر وسيتم االنتهاء منه في منتصف       

حظـة أي عيـوب   كل جزء ينتهي منه أوالً بأول لوحدات الجيش اإلسرائيلي، وذلك إلجراء تجارب ومال      
  .لتالفيها في المراحل الالحقة
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  1/6/2008صحيفة المصريون 
  

  
  محكمة في القاهرة تقبل النظر بمحاكمة إسرائيليين قتلوا أسرى مصريين .55

قضت محكمة في القاهرة، للمرة األولى، السبت باختصاصها بنظر دعوى مقامة أمامها مـن              : آي.بي.يو
وقرر القاضي  . 1967في حرب عام    " إسرائيليين" عسكريين   أسرة أسير مصري، ادعت انه قتل على يد       

أحمد موافي، رئيس محكمة مدني تعويضات شمال القاهرة، قبول النظر بالدعوى وفق القانون المصري،              
. والذي قال انه اختص القضاء الوطني بنظر الدعوى التي ترفع ضد أجانب ليس محل إقـامتهم مـصر                 

قتل األسرى المصريين وقعت على أرض سيناء المصرية، مضيفاً         وقال في حكم أصدره أمس إن جريمة        
أن هذه الدعوى خارج نطاق الحصانة وتقع في نطاق اختصاص القضاء المصري ألن الوقـائع تتعلـق                 

وأوضح أنه ال ينال من اختصاص محكمته بنظر الدعوى مـا            .بوقائع حرب وحشية على أرض مصرية     
  . األجنبية ضد القضاء الوطنيكفله القانون من حصانة قضائية للدولة

  2/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

  أجهزة األمن المصرية تضبط مخبأين جديدين لألسلحة بشبه جزيرة سيناء .56
 بشمال سيناء، فجر أمس األحـد، مخبـأين         المصرية ضبطت أجهزة األمن   : شادي محمد  -) مصر(رفح  

 كيـسا   27در أمنية إنه تم العثـور علـى         وقالت مصا  .جديدين لألسلحة والمتفجرات بشبه جزيرة سيناء     
بالستيكيا مملوءة بالذخيرة وعدد من الصواريخ والمضادات والقاذفات والقنابل التي كانت مدفونة بمخبـأ              

وأضافت أنه تـم     . كيلو مترا غرب العريش    40جبلي بمنطقة الروضة مركز بئر العبد على بعد حوالي          
 كيلـو   100 كيلو مترات غرب رفح على نحـو         4 تبعد نحو    العثور في مخبأ آخر بمنطقة الماسورة التي      

وكانت أجهزة األمن قـد      .غرام من مادة تي أن تي شديدة االنفجار، وكانت معبأة أيضا في خمسة أجولة             
وقت مبكر من صباح أمس األول كميات كبيرة من األسلحة والذخائر والقنابل معبأة داخـل                ضبطت في 

  .ناءصناديق ومخبأة بمنطقة جبلية بسي
  2/6/2008العرب القطرية 

    
  والمعلم يلتقيان أواخر أغسطسليفني .57

اإلسرائيلية النقاب عـن أن وزيـري       " معاريف"كشفت صحيفة   :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس المحتلة   
خارجية إسرائيل تسيبي ليفني وسوريا وليد المعلم قد يلتقيان ألول مرة في أواخر أغسطس القادم، وذلـك        

  .ات التي تجري بين البلدين بوساطة تركيةضمن المفاوض
  2/6/2008الوطن السعودية 

  
      آراء متباينة بالبحرين حول تعيين يهودية سفيرة بواشنطن   .58

تباينت ردود الفعل حول قرارالمنامة تعيين البحرينية اليهودية هدى عازار نونو            : حسن محفوظ  -المنامة  
نت، وصف رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شـريف         ففي تصريح للجزيرة    . سفيرة لها في واشنطن   

تعيين نونو، بعد أن تم نقلها من عضوة بمجلس الشورى إلى سفيرة بديوان وزارة الخارجية البحرينيـة،                 
ولكن الناشـطة   . بما أسماها مغازلة اللوبي الصهيوني في واشنطن ومحاولة للتطبيع مع إسرائيل تدريجيا           

تعيين نونو  خطوة جيدة يتم عبرها الدفع بالمرأة البحرينية في مثل هـذه              السياسية شعلة شكيب اعتبرت     
  . المناصب بمعزل عن ديانتها
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أما النائب ورئيس جمعية األصالة اإلسالمية غانم البوعينين فقال، في حديث للجزيرة نـت، إن التعيـين                 
طريق إشراكهم في المناصب    رسالة واضحة ألميركا مفادها أن البحرين تهتم بحقوق األقليات الدينية عن            

ورفض البوعينين ربط نونو بإسرائيل، ورأى أن تعيين نونو ال عالقة لـه بـإغالق               . القيادية في المملكة  
  .مكتب المقاطعة

غير أن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة رأى أنه ال يوجد مبرر لتعيين شخصية من خارج الـسلك                  
ارتبط اسمها بـشبكة سـرية كـشف عنهـا          "وقال إن نونو    . عةالدبلوماسي في هذا المنصب وبهذه السر     

مستشار سابق للحكومة البحرينية يراد منها ضرب مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فإن ذلك ال يعزز               
  ".التسامح في البالد تجاه األقليات

  1/6/2008الجزيرة نت 
  

 أخطأنا في قضية منح طالب غزة ونشعر بالحرج: وولش .59
سحب منح ، أن "الشرق األوسط"شرح وزيرة الخارجية األميركية، ديفيد وولش، لـ: لعريبيمينا ا: لندن

 لم يأت بسبب الرفض االسرائيلي، ألن القضية من أساسها  طالب فلسطينيين7 األميركية من "فولبرايت"
ولش وعبر و. لم تعرض على السلطات اإلسرائيلية، بل جاءت بقرار من وزارة الخارجية بناء على خطأ

: عن حرجه من الخطأ حول تأشيرات خروج الطالب الفلسطينيين للدراسة في الواليات المتحدة، قائالً
بعض المسؤولين عن "، موضحاً "هذه حادثة مؤسفة والتغطية اإلعالمية لم تظهر الحقائق بشكل دقيق"

ح فولبرايت وهم في غزة التعليم الدولي في الخارجية األميركية شعروا بالقلق ألن الذين يحصلون على من
باتخاذ قرار سابق ألوانه، وقد ) المسؤولون في الخارجية(قاموا "وأضاف ". لن يستطيعوا استخدامها

ال "وأردف قائالً . منح الطالب من غزة تأشيرة خروج" حصل خطأ، فلم يتوجه أحد للطلب من إسرائيل
كانت هناك مشاكل، ولكن في هذه الحالة أقول إنه لم تكن هناك مشاكل في السابق للخروج من غزة، بل 

الصراحة أنني اشعر بالحرج بعض : "وتابع". لم نطلب ذلك من االسرائيليين ولم يعلموا شيئاً عنها
لن يخسر هؤالء الطالب المنح، ": ، مؤكداً"الشيء، فقد أخطأنا، وسنعمل على تصحيح هذا الخطأ

  ".وسنصحح المشكلة ونعمل على حصولهم عليها
  2/6/2008األوسط الشرق 

  
  االتحاد األوروبي يسدد ديونا على السلطة لصالح القطاع الخاص .60

 مليون يورو لتسديد 7.3اعلن االتحاد األوروبي، أمس، عن تخصيص :  نائل موسى-القدس المحتلة 
 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الضفة 94فواتير خدمات متأخرة على السلطة الوطنية لصالح 

 مليون شيقل 20واوضح االتحاد ان المبلغ اكثر من . ن ذكر موعد البدء بصرفهادو. وقطاع غزة
سيخصص لتسديد فواتير لم تدفعها السلطة الى شركات تورد الخدمات هي في االغلب شركات صغيرة 

مقدراً ان البرنامج يسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وفي مساعدة نشاطات . ومتوسطة الحجم
يظهر مؤتمر فلسطين "وقال جون كيير، ممثل المفوضية األوروبية في القدس، . ع الخاصومشاريع القطا

لالستثمار الذي عقد مؤخرا انه حتى في ظل المناخ االقتصادي الحالي، يوجد قدرات حقيقية غير مستغلة 
باتها، وسيساعد هذا البرنامج في سداد ديون السلطة الوطنية من ناحية تنظيم حسا. داخل القطاع الخاص

  . "باالضافة الى ضخ كميات نقدية ضرورية وملحة لالقتصاد
  2/6/2008الحياة الجديدة 

  
 برلين تستضيف مؤتمرا دوليا للسالم .61
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أكد الناطق باسم الخارجية األلمانية كريستيان كالين، لعكاظ، أن برلين ستستضيف :  عهود مكرم-برلين 
وأشار الى أن المشاركة . ع والعشرين من يونيو الحاليمؤتمرا دوليا للسالم في الشرق األوسط في الراب

وقال كالين أن المؤتمر الذى سيعقد . العربية ستكون كبيرة ال سيما من الدول المحورية في المنطقة
برعاية األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والجانب العربي وسيتناول باألساس األمن في األراضي 

ويدخل المؤتمر في اطار السياسة األوروبية . فلسطينية ودعم البنية التحتيةالفلسطينية وتدريب الشرطة ال
المعنية بدعم الفلسطينيين في أمورهم المعيشية كما سيتناول المؤتمر مسار عملية السالم بين الفلسطينيين 

  .واإلسرائيليين
  2/6/2008عكاظ 

  
  قة الحكومة اليابانية تؤكد التزامها بدعم عملية السالم في المنط .62

أكدت السفارة اليابانية في عمان التزام الحكومة اليابانية بدعم عملية السالم في الشرق :  بترا–عمان 
الذي يجري تنفيذه " ممر السالم واالزدهار"األوسط، حيث ترعى انطالقا من هذا الحرص مشروع 

عية صناعية في أريحا ويتضمن اقامة منطقة زرا" اسرائيل"بالتعاون مع األردن والسلطة الفلسطينية و
وأعربت السفارة، في البيان الذي أصدرته أمس، عن  .لتصدير منتجاتها الى الخارج من خالل األردن

األمل في أن يتم عقد اجتماع وزاري رباعي لألطراف المعنية في طوكيو العطاء المزيد من الزخم لهذا 
  .قد في هاكايدو باليابان في شهر تموز المقبلالموضوع وذلك قبيل انعقاد قمة الثمانية الصناعية التي ستع

  2/6/2008الدستور 
  

   مسكنا جديدا في القدس 884على بناء " اسرائيل"ازاء اقدام قلق فرنسي  .63
عبر رئيس بلدية باريس االشتراكي برتران ديالنوي، في :  برهوم جرايسي، ووكاالت-القدس المحتلة 

 مسكنا جديدا في القدس الشرقية، اال انه 884على بناء " ئيلاسرا"القدس المحتلة، عن القلق ازاء اقدام 
وقال ديالنوي، في مؤتمر صحافي على هامش زيارة الى ". اعطاء دروس"اعلن في الوقت نفسه رفضه 

ينبغي عدم تعقيد االمور . ال بد من المحافظة على فرص السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين"اسرائيل، 
. وأشار الى انه ناقش هذا الموضوع مع رئيس بلدية القدس يوري لوبوليانسكي". اكثر مما هي معقدة

ال "وتابع ". تحدثت معه في هذا الموضوع من باب الصداقة وباحترام، وقلت له ان االمر يقلقني"واضاف 
  ".اسمح لنفسي بالتطفل، وال باعطاء الدروس

  2/6/2008الغد األردنية 
  

  باختطاف مواطنين وتعذيبهم" الجهاد"كة تتهم حر" هيومان رايتس ووتش" .64
للدفاع عن حقوق اإلنسان حول العالـم سرايا " هيومان رايتس ووتش"اتهمت منظمة : كتب فايز أبو عون

القدس، التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، باعتقال مواطنين واحتجازهم واستجوابهم على خلفية 
أن " السرايا"إلسرائيلي، مؤكدة أنه ال يحق قانوناً لجماعة مسلحة مثل االشتباه بتعاونهم مع جهاز األمن ا

وشددت الـمنظمة في تقرير لها على أهمية أن . تجري اعتقاالت أو احتجازا أو استجوابا للـمشتبهين
يمثل الـمختطفون سريعاً أمام جهة قضائية لها سلطة احتجازهم واألمر بإخالء سبيلهم، مطالبة، في 

الختطافها ثالثة رجال وتعذيبهم على نحو " سرايا القدس"بالتحقيق مع " حماس"، حركة الوقت نفسه
وأضافت على لسان جو ستورك نائب الـمدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أنه . ظاهر

ح مع وباعتبار الحكومة الـمقالة السلطة السياسية الفعلية في غزة، فعليها أن تُظهر أنها ال تتسام
أن " سرايا القدس"ال يحق قانوناً لجماعة مسلحة مثل : وقال ستورك. اإلساءات االنتقامية أو تتهاون فيها

" حماس"تجري اعتقاالت أو احتجازا أو استجوابا للـمشتبه بهم، وعلى السلطات الـمسؤولة في حركة 
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طاف ثالثة رجال وتعذيبهم على أن تحقق في قيام الجناح الـمسلح لحركة الجهاد اإلسالمي مؤخراً باخت
  .نحو ظاهر، كما عليها محاسبة أي أشخاص تتبين مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة

  2/6/2008األيام الفلسطينية 
  

  
  أكبر حملة للتضامن مع الفلسطينيين ضد الجدار والمصادرة  .65

سطيني ووقف مصادرة في محاولة لكسر الحصار ومساندة الشعب الفل:  عاطف دغلس- الضفة الغربية
األرض والعمل على إزالة الحواجز العسكرية اإلسرائيلية المنتشرة، يسعى متضامنون أجانب لتنظيم 

وتعد هذه الحملة إحدى وسائل التضامن األجنبي مع  .حملة صيفية لدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم
ويشارك . درة األراضيالشعب الفلسطيني لوقف االمتداد لجدار الفصل العنصري ولوقف مصا

وقالت . فلسطينيون أيضا في هذه الفعاليات التي تبدأ مطلع األسبوع القادم وتستمر ثالثة أشهر متواصلة
إن الحملة عبارة عن جهد تضامني من قبل مجموعة من " لجنة التضامن الدولية"راشيل سميث منسقة 

حتى من أميركا، وسيبدأ العشرات منهم األجانب جاؤوا من مختلف دول االتحاد األوروبي وأفريقيا و
  .بالتوافد مطلع هذا األسبوع

  1/6/2008الجزيرة نت 
 

  غزة بين الجوع والتجويع .66
  نقوال ناصر

وبينما قرر االمين العام لألمم المتحـدة       . جوع وتجويع   : الجوع في العالم واحد لكنه اثنان في قطاع غزة        
لغذاء العالمية فإن أية برامج اغاثة لهذه القوة لن تطال          مون انشاء قوة طوارئ اممية حول ازمة ا       -بان كي 

يشاهد العالم جريمـة حقـوق      “القطاع بسبب سياسة التجويع المنظم والمبرمج الهله عبر الحصار حيث           
انسان يجري فيها سجن مليون ونصف المليون انسان من دون أي منفذ الى العالم الخارجي بحراً أو جواً                  

، كما كتب الرئيس االمريكي األسـبق جيمـي كـارتر           ”قبة وحشية للسكان كافة   أو براً وحيث تجري معا    
القيـادة  “فـي   ” االشـقاء “العـرب وال    ” الجيران“مؤخراً من دون ان تحرك ساكناً ال األمم المتحدة وال           

  .الفلسطينية المعترف بها من كل المشاركين في الجريمة أو الصامتين عنها ” الشرعية
لقوة طوارئ االغاثة الجديدة وعقـد فـي        ” منسقا“شؤون االنسانية، جون هولمز،     مون نائبه لل  -عين كي 

الثالثين من الشهر المنصرم اجتماعا طارئا لمجلس إدارة المديرين التنفيذيين لنظام األمم المتحـدة فـي                
بيرن بسويسرا كما عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رؤساء برنامج الغذاء العـالمي ومنظمـة االغذيـة                 

والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يبعث برسالة رمزية قوية بأن هذه المنظمات             ” فاو“والزراعة  
الجوع العالمي، كما قـال  ” تحدي“تقف موحدة ومصممة على العمل المشترك المتكامل والشامل لمواجهة      

دالً من منح غزة األولويـة      المنظم يجعل هذا التحدي تحديين في القطاع لكن ب        ” التجويع“هولمز، غير ان    
الدولي عن تجاهلها تماما أو عن ترتيبها في آخر         ” التصميم“في أية برامج دولية لالغاثة يتمخض كل هذا         

  .أولويات  المجتمع الدولي 
بعد اجتماعها بلندن في الثاني من الشهر الجاري أعربت رباعية األمـم المتحـدة والواليـات المتحـدة                  

في القطاع لكنها اكتفت كحـل      ” األوضاع االنسانية “حول  ” قلقها العميق “وسيا عن   واالتحاد األوروبي ور  
” والسلطة الفلسطينية ومصر على العمل معا لصياغة مقاربة جديدة حول غزة          ” اسرائيل“تشجع بقوة   “بأن  

، ”ةصياغ“وعلى االرجح ان تتدهور األزمة الى كارثة انسانية حقيقية قبل ان تتفق االطراف الثالثة على                
ناهيك عن وضعها موضع التنفيذ، وهي التي ال تتفق على شيء سوى التعاطي مع الوضع الذي وصـفه                  
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كأمر واقع من صنع القدر وبالتـالي فانهـا         ” المعيب”في غزة، جون غينغ، ب    ” االونروا“مدير عمليات   
  .والرباعية ال تستطيع حياله شيئاً 

لت وكاالت االنباء تصريحاته المتكررة عن الكارثـة        وحتى هولمز الذي يعتبر خبيرا في قطاع غزة تناق        
واالزمة االنسانية الوشيكة فيه والذي يقوم مكتب تنسيق الشؤون االنسانية الذي يترأسه بدور بـارز فـي              

” قضية عالميـة  “الجوع باعتباره   ” تعميم“تنوير الرأي العام العالمي بتطور أوضاعه المأساوية قد اختار          
فيه بقوله ان الجـوع     ” المضاعفة“عندما سأله صحافي في بيرن عن األزمة        القطاع  ” تخصيص“ورفض  

عندما يقل دخل الفرد عن دوالر امريكي يوميا وان اسـتدرك قـائال انـه               ” حياة أو موت  “يصبح مسألة   
  !في اوضاع مثل قطاع غزة” جيوب احتياجات خاصة“سيكون هناك 

 تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العـالمي والفـاو         ربما اختار هولمز هذا الموقف بعد ان اطلع على احدث         
واطمـأن بـأن    ) البريطانية في الثاني من الشهر الجاري     ” االينديبندنت“اقتبست منه صحيفة    (واالونروا  

عن دوالر يوميا حيث    ” بعد“ألن دخل الفرد اليومي لم يقل       ” مسألة حياة أو موت   “الوضع في القطاع ليس     
على ” فقط“مدقع  ” فقر عميق “ئة من عرب فلسطين في القطاع يعيشون في         قال التقرير ان سبعين في الما     

يتم انفاقه على الغذاء بينما المعدل المماثـل        ” الدخل“من هذا   %) 66(دوالر للفرد يوميا مع ان      ) 1 .20(
  %).61(للصومال هو 

 المجلـس  وبالتالي فإن الجوع المضاعف بالتجويع في القطاع لن يكون على األرجح على جدول اعمـال            
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في نيويورك خالل االسبوع الثالث من الشهر الجاري والذي              

واذا كانت اليابان قد اقترحت وضع الجوع العالمي على جـدول اعمـال             . سينعقد لبحث الجوع العالمي     
بعا بغناهـا تخمـة تعمـي ابـصارها         القمة المقبلة للدول الثماني الصناعية االكبر في العالم، المتخمة ش         

وبصائرها، فإن جوعى غزة ومجوعيها ال بواكي فلسطينيين أو عربا أو مسلمين لهم يقترحـون وضـع                 
  .محنتهم المضاعفة على أي جدول اعمال 

وذلك ليس مستغربا طالما لم يوضع الجوع والتجويع في القطاع على أي جدول اعمال عربي سواء على                 
ى إذ لماذا يكون لمليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع وضع خـاص يميـزهم           مستوى القمة ام أدن   

عن الماليين العربية التي يسحقها الفقر والجوع؟ وتبدو هذه حال مسيطرة على عقل الحاكم العربي منـذ                 
سأل رئيس الوكالة اليهودية رئيس الوزراء المصري االسبق في العهد الملكي محمود فهمـي النقراشـي                

عـن  ) 1951  1947المفرج عنها للفترة من     ” االسرائيلية“ لقاء سري كشفت النقاب عنه الوثائق        خالل(
يغـرق سـنويا مـن      ) قبل بناء السد العالي   (رأيه في مصير الالجئين الفلسطينيين فأجابه بأن نهر النيل          

  !المصريين اعداداً اكبر منهم
ل مع ان رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين        افض” عمليا“ومنظمة المؤتمر االسالمي ال تبدي اهتماما       

الشيخ يوسف القرضاوي ذكر المسلمين كافة الشهر الماضي بأن الدين الحنيف يحرم على المـسلمين ان                
  .يبذخ بعضهم بينما اآلخرون ال يكادون يجدون قوت يومهم 

لية االنسانية واالخالقية   وليس مستغربا ايضا ان يتنصل المجتمع الدولي والعربي واالسالمي من المسؤو          
االشـقاء فـي القيـادة الـشرعية        “والسياسية طالما جوع غزة وتجويعها ليسا في رأس جدول اعمـال            

المنشغلة في تنظيم تدفق مليارات المانحين، المشروطة بعدم وصولها الـى القطـاع، الـى               ” الفلسطينية
ناهيك عن انشغالهم بالمفاوضات مع     ” اصالقطاع الخ “وتنظيم مؤتمر لجذب مستثمرين الى      ” القطاع العام “

المسؤولين المباشرين عن جوع غزة وتجويعها وبدراسة خياراتهم ان فشلت هذه المفاوضات او سـقطت               
حكومة االحتالل شريكتهم فيها، هذه المفاوضات التي تحولت عمليا الـى غطـاء دبلوماسـي وسياسـي       

  .لقطاع واعالمي للموت البطيء والتدريجي جوعا وتجويعا في ا
” ذات السيادة “أليس عارا على القيادات الفلسطينية والعربية واالسالمية، رسمية وشعبية، حيث الحكومات            

اياهم، ” المانحين“تتكاثر كالفطر بفضل تمويل     ” منظمات المجتمع المدني غير الحكومية    “بالعشرات وحيث   
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تمهيدا لتجويعه، من يتقـدم     ” يانا معاديا ك“أال يخرج من بينها، منذ قررت حكومة االحتالل اعالن القطاع           
بطلب رسمي عاجل لوضع جوع غزة وتجويعها على جدول اعمال أي منتـدى اقليمـي أو دولـي وأن                   

الفلسطينية كي تتقدم بطلب    ” لهدم المنازل ” االسرائيلية“اللجنة  “مثل  ” اسرائيلية“يتركوا هذه المهمة لمنظمة     
مون لعقـد مجلـس االمـن الـدولي لبحـث القـرار             -لى كي سبتمبر العام الماضي ا   /عاجل في ايلول    

وبطلب مماثل للجنة الدولية للصليب والهالل االحمر بصفتها مسؤولة عن تطبيـق ميثـاق              ” االسرائيلي“
  جنيف؟

. مون الى الجوقة االقليمية والدولية المتناقضة بين تصريحاتها وبين افعالها حيـال غـزة               -لقد انضم كي  
قائال ان االجراءات   ” قلق جدا “بأنه  ) 21/9/2007في  (حتالل قرارها ذاك حذرها     فعندما اتخذت دولة اال   

تجاه السكان  ” اسرائيل“تتعارض مع التزامات    ”المترتبة على القرار تعتبر خرقا للقانون االنساني الدولي و        
نون بموجبه، واليوم يكتشف جائعو غزة ومجوعوها أن تحذير المسؤول االول عن تطبيق القـا             ” المدنيين

  .       الدولي لم يكن سوى جعجعة من دون طحن 
إن تسويغ هذه السلبية القاتلة المعيبة فلسطينيا وعربيا واسالميا باالنقسام الفلسطيني ودوليـا بالتـصنيف               

لالستمرار في تجاهل العقوبة الجماعيـة المفروضـة        ” ارهابية“االمريكي لحماس كمنظمة    ”  االسرائيلي“
  .ويعا يكاد يدرج اصحابها جميعا في خانة المشاركين فيها على القطاع جوعا وتج

إن تجويع غزة اقدم من ازمة الجوع العالمية الراهنة واقدم كثيرا من المواجهة العسكرية االهليـة التـي                  
 1993يونيو الماضي اذ بدا تجويعها باتفاقيات اوسلو عـام          /ولت حماس مقاليد االمور فيها في حزيران        

امام عمالها، وتفاقم بتشديد قبضة االحـتالل مـع انـدالع           ” االسرائيلية“جي لسوق العمل    باالغالق التدري 
 ثم تسارع مع احكام الحصار على القطاع اثر اعادة نشر قوات االحـتالل              2000انتفاضة االقصى عام ،   

ياة  قبل ان يصل تجويعها الى كونه مسألة ح        2005ومستوطنيه من داخل القطاع الى حدوده ومنافذه عام ،        
  .أو موت بعد الحسم العسكري لحماس قبل اقل من سنة 

 ان معـدالت    2002وعلى سبيل المثال ال الحصر ذكر تقرير لبرنامج االمم المتحدة للتنمية اوائل عـام               
، وبعد عامين كتـب بيتـر       %)66(قبل عامين الى    %) 21(الفقر تضاعفت ثالث مرات في القطاع من        

اعتاد العالم على فكرة ان الجوع يظهر نفسه فـي الوجنـات            “: 2004هانسن مفوض عام االونروا عام      
الغائرة والبطون الخائرة للمجاعة االفريقية لكن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم وقع فـي قبـضة                 

 حمل صائب عريقات رئـيس دائـرة        2006، ثم بعد عامين ايضا وفي الشهر الثالث من عام           ”جوع مقيم 
حرير الفلسطينية دوف فايسغالس مستشار رئـيس وزراء حكومـة االحـتالل            المفاوضات في منظمة الت   

فرض ” اسرائيل“التي كان يواجهها القطاع بقوله إنه اعلن صراحة نية          ” االزمة االنسانية “المسؤولية عن   
فهل هناك ممن يحملون حماس المسؤولية اليوم من يريد أن يتذكر           . حمية غذائية على شعبنا الفقير اصال       

  كر أين كانت الحركة أنذاك؟أو يذ
  2/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
  التسلل إلى السياسة من األبواب الخلفية:  حماسحركة .67

  بكر صدقي
لم يشعر قادة حماس يوماً بحاجة إلى استفتاء الشعب الفلسطيني أو استشارته حين كان األمر يتعلق 

ما كانت تلك الصواريخ تصيب هدفاً، لكنها ونادراً .  على المستوطنات اإلسرائيلية"صواريخهم"بإطالق 
دائماً، في المقابل، جرت الويالت على الشعب الذي تريد حركة حماس اليوم استشارته قبل الموافقة على 

كذلك لم يستشيروه حين قرروا تقسيمه بين سلطتين حتى قبل قيام دولة ذات . تسوية سلمية مع إسرائيل
  . بحدود معترف بهاسيادة على أرض تحررت من االحتالل
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فأن . ال يمكن تفسير الموقف الجديد لحركة حماس من مفهوم التسوية السلمية إال بالشطارة والفهلوة
تشترط قبولها لهذا المفهوم باستفتاء الشعب الفلسطيني، ليس أكثر من محاولة مكشوفة للتنصل من 

أما المقاومة المسلحة فهي ! "الشعبإرادة "المسؤولية ولسان حالها يقول إن قرارها جاء نزوالً عند 
وال يفيد حركة حماس قياس موقفها بموقف عدد من القادة اإلسرائيليين الذين ربطوا، !  يخصها"شرف"

 بموافقة أكثرية اإلسرائيليين عبر استفتاء، ألن "تنازالت مؤلمة"في عدد من المناسبات، موافقتهم على 
مطلق على الفلسطينيين والعرب مجتمعين، يجد صعوبة فعلية في الجانب اإلسرائيلي الذي يشعر بالتفوق ال

تجرع مرارة أي تنازل، وعنيت المجتمع اإلسرائيلي، أكثر مما عنيت الحكومات المنبثقة من إرادته 
ومنذ بداية األلفية الجديدة مال المزاج العام في المجتمع . الحرة عبر نظام يتيح تداوالً سلمياً للسلطة

زيد من التطرف، وبات أقل قبوالً لتسوية سياسية مع الفلسطينيين والعرب، ويمكن القول المذكور نحو م
كانت دائماً أكثر مرونة في ) حكومة شارون مثالً(إن الحكومات اإلسرائيلية، بما فيها تلك األشد تطرفاً 

  ).ئماًفي سنوات األلفية الجديدة دا(موضوع التسوية السلمية، من المزاج الغالب في المجتمع 
وال يمكن مقارنة ذلك بالفوز االنتخابي لحركة حماس الذي منحها غالبية كبيرة في البرلمان الفلسطيني 

فالتصويت لحركة مسلحة ترفض التسوية السلمية جملةً وتفصيالً، هو تصويت أيضاً على . قبل عامين
تتصدر أولوياته بالنسبة إقحامها في العمل السياسي، تفويض شعبي لها بقيادة العمل السياسي الذي 

للفلسطينيين عملية التسوية، مع فرضية ضمنية أن أحداً من الفلسطينيين، بمن فيهم حركتا حماس والجهاد 
  .اإلسالمي، ال يؤمن بإمكانية إنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة بالوسائل العسكرية

أحاطت بقرار حركة حماس المشاركة في على أي حال، يمكن العودة بهذا الصدد إلى المالبسات التي 
االنتخابات التشريعية، فهذا القرار بحد ذاته كان موضع خالف داخلي في الحركة، وعنى للكثيرين بداية 
تحولها من العدمية السياسية إلى العمل السياسي، وال يمكن إغفال مسؤولية المجتمع الدولي، والواليات 

ول المذكور، بسبب انحيازهما األعمى إلسرائيل من جهة أولى، المتحدة خاصةً، عن خسارة فرصة التح
ذلك أنه ال معنى للحديث عن عملية . وموقفهما المسبق والعدائي من اإلسالم السياسي، من جهة ثانية

سلمية من غير ضغط دولي على إسرائيل يرغمها على دفع الثمن المطلوب منها للسالم، وبالمقابل تعني 
لتي انتصرت في االنتخابات وشكلت حكومة، نبذاً لها من العملية السياسية ودفعاً محاصرة حركة حماس ا

  .لها نحو التطرف والعمل المسلح اليائس
 على هذا اإلعالن الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، الذي ال يحمل صفة رسمية "المؤتمن"أن يكون 

طرفين األميركي والفلسطيني معاً، ويترك الباب في اإلدارة األميركية الحالية، يوحي بعدم الجدية من ال
موارباً أمام تنصلهما من أي التزامات، ويساعد حركة حماس، من جهة أخرى، على االحتفاظ بالنبرة 

  .الممانعة
يدفعنا القرار الجديد لحركة حماس إلى استعادة كامل مسار المقاومة الفلسطينية في نوسانها بين الخيار 

لسلمي، وأبرز مالمحه القبول المتأخر بتنازالت لم تعد مقبولة من األطراف األخرى، العسكري والخيار ا
وما ينتج عن ذلك من عودة إلى التطرف في المطالب ثم القبول مجدداً بشروط أقل عدالً، تكون األطراف 

بل األمم األخرى قد تجاوزتها إلى شروط أكثر إجحافاً للشعب الفلسطيني بالقياس إلى حقوقه المقرة من ق
  .في مسار انحداري يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني وحده.. المتحدة، وهكذا

فالمشكلة األساس إنما تكمن في عدم جاهزية . هل يحل التحول الحمساوي األخير كل المشكالت؟ قطعاً ال
ؤولياته إسرائيل واإلسرائيليين لالنخراط في عملية سلمية حقيقية، وما دام المجتمع الدولي يتهرب من مس

في إرغام إسرائيل على ذلك، سوف يزداد التطرف الفلسطيني، وسيوجد دائماً من يحل محل حماس أو 
غيرها، حتى إذا أبرمت اتفاقيات سالم مهينة وقائمة على االستسالم الكامل للجانب الفلسطيني، وهذا ما 

  .يبدو أن األميركيين واإلسرائيليين ال يقبلون بأقل منه
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 أولمرت في مواجهة ليفني وباراك : التهدئة .68
  اليكس فيشمان

لعله اختبار . ، بل سيكون اختبار قوة"حماس"لن يكون هذا بحثاً آخر بين الوزراء على وقف النار مع 
  .القوة العلني االول الولمرت كرئيس وزراء منذ اندلعت قضية تلنسكي

على وزرائه؟ هل سينفذ كل قرار يتخذ، الى هنا او الى هل ال يزال قادراً على اتخاذ القرارات وفرضها 
أم تقرر رد االقتراحات المصرية، والذي يعني دعوة الستئناف " حماس"هناك، سواء تقررت تنازالت لـ 

  بحجم كامل؟" حماس"المواجهة المسلحة مع 
ضعه الحالي، فهل يمكن الولمرت، في و". حماس"فاالتفاق هو مع . المحادثات مع المصريين ورقة تين

بحكم االمر الواقع، كالعب اساسي في المنطقة؟ ماذا " حماس"أن يتخذ اليوم قراراً معناه اعتراف بـ 
؟ ماذا سيقولون في الجمهور؟ هل هو قادر على توحيد "شاس"سيقول وزراؤه؟ ماذا سيقولون في 

  الصفوف وقيادة قرار ناجع في موضوع بهذا القدر من المصيرية؟
 كل جهة على انفراد -دارت وزارة الخارجية وديوان رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حتى اليوم أ

كل جهة أخفت المعلومات عن ". حماس" اتصاالت مع المصريين بالنسبة لتسوية معينة مع -وبقنواتها 
. الجهة االخرى، الجميع اخفى عن الجميع، وكل جهة اتهمت االخرى بانها تسرب وتخرب على المسيرة

عندما لم يتدبروا أمرهم مع مندوبي وزارة الدفاع، ذهبوا للوشاية لرجال ديوان . يون استغلوا ذلكالمصر
ببطء، ولكن كان هناك " حماس"حتى قضية تلنسكي تدحرجت االمور مع . رئيس الوزراء، وهكذا دواليك

الن يخضعان رئيس وزراء، وتحته وزير دفاع ووزيرة خارجية مستقالن وبنزعة سيطرة، ولكنهما ال يزا
رئيس وزراء واحد ومرشحان بارزان للحلول : في مشاورات الوزراء جلس واحد قبالة االخر. المرته

ايهود باراك وتسيبي ليفني، لكل واحد من الثالثة حسابات واعتبارات : محله في منصب رئيس الوزراء
وال يدور الحديث . شكفي هذا الوضع سنرى كيف ينجح رئيس الوزراء في إدارة الك. جديدة خاصة به
القرار الذي سيتخذ من شأنه ان يشعل بسرعة قطاع غزة وان يرفع اللهيب الى مستويات . عن قرار سهل

  .لم نشهدها حتى االن
قبل أكثر من اسبوع عاد من مصر رئيس القسم السياسي االمني في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، وفي 

الوثيقة التي . في قطاع غزة" حماس" مؤقتة بين اسرائيل و نقطة تشكل الشروط لتسوية تهدئة11جعبته 
الموافقة على الوقف المتبادل للنار من جانب : ، بمعنى"الهدوء مقابل الهدوء"جلبها جلعاد تبدأ ببند 

قرار بفتح المعبر يتم بعد عدة ايام، يفحص فيها وقف "في بند آخر جاء . ومن جانب اسرائيل" حماس"
  ".النار

لتي يتقرر فيها فتح المعابر يبدأ بحث في نوع البضائع التي ستنقل الى قطاع غزة، فيما في اللحظة ا
بنقل " حماس"طلب .  نوعا من البضائع تبدأ بالدخول بشكل تدريجي وجزئي47توافق اسرائيل على 

  .بضائع مثل الحديد، االلمنيوم واالسمنت رد
 استكمال صفقة تحرير جلعاد شاليت مقابل سجناء فتح كامل للمعابر لن يتم اال بالتوازي مع: بند آخر

واشترط المصريون قبول هذا البند بتلطيف حدة الموقف االسرائيلي بالنسبة لقائمة السجناء . فلسطينيين
". حماس" سجيناً طالبت بهم 374 من اصل 70حتى اليوم لم توافق اسرائيل اال على ". حماس"التي نقلتها 

  . اسرائيل على عدد اكبر من القائمة االصليةويتوقع المصريون ان توافق
يفهمون بأن تحرير شاليت من شأنه أن " حماس"في . في ربط تحرير شاليت بالصفقة" حماس"وال ترغب 

وضعها . الوقت واالكسجين لذلك" حماس"يعرقل الدخول في وقف للنار لزمن طويل آخر، وليس لـ 
نحن سنحث االتصاالت : صريون صيغة جاء فيهاصعب من اجل محاولة جسر هذا العائق اقترح الم
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بشأن تحرير شاليت، سندعو عوفر ديكل، سنعقد له لقاء مع عمر سليمان وما شابه غير انه واضح 
  .للجميع ان هذه الصيغة كانت مناورة اعالمية لن تؤدي الى أي مكان

 -ظمات في قطاع غزة في الوثيقة التي جلبها معه جلعاد يوجد ايضا بند يتحدث عن موافقة كل المن
غير أنه منذ عودة جلعاد الى البالد أعلنت منظمتان، بما فيهما .  على وقف النار-" حماس"وليس فقط 

  .الجهاد االسالمي، بانهما تراجعتا عن موافقتهما
المصريون يتعهدون بخط هاتف أحمر، عسكري، مع قيادة المنطقة الجنوبية للتعاون التكتيكي العسكري 

قبل نحو اسبوعين زار مصر . يل ومصر، لتبادل المعلومات االستخبارية ولمعالجة التهريباتبين اسرائ
سرا رئيس شعبة االستخبارات اللواء عاموس يدلين للبحث في مسألة الحدود الطويلة والمنفلتة، وفي هذه 

حمر غير أن المصريين وعدوا رئيس الوزراء اولمرت بخط أ. المحادثات طرح موضوع الخط االحمر
  .كهذا قبل سنة ونصف السنة ومنذئذ لم يحصل شيء

نحن ال : "وقف التهريب من سيناء ردت المنظمة عبر المصريين" حماس"وحول طلب اسرائيل من 
فهم " حماس"أما المصريون من جهتهم فقالوا انه اذا لم تفعل ". التهريبات تنفذها محافل تجارية. نهرب

خيرة باتوا ينشرون أكثر فأكثر قصصا عن انجازاتهم في مجال منع وبالفعل، ففي االونة اال. سيفعلون
  .التهرب

 نقطة جلبها معه عاموس 11كيف تتعاطى مع ) أمس(هذا ويفترض بحكومة اسرائيل أن تقرر اليوم 
، فال معنى لسفر )امس(واذا لم تتقرر السياسة اليوم . قبولها جميعها، قبولها جزئيا، او ردها كليا: جلعاد

فعلى أي حال يشعر المصريون بانهم يهانون، النهم ألقوا . مرة اخرى الى مصر هذا االسبوعجلعاد 
  .بكامل ثقلهم في هذه المفاوضات

. على وقف النار" حماس"فهي لم تصدق أن اسرائيل رفضت موافقة . بالمقابل ففي صدمة" حماس"اما 
مصريين وبعد التعهد الذي قطعته كانوا مقتنعين انه بعد شهرين من المفاوضات مع ال" حماس"وفي 

وفي هذه االثناء . اسرائيل لعمر سليمان ستقبل إسرائيل مبدئيا وثيقة وقف النار التي بلورها المصريون
  .توقعات بين سكان غزة بان رفع الحصار ووقف النار قريبان" حماس"خلقت 

ون المصريين بالخيانة فهم يتهم. ، االسبوع الماضي، تدل على أنهم ضائقة"حماس"تصريحات قادة 
زعماء مثل موسى ابو . وبالميل لصالح اسرائيل والسلطة الفلسطينية ويهددون بكسر الحصار بالقوة

  .مرزوق، خالد مشعل وناطقين آخرين في غزة، يتحدثون عن االتفاق مع اسرائيل بتعابير خذه او دعه
هذا أيضا . سرائيل ليست فقط تنفيساقذائف الهاون والصواريخ التي اطلقت، االسابيع االخيرة، نحو ا

  .فهم يستعدون. فحص للمسافات واالهداف
  "يديعوت"عن 
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