
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسؤولية أحداث مهرجان عرفات" فتح"الحكومة المقالة تحمل شرطتها و
   عرفات ذكرى حول أحداث مهرجانتحقيق الحكومة المقالة فتح ترفض نتائج

  عملية عسكرية في غزة واردة و"حماس"تعيشها " ضائقة"ى أمارات باراك ير
  "شاليط"وقف الصواريخ مقابل المعابر ومعبر رفح مقابل : معاريف

  لرباعية أجرت اتصاالت سرية مع حماس لالستطالع على كيفية تحريك األوضاعا

لقاء صعب ودون نتائج بـين
فـي ظـل     عباس وأولمـرت  

ي شأن مختلف    ق خالفات عميقة 
  القضايا

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٥  مسؤولية أحداث مهرجان عرفات" فتح"الحكومة المقالة تحمل شرطتها و .٢
 ٦  الفجوات بين الموقفين اإلسرائيلي والفلسطيني ما زالت شاسعة جداً: عباس .٣
 ٧ "إسرائيل" برفض عضوية األوروبيةية طالب منظمة التعاون االقتصادي والتنميفياض  .٤
 ٧   ال سالم وال استقرار دون القدس: العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير .٥
 ٧  عباس يدرس طلب تدخّل دولي أو عربي إلنهاء حصار غزة .٦
 ٨  يرحب بتصريحات عباس حول الحوار ويدعو الجامعة لتحريك المصالحةهنية  .٧
 ٨  "إسرائيل"ويطالب بدعوى قضائية ضد  أوروبا لخطوات عملية لكسر الحصار بحر يدعو .٨
 ٨   الحصار وفتح المعابر لرفع"إسرائيل"ميركياً ويطالبه بالضغط على أاألغا يلتقي وفداً  .٩
 ٩   الفسادإلنهاء خول الرقابة متابعة كل صغيرة وكبيرة في السلطة عباس: الرحمن عبد .١٠
 ٩  السلطة تفرج عن قيادي في الجهاد اإلسالمي .١١
 ٩   بحق خمسة من نشطاء فتحة تصدر أحكاماًمحكمة تتبع الحكومة المقال .١٢
 ٩   تعلن انخفاض معدالت الجرائم الفلسطينيةالشرطة .١٣
١٠  سيارة مخصصة للشرطة الفلسطينية٢٠ ألمانياالسلطة تتسلم من  .١٤
١٠  عشر اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تطويرية في جنين وطوباسفياض وشتاينماير يوقعان  .١٥
١٠  هدفها العبث بأمن المخيمات  األحداث األخيرة:إعمار الباردإعادة زكي يبحث مع كوك  .١٦
    

    :المقاومة
١٠  يعة للوقت مع اولمرت بالعبثي ومض عباسفصائل المقاومة تصف لقاء .١٧
١١    الثابتة الفلسطينيةتغيير الخارطة السياسية االسرائيلية ال تؤثر على الحقوق: فتح .١٨
١١   عرفات ذكرى حول أحداث مهرجانتحقيق الحكومة المقالة فتح ترفض نتائج .١٩
١١  شب على طوق القيد األمريكي" حماس"تكثيف لقاءات األوروبيين مع قادة : يوسف أحمد .٢٠
١٢   زيارة وفد المصالح الوطنية األمريكية لغزة خطوة أخرى في سياق فشل الحصار: البردويل .٢١
١٢ نصر على حق العودة، وهو مقدس": فتح"مسؤول في  .٢٢
١٢  نافذون في رام اهللا يرفضون دعوات الحوار الوطني ويمنعونها: قيادي في حماس .٢٣
١٢   متأثرا بجراحه شمال غزة"القسام" عنصر من استشهاد .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  عملية عسكرية في غزة واردة و"حماس"تعيشها " ةضائق"باراك يرى أمارات  .٢٥
١٣  القدس ستبقى خاضعة لسيادتنا الى األبد: اولمرت .٢٦
١٤  "شاليط"وقف الصواريخ مقابل المعابر ومعبر رفح مقابل : معاريف .٢٧
١٤  ٢٠٠٠ بدخول جنين للمرة االولى منذ ٤٨لفلسطينيي  تسمح "اسرائيل" .٢٨
١٤  ن وسوريااضابط يفقد وثائق سرية حول أهداف في لبن: "إسرائيل" .٢٩
١٥  اغلبية المجلس الوزاري المصغر ضد التهدئة مع الفصائل الفلسطينية: معاريف .٣٠
١٥  حزب أساسي في ائتالف أولمرت يهدد بتفكيك ائتالفه الحكومي .٣١
١٥   ليفني تحضر مؤتمر برلين حول دعم المناطق الفلسطينية .٣٢
١٦   والتحريض ضد إيرانf-35  إبرام صفقة طائرات امريكاأولمرت سيحاول خالل زيارته .٣٣
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١٦  بالتخطيط ألسر جندي صهيوني٤٨ثالثة من إسالميي الـ" يتهم"االحتالل  .٣٤
١٦   التطورات في لبنان إنجاز لحزب اهللا: باراك يستبعد السالم مع دمشق هذا العام .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٦  مام بيت الشرق في القدسأوفد من االتحاد االوروبي لتقون مقدسيون ي .٣٦
١٧  الجبهة االسالمية المسيحية تستنكر شروع االحتالل ببناء وحدات استيطانية في القدس .٣٧
١٧   القدسالهجمة االستيطانية على االراضي الفلسطينية وخصوصاًمفتي القدس يدين  .٣٨
١٧  آالف المستوطنين يحاولون اقتحام المسجد األقصى وهتافات لقتل العرب والمسلمين .٣٩
١٧  ون من العراق يعتصمون في مخيم بسورياجانفلسطينيون  .٤٠
١٨   مع األطفال األسرى في سجون االحتاللتضامناًيعتصمون في سوريا الفلسطينيون  .٤١
١٨  "سرائيلإ"في صفقة التبادل بين حزب اهللا و مطالبة بدمج اسماء االسرى الفلسطينيين .٤٢
١٨  دراج ابنائهم ضمن صفقات التبادلإهالي االسرى المقدسيين يطالبون بأ .٤٣
   

   :صحة
 ١٨   شهيدا١٧٥ًوفاة مريضين يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٤٤
 ١٨   رغم استكمالهم االجراءات للعالج غزة من السفرى تمنع مرض"سرائيلإ" .٤٥
   

   : األردن
١٨  زةعن غ" العربي"إخوان األردن يطالبون بفك الحصار  .٤٦
١٩  األردنيون أكثر العرب استهالكا للمنتجات اإلسرائيلية .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩  يستنكر بناء مستوطنات في القدس" المؤتمر اإلسالمي" .٤٨
١٩  ية في القدستنديد عربي ودولي بمشاريع اسرائيل االستيطان .٤٩
٢٠ "إسرائيل"األسد يريد رعاية أميركية لمفاوضات السالم مع  .٥٠
٢٠ أحزاب موريتانيا تسير قافلة مساعدات طبية إلى غزة .٥١
٢٠  وقوة أمريكا" إسرائيل"نجاد يجدد توقعاته بزوال  .٥٢
   

   :دولي
٢١  انتقادات دولية لالستيطان اإلسرائيلي .٥٣
٢١  الرباعية أجرت اتصاالت سرية مع حماس لالستطالع على كيفية تحريك األوضاع .٥٤
٢١  شتاينماير يرى أن التسوية وصلت إلى طريق مسدود .٥٥
٢٢  حصار غزة ساعد حماس بدال من إلحاق األذى بها: مسؤول أميركي .٥٦
٢٢   والحصار إليران"إسرائيل"ماكين يتعهد بمزيد من الدعم لـ .٥٧

   
    :حوارات ومقاالت

٢٢ األسير وصفي قبها... فسون على حفظ القرآنممثلو الشرعية الفلسطينية خلف القضبان يتنا .٥٨
٢٥  عبد الباري عطوان... لقاء غير مبرر مع اولمرت .٥٩
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٢٧  عريب الرنتاوي... ما حاجتنا إلزالة االحتالل؟ .٦٠
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  ي شأن مختلف القضايا قفي ظل خالفات عميقة تائج بين عباس وأولمرتلقاء صعب ودون ن .١

 التقى الرئيس الفلسطيني ورئيس     : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/٦/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
الوزراء اإلسرائيلي أمس في ظل خالفات عميقة في شـأن مختلـف القـضايا التفاوضـية، خـصوصاً                  

 . لبناء مئات الوحدات السكنية في إحدى مستوطنات الضفة الغربية          خططاً "سرائيلإ"االستيطان بعد إعالن    
صائب عريقات إن عباس احتج بشدة على العطاءات        .وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د       

.  وحدة سكنية جديدة في القدس الـشرقية       ٩٠٠االستيطانية اإلسرائيلية األخيرة، خصوصاً مناقصة إقامة       
 .اف أنه طالب أولمرت بالتقيد بااللتزامات الواردة في خريطة الطريق، بما في ذلك وقف االستيطان              وأض

وأشار عريقات خالل مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي استمر نحو ساعتين في القدس، إلـى أن عبـاس                  
غط علـى    اتصاالت مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وطالبهم بالـض         أولمرتأجرى قبل اجتماعه مع     

مسألة االستيطان ما زالت موضع خـالف       "وأضاف أن   .  لتطبيق التزاماتها في خريطة الطريق     "إسرائيل"
مواصلة االستيطان تقوض أسس العملية السلمية، وتحول دون التوصـل          "، معتبراً أن    "عميق بين الجانبين  

 القدس فيما توسع االستيطان     كيف يمكن إلسرائيل التفاوض على    : "وتساءل". إلى اتفاق سالم بين الجانبين    
  ".في المدينة؟

وأضاف ". جهود التهدئة ما زالت جارية مع مصر ولم تتوقف      "ونقل عريقات عن أولمرت قوله لعباس أن        
ولفتت .  وافقت على منح بطاقات هوية لعشرة آالف فلسطيني ممن ال يحملون أوراقاً ثبوتية             "إسرائيل"أن  

 تواجه عقبات كبيرة جداً، وفرص التوصل إلى اتفـاق فـي ظـل              المفاوضات"مصادر فلسطينية إلى أن     
  ".حكومة أولمرت تبدو قريبة من الصفر

قال صائب عريقـات     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
ـ        سائل حـول  إن الخالفات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حول االستيطان كانت قوية وعميقة، والم

  .هذا الموضوع كانت صعبة
قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنـة         :٣/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

الرئيس إن ثالثة مواضيع رئيسة هيمنت على االجتماع، أمس، بين          ": األيام"التنفيذية لمنظمة التحرير، لِـ   
سالم فيـاض، إلـى الـدول       . على الرسالة التي وجهها د     أوالً، احتجاج إسرائيل  : عباس وأولمرت وهي  

وثانياً، النشاطات االستيطانية اإلسـرائيلية     . "إسرائيل"األوروبية؛ لالمتناع عن رفع مستوى عالقاتها مع        
وثالثاً، موضوع التهدئة في قطاع غزة والمطلب الفلسطيني        . في األراضي الفلسطينية وخاصة في القدس     

  .عبرفع الحصار عن القطا
؛ األمر الذي يجعل عملية المفاوضـات       )أولمرت(واضح أن هناك انعكاساً شديداً ألزمته       : "وقال عبد ربه  

انطباع الجانب الفلسطيني هو أنه يوجد تراجـع        : وقال ".تدور في حلقة مفرغة دون حدوث أي تقدم فيها        
ك تراجع في استمرار النشاط     شديد في الموقف اإلسرائيلي تجاه استمرار العملية التفاوضية ولكن ليس هنا          

  .االستيطاني؛ وهذا يسبب أزمة سياسية حادة
وذكر عبد ربه أن نصف الوقت في االجتماع استخدم في الحديث عن النشاطات االستيطانية اإلسـرائيلية                

  .التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية
سرائيلية للتهدئة تجعـل عمليـاً   الشروط التي تضعها الحكومة اإل "وفي موضوع التهدئة، أكد عبد ربه أن        

. أوالً، التزام جميع الفصائل الفلسطينية بالتهدئة     : هم قالوا إنهم يريدون   : وقال". التهدئة أمراً شبه مستحيل   
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 فيمـا يخـص     ٢٠٠٥وثالثاً، تنفيذ اتفاق العـام      . وثانياً، التزام حماس بوقف تهريب األسلحة براً وبحراً       
إضافة إلـى موضـوع الجنـدي     . دئة قطاع غزة فقط دون الضفة الغربية      ورابعاً، أن تشمل الته   . المعابر

نحن طالبنا بالتهدئة وفق األسس والشروط التي طرحها اإلخوة المصريون          : "وأضاف" اإلسرائيلي شاليت 
وأكدنا أن السلطة مستعدة للمساعدة في هذا الجانب خصوصاً في ما يتعلق بمعبر رفـح واسـتالم هـذا                   

  ".الرئاسةالمعبر من قبل حرس 
 :وكـاالت  وال  آمال شـحادة   ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلتها في    ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ولفتت  
، خالل اجتماعه مع عباس بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلـسطينية                أولمرتتعهد  

 أن أولمرت أكد لعبـاس      ]ريغيفمارك  [وأعلن الناطق باسم ديوان رئيس الوزراء     . قبل نهاية العام الحالي   
وأضـاف أن  . "إسـرائيل "أن العملية السياسية بين الجانبين ستستمر رغم األزمة الداخلية الراهنـة فـي        

. أولمرت تعهد مجدد بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي                
  .بي ليفني وأحمد قريعوحضر االجتماع رئيسا الطاقمين المفاوضين تسي

برهـوم جرايـسي     الناصـرة  و تـل أبيـب    نقالً عن مراسلها في    ٣/٦/٢٠٠٨الغد األردنية   وجاء في   
إن إسرائيل لم تتعهـد     " مصادر سياسية إسرائيلية أن أولمرت، قال للرئيس عباس أمس           تأكد: وكاالتوال

  ."بعدم البناء في القدس المحتلة
أكد الرئيس عبـاس    :  نظير مجلي  ،تل أبيب   عن مراسلها في   نقالً ٣/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

 اتفقا على مواصلة جهودهما النجاز اتفاق علـى التـسوية الدائمـة             أنهماوأولمرت، في لقائهما، أمس،     
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وعرضه على شعبيهما والعالم قبيل نهاية السنة الجارية، بغض النظر عن              

  ."إسرائيل"المصاعب الداخلية في 
 أولمرت عرض بعض    إنوحسب مصدر إسرائيلي فإنهما تحدثا عن بعض تفاصيل االتفاق المنشود، بل            

 في   هناك قضايا يقترب فيها الطرفان بشكل كبير، خصوصاً        أنوأضاف المصدر   . المبادئ العامة لالتفاق  
ن الفلسطينيين الـذين    مازن وأولمرت تحدثا حتى حول عدد الالجئي       موضوع الحدود والالجئين، وان أبو    

  ."إسرائيل" تخوم إلى على عودتهم "إسرائيل"ستوافق 
ت تسيبي ليفني، انه عندما يكون هناك توجه جدي لعملية السالم، فإن االستيطان لن يشكل عقبة فـي                  قالو

وقدمت دليال على ذلك في االستيطان في قطاع غزة، الذي انسحب منه المستوطنون بقرار مـن                . وجهها
  . اإلسرائيلية وتم تدمير جميع المستوطناتالحكومة
 حول  "إسرائيل"مازن طرح موضوع قطاع غزة، في ضوء ما ينشر في            أن أبو " الشرق األوسط "وعلمت  

  .التراجع عن موضوع التهدئة
  
  مسؤولية أحداث مهرجان عرفات" فتح"الحكومة المقالة تحمل شرطتها و .٢

حملت الحكومـة المقالـة      : رائد الفي  ،غزة راسلها في نقالً عن م   ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
برئاسة إسماعيل هنية، عناصر الشرطة التابعة لها، وقادة حركة فتح معاً، المسؤولية عن أحداث العنـف                
التي تخللت مهرجان إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في مدينة غـزة أواخـر العـام                  

وأعلنت الحكومة، على لـسان المتحـدث      . طنين وجرح أكثر من مائة    الماضي، وراح ضحيتها سبعة موا    
وتال النونـو  . باسمها طاهر النونو، نتائج التحقيق الذي أفضت إليه اللجنة التي شُكلت في أعقاب األحداث         

  .نتائج التحقيق التي قسمت المسؤولية على أفراد الشرطة وحركة فتح
ح بإقامة المهرجان فـي مكـان قريـب مـن الجامعـات             وقالت اللجنة إن الشرطة ارتكبت خطأ بالسما      

والوزارات والمقرات األمنية في ظل التوتر الذي ساد العالقات الداخلية في حينه، كما توصـلت اللجنـة                 
لوجود بعض األخطاء في غرفة اإلشارة المركزية والفرعية، ما تسبب بإرباك في صـفوف الـشرطة،                

  .فراد باألوامر والتعليماتوعدم تقيد بعض القادة الميدانيين واأل
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 األصول المرعية الواجبـة للترتيـب للمهرجـان،         إتباعهاعدم  "وحملت اللجنة حركة فتح المسؤولية عن       
واعتبرت أن الكلمات التي ألقاها بعض قادة الحركة والمتحدثين فـي           ". وعدم تنسيقها مع الجهات األمنية    

إن الحكومة وفقـاً لهـذه النتـائج        "وقال النونو   . ورالمهرجان أسهمت في إثارة حالة الهيجان لدى الجمه       
أوقعت على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من أفراد قوات األمن، عقوبة تتراوح بين خفـض                 
المرتب والرتبة والحرمان من العالوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العمل، وأنها قامت بعمليـة                

  ". من مواقع عملهمتدوير بعض قادة الضباط واألفراد
ثبت للجنة  " قال طاهر النونو أنه      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣/٦/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  

وجود قصور في حينه لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب، واإلمكانات الماديـة الالزمـة                
هزة الشرطية المتـوافر مـن أدوات       عدم استخدام األج  "وشدد على   ". لمكافحة أعمال الشغب وحفظ النظام    

إطالق النار الكثيف نسبياً من قبل أفراد الشرطة، ساهم في          "ولفت إلى أن    ". مكافحة الشغب لدى الشرطة   
  ".مزيد من حال الفوضى

إفادات بعض المصابين وشهادات شهود عيان أكدت إطالق نار من داخـل أحـد              " إلى أن     النونو وأشار
وقـال إنـه    ". فراد الشرطة، وهذه كانت الشرارة التي اندلعت بعدها األحداث        مباني جامعة األزهر تجاه أ    

اتضح لدى لجنة التحقيق وجود عدد كبير من المسلحين على أسطح المباني المحيطة بمكان المهرجـان                "
كما تم ضبط عدد من السيارات المشبوهة واألقالم المتفجـرة          ) مقر حركة فتح وبرج مشتهي المجاورين     (

وعشرات المسلحين من عناصر فتح، كما تم االعتداء على مبنـى ديـوان المـوظفين العـام                 واألكواع  
  ".والجامعة اإلسالمية القريبة من المكان

من دون استكمال اإلجراءات القانونية     ) ودفنها(قيام أفراد من فتح بخطف الجثث من الثالجات         "ولفت إلى   
جم المشاركين في المهرجان على الـشرطة بعبـارات         ته"وأشار إلى   ". الالزمة لغايات استكمال التحقيق   

بذيئة وألفاظ نابية، واالعتداء بقذف الشرطة بالحجارة واألكواع والمفرقعات وتعريض حياتهم للخطر، مع             
قيـادات حركـة فـتح      "وقال ان    ".عدم قدرة منظمي المهرجان على ضبط الجماهير، فضالً عن إثارتها         

ت التعاون مع لجنة التحقيق، األمر الذي أدى إلى عرقلة بعض جوانب            وكوادرها وأمناء سر األقاليم رفض    
  ".التحقيق
االستفزازات والضغوط التي تعرضت لها عناصر الشرطة ال تبرر          "أن الحكومة   تأكيدعلى  النونو  وشدد  

الحكومة سـتعمل علـى إزالـة آثـار هـذه           "، وقال إن    " االعتداء الذي نتج عنه ما نتج      أوعمليات القتل   
  ".اثاألحد

أعلن النونو أن حكومته    :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
  .الجرحى شهداء الشعب الفلسطيني، وتلتزم بحقوق القتلىقررت اعتبار 

 جانب ثبـوت وفـاة حالـة        إلى المهرجان قتل قبل بدء الفعالية في مكان بعيد،          ىوذكر النونو أن أحد قتل    
  .تجة عن حادث سير ناىأخر

  
  الفجوات بين الموقفين اإلسرائيلي والفلسطيني ما زالت شاسعة جداً: عباس .٣

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في أحاديث        ) هآرتس(ذكرت صحيفة   :  زهير اندراوس  ،الناصرة
. لـسهل  الفجوات بين المواقف ما زالت شاسعة، ولن يكون جسرها بـاألمر ا            إنمع مسؤولين إسرائيليين    

، ىونقل المسؤولون عن عباس قوله في شأن الحدود يشعر الطرفان أنهما قريبان أكثر من أي قضية أخر                
وعن حق عودة الالجئين، يقول المسؤولون، كما أكد المراسل الـسياسي           . ال أنه توجد هنا أيضا فجوات     إ

 بالعودة بـشكل واضـح،       عباس معني بتحديد عدد الالجئين الذين سيسمح لهم        أنللصحيفة باراك رافيد،    
 تحديد العـدد ويفـضل      ى أن أولمرت يتحفظ عل    إال. ، وبشكل تدريجي خالل عدة سنوات     إنسانيةكبادرة  

  .بلورة صياغة عامة وضبابية للحاالت االستثنائية التي ستتاح فيها عودة الجئين
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يم تنازالت تتيح    الطرفين ما زاال بعيدين عن تقد      إنوقال مسؤول إسرائيلي عضو في طاقم المفاوضات،        
 ألن تكون أكثر    ى إسرائيل تسع  أنوالفجوات ما زالت شاسعة، وأضاف المسؤول عينه        . حصول اختراق 

 أن الفلسطينيين يعودون ويتحدثون عن شعارات حول حقوقهم الوطنيـة،           إالعملية وأن تتقدم نحو الحل،      
 الفلسطينيون  : لحق بهم، وزاد قائالً     الحق بعد الغبن التاريخي الذي     إلحقاقالشرعية الدولية، وعن الحاجة     

  . اعترافا كامال بحقوقهم وبعد ذلك يوافقون علي تسوية"إسرائيل"يطالبون قبل كل شيء بأن تعترف 
  ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 "إسرائيل" برفض عضوية األوروبيةطالب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ي فياض .٤

 أرسـل سالم فياض   . رئيس الوزراء د   أن فلسطيني رفيع المستوى      مصدر أكد :"القدس" مراسل   -رام اهللا   
 يطالبها فيها بعدم قبول عضوية      األوروبية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية      إلى رسالة   أسبوعقبل نحو   

 الثالثة في حال استمرار الدولـة التـي         األطراف من االلتزامات التي تترتب على        فيها انطالقاً  "إسرائيل"
 وبشكل خاص فيما يتعلق بالنشاطات االستيطانية مـا لـم           اإلنسانلفات وانتهاكات ضد حقوق     ترتكب مخا 

 رسالة فياض تأتي وفق المواثيق التي تلزم        أن المصدر   وأضاف .تتوقف الدولة المعنية عن هذه المخالفات     
 .هذه المنظمات والدول بذلك

 األوروبـي ؤسـاء وزراء دول االتحـاد        ر إلى رسالة ثانية    أرسل فياض   أن المصدر   أكدمن ناحية ثانية    
 خافير سوالنا والـى رئـيس       األوروبية والمفوض العالي للسياسة الخارجية      األوروبيةورئيس المفوضية   

 رفع مستوى عالقاتهـا مـع االتحـاد         "إسرائيل" طالبهم فيها بعدم التجاوب مع طلب        األوروبيالبرلمان  
ة العدل الدولية في الهاي بالنسبة لالستيطان والجدار        ، ال سيما وان فتوى محكم     األسباب لذات   األوروبي

 وخاصـة مـا يتعلـق       اإلنـسان وممارسات سلطات االحتالل كدولة محتلة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق         
 اإلسرائيلية كطرف ثالث بعدم التجاوب مع هذا        - األوروبية االستيطانية وكذلك اتفاقية الشراكة      باألنشطة
 الفلـسطيني  اإلنـسان  وتنفذ كل ما عليها من التزامات تتعلـق بحقـوق            "إسرائيل" تفي   أن بعد   إالالطلب  

 .وخاصة الوقف التام لالستيطان
  ٣/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  ال سالم وال استقرار دون القدس:  القومية والدولية في منظمة التحريرالعالقات .٥

 قيام الدولة الفلـسطينية المـستقلة       أنلتحرير   أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة ا        :رام اهللا 
مرتبط بحل قضية القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة العتيدة، وانه دونها لن يكون في المنطقة سالم                

وأشارت  . اإلسرائيلية في القدس المحتلة بانها باطلة وغير شرعية        اإلجراءاتواصفة جميع   . وال استقرار 
 سياسة األمـر    إلى،  أمسصدر  " شعب تحت االحتالل  " من التقرير الشهري     ٢٨د  الدائرة في افتتاحية العد   

 .الواقع التي تمارسها سلطات االحتالل في المدينة المقدسة بغية تهويدها وتهجير أصحابها الشرعيين منها             
من أراضي القـدس إضـافة      % ٨٦ على ما نسبته     "إسرائيل"ونتيجة لتلك السياسات العنصرية سيطرت      

منها مناطق خضراء يمنع الفلسطينيون مـن اسـتخدامها ألجـل البنـاء عليهـا وأقامـت                 % ٩العتبار  
  .المستوطنات بشكل طوق المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها مما منع أي إمكانية للتوسع العمراني فيها

 ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   يدرس طلب تدخّل دولي أو عربي إلنهاء حصار غزةعباس .٦

المطالبـة بتـدخل دولـي أو       "أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن السلطة تفكر في            :رام اهللا 
، وقال في مؤتمر صـحافي مـع وزيـر          "عربي من أجل إنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه قطاع غزة         

قدت التي تع ) في غزة (تحدثنا عن مساعي التهدئة     : "الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير في رام اهللا       
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وأضـاف أنـه    ". قليالً، ولكن نأمل أن تصل إلى نتيجة ألن الوضع في قطاع غزة وصل إلى حد المأساة               
وأهمها االستيطان الذي ينتشر فـي      "ناقش مع الوزير األلماني العقبات التي تقف في وجه عملية السالم،            

هذه اإلجراءات التي تقـوم     ال يمكن أن نقبل بمثل      "وأشار إلى أنه     ".الضفة الغربية وخاصة مدينة القدس    
بها الحكومة اإلسرائيلية، ونعتقد بأنها ستكون عقبة في طريق السالم، ودائماً نلفت انتباه المجتمع الـدولي                

  ".إلى أن استمرار التوسع االستيطاني سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سياسي
تي نجمت عن سـيطرة حركـة       ورحب عباس بأي جهد عربي لحل مشكلة االنقسام بين غزة والضفة ال           

منذ االنقالب الذي وقع في قطاع غزة من قبـل حمـاس، اتخـذت              : "وقال. حماس على القطاع قبل عام    
نحن نرحـب   : "وأضاف". الجامعة العربية قراراً باإلجماع لحل المشكلة الفلسطينية، ونحن نؤيده بالكامل         

كة حماس، ونحن شكلنا حكومـة      بأي جهود وعلى أي مستوى عربي أو دولي للوصول إلى حل مع حر            
  ".وحدة وطنية بعد اتفاق مكة، لكن مع األسف لم تصمد بعد االنقالب

خصوصاً مؤتمر   من جهة أخرى، شكر عباس الحكومة األلمانية على دعمها للسلطة في المجاالت كافة،            
  .األمن والقضاء الذي سيعقد في برلين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري

  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   بتصريحات عباس حول الحوار ويدعو الجامعة لتحريك المصالحةيرحبهنية  .٧

 رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل هنية امس بإعراب الرئيس عباس عن قبولـه                :غزة
الجامعة العربية من أجل التحرك وبذل      "وجدد دعوته إلى    . بأي جهد عربي أو دولي إلنهاء حال االنقسام       

  .، بعد النجاح الالفت الذي حققته في الملف اللبناني"ساعي الجادة لتحقيق المصالحة الوطنيةالم
  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  "إسرائيل"ويطالب بدعوى قضائية ضد  أوروبا لخطوات عملية لكسر الحصار يدعوبحر  .٨

وفـداً  ) ١/٦(أحمد بحر، خالل استقباله مـساء األحـد         . طالب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، د      :غزة
 برفع دعوى قضائية أوروبيـة      ،برلمانياً أوروبياً رفيع المستوى، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة         

، مشيراً إلى معاناة المواطنين     "لما يرتكبه من جرائم بحق اإلنسانية في فلسطين       "ضد االحتالل اإلسرائيلي    
أوروبـا تتحمـل مـسؤولية إنـسانية         "إلى أن  بحروأشار   .الفلسطينيين بسبب الحصار على قطاع غزة     

وأخالقية وتاريخية تجاه وقف ممارسات االحتالل اإلسرائيلي؛ الذي ال يتردد في قتل األطفـال واألسـر                
وأبدى بحر استعداد المجلس للتواصل مع      ". الفلسطينية واستخدام كافة أنواع األسلحة ضد المدنيين العزل       

اءات في غزة، أو تلبية دعوة لزيارة البرلمـان األوربـي لـشرح             الوفد البرلماني من خالل استمرار اللق     
   .وجهة نظر الفلسطينيين واستعراض معاناتهم على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي

من جانبه؛ أكد الوفد األوروبي رفضه لممارسات االحتالل اإلسرائيلي والحصار المفروض على قطـاع              
 قطاع غزة، واعداً بالعمل على االطالع على تفاصيل األوضاع          غزة، مبدياً استياءه الشديد مما شاهده في      
  .في قطاع غزة وحجم المأساة اإلنسانية فيه

   ٢/٦/٢٠٠٨ قدس برس
  
   لرفع الحصار وفتح المعابر"إسرائيل"ميركياً ويطالبه بالضغط على أاألغا يلتقي وفداً  .٩

 رئيس دائرة شؤون الالجئين ورئـيس       زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير      . التقى د  :غزة
 للمصالح الوطنية برئاسة ريتشارد فايتس في مقر        األميركيهيئة العمل الوطني أمس ممثلين عن المركز        

 إلى األوضاع المعيـشية     األميركيوتطرق األغا خالل لقائه مع الوفد        .دائرة شؤون الالجئين بمدينة غزة    
إلسرائيلي في قطاع غزة وسقوط الضحايا من المرضى جراء         الصعبة التي يعيشها شعبنا جراء الحصار ا      
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 الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق     األميركيوثمن األغا موقف الوفد      .منعهم من تلقى العالج في الخارج     
الشعب الفلسطيني وفي سعيه نحو التوصل إلى سالم عادل وشامل يضمن حقـوق شـعبنا المـشروعة                 

 بالضغط على حكومة أولمرت لوقف عدوانه المتواصل        األميركيةته اإلدارة   والعادلة، مطالباً في الوقت ذا    
على شعبنا ورفع الحصار الظالم وفتح المعابر وااللتزام بتنفيذ ما ورد في خارطة الطريق من استحقاقات                

  .١٩٤ و ٣٣٨ و ٢٤٢ الشرعية الدولية خاصة القرار تقراراوتطبيق 
 ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   الفسادإلنهاء خول الرقابة متابعة كل صغيرة وكبيرة في السلطة عباس :الرحمن عبد .١٠

 سيوفر كل اإلمكانيات والمنـاخ لـديوان        بأنهأكد الرئيس محمود عباس،     : بو كامش أ إبراهيم -رام اهللا   
 ليؤدي عمله من أصغر وحدة إلى قمة الهرم، بحكم مسؤوليته المباشـرة عنـه،               واإلداريةالرقابة المالية   

 ظاهرة الفساد الموجودة    أن إلى    سنوات في الخلل في العالقة بين المواطن والسلطة، الفتاً         ١٠كفي  وقال ي 
جاء ذلك في كلمة الرئيس التـي        .في فلسطين ليست بالظاهرة السهلة وموجودة منذ االحتالل اإلسرائيلي        

ان الرقابـة الماليـة      بالنيابة عنه ممثله أحمد عبد الرحمن في حفل االفتتاح الرسمي، لمقـر ديـو              ألقاها
 تخويل الرئيس عباس هيئة الرقابة لمتابعة كل        أنحيث أشار عبد الرحمن إلى       .واإلدارية الجديد برام اهللا   
  .صغيرة وكبيرة في السلطة

 ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 السلطة تفرج عن قيادي في الجهاد اإلسالمي .١١

القيـادي    عن عبد الفتاح خزيمية    أمسلفلسطينية  أفرجت أجهزة األمن التابعة للسلطة ا     .): أ.ب.د( –جنين  
نشاطات " خلفية   ىفي حركة الجهاد اإلسالمي في مدينة جنين بعد اعتقال دام ثالثة أسابيع في سجونها عل              

إن أجهزة األمن قـررت اإلفـراج عـن    "وقال مصدر في الحركة في تصريح صحفي مكتوب   ". سياسية
 ".ت فلسطينية ووجهاء العائالت في بلدة قباطياالقيادي خزيمية بعد وساطات بذلتها شخصيا

  ٣/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
   بحق خمسة من نشطاء فتح تتبع الحكومة المقالة تصدر أحكاماًمحكمة .١٢

قضت محكمة عسكرية تتبع الحكومة المقالة في غزة أمس االثنين بحبس خمـسة              : أشرف الهور  -غزة  
 النشطاء بأحكام متفاوتـة     ىوقضت المحكمة عل   .من نشطاء حركة فتح بتهمة تشكيل تنظيم غير مشروع        

وبحسب المحكمة فقد ذكرت أن أحد المتهمين قام في شهر           .تتراوح بين ثمانية أشهر وثالث سنوات سجناً      
يوليو من العام الماضي بتشكيل مجموعات للعمل ضد الحكومة الفلسطينية، وذكـرت أن بعـض               / تموز

واتهمـت   .طلق عليها اسم مجموعـات سـميح المـدهون        المتهمين عملوا ضمن هذه المجموعات التي ي      
المحكمة اللواء توفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية بـ تقـديم الـدعم                

  .المالي لتلك المجموعات بالتواصل مع بعض أفراد األجهزة األمنية السابقة في القطاع 
لمقالة هذه المحاكمات ال بد أن تكون رادعاً لمن تـسول لـه             وقال إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية ا      

 .نفسه زعزعة األمن وإعادة الفلتان لقطاع غزة
  ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تعلن انخفاض معدالت الجرائم الفلسطينيةالشرطة .١٣

   األشهر البحوث والتخطيط في الشرطة في إدارة إحصاءات أن للشرطة اإلعالمي المكتب أفاد :رام اهللا
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  . انخفاض في معدالت جرائم السرقة والسطوإلى العام الجاري تشير )أيارآذار، نيسان، (الثالثة الماضية 
 ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  سيارة مخصصة للشرطة الفلسطينية٢٠ ألمانيا تتسلم من السلطة .١٤

فة الغربيـة    سيارة مخصصة للشرطة الفلسطينية في الـض       ٢٠تسلمت السلطة الفلسطينية أمس     : )أ.ب.د(
وقدم وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور األراضـي       . مقدمة من الحكومة األلمانية   

 اللواء حازم عطا اهللا مدير عام الشرطة الفلسطينية بحـضور رئـيس حكومـة               إلىالفلسطينية السيارات   
ـ   .  الفلسطينية سالم فياض وعدد من الـوزراء       األعمالتصريف    أربـع سـيارات     أنا اهللا   وأعلـن عط

 . األلمانيةستخصص لمدينة جنين وعبر فياض ومدير عام الشرطة الفلسطينية عن شكرهما للحكومة 
  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  فياض وشتاينماير يوقعان عشر اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تطويرية في جنين وطوباس .١٥

رانك شتاينماير، وزير الخارجية األلماني، في      سالم فياض رئيس الوزراء، وف    .وقع د  :كتب محمد بالص  
جنين، أمس، عشر اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تطويرية في محافظتي جنين وطوباس، وأعلنا انطالق العمـل               

 -في مشروع المنطقة الصناعية الحدودية الدولية، وافتتحا مركزاً للتدريب المهني، ودشنا شارع الجلمة              
  . قاما بها في محافظة جنين أمسجنين الرئيسي، وذلك خالل جولة

  ٣/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  هدفها العبث بأمن المخيمات  األحداث األخيرة:إعمار الباردإعادة  يبحث مع كوك زكي .١٦

ـ     في لبنـان عبـاس زكـي، المفـوض العـام           " منظمة التحرير الفلسطينية  "التقى ممثل اللجنة التنفيذية ل
وتنـاول  .  الالجئين والمخيمات الفلسطينية في لبنـان      أوضاع، وبحثا   في لبنان ريتشارد كوك   " لألونروا"

آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بإعادة اعمار مخيم نهر البارد، والخطوات الجارية لعقـد             "الجانبان  
 أهمية"وأكد البيان ". مؤتمر فيينا للدول المانحة من أجل إعادة اعمار المخيم ووعد كوك بتصحيح اي خلل             

 المعنية، ال سيما انه تم تشكيل لجنة فلسطينية لمتابعة تنفيذ المـشاريع بمـا               األطرافاون بين جميع    التع
 الرئيس محمـود عبـاس سيـشارك        أنكد زكي   أو". يتالءم مع احتياجات النازحين من مخيم نهر البارد       

 هـذه   أن"ن البحث تناول أيضا المستجدات في المخيمـات، معتبـرا           أ إلىوأشار  . شخصيا في المؤتمر  
 العبث بأمن المخيمات، منوها     إلى بالشعبين الفلسطيني واللبناني، وتهدف      األذى إلحاق إلى تهدف   األحداث

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة البحث واالتصاالت من اجل         ". بالعالقة الحسنة التي تربط الشعبين    
  .  في عملية اعمار المخيماإلسراع

  ٣/٦/٢٠٠٨السفير 
  
   مع اولمرت بالعبثي ومضيعة للوقت عباسومة تصف لقاءفصائل المقا .١٧

المتحدث باسم حركة حماس فـوزي برهـوم أمـس          أن  : عن وكاالت  ٣/٦/٢٠٠٨الغد األردنية   ذكرت  
ـ                " وصف اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهـود اولمـرت بـ

 اللقاء يأتي لتشريع التوغل االسـتيطاني الـذي يلـتهم           إن هذا "وقال برهوم في بيان صحافي       ".المهزلة
وهـو  "وأضـاف    ".األراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، وللتغطية على هذه الجريمة والتستر عليها          

بمثابة تقديم قارب نجاة ألولمرت وتقوية شبكة األمان الممنوحة له أمريكيا مـن خـالل هـذه اللقـاءات                   
دوى، وتحديداً بعد محاوالت اإلطاحة بهذه الحكومة المجرمة في أكثر من           الفارغة المضمون والعديمة الج   

مرة، ابتداء من تقرير فينوجراد وحتى ملفات الفساد والتي بات يغطي عليها الـرئيس عبـاس بلقاءاتـه                  
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المباشرة والسريعة مع أولمرت بعد كل جريمة يرتكبها االحتالل، وبعد كل أزمـة تمـر بهـا حكومتـه                  
  ".كاد تعصف بهااإلرهابية وت

أن هذه اللقاءات هي فقط لقاءات أمنية لتعزيز الدور البوليسي الذي تقوم به             " وأكد المتحدث باسم حماس     
  .السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية في الضفة الغربية

) الفلـسطينية (إن مفاوضـات الـسلطة      "متحدث باسم الجبهة الشعبية في تصريح صحافي        من جانبه قال    
يل باتت أسلوبا للتغطية على فرض حقائق األمر الواقع القائمة على نفـي االعتـراف بـاحتالل                 وإسرائ

  ".األرض الفلسطينية وبحقوق شعبها في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس
 انتقدت فصائل المقاومة لقاء عبـاس     : رام اهللا عن وليد عوض من      ٣/٦/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت

اولمرت الذي عقد امس في القدس ووصفته بانه عبثي ومخز، معتبرة ان اللقـاءات المتكـررة بمثابـة                  
  .مضيعة للوقت في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد العسكري االسرائيلي وعمليات االستيطان

 قالت ألوية الناصر صالح الدين في بيان صحافي مـن المعيـب أن تتكـرر تلـك المعانقـات                    بدورها
ضحكات وشعبنا يحاصر ويذبح يومياً أمام العالم أجمع ومن يفترض به بأنه الـرئيس يعـانق القاتـل                  وال

والمحاصر لشعبه دون أدنى مردود أو مقابل سوى وعود تتالشى سريعاً مع أول مستوطنة تبنى أو أول                 
  .مجزرة تقع بحق أطفالنا ونسائنا ، حسب البيان

يان صحافي ان هذا اللقاء يأتي في ظل اسـتخفاف صـهيوني            من جانبها قالت حركة حركة الجهاد في ب       
واضح بالمفاوض الفلسطيني وهو استخفاف واضح ومعلن من خالل حمـالت االسـتيطان المتـسارعة               

  .وحصار غزة وعزل الضفة
  
   الثابتة  الفلسطينيةتغيير الخارطة السياسية االسرائيلية ال تؤثر على الحقوق: فتح .١٨

همي الزعارير الناطق باسم حركة فتح على أن حل القضية الفلسطينية غيـر             أكد ف  : أشرف الهور  -غزة  
مرتبط بأي تطورات داخل حكومة اسرائيل، باعتبار أن االحتالل الواقع على األرض والشعب الفلسطيني              
جاء بفعل قوة االحتالل الرسمية وعليه أن ينتهي بجالء االحتالل وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وفق               

وأكد الزعارير في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة          .ون الدولي وقرارات الشرعية الدولية    القان
منه على أن الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف أو التنازل غير مرتبطة بشخص أو بحزب                

ـ               ا تطـيح بـرئيس     سياسي في اسرائيل، في اشارة منه للخالفات السياسية الناشة بين قادة تل أبيب وربم
  .الوزراء أيهود أولمرت عن سدة الحكم

  ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   عرفات ذكرى حول أحداث مهرجانتحقيق الحكومة المقالة  ترفض نتائجفتح .١٩

إن الحركة تـرفض بـشكل      " الزعارير في بيان صحفي      قال المتحدث باسم الحركة فهمي    :  دبا - رام اهللا 
وتقريره المنشور باعتباره   ] داث مهرجان عرفات في السنة الماضية     حول أح [مطلق وقاطع نتائج التحقيق     

دعاية من الدرجة األولى، ونقيضا للقضاء والقانون العادل، فهو غير قانوني، ويمثل الجهة المعتدية ذاتها               
  ."التي عينت من حماس للتحقيق في جريمة ارتكبتها حماس ذاتها

  ٣/٦/٢٠٠٨األيام البحرينية 
  
  شب على طوق القيد األمريكي" حماس"يف لقاءات األوروبيين مع قادة تكث: يوسف أحمد .٢٠

، "قدس برس"لوكالة   أحمد يوسف.د المستشار في وزارة الخارجية في حكومة إسماعيل هنية قال :غزة
أن زيارة الوفد البرلماني األوروبي للمجلس التشريعي ليست فيه مخالفة للقواعد المتفق عليها داخل 

إلى أن الوفد  ولفت يوسف االنتباه .روبي، وهو وفد اطلع على أوضاع قطاع غزة المحاصراالتحاد األو



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١٠٩٧:         العدد                  ٣/٦/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

األمريكي جاء من مؤسسة معروفة في واشنطن وهي عبارة عن منظمة عريقة في داخلها عدد من 
السياسيين القريبين من صناع القرار األمريكي، وهم مسؤولون سابقون ولديهم التأثير في واشنطن، 

  .ع هذه المنظمة أن تصل بسهولة إلى صانع القرار في الواليات المتحدةوتستطي
إن كثيراً من هذه اللقاءات شبت على طوق القيد األمريكي، فاألوروبيون بدؤوا " وقال الدكتور يوسف

يتحركون ويقولون لألمريكيين إنه ال يمكن ألوروبا أن تستمر في تحمل هذه السياسة األمريكية الظالمة 
االنحياز الكامل إلسرائيل، وأن أوروبا ليست عبارة عن كينونة تدور في فلك السياسة األمريكية، وهذا 

  .، حسب تقديره"وبالتالي عليها أن تتحمل كل مساوئ هذه السياسة األمريكية
 ٢/٦/٢٠٠٨قدس برس

  
  زيارة وفد المصالح الوطنية األمريكية لغزة خطوة أخرى في سياق فشل الحصار : البردويل .٢١

اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل " حماس"غزة وصف قيادي في حركة 
والوفد األمريكي غير الرسمي من المركز األمريكي للمصالح الوطنية  )١/٦(هنية مساء أمس األحد 

دة األمريكية لبحث العليا، بأنه يأتي في سياق الخطوات االستكشافية التي بدأتها أوروبا والواليات المتح
وتوقع البردويل في  .بعد فشل كل السبل التي تم اتباعها إلسقاطها" حماس"امكانيات فتح حوار مباشر مع 

أن تعلن الواليات المتحدة وأروبا عما قريب فتح حوار مباشر مع " قدس برس"تصريحات خاصة لـ
ار مع أي طرف دولي باستثناء ليس لديها أي مشكلة في الحو" حماس"، وأوضح البردويل أن "حماس"

  .إسرائيل
  ٢/٦/٢٠٠٨قدس برس

  
 نصر على حق العودة، وهو مقدس": فتح" في مسؤول .٢٢

اننا نصر على حق العودة،  ":"الشرق االوسط"قال صالح الزق مسؤول ملف الالجئين في فتح لـ: رام اهللا
واطنين من الدرجة الثانية، نشعر اننا م"واضاف ". ويعني لنا مواطنة من الدرجة االولى.. وهو مقدس 

  ."اننا ضيوف عند السلطة، وقضيتنا اكبر من الفصائل والقيادة.. حتى عند السلطة
  ٣/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  نافذون في رام اهللا يرفضون دعوات الحوار الوطني ويمنعونها:  في حماسقيادي .٢٣

قاهرة جمال أبوهاشم في ، وعضو وفدها للحوار في ال"حماس"أوضح عضو المكتب السياسي لـ: رفح
كلمة له أمام لقاء سياسي نظمه الملتقى السياسي بالمنتدى التربوي برفح بحضور عدد من المثقفين 
: واساتذة الجامعات أنه ال يوجد أي حراك على صعيد الحوار الفلسطيني منذ مبادرة صنعاء، لكنه قال

ي الرئيس محمود عباس، وقدم مبادرة قبل عدة أيام كان هناك اتصال من منيب المصري أحد مستشار"
متواضعة نقدرها للحوار بعقد مؤتمر شعبي وطني لدعم هذه المبادرة، والواضح أن قيادة السلطة غير 

  .معنية بها، وعلى الرغم من ذلك فإن رد الحركة عليها هو الدعم والتأييد
 ٢/٦/٢٠٠٨قدس برس

  
   متأثرا بجراحه شمال غزة"القسام" عنصر من استشهاد .٢٤

أعلنت كتائب القسام أمس ان أحد عناصرها ويدعي ساري ابو سمرة  استشهد متأثرا              : حامد جاد  - غزة
بجراح أصيب بها قبل ايام خالل قيامه بمهمة جهادية في بلدة بيت الهيا شـمال قطـاع غـزة مكتفيـة                     

  .رةباإلشارة إلى انه استشهد أثناء عمليات تدريب وإعداد لعناصر القسام في البلدة المذكو
  ٣/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  عملية عسكرية في غزة واردة و"حماس"تعيشها " ضائقة "أماراتباراك يرى  .٢٥

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أمس إن إسرائيل تلحظ في اآلونة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
المفروض على في قطاع غزة بفعل الحصار الخانق " حماس"األخيرة أمارات ضائقة تعيشها حركة 

وأضاف أن إسرائيل لن ترتدع عن القيام بعملية عسكرية واسعة في القطاع، لكنها لن تخرج . القطاع
  .إليها قبل استنفاد كل الوسائل األخرى المتاحة لضمان الهدوء لسكان جنوب إسرائيل

تلف الملفات على وتطرق باراك، في سياق تقرير موسع قدمه للجنة الخارجية واألمن البرلمانية تناول مخ
وقال إن حرباً متواصلة تدور في القطاع، متباهياً بأن الجيش . الجبهات كافة، إلى الوضع األمني في غزة

وقتلنا في الشهور الستة األخيرة أكثر من "فلسطينياً، " مخرباً "٧٠اإلسرائيلي قتل في الشهرين األخيرين 
ل بفعل الحصار على القطاع، معتبراً أن تعيش تحت ضغط هائ" حماس"وأضاف أن ".  فلسطيني٣٠٠

  .الحصار ثبت أنه هو العقاب األكثر نجاعة
ورداً على سؤال عن عدم عقد اجتماع للحكومة األمنية المصغرة لبحث التهدئة في غزة، قال باراك إن 
البت في مسألة كهذه يجب أن يتم في منتدى مقلص ومغلق لضمان عدم تسريب مداوالته إلى وسائل 

وأثنى على . ، كما يحصل بعد اجتماعات الحكومة األمنية المصغرة"حماس"الم لتطلع عليها حركة اإلع
تحسن في الجهود المصرية في مجال إحباط التهريب إلى "الدور المصري لتحقيق التهدئة، مشيراً إلى 

  ".القطاع، وإن كنا نعتقد أنه باإلمكان القيام بجهد أكبر
، قال باراك إن "انتصاراً للحركة األصولية واإلرهاب"سرائيل على التهدئة وعن احتمال اعتبار موافقة إ

وقف جهودها لتعظيم قوتها العسكرية، مشدداً على " حماس"إسرائيل لن توافق على تهدئة من دون التزام 
  .أن التسهيالت المطالبة إسرائيل بتقديمها في المعابر لن تشمل معبر رفح

وقال إن التقدم الوحيد طرأ في . الجارية بين إسرائيل والفلسطينيينوتطرق باراك إلى المفاوضات 
ورداً على سؤال عن طلب الفلسطينيين إزالة الحواجز في أرجاء . المفاوضات حول المسائل االقتصادية

في هذه المسألة، " استنفد جل ما أمكن عمله"الضفة الغربية المحتلة أو تقليصها، اعتبر أن جيش االحتالل 
 دقيقة، فإن ٢٠ ساعة و٢٣ ساعة بسبب الحواجز إنما ٢٤إذا لم يكن عدد ساعات اليوم الفلسطيني "وأنه 

، لكنه أضاف أن الجيش يدرس "هذا هو الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون لنحافظ على أمن مواطني إسرائيل
  .منح تسهيالت أخرى

فاع، كما مهمة الجيش، إعادة الهدوء مهمتي كوزير للد: "وبعد خروجه من الجلسة، قال باراك للصحافيين
وأضاف أنه أوعز إلى الجيش ". واألمن لسكان الجنوب، وسنحقق ذلك ولن نرتدع عن القيام بأي عمل

لكن مع ذلك وقبل أن نخرج في عملية واسعة يجب علينا "بإعداد خطط عدة لمواجهة حاالت مختلفة، 
ن نكون فحصنا كل شيء ومن دون ضغط، إنما استنفاد كل الطرق الممكنة، ودخول عملية كهذه بعد أ

  ".ببرود أعصاب
  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  القدس ستبقى خاضعة لسيادتنا الى األبد: اولمرت .٢٦

 بعد لقائه الرئيس الفلـسطينة      رئيس الوزراء االسرائيلي أولمرت    قال   : محمد هواش والوكاالت   –رام اهللا   
ـ   بفي خطاب   محمود عباس      ، ان  "ذكرى الحادية واالربعين لتوحيـد القـدس      ال"مناسبة احتفال اسرائيل ب

بعد آالف السنين عـادت القـدس       . سيادة اسرائيل على مدينة القدس التاريخية والمقدسة ستبقى الى االبد         "
ليس هناك تنـاقض بـين اخـالص        "وشدد على انه    ". وهذا واقع لن يتغير   . لتصير مقر الشعب اليهودي   

  .مع الفلسطينيين" الى السالمالشعب اليهودي التام للقدس وتطلعاتنا 
  ٣/٦/٢٠٠٨النهار 
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  "شاليط"وقف الصواريخ مقابل المعابر ومعبر رفح مقابل : معاريف .٢٧

ذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم ان وزير الحرب االسرائيلي باراك ورئيس اركان جيشه               
رائيل من زيارتـه لواشـنطن      جابي اشكنازي سيحاوالن خالل االسبوع القادم بعد عودة اولمرت الى اس          

اقناع الحكومة االسرائيلية بقبول التهدئة مع حماس حسب النسخة المصرية للتهدئة والتي تـم الوصـول                
 .اليها عبر الجوالت المكوكية لرئيس الهيئة االمنية

وقالت الصحيفة ان النسخة المصرية لالتفاق تنص على وقف العمليات من قطاع غـزة ضـد اسـرائيل          
ح المعابر االنسانية الدخال المواد التمونية والبدء في محادثات مباشرة مـع الفلـسطينيين فـي                مقابل فت 

 .القاهرة حول شاليط حيث لن يفتح معبر رفح اال باتمام صفقة شاليط
واوضحت الصحيفة ان باراك واشكنازي سيحاوالن اقناع المجلس الوزاري االسـرائيلي االحـد القـادم               

 منوهين الى ان رفض الصفقة ستؤدي الى توتير العالقات مع مصر مـع              ،مصريةباهمية قبول الصفقة ال   
االخذ في الحسبان الوضع الداخلي في الدول العربية وضرورة الحصول على تاييد دولـي الي عمليـة                 

وتنقل الصحيفة عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولهـا ان اي           .عسكرية واعطاء فرصة للخيار المصري    
دي الى مئات القتلى وبالتالي يجب عدم البدء بها اال بعد االعالن عن فـشل التهدئـة                 عملية في غزة ستؤ   

   .المصرية
لن تكون هناك اتفاقية رسمية موقعة بل سيتم االعالن عن موعد لوقف اطالق النار              "وتقول الصحيفة انه    
ية اكثر من اي    فيما تشير الصحيفة الى ان مخاوف اسرائيل تنبع من عودة حماس قو           " فقط من قطاع غزة   

 ".عملية عسكرية محتملة كما حصل مع حزب اهللا
  ٣/٦/٢٠٠٨وكالة سما 

 
  ٢٠٠٠ بدخول جنين للمرة االولى منذ ٤٨ تسمح لفلسطينيي "اسرائيل" .٢٨

 ٤٨قال مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل بدأت امس السماح لفلسطينيي          : رويترز,) الضفة الغربية (جنين  
لغربية لزيارة اقاربهم والتسوق للمرة االولى منذ بدء انتفاضة فلـسطينية           بدخول مدينة جنين في الضفة ا     

ويأتي االجراء بعد نشر قوات امن فلسطينية في المدينة في اطار حملة تعتبرها واشـنطن                 .٢٠٠٠عام  
فرصة لقوات االمن الفلسطينية الظهار انها تستطيع كبح المسلحين وهو شرط اسـرائيلي القامـة دولـة          

 .فلسطينية
وافادت نشرة وزعت على من يعبرون الـى        ." انها سياسة جديدة  "وقالت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي      

  عاما من العبور١٨جنين انه بموجب اللوائح الجديدة منع الجيش االسرائيلي من تقل اعمارهم عن 
 ٣/٦/٢٠٠٨الدستور 

 
  ن وسوريااضابط يفقد وثائق سرية حول أهداف في لبن: "إسرائيل" .٢٩

ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، إن ضابطا إسرائيليا فقد جهاز قارئ الصور              :  ف ب  ا
كان قد نقل إليه وثائق سرية للغاية، بينها الئحة بأهداف محتملة في سـوريا              " ٤ام بي   "والفيديو المحمول   

  .ولبنان لمهاجمتها في حال اندالع حرب
ام بي  " التي كانت قد نسخت، على حد رأيه، من دون إذن على جهاز              وعرض صحافي في القناة الوثائق    

وقام أربعة إسرائيليين بتسليم     .يعود إلى مقدم في الجيش اإلسرائيلي في الخدمة على الحدود مع لبنان           " ٤
ولم يعط الصحافي أي تفاصيل أخرى حول ظروف فقدان الجهاز وال مكـان             . الصحافي الجهاز المفقود  

وأشارت القنــاة إلـى أن بـين الوثـائق          .ونقلت القناة الحقا الوثائق إلى الجيش     .  عليه وكيفية العثور 
المسجلة في الجهاز، والتي كان الصحــافي نقلها الحقا على كومبيوتر ثم طبعها، صور التقطت مـن                
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نـك  ب"الجو، وتقارير حول انتشار القوات المسلحة السورية واللبنانية وعناصر حزب اهللا، إضـافة إلـى               
  .محتملة" معلومات ألهداف

وأكـد متحـدث    . وعبارة مفادها أن نسخها محظـور تمامـا       " سري للغاية "وتحمل كل هذه الوثائق ختم      
لم يعلن هو اآلخـر عـن       " ٤ام بي   "عسكري أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا ضد ضابط يملك جهاز           

  .فقدانه
  ٣/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  اغلبية المجلس الوزاري المصغر ضد التهدئة مع الفصائل الفلسطينية: معاريف .٣٠

االسرائيلية في عددها الصادر أمـس االثنـين ان         ) معاريف(قالت صحيفة   : زهير اندراوس  -الناصرة  
أغلبية أعضاء المجلس الوزاري األمني والسياسي المصغر في الحكومة االسرائيلية يعارضون التهدئـة             

  ."حماس"مة الفلسطينية، وفي مقدمتها مع فصائل المقاو
وقال المحلل السياسي بن كاسبيت، المعروف بعالقاته المتشعبة مع صناع القرار في تل أبيب ان رئـيس                 
الوزراء ايهود اولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير المواصالت شاؤول موفـاز، ووزيـر              

كر الرفض، في حين بقي وزيـر األمـن االسـرائيلي           األمن الداخلي آفي ديختر، هم الذين يقودون معس       
وزعيم حزب العمل ايهود باراك، الوحيد الذي يؤيد التهدئة، ورجح المحلل أن ال يتمكن باراك من اقناع                 
الوزراء بقبول التهدئة، األمر الذي يقطع الشك باليقين، بان التهدئة باتت بعيدة أكثر من أي وقت مضي،                 

 أدلي به باراك نفسه قبل عدة أيام، عالوة علي ذلك منـع رئـيس الـوزراء                 وهو التصريح الذي كان قد    
الجنرال عاموس غلعاد من السفر الي مصر لالجتماع مع صناع القرار في القاهرة، ووفق الصحيفة لـم                 

  .يعين حتي اآلن موعد للزيارة القادمة
  ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  فه الحكوميحزب أساسي في ائتالف أولمرت يهدد بتفكيك ائتال .٣١

لليهود الشرقيين المتدينين، وزير التجارة والصناعة، ايلي يشاي، أن " شاس"أعلن رئيس حزب : تل أبيب
. مجلس اآلباء الروحيين للحزب قرر إعطاء مهلة قصيرة ألولمرت حتى ينفذ مطالبه بزيادة المخصصات

ط الفقر، يجد حزبه نفسه مسؤوال وقال انه في الوضع الذي تعيش فيه ثلث العائالت اإلسرائيلية تحت خ
وهدد باالنسحاب من االئتالف في حالة رفض . عن انقاذها وال يكون ذلك إال في رفع المخصصات

وكان وزير المالية في حكومة أولمرت، روني بار أون، قد أعلن . الطلب أو التقاعس في التجاوب معه
على طريقة حركة " مجتمع تسول"الفقر ببناء رفضه لهذا الطلب قائال إن اسرائيل ال تستطيع حل مشكلة 

في قطاع غزة، وانه يطرح على الفقراء نظاما يشجعهم على العمل واإلنتاج الحر ويزيد " حماس"
 .امكاناتهم التعليمية ليرفعوا من مساهمتهم في دفع عجلة االقتصاد على أسس سليمة

  ٣/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  لمناطق الفلسطينيةليفني تحضر مؤتمر برلين حول دعم ا .٣٢
ذكرت مصادر دبلوماسية أن وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني أكدت لنظيرها           :  د ب أ   -تل أبيب   

االلماني فرانك فالتر شتاينماير خالل محادثاتها معه امس في تل أبيب عزمها حضور المؤتمر الذي يعقد                
لى دعم بناء الشرطة وقطاع العدالة في مناطق ويهدف المؤتمر إ .في الرابع والعشرين من الشهر الحالي

 . الحكم الذاتي الفلسطينية
  ٣/٦/٢٠٠٨الدستور 
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   والتحريض ضد إيرانf-35  طائرات إبرام صفقة امريكا سيحاول خالل زيارتهأولمرت .٣٣
ذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي سيتوجه إلى الواليات المتحدة 

اليوم سيحاول تسجيل مكاسب تعزز موقفه الداخلي المتداعي، وسيضغط على المسؤولين مساء 
كما .  المتطورة إلى جانب معدات عسكرية أخرىf-35األمريكيين من أجل إبرام صفقة لشراء طائرات 

سيحمل معه تقارير استخبارية إسرائيلية حول الملف النووي اإليراني في إطار دأب حكومته لدحض ما 
 في تقرير االستخبارات األمريكية قبل عدة شهور وأحرج إسرائيل ودعاة شن هجوم على إيران جاء

 .تحت مزاعم الملف النووي
  ٢/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  بالتخطيط ألسر جندي صهيوني٤٨ثالثة من إسالميي الـ" يتهم"االحتالل  .٣٤

ت الـداخلي التـابع لهـا       كشفت سلطات االحتالل الصهيوني النقاب، عن قيام جهاز المخابرا         -الناصرة  
وسط فلسطين المحتلة عام    (وشرطة االحتالل، باعتقال ثالثة مواطنين فلسطينيين من مدينة اللد          " الشاباك"

، بشبهة التخطيط ألسر جندي صهيوني وقتله، وطلب إطالق سراح أسـرى فلـسطينيين مقابـل      )١٩٤٨
د الثالثة للمحكمة، نسبت من خاللهـا لهـم         ض" الئحة اتهام "وقدمت النيابة العامة ما يسمى      . تحرير جثته 

  .، طبقاً لتعبيرها"مساعدة العدو خالل الحرب"تهمة 
  ٣/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  التطورات في لبنان إنجاز لحزب اهللا: باراك يستبعد السالم مع دمشق هذا العام .٣٥

لخارجية واألمن في الكنيست أمـس،      أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، أمام لجنة ا        : حلمي موسى 
  . أن احتمال تحقيق سالم مع سوريا هذا العام ليس كبيرا

هناك عمليـة   "وفي نظره   . ، ولم يكن مباشرا   "جس نبض "قال باراك إن ما جرى ليس مفاوضات وإنما         و
نحن نريد اتصاالت مباشرة وسرية وهم يريـدونها غيـر مباشـرة            "، و "جس نبض بيننا وبين السوريين    

  ". وقد استمرت عملية جس النبض طوال الصيف، وفي مرحلة معينة دخل األتراك في الصورة. لنيةوع
وعرض باراك رأيه في األحداث األخيرة في لبنان بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا جديدا وتكليفه                

ـ     "وقال إن   . الرئيس فؤاد السنيورة تشكيل حكومة جديدة      ازا لحـزب اهللا،    أحداث الشهر األخير تشكل إنج
  ".الذي نال ثلث الوزراء في الحكومة اللبنانية، وبالتالي إنجــاز غير مباشر إليران

إيران تواصل نشاطها للحصول على سـالح       "وفي ما يتصل بالمشروع النووي اإليراني، قال باراك إن          
  .طر إلى واقعينبغي لدولة إسرائيل أن تعمل من أجل أن ال يتحول هذا الخ"وشدد على أنه ". نووي

  ٣/٦/٢٠٠٨السفير 
  
  مام بيت الشرق في القدسأوفد من االتحاد االوروبي مقدسيون يلتقون  .٣٦

ـ  مس سابقة لالتحاد األوروبي بعقد لقاء رسمي ضم نوابـاً         أشهدت القدس   : القدس المحتلة   مكلفـين   ه من
 الـشرق   بمتابعة شؤون الشرق األوسط بعد مؤتمر انابولس، مع شخصيات مقدسـية أمـام مقـر بيـت                

غالق المؤسـسات   إحيث تحدث أعضاء الوفد الفلسطيني امام الوفد االوروبي عن           .الفلسطيني في القدس  
الفلسطينية في القدس والمضايقات التي تتعرض لها المؤسسات االخرى الثقافية واالجتماعيـة والـشبابية              

 ،بجـدار الفـصل العنـصري     لى شرح لمعاناة المقدسيين اليومية نتيجة حصار المدينة         إضافة  إوغيرها،  
ومصادرة حق التعبير عن الرأي بمنع الشخصيات الوطنية من ممارسة نشاطها، واستمرار اعتقال نواب              

  ، المنتخبين ووزير شؤون القدس في الحكومة السابقةمدينةال
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  . واستمرار سياسة هدم المنازل وتقييد حرية الحركة
  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  المسيحية تستنكر شروع االحتالل ببناء وحدات استيطانية في القدس االسالمية الجبهة .٣٧

اتهمت الجبهة اإلسالمية  المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسـات سـلطات             :منتصر حمدان  -رام اهللا   
االحتالل بتوظيف الفضائح التي يعيشها أولمرت هذه األيام في تهويد المدينة المقدسة في حملة اسـتهداف      

 وحدة اسـتيطانية فـي      ١٤٢٠ن الشروع في بناء     أ ، وأكد األمين العام للجبهة حسن خاطر      .غير مسبوقة 
وكشف . القدس المحتلة، يمثل بداية خطيرة لموجة استيطانية جديدة تستهدف ما تبقى من أراضي المدينة             

نية علـى   ن الهجمة االستيطا  أ أشار إلى  عن معطيات خطيرة تتعلق بمباني البلدة القديمة، و        في هذا السياق  
المدينة توازيها في الوقت نفسه عملية تخريب وتهديم منظمة للبلدة القديمة تستهدف مبانيهـا التاريخيـة                

  .ومقدساتها
  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  القدسالهجمة االستيطانية على االراضي الفلسطينية وخصوصاً القدس يدين مفتي .٣٨

لعام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حـسين الهجمـة           أدان المفتي ا   : د ب أ، بترا    -القدس المحتلة   
 واعتبـر أن شـروع      . مدينة القدس المحتلـة    االستيطانية الشرسة على االراضي الفلسطينية وخصوصاً     

لى عزل المدينـة    إهدف  يببناء مئات الوحدات السكنية االستيطانية في مناطق القدس ومحيطها،          االحتالل  
بي واالسالمي وتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون داخـل           المقدسة عن امتدادها العر   

  .جبارهم على ترك مدينتهم لتهويدهاإالقدس وبالتالي 
  ٣/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
 آالف المستوطنين يحاولون اقتحام المسجد األقصى وهتافات لقتل العرب والمسلمين .٣٩

 اليهودية المتطرفة، الليلة الماضية، اقتحام ساحات       حاول آالف المستوطنين من الجماعات    : القدس المحتلة 
االقتحام المسجد األقصى، من عدة أبواب، إال أن أهل القدس تصدوا لهذه المجموعات وأحبطوا محاوالت               

آالف المستوطنين وأعضاء الجماعات اليهودية مسيرات       إلى ذلك فقد نظم      .المتكررة من قبل المستوطنين   
 الحـتالل  ٤١أبوابه وداخل البلدة القديمة في القدس بمناسبة الـذكرى الــ   في محيط المسجد األقصى و  

ن اليهود المتطرفين هتفوا بشعارات تدعو إلى قتل العرب         أشهود  أفاد  و. شرقي القدس والمسجد األقصى   
  .والفلسطينيين وهدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم

  ٣/٦/٢٠٠٨فلسطين اآلن 
  

 راق يعتصمون في مخيم بسوريا ون من العجان فلسطينيون .٤٠
 بمدينـة الحـسكة      الهـول  بدأ الجئون فلسطينيون رحلوا من العراق ويقيمون في مخيم        :  د ب أ   -دمشق  

هـؤالء  وذكرت لجنة إغاثـة فلـسطينيي العـراق أن          . مس للمطالبة بإنهاء معاناتهم   أالسورية اعتصاماً   
قـد  و .لمقدم لهم من قبل مفوضـية الالجئـين       الالجئين امتنعوا عن استالم المساعدات والعالج الصحي ا       

.  بأنهم سيخوضون معركة األمعاء الخاوية حتى تتحقق مطالبهم أو أن يموتوا دونها في الـصحراء               واهدد
يضم عدداً مـن الكفـاءات      أن المخيم   كما  .  الجئاً ٣٠٨ يبلغمخيم  ال عدد الالجئين في     مع االشارة إلى أن   

يجبر الالجئون على العمل في     فيما  ضاعت عليهم الصحراء مستقبلهم،     العلمية والخريجين والشباب الذين أ    
  .الزراعة واألعمال الشاقة بأجر زهيد لتأمين لقمة عيش كريمة لعائالتهم

  ٣/٦/٢٠٠٨الدستور 
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  تضامناً مع األطفال األسرى في سجون االحتالليعتصمون في سوريا  الفلسطينيون .٤١

مام أمس بمناسبة يوم الطفل العالمي      أفلسطينيين في سوريا     اعتصمت عشرات النساء واالطفال ال     :أ.ب.د
 في سجون االحـتالل      اسيراً  طفالً ٣٥٠طالق سراح نحو    إ مطالبين برفع الظلم و    ،مقر منظمة اليونيسيف  

  . لرفع الحواجز االسرائيلية التي تقطع اشالء الضفة الغربيةا من جهة أخرىدعوكما . االسرائيلي
  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "سرائيلإ"في صفقة التبادل بين حزب اهللا و  بدمج اسماء االسرى الفلسطينيينمطالبة .٤٢

مس في مقر اللجنـة     أ وه خالل االعتصام االسبوعي الذي نظم     ،هالي االسرى أكد  أ:  نفوذ البكري  -غزة  
الدولية للصليب االحمر وتخلله عقد مؤتمرات صحفية لحركتـي الجهـاد االسـالمي وحمـاس للتنديـد                 

بنائهم في صفقة تبادل االسـرى بـين        أسماء  أ على ضرورة دمج     ،االنتهاكات االسرائيلية بحق االسرى   ب
  .كبر عدد من االسرى الفلسطينيينأ لضمان االفراج عن "سرائيلإ"حزب اهللا و

  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  دراج ابنائهم ضمن صفقات التبادلإهالي االسرى المقدسيين يطالبون بأ .٤٣
بنـائهم  أدراج  إب،  مسأ خالل مؤتمر صحفي     ،هالي االسرى المقدسيين  أ طالب   : بركات شالتوة  -رام اهللا   

فراج عنهم في خضم الحديث عـن صـفقة         سرى المنوي اإل  سرى في سجون االحتالل ضمن قوائم األ      األ
ن قضيتهم مغيبة ولم    أ خاصة و  ، من الجهة االخرى   "سرائيلإ"للتبادل ما بين حزب اهللا وحماس من جهة و        

  ."سرائيليينإ" تعتبرهم مواطنين "سرائيلإ"ن ملهم أي من الصفقات السابقة ألتش
  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  شهيداً ١٧٥ مريضين يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى وفاة .٤٤

عن وفاة مواطنة من سكان مدينة  رامي عبده، الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار،علن أ :غزة
 الخانق بعد منعها من السفر لتلقي العـالج         سرائيليمدينة غزة، من تداعيات الحصار اإل     بيت الهيا شمال    

 مريض، حيث كانت المصادر الطبيـة قـد         ١٧٥ يرتفع عدد ضحايا الحصار إلى       تهاوبوفا. في الخارج 
  . بسبب نقص العالجأخرى عن وفاة مواطنة في وقت سابقأعلنت 

  ٢/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   رغم استكمالهم االجراءات للعالج غزة من السفرى تمنع مرض"رائيلسإ" .٤٥
اتهم الدكتور معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ بوزارة الصحة أمـس            :  أشرف الهور  -غزة  

 الفلسطينيين في قطاع غزة الستكمال عالجهـم فـي          ىسرائيلية بعرقلة ومنع خروج المرض    السلطات اإل 
 ٥٥ وجود   ىلإمشيراً   .افة االجراءات الالزمة والمتفق عليها مع كافة االطراف       رغم استكمال ك  ،  الخارج

 الجانب األردني، وأوضح أن هناك العشرات من الحاالت المرضية الخطرة في غـزة              ىمريضاً عالقاً لد  
  .سرائيلية أو المشافي في الضفة الغربية المستشفيات اإلىلإسمح لها بالخروج يبانتظار أن 

  ٣/٦/٢٠٠٨ي القدس العرب
 
  عن غزة" العربي" األردن يطالبون بفك الحصار إخوان .٤٦

حملت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن بعض األنظمة العربية مسؤولية اإلبادة الجماعية وما : عمان
وقالت في بيان إن رفض العدو الصهيوني للتهدئة . آلت اله األحوال المعيشية في قطاع غزة المحاصر
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إبقاء العرب "، واعتبرت الجماعة "ع باتجاه فك الحصار العربي المفروض على األهل هناكينبغي أن يدف"
على معبر رفح مغلقاً وترك أكثر من مليون ونصف مليون عربي لمواجهة الموت البطيء جريمة إنسانية 

  ".غير مسبوقة لن تغفرها الشعوب
  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ا للمنتجات اإلسرائيلية  أكثر العرب استهالكاألردنيون .٤٧

كشف تقرير إسرائيلي، نشر مؤخرا، أن المستهلكين في السوق األردني :  قدس برس-القدس المحتلة 
شكلوا أكبر عميل للمنتجات اإلسرائيلية في العالم العربي، سابقين بذلك مصر التي يزيد عدد سكانها بنحو 

أن األردن شكل أكبر " سرائيلي للصادراتالمعهد اإل"وأوضح تقرير .  ضعفا عن سكان األردن١٥
 مليون ١٠٢ الحالي، وبحجم مستوردات بلغ ٢٠٠٨للبضائع اإلسرائيلية في الربع األول من العام " زبون"

واعتبر التقرير أن األردن أول  . في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي٦٢دوالر، وبزيادة قدرها 
م من أن التقرير لم يشر إلى طبيعة المنتجات اإلسرائيلية التي وبالرغ". إسرائيل"شريك تجاري لـ

يستهلكها األردنيون، إال أنها على األغلب منتجات غذائية وزراعية وصناعية، وفي مجال الملبوسات، 
وفق سكان " إسرائيل"صنع في "التي تباع على األغلب في بعض المراكز التجارية، ممهورة بعبارة 

 . محليين
  ٣/٦/٢٠٠٨ين صحيفة فلسط

  
  يستنكر بناء مستوطنات في القدس"  اإلسالميالمؤتمر" .٤٨

التطورات الخطيرة للغاية بشأن "استنكرت األمانة العامة في المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس : عمان
، بعد "١٩٦٧إطالق اسرائيل مجددا حركة االستيطان في القدس الشرقية التي احتلتها وأعلنت عنها عام 

جبل ابو ( مسكنا في هارحوما ١٢١تحدث باسم وزارة االسكان االسرائيلية انه سيتم بناء ان اعلن الم
واعتبر المؤتمر االسالمي، في بيان .  اخرى في بيسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة٧٦٣و) غنيم

قوق بناء الوحدات االستيطانية حول القدس الشريف وباقي اراضي فلسطين انتهاكا صارخا لح"له امس، 
ويؤكد المؤتمر ". الشعب الفلسطيني، وينذر بكارثة في المنطقة ال يعلم مداها اال اهللا سبحانه وتعالى

الحل العادل والمقبول لدى االمة العربية واالسالمية هو انسحاب االحتالل الصهيوني من "االسالمي ان 
  ".ة الدينية والسياسية لفلسطينالقدس المحتلة باعتبارها جزءا من االراضي العربية واعتبارها العاصم

  ٣/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  تنديد عربي ودولي بمشاريع اسرائيل االستيطانية في القدس .٤٩

تواصلت، امس، ردود الفعل المنددة بسياسة االستيطان االسرائيلية، ودانت :  وليد عوض-رام اهللا 
ة في القدس الشرقية واعتبرت ان من  وحدة استيطانية جديد٨٨٤الحكومة االردنية قرار اسرائيل انشاء 

واعرب . شأن هذه السياسة التأثير سلبا علي الجهود الرامية الي التوصل لسالم بين الفلسطينيين واسرائيل
ناصر جودة وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال، في تصريحات صحافية نشرت االثنين، عن رفض 

وطالبت دول مجلس . في بناء المزيد من المستوطناتاالردن المطلق للسياسة االسرائيلية بالمضي 
التعاون الخليجي الست، امس، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حد لسياسة االستيطان 

  .اإلسرائيلية في القدس وباقي األراضي الفلسطينية
  ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
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 "إسرائيل" يريد رعاية أميركية لمفاوضات السالم مع األسد .٥٠
أعلن الرئيس السوري بشار االسد من ابوظبي، امس، رغبته في رعاية  : مينا العريبي-دن، أبوظبي لن

غير المباشرة بين بالده (المفاوضات "وصرح االسد بأن .  االسرائيلية-اميركية للمفاوضات السورية 
 الواليات في المرحلة االولى وهي في مراحل الحقة بحاجة الى رعاية دولية وخاصة من) واسرائيل

واضاف االسد، خالل لقاء ". المتحدة االميركية بصفتها قوة عظمى ولها عالقات قوية ومميزة مع اسرائيل
هناك مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية حيث كانت "مع رؤساء تحرير الصحف في االمارات، 

نجاح هذه المفاوضات "واعتبر ان ". سورية قد اشترطت لهذه المفاوضات قبول اسرائيل باعادة الجوالن
ورداً على تصريحات االسد، قال الناطق ". مرهون بالنوايا االسرائيلية والمتغيرات السياسية في العالم

بالطبع اننا نرحب بتوسيع دائرة السالم واالطراف المهتمة : "باسم وزارة الخارجية االميركية مايكل بلتيير
دنا بشدة على عملية السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين نحن نركز جهو: "، ولكنه اردف قائالً"بالسالم

 ". التي نعتقد انها تتقدم
 ٣/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  موريتانيا تسير قافلة مساعدات طبية إلى غزةأحزاب .٥١

 حزبا سياسيا من المعارضة والمواالة ١١أفاد مصدر رسمي، امس، ان وفدا من  : أ ف ب-نواكشوط 
، مساء االحد، نواكشوط متوجها الى قطاع غزة لتقديم المساعدة والتعبير عن دعم في موريتانيا غادر

واعلن احد المنظمين عبد السالم ولد حرمة، العضو . سياسي للفلسطينيين الخاضعين للحصار االسرائيلي
د واضاف ول". سيشكل قافلة مساعدات طبية لغزة"، ان الوفد الذي غادر جوا )الغالبية(في حزب الصواب 

حرمة في اتصال من نواكشوط ان الوفد سيصل الى القاهرة مرورا بتونس قبل التوجه الى معبر رفح 
الى ممثلين من جبهة االحزاب العربية " القافلة"وفي القاهرة ستنضم . عند الحدود بين مصر وقطاع غزة

وخصصت ". حتلةسيتم هناك شراء االدوية وغيرها من المساعدات الطبية لنقلها الى االراضي الم"و
نريد "واعلن ولد حرمة . لشراء تلك المساعدة)  مليون يورو٢٧اكثر من (حوالى عشرة ماليين اوقية 

كسر الحصار الظالم الذي يفرضه الصهاينة على اشقائنا ولفت انظار العالم الى معاناة الفلسطينيين 
" ستحاول"وقال ان القافلة ". اتهمالبواسل في كفاحهم من اجل استعادة حريتهم والمساهمة في تخفيف معان

عبور معبر رفح للتوجه الى قطاع غزة او على االقل تسليم المساعدات مباشرة الى الفلسطينيين عند 
 . مدخل القطاع

 ٣/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  وقوة أمريكا" إسرائيل"نجاد يجدد توقعاته بزوال  .٥٢

استقباله حشداً من المشاركين في احتفال قال الرئيس اإليراني احمدي نجاد ، لدى :  ستار ناصر-طهران 
أمريكا وجميع القوى الشيطانية إلى "الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الثورة اإليرانية اإلمام الخميني، إن 

". زوال بفضل يقظة الشعوب واتحادها وان عهد زوال واضمحالل القوة الشيطانية ألمريكا قد بدأ
عليكم ان تعلموا بأن الكيان الصهيوني "د الضيوف األجانب وأضاف نجاد الذي قوبلت تصريحاته بتأيي

المجرم واإلرهابي المملوء سجله بالعدوان واالغتصاب والجريمة قد وصل إلى نهايته وسيمحى قريبا عن 
  ". الخريطة

  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   دولية لالستيطان اإلسرائيليانتقادات .٥٣
 من اعالن "بالغ قلقه" العام لالمم المتحدة بان كي مون عن أعرب االمين: برهوم جرايسي، وكاالت

، "مخالف للقانون الدولي"بناء شقق استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة والتي قال انه " اسرائيل"
من ان بناء مزيد من المساكن " اسرائيل"كما حذر البيت االبيض أمس . وفق ما اعلن مكتبه االعالمي

 شقة استيطانية جديدة في القدس ٨٨٤ مع الفلسطينيين، بعد االعالن عن بناء "يزيد التوتر"االستيطانية 
للمشاريع االستيطانية في القدس " اسرائيل"ومن جانبها نددت فرنسا، أمس، بمواصلة . الشرقية المحتلة

 على االستمرار الشرقية المحتلة معتبرة ان من شأنها ان تضر بقابلية قيام اي دولة فلسطينية مستقبلية
ان فرنسا تندد "وقالت باسكال ادرياني المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية . وبالمسيرة السلمية الجارية

ان "وأضافت . " منزل في حيين اثنين في القدس الشرقية٨٠٠باستدراج العروض المعلن القامة اكثر من 
  ."ية على البقاء وبالمسيرة الدبلوماسية الجاريةهذا القرار يلحق ضررا بقابلية الدولة الفلسطينية المستقبل

  ٣/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
   أجرت اتصاالت سرية مع حماس لالستطالع على كيفية تحريك األوضاعالرباعية .٥٤

علمت الحياة من مصادر مطلعة، أن موفداً من الرباعية يزور غزة منذ بدايات :  كميل الطويل-لندن 
بقين من حماس ويتداول معهم في سبل تحريك عملية السالم وإمكان قيام هذه السنة ويلتقي مسؤولين سا

الرباعية بجهود من أجل تحسين األوضاع المعيشية للغزيين الخاضعين لحصار إسرائيلي شديد، 
خصوصاً منذ صيف العام الماضي عندما سيطرت حماس على القطاع في أعقاب معارك مع مناصري 

قول المصدر المطلع على االتصاالت الجارية إن بلير سعى في أكثر من وي. حركة فتح والسلطة الوطنية
مرة إلى تسهيل أوضاع الغزيين وتدخل من أجل وقف االسرائيليين عن توغالتهم، وتسهيل دخول المؤن 
والفيول، وحتى تسهيل دخول مواد ضرورية إلكمال مشاريع بنى تحتية أصر اإلسرائيليون على حرمان 

ولفت المصدر إلى أن قلة يعرفون بحقيقة جهود بلير من الناحية اإلنسانية، ومدى سعيه . الفلسطينيين منها
وأقر المصدر بأن ثمة نقطة ضعف أساسية في نظرة بلير . مع اإلسرائليين لتخفيف معاناة الفلسطينيين

بقيادة وفريقه لألوضاع في فلسطين، إذ أن الصورة المتكونة لديه تقوم أساساً على معلومات السلطة 
الرئيس محمود عباس وحكومته، وهي معلومات يفترض بالضرورة أن تكون منحازة ضد حماس، 
إضافة الى المعلومات التي يتلقاها من الجانب اإلسرائيلي واألميركي، وهما أيضاً مصدران معارضان 

في غزة، ومن هذا المنطلق، ربما، جاءت ضرورة فتح قناة اتصال سرية بالقريبين من حماس . لحماس
  .بهدف معرفة مدى استعداد هذه الحركة للتقدم إلى أمام

  ٣/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   يرى أن التسوية وصلت إلى طريق مسدودشتاينماير .٥٥

عقد وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينماير، أمس، سلسلة مباحثات مع : فلسطين المحتلة، وكاالت
ا من أن مفاوضات التسوية وصلت إلى طريق مسدود، المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حذر بعده

لم "وقال شتاينماير .  من قطاع غزة"إسرائيل"منتقداً مواصلة االستيطان وكذلك إطالق الصواريخ على 
وأضاف . "نوفمبر/ يعد أمامنا متسع من الوقت إذا أردنا التوصل إلى اتفاق إطار بحلول تشرين الثاني

ي ستحول دون تطبيق هذا المشروع بما في ذلك العنف في قطاع غزة آمل في أن نزيل العقبات الت"
والنشاط االستيطاني الذي يجعل المحادثات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 

علينا اإلقرار بأن المحادثات وصلت إلى طريق "وتابع . " ايهود أولمرت اكثر صعوبة"اإلسرائيلي"
 مع وزيرة الخارجية "تل أبيب"هللا أجرى الوزير األلماني مباحثات في وقبل زيارة رام ا. "مسدود

واستغلت ليفني اللقاء للتحريض على حزب اهللا .  تسيبي ليفني ووزير الحرب ايهود باراك"اإلسرائيلية"
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 بما يتعلق بدور القوات الدولية والتهريب المزعوم لألسلحة من سوريا ١٧٠١داعية الى تطبيق القرار 
 بضرورة حل حزب اهللا ومنعه من "االسرائيلي"ان، فيما دعت نظيرها االلماني الى دعم الموقف الى لبن

  . التسلح مجدداً
  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  حصار غزة ساعد حماس بدال من إلحاق األذى بها:  أميركيمسؤول .٥٦

يفة جروساليم بوست صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية األميركية، اإلثنين لصح:  معا-بيت لحم 
اإلسرائيلية، بأن إستمرار الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة يعتبر عمال خاطئا وإنه ساعد حركة حماس 

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن تنقل وزارة الخارجية األميركية هذا . بدال من إلحاق األذى بها
س الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت حيال غزة إلى رئي" إسرائيل"الشعور غير السار المتعلق بسياسة 

وقال المسؤول في الخارجية األميركية إن ما نرغب في إعالم . عندما يصل إلى واشنطن فجر الثالثاء
 حيال قطاع غزة لم تكن فعالة بالنسبة ٢٠٠٧يونيو/ اإلسرائيليين هو أن السياسة التي تبنوها بعد حزيران

  .إلغالق الحدود
 ٢/٥/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية

  
   والحصار إليران"إسرائيل" يتعهد بمزيد من الدعم لـماكين .٥٧

قال المرشح الجمهوري للرئاسة األمريكية جون ماكين، أمس، إنه يتعين على الواليات المتحدة : أ.ب.د
 فيما تدفع دول العالم لسحب االستثمارات من إيران، التي وصفها بأنها "إسرائيل"أن تزيد من تأييدها لـ

وقال ماكين، خالل كلمة له في المؤتمر السنوي للجنة العالقات األمريكية . ر تهديد للدولة اليهوديةأكب
التهديدات ضد أمن إسرائيل كبيرة ومتنامية والبد أن ينمو معها "اإلسرائيلية إيباك، في واشنطن، إن 

تفظ إسرائيل بتفوقها العسكري أنا ملتزم بأن تح"، حيث تعهد أمام اللجنة قائالً "االلتزام األمريكي أيضا
الراعي الرئيسي "وانتقد سيناتور أريزونا دعم إيران لحزب اهللا وحماس، ووصف طهران بأنها . "النوعي

، وقال إن سعي إيران المزعوم لحيازة أسلحة نووية يهدد العالم، كما هاجم الرئيس "لإلرهاب في العالم
. "الهولوكوست"دل حول إسرائيل والمحرقة النازية محمود أحمدي نجاد بسبب تصريحاته المثيرة للج

وقال إنه البد للواليات المتحدة أن تزيد . "يتصدر التهديد الذي يمثله النظام في طهران اهتماماتنا"وأضاف 
من ضغوطها على الدول األخرى من أجل سحب استثماراتها من إيران، باإلضافة إلى استخدام نفوذها 

  .  انالسياسي من أجل عزل طهر
  ٣/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

    
 ممثلو الشرعية الفلسطينية خلف القضبان يتنافسون على حفظ القرآن .٥٨

  األسير وصفي قبها
لم تعهد هيئة برلمانية إسالمية أو عربية أن يتنافس أعضاؤها على حفظ القرآن الكريم كما هو في الحالة                  

صالح ومنهم المختطفون القابعون خلف القـضبان فـي         الفلسطينية وتحديداً بين أعضاء كتلة التغيير واإل      
  .سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي

فكتاب اهللا وهو كالمه عز وجل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه وهو حبل اهللا الممدود إلى                   
علومه التـي ال    األرض من تمسك به فقد فاز ونجا، وفضائله التي ال تُحاط، وعجائبه التي ال تنقضي، و               

تنتهي، كل ذلك المحفز والدافع للتنافس على حفظه بين المختطفين من ممثلي الشرعية الفلسطينية خاصة               
  .وأسرى الشعب الفلسطيني وبالتحديد أسرى الحركة اإلسالمية
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فبالرغم من ضيق السجن وظلماته وضغوطه النفسية على األسرى وتعرضهم لـسوء المعاملـة وسـوء                
التغذية من السجان، إال أن المؤمن يجعل من محنته منحة ويصنع من ضـعفه وظـروف                العالج وسوء   

عيشه الصعبة انتصاراً فيتفرغ لتحسين وتعزيز عالقته مع اهللا عز وجل، فيجد في ذلك متعة وهو الـذي                  
  .يجعل من سجنه خلوة مع اهللا سبحانه وتعالى

ن والمعتقالت لديها من الخطـط والبـرامج        إن الحركة اإلسالمية األسيرة بشكل خاص وفي كافة السجو        
الدورية المتجددة لتعليم تجويد وتحفيظ القرآن الكريم والتي تأتي في سياق برامجها وخططهـا التربويـة                
والثقافية لالرتقاء بعناصرها ومؤيديها، حيث أن كل عنصر ينضوى ويقبل بالعيش تحت إطار الحركـة               

م القرآن ترتيالً وتجويداً وحفظاً، وتضع الحركة محفزات كثيـرة          اإلسالمية مطالب بااللتزام ببرامج تعلي    
ومختلفة من خالل عقد المسابقات لذلك الغرض حتى أصبحت ظاهرة المنافسة على حفظ القرآن الكـريم                
بين المجاهدين صفة الزمة ومتجذرة في مسيرة الحركة، وأصبحت سياسة لها ضوابطها وبرامجها فـي               

  .يع والتثبيتالتعليم والتحفيظ والتسم
هؤالء األسرى الذين ترنو نفوسهم إلى حفظ كتاب اهللا يحرصون كل الحرص ليستفيدوا من هذه البرامج                 
ويشاركوا في المسابقات التي تعقد دورياً وبالقليل الدائم بمعدل جزء في السنة، المهـم أن يكـون هنـاك      

 فالغالبية ممن يريدون ويـسعون      مواظبة وجهد مبذول حتى عند الذين يستصعبون الحفظ بسبب أو آخر،          
  .إلى الرشاد وطلب السداد في حفظ كتاب اهللا

ومن أشهر الحفظة في أوساط الحركة األسيرة شيخ قراء األسرى المجاهد ظاهر ربحي قبها والمجاهـد                
سعيد بدارنة المحكوم مدى الحياة واالثنان مضى على اعتقالهما أكثر من خمسة عشر عاماً على خلفيـة                 

 التي نفذها الشهيد عمار عمارنة والتي جاءت ضمن سلسلة الـرد            ١٧/٤/١٩٩٤لخضيرة بتاريخ   عملية ا 
على مجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف، وجديد بالذكر أن العشرات من أبناء الحركة اإلسالمية قد أتقنوا               

الحوت حافظين  حفظ كتاب اهللا وأفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم وأن العشرات أيضاً ما زالوا في بطن                
  .لكتاب اهللا

اقتفاء .. لقد عايشت ممثلي الشرعية الفلسطينية خلف القضبان يهتمون بكتاب اهللا ودراسته تعلماً وتعليماً              
                   أو تدبرٍ أو اسـتنباط ر لهم من تالوةوعمالً وفق برامج وضعوها ألنفسهم وهم يبذلون الجهد لينالوا ما قُد

اس ينظرون إلى اإلسالم كدين ودنيا، عقيدة وشرعية ومنهاج حيـاة،           أو حفظ، وهذا ليس بغريب على أن      
  .وحسب المرء شرفاً أن يحمل كتاب اهللا ويدعو إليه

إن الحافظ للقرآن الكريم، العامل به المتخلق بأخالقه وآدابه، القائم به، المرتّل له آنـاء الليـل وأطـراف             
، وقـال   "خيركم من تعلم القرآن وعلمـه     : "وسلم قال النهار من األخيار األبرار، فالرسول صلى اهللا عليه         

صـدق  " أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته     : من هم يا رسول اهللا؟ قال     : إن هللا أهلين من خلقه، قالوا     :"أيضاً
  .رسول اهللا عليه الصالة والسالم

ن اهللا، ومـا    حقاً إنه لفضل كبير، وإنها لمنزلة يرنو إليها كل عبد مؤمنٍ يبتغي التوبة والطاعة ورضـوا               
أعظمها من منزلة أن يكون اإلنسان من أهل اهللا، ويا له من عزٍ ومجد أن يكرم اإلنسان هـذا اإلكـرام                     

فالحفظة لكتاب اهللا والعاملون به والمرتلون له سيلبسهم اهللا عز وجل تاجاً يوم القيامـة ضـوؤه                 . المجيد
الكرام، من يدرك هذه المنزلـة العاليـة إال         أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، هؤالء مع السفرة و          

أمثال الرجال العظماء، فاإلمام المرشد والمؤسس الشهيد أحمد الياسين رحمه اهللا حفظ القرآن في سجنه،               
، أن يقف احتراماً ويسلم على      ١٩٩٠وأسد فلسطين الدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الذي رفض عام           

المدعو شالتئيل كما فعل ممثلو الفصائل األخرى حيـث كـان           ) سيعونكت(مدير معتقل النقب الصحراوي     
الرنتيسي يومها ممثالً لحماس في المعتقل، فعاقبه مدير المعتقل بالعزل والحبس االنفرادي لمـدة أربعـة                

  .شهور، وما أن انتهت فترة العقوبة حتى كان الرنتيسي رحمه اهللا قد حفظ كتاب اهللا كامالً
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عضو المجلس التشريعي الفلسطيني    " أبو مصعب الخير  " جاهد الكبير محمد أبو طير      كما أن الشيخ و الم    
عن محافظة القدس والمختطف حالياً مع إخوانه ممثلي الشرعية الفلسطينية، قد أتم حفظ القـرآن الكـريم               
خالل سنوات سجنه األولى، ومن الجديد بالذكر أن أبو مصعب الخير قد أمضى حتى اآلن وعلى مـدار                  

س سجنات سبعا وعشرين سنة اقتطعتها وطحنتها رحى السجن من عمره المديد عندما كانت البدايـة                خم
  .م بعد عودته من الدراسة الجامعية في بيروت١٩٧٠عام 

فيا لعظمة الرجال عندما يكون سجنهم خلوة مع اهللا سبحانه وتعالى وفرصة سانحة لحفظ كتاب اهللا عـز                  
ي وأبو طير ها هم ممثلو الشرعية الفلسطينية ينكبـون علـى حفـظ              وجل، فعلى خطى الياسين والرنتيس    

فقط أتم رمز الـشرعية الفلـسطينية ورئيـسها         ) شباط وآذار (القرآن الكريم، وخالل الشهرين الماضيين      
الدكتور عزيز دويك حفظ القرآن الكريم، وكذلك األمر بالنسبة لشاعر الحركة اإلسالمية األسـتاذ خالـد                

أبـو  " همام والنائب عن محافظة جنين، والوزير المهندس عيسى خيري عيسى الجعبري           أبو" يحيى"سعيد  
النائب عن القدس، واألستاذ باسـم أحمـد        " أبو معاذ "من الخليل، واألستاذ محمد عمران طوطح       " خيري

اب النائب عن الخليل، جميعهم قد أتموا حفظ كتاب اهللا عز وجل، وقد قام الحافظ لكت              " أبو أحمد "الزعارير  
والمدرس في جامعة الخليل والمنتخب نائبا عنها بمـنحهم إجـازة فـي    " أبو عبادة"اهللا األستاذ ماهر بدر     

الحفظ والقراءة واإلقراء بالسند المتصل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيث ال يستطيع القيام بمثل                 
ارئ معتمد حتى تصل السلسلة إلى      هذه المهمة إال من كان لديه السند من قارئ وشيخ معتمد عن شيخ وق             

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا ما حصل عليه بالفعل شيخنا وأستاذنا أبو عبادة من سند إجازة عن                   
م بعد أن حفظ القرآن كله وضبط الحفظ ضبطاً أهله ألدائه إلى غيره على قواعد التالوة                ١٩٩٣شيخه عام   

 أن أصغر األعضاء سناً في المجلس التـشريعي الفلـسطيني           وأسس التجويد المعروفة، وأشير أيضاً إلى     
األستاذ محمود خطيب من حفظة القرآن الكريم، وهو خطيب بقوة أيضاً ونائب عن محافظة بيـت لحـم                  
ويقبع في سجن بئر السبع، كما وأشير أيضاً أن هناك ثالثة نواب على وشك الحفظ، باإلضافة إلى العـدد          

  . وثلث القرآن الكريماألكبر الذي يحفظ ثلثي ونصف
إن القرآن الكريم في صدور هؤالء الشرفاء آيات بينات وضاحة الداللة على الحق أمراً ونهيـاً وخبـراً،                  
فقط أكرمهم المولى عز وجل بأن يسره عليهم حفظاً وتالوةً وتفسيراً، هؤالء الذين حباهم اهللا بعلو الهمـة                  

 تجد ممثالً للشرعية الفلسطينية خلف القضبان يحفظ أقل مـن           فانصرفوا إلى حفظ القرآن المجيد، فال تكاد      
سبعة أجزاء، وبال أدنى شك أن هذا يبعث على الفخر واالعتزاز أن يتقن ويستوعب هؤالء القرآن الكريم                 

  .وأحكامه قراءة وتجويداً
 يتعاهـدون   إن الشعب العظيم الذي اختار رجاال عظماء ليمثلوه من أبناء كتلة التغيير واإلصالح الـذي              

القرآن الكريم ليفخر بهم كنماذج تجسد صالح القادة وينظر إليهم نظرة إعجاب وتقدير وإجـالل وإكبـار            
  .ويغبطهم على ما أتاهم اهللا من فضله وكرمه، وهل هناك أعظم وأفضل من الغبطة على حفظ كتاب اهللا

 الذهب أن ممثلـي الـشرعية   إن التاريخ اإلسالمي والعربي والفلسطيني سيسجل صفحات وضاءة وبمداد    
الفلسطينية من كتلة التغيير واإلصالح هم من حفظة كتاب اهللا وهذه مكرمة ال يحظى بهـا إال المجتبـين                   

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مـن       " .. األخيار وقليل ما هم في هذا الزمن والمرحلة، ورب العزة يقول            
 الرجال، والميسر على ألسنتهم والمهيمن على قلوبهم   ، إن القرآن الكريم المحفوظ في صدور هؤالء       "مدكر

سيكون وبإذن اهللا شفيعاً لهم يوم القيامة، فهنيئاً لمن يحفظ القرآن ويعمل به ويتصدى لتعليمه، وإذا كـان                  
بعض أجلة الصحابة لم يكمل حفظ القرآن الكريم مع فضلهم وسبقهم فإن مرد ذلك إلى أمـور وأسـباب                   

فظوا القرآن وأتقنوه مع األحكام والتجويد من الصحابة والتابعين وغيرهم كثير، ومنهم            كثيرة، فإن الذين ح   
نجوم الشعب الفلسطيني وممثلوه الشرعيون وألمع األسماء فيه الذين غيبهم االحتالل قسراً خلف القضبان،            

ألصيل ومن هو الطارئ    فهنيئاً لكم وبإذن اهللا الفوز بسعادة الدارين، واأليام القادمة ستثبت أكثر من هو ا             
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الدخيل، ومن الذين يهتم بعظائم األمور عن تفاهات الدنيا وسفاسف أمورها ومن الذي يـضحي ويخـدم                 
  .ويقدم ويتصرف بعقلية الجندي المجهول

إن مثلكم الحسن أيها الرجال الرجال، وسلوككم القويم الذي تجلله هيبة ووقار حفظكم لكتاب اهللا سيزيدكم                
أنتم الذين شرفكم اهللا بتعاهد القرآن الكريم ولم تغفلوا عنه، وها أنتم اليوم تقرؤونه علـى                عظمةً وعلواً، ف  

ظهر لسان وعن ظهر قلب، فحملكم لكتاب اهللا واستطهاركم له يجعل منكم مصاحف تدب وتمشي علـى                 
الـدنيا  األرض ويجعل الواحد منكم قرآنا يسير بين الناس، فاألجر العظيم ، ورفعة الشأن، والتميز فـي                 

واآلخرة ، وهو حصار تجارتكم مع كتاب اهللا، فهنيئاً لكم هذه المكرمات وهنيئاً لكم ما أعده اهللا لكم مـن                    
  ..دار الكرامة

  ..ربحت تجارتكم، ومبارك لكم حفظ القرآن الكريم
  ٢/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 لقاء غير مبرر مع اولمرت .٥٩

  عبد الباري عطوان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره االسرائيلي ايهود اولمرت يوم امس في القدس            نستغرب ان يلتقي    

المحتلة، خاصة بعد اعالن األخير مساندته إلقامة تسعمئة وحدة سكنية في مستوطنة جبـل ابـو غنـيم،                  
حيط واجماع المراقبين داخل اسرائيل بان ايامه باتت معدودة كرئيس للوزراء بعد الفضائح المالية التي ت              

  .به، وانفضاض معظم حلفائه من حوله، وتزايد المطالبات داخل حزب كاديما باستقالته
اولمرت يريد استخدام هذا اللقاء، مثلما استخدم كل اللقاءات االخري، لاليحاء بان العملية السلمية تـسير                

لقادر علـي انجـاز     علي ما يرام، وفق األسس والقواعد المرسومة لها، وانه الزعيم االسرائيلي الوحيد ا            
تسوية مع الفلسطينيين، بينما األمور عكس ذلك تماما، والمسؤولون في سلطة رام اهللا يـصرخون ليـل                 
لنهار بفشل المفاوضات، وعدم تحقيقها اي تقدم وينعكس ذلك كله علي وجه الرئيس عباس حيـث يبـدو                  

  !رجال محبطا منهارا، فاقد البوصلة
ذا االستمرار فيها، وتلقي الصفعات االسرائيلية الواحدة تلـو االخـري،   فاذا كانت المفاوضات فاشلة، فلما    

علي شكل توسيع المستوطنات حول القدس المحتلة، في انتهاك صارخ لشروط مؤتمر انابوليس للـسالم،               
وخطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية، وتشديد الحصار علي قطاع غزة، والمضي قـدما               

  .ء يوميا في توغالت وعمليات اغتيالفي قتل األبريا
المجموعة الصغيرة المحيطة بمكتب الرئاسة في رام اهللا ترد علي هذا السؤال بالقول ان الرئيس عبـاس                 
ال يريد ان يكون الطرف الفلسطيني السبب في انهيار المفاوضات، وتحمل تبعات هذا االنهيار وابرزهـا                

حالية، ولهذا اتخذ قرارا بحضور جميع اللقاءات مع اولمـرت،          تخريب العالقات مع االدارة االمريكية ال     
  .واستمرار اجتماعات فرق التفاوض الفلسطينية مع نظيراتها االسرائيلية دون توقف

هذا التبرير الغارق في السذاجة ال يمكن ان يقنع اال الفئة المقتنعة اصال، والمستفيدة ماليا ووظيفيـا مـن              
ية الساحقة من الشعب الفلسطيني، تدرك جيدا عبثية هذه السياسة، واألضـرار            السلطة في رام اهللا، فالغالب    

الكبيرة التي تلحقها بالشعب الفلسطيني وسمعته ومقاومته، والغطاء الذي توفره البتالع االرض، وتهويـد              
  .ما تبقي من القدس المحتلة

ازر االسرائيلية في بيـت     الرئيس عباس فاجأنا في احدي المرات واوقف المفاوضات احتجاجا علي المج          
حانون وقطاع غزة، وقال انه لن يجتمع بأولمرت اال اذا توقفت، ولكن هذا الموقف الـشجاع او بيـضة                   
الديك هذه لم يعمر اال ثالثة ايام وسرعان ما تم التراجع عنه بعد هرولـة كونـدوليزا رايـس وزيـرة                     

ة بالعودة الي المفاوضات فورا، وتحقق لها       الخارجية االمريكية الي المنطقة، واصدارها االوامر الصارم      
  .ما ارادت في غضون ساعات معدودة
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ما نريد قوله ان الرئيس عباس يستطيع، لو رغب، التوقف عن المفاوضات واللقاءات احتجاجا علي مـا                 
يتعرض له الشعب الفلسطيني من اهانات وسيجد هذا الشعب مساندا له في هذه الخطوة، وكـذلك العـالم                  

وشاهدنا ذلك صراحة في ادانات فرنسا وبريطانيـا واالمـين العـام لالمـم المتحـدة لتوسـيع                  بأسره،  
المستوطنات، ولكنه ال يرغب في ذلك، ويهرع الي اللقاءات مع اولمرت ومعانقته في وقت لفظه ابنـاء                 

نية حزبه، وكأنه، اي اولمرت، ازال كل المستوطنات الشرعية وغير الشرعية، وفكك جميع الحواجز االم             
الخانقة والمذلة في الضفة الغربية، وافرج عن الغالبية الساحقة من األسري، ورفع الحصار عن غـزة،                

  .واعاد فتح جميع المعابر
اكثر من مرة سرب المقربون منه معلومات عن عزمه االستقالة، النه وصل الي درجة من اإلحبـاط ال                  

ويأسه من قيام دولة فلسطينية قبل نهاية العام،        يمكن تصورها، جراء فشل المفاوضات في تحقيق اي تقدم          
ولكن هذه التسريبات جاءت بالونات اختبار، المتصاص حالة الغضب التي تسود الـشارع الفلـسطيني،               
فالرجل متمسك بمقعده، ال يريد مغادرته، مثل كل الزعماء العرب، رغم انه يفقـد الكثيـر مـن هيبتـه                    

  .بي، ناهيك عن العالمي نتيجة لهذه المواقف المترددةواحترامه في الوسطين الفلسطيني والعر
شرفاء حركة فتح وهم االغلبية الساحقة، طالبوا رئيسهم، الذي يتفاوض باسمهم، بأن يقدم اسـتقالته، وان                
يحل السلطة، ويبادر الي عقد المؤتمر الوطني للحركة في اسرع وقت ممكن، لتصحيح مسارها، وانتخاب               

 اليها مكانتها التي تستحقها في طليعة العمل الكفاحي الفلسطيني، ولكنـه يـرفض              قيادة جديدة شابة تعيد   
االستماع الي هؤالء المخلصين من ابناء الحركة، النه احاط نفسه بمجموعة من الشخصيات التي تريـده                

لم ان يستمع اليها فقط، حتي يظل يدور في دائرتها، بعيدا عن الحركة، والشعب الفلسطيني بأسره، ولهذا                 
يكن مفاجئا ان يتقدم عليه السيد اسماعيل هنية في استطالعات الرأي، وتتزايد شعبية حركة حماس فـي                 
الضفة الغربية يوما بعد يوم حسب آخر الدراسات التي صدرت عن مركز الدكتور خليل الـشقاقي احـد                  

 ايباك بـدعوة مـن      ابرز المقربين منه، والذي يقف اليوم علي منبر منظمة اللوبي الصهيوني في امريكا            
  .قيادتها تقديرا له واحتراما لدراساته وابحاثه واستشهاداته العظيمة 

توقعنا ان يطفح كيل السيد عباس عندما وقف الرئيس االمريكي جورج بوش مـشيدا بدولـة اسـرائيل،                  
ة او  وشجاعة آبائها المؤسسين من علي منبر الكنيست دون ان يتطرق بكلمة واحدة الي الدولة الفلـسطيني               

يوجه نقدا الي االرهاب والمجازر التي ارتكبها هؤالء، ويرتكبها ابناؤهم، واحفادهم، في حـق الـشعب                
الفلسطيني، ولكنه لم يستقل، وذهب الي شرم الشيخ مصافحا الرئيس بوش، وربما مشيدا بخطابـه الـذي      

ـ                ي خطابـه االول امـام      القاه من علي منبر المنتدي االقتصادي العالمي الذي كرر فيه معظم ما قالـه ف
الكنيست مع تركيز اكثر علي حق اسرائيل في األمن والسالم واالستقرار، ومحاضرا عن الديمقراطيـة،               

  .ولم يجد من يقول له انه وأد الديمقراطية الفلسطينية في مهدها
و وربما يجادل البعض بالقول اين البديل، وماذا يمكن ان يفعل اذا ما قرر وقـف المفاوضـات حـردا ا                   

االجابة بسيطة، وموجودة في عمق ادبيات حركة فتح التي اطلقت الرصاصة االولـي بـل ان                . احتجاجا
ونستطيع ان نقـول بـأن      . فصيال فيها ومنها، يمارسها يوميا، اي المقاومة، وهو كتائب شهداء االقصي          

  .وقف المفاوضات اآلن هو احد اهم اسلحة المقاومة في الوقت الراهن
ناه وقد فشلت الرهانات علي المفاوضات وفشلت النداءات التي تطالبه باالستقالة فـي ان              البديل الذي نتم  

تجد تجاوبا، ان يذهب الرئيس عباس الي قطاع غزة عبر معبر رفح للتضامن مع مليون ونصف مليـون                  
فلسطيني في مواجهة حصار ظالم يتعرضون له، ويتوجه مباشرة الي مقر الرئاسة ويدعو قـادة حركـة                 

 الي الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تضم كل الوان الطيف الفلـسطيني، وتطبيـق                حماس
االتفاقات التي نتجت عن حوارات القاهرة من حيث اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسـسات               

  .المنبثقة عنها
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له، ولربما حملوا سـيارته     لو اقدم الرئيس عباس علي هذه الخطوة لوجد جميع ابناء قطاع غزة يصفقون              
علي االعناق، وغفروا له كل ما تقدم من ذنوب تفاوضية وما تأخر، في عرس سياسـي وشـعبي غيـر          

ولكنه لن يفعل ألنه يراهن علي حصان تفاوضي خاسر ويضع كل بيضه في سلة امريكيـة ـ   . مسبوق
  .اسرائيلية بال قعر

  ٣/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  

 ل؟ إلزالة االحتالحاجتناما  .٦٠
  عريب الرنتاوي

" إزالة االحتالل "صدرت على مدى السنوات الماضية ، مواقف لمسؤولين فلسطينيين ، تشعرك بأن شعار              
، وأن المستمسكين به ليسوا سوى قوم من البلهاء الذين          " لزوم ما ال يلزم   "فائض عن الحاجة ، ومن باب       

 ".وين اهللا حاططهم"ال يدرون 
ويسهبون في شـرح أبعـاد      ... ية متطورة ، يمكن بناؤها تحت االحتالل      يحدثونك عن ديمقراطية فلسطين   

التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة التي يمكن إنجازها من دون إزالة االحتالل الجاثم على صـدور               
ويسهبون في إغداق الوعود والتعهدات بجذب مليارات دوالرات االستثمار والمستثمرين          .... الفلسطينيين

ويمضون قدما في محاوالتهم العبثيـة بنـاء مؤسـسات الدولـة            ... نف حواجز العدو وعراقيله   ، رغم أ  
والسلطة واألجهزة األمنية ، بصورة موازية إلجراءات االحتالل وممارساته وسـطوة حـواجزه وثقـل               

 .قيوده
ش ، إذا كان كل     إذا كانت الدولة والتنمية والديمقراطية واالستثمار والرفاه واألمن واالستقرار ورغد العي          
بل ولماذا نجعل   .. ذلك ممكنا إنجازه في ظل االحتالل ، فلماذا نزعج أنفسنا في النضال من أجل إزالته ؟               

من األمر مشكلة تحتاج لكل هذه المقاومة أو لكل هذه المفاوضات من أجل الحرية واالستقالل ، أال تعني                  
الحرية واالستقالل ، وكل    :  هو إذن صاحب بدعة    كل هذه االنجازات الممكنة أننا أحرار ومستقلون ، فمن        

 بدعة ضاللة كما تعلمون ، وكل ضاللة في النار؟،
من يستمع لوعود حكومة فياض بنشر األمن وجذب االستثمار وإشاعة الحكم الرشيد وإنجاز التنمية بكـل     

ثقافـة  "ن نوع وحجم    ليس سوى مشكلة فرعية للغاية ، م      " االحتالل"مؤشراتها األساسية ، يخيل إليه ، أن        
التي تواجهنا في األردن على سبيل المثال ، عند الحديث عن بعض المهن وبعض العاطلين عـن                 " العيب

العمل ، وربما لهذا السبب بالذات ، يتصرف اإلخوة في حكومة الضفة الغربية مع قضية االحتالل بهـذا                  
تذهب في كل اتجاه ما عدا وجهـة العمـل          القدر المتواضع من االهتمام ، فاألولوية عند هؤالء يمكن أن           

 .الرئيس نحو إزالة االحتالل
المقاومة ، حتى بمعناها السلمي ـ الالعنفي ،  : والحقيقة أننا لم نعد نعثر في خطابهم على مفردة من نوع

الغاندي الطراز ، فهذه المفردة تذكر باالحتالل ، وقد ثبت عند هؤالء أن االحتالل يمكن أن يتجاور مـع                   
 النجاحات في ميادين األمن واإلعمار واالستثمار والبنوك والمصارف ، واألرجح أن طوني بليـر ،                كل

موفد الرباعية الدولية ، واألب الروحي لهذه المدرسة في الهرطقة ، نجح في تخريج هؤالء من مدرسته                 
 .وبدرجة االمتياز

رت في غزة ورام اهللا ياسر عرفات ،        ال نريد أن ندخل في سجال مع هؤالء ، فديمقراطية االحتالل اختب           
)... ال أحد يأتي على ذكر هـؤالء      (وفي اعتقال أعضاء المجلس التشريعي والحكومة الشرعية المنتخبين         

وال نريد أن نذكر هؤالء بأن األمن الذي يراد إشاعته ، هو األمن الذي يحفظ االحـتالل ويحـول دون                    
ثمار الممكن هو ذاك الذي يجعل االحتالل أقـل كلفـة ،            على دورياته ومستوطنيه ، وأن االست     " التعدي"

وحين تحين لحظة الحقيقة يجري تدمير منجزاته بين عشية وضحاها ، تماما مثلما فعلـت آلـة الحـرب             
اإلسرائيلية عندما انقضت على الضفة الغربية وأعادت احتاللها ودمرت ما فيها من بنى ومؤسسات مدنية               
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 المانحين والمستثمرين بعد قيام السلطة ، بما في ذلك المطار والـسجون             وأمنية وعسكرية شيدت بأموال   
 .والطرق وشبكات الكهرباء وخزانات المياه

نريد أن نذكر هؤالء بأن كل ما يبنى على االحتالل وبإذن منه وتحت سمعه وبصره وبموافقتـه ، هـو                    
س ، وعلى الذين ينثـرون      بحكم طبيعته ، مؤقت وغير مضمون ومعرض في أية لحظة للنكسة واالنتكا           

ابتساماتهم سعادة بنشر قوات األمن الجديدة ، أن يتذكروا ما فعلته إسرائيل بقوات األمن القديمة ، عندما                  
 .هدمت عليهم مقراتهم ، وأخرجتهم بثيابهم الداخلية من ثكناتهم

جد أنفسنا مضطرين    اإلسرائيلي ، فن   -الصراع الفلسطيني   " ألف باء "مؤسف أن يعيدنا هؤالء إلى مناقشة       
يحققها الرازحـون تحـت   " إنجازات عظيمة"، وعبثية الحديث عن     " إزالة االحتالل "للتذكير بأهمية شعار    

 .وطأته وقبضته وبساطير جنوده
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