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  المشروع األمريكي يشهد انكساراوار والحصار ينه": شبكة عمالء"هنية يعلن ضرب  .1
اكد رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية ان :  فتحي صباح-غزة  من 13/6/2008 الحياة ذكرت

عنه قوله في كلمة " فرانس برس"ونقلت وكالة . لحساب اسرائيل"  عميال75"الشرطة في غزة اعتقلت 
 عميال معتقال، وكلهم سيقدم الى 75االن نحو عندنا . قمنا بضرب شبكات عمالء: "امام تجمع للنقابات

وكشف ان ". النيابة العامة والقضاء، وسنلتزم أي حكم يصدر حتى لو كان باالعدام، سننفذ الحكم بالعمالء
واضاف ان شرطته ". متورط بجرائم قتل ضد كوادر المقاومة وعائالت فلسطينية"عددا من المتعاونين 

، مشددا "تجار المخدرات واعتقلت العشرات وقدمتهم للمحاكماتضربات لشبكات المهربين و"وجهت 
  ".ال غطاء امنيا وال سياسيا الي مهرب مخدرات"على ان 
تحدث هنية عن شروط :  وكاالت– صالح جمعة -غزة من  13/6/2008 القدس الفلسطينية وأضافت

 يقابلها رفع الحصار وال بد من هناك توجه نحو تهدئة ال بد ان) كان(انجاح التهدئة مع اسرائيل فقال اذا 
واضاف الشيء المهم  .ونوعية البضائع التي ستدخل للقطاع) في قطاع غزة(تواريخ محددة لفتح المعابر 

واكد هنية ان المسؤولين في  .يجب ان يكون ضمن مشروع التهدئة) الحدودي مع مصر(هو معبر رفح 
  .التهدئة تاتي في سياق حماية شعبنا ومصالحه.) (..حركته معنيون ان تنجح مصر بهذه الجهود للتهدئة 

واعتبر هنية ان الحديث عن عملية عسكرية اسرائيلية واسعة في قطاع غزة يأتي في سياق حرب 
اعالمية وابتزاز اسرائيلي للشعب الفلسطيني وفرض شروط على التهدئة، لكنه شدد على ان اجتياح 

غير محسوبة وال يدركون اثارها وال تداعياتها ال محليا وال قطاع غزة بالنسبة لهم االسرائيليين مغامرة 
  .اقليميا

ووسط تصفيق من الحضور، اشار الى ان االسرائيليين وضعوا ثالثة شروط للعملية العسكرية في شمال 
قطاع غزة في اذار الماضي وهي اسقاط حكومة حماس وايقاف الصواريخ المحلية ووقف ما يسمونه 

لذلك لجأوا . م االسرائيليين لم يتحقق اي من هذه االهداف وخرجوا من شمال القطاعالتهريب، وباعترافه
  .للحديث عن التهدئة

أولها أننا نشهد انكسار للمشروع : ووصف هنية أن كل ما يجري في المنطقة يأتي في عدة إطارات قائالً
أي حرب منها وحتى األمريكي في المنطقة فاإلدارة األمريكية فتحت حروبا ولم تستطع أن تحسم 

كان هناك قرار أمريكي بعدم االتصال بحكومة غزة وقيادات حركة : وأضاف  .الحروب التي قادتها
, واستمر ذلك إلى خمسة أشهر إال أننا نجد أنفسنا اليوم أمام منظومة عالقة مفتوحة مع الجميع" حماس"

د بشكل ملحوظ وكثيرة من رغم وجود بعض المواقف المتحفظة ولكن اللقاءات األوروبية تتصاع
  .العالقات الجيدة مع دول االتحاد األوروبي

إن االضطراب اإلسرائيلي الداخلي ظهر من أيام تقرير فينوغراد وقد توالت من بعده الفضائح : وتابع 
وملفات الفساد وعلينا أن ندرك أن هذا االضطراب ليس مقصوراً على تفاصيل الحياة السياسية بل تعدى 

اد اإلستراتيجية للكيان نفسه وأصبحت هناك أسئلة وجودية بعكس الحالة الفلسطينية فهنا ترابط كل األبع
  .واحتضان وتحمل مسؤولية رغم االنقسام الذي له أسبابه

وعلى صعيد الحوار الداخلي أكد هنية على أن اإلستراتيجية األمريكية تقوم على عدم السماح بالوحدة 
مح بإقامة ما يسمى بـحكومات الوحدة الوطنية وتدفع باتجاه الصراعات الداخلية لألمة ولذلك ال تس
  .الداخلية والفوضى الخالقة

هنية شدد على أن الحصار لم يفت : ألفت حداد ورأفت الكيالني عن 13/6/2008 48 موقع عربوأشار
 المواقف، من عضد الحكومة الفلسطينية وأنه على الرغم ما تعانيه من الحصار إال أنهم لم ينتزعوا

لو تعرضت له دول عظمى " مشيرا إلى أن الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة منذ ما يقارب من العام 
على العالم أن يدرك أن هناك عمليات قتل يومي من قبل االحتالل، وليس كما ": وقال  " .النهارت أمامه

 " .يريد أن يصور البعض أن ما يحدث هو فعل ورد الفعل
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أوال البد من االتفاق على " راء تصور لنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وقال وطرح رئيس الوز
 .مبادئ الحوار ألن الدخول في تفاصيل الحوار دون مبادئه ، كذلك يجب ان يتناول الحوار كل التفاصيل

 واالتفاق يجب ان يكون حزمة واحدة,  طاولة واحدة لبدء الحوار الفلسطينيىيجب الجلوس عل"وأضاف 
مؤكدا ان الوقت مناسبا , وأن يكون الحوار بين حماس وفتح وليس بين حماس ومنظمة التحرير, متكاملة

 ".وان االنتخابات الفلسطينية يجب ان تكون نتيجة للحوار وليس شرطا, لبدء حوار ومشروع المصالحة
راج عن المعتقلين وأوضح انه من أجل تهيئة الحوار يجب أن يتم وقف كافة الحمالت اإلعالمية، واإلف

مؤكد خلو سجون غزة من المعتقلين السياسيين ، وكذلك فتح الجمعيات الخيرية , السياسيين في الضفة
 .وطالب برعاية عربية للحوار. التي أغلقت بالضفة

  
  فياض يوجه دعوة ألردوغان ويثمن دعم تركيا المتواصل لشعبنا .2

ثنائيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب سالم فياض اجتماعا .عقد رئيس الوزراء د: اسطنبول
. اردوغان بعد ظهر امس في اسطنبول وذلك خالل زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء الى تركيا

ونقل رئيس الوزراء لنظيره التركي تحيات الرئيس عباس وتقدير ابناء شعبنا للعالقات التاريخية التي 
فياض بالمساعدات التي تقدمها تركيا البناء شعبنا وسلطته .واشاد د. تربط الشعبين الفلسطيني والتركي

الوطنية وشجع رئيس الوزراء تركيا على االستثمار في فلسطين مؤكدا رغبته في ان يرى المستثمرين 
االتراك يقومون بنشاطهم االستثماري في المنطقة الصناعية في ترقوميا اضافة الى اهمية استئناف العمل 

في اسرع وقت ممكن والمساهمة في مشاريع استثمارية في قطاع غزة ) ايريز(ية في في المنطقة الصناع
فياض .وشكر د. فور ان تسمح الظروف بذلك وما يتطلبه هذا االمر من ضرورة فتح لمعابر قطاع غزة

 مليون دوالر الذي اعلنت التزامها بدفعه للفلسطينيين في مؤتمر 150تركيا على تخصيصها مبلغ 
  .باريس

  13/6/2008ياة الجديدة الح
  

  أحكام بالسجن على مواطنين بتهمتي تشكيل تنظيم غير مشروع والضرر العام: غزة .3
أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لمجلس القضاء العسكري في الحكومة المقالة في  :فايز أبو عون

ات، وغرامة مالية على قطاع غزة أحكاماً بالسجن الفعلي تراوحت بين االكتفاء بمدة التوقيف وثالث سنو
  .أربعة مواطنين وجهت لهم تهمتا تشكيل تنظيم غير مشروع والضرر العام

  13/6/2008األيام الفلسطينية 
  

  حكومة هنية شرعية عد وي.. الرئيس السنغالي يوبخ ممثل فتح: مفاوضات دكارتفاصيل  .4
دس العربي، أمس الخميس النقاب     كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة جداً لـ الق       : زهير اندراوس  -الناصرة  

عن ان لقاء وفدي حماس وفتح، الذي تم برعاية وحضور الرئيس السنغالي عبـداهللا واد، كـان سـاخناً                   
كـان محـامي الثـورة      (بحكم خبرتي القانونية باعتباري محامياً      : وصريحاً، حيث قال الرئيس للوفدين    

ين لي أن حكومة اسماعيل هنية، هـي حكومـة          ، اطلعت على النظام األساسي الفلسطيني، تب      )الجزائرية
  .شرعية، بصفتها حكومة تصريف أعمال، وأن حكومة الدكتور سالم فياض غير شرعية

وبحسب مصادر فلسطينية في دمشق، فان الرئيس كان يقرأ نصوص القانون األساسي أمام الوفدين، وقال               
  .لى حد قولهرغم هذه القناعة، فانني أحاول الوصول معكم الى حل وسط، ع

وتشير المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، الى أن المهندس حكمت زيد رئيس وفد حركة فتح                 
كان متعنتاً للغاية، ورفض في البداية مبدأ اصدار بيان مشترك يوقّع عليه الطرفان، ولكن مـع اصـرار                  

 االشارة الى أنه جرى حـوار  الرئيس السنغالي على ذلك، وافق زيد على صدور البيان، مع اشتراط عدم         
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ان الرئيس استمع من الوفدين كل على حـدة، وهنـا، قالـت             : بين وفدي فتح وحماس، واالكتفاء بالقول     
المصادر التي تحدثت لـ القدس العربي انفجر الرئيس في وجه زيد غاضباً، وقال له انني أصـرح بمـا    

يؤسفني أن أصارحك بأنك لم تكن صادقاً معنا،        أريد، وال اسمح لك بأن تطلب مني تزوير الحقائق، وانه ل          
فقد ادعيت أنك مفوض، ثم بدأت تتهرب وتتنصل من مسؤوليتك، فأنت لم تأت بنية االتفاق، وانما لقطـع                  

  .الطريق على أي اتفاق 
 ووفق نفس المصادر، أضاف الرئيس السنغالي موجهاً كالمه للمهندس زيد أنتم تلعبون لعبة أكبر منكم،               

، سـأخرج الـى     )موجها الكالم لوفد فتح   (أعرف من وراءكم، وماذا تريدون، واذا لم تتجاوبوا معنا          وأنا  
االعالم، وأعلن أن حواراً جرى بين الطرفين وأبرز الوثائق الخطية والصور التي تثبت ذلك، وأحملكـم                

  .مسؤولية الفشل، على حد قوله
 توقف الرئيس السنغالي أكمل الحديث عنه وزيـر         وزادت المصادر المقربة من حماس قائلة، انه بعد أن        

خارجيته شيخ تيجان جاديو قائالً لقد نصبتم لنا فخاً، وحضرتم بنية عدم الموافقة على أي شيء مخفـين                  
أنك مفوض، ولكن كنت تعود للرئيس الفلسطيني محمود عبـاس  ) يقصد حكمت زيد (لقد ادعيت   . أجندتكم

  .في كل شيء) أبو مازن(
س بصراحة، أريد التنويه بأن حماس كانت صادقة معنا، وتصرفت بمسؤولية عالية، فأرسـلت          وقال الرئي 

، وكان سـلوك    )عماد العلمي، محمد نصر، وهما عضوا المكتب السياسي       (وفداً مفوضا ورفيع المستوى     
 حـد   الوفد جادا، وتعاملوا بمسؤولية وطنية تجاه كل االقتراحات، بما فيها االقتراحات المجحفـة، علـى              

  .وصفه
ومضت المصادر قائلة انه أمام هذه الوجبة الساخنة من النقد الالذع، اضطر حكمت زيد، والـسفير فـي                 
داكار جبر أبو النجا الى الموافقة على البيان المقترح ووقّع زيد عليه محرجاً، كما أكدت المـصادر لــ                   

  .القدس العربي 
فلسطيني محمود عباس، عقب على ما ورد فـي         وفي حديث مع المهندس حكمت زيد، مستشار الرئيس ال        

الرئيس أحضر بيانا ونحن قمنـا بـالتوقيع        . هذا الكالم الذي قرأته لم يحصل كما قرأته لي        : الخبر قائال 
  .عليه، وشطبنا منه بعض الجمل التي ال ضرورة لها، وانتهى الموضوع

لى شعبنا ونصدر البيان القائل     لم نرغب في أن نكذب ع     . واضاف زيد قائال الرئيس السنغالي رجل بسيط      
وأضاف . إنّنا اتفقنا على كل شيء، ال بد من أن كل شيء يتأجل إلى حين ما نتفق على كل البنود العالقة                     
 عامـاً،   82زيد لم يكن تالسناً بيني وبين الرئيس السنغالي، فالحديث يدور عن رئيس جمهورية، وعمره               

وثالثا الرئيس السنغالي ليس ملماً بتفاصيل القضية، القصة ليس         وأيضاً هو رئيس دولة يقوم باستضافتنا،       
أن نتهرب أو ال نتهرب، القصة أن نتحاور مع حماس ونخرج بنتيجة، الهدف ليس الحوار من أجـل أن                   

أنا قلت لهم منذ البداية إنه في حالة عدم توصلنا إلى اتفاق، فاألفضل أن ال نقـول                 . نتقاتل أو نصدر بياناً   
  .نّنا لم نتفق، طالبت أن تكون صيغة تفاؤلية، ولكن ليست صيغة مليئة بالكذب على الناس للجمهور بأ

وقال زيد الرئيس السنغالي ليست لديه المعرفة الكاملة بتفاصيل الخالف الداخلي الفلسطيني، ثانياً، أقـول               
 حماس، فشيء   لك بصراحة إنّه أستاذ في المفاوضات، والطرف الذي يعركس األمور ويعرقل األمور هو            

طبيعي أن يكون قاسياً علي ويكون مؤيداً قليالً لحماس، بهدف جرهم وإقناعهم، الرئيس الـسنغالي يؤيـد              
الرئيس عباس على طول الخط ويدعم شرعيته، وبالتالي إذا كان قاسياً معي من أجل تقريـب وجهـات                  

ن نصل إلى نتيجة، النتيجـة التـي        النظر، فيعني أنا بحكم خبرتي الدبلوماسية، علي أن أتحمل من أجل أ           
لقد حان الوقت لعدم زج الرؤساء األجانب في قضايانا، وبعد ذلـك            . وصلنا إليها في دكار أنّنا لم نتخانق      
الرئيس السنغالي يريد أن يظهر أمام شعبه أنّه فعل شيئاً، ألن حماس            . نبدأ بالقيل والقال، هذا ليس مقبوالً     
  .ذه مصيبة ال يملكون خبرة في أي شيء، وه

  13/6/2008القدس العربي 
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   في انفجار غامض في منزلستة شهداء بينهم اثنان في اشتباكات وتسعة: غزة .5

 شهد قطاع غزة امس يوماً دامياً سـقط         :عن فتحي صباح مراسلها من غزة      13/6/2008 الحياة   ذكرت
لية، وستة آخرون في انفجـار       فلسطينيين، ثالثة منهم في اشتباكات مع قوات االحتالل االسرائي         9خالله  

 خـالل  15وبمقتل التسعة، يرتفع عـدد الـشهداء إلـى    " حماس"غامض وقع في منزل ناشط في حركة   
اليومين الماضيين اللذين أعقبا قرار الحكومة األمنية اإلسرائيلية المصغرة إبقاء الباب مفتوحاً أمام فرصة              

ووقع .  لعملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع      التوصل إلى تهدئة في غزة، ومطالبة الجيش بالتحضير       
االنفجار الضخم في منزل خالد حمودة الواقع في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة والمؤلف من طبقتين،                 

واسفر االنفجار عـن مقتـل      . ما ادى الى تدميره بالكامل، وألحق اضراراً بالعديد من المنازل المجاورة          
 25الى خمسة آخرين من الجيران، بينهم امـرأة وطفلتهـا، وجـرح             شخص كان داخل المنزل، اضافة      

  .آخرين
أطلقت صاروخاً  " 16إف  "بالمسؤولية على إسرائيل، وقالت في بيان إن طائرة من طراز           " حماس"وألقت  

ومن كبار صانعي القنابـل فـي الحركـة،         " كتائب القسام "على منزل حمودة الذي وصفته بأنه أحد قادة         
   ".مجزرة"دث معتبرة ان ما ح

، قرب الحـدود الـشمالية      "كتائب المقاومة الوطنية  "، و "كتائب األقصى "وسبق ذلك استشهاد ناشطين من      
إن الـشهيدين محمـود   " كتائب المقاومة الوطنية"و " كتائب األقصى"وقالت  .للقطاع شمال بلدة بيت الهيا 

طقة التي كانت تجـثم فوقهـا يومـاً         دولة وخالد زهد سقطا في اشتباك مسلح مع قوات االحتالل في المن           
  . عند الطرف الشمالي الغربي على شاطئ البحر" دوغيت"مستوطنة 

 صاروخاً وقذيفة امس بعد االنفجار، فـي حـين قـال            40استهدفتها بنحو   " حماس"وأعلنت اسرائيل ان    
  . مسعفون ان اسرائيلياً على االقل اصيب في القصف

أعلنت أنها تجرى تحقيقـا      كتائب القسام أن  :  وكاالت االنباء  -غزة   من 13/6/2008 الدستور   وأضافت
" األقـصى "وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في تـصريحات إلذاعـة             .شامالً في حادث االنفجار     

انفجار بيت الهيا وستعلنها الحقا علـى       "إن الكتائب تجري تحقيقات لتحديد أسباب       "التابعة لحركة حماس    
عو وسائل اإلعالم إلى التريث قليالً قبل إطالق األحكام بخصوص أسـباب االنفجـار            ند"وأضاف   ".المأل

سواء كان داخليا أم بقصف إسرائيلي ونشدد على مصداقية الكتائب وحصرها على إظهار الحقيقـة كمـا          
وذكر الناطق باسم كتائب القسام أن إطالق الصواريخ التي نفذتها الكتائب عقـب   "هي للشعب الفلسطيني

غير مرتبط بشكل مباشر في هذا االنفجار وهي قبل وقوعـه وبعـده مرتبطـة باالعتـداءات                 "نفجار  اال
 ".اإلسرائيلية

وقالت وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة إن التحقيقات األولية في الحادث تؤكد أنـه نـتج عـن                   
أبو شقفة مـدير الـشؤون       للمنزل، مشيرةً إلى أن من بين القتلى حسن          16بطائرة إف   " قصف االحتالل "

 .اإلدارية والمالية في مكتب وزير الداخلية
اكدت كتائب القسام في بيان لها اليوم الجمعة ان شهدائها الذين           : غزة من   13/6/2008وكالة سما    ونقلت

ارتقوا إلى العال شهداء وهم يضعون اللمسات       " سقطوا في بلدة بيت الهيا امس الخميس في انفجار منزل           
من فرسان الوحدة القسامية الخاصة الذين      " موضحة انهم   "  في طريقهم لتنفيذ مهمة جهادية خاصة      األخيرة

 ".شهدت لهم ساحات الجهاد بمشاركات بطولية عديدة
  

 ولن توافق على الشروط اإلسرائيلية للتهدئة.. اجتياح غزة لن يكون نزهة: حماس .6
اس، اليوم الخميس أن الجيش اإلسرائيلي لن يجرؤ أكد خليل أبو ليلة، أحد قياديي حركة حم: ألفت حداد

وقال أبو ليلة في تصريح وزع  ".نزهة"اجتياح غزة لن يكون "على اجتياح قطاع غزة، محذرا من ان 
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لن يقدموا على هذه الحماقة النهم يعرفون جيدا أن اجتياح غزة لن "على وسائل االعالم إن اإلسرائيليين 
، مؤكدا أن الحكومة اإلسرائيلية ال تستطيع " فانهم سيتكبدون خسائر فادحةوإذا اجتاحوا غزة. يكون نزهة

للتهدئة مع االسرائيليين إال أنها " غير متلهفة"وقال إن حماس  .أن تحتمل فشال جديدا في حال اجتياح غزة
ى تعاطت معها بشكل ايجابي وقدمت مع كافة الفصائل الفلسطينية وجهة نظر كاملة ومتكاملة حولها ال"

اذا لم تقبل الحكومة االسرائيلية بشروط التهدئة فإننا ايضا جاهزون للدفاع عن .. الجهات المصرية 
إن إصرار : "من جهته، قال أيمن طه القيادي في الحركة ".الشعب الفلسطيني ولن ترهبنا التهديدات

ن خيار العدوان على إسرائيل على الشروط التي وضعتها لقبول التهدئة يدلل على أنها حسمت أمرها بشأ
 ".الشعب الفلسطيني

  12/6/2008 48عرب
  

  تتمسك بفتح جميع المعابر خصوصاً رفح" حماس" .7
ال ": "لحياة"محمد نصر تمسك لـ " حماس" عضو المكتب السياسي لحركة قال:  جيهان الحسيني-القاهرة 

لحياة لقطاع غزة، وعدم معبر رفح هو شريان ا"، الفتا إلى أن "معنى للتهدئة من دون تشغيل المعابر
موقف حماس هو قبول التهدئة في مقابل رفع "واوضح أن ". تشغيله يعني استمرار الحصار على القطاع

ال نركض وال نلهث خلف أي اتفاق : "وزاد". الحصار، ومن دونه فإن عمليات اطالق الصواريخ ستتم
" حماس"يذكر أن ". ووقف العدوانتهدئة، والتهدئة يجب أن تشمل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني 

تحسن السلوك الفلسطيني "تتحفظ عن تمسك إسرائيل بأن يكون رفع الحصار مرتبطاً بما تسميه إسرائيل 
 ".بعد إعالن التهدئة

  13/6/2008الحياة 
  

   بالقضيةضرأحسم االمور بالقوة سبب خسارة كبيرة و:  بعد عام على الحسم بغزةحمد .8
قال غازي حمد، الناطق السابق باسم الحكومة المقالة في غزة، وأحد مستشاري  : كفاح زبون- رام اهللا

صوتي، وصوت آخرين لم يتوقف وشكل " "الشرق االوسط"رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية لـ
وبحسبه، ". حسم االمور بالقوة سبب خسارة كبيرة واضر بالقضية"واضاف ". ضغطاً اتى بثماره اخيراً

وال يرى حمد انه ورفاقه، دفعوا ثمن ". النقسام بات الكل مقتنعا بالعودة الى طاولة الحوارفبعد عام من ا
انا وغيري من . كنا نمارس ونقول قناعاتنا"وقال . المجاهرة برأيهم احياناً، في واقع صعب وحزبي

 يمكن نحن نعرف انه ال"وتابع ". قيادات حماس كنا ننادي بالحوار ونتحدث داخلياً عن ضرورة ذلك
الوصول الى تهدئة ورفع للحصار وسط هذا االنقسام والوضع المأساوي، ونحن قلنا قبل ذلك، خيركم من 

وقال محمد البرغوثي، أحد قيادات حماس، وكان وزيرا للعمل في حكومتين سابقتين، ". يبدأ بالسالم
انه مع رفاقه الوزراء " الشرق االوسط"واحدة شكلتها حماس، والثانية كانت حكومة الوحدة الوطنية، لـ

وبعض المحسوبين والقريبين من حماس مارسوا ضغوطاً كبيرة على الحركة خالل عام، من اجل انهاء 
 .االنقسام والعوة الى الحوار

 13/6/2008الشرق األوسط 
  

  اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لفتح تصادق على مسودة البرنامج السياسي : شعث .9
نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، امس، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر             .دقال  :  وفا –عمان  

العام السادس للحركة أنهت اجتماعاتها في العاصمة األردنية عمان بالمصادقة علـى مـسودة البرنـامج               
السياسي الجديد للحركة، وعلى برنامج البناء الوطني الذي يتـضمن إسـتراتيجيات فـتح فيمـا يتعلـق                  

وأضاف الدكتور شعث فـي      .اسات والخطط االقتصادية واالجتماعية والشبابية والتنموية بوجه عام       بالسي
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ـ  أن اللجنة التحضيرية أقرت مسودة النظام الداخلي الجديد للحركة ومعـايير العـضوية             " وفا"تصريح ل
 .وأسس اختيار ممثلي التنظيم إلى المؤتمر

.  المؤتمر، وفي ضوء ذلك سيتم تحديد عدد المشاركين فيـه          لم يتبق إال تحديد زمان ومكان انعقاد      : وقال
وأضاف الدكتور شعث أن روحا إيجابية سادت أعمال اللجنة التحضيرية، دللت علـى وحـدة الحركـة                 

 .واستعداد قيادتها وكوادرها لإلقالع نحو المستقبل بقوة وثقة
 13/6/2008الحياة الجديدة 

  
   ومطالبة بفصل الميزانية التعويضات" تسييس"لى اعتراض فلسطيني ع": نهر البادر"إعمار  .10

كشفت الزيارة االستطالعية التي قام بها أمس وفد رفيع المستوى يمثل           :  عبد الكافي الصمد   -نهر البارد   
الدول المانحة لمخيم نهر البارد، حجم التضارب والتباين في المعلومات ووجهات النظر بـين الجهـات                

  .لمخيم، والمتمثلة بالفلسطينيين واألونروا والحكومة اللبنانية والدول المانحةالمعنية بملف إعادة إعمار ا
في الشمال سمير لوباني، أشار إلى أن وفداً مـن فـصائل المقاومـة واللجـان       " الجبهة الشعبية "مسؤول  

" إن - كواليتي"الشعبية الفلسطينية في الشمال، سلم الوفد مذكرة مطالب، خالل لقاء موسع عقد في فندق               
حل مشكلة استمالك أرض المخيم القديم، ونقلهـا إلـى          "عقب الزيارة، وأن المذكرة تتضمن دعوات إلى        

األونروا قبل إنجاز جرف الركام، وتأمين األموال الالزمة لبناء المخيم والمؤسسات التربوية واالجتماعية             
 واستكمال بناء الوحدات الـسكنية المتبقيـة        والدينية، وتأهيل القسم الجديد من المخيم الذي يعد امتداداً له،         

التي وعدت األونروا بإنجازها، وبناء مدرستين إضافيتين، وإشراك هيئات المجتمع المدني الفلسطيني في             
عمليات التخطيط واإلعمار المرتقبة، والتعويض على التجار الذين بلغت خسارتهم نحو مئة مليون دوالر              

  ".ي تضمنتها الدراسات ذكرت فقط ثالثة ماليين دوالرأميركي، بينما التعويضات الت
ـ        فصل موازنة المخيم المالية عن الموازنة المخصصة       "في موازاة ذلك، طالبت أوساط فلسطينية متابعة ب

وأبدت هـذه   ". للقرى اللبنانية المجاورة التي تضررت بفعل األحداث، حتى ال يحصل تداخل بين األمرين            
دعم " ماليين دوالر أميركي من أجل       5بة الحكومة اللبنانية الجهات المانحة بمبلغ       األوساط استغرابها مطال  

 ".؟!ضبط األمن المجتمعي"، تحت شعار "القوى األمنية المولجة أمن المخيم
  13/6/2008األخبار 

  
  جهات حاولت زجنا في الوضع اللبناني "... عين الحلوة" ال وجود للقاعدة في :المقدحمنير  .11

من المستحيل ان يتحول عـين      "ويؤكد قائد الكفاح المسلح في لبنان العميد منير المقدح أنه            :محمد صالح 
 الن كل القوى في المخيم وخاصة التي تملك تأثيرا عسكريا وأمنيا وسياسيا كمنظمـة               2,الحلوة الى بارد    

.  من هذا النـوع    التحرير الفلسطينية والقوى االسالمية، ال ترغب مطلقا في ادخال المخيم في اي تجربة            
وانسق مع القوى االسالمية، وليس هناك حالة       " اما قاتل او مقتول   "وأنا موجود في المخيم لمنع هذا االمر        

في مخيم عين الحلوة تشبه حالة فتح االسالم او حالة تشغل البال، والوضع مسيطر عليه رغم محـاوالت                  
للبنانية، لكننا لم ولن ننزلق ونصر علـى فـتح          جهات محلية وإقليمية الدخال الفلسطينيين في التجاذبات ا       

الحوار مع الحكومة اللبنانية حول كل شيء يتعلق بتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنـان بـدءا بـالحقوق                  
المدنية وصوال الى المطالبة بالعفو العام وانتهاء بتنظيم السالح، ونحن ليس لدينا أي مشروع خـاص او                 

  ". ودة إلى فلسطين ورفض التوطينمستقل في لبنان مشروعنا حق الع
وحتى السعوديين غادروا المخيم، وآخرهم     "في مخيم عين الحلوة     " القاعدة"ونفى المقدح أي وجود لتنظيم      

كذلك االمر بالنسبة لفتح االسالم فال وجود لها في هذا المخيم، بل يوجد عناصر مـن                . غادر قبل يومين  
  ". هم من خالل مقربين منهمجند الشام يتم التعامل معهم ومعالجة وضع

  13/6/2008السفير 
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  مسؤول فلسطيني في لبنان يحذر من تسلل غرباء الى مخيمات الالجئين .12

أكد مروان عبد العال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريح صحافي            :  أشرف الهور   -غزة  
 تحدثت عن وجود غرباء في بعض       تلقت القدس العربي نسخة منه أن هناك متابعة حثيثة للمعلومات التي          

وقال عبد العال وهو أيـضاً عـضو لجنـة           .المخيمات السيما بعد الحادثة األخيرة في مخيم عين الحلوة        
الطوارئ الفلسطينية في لبنان ان أي تسلل الى داخل المخيمات تتابعه األجهزة األمنيـة المحيطـة بهـا،                  

وأكد عبد العال أن المعلومات أوصلت الى وجـود          .مضيفاً بأن هناك لقاءات على مستوى جميع القوى         
وأكد أنه تم اخراج أحدى هـذه المجموعـات،          .حالتين عربيتين وليستا فلسطينيتين في مخيم عين الحلوة       

  .مؤكداً البدء بـ عملية مسح شاملة لهذا الواقع لمنع تواجد أي غريب داخل المخيمات
  13/6/2008القدس العربي 

  
   الجاري ليستبدل اولمرت25 حتى "كاديما"باراك يمهل  .13

 اكد وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك امس ان حزب العمل : وكاالت- رام اهللا -القدس المحتلة 
 حزيران اذا لم يعلن حزب كاديما الذي يتزعمه رئيس 25الذي يقوده سيصوت على حل الكنيست في 

 .تاريخالوزراء ايهود اولمرت رئيسا جديدا للحكومة حتى ذلك ال
في الوضع الحالي لألمور سنتخذ مبادرة تقديم مشروع قانون بحل "وقال باراك في لقاء مع صحفيين 

، مؤكدا من جديد انه يفضل "القرار بيد ايهود اولمرت وحزبه"واضاف ان ".  حزيران25الكنيست في 
اديما رئيس وزراء آخر كما أكد باراك ان حزب العمل مستعد للبقاء في الحكومة اذا عين ك". االستقرار"

 .من قيادييه
وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي امس ان رئيس هذه اللجنة تساحي هانغبي رأى ان تصريحات باراك تدل 

حول االستقرار ) باراك(حزب العمل يريد هذه االنتخابات المبكرة على الرغم من تصريحاته "على ان 
ت ان يترشح رئيس الوزراء في هذه االنتخابات التي ولم يستبعد هانغبي القريب من اولمر". السياسي

 .على حد قوله" خالل شهرين او ثالثة اشهر"يمكن ان تجرى 
 وفي المقابل، فإن رئيس كتلة العمل، إيتان كابل، قال إن اإلجراءات التي بادر إليها حزب كاديما غير 

لمرت لن يكون في رئاسة مرضية، حيث ال تتضمن تواريخ محددة، وال تضمن أي تأكيد على أن أو
 .الحكومة بعد االنتخابات

، "نكتة"وكان قد اعتبر عضو الكنيست أوفير بينيس استجابة أولمرت إلجراء انتخابات تمهيدية بمثابة 
وبحسبه فإن أولمرت قد حصل على أسبوع إضافي، وأن هذه الخطوة تنطوي على استخفاف وليست 

 .لقة بأولمرت فلن يتم تحديد موعدوأضاف أنه طالما بقيت المسألة مع. جدية
 كما اعتبر غدعون ساعار، رئيس كتلة الليكود في الكنيست، خطوة أولمرت بأنها مناورة أخيرة، لكونها 

واعتبرها وصفة للبقاء في السلطة خالل التحقيقات الجارية ضده، وأنها تأتي . ال تشتمل على تاريخ محدد
 .لمنع سن قانون لحل الكنيست

 13/6/2008جديدة الحياة ال
 

  جلعاد في القاهرة لبلورة اتفاق التهدئة ويتمسك بإطالق سراح شاليتعاموس  .14
أوضحت متحدثة باسم وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن المسؤول  :الوكاالت ,وائل بنات- القدس المحتلة

 المخابرات حيث التقى مدير, الكبير في الوزارة جنرال االحتياط عاموس جلعاد وصل إلى القاهرة أمس
 .المصرية اللواء عمر سليمان
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وذكرت مصادر إسرائيلية أنه أوضح للقيادة المصرية أن إسرائيل ما زالت تصر على شمل موضوع 
اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليت في الصفقة وتتوقع من مصر أن توقف عمليات التهريب إلى 

 .طار التهدئةقطاع غزة إضافة إلى فرض وقف إطالق نار شامل في إ
إذا حرصت حماس وباقي الفصائل على الحفاظ على الهدوء، فإننا بالمقابل "وقال مصدر أمني إسرائيلي 
، سيفتح فقط مقابل تقدم هام في 2007معبر رفح، المغلق منذ صيف . سنوسع ساعات نشاط المعابر
 ".المحادثات على تحرير شاليت

ي المصغر للشؤون األمنية حدد فترة أسبوعين لتحقيق وكشفت مصادر أن المجلس الوزاري اإلسرائيل
اتفاق تهدئة مع حماس في غزة، وإذا لم تتوقف النار في هذا الوقت على بلدات النقب الغربي، فإن 

 .الجيش اإلسرائيلي سيتلقى ضوءاً أخضر للخروج في عملية برية في عمق قطاع غزة
 13/6/2008الوطن السعودية 

  
  الحكومة بالتهدئة هدية لحماس وضربة لعباسقرار : وزير اسرائيلي .15

عن وزير كبير في المجلـس الـوزاري األمنـي          " هآرتس"نقلت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  
والسياسي المصغر قوله ان الوزراء قد أدركوا أن وزير األمن ليس معنيا بحملة عسكرية علـي قطـاع                  

ار المجلس بمثابة هدية لحماس وضربة للعناصـر        غزة، ومن هنا كان تصويتهم ضد الحملة، واعتبر قر        
المعتدلة في السلطة الفلسطينية، وأن ذلك سيؤدي الي ازالة الحصار المفروض علـي حركـة حمـاس                 

  .ويشجع جهات في العالم علي الحوار معها، علي حد قوله
  13/6/2008القدس العربي 

  
  كنية في القدس وحدة س1300الحكومة االسرائيلية تعطي الضوء االخضر لبناء  .16

 في عددها الصادر اليوم ان الحكومة االسرائيلية اعطت الضوء          "هارتس"ذكرت صحيفة    -القدس المحتلة 
وستبنى هذه   .للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية المحتلة       مسكن اضافي    1300االخضر الجمعة لبناء    

واتخذت لجنـة    .ة شمال المدينة  المساكن في حي رامات شلومو الذي يضم اصال حوالى الفي وحدة سكني           
في واحد من المشاريع االستيطانية االكثر طموحـا        , التخطيط العمراني لمدينة القدس هذا القرار الثالثاء      

 .في القدس الشرقية
  13/6/2008وكالة سما 

  
  قدسية السبت ال تشمل وقف البناء في المستوطنات: فتوى يهودية .17

اإلسرائيلية أمس، عن فتوى دينية يهودية أصـدرها        " هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
حاخام مستوطنة عوفرة في الضفة الغربية، وهي من أبرز أوكار المستوطنين المتطرفين، تسمح بالبنـاء               
في المستوطنات حتى في أيام السبت، الذي يصنف حسب الشريعة اليهودية كيوم عطلة رسـمي يحظـر                 

  .كليا العمل فيه
اخام آفي غيسر، فتوى تجيز العمل لبناء تسعة بيوت في هـذه المـستوطنة، طيلـة أيـام                  وقد أصدر الح  

األسبوع بما فيها أيام السبت، وذلك تحسبا لصدور قرار من المحكمة العليا اإلسرائيلية يقـضي بوقـف                 
  .البناء وإخالء األرض التي بملكية خاصة لفلسطينيين من قرية عين يبرود

ي في المستوطنة هم عمال أجانب، وأن اليهود ال يعملون في هذه البيوت أيـام               وقال الحاخام، إن من يبن    
السبت، وقالت الصحيفة إن الشريعة تمنع اليهودي حتى من ان يصدر أوامر عمل في أيام السبت، حتـى                  

  .لمن هم من غير اليهود
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ل إن المـسعى    وقال الحاخام غيسر إنه يستند على فتاوى وشروحات سابقة في الشريعة اليهوديـة تقـو              
، أهم من الحفاظ على قدسية السبت، ولهذا فإنه أصدر فتـواه            "أرض إسرائيل "للسيطرة على أراضي في     

  .من أجل فرض وقائع على األرض، قبل صدور أي قرار من المحكمة العليا اإلسرائيلية"هذه 
  13/6/2008الغد األردنية 

 
  سكان جنوب إسرائيل يصفون حكومتهم بحكومة الجبناء .18

آثار ما سمي بتردد وارتباك الحكومة اإلسرائيلية برئاسة إيهود أولمـرت فيمـا             :  سامي سعيد  -م اهللا   را
يتعلق باتخاذ القرارات المناسبة اتجاه األوضاع السائدة في قطاع غزة وخاصة استمرار سقوط الصواريخ              

ووصـف  .  قطاع غزة  الفلسطينية على مناطقهم، غضب وحنق سكان البلدات اإلسرائيلية المتاخمة لحدود         
التي تخشى القيام بخطوات دراماتيكية وال تفكـر سـوى          " حكومة الجبناء "الجنوبيون الحكومة الحالية بـ     

 .وفقا ألقوال أحد المزارعين في المنطقة الجنوبية-بالكراسي التي يجلس عليها الوزراء والمسؤولون 
فون هذه األيام على التحضير للخطوات      وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة معاريف إن سكان الجنوب يعك        

االحتجاجية القادمة ضد قرار الكابنيت بتأجيل العملية العسكرية الكبرى ومنح جهـود التهدئـة فرصـة                
 . إضافية، متهمين الحكومة بتجاهلهم والسعي وراء مصالحها الذاتية

  13/6/2008العرب القطرية 
  

  قريباً في قضية مغنية" ة الحسابتصفي"حزب اهللا ينوي : االستخبارات اإلسرائيلية .19
عن مصادر عسكرية إسرائيلية إحساسها بالقلق من احتمال أن يأتي رد حـزب اهللا علـى                " هآرتس"نقلت  

إلى أن إسرائيل تقدر أن سعي حـزب        " هآرتس"وأشارت   . شكل اغتيال شخصيات أمنية رفيعة المستوى     
للرد لصد االنتقادات ضده بأنـه ابتعـد عـن          اهللا لتصفية الحساب اآلن بات أقوى من قبل بسبب حاجته           

وأوضـحت أن أحـد الـسيناريوهات األشـد إزعاجـا           . محاربة إسرائيل ليوجه سالحه للداخل اللبناني     
لإلسرائيليين والتي يجري التحسب لها هو المساس بشخصيات هامة، خـصوصا مـن ذوي الخلفيـات                

  .  العاملين والمتقاعدينويجري التركيز على وجه الخصوص على كبار الضباط. األمنية
ـ    أنه رغم اختفاء موضوع مغنية عـن عنـاوين الـصحف إال أن             " هآرتس"وكتب المراسل العسكري ل

وشدد على أن حالة التأهب     . االستخبارات اإلسرائيلية تقدر أن حزب اهللا ال يزال يبحث عن الثأر الغتياله           
ارية المفعول وأنـه فـي إطارهـا اتخـذت          التي أعلنت في المؤسسة األمنية في شباط الفائت ال تزال س          

  . خطوات حماية معززة على الحدود الشمالية وحول أهداف إسرائيلية في العديد من دول العالم
أن اإلنذارات بشأن عمليات من جانب حزب اهللا تزايدت رغم ما تحقق مؤخرا فـي               " هآرتس"وأوضحت  

   .ل األسرىاالتصاالت غير المباشرة بوساطة ألمانية حول مسألة تباد
  13/6/2008السفير 

  
  أولمرت يدرس الموافقة على اقتراح فرنسي للقاء األسد في باريس .20

أعلنت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس المحتلة
ي باريس مع أولمرت يفكر باالستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لعقد لقاء قمة أول ف

اإلسرائيلية إذا ما وافق أولمرت واألسد على " معاريف"وذكرت صحيفة  .الرئيس السوري بشار األسد
 .االقتراح الفرنسي، فستكون هذه قمة تاريخية واألولى بين زعيمي إسرائيل وسوريا

ة جاءت ضمن وقالت إن أولمرت أعرب عمليا عن موافقة مبدئية للمشاركة في القمة، وإن الدعوة الفرنسي
قمة وأضافت أن فرص عقد هذه ال .أمور أخرى على خلفية زيارة ساركوزي المرتقبة إلى إسرائيل
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محدودة، ذلك أن لقاء مباشرا بين أولمرت واألسد سيشكل خروجا عن المبدأ الذي قررته إسرائيل 
 .وسوريا وبموجبه تتم محادثات السالم بين الطرفين بشكل غير مباشر عن طريق الوساطة التركية

 13/6/2008الوطن السعودية 
  

   جنوبي لبنانن الحلوةعي أمني قرب  تحذر من تداعيات حادث الحقوقية"شاهد"مؤسسة  .21
االعتداء الذي طال مركزاً للجيش اللبنـاني عنـد         ) شاهد( استنكرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان    

ونبهت من خطورة هذا الحادث، وما      . مسأ مساء أول من     جنوبي لبنان المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة      
مخيم، الذي يعاني منـذ فتـرة مـن         الن في   يترتب عليه من انعكاسات على األرض تطال السكان المدنيي        

ن الضغط األمني واالقتصادي واالجتماعي الذي تعيـشه        أواعتبرت   .منية شديدة على مداخله   أاجراءات  
المخيمات الفلسطينية بشكل عام ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، قد تكون له انعكاسات خطيـرة وتولـد                 

نسانية بين الحاجات األمنيـة     إيجاد مقاربة   إلى  إنانية  السلطات اللب ودعت المؤسسة   . حاالت عنف محتملة  
نها بصدد إصدار تقرير مفصل عن الواقع االنساني لمخيم عين الحلوة           أوحاجات السكان المدنيين، معلنة     

  .يامأفي غضون 
  13/6/2008المستقبل 

  
  تقرير يحذر من مخطط إسرائيلي لتفريغ شريط من المباني في محيط األقصى .22

، مـن اسـتمرار     "مركز القدس للحقوق االجتماعيـة واالقتـصادية      "حذر تقرير أصدره    : ةالقدس المحتل 
الحفريات اإلسرائيلية أسفل العقارات والمباني في البلدة القديمة من القدس المحتلة، خاصة تلك المتاخمـة               

ـ                 . للمسجد األقصى  ن وعبر التقرير عن القلق من أن تكون أعمال الحفر هذه مقدمـة لتفريـغ شـريط م
، وذلـك فـي     "خطرة آيلة للسقوط  "العقارات والمباني في محيط المسجد األقصى، تحت ذريعة أنها مبان           

وقت تفرض فيه بلدية القدس االحتاللية قيوداً مشددة على أعمال الترميم والصيانة للمبـاني والعقـارات                
  .داخل أسوار البلدة القديمة

  12/6/2008 قدس برس
  

 دة الطالب الغزيين العالقين بسبب الحصارلمساعحملة بريطانية واسعة  .23
أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، أن تحركات جدية وواسـعة              : ألفت حداد 

، برعايـة   "دعوا الطلبـة الفلـسطينيين يدرسـون      "طالق حملة واسعة بعنوان     إتشهدها بريطانيا من أجل     
.  إثارة قضية الطلبة العالقين في غزة بفعل الحصار اإلسرائيلي         هدفبالمجلس األعلى للطلبة البريطانيين     

 بعد جهود حثيثة بذلت من قبل الطالب الفلسطيني خالد المدلل أثناء مشاركته فـي               وقد جاءت هذه الحملة   
احتجز العام   وهو الذي كان قد      .مؤتمر المجلس األعلى للطلبة البريطانيين في مدينة كونفتري البريطانية        

ي غزة ألكثر من ستة أشهر دون أن يتمكن من العودة الى مقعد دراسته في جامعة برادفورد،                 الماضي ف 
مما  ، وصدى مؤثراً  القت تعاطفا كبيراً  التي   و "دعوا خالد يدرس  "وكانت في حينه قد أطلقت حملة بعنوان        

  . بالدراسةهجل السماح لأدفع العديد من الجهات لتبني قضيته والضغط على االحتالل من 
  12/6/2008 48عرب

  
   فلسطينيا148ًاالنقسام الفلسطيني شهد مقتل عام : مركز حقوقي .24

المركز الفلسطيني لحقوق االنسان حمدي شقورة العـام المنـصرم           عتبر نائب مدير  ا: ا ف ب، رويترز   
وضاع حقوق االنـسان    أالتراجع غير المسبوق في     " بسبب   " للقضية الفلسطينية  شبه بنكبة جديدة وتدميراً   أ"

 17 في غزة بـين       فلسطينياً 118لى مقتل   إوتشير إحصائيات أوردها المركز     . "في الضفة الغربية وغزة   
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 30 في انتهاكات لحقوق االنسان، فيما قتـل فـي الفتـرة نفـسها               ،2008  حزيران 1 و 2007حزيران  
  .ينياً فلسط163 قتل فيها 2007 حزيران 15االشتباكات التي سبقت في حين أن .  في الضفةفلسطينياً

  13/6/2008السفير 
  

  ترفض تكريس االنقسام وتؤكد ضرورة توحيد البيت الفلسطيني غزةفي " كتلة الصحافي" .25
أنها عقدته أمس في غزة،     ي  الذمؤتمرها العام الثامن    خالل   ي،أكدت كتلة الصحافي الفلسطين    :محمد البابا 

 االنقسام في الساحة الفلـسطينية      لن تسجل على نفسها بأي حال من األحوال أي موقف من شأنه تكريس            
عامة، واإلعالمية على وجه الخصوص، وأنها ستعمل جاهدة على جمع الصف وتوحيد الكلمة على األقل               

  .في البيت الداخلي للصحافيين، ليكون بيتاً للجميع
  13/6/2008األيام الفلسطينية 

  
 زة بزيارة أبنائهم غأسرىلية للسماح لعائالت يسرائالعليا اإلالمحكمة التماس أمام  .26

سرائيلية خرى أمس التماساً للمحكمة العليا اإل     أقدم مركز الدفاع عن الفرد ومراكز حقوق انسان         : رام اهللا 
 الذين يبلغ   األسرى في السجون اإلسرائيلية،    بنائهمأالعائالت من قطاع غزة من زيارة       تمكين  عادة  إبطلب  
 بالقانون   باتاً هذه الزيارات عقاب جماعي ممنوع منعاً      إلغاءن  أأكد الملتمسون   حيث   . اسيراً 930 همعدد

  .الدولي
  13/6/2008الحياة الجديدة 

  
  وقوات االحتالل تقتحم جنين.. صابة فلسطينيين بهجوم للمستوطنينإ .27

حد المواطنين في بلدة حوارة     أ مستوطنة يتسهار منزل     قاطنيمس عدد من    أهاجم   : وليد عوض  - رام اهللا 
صابة مواطنين فلسطينيين   إكدت مصادر أمنية فلسطينية      حيث أ  .مال الضفة الغربية  جنوب مدينة نابلس ش   

مس مدينة جنـين ومخيمهـا وبلـدة        أ اقتحمت قوات االحتالل فجر      ىخرأومن جهة   . هجومالبجراح في   
مـس   اعتقلـت أ قوات االحـتالل   في حين كانت     . جهة مجهولة  ىلإ هماقباطية، واعتقلت مواطنين واقتادت   

  .في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية  فلسطينياًاطناً مو28االول 
  13/6/2008القدس العربي 

  
 االسرائيليين يرون اجتماعات عباس اولمرت غير مفيدة من %55 ومن الفلسطينيين% 68 .28

سرائيلي مشترك للرأي العـام نفـذه       إ/ نتائج استطالع فلسطيني    أمس أكدت: ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   
ني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم فـي الجامعـة               المركز الفلسطي 

من اإلسـرائيليين يعتقـدون أن   % 55، أن 2008 حزيران 7 أيار و27العبرية في الفترة الواقعة ما بين    
 فـي   .ضرورة استمرارها % 36رى  ياالجتماعات بين عباس وأولمرت ليست مفيدة وينبغي إيقافها فيما          

وأظهـرت   .أن هذه االجتماعات غير مفيدة وينبغي إيقافهـا       يرون أيضاً    الفلسطينيين   من% 68حين أن   
النتائج أن الجمهور اإلسرائيلي منقسم بشأن اتفاق لوقف إطالق النار يشمل اإلفراج عن الجنـدي جلعـاد               

غزة فيما توقـف    شاليط وتقوم بموجبه حماس بإيقاف كافة الهجمات المسلحة وصواريخ القسام من قطاع             
فـي  %. 47ويؤيـده  % 50 حيث يعارض ذلك     ،قطاع وتزيل اإلغالق  ال عملياتها العسكرية في     "إسرائيل"

% 78أما بين الفلسطينيين فإن      .إذا لم يشمل االتفاق إطالق شاليط     % 68ترتفع نسبة المعارضة إلى     حين  
إذا لم يشمل وقف إطالق     % 20 إلىهذ النسبة   تهبط  و،  "إسرائيل"يؤيدون وقف إطالق النار بين حماس و      

وأوضحت النتائج أن مـن بـين كافـة المـسارات            . لمعبر رفح   فورياً النار الضفة أو إذا لم يشمل فتحاً      
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من اإلسرائيليين أن المسار الفلسطيني ينبغي أن يكـون المفـضل لـدى             % 24عتقد  يالتفاوضية الراهنة   
، "إسـرائيل "ر الذي ينبغي أن يكون المفضل لدى        أن المبادرة العربية هي المسا    % 20يعتقد   و ،"إسرائيل"

أن اتفاق سالم كامل وتطبيع للعالقات مع سوريا مقابل إعادة هـضبة الجـوالن هـو                % 12بينما يعتقد   
يعتقدون أن كافة هذه المسارات ينبغـي       % 32  وفي المقابل فإن   . تفضيله "إسرائيل"ـالمسار الذي ينبغي ل   

مبادرات سالم محددة، فإن النتائج تشير إلـى انخفـاض ملمـوس بـين     أما بالنسبة لتأييد  .عدم تفضيلها
ينخفض التأييد بين اإلسرائيليين لرزمة تسوية دائمة علـى         حيث  اإلسرائيليين واستقرار بين الفلسطينيين،     

أما بين الفلسطينيين فبقيت نسبة تأييد اتفاق كهذا مستقرة حيث تبلغ            %.50غرار أفكار كلينتون ألقل من      
مـن اإلسـرائيليين    % 67 بـين أن   إلـى ذلـك ت     .في كانون أول الماضي   % 47مقارنة مع   % 46اليوم  

 .يؤيـدون ذلـك   % 22، مقابل    من هضبة الجوالن مقابل سالم كامل مع سوريا         كامالً يعارضون انسحاباً 
 اإلسرائيلي أو لو تم   /من الفلسطينيين أنه لو حصل تقدم في المسار السوري        % 32عتقد   ي في هذا المجال،  و

قـول  ي فيما   ،إسرائيلي/التوصل التفاق سالم بين الطرفين فإن ذلك سيدعم جهود التوصل لسالم فلسطيني           
أن ذلك لـن  % 35 يعتبر ، بينمااإلسرائيلية/أن ذلك سيشكل عقبة أمام نجاح المفاوضات الفلسطينية % 26

% 51 و ونؤيـد يمـن اإلسـرائيليين     % 47 وعلى صعيد آخـر فـإن        . على هذه المفاوضات   يترك أثراً 
 إال أن .  للتوصل لتسوية مـع الفلـسطينيين       إجراء محادثات مع حماس إذ كان ذلك ضرورياً        ونعارضي

تعارض إجراء محادثات مع حكومة وحـدة وطنيـة         % 35تؤيد ونسبة   % 62أغلبية إسرائيلية تصل إلى     
أغلبية تـصل إلـى   أما بين الفلسطينيين فإن  . تشكيل حكومة كهذه    لو تم فعالً   تتشكل من حماس وفتح معاً    

عارض ي فيما   ، على التفاوض معها   األخيرة إذا وافقت    "إسرائيل"تعتقد أن على حماس التفاوض مع       % 60
من اإلسرائيليين أن فرص التوصـل التفـاق        % 28 من جهة أخرى يرى      .إجراء مفاوضات كهذه  % 35

ت مع أبـو مـازن      أن المفاوضا % 36 رىيالبرغوثي فيما   مروان  أكبر لو كانت المفاوضات تجري مع       
يعتقدون أن أبو مازن أكثر قدرة من البرغـوثي         % 31أما بين الفلسطينيين فإن     . أكثر قدرة على النجاح   

أن البرغوثي أكثر   % 28رى  ي فيما   ، لتقديم تنازالت أكثر للفلسطينيين في المفاوضات      "إسرائيل"على دفع   
يعتقـدون أن   % 25في حـين أن      ، القدرة أن االثنين يتمتعان بنفس   % 11 عتقديقدرة على القيام بذلك، و    

من الفلسطينيين  % 66من اإلسرائيليين و  % 69يعتقد   إلى ذلك    .االثنين ال يمتلكان القدرة على القيام بذلك      
من اإلسرائيليين  % 28رى  ي فيما   ،بأن فرص قيام دولة فلسطينية خالل السنوات المقبلة ضئيلة أو منعدمة          

  .توسطة أو عاليةمن الفلسطينيين أن الفرصة م% 30و
  13/6/2008الحياة الجديدة 

  
  برامج لمكافحة الفقر في فلسطينالهباش يطلع على  .29

اطلع محمود الهباش وزير الشؤون االجتماعية في الـسلطة الفلـسطينية، علـى        :أسامة العيسة  -القدس  
قر فـي األراضـي     لتي ينفذها برنامج الرائد لمكافحة الف     انماذج لبعض المشاريع الخاصة بمكافحة الفقر،       

ن هذا المشروع سيشمل تمويل مـشاريع صـغيرة         أبرنامج،  ال ةهبة بركات مدير  وأوضحت   .الفلسطينية
 من حالة الفقر من خـالل       الخروج عائلة فقيرة في الضفة الغربية، وقطاع غزة لتمكينها من           4000لنحو  

معلومات وقطاعات اقتـصادية  مشاريع مدرة للدخل في مجاالت عدة مثل الزراعة والتجارة وتكنولوجيا ال  
  . مشروع منذ بداية العام الجاري1300تم تنفيذ مبينة أنه قد . أخرى

  12/6/2008موقع ايالف 
  

  ونروا في قطاع غزةاأل مليون دوالر إجمالي قيمة القروض المقدمة من دائرة تمويل تسعون .30
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وا أن إجمالي قيمة القروض التـي       ونراألأعلن ناصر جبر، مدير دائرة التمويل التابعة لوكالة          :حامد جاد 
 وحتى نهاية شهر أيار الماضي بلغت أكثر من         1991قدمتها الدائرة في قطاع غزة منذ تأسيسها في عام          

وأكد أن خدمة اإلقراض أسهمت إلى حد كبيـر          . ألف قرض  87 مليون دوالر، شملت منح أكثر من        90
في ونوه   .ة ألصحاب المشاريع والعاملين فيها    في الحد من نسب البطالة والفقر وتحسين الظروف المعيشي        

 إلى ما أولته الدائرة من اهتمام بتعزيز دور المرأة عبر دعم مشاركتها في الحياة االقتصادية،                هذا السياق 
من إجمـالي عـدد     % 45 ألف قرض، ما شكل نسبة       40حيث بلغ عدد القروض التي قدمت للنساء نحو         

  .القروض التي تم تمويلها
  13/6/2008فلسطينية األيام ال

  
 فرنسا ستبني منطقة صناعية في بيت لحم  .31

أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، سيضع      ،  كشفت مصادر فرنسية ومحلية    :أسامة العيسة  -بيت لحم   
. حجر األساس لمنطقة صناعية ستبنيها فرنسا في مدينة بيت لحم، في وقت الحق من الـشهر الجـاري                 

نطقة صناعية في المدينة الفلسطينية المحاصرة، حيز التنفيذ العملي، علـى           وبهذا يدخل مشروع إنشاء م    
  .الرغم من أنه لم يعلن حتى اآلن عن المكان الذي ستبنى فيه المنطقة

  12/6/2008موقع ايالف 
  

  تقضي بسجن ثالثة متهمين بقضية اسلحة حماس" أمن الدولة" .32
مها القابلة للتمييز بوضع ثالثة متهمين بقضية قضت محكمة أمن الدولة األردنية، امس، في احكا: عمان

 سنة بعد تجريمهم وادانتهم بالتهم 15 الى 5اسلحة حماس باالشغال الشاقة المؤقتة لمدد تراوحت مابين 
الثالثة المسندة اليهم وهي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، وشراء مواد مفرقعة من دون ترخيص 

ى وجه غير مشروع باالشتراك، وحيازة اسلحة اوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها عل
 . قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع باالشتراك

 13/6/2008الدستور 
  

  تكليف فرنسي صهيوني بتنظيم فعاليات مهرجان االردن يثير عاصفة انتقادات ضد التطبيع .33
تطبيع النقابية في األردن علي خطوط المعركة االعالمية دخلت لجان مقاومة ال:  بسام البدارين-عمان 

المثارة حاليا ضد تنظيم مهرجان ثقافي وفني جديد باسم مهرجان األردن عبر وكيل ومتعهد فرنسي تقول 
وتقول النقابات المهنية األردنية ان ليفي يترأس . النقابات المهنية ان عالقاته معروفة بالكيان الصهيوني

تخصصة بالعالقات العامة وكان قبل وقت قصير رئيسا للهيئة المشرفة علي احتفاالت شركة فرنسية م
 عاماً علي اغتصاب فلسطين، عالوة على أنه من الداعمين الدائمين للكيان 60الكيان الصهيوني لمرور 

  .الصهيوني ومتعاطف جداً معه، وهذا واضح من مقاالته وتصريحاته
  13/6/2008القدس العربي 

  
  لن تكون المخيمات مالذاً لإلرهابيين :  يتفقد محيط عين الحلوةلجيش اللبناني باإلنابةقائد ا .34

 قبل امس، بقعة انتشار لواء المشاة الثالث في ،تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري
، الفتا "الرهابيينلن تكون مالذا آمنا ل"وأكد ان المخيمات الفلسطينية في لبنان . محيط مخيم عين الحلوة

خصوصا ان امن الشعبين اللبناني "على هذا الصعيد،  الى اهمية التعاون مع االخوة الفلسطينيين
والفلسطيني هو مسؤولية الجميع، في ظل اجواء التفاهم والوفاق التي تتطور يوما بعد يوم بين الفرقاء 

  . "اللبنانيين مع انطالقة العهد الجديد
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  13/6/2008السفير 
  

  
 " اسرائيل"الجامعة تطالب االتحاد االوروبي بعدم توثيق التعاون مع  .35

دعت جامعة الدول العربية االتحاد االوروبي، امس، الى عدم توسيع التعاون :  بترا-ب .ف. أ–القاهرة 
وقال االمين العام . في االراضي الفلسطينية" انتهاكاتها لحقوق االنسان"طالما استمرت في " اسرائيل"مع 
مساعد للجامعة احمد بن حلي، ان مجلس الجامعة بحث، خالل اجتماع طارئ عقده في مقر الجامعة ال

في اطار " اسرائيل"االمتيازات التي يعتزم االتحاد االوروبي منحها لـ"على مستوى المندوبين الدائمين، 
ال تستحقها خاصة " اسرائيل"الجامعة العربية تعتبر هذا االجراء هدية لـ"واضاف ان . الشراكة بينهما

واوضح ان االمين العام ". انها تقوم بانتهاكات متواصلة لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية المحتلة
بعث برسالة عاجلة الى مسؤولي االتحاد االوروبي يطالبهم فيها بعدم منح "للجامعة العربية عمرو موسى 

  "".اسرائيل"امتيازات جديدة لـ
  13/6/2008الدستور 

  
  مشروع قرار عربي لمجلس األمن لوقف االستعمار اإلسرائيلي .36

قرر مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية بمقر الجامعة بالقاهرة، أمس، تقديم مشروع : وكاالت
قرار إلى مجلس األمن الدولي أو الجمعية العامة لألمم المتحدة للنظر في موضوع االستعمار اإلسرائيلي 

وكلف مجلس الجامعة المجموعة العربية لدى األمم المتحدة بالتنسيق . فلسطينية المحتلةفي األراضي ال
بصفة عاجلة مع دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وحركة عدم االنحياز والمنظمات اإلقليمية لتقديم مشروع 

لشرق القرار من أجل النظر أيضا في تطورات االستعمار الخطيرة ومساسها بفرص تحقيق السالم في ا
مشروع القرار العربي "وقال األمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي إن . األوسط

ودان المجلس ". يأتي بناء على مبادرة من المملكة العربية السعودية الستصدار قرار دولي لوقف العدوان
ادفة إلى توسيع وتكثيف االستعمار وكل المشروعات اإلسرائيلية اله" اإلسرائيلي"في قرار له االستعمار 

وطالب المجلس أمريكا بالوفاء . خاصة ما أعلن عنه مؤخرا من مشروعات جديدة في القدس الشرقية
  ".إسرائيل"بالتزاماتها تجاه السالم واتخاذ موقف حازم تجاه 

  13/6/2008اإلتحاد اإلماراتية 
  

  اح التهدئةسليمان يستقبل غلعاد وتفاؤل مصري بقبول اقتر: القاهرة .37
استقبل رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، أمس، مستشار :  جيهان الحسيني-القاهرة 

ووصف . وزير الدفاع االسرائيلي، رئيس الطاقم السياسي والعسكري في وزارة الدفاع عاموس غلعاد
يليون المقترح المصري نتوقع أن يقبل اإلسرائ"مصدر مصري مطلع اجواء المحادثات بااليجابية، وقال 

، ولفت إلى أن زيارة غلعاد لمصر جاءت عقب اتصاالت مكثفة مع اإلسرائيليين، "المتعلق بالتهدئة
كان رد الفعل اإلسرائيلي عاجال ومرحبا، وعلى ضوء هذه االتصاالت أرسل وزير الدفاع : "موضحاً

للتهدئة يتضمن التزام الجانبين يذكر أن المقترح المصري ". ايهود باراك مستشاره غلعاد إلى مصر
" اسرائيل"بتهدئة مدتها ستة اشهر في قطاع غزة تتوقف خاللها ) حركة حماس(اإلسرائيلي والفلسطيني 

عن أي عمليات عسكرية ضد القطاع تستهدف المدنيين وتتوقف االغتياالت في حق أي من كادر 
وقف اطالق الصواريخ على المدن ومن الجانب الفلسطيني، تتعهد حماس ب. الفصائل الفلسطينية

كما ينص المقترح المصري على تشغيل جميع المعابر بين قطاع غزة ". إسرائيل"والمستوطنات جنوب 
عقب توقيع اتفاق التهدئة بثالثة أو أربعة أيام، ويتم السماح لمرور السلع التموينية ومواد " إسرائيل"و
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ويذكر أن القاهرة تطلب إبرام اتفاق التهدئة في . ان القطاعالبناء والمواد الطبية والحاجات األساسية لسك
وتعتبر مصر التهدئة مدخالً لحلحلة قضايا عدة، على رأسها صفقة اطالق األسرى .  أسرع وقت ممكن

وأوضحت المصادر، ان اجواء . من خالل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت
ضايا كثيرة، على رأسها اطالق شاليت وتنشيط المسار السياسي، مشيرة إلى عدم التهدئة ستمهد لمعالجة ق

ولفتت إلى ان تشغيل معبر رفح غير مشمول في . إمكان استئناف المفاوضات في ظل تبادل اطالق النار
  .اتفاق التهدئة، لكن مصر وعدت حماس بأنه عقب التوصل إلى التهدئة ستفتح مصر ملف معبر رفح

  13/6/2008الحياة 
  

    جهود مصرية لتحقيق مصالحة فلسطينية على مرحلتين  .38
شرعت مصر في تحرك يستهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية على مرحلتين، في ضوء استعداد  :القاهرة

 في قطاع غزة خالل الحوار وإعادة األوضاع إلى ما 2007يونيو / حماس لمناقشة ما حدث في حزيران
 الفلسطينية وحركة فتح شروطا للحوار أهمها التراجع عن انقالب يونيو كانت عليه، وسط وضع السلطة

أن الجانب المصري طلب من فتح " الخليج"وعلمت  .، واستعداد حماس للحوار دون شروط مسبقة2007
والسلطة الفلسطينية والفصائل الداعمة لها من ناحية ومن حركة حماس من ناحية أخرى وضع مسودة 

يير األوضاع على قاعدة احترام الشرعية، يجري التشاور مع الطرفين بشأنهما مشروع للمصالحة وتس
  .تمهيدا لحوار مباشر وشامل بين الفصائل في المرحلة الثانية) كمرحلة أولى(لتقريب وجهات النظر 

  13/6/2008الخليج اإلماراتية 
  

 موسى يبحث مع الطيبي آفاق المصالحة الفلسطينية .39
ن العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عضو الكنيست الدكتور احمد الطيبي استقبل األمي: رام اهللا

رئيس الحركة العربية للتغيير في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ودار الحديث بشكل أساسي حول آفاق 
وعبر موسى عن استعداد الجامعة لبذل كل جهد  .المصالحة الفلسطينية ودور الجامعة العربية في ذلك

كن في هذا اإلطار داعيا كل من يستطيع أن يساهم في هذا الموضوع العمل من اجل تقليص الهوة بين مم
وأكد الطيبي على كون المبادرة اليمنية ببنودها السبعة أداة كفيلة بإعادة اللحمة إلى البيت . األطراف

عن تقديره وعبر موسى . ف وحماس برعاية مصرية ومظلة عربية.ت.الفلسطيني عبر حوار بين م
لجهود الطيبي الذي كان اجتمع مع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح في صنعاء من اجل تقريب 

  .وجهات النظر بين األطراف وتعزيز الوحدة الوطنية
  13/6/2008الحياة الجديدة 

  
  وندرس توفير الضمانات منعا للفشل.. ال موعد للحوار الفلسطيني: مصادر مصرية .40

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن القاهرة رحبت باستضافة الحوار  :شاهين ربيع -القاهرة 
غير أن . الفلسطيني، وفقا للطلب الذي أبداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارته لمصر مؤخرا

 المصادر التي نفت تحديد موعد محدد أو نهائي بعد النطالق هذا الحوار وأكدت أن القاهرة تدرس األمر
جيدا بدقة وعناية مع جميع األطراف المعنية، قبل بدء هذا الحوار، حتى ال تتكرر سوابق تعثر جوالت 
مماثلة سواء التي جرت على أراضيها أو من جانب دول عربية أخرى، السيما ما يتعلق بعدم تنفيذ 

الحوار أبدته الى وشددت المصادر على موقف مصري ثابت حيال هذا . االتفاقيات التي تم التوقيع عليها
السلطة الوطنية ورئيسها يؤكد على ضرورة مشاركة كل الفصائل الفلسطينية بهذا الحوار دون استثناء 

كما أشارت الى أن القاهرة تناقش أيضا توفير كافة الضمانات التي تكفل نجاح الحوار . ألي منها
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صفحة الماضي بكل سلبياتها ومعالجة وخروجه بالنتائج المرجوة التي تلبي المصلحة الفلسطينية، مع طي 
  . األخطاء التي وقعت، مع اعتراف المسؤولين عنها بها والتعهد بعدم تكرارها

  13/6/2008عكاظ 
  

 في إقامة السالم" إسرائيل"يشكك برغبة رئيس الوزراء السوري  .41
ده دعت قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إن بال :ب.ف. أحمد ياسين، أ-أنقرة، بروكسل 

إذا كانت راغبة ومستعدة لتحقيق السالم أن " إسرائيل"إلى إقامة سالم عادل وشامل في المنطقة، وعلى 
لم تكشف عن نواياها، وما إذا كانت " إسرائيل"وأضاف أن الموقف السوري واضح لكن . تعلن ذلك

لفلسطيني تؤكد أنها غير بالفعل تريد تحقيق السالم، مشيرا إلى أن ممارساتها العدوانية بحق الشعب ا
  . راغبة في السالم

  13/6/2008الوطن السعودية 
  

  التخلي عن إيران وحزب اهللا وحماس لم يشترطه أحد: األسد .42
" هندو"تها، أمس، جريدة قال الرئيس بشار األسد، أمس، في مقابلة نشر:  إبراهيم حميدي-دمشق 
 إيران و حزب اهللا وحماس، مشيراً إلى أن دمشق  إن أحداً لم يطلب من سورية قطع عالقاتها معالهندية،

من النقطة التي توقفت عندها قبل اغتيال رئيس الوزراء " إسرائيل"طلبت استئناف المفاوضات مع 
 في المئة من عناصر اتفاق السالم أنجزت 80اإلسرائيلي إسحق رابين، خصوصاً أنها تعتبر أن أكثر من 

  .خالل هذه الفترة
  13/6/2008الحياة 

  
  القذافي ينتقد تصريحات اوباما بشأن القدس .43

انتقد الزعيم الليبي معمر القذافي بشدة ما جاء في خطاب مرشح الحزب الديموقراطي لالنتخابات 
، وهو من "إيباك"الرئاسية االمريكية باراك اوباما امام المؤتمر السنوي للجنة العامة األمريكية اإلسرائيلية 

وكان اوباما قد قال في أول خطاب له منذ اعالنه الفوز . لواليات المتحدةاكثر اللوبيات نفوذا في ا
، لكنه شدد على أن أي دولة فلسطينية يجب أن "إسرائيل"بترشيح حزبه، إن السالم يخدم مصلحة أمريكا و

وأن تبقي عليها دولة يهودية عاصمتها القدس التي يجب أن تظل مدينة موحدة غير " إسرائيل"تضمن أمن 
، إما جاهل بشؤون الشرق االوسط، واما انه "األخ الكيني"وقال القذافي ان اوباما، والذي نعته بـ. مةمقس

وقال القذافي إنه يجب على أوباما أن يتبنى سياسة مؤيدة للشعوب . يكذب إلعطاء دفعة لحملته االنتخابية
" عمالء"العربية الحرة وليس الفقيرة والضعيفة مثل الفلسطينيين وأن يكون صديقا لمن وصفهم بالشعوب 

حيث " اسرائيل"وانتقد القذافي اعالن اوباما دعمه لـ. واشنطن في العالم العربي المكروهين من شعوبهم
 مليار دوالر لالسرائيليين والمزيد من الدعم العسكري، بينما تجنب الحديث عن 30قال انه سيخصص 

 . الترسانة النووية االسرائيلية
  12/6/2008بي بي سي 

 
    المخيم مليون دوالر كلفة إعمار  450: الباردمخيم نهر في لألنروا جولة ميدانية  .44

المبلغ الذي سوف تطلبه " في لبنان هدى سمرا صعيدي ان قالت رئيسة قسم اإلعالم في االونروا: البارد
 450، قد يقارب  والدولة اللبنانية في اطار ما يسمى الصندوق المتعدد االطراف للدول المانحةالونرواا

 هاجولة ميدانية نظمتجاء ذلك بعد . "مليون دوالر اميركي، ونتمنى ان نحصل عليه او على وعود لتأمينه
 في أرجاء مخيم نهر البارد بشقيه القديم والجديد، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر "األونروا"وكالة 
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ر الحالي في العاصمة النمساوية فيينا لدعم إعادة  من الشه23الدول المانحة للوكالة المزمع انعقاده في 
خاللها  ممثلين عن الدول المانحة، وجرى اإلطالع االونرواإعمار المخيم، ضمت إلى جانب مسؤولي 

 . على سير األعمال واالستماع الى شرح عن األوضاع المعيشية واالجتماعية للعائالت المقيمة في المخيم
  13/6/2008السفير 

  
  نواب أوروبيينلدى انتقادات شديدة يثير األوروبية  -اإلسرائيلية  الرتقاء بالعالقاتاإقتراح  .45

 " األوروبية-االرتقاء بالعالقات اإلسرائيلية " اقتراحات خطة أثارت: يضي نورالدين الفر-بروكسيل 
مان وقالت عضو البرل. انتقادات شديدة في صفوف النواب األوروبيين العارفين بالوضع في الميدان

طلبات مجحفة " "إسرائيل" اذ قدمت "صدمت بشكل المبادرة ومضمونها"فيرونيك دي كيزي انها 
واضافت ان . "للمشاركة، على كل المستويات، في آليات صنع القرار والسياسات والبرامج األوروبية

الستيطان تعاني من وطأة التاريخ وال ترى زحف ا"المبادرة تتجاوب مع رغبة دول أعضاء في االتحاد 
لجنة العمل في البرلمان األوروبي الخاصة بالشرق "وعقدت . "في الضفة الغربية والقدس وحصار غزة

  . اجتماعا مغلقا بحث نتائج معاينة وفد النواب األوروبيين حقيقة الوضع في األراضي الفلسطينية"األوسط
  13/6/2008الحياة 

  
 ذائية عن غزة جريمة حربمنع المواد الغ: الحملة األوروبية لرفع الحصار .46

جريمة "الحصار االسرائيلي لقطاع غزة، بانه  "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"وصفت : غزة
إن هي - فهي تستطيع" وقالت إن دول االتحاد األوروبي قادرة على إنهاء مأساة الحصار مباشرة "حرب
با تخسر كّل يوم من رصيدها األخالقي أورو" ولفتت إلى أن " أن توقف عجلة الموت الجماعي-أرادت

كما استنكرت بشدة القرار اإلسرائيلي القاضي بوقف مرور الشاحنات . "في العالم باستمرار الحصار
المحملة بالمواد الغذائية األساسية، التي يسمح بإدخالها بصورة مقلّصة ومتقطعة إلى قطاع غزة من خالل 

واعتبرت الحملة أن استمرار فرض الحصار الجائر،  ." حربجريمة"معبر صوفا، معتبرة هذا القرار 
تنكّر دولي للمعاهدات والمواثيق اإلنسانية "والذي شارف على دخول عامه الثالث على التوالي، هو 

الدولية، ووصمة عار على جبين الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان، والتي تضمن حياة المدنيين 
  ."حتى في حاالت الحروب

  13/6/2008االتحاد اإلماراتية 
  

    على كشف مالبسات مقتل صحافي فلسطيني  " إسرائيل"لجنة دولية تحث  .47
على إعالن نتائج تحقيق أجراه جيش االحتالل في مقتل " إسرائيل" حثت لجنة حماية الصحافيين :رويترز

 .ابريل الماضي /يسانفي قطاع غزة في ن ) عاما24(فلسطيني لتلفزيون رويترز فضل شناعة المصور ال
وقالت لجنة حماية الصحافيين من نيويورك إنها عبرت عن القلق بشأن القضية أثناء اجتماع مع سفير 

وقال البيان إن كبير منسقي برامج اللجنة لمنطقة  .لدى الواليات المتحدة ساالي ميريدور" إسرائيل"
إجابات تساعد " اإلسرائيلية"ن تقدم السلطات نأمل أ"الشرق األوسط وإفريقيا جويل كامبانا أبلغ السفير 

  ".  على تفسير هذا الحادث المروع
  13/6/2008الخليج اإلماراتية 

  
 موفدة الرئيس الفرنسي تؤكد دعم بالدها المستمر للشعب الفلسطيني .48

أكدت موفدة الرئيس الفرنسي فاليري هوفنبرغ ان فرنسا ستبذل كل ما في استطاعتها  :حسن عبد الجواد
مساعدة الشعب الفلسطيني، وتحسين ظروف حياته اليومية، موضحة ان الرئيس نيكوال ساركوزي يهدف ل
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من وراء تقديم الدعم القامة مدينة صناعية في بيت لحم الى ارسال رسالة الى العالم والمجتمع الدولي 
 قصة نجاح بأن الشعب الفلسطيني يستطيع التطور والبناء، وأن المشروع الفرنسي سيكون بمثابة

 وبينت .فلسطينية ستشكل نموذجاً يمكن ان تتبعه كافة دول العالم للمساعدة في بناء اقتصاد فلسطيني كبير
 ان مشروع المنطقة الصناعية سيتم تجهيزه بكل وسائل البنية التحتية المتعلقة بشبكات الكهرباء هوفنبرغ

 التي قطعوها على انفسهم، بتسهيل تقديم الدعم والمياه والمجاري، وتمنت ان يلتزم االسرائيليون بالوعود
للشعب الفلسطيني، وقالت ان مشروع المنطقة الصناعية سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب 

  .الفلسطيني، ويعزز من الشراكة الدولية في منح االستقرار واالمل في هذه المنطقة
  13/6/2008األيام الفلسطينية 

  
  توق إلنهاء حال االنقسام .49

  حمد الحيلةأ
إلي إجراء حوار وطني شامل، بهدف تحقيـق المـصالحة          ) 6/4(دعا الرئيس محمود عباس من رام اهللا        
  .. الوحدة الوطنيةىالوطنية، وإنهاء حالة االنقسام، والعودة إل

، الذي دعا بـدوره  )6/5(في مقابل ذلك رحبت حركة حماس، ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية          
الفوري في الحوار، برعاية الجامعة العربية علي قاعدة ال غالب وال مغلوب، نصرة للشعب               الشروع   ىإل

  .الفلسطيني
وفي سياق التفاؤل يالحظ، أن خطاب الرئيس عباس جاء ألول مرة خالياً من شروطه التعجيزيـة التـي                  

 الـسيد عبـاس     كانت تعني عملياً رفضه للحوار، وإن لم يقلها صراحة في حينه، هذا إضافة إلي تجنب              
الماضي بـ االنقالب ، أو وصف حمـاس بــ االنقالبيـين علـي     ) يونيو( حزيران   14وصف أحداث   

الشرعية ، وذلك كما دأب في خطاباته السابقة، مما يشير إلي ايجابية خطاب الـرئيس، ورغبتـه فـي                   
  .المصالحة

 متطلبات لكي تنجح    ىي، بحاجة إل  ولكن هذه االيجابية والتفاؤلية في أفق الحوار الوطني الفلسطيني الداخل         
  :المصالحة الوطنية الشاملة، ومن هذه المتطلبات نذكر ما يلي

 تفسير دعوة الرئيس عباس بتوظيف ورقة       ى صاحب الدعوة؛ فالبعض ذهب إل     ىصدق النوايا لد  : أوالً* 
بقية مـن    اتفاق سياسي خالل األشهر المت     ى واشنطن وتل ابيب لدفعهما إل     ىالحوار مع حماس للضغط عل    

وقد ذهب البعض إلـي     . والية الرئيس بوش، بعد خيبة األمل التي مني بها عباس إثر انسداد أفق التسوية             
أن دعوة عباس قد تخفي وراءها محاولة للتنصل من المسؤولية السياسية عن اآلثار التي ستترتب عقـب                 

  .لتوصل إلي تهدئة متبادلةأي اجتياح إسرائيلي واسع لقطاع غزة في حال فشلت الجهود المصرية في ا
ولكننا نرجح أن الرئيس عباس قد غير من موقفه إيجاباً لصالح الحوار عقب خيبة أمله فـي واشـنطن،                   
وبعد اليأس من إبرام أي اتفاق سياسي مع االحتالل، إضافة إلي فشل المراهنة علي إسقاط حركة حماس                 

ي زيادة قوة الحركة وارتفاع مستوي التأييد       بقوة الحصار، بل العكس هو الصحيح، حيث أدي الحصار إل         
الشعبي لها، هذا ناهيك عن استمرار الضغوط الفلسطينية الدافعة باتجاه الحـوار والمـصالحة، وإنهـاء                

أي أن المصالحة الوطنية أصبحت شرطاً إلزامياً لمن أراد أن يبقي فاعالً علي الساحة السياسية               . االنقسام
  .الفلسطينية

شمل الحوار الوطني كافة الفصائل الفلسطينية، بعيداً عن التهميش أو اإلقصاء ألي طـرف،              أن ي : ثانياً* 
وال بأس بمشاركة جميع الفصائل بعد جسر هوة الخالف بين حركتـي فـتح              . ولكل حسب حجمه ووزنه   

  .وحماس
لوفاق الوطني  ، ووثيقة ا  2005أن يبدأ الحوار من حيث انتهي مرتكزاً في ذلك إلي اتفاق القاهرة             : ثالثاً* 

  .2008، والمبادرة اليمنية 2007 بشكل أساس، إضافة إلي اتفاق مكة 2006
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التصدي للضغوط الخارجية وعدم االستجابة لها؛ فالواليات المتحدة لن ترضي عـن الحـوار              : رابعاً* 
مـستبعداً  والمصالحة الفلسطينية، فمصلحتها إدامة االنقسام الفلسطيني لصالح االحتالل اإلسرائيلي، وليس           

أن تستعمل واشنطن الضغط االقتصادي لمنع أبو مازن من التوجه إلي الحوار مع حركة حمـاس فـي                  
موازاة قيام إسرائيل بفرض إجراءات ضاغطة في الضفة الغربية، وهي التي طالما هددت أبو مازن من                

  .مغبة التقارب أو الحوار مع حركة حماس
 للحوار الوطني؛ وأهمية ذلك تكمن فـي المظلـة الـسياسية            ضرورة رعاية الجامعة العربية   : خامساً* 

العربية كعمق للقضية الفلسطينية في مواجهة حالة االستفراد األمريكي واإلسرائيلي بالفلـسطينيين، هـذا              
باإلضافة إلي أهمية الجامعة في دعم السلطة الفلسطينية مادياً، خاصة فـي ظـل الحـصار األمريكـي                  

  .تقليص أو وقف واشنطن لمساعداتها المالية والعينية للسلطة في رام اهللاواإلسرائيلي، واحتمالية 
المبادرة إلي وقف الحمالت اإلعالمية، والعمل علي إطالق سراح المعتقلين لـدي الجـانبين،              : سادساً* 

  .واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تهيئ األجواء اإليجابية للحوار
 للحوار، وأمام رغبة فلسطينية تواقة إلنهـاء حالـة االنقـسام، والعـودة           الجميع اآلن أمام فرصة سانحة    

بالشعب الفلسطيني إلي التوحد في مواجهة استحقاقات المرحلة، بعدما تكشف زيف الرهان علي واشنطن              
وتل ابيب، وهذا ال يمكن أن يتأتي إال بنوايا صادقة، وعمل دؤوب، ومرونة سياسية عالية بعيـداً عـن                   

  .السياسية المتصلة بالماضي القريب، وذلك حماية للشعب الفلسطيني ولمصالحه العلياالمناكفات 
  12/6/2008القدس العربي 

  
  ما بعد عهد بوش .50

  احمد عمرابي
جورج بوش االبن هو الرئيس األميركي األكثر تشدداً في الوالء إلسـرائيل عبـر اإلدارات األميركيـة                 

  .لعصر الثابتةهذه الحقيقة باتت من حقائق ا. المتعاقبة
فكـل مـن    . ولكن مع اقتراب نهاية والية بوش ليس للفلسطينيين أن يتطلعوا إلـى المـستقبل متفـائلين               

 باراك أوبامـا  "الديمقراطي" جون ماكين و"الجمهوري"المتنافسين الحاليين نحو خالفة الرئيس المغادر ـ  
لة اليهودية من بوش، فهل يصوغ رئيس       ـ يزايد على اآلخر في أنه سيكون أشد والء والتزاماً نحو الدو           

السلطة الفلسطينية لنفسه ولشعبه استراتيجية جديدة بما يليق بمصير القضية الفلسطينية في ضوء التحول              
  الرئاسي سواء لصالح ماكين أو صالح أوباما؟

مساعدة  يبقى وعد بوش ل    2009إلى أن يحل موعد تسلم الرئيس األميركي المقبل مقاليد السلطة في يناير             
الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة كما هو كوعد خداعي فارغ المضمون، لكن في هذه                 
األثناء، ومع تسارع العد التنازلي صوب موعد االنتخابات الرئاسية األميركية في نوفمبر، تتضح الشواهد              

ة منافسه الديمقراطي، وأحدث تنبئ بما      المتتالية أكثر فأكثر على تطابق أجندة المرشح الجمهوري مع أجند         
  :يلي من مالمح

كال المرشحين يتعهدان بقوة بدعم وتحديث ترسانة إسرائيل العسكرية، وفي سياق المزايد يعلن أوباما أنه               
 مليار دوالر من األسلحة المتقدمة، ومن بينها منظومة صواريخ ضـد            30سوف يمد إسرائيل بما قيمته      

  .نتج المصانع األميركيةالصواريخ من أحدث ما ت
 ينبغـي   "إرهـاب " ألد أعداء الواليات المتحدة بمعنى أنها منظمـة          "حماس"يتفق الرجالن على أن حركة      

  .وأن تبقى كذلك.. كالهما يؤمن بأن القدس هي العاصمة الموحدة األبدية إلسرائيل. عزلها ودحرها
هكـذا  . وصول إلى مرحلة إنتاج أسلحة نووية     يقسم المرشحان على اتخاذ التدابير كافة لمنع إيران من ال         

يغلق كل من المرشحين باب األمل في وجه الشعب الفلسطيني بما ينبئ أن الفلسطينيين باتوا موعـودين                 
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 سيكون المرتكز األساسي لسياسته تجاه الشرق األوسط هـو          - ماكين أو أوباما     -برئيس أميركي جديد    
  .الفلسطيني على منهج جورج بوشكيفية تفوق منهجه العدواني تجاه الشعب 

فهل يكون من المجدي أن يظل الرئيس الفلسطيني متمسكاً بنهج التفاوض السلمي مع ممثلي دولة يهودية                
إن الرئيس أبو مـازن يـدعو اآلن إلـى          . تلقى أجندتها العدوانية التوسعية دعماً أميركياً ال يزداد إال قوة         

لح قيمة عملية إذا لم يقم على مبدأ المقاومة المسلحة كخيار لم            تصالح فلسطيني، لكن لن يكون لهذا التصا      
 . يعد له بديل

  13/6/2008صحيفة فلسطين  
  

 االرهاب في االساس يهودي .51
   يهودا ليطاني-يديعوت 

 كراسة رسمية -فجأة خرجت من بين الكتب كراسة مصفره لم تشاهدها من قبل : المفاجأة كانت مطبقة
وعلى غالفها صورة .  ارض اسرائيل وما وراء نهر االردن-ي في فلسطين صادرة عن الجيش البريطان

 .جيب يرتدي المسافرون فيه زياً عسكرياً وعبوتان ناسفتان تطيرانه في الهواء
كنت في شقة امي التي انتقلت الى دار المسنين وقمت  بتصنيف الكتب خالل تنظيف الشقة استعداداً 

قواميس موسوعات :  الكتب التي كنت اعرفها في منزل والدايالكراسة كانت شاذه بين. لتأجيرها
 .وقصص غرام باالنجليزية والعبرية
: العنوان الرئيسي. 1946كانون الثاني : التاريخ" محدود"تصنيف أمني : كان فوق غالف الكراسة عنوان

Palestine Pamphlet)   وسائل ال: العنوان الفرعي).  ارض اسرائيل-كراسة حول موضوع فلسطين
قيادة سالح الهندسة "مصدر الكتاب كان . االرهابية المستخدمة من خالل االلغام والعبوات الناسفة

في مقدمة الكتاب ذكر ان هذه الكراسة ".  ارض اسرائيل وما وراء االردن-الرئيسي في فلسطين 
وانما ) المختصين في المتفجرات وغيرهم(المطبوعة باالنجليزية ليست مخصصه لذوي االختصاص 

 .موجهة لتحذير المواطنين والجنود البريطانيين في ارض اسرائيل من طرق االرهاب اليهودي
مفصلة فيه . اجل اجل ارهاب يهودي، ليس في هذه الكراسة كلمة او نصف الكلمة حول االرهاب العربي

والعمليات االرهابية ) الحقائب المتفجرة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية المفخخه(الطرق المستخدمة 
اليهودية التي نفذت في ذلك العام  والتي كان اهمها تفجير فندق الملك داوود في القدس على يد منظمة 

 .االيتسل
سألت امي ان كانت تعرف شيئاً حول هذه الكراسة فرددت انها لم تعرف ان مثل هذه الكراسة موجودة 

وهو . لك الفترة ضابطاً في قوات الهاغانا في القدسسألت عمي الذي كان في ت. في فندق كتبها عموماً
 .ايضا لم يعرف شيئا عنها

ليس في هذه الكراسة موقف معارض او مؤيد الحد الجانبين العربي او اليهودي ولكن مجرد ذكر 
العمليات االرهابية التي نفذها اليهود ضد الجيش البريطاني والصور الملتقطه للعمليات وذكر عدد 

الرواح والمصابين البريطانيين يدفع القارئ لالستنتاج بأن اليهود قد يستخدمون طرقاً الضحايا با
مرفوضه وخسيسة لالجرام والتخريب ضد ممثلي التاج البريطاني وباالساس يرتكبون الفظائع ضد 

 .الجنود البريطانيين البسطاء
حركة العصيان : اسرائيل كان احد االعوام االشد صعوبة بالنسبة للحكم البريطاني في ارض 1946

نفذت عمليات ارهابية منسقة ضد ) الهاغاناة وااليتسل والليحي(العبرية التي وحدت الحركات السرية 
حيث " السبت االسود"البريطانيين؛ الرد البريطاني وضع العراقيل امام هذه التحركات غير القانونية و

طانية اليهودية وجرت عمليات تفتيش دقيقة بحثاً نفذت خالل ذلك اعتقاالت جماعية لقادة المراكز االستي
 .عن السالح والذخيرة في المدن والكيبوتسات العبرية
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كيف وصلت هذه الكراسة الى مكتبة بيتنا رغم كل ذلك؟ تذكرت احد اصدقاء العائلة سيرجنت فرانك 
وعرف كيف يحذرهم ايدي الذي كان يخدم في المباحث البريطانية في القدس والذي تعاون مع الهاغاناة 

 .دائما من عمليات التفتيش المتوقعة من قبل الجيش والشرطة
ذلك الشخص اللطيف الذي توفي منذ زمن اعتاد اعطاء ابناء عائلتي المواد التي تصل الى يديه خالل 

ليس لدي اي شك تقريبا بأنه اعطى هذه الكراسة الحد والداي في مناسبة ما وقام هذا . عمله في التفتيش
  .هذه الكراسة لم ترسل ابداً لممثلي الهاغاناة الذين رغب أيدي بأن تصل اليهم. دوره بوضعها في المكتبةب
 

 االرهاب اصبح عربيا والحكم الذي -لو حدثوا فرانك ايدي بأن االدوار قد انعكست تماماً بعد ستين عاما 
  .دق ما تسمعه اذناه لما ص-يدافع عن نفسه يهودياً والبريطانيون خارج الصورة منذ زمن 

  13/6/2008الحياة الجديدة 
  

 :كاريكاتير .52
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