
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال سالم من دون عودة القدس المحتلة كاملة: أبو ردينة
  سكرية والصواريخالعصناعة لحماس تنشئ بنية تحتية ل يقول أن لجيش االسرائيليتقرير ل

  قترح تأجيل قضية القدسأولمرت ي
  "سرائيلإ"االتحاد االوروبي يوافق بتحفّظ على رفع مستوى العالقات مع 

ــاهرة  ــادر الق ــد حمــاس يغ وف
بوعين  طلبت أس  الحركة...للتشاور

  إلقناع التنظيمات بالهدنة
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***  
  
   طلبت أسبوعين إلقناع التنظيمات بالهدنة الحركة... وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور .١

ذكرت : القاهرة من   صالح جمعة   ، و غزة عن صالح النعامي من    ١٧/٦/٢٠٠٨وسط  الشرق األ ذكرت  
المصرية ان وفد حماس في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب الـسياسي            " أنباء الشرق األوسط  "وكالة  

بعد زيارة التقـى خاللهـا رئـيس        " عائدا الى دمشق  "موسى ابو مرزوق غادر القاهـرة بعد ظهر أمس         
واضـافت   .امة المصرية اللواء عمر سليمان وعددا آخر من المـسؤولين المـصرييــن       المخابرات الع 

الرد االسرائيلي بشأن جهود التهدئة التي تبذلها مصر        "الوكالة ان الوفد اطلع خالل اللقاء مع سليمان على          
ولم ". الصددبين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وذلك تمهيدا العالن حركة حماس موقفها النهائي بهذا             

وقال مسؤول رفيع   . يغادر بعد وفد حماس الذي جاء من قطاع غزة وضم القيادي في الحركة خليل الحية              
المستوى من حركة حماس إن وفد الحركة سيعود إلى القاهرة اليوم أو غدا لتسليم المسؤولين المـصريين      

ل التفاق على التهدئة في قطاع غـزة  أننا قريبون جدا من التوص"رد الحركة النهائي على التهدئة، مؤكدا       
وقالت مصادر اسرائيلية مطلعة إن االعالن الرسمي يحتاج الى أسبوعين          "ع اإلسرائيليين بجهود مصرية   م

اضافيين، ألن حماس طلبت هذه المدة لكي تستطيع السيطرة على التنظيمات المسلحة األخرى المـشاركة         
  .في اتفاق التهدئة

أن لقاء أبو مرزوق وعمـر      :  القاهرة مراسلتها من جيهان الحسيني    عن   ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة  : وأضافت
هذا التكـتم   " الحياة"وعزت مصادر مطلعة لـ     .  وسط تكتم شديد وبعيداً عن وسائل اإلعالم       ىسليمان جر 

وسليمان في شأن الرد اإلسرائيلي للتهدئـة، لكنـه لـم           " حماس"الشديد إلى أن اتفاقاً أولياً جرى بين وفد         
 بعد إلى اتفاق، الفتة إلى أن هناك مخاوف من أن الخوض في تفاصيل هذه األمور فـي وسـائل                    يتبلور

اإلعالم قد يفسد هذه الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلي تهدئة متبادلة مع اإلسرائيليين ترفـع                  
  .الحصار وتوقف االعتداءات

ي بلغهم من مصر بأنه أفضل من العرض        العرض اإلسرائيلي الذ  " الحياة"لـ  " حماس"ووصف قيادي في    
السابق، موضحاً أنه سيتم التشاور مع قيادة الحركة في الداخل والخارج، ثم سيعود الوفد الـى القـاهرة                  

  .إلعطاء الرد النهائي للجانب المصري
 وزير الصحة السابق باسم نعيم ارتياحه للمحادثات التي أجراها وفد         " حماس"من جهته، أبدى القيادي في      

ووصف في تـصريحات    . الحركة في مصر، معربا عن أمله وتفاؤله في التوصل إلى اتفاق للتهدئة قريباً            
ورأى أن الموقف الذي تتمسك به الحركة هو الحد األدنى الذي           ". بأنها كانت ايجابية  "األجواء  " الحياة"لـ  

ن، وتتلخص في ثالث نقـاط      يمكن أن تقبل به، كاشفاً عن تحفظات الحركة التي سبق ان ابلغتها للمصريي            
منها ضرورة تحديد تواريخ لتشغيل المعابر وعلى رأسها معبر رفح، والسماح بإدخال الكهرباء والغـاز               

  .والوقود ومواد البناء، بما فيها االسمنت والحديد وااللومنيوم
ـ     :  فتحي صباح   ذكر المراسل  غزةومن    الجوهرية  إن النقطة ،"الحياة"قالت مصادر فلسطينية موثوق بها ل

واألهم في االتفاق بعد رفع الحصار عن القطاع هي عدم وجود أي عالقة السرائيل بمعبر رفح الحدودي                 
من اآلن فصاعداً، اذ تم االتفاق على تشغيل المعبر بالشراكة بين مصر والمراقبين األوروبيين والـسلطة                

 ان الحركـة    "حمـاس "بالـسلطة و  اعتبر مصدر فلسطيني آخر تربطه عالقة قوية         ."حماس"الفلسطينية و 
 الثاني هو نجاح الحركة     "االنتصار" في شأن معبر رفح، مضيفا ان        "انتصاراً"حققت اتفاقاً جيداً ومعقوالً و    

بمساعدة مصر في الفصل بين ملفي التهدئة وشاليت بعد تراجع اسرائيل عن شرطها عدم فتح معبر رفح                 
رع المفاوضات إلطالق شاليت في مقابل إطالق نحـو         وأضافت ان هذا االتفاق سيس    . قبل إطالق شاليت  

 أسير فلسطيني ممن أمضوا سنوات طويلة في األسر، إضافة إلى المحكومين لمدة طويلة واألسرى               ٣٠٠
  .األطفال والنساء والمرضى والنواب والوزراء
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ـ       "حماس"وأشارت إلى ان اسرائيل وافقت على كثير من األسماء التي قدمتها             صر،  في قائمـة عبـر م
ـ           يحيى الـسنوار، والمخطـط      "حماس"باستثناء أعداد من األسرى بينهم أحد مؤسسي الجناح العسكري ل

ـ           والمحكوم بعـشرات    "أسد كتائب القسام  "لعدد من العمليات االستشهادية حسن سالمة الذي تلقبه حماس ب
  .المؤبدات ومئات السنين

  . االنتهاء من تنفيذ بنود اتفاق التهدئةولفتت إلى ان المفاوضات في شأن صفقة شاليت ستبدأ فور
  
 مباحثات التهدئة مع اسرائيل قاربت على االنتهاء: هنية .٢

اعرب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية عن امله في التوصـل            :  ا ف ب ، د ب أ       -غزة  
 .هدئة توشك ان تنتهي   الى تهدئة مع اسرائيل تتحقق فيها المطالب الفلسطينية ، مشيرا الى ان مباحثات الت             
المباحثات التي تجري   "وقال هنية في كلمة خالل افتتاح مقر جديد لوزارة العدل التابعة لحكومته في غزة               

في مصر بشأن التهدئة ستصل الى النهاية ، والنهاية التي تأتي بما يشتهيه الشعب الفلسطيني مـن رفـع                   
اتصور اننا بدأنا نقترب مـن      "واضاف   ".فلسطينيينمطالبنا ك .. الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان هذه     

ساعة النهاية على صعيد البحث في هذه القضية التي تهم كل الشعب الفلسطيني ، آمل ان تكون النهايات                  
 ".سعيدة لشعبنا وبحسب ما خطط له شعبنا وعلى مستوى تضحيات وصمود وعـذابات واالم الحـصار               

 رفع الحصار وفتح المعابر ووقـف العـدوان علـى الـشعب             بمطالبنا ، وهي  "وشدد هنية على التمسك     
  ". الفلسطيني وتهدئة متبادلة متزامنة تبدأ في غزة ثم تنتقل الى الضفة الغربية

 الف وحدة استيطانية جديدة فـي ظـل   ٤٠بناء  "من جهة اخرى، اعتبر هنية ان االعالن االسرائيلي عن          
لق بـالحقوق الفلـسطينية واسـتخفاف بالمفـاوض         وجود كوندوليزا رايس في المنطقة هو استخفاف مط       

استمرار "واكد ان    ".الفلسطيني ، وهو تأكيد ان الشرعية االميركية ما زالت تغطي االحتالل واالستيطان           
في ظل االستيطان والجدار هو استخفاف بـاالم الـشعب          ) الفلسطينية االسرائيلية (اللقاءات والمفاوضات   

تتوقف هذه المفاوضات النها ال تمثل اال شيئا واحدا هـو اعطـاء             "ن  ، مشددا على وجوب ا    " الفلسطيني
 ".الغطاء لهذا االستيطان والتهويد والجدار على حساب حقوق الشعب الفلسطيني

  ١٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  ال سالم من دون عودة القدس المحتلة كاملة: أبو ردينة .٣

و ردينة امس رئيس الوزراء االسـرائيلي ايهـود          اتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل اب       :رام اهللا 
مـن  "اولمرت بمحاولة تقرير وضع القدس المحتلة من جانب واحد مؤكدا انه ال يمكن التوصل الى سالم                 

وقال ابو ردينة في تصريح صحافي تعقيبا علـى          ".دون عودة القدس المحتلة كاملة خالية من االستيطان       
ان عمليات االستيطان الجاريـة فـي       "ميركية كوندوليزا رايس    تصريحات اولمرت لوزيرة الخارجية اال    

ان موقف اولمرت محاولة لتقرير وضع المدينـة مـن          "واعتبر ابو ردينة     ".القدس تنفذ في احياء يهودية    
جانب واحد وفرض امر واقع على المفاوضات وعملية السالم يتعذر تجاوزه وال يمكن قبوله بأي حـال                 

جميع العطاءات المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية االسرائيلية         " ردينة الى ان     واشار ابو  ".من االحوال 
وبالتالي فإنها جزء   "وتابع   ".١٩٦٧القامة او توسيع مستوطنات تقع في االراضي الفلسطينية المحتلة عام           

عتبرهـا  ال يتجزأ من هذه االراضي الفلسطينية المحتلة وتخضع لقوانين الشرعية الدولية ذاتهـا التـي ت               
مواصـلة  "وحذر مـن ان      ".اراضي محتلة يحظر االستيطان فيها او تغيير معالمها وتركيبها الديمغرافي         

االستيطان في القدس المحتلة ومحيطها ادى الى احتضار عملية السالم النه ال يمكن التوصل الى اي حل                 
  .دون عودة القدس العربية المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة

  ١٧/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  عباس شرع في جولة عربية لحشد التأييد لدعوته للحوار مع حماس .٤
ذكرت مصادر فلسطينية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرع في جولة عربية لحشد التأييـد               : غزة

 مـن   وتشمل جولة عباس الذي يزور حالياً األردن كالً       . العربي لدعوته للحوار الوطني مع حركة حماس      
سورية واليمن للتباحث مع قيادتي الدولتين حول الدور الذي من الممكن أن تقوما بها مـن اجـل دعـم                    

  .الجهود الهادفة لوضع حد لالنقسام الداخلي
  ١٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  فياض يجدد رفض السلطة استمرار االستيطان في القدس .٥

فياض خالل اجتماعه، أمـس، بـوزيرة الخارجيـة         جدد رئيس الوزراء الدكتور سالم      ": االيام"رام اهللا   
األميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك رفـضه سياسـة إسـرائيل المتمثلـة                

إن االستيطان اإلسرائيلي قد تضاعف     : وقال فياض خالل االجتماع   . باالستمرار في االستيطان في القدس    
ريـاض المـالكي، وزيـر      . مشدداً، وفقاً لما قالـه د     . ى اليوم وحت) أنابوليس( مرة منذ عقد مؤتمر      ١٢

  .على وجوب وقف هذه النشاطات االستيطانية التي تقوض فرص السالم في المنطقة" األيام"الخارجية، لِـ
أن وزيرة الخارجية األميركية قدمت في هذا االجتماع تقريـراً أعـده            " األيام"وذكرت مصادر غربية لِـ   

يتضمن قائمـة بااللتزامـات التـي       ) رئيس اآللية الثالثية لتطبيق خارطة الطريق     (فريزر  الجنرال وليام   
يتوجب على الطرفين تنفيذها بموجب المرحلة األولى من خارطة الطريق وما تم تحقيقه حتى اآلن ومـا                 

وأشـار  . وأبلغ فياض االجتماع أن إسرائيل لم تنفذ أياً من التزاماتها في خارطة الطريق            . يتوجب تحقيقه 
في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهـود بـاراك عـن              "المالكي إلى أن فياض أكد أنه       

تسهيالت يتم تقديمها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية فإننا لم نلمس حتى اللحظة أياً مـن هـذه                  
  ".التسهيالت على األرض

  ١٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  مليون دوالر٨٢٠السلطة الوطنية تلقت منذ مؤتمر باريس : كي المالرياض .٦
 قال الدكتور رياض المالكي وزير االعالم والناطق باسم الحكومة، امس، في مؤتمر : وفا–رام اهللا 

األسبوعية في رام اهللا ان ما وصل السلطة منذ مؤتمر ) ٦٠(صحفي عقده عقب جلسة الحكومة الـ
ولفت الى أن هذه األموال معظمها التزامات قدمتها الدول  . مليون دوالر٨٢٠باريس للدول المانحة بلغ 

المالكي عن .  مليار، حيث وزعت هذه المنح على مدار ثالث سنوات، وتحدث د٧،٧المانحة والتي بلغت 
أهمية مؤتمر برلين الذي سيعقد في ألمانيا لدعم االحتياجات األمنية الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون 

يها، موضحا ان اللجان الفلسطينية األلمانية قد اجتمعت لتحديد احتياجات السلطة والمشاريع التي ستعزز ف
 .األمن في فلسطين

 ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   لحملها على عدم معاملة االسرى كرهائن"اسرائيل" يطالب بالضغط على العجرمي .٧

رى والمحررين أشرف العجرمي، المجتمع الدولي طالب وزير شؤون األس: البيرة ـ ابراهيم ابو كامش 
بممارسة ضغوطاته على اسرائيل لحملها على الكف عن معاملتها االسرى كرهائن،  والعمل على اطالق               
سراح القدامى منهم والمرضى واالطفال والنساء، اللواتي يتعرضن لمعاملة غير إنسانية، مؤكدا وجـود              

 سجنا احتالليـا داخـل اسـرائيل، وذكـر     ٢٤  موزعين على     آالف أسير ومعتقل فلسطيني،    ١٠حوالي  
،  حيث تتعامل معهم سلطات االحتالل     ٣٥٠العجرمي ان عدد االسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو           

 سـنة داخـل     ٢٥ أسيرا أمضوا أكثر مـن       ١٨كرهائن،  ما يحتم اطالق سراحهم فورا،  باالضافة الى           
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 سنة،   ١٨ الى   ١٣ طفال تتراوح أعمارهم ما بين       ٣٤٤ سنة،  و   ٣١من  السجون،  ومنهم من أمضى أكثر       
 ١٠٠٠يعاملون بطريقة تتناقض مع المواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق األطفال،  وأكثـر مـن                

 معتقال من أعضاء المجلس التشريعي ووزراء تحتجزهم إسرائيل دون أي سـبب             ٤٨معتقل إداري بينهم    
   أسيرا مريضا يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة،  ١٥٠،  وأو أي تهمة واضحة

 أسيرة،  يتعرضن لمعاملة غير إنسانية ومجحفة جدا،  قد تصل في             ٩٨وأكد ان األسيرات والبالغ عددهن      
بعض األحيان إلى العنف الجنسي،  إلى جانب اإلهمال الطبي الوحشي،  لدرجـة ان بعـض األطبـاء                   

يات والدة بظروف قاسية جدا تكون فيهـا األسـيرات مقيـدات اليـدين              اإلسرائيليين رفضوا إجراء عمل   
  .والقدمين

 ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  دعوة الرئيس للحوار الوطني تنطلق من مسؤوليته كقائد لشعبنا:  غزةمحافظ .٨

حذر محافظ غزة محمد القدوة من انهيار كامل في مختلف القطاعات الفلسطينية بما في ذلك البنية                : غزة
وقال إن كافة أركان    . االقتصادية لالقتصاد الوطني بفعل استمرار الحصار االسرائيلى الخانق على شعبنا         

االقتصاد الفلسطيني باتت معطلة ومتوقفة وان آالف العمال الفلسطينيين والحرفيين انضموا إلى جيش من              
صميم كمـا فقـد رجـال       وأشار المحافظ إلى ان الصناعات المحلية ضربت في ال        . العاطلين عن العمل  

األعمال وأصحاب المصانع في قطاع غزة موجوداتهم المالية واإلنشائية إما بفعـل اسـتمرار الحـصار                
وإغالق المعابر أو بسبب التدمير االسرائيلى للمنشآت االقتصادية خالل العمليات اإلسرائيلية في قطـاع              

  .ظل الظروف الحاليةوقال إن آفاق االستثمار باتت ابعد من اي وقت مضى في . غزة
وأشار القدوة إلى قيام السلطة الفلسطينية بحصر ألعداد الحاويات التي ال تزال محتجزة من قبل الجانـب                 
االسرائيلى في الموانئ اإلسرائيلية وتقدر بآالف الحاويات  لمستوردين وتجار فلسطينيين وكلفتهم بخسائر             

  .بماليين الدوالرات
صانع تم إغالق ابوابها في القطاع بفعل الحصار واإلغـالق االسـرائيلى            من الم % ٩٠وأكد المحافظ ان    

 ألف فرصة عمل في مجال اإلنشاءات والبنـاء فقـدت           ١٥٠ووقف عمليات االستيراد والتصدير كما ان       
  .بسبب منع االحتالل من دخول المواد األولية  الالزمة لذلك

  ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  ت محلية تتعامل مع اسرائيل في االثار الفلسطينيةضبط عصابا:  السياحةوزيرة .٩
خلود دعيـبس،   ان الـوزارة   .  اعلنت وزيرة السياحة واالثار الدكتورة: رام اهللا ـ ابراهيم ابو كامش 

بالتعاون مع الشرطة السياحية واالجهزة االمنية تمكنت من ضبط عصابات محلية تتعامل مـع الجانـب                
راث الحضاري الفلسطيني،  وسرقة االثار الفلسطينية،  وبينت دعيبس ان           االسرائيلي في تهريب كنوز الت    

عمليات التهريب تجري في اطار سياسة العبث والتخريب والتدمير االسرائيلية المتعمدة،  وعمليات سرقة              
دعيبس على ارتفاع عدد السياح الوافدين الى االراضـي الفلـسطينية فـي             .  وأكدت د .  االثار المنظمة 

لعام الماضي الى نصف مليون سائح،  متوقعة ان يرتفع هذا العدد الى مليون سائح خالل العام                 منتصف ا 
  .٢٠٠٨الحالي 

 ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 سكرية والصواريخالعصناعة لحماس تنشئ بنية تحتية ل يقول أن لجيش االسرائيليتقرير ل .١٠

ه هام وخطير جدا بان حركة حماس في        ش االسرائيلي وصف بان   يكشف تقرير سري للج   : القدس المحتلة 
تضم من مئات المهندسين ودكاترة الفيزيـاء والكيميـاء الـذين           " جماعة تكنولوجية "اوجدت  " قطاع غزة 
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النتاج بنية تحتية لصناعة عـسكرية فلـسطينية        " يسافرون الى ايران في وفود منظمة، حيث يتم تاهيلهم          
لن يبعد اليوم الذي يتمكن فيه الفلسطينيون مـن انتـاج           " نهوقال التقرير ا   ".للمواد المتفجرة والصواريخ  

 ".صواريخ مضادة للدبابات واجهزة متطورة تلحق قتال في اسرائيل أكثر من قذائف الهاون والصواريخ
تفخخ منازل كي تنهار المباني على الجنود الذين سيدخلون الى قطاع غـزة             "واوضح التقرير ان حماس     
ث يتم االحتفاظ بمخزونات هائلة من المواد المتفجرة يحتفظ  فـي أقبيـة فـي               في حالة الهجوم البري حي    

وبين التقرير ان حماس تسيطر على المستشفيات في غزة بما في ذلك             " .منازل المدنيين للحظة المناسبة   
على االطباء الذين ينتمون االن لحماس وتدير الحركة المدارس، حيث تدخل مضمونا يقوم على اسـاس                

" واشار التقرير الى ان      ". الى المناهج التعليمية وتدخل ايديولوجيتها من خالل معلمين من حماس          مبادئها
االموال من ايران لتمويل جيش حمـاس،       " فيما تتدفق   " الشوارع نظيفة، والمواطن يشعر انهم يهتمون به      

يران ايضا بتمويـل    والذي يصبح أكثر فأكثر جيشا منظما من عشرات االف الجنود المدربين فيما تقوم ا             
االيرانيون يدعمون عائالت القتلى بمال كثير،      " واوضح التقرير ان     ".سلسلة الموظفين والعاملين لحماس   

 .وهكذا يخلقون فكرة وطنية عن الموت
  ١٧/٦/٢٠٠٨وكالة سما 

  
        المفاوضات يعني تهويد مدينة القدس ويجب أن تتوقفاستمرار: حماس .١١

تستمر مشاريع االستيطان : "حركة سامي أبو زهري في تصريح مكتوب لهقال الناطق باسم ال: غزة
الصهيوني في مدينة القدس بهدف فرض سياسة األمر الواقع بما يضمن تهويد المدينة ومصادرة حقنا 
العربي واإلسالمي فيها، وذلك من خالل اإلعالن المتكرر عن بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية 

الوفد " حماس"ودعت  .وحدة استيطانية جديدة١٣٠٠ آخرها اإلعالن عن مشروع بناء داخل المدينة كان
  .بالقضية الفلسطينية" الضارة"الفلسطيني المفاوض إلى التوقف عن هذه المفاوضات التي وصفتها بـ 

 ١٦/٦/٢٠٠٨قدس برس
  
 "سرائيلإ"لـ بوقف المفاوضات واتخاذ موقف واضح من االنحياز االميركي تطالبالقوى  .١٢

دعت القوى الوطنية واالسالمية الى اتخاذ موقف واضح من الزيارات المكوكية ألركان االدارة : رام اهللا
وأكدت القوى في بيان صادر عن اجتماع  .االميركية على ضوء االنحياز االميركي السافر السرائيل

مفاوضات دوري لها امس على ضرورة الخروج من حالة المراوحة واتخاذ موقف واضح بوقف ال
واللقاءات التي قالت انها تدور في حلقة مفرغة وال جدوى من استمرارها، وخاصة ال جدوى من تشكيل 

من جانب آخر، شددت القوى على ضرورة انجاح دعوة الرئيس ابو مازن  .اللجان بشراكة اميركية
االسراع بوضع باالسراع في الحوار الوطني الشامل من اجل انهاء حالة الخالف واالنقسام وذلك ب

  .اآلليات الكفيلة بانجاح الحوار
 ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 تدعو فتح وحماس لتهيئة أجواء ايجابية للحوار المرتقب " الديمقراطية" .١٣

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح حركتي فتح وحماس إلـى             :  د ب أ   -غزة  
اليا من أجل الوصول إلى حوار وطني شـامل لتخلـيص الـشعب             استغالل األجواء اإليجابية السائدة ح    

وقال رباح في تصريح صحفي مكتوب       .اإلسرائيلي" عدوهم"الفلسطيني من حالة الفرقة والتفرغ لمواجهة       
أن الجبهة الديمقراطية عكفت في األيام الماضية برفقة الجبهة الشعبية وحزب الشعب الفلسطيني علـى               "

األفضل بـشأن االلتقـاء      مع حركتي فتح وحماس وذلك من أجل تهيئة األرضية        عقد العديد من الجلسات     
ومحاولة الجلوس على طاولة واحدة من اجل الشروع بعد ذلك في مناقشة التفاصيل العالقة بين الطرفين                
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، على أن تكون وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة والمبادرة اليمنية هدف الحوار تحت رعاية عربيـة                 
  ".ة الجامعة الدول العربيةوخاص

  ١٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  بنقل كل السلطة إليها بعد نهاية والية عباس" حماس"لن نكافئ : الحوراني .١٤

" قدس برس"محمد الحوراني في تصريحات خاصة لـ " فتح"أكد عضو المجلس الثوري لحركة : رام اهللا
 استطالعات الرأي تؤيد استمرار الرئيس أن مسألة قرب موعد االنتخابات الرئاسية ال يخيفهم ألن أغلب

محمود عباس في قيادة الشعب الفلسطيني، وال يدفعهم إلى الخشية من انتقال الرئاسة بحكم الدستور إلى 
، ألنهم ال يمكن أن ينقلوا كل السلطة إلى من انقلب على الشرعية "حماس"المجلس التشريعي الذي هو بيد 

 .حسب تعبيرهوجلب الكارثة للشعب الفلسطيني، 
  ١٦/٦/٢٠٠٨قدس برس

  
  حماس تأمل أن يتمكن الرئيس اليمني من إقناع عباس بإعالن صنعاء : أبو زهري .١٥

تمسكهم " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"وجدد المتحدث باسم : تغزة
فض أبو زهري ور . محمود عباس، لكنه شدد على أن الكرة في ملعب الرئيس"فتح"بالحوار مع حركة 

على صعيد آخر . في حوار تكون فيه طرفا في مواجهة فصائل منظمة التحرير مجتمعة" حماس"دخول 
أعرب أبو زهري عن أمله في أن يفلح الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح في إقناع الرئيس عباس الذي 

   .سيزور صنعاء يوم األربعاء المقبل بضرورة االلتزام بإعالن صنعاء
 ١٦/٦/٢٠٠٨رسقدس ب

  
 هناك تسعة شروط إلنجاح الحوار الوطني :  الغولكايد .١٦

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول أن هناك تسعة شروط إلنجاح الحوار : ألفت حداد
الوطني إلى جانب عوامل أخرى تساعد في ذلك، واعتبر أن أول هذه الشروط يتمثل في إقرار الجميع 

 عامة تطال الوضع الوطني كله وتطال طرفي الصراع بشكل مباشر وربما أكثر من بأن هناك أزمة
لن يفيد أحداً الحديث المتكرر من هنا وهناك بأنه ال يعيش أزمة أو أن استعداده للحوار : "الجميع، وقال

 ".غير ناجم عن ذلك
، "حماس"و> فتح<م واستعرض الغول مالمح ومكونات األزمة الرئيسية للوضع برمته ولطرفي االنقسا

موضحاً أن ذلك يكمن أوالً في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود خاصة بعد الوهم بإمكانية الوصول 
 . كما وعد الرئيس بوش وكما جرى الترويج له بعد لقاء أنابوليس٢٠٠٨لحل سياسي مع نهاية عام 

  ١٦/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
      الضفة تتهم السلطة باعتقال اثنين من عناصرها في "حماس" .١٧

اتهمت حركة حماس أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال اثنين من عناصرها في الـضفة             : )أ.ب.د(
أمس األحد في كل من الخليل وبيت       ) أول(إن االعتقاالت جرت يوم     “وقالت الحركة في بيان لها       .الغربية
ل اعتقال تسعة من عناصرها في      من جهة أخرى قالت حماس إن األجهزة األمنية الفلسطينية تواص          .”لحم

عدد من مدن الضفة منذ دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلجراء حوار وطني فلـسطيني بدايـة                 
  . الشهر الجاري

  ١٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  تبادل اتهامات بين البلعاوي وأبو اللطفو .. عن الدائرة السياسيةبالتخليعرض للقدومي  .١٨
 هامش اجتماع المركزية األخيـر  ىعل :القدس العربي من بسام بدارين ووليد عوضعمان ـ رام اهللا ـ   

رصدت مالسنة حادة بين فاروق القدومي وحكم البلعاوي حيث إتهم الثاني األول بتجاهل القرارات التـي                
تطالبه بوقف التصرف بأموال وممتلكات الحركة، فيما اعتبر األول بلعاوي متحـدثا متـصرفا خـارج                

ات واصفا إياه بأنه مجرد سكرتير للجنة المركزية وليس أمينا لـسرها األمـر الـذي أغـضب          الصالحي
  .البلعاوي وتسبب بتشنج داخل اإلجتماع

وإعتبر أعضاء المركزية ان االقاليم الفرعية للحركة في الخارج لم تنته بعد من إستعداداتها، األمر الذي                
بينها اللجنة المعنية يـالتقرير المـالي ومـصير أمـالك            تقارير اللجان و   ىيبرر التأخير في اإلطالع عل    

  .الحركة
واكد عضو بارز في اللجنة المركزية لـ القدس العربي بعد تفضيله تجنب ذكر إسمه أن قضايا عديـدة                  

 طاوالت البحث داخل اللجنة المركزية وبعيدا عن اإلعالم والبد من حـسمها             ىومهمة مطروحة االن عل   
وبين الملفات األساسية في السياق تحديد مـسألة التمثيـل           ضيرات المؤتمر الجدية،  قبل اإلنتقال فعال لتح   

الفتحاوي في حكومة سالم فياض عبر محادثات خاصة مع الرئيس عباس، حيث يعتقد أعضاء المركزية               
ان الحقائب السيادية في وزارة فياض ال زالت بعيدة عن حركة فتح وان التحاور مع حماس او التفاوض                  

في ظل الوضع الحالي يسيء للحركة وانه ال بد من استعادة الحركة للـوزارات األساسـية قبـل                  معها  
التفاوض مع أي طرف اخر ومن بينها وزارتا الخارجية والمالية وتوحي إجتماعات المركزيـة الـي أن                 

فـتح  األعضاء غير راضين تماما عن التركيبة الحالية لوزارة الرئيس فياض معتبرين انها تظهر حركة               
  .ضعيفة تماما

ومن الملفات التي يعمل عليها بنشاط خلف الكواليس االن بعض أعضاء اللجنة المركزية حسم اإلستقطاب               
داخل اللجنة ومؤسسات الحركة الكبيرة عبر إنهاء التجاذب بين الرئيس عباس وبعض أعضاء المركزية              

ا من المركزية بالتخلي عن رئاسـة       والقيادي البارز في الحركة فاروق القدومي الذي يدرس االن عرض         
 خطة إلحاق الدائرة بوزارة الخارجية مقابل تسميته أمينـا          ىالدائرة السياسية للمنظمة والموافقة تماما عل     

ويبدو ان العـرض     .لسر اللجنة التنفيذية للمنظمة كما يرغب ومصادقة الرئيس عباس علي هذه التسمية           
فاوض بالنسبة له االن لكنه مشروط من جانـب المتحمـسين فـي             الذي تلقاه القدومي في السياق قابل للت      

اللجنة المركزية لمعالجة نهائية للعبة اإلستقطاب بين القدومي ومحمود عباس بإظهار القدومي قدرا اكبر              
من التعاون مع اللجنة المعنية بتحديد مصير إمالك واموال وعقارات حركة فتح وبالتوقف عن التصرف               

  .الحركة المسجلة بدائرته او باسمه شخصيا او التي يعتبر مخوال بالتصرف فيهافرديا ببعض امالك 
وجـاءت  .  اسرار الحركة  ىالي ذلك، هاجم بلعاوي القدومي واتهمه بأنه رجل الال قرار وغير االمين عل            

 مقابلة صحافية لالخير تحدث فيهـا باسـم         ىمهاجمة بلعاوي للقدومي امس في بيان اكد فيه بأنه يرد عل          
  .انة سر اللجنة المركزية لحركة فتحام

  ١٧/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  أولمرت يقترح تأجيل قضية القدس .١٩

اقترح رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت امـس تأجيـل القـرارات            : فرح سمير  -القدس المحتلة 
ام مـع الـرئيس     الصعبة المتعلقة بمستقبل مدينة القدس، وجعلها خارج اي اتفاق يتم التوصل اليه هذا الع             

وقال مارك رجيف المتحدث باسم اولمرت ان الهدف هو التوصل الى اتفـاق             . الفلسطيني محمود عباس  
 . مع الفلسطينيين قبل نهاية عهد بوش

واوضح ان اولمرت يعتقد انه من الصعب التوصل الى اتفاق حول قضية القدس الحساسة مع نهاية هـذا                  
 وقال رجيف ال نريد ان نرى هذه المسألة تفسد فرص التوصـل         .العام، وانه يقترح وضع صيغة للتحرك     
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وتأتي هذه التـصريحات    . واشار الى ان القدس هي اكثر موضوع مثير لالنقسام في المفاوضات          . لوثيقة
عقب انتهاء زيارة قامت بها وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس دون تحقيق نجاح يذكر في دفع                

وقد عقدت رايس محادثات ثالثية امس مع وزير الـدفاع االسـرائيلي ايهـود              . ينالمفاوضات بين الجانب  
 . باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض

  ١٧/٦/٢٠٠٨عكاظ 
  

  يبدأ استعداداته إلجراء انتخابات مبكرة وتقديرات تشير أن أولمرت سيرشح نفسه" كديما" .٢٠
وتقرر، اإلثنين، في جلـسة اللجنـة       . ية بشكل رسمي  استعداداته إلجراء انتخابات تمهيد   " كديما"بدأ حزب   

لشؤون الحزب تعديل دستور الحزب، وإتاحة المجال لتحديد موعد مبكر لالنتخابات التمهيدية، حتى لو لم               
كما تقرر إغالق دفتر الناخبين، من بـين أعـضاء          . يكن ذلك الموعد قريبا من موعد االنتخابات العامة       

 .شهر الجاري حيث ينتهي موعد االنتساب للحزب، في الثالثين من ال"كديما"
كمحاولة لمنع حل الكنيست، وإلظهار جدية الحزب في نيته تحديد موعد           " كديما"وتأتي هذه الخطوات من     

الذي صرح بأن كتلته في الكنيست سوف تصوت إلى         " العمل"االنتخابات التمهيدية، وخاصة مقابل حزب      
ومن المقرر أن يتم عـرض      ".كديما"موعد لالنتخابات في داخل     جانب حل الكنيست في حال عدم تحديد        

هذه القرارات على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، الذي سيضطر في األيام القريبة إلى المصادقة عليها،               
فإن التـاريخ المفـضل   " كديما"وبحسب  .أي المصادقة على تغيير دستور الحزب وإغالق سجل الناخبين

 . سبتمبر/ كون، على ما يبدو، في الثالث من أيلولإلجراء االنتخابات سي
  ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "دولة معادية"لجنة الكنيست تصادق على اقتراح قانون يمنع ترشح من يزور  .٢١

صادقت لجنة الكنيست، يوم اإلثنين، في إجراء سريع جدا على اقتراح قانون يمنع من الترشح للكنيـست                 
وتأتي هذه المصادقة بعد أسـبوع مـن         ".دولة معادية "سرائيلي بأنها   كل من زار دولة يعرفها القانون اإل      

 عـضو   ٦٣وقد صوت إلى جانـب اقتـراح القـانون          . مصادقة الكنيست على االقتراح بالقراءة األولى     
وتعني المصادقة على اقتراح القانون اليوم أنه ستتم المصادقة عليه في األيام القليلـة القادمـة،                 .كنيست

وفي هذا السياق أشارت المستشارة القضائية للجنة، المحامية أربيل          .االنتخابات القادمة بحيث يسري على    
استرحن، أن اقتراح القانون يسري على الزيارات التي تتم بعد أن يصبح القانون ساري المفعول، وليس                

 .بأثر تراجعي
  ١٦/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  قات صاروخية تقرر اخالء جنودها الجدد من قاعدة تتعرض لرش"اسرائيل" .٢٢

قررت قيادة الجيش االسرائيلي اخالء جميع المجندين الجـدد الـذين يخـضعون             :  أشرف الهور  -غزة  
لتدريبات عسكرية من قاعدة زكيم جنوب مدينة عسقالن القريبة من حدود القطاع الشمالية في غـضون                

ء ال عالقة له بخطـر      وقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون لالذاعة العبرية ان قرار االخال         .عدة أشهر 
 .الصواريخ القادمة من قطاع غزة ، الفتين الي أن االخالء يشتمل فقط علي المجندين الجدد
  ١٧/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  اتفاق تبادل األسرى وشيك: "اسرائيل" .٢٣

احرز في المفاوضات التي تتم بواسطة " تقدماً جديداً"أكد مصدر رسمي اسرائيلي ان  -القدس المحتلة
وقال وكيل القنطار المحامي الياس صباغ لراديو الجيش االسرائيلي امس، ان كل المؤشرات . انيةالم
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ورفض مارك  .تشير الى قرب التوصل التفاق، ولكنه حذر قائالً انه لم يسمع أي شيء رسمي بعد
  .ريجيف الناطق باسم رئيس الوزراء االسرائيلي تأكيد امكانية التوصل التفاق مبادلة للسجناء
  ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  أولمرت يسعى للقاء األسد في فرنسا الشهر المقبل .٢٤

اإلسرائيلية، أمس إن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية،       " معاريف"قالت صحيفة   :   برهوم جرايسي  -الناصرة
إيهود أولمرت، يسعى للقاء الرئيس السوري بشار األسد خالل مشاركتهما في لقاء دولي لـدول حـوض           

  .لمتوسط في فرنسا في الثالث عشر من الشهر القادمالبحر األبيض ا
وقالت الصحيفة، إن إسرائيل تبذل جهودا جدية من أجل إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشر الجارية                
بين الجانبين، بهدف زيادة احتماالت إجراء لقاء بين أولمرت والرئيس األسد حين يتواجد االثنـان فـي                 

  .فرنسا الشهر القادم
تلقى أولمرت دعما مباشرا من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، الذي قال امس اإلثنين، إنه علـى                وقد  

فال جدوى من المفاوضات غير المباشـرة       "الجانبين اإلسرائيلي والسوري أن يجريا مفاوضات مباشرة،        
  ".طالما أنها معلنة

  ١٧/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

  رض على دعوة األسدالمجلس المركزي للمؤسسات اليهودية يعت .٢٥
اعترض المجلس التنفيذي للمنظمات اليهودية في فرنسا على دعوة األسد إلـى            : ميشال أبو نجم  : باريس

لدعوة الرئيس األسد   " يأسف"وجاء في بيان للمجلس أنه      . باريس لحضور احتفاالت اليوم الوطني الفرنسي     
كما جـاء   ". هكها الرئيس السوري بشكل دائم    احتفال بحقوق اإلنسان التي ينت    "الى اليوم الوطني الذي هو      

يذكر بأن دمشق تؤوي وتدعم منظمات ارهابية، وتمارس اغتياالت سياسـية فـي             "في البيان أن المجلس     
 ".لبنان وأماكن أخرى، وتتحالف مع إيران، الساعية الى إنتاج السالح النووي من أجل تدمير إسرائيل

  ١٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   المستوطنين في الجوالن يوافقون على إخالء المستوطنات مقابل تعويضاتثلثا: استطالع .٢٦
في وسط المستوطنين في الجوالن أن " تيليسكر"ومعهد " معاريف"بين استطالع للرأي أجرته صحيفة 

غالبية المستطلعين ترفض االنسحاب من الجوالن، إال أن الغالبية توافق على إخالء المستوطنات في 
 .ها وتقل نسبة من يعارضون اإلخالء في حال تقديم تعويضات مالية مناسبة لهمالجوالن برغبت

 شخص يمثلون المستوطنين في الجوالن السوري المحتل، وبنسبة خطأ ٤٠٠وقد شارك في االستطالع 
 %.٤,٦تصل إلى 

افقون إنهم يو% ٢٣ولدى سؤال المستطلعين عن موافقتهم على االنسحاب من الجوالن مقابل السالم، قال 
 ".ال أعرف"بـ% ٢، في حين أجاب %٧٥على االنسحاب، مقابل معارضة 

إنهم % ٥٣وردا على سؤال بشأن الموافقة على إخالء الجوالن في حال تم االتفاق على االنسحاب، قال 
 .إنهم ال يعرفون% ٧يعارضون اإلخالء، بينما قال % ٤٠سيخلون الجوالن برغبتهم، مقابل 

إنهم يوافقون على % ٥٦ على المستوطنين بقيمة أمالكهم في الهضبة، قال وفي حال عرض تعويضات
  .إنهم ال يعرفون% ١٥، وقال %٢٩اإلخالء، في حين هبطت نسبة المعارضين إلى 

إنهم يفضلون الحصول على أموال % ٢٤أما بشأن نوعية التعويضات المقترحة على المستوطنين، فقال 
إنهم يفضلون أراضي بديلة % ١ن أراضي بديلة في الجليل، وقال إنهم يفضلو% ٢٣نقدية، في حين قال 
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إنهم ال % ١٥إنهم يرفضون اإلخالء، وقال % ٢٩في المركز، بينما قال % ١٠في النقب، مقابل 
 .يعرفون

إنهم يوافقون، % ٥٨من قيمة أمالك المستوطنين، قال % ١٥٠ولدى عرض تعويضات تصل قيمتها إلى 
 . إنهم ال يعرفون%١٦، وقال %٢٦وعارض ذلك 

من قيمة أمالكهم، واصلت نسبة الموافقين على % ٢٠٠وعندما عرضت على المستوطنين ما نسبته 
، %٢٤، في حين هبطت نسبة من يعارضون اإلخالء إلى %٥٩اإلخالء االرتفاع، حيث وصلت إلى 

 .إنهم ال يعرفون% ١٧وقال 
  ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  تحت المسجد األقصى  لإلعالن عن اكتشافات يهودية"إسرائيل" يحذر من استعداد التميمي .٢٧

 تستعد خالل األيام القادمة، لإلعالن عن اكتشافات        "إسرائيل"حذر الشيخ تيسير التميمي، من أن       : رام اهللا 
أثرية تزعم أنها عثرت عليها تحت أساسات المسجد األقصى، تتعلق بآثار يهودية، وبتاريخ اليهود وحقهم               

 تستهدف من هذا اإلعالن الـسيطرة علـى         "إسرائيل"، أن   اًفيض م . وبهتاناً  وزوراً ذباًالمزعوم بالهيكل، ك  
مـن جهـة    وأشار   .الحوض المقدس، وكنيسة القيامة في البلدة القديمة، لإلجهاز على المدينة بشكل كامل           

  إلى أن الحفريات التي تجري تحت أساس المسجد األقصى، أدت إلى انبعاجات في أسوار القدس،               أخرى
 إلى كومة من     األقصى في يومٍ ما    تحولي، قد    من أنه في حال لم يتحرك العرب والمسلمون سريعاً         محذراً
  .الركام

  ١٦/٦/٢٠٠٨ قدس برس
  

 "سرائيلإ" في صفقة التبادل بين حزب اهللا و فلسطينيينسرىدراج اإمل بسبب عدم أخيبة  .٢٨
دراج االسرى الفلسطينيين   إجراء عدم   مل  بخيبة األ في غزة   هالي االسرى   أصيب  أ:  نفوذ البكري  -غزة  

وعلقوا آمالهم الكبيرة والوحيدة على صفقة التبادل الخاصـة         ،  "سرائيلإ"في صفقة التبادل بين حزب اهللا و      
حباط في ظل   أنهم ما زالوا يعيشون في حالة من القلق واإل        ، علماً   باالفراج عن الجندي االسرائيلي شاليط    

حوار وصفقة التبادل وحرمانهم من الزيارة وتصاعد وتيرة الممارسـات          نباء بشأن التهدئة وال   تضارب األ 
  .االسرائيلية بحق ابنائهم في السجون والمعتقالت

  ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   للسماح لعائالتهم بزيارتهم اإلسرائيلييتوجهون إلى القضاء أسرى .٢٩
، إن عدداً مـن     "حسام"المحررين  قال موفق حميد مدير العالقات العامة في جمعية األسرى و          :حسن جبر 

 ضـد   ،وبرنامج غزة للصحة النفسية   " حسام"األسرى توجهوا إلى القضاء اإلسرائيلي بالتعاون مع جمعية         
 ٢٥من جهة أخرى، قدمت جمعية حسام قائمة تـضم    و .قرار منعهم من زيارة ذويهم في السجن منذ عام        

 إرسال العالج الـالزم لهـم عبـر المؤسـسات           أسيراً مريضاً إلى برنامج غزة للصحة النفسية من أجل        
ن عدد األسرى الذين تلقوا خـدمات طبيـة مـن           إلى أ حميد   فيما لفت    .والجمعيات المدافعة عن األسرى   

  . أسيراً مريضا٦٩ًبرنامج بلغ حتى اآلن ال
  ١٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 زنازين العزل االنفرادي اإلسرائيلية مقابر لألحياء: فروانة .٣٠

استنكر مركز األسرى للدراسات، سياسة عزل األسرى وقمعهم ونقلهم بظروف قاسية إلى             : دعيبس رامي
 واعتبر أن هذه الـسياسة تعتبـر انتهاكـاً        . نفرادي من قبل سلطة السجون اإلسرائيلية     زنازين العزل اإل  

يـاة   بحق األسرى واألسيرات في السجون اإلسرائيلية، لما تشكله من خطورة علـى مجمـل ح               صارخاً



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١١١١:         العدد                  ١٧/٦/٢٠٠٨الثالثاء :التاريخ

 مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين،       أوضحبدوره   و .األسير من الناحية النفسية والجسدية    
عبد الناصر فروانة، أن سياسة العزل ليست مرتبطة بحقبة زمنية معينة، بل انتهجت ومورسـت علـى                 

وامتـدت فتـرة    امتداد األسر في السجون اإلسرائيلية كنهج منظم، وتصاعدت خالل انتفاضة األقـصى             
 أن مبينـاً  .العزل، وفتحت إدارة السجون أقساماً جديدة للعزل أكثر قسوة وقهراً من التي كانـت قائمـة  

  .زنازين العزل هي أقل ما توصف بمقابر األحياء
  ١٦/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  مصور رويترز على يد االحتاللصحفيون بغزة يطالبون بكشف مالبسات اغتيال  .٣١

حفيون فلسطينيون وأجانب تظاهرة في غزة بمناسبة مرور شـهرين علـى            نظم ص  :أحمد فياض  -غزة  
 بفتح تحقيق فـي حادثـة       واوطالب،  اغتيال االحتالل الشهيد الصحفي مصور وكالة رويترز فضل شناعة        

أعلن المصورون الصحفيون خالل المظاهرة توقف تغطيتهم الصحفية لمدة خمس دقـائق،             كما   .غتيالالا
في هذا  و . في ظل تنكر االحتالل لجريمة اغتيال زميلهم شناعة        ،متزايد على حياتهم  في إشارة إلى قلقهم ال    

أكدت لجنة أصدقاء الشهيد ضرورة أن تكون ذكرى مرور شهرين على استشهاد شناعة رسـالة               السياق،  
  .إلى العالم بأن هذه الجريمة يجب أال تمر بدون عقاب

  ١٦/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  

  طائرات االحتالل تقصف ورشتي حدادة في قطاع غزة .٣٢
قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، ورشتي حدادة في خـان           : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

يونس، وفي حي الزيتون جنوب وشرق قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيـرة، وإصـابة    
  .ثالثة مواطنين بجراح طفيفة

  ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 قامة قاعدة عسكرية  يصادر أراضي في محافظة طوباس إل اإلسرائيلياالحتالل .٣٣
مس عن نيتها مصادرة مساحات شاسعة من أراضي        أأعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي      :القدس المحتلة 

المواطنين في منطقة األغوار الشمالية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربيـة بغيـة إقامـة قاعـدة                  
قرارات بهذا الشأن صـادرة عمـا يـسمى القائـد            األراضيهذه  صحاب  أتسلم  قد  و .ة للتدريب عسكري

 صوافطة نائب رئيس بلدية طوباس إلى أن إخطـارات          أشار عزت  ومن جهته    .العسكري لمنطقة الغور  
 من أراضي تلك المنطقة التي يـستخدمها أصـحابها ألغـراض الزراعـة               دونماً ٣٥٦المصادرة تطال   

 أصحاب األراضي المزمع مصادرتها من التوقيع على أية وثائق أو القبـول ببـدائل أو                اًرحذ م .والرعي
  .تعويضات عن المصادرة تطرحها سلطات االحتالل

  ١٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
  

 مسيرة ضد الجدار العنصري في قرية نعلين جرحى في  .٣٤
، ر الفصل العنـصري    جدا ضدنظمت أمس مسيرة مركزية في قرية نعلين        : فرح سمير  -القدس المحتلة   

 حيث يتضرر من مـشروع      ،شارك فيها متضامنون دوليون وأجانب إضافة إلى أهالي البلدة والمزارعين         
 للمـسيرة الـسلمية      االحـتالل  تصدى جنود قد  و.  عائلة مختصة بالزراعة   ١٢٠مصادرة أراضي نعلين    

 .ن عشرة أشخاص جرح ما يزيد ع، مما أدى إلىبإطالق النار المطاطي وقنابل الغاز والدخان
  ١٧/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ١١١١:         العدد                  ١٧/٦/٢٠٠٨الثالثاء :التاريخ

  استمرار إغالق المعابر يهدد بضرب الموسم الزراعي الحالي: غزة .٣٥
يخشى المزارعون في قطاع غزة من تعرضهم مجدداً لفقدان الموسم الزراعي الحالي وفقاً لما               :حامد جاد 

عابر منـذ ذلـك     تعرضوا له في الموسم الماضي من خسارة فادحة، وذلك إثر بقاء الحصار وإغالق الم             
بين أحمد الشافعي، رئيس جمعية غزة التعاونيـة الزراعيـة أن خـسارة الزراعـات     من جهته  و .الحين

 مليون دوالر، منها تسعة ماليين خسارة مزارعي التـوت  ٣٠التصديرية عن الموسم الماضي بلغت نحو   
. ل التصديرية األخرى   مليوناً خسارة مزارعي الزهور، إضافة إلى خسارة المحاصي        ١٢األرضي، ونحو   

وأوضح، في هذا السياق، أن الكمية التي تم تصديرها من التوت األرضي للموسم الماضي بلغـت نحـو                  
 ٦٠ طن فقط من أصل أكثر من ألفي طن، في حين تم تصدير نحو خمسة ماليين زهرة من أصل                    ١٠٠

دان أكثر من سـتة آالف      فقأيضاً  واعتبر أن خسارة مزارعي المحاصيل التصديرية طالت         .مليون زهرة 
عامل فرص عملهم، وكذلك فقدانهم السوق األوروبية ما يعني أن هذه السوق ستبحث عن موردين جـدد                 

الشافعي حذّر من خطورة أن يتحول سوق القطاع الستيعاب فـائض الـسوق              كما أن    .من أسواق أخرى  
  .اإلسرائيلية من المنتجات الزراعية المختلفة

  ١٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   تواصل تقنين إمدادات غاز الطهي لقطاع غزة"إسرائيل": الشوا .٣٦
أكد رئيس جمعية شركات محطات الوقود محمود الشوا أن الجانب اإلسرائيلي يواصل تزويد              :حامد جاد 

قطاع غزة بكمية محدودة جداً من الغاز، األمر الذي ينفي صحة ادعاءات االحتالل بشأن عدم إخـضاع                 
 طناً، وأن أقصى كمية تصل إلى       ١٢٠ن أن ما تم ضخه أمس من الغاز بلغ نحو           وبي .تقنينهذه السلعة لل  

 طناً في أفضل األحوال، مشيراً إلى أن        ١٨٠القطاع خالل أيام عمل معبر الشجاعية ال تتجاوز أكثر من           
 طن يتم ضخها يومياً على مدار أسـبوعين متواصـلين كـي يـسد               ٥٠٠قطاع يحتاج لما ال يقل عن       ال
 . طن كحـد أدنـى     ٣٠٠حتياجاته من هذه السلعة، ومن ثم تتم العودة إلى الكمية اليومية التي تقدر بنحو               ا

 ألف لتر من السوالر العادي، وما يزيـد         ١٠٠ولفت إلى أن الكمية الواردة من الوقود أمس شملت نحو           
م منذ مطلع األسبوع    تكهرباء، فيما لم ي   ال ألف لتر من السوالر الصناعي الالزم لتشغيل محطة          ٢٥٠على  

  .بتزويد القطاع بأية كمية من البنزين
  ١٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   االقتصادية في األراضي الفلسطينية تعود للقطاع الخاصالمنشآتمن % ٩٠:اإلحصاء .٣٧

 استمر بالنمو خالل العقد الماضي،      فلسطينيذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن القطاع الخاص ال       : البيرة
هـذا  ، موضـحاً أن     ٢٠٠٤ - ١٩٩٧ مقارنة مع الفترة     ٢٠٠٧ - ٢٠٠٤ بوتيرة أقل خالل الفترة      ولكن

وأشار فـي بيـان      .من المنشآت االقتصادية العاملة في األراضي الفلسطينية      % ٩٠حوالي  القطاع يضم   
أصدره، أمس، حول التغيرات الهيكلية التي طرأت على المنشآت االقتـصادية خـالل العقـد الماضـي                 

خـالل  % ١٢إلى أن القطاع الخاص حقق معدالت نمو في عدد المنـشآت بلغـت   ) ٢٠٠٧ ـ  ١٩٩٧(
الحظ تراجع في    فيما   .١٩٩٧ مقارنة مع العام     ٢٠٠٤خالل  % ٢٤,٧و،  ٢٠٠٤ مقارنة مع العام     ٢٠٠٧

% ٤٣,٨و،  ٢٠٠٤ مقارنـة مـع      ٢٠٠٧خالل  % ٢٥,٨عدد المنشآت في القطاع الخاص األجنبي بنسبة        
، أما القطاع األهلي فقد حقق معدالت نمو عالية في عدد المنشآت بلغـت          ١٩٩٧ه مع    مقارن ٢٠٠٤خالل  
  .٢٠٠٤ مقارنة مع العام ٢٠٠٧خالل % ٤١

  ١٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  ب بالحوار الفلسطينيحيستنكر الصمت العربي على حصار غزة وير"العمل االسالمي" .٣٨
جاهل الرسمي العربي الستمرار الكيان الـصهيوني        أكد حزب جبهة العمل االسالمي خطورة الت       -عمان

 .بترسيخ منهجية فرض الوقائع على االرض
واشار في بيان أصدره الحزب أمس أن كسب المزيد من الوقت في تضليل الرأي العام العالمي وتنفيـذ                  
خططه في قضم االرض وبناء الجدار العنصري الفاصل والحفر تحت اساسات المسجد االقصى وترسيخ              

 ".ل ما يعبر عن الرؤية الصهيونية االحتاللية العدوانيةك
استمرار الحصار الالانساني على قطاع غزة وتواصل االعتداءات        "ازاء  " للصمت العربي "وجدد استنكاره   
الصهيونية باجتياح قطاع غزة ، وطالب االنظمة العربيـة         " تواصل التهديدات "، وكذلك   " على اهلنا هناك  

 ".خاذ مواقف جريئة تخدم المصلحة العربية والفلسطينيةالمسارعة الى ات"بـ
وفيما يختص بتقدم خطاب الفرقاء الفلسطينيين بما يتعلق بالحوار الداخلي وتوقف الحمالت االعالمية بين              

يوقـف  "رحب الحزب بهذا الخطوة ودعا الجامعة العربية الى رعاية اتفـاق فلـسطيني              " فتح"و" حماس"
 ".ام الفلسطينيالنتائج السلبية لالنقس

  ١٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
 
  "وطن طبيعي للفلسطينيين"تنديد نيابي وحزبي بتصريحات ماكين بأن األردن  .٣٩

ردود فعل نيابيـة    جاءت  :  جهاد المنسي نقالً عن مراسلها     -عمان  ١٧/٦/٢٠٠٨ الغد االردنية    اوردت
سة األميركية جون مـاكين     وحزبية غاضبة ومنددة أثارتها تصريحات نقلت عن المرشح الجمهوري للرئا         

األردن هو الوطن الطبيعي لماليين الفلسطينيين من سكانه وكذلك هو الحل األمثل لقـضية              "قال فيها أن    
التنديدات بتصريحات ماكين جـاءت مـن        ".الالجئين الذين ذاب أغلبهم في المجتمعات التي يقيمون فيها        

سالمي، اذ عبرت لجنة الشؤون العربية والدولية       لجان نيابية ونواب مستقلين وكتل وحزب جبهة العمل اإل        
  ".جملة وتفصيال"عن رفضها لتلك التصريحات 

قال نائب أمين عـام      :جمال إبراهيم نقالً عن مراسلها     -عمان ١٧/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية    وذكرت
خطـورة فـي    تعتبر منعطفـا بـالغ ال     '' التفوهات''إرحيل غرايبة ان هذه     '' جبهة العمل اإلسالمي  ''حزب  

بمثابة تدشين لمرحلة جديدة عنوانها التحلل مـن االلتـزام          ''الخطاب االميركي الرسمي، مشيرا إلى انها       
العلني بالقوانين الدولية فيما يتعلق باألرض والالجئين ،في ظل تراجع طروحات قيام دول فلسطينية ذات               

  .''سيادة على االرض الفلسطينية
الى قراءة الرؤية الصهيونية االميركية، عوضاً '' العبثية''في مساعي التسوية '' المنهمكين''ودعا الغرايبة 

عن المراهنة المتواصلة على الموقف االميركي تجاه القضية الفلسطينية ومجمل القضايا العربية، مطالبا 
 .''لجميعبموقف عربي يتبنى التمسك بالحقوق العربية الثابتة والذي من شأنه الحد من المخاطر المحدقة با

لن تعدو كونها حلوالً ''وكذلك ما قد يعقد منها مستقبل '' العدو''ولفت الى ان المعاهدات المبرمة مع 
  .''مؤقتة

  
   كمطالبة أميركا بالتخلّي عن إسرائيل"حماس"مطالبتنا بترك حزب اللّه و: دمشق .٤٠

على سـؤال عـن المطالبـة       قالت وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان، رداً        : سعاد مكرم  -نيودلهي  
 كشرط للمفاوضـات مـن أجـل تحقيـق     "حماس"اإلسرائيلية بتخلي سوريا عن عالقاتها مع حزب اهللا و  

إن طلباً كهذا يشبه مطالبة أميركا بالتخلي عن عالقتها مع إسرائيل، مع تأكيد أن عالقة سـوريا                 " :السالم
  . "التدخل فيهمع حزب اهللا وحركة حماس شأن سيادي سوري ومن غير المقبول 

  ١٧/٦/٢٠٠٨األخبار 
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  تعبث في دارفور"إسرائيل"أصابع : مستشار البشير .٤١
كشف مستشار الرئيس السوداني عبد اهللا مسار عن وجود أصـابع إسـرائيلية              :سيد عبد العال   - القاهرة

وراء ما يحدث في دارفور، وقال في تصريحات لعكاظ ان السودان رفض ضغوطا أمريكيـة وغربيـة                 
مازالت مستمرة وأنه لو قبل السودان بهـذه الـضغوط   وأشار الى أن هذه الضغوط   ،يع مع إسرائيل  للتطب

ن عن العبث بأمن ومقدرات البالد، ودلل على ذلك بقيام حركة تحرير الـسودان بفـتح                يلتوقف المتمرد 
في مخـازن   مكتب لها في تل أبيب، باالضافة الى اكتشاف كميات كبيرة من االسلحة االسرائيلية الصنع               

المتمردين و تدريب المتمردين من دارفور في المعسكرات االسرائيلية، وزيارة خبراء اسرائيليين لمناطق             
المتمردين لتدريبهم والتجسس على السودان كما ورد في اعترافات عدد من المتمردين، وكـشف مـسار               

 .عن وجود العناصر االسرائيلية ضمن منظمات االغاثة الموجودة في دارفور
   ١٧/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
 ستيطانفي ظل سياسة اإل عملية السالم مهددة تماما: موسى .٤٢

ن عملية السالم أصبحت مهددة     إ : عمرو موسى  :مين عام جامعة الدول العربية    قال أ  : ماجد االمير  -عمان
 تماما في ظل إصرار إسرائيل على االستمرار في سياسة االستيطان، معربا عن قلقه إزاء الفشل المتوقع               

 ال يمكـن أن نقبـل بـسياسة االسـتيطان وال            :أضافو،  في المفاوضات بين االسرائيلين والفلسطينيين    
 ، ثـم إن   بنتائجها، ونعتبرها غير قانونية وال تشكل حقا إلسرائيل وال ترتب التزاما علينا، ويجب إزالتها             

لمحتلة والتـي تـشكل     القدس الشرقية أراض عربية محتلة وال يمكن فصلها عن باقي األراضي العربية ا            
  .جميعا أراضي الدولة الفلسطينية

   ١٧/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
   رفح لتدريب قوات مصرية أساليب الكشف عن األنفاقيصل الىميركي األعسكري الوفد ال .٤٣

وصل إلى منطقة الحدود بين مصر وغزة أمس، وفد عسكري أميركـي للقيـام              :  يسري محمد  -القاهرة
بحثا عن أنفاق تستعمل في تهريب االسلحة، وتدريب رجال األمن المصريين على            بأعمال مسح للمنطقة    

 أن الوفـد األميركـي يـضم        :وقالت مصادر مـصرية مطلعـة     ،  معدات حديثة للكشف عن هذه األنفاق     
حقـين  لبينهم عدد من سـالح المهندسـين، إضـافة إلـى الم           ) البنتاغون (عسكريا من وزارة الدفاع   ١٤

وأضافت أن الوفد سيستخدم أحدث األجهزة في الكشف        . لسفارة األميركية بالقاهرة  ، با )العسكري والجوي (
 . يوما١٥ إلى ٥عن أنفاق التهريب التي قد تكون موجودة بالمنطقة وأن مهمته ستستغرق ما بين 

  ١٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
 القاهرة تعيد شحنة قرميد مشعة إلسرائيل .٤٤

ى الجانب اإلسرائيلي شحنة قرميد بعد احتجازها منـذ يـوم   أعادت مصر أمس إل  يسري محمد-القاهرة
إن تحاليل  "وقالت مصادر مطلعة    . الجمعة الماضي بسبب ارتفاع نسبة اإلشعاع بها عن الحد المسموح به          

قام بها جهاز األمان النووي بهيئة الطاقة الذرية كشفت عن احتواء الشحنة علـى كميـات كبيـرة مـن                    
أنه تم إبـالغ الجانـب اإلسـرائيلي         ":وأضافت المصادر . "تها إلى إسرائيل  عادإاإلشعاع تستلزم سرعة    

برفض دخول الشحنة نهائيا إلى األراضي المصرية وأسباب الرفض ونسب اإلشعاع العالية التي كانـت               
  ".تحتويها

  ١٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  االتحاد االوروبي يوافق بتحفّظ على رفع مستوى العالقات مع اسرائيل .٤٥
 وافق االتحاد االوروبي امس على رفع مستوى العالقات مـع اسـرائيل، لكنـه               : اسكندر الديك  -ين  برل

حضها على تحقيق تقدم في عملية السالم في الشرق االوسط وانتقدها على بناء مزيد من المستوطنات في                 
لدول العربية  كما تجنب تحديد مهلة زمنية لرفع العالقات لتفادي اثارة غضب بعض ا           . االراضي المحتلة 

من جانبها، قالت اسرائيل إنها راضـية عـن         . مع اقتراب موعد القمة العالن االتحاد من اجل المتوسط        
  نتيجة مداوالت االتحاد االوروبي، 

الـدول  "واعلنت المفوضة االوروبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر خالل مؤتمر صـحافي ان              
واضافت ان المحادثات المتعلقة بهـذه      . "مستوى العالقات مع اسرائيل   االعضاء وافقت على اقتراح رفع      

المقـرر مـساء    (الخطوة ستطلق لدى وصول وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني الى لوكسمبورغ            
  . االسرائيلي-للمشاركة في اعمال مجلس الشراكة االوروبي ) امس

يضا إلى اشراكها في آليـات صـنع القـرارات          وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى أ       
  . األوروبية وسط معارضة دول عدة

  ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
      "سرائيلإ"ـالعراق على االعتراف ب لكونجرس يمهد إلرغاما .٤٦

 نائباً في الكونجرس األمريكي بمشروع قرار إلرغام العراق على االعتـراف ب             ٥٧تقدم  : حنان البدري 
وإقامة عالقات دبلوماسية معها، فيما أكد وزير الخارجية العراقي أن بالده مـا             اسرائيل وحقها بالوجود    

تزال بحاجة الى القوات األمريكية، وأن االتفاقية األمنية االستراتيجية طويلة األمد بين بغداد وواشـنطن               
قـرار  الوقاد النائب الديمقراطي عن والية فلوريدا السي هاستنجز مـشروع           ،  ستوقع نهاية الشهر المقبل   

. في الوجود، وتطبيع العالقـات معهـا      ” اسرائيل“يحض الحكومة العراقية على االعتراف بحق       ،والذي  
 ١٧(ودعا مشروع القرار العراق الى الخروج من زمرة الدول التي ال تعترف بحق الكيان في الوجـود                  

أكثر ” اسرائيل“ الى أن وأشار مشروع القرار ).  دولة إسالمية فضالً عن كوريا الشمالية      ١١دولة عربية و  
حلفاء الواليات المتحدة الذين يمكن االعتماد عليهم في الشرق األوسط، أبدت رغبتها في إقامة عالقـات                

  .سلمية مع جميع الدول العربية
  ١٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "اسرائيل" ينتقد قرار اإلتحاد يتعزيز العالقة مع  راشدأبو .٤٧

بشدة بقرار االتحـاد األوروبـي تعزيـز        " وروبية لرفع الحصار عن غزة    الحملة األ "نددت   - بروكسيل
: العالقات مع الكيان الصهيوني، وقال أمين أبو راشد، رئيس الحملة، في تصريح له من بروكسيل اليوم               

إنه ال يقبل من الموقف األوروبي الضلوع في سياسة الحصار أو التواطؤ معها، بشكل مباشر أو غيـر                  "
ك من خالل دعم وتعزيز العالقات مع الجهة التي تفرض الحصار علـى مليـون ونـصف                 مباشر، وذل 

منبهاً من أن تنفيذ هذا القرار يجعل االتحاد األوروبي في خانـة            ". المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة     
يمكن ألوروبا أن تنهـي مأسـاة الحـصار مباشـرة،      ":، وأضافالضالعين في ارتكاب جريمة الحصار 

أوروبا تخسر كّل   "، الفتاً االنتباه إلى أن      "ا تستطيع إن هي أرادت أن توقف عجلة الموت الجماعي         فأوروب
يوم من رصيدها األخالقي في العالم باستمرار الحصار، هذا الحصار الذي سيدخل التاريخ في صـفحاته                

  ".السوداء
  ١٧/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  شبعا وفق القرارات الدولية واشنطن تدعم إيجاد حل لمزارع  .٤٨
ارت الى ان الواليات المتحدة تدعم ايجاد حل لقـضية           اش في زيارة مفاجئة الى لبنان      : بيروت - أ ف ب  

مزارع شبعا المحتلة وفق القرارات الدولية معتبرة انه حان وقت التطرق الى هذا الموضوع في ما يتعلق                 
حدة تنوي ان تطلب من االمين العام لالمم المتحدة بان          واوضحت ان الواليات المت   . ١٧٠١بتطبيق القرار   

 منظمة  "حزب اهللا "هل ما زلتم تعتبرون     : وردا على سؤال  . كي مون ان يولي هذه المسألة دعمه وجهوده       
موقفنا من حزب   : ارهابية؟ وإذا كنتم تعتبرون ذلك، فهل ستدعمون الحكومة التي سيشارك فيها؟ فأجابت           

 . ف الواليات المتحدة وضع حزب اهللا على الئحة المنظمات االرهابية لسنواتوان موق. اهللا لم يتغير
  ١٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
 الرسن ينتقد بشدة المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وسورية .٤٩

انتقد تيري الرسين، وهو مسؤول كبير في األمم المتحدة وتعين من قبل السكرتير العام مـسؤوال عـن                  
، بشدة عملية المفاوضات الجارية بين إسرائيل وسـورية، مـدعيا أن            ١٥٥٩قرار مجلس األمن    تطبيق  

وزعم الرسن، انطالقا من مواقفه الحاقدة علـى سـورية، أن           ،  سورية هي المستفيد من هذه المفاوضات     
وفي رسالة بعث بها إلـى وزارة       . إسرائيل قد قدمت لسورية هدية ضخمة بدون الحصول على أية مقابل          

الخارجية اإلسرائيلية عن طريق مندوبي إسرائيل في األمم المتحدة، زعم الرسن أن سورية تحصل على               
وبحسبه فإن أوروبا بدأت بـالتودد لـسورية بـسبب هـذه     . شرعية دولية مجانية جراء هذه المفاوضات   

 .المفاوضات
 ١٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب  

  
    أسرة في األراضي المحتلة ألف٤١ مليون شيكل على ٤١اإلتحاد األوربي يوزع اليوم  .٥٠

 أسرة معوزة في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلـة،         ٤١١١٣ تتسلم   : نائل موسى  -القدس المحتلة   
 مليـون   ٧،٤٦( مليون شيقل  ٤١تزيد قيمتها االجمالية على     . اليوم، مساعدات مالية من االتحاد األوروبي     

" االتحـاد "واعلن  ،  "بيغاس" عبر اآللية األوروبية      لألسرة وذلك  ) يورو ١٨٥( شيقل   ١٠٠٠وبواقع  ) يورو
 بنكا محددا في مختلـف منـاطق        ٣٩ان بوسع العائالت المستفيدة استالم مخصصاتها اليوم عن طريق          

 الثانية من المخصـصات      هي تعتبر هذه الدفعة  و   . تموز المقبل  ١٤األراضي الفلسطينية المحتلة ولغاية     
ها المفوضية االوروبية في اطار آلية بيغاس التابعة لالتحاد األوروبي،          االجتماعية لهذا العام التي تخصص    

 ). مليون يورو١٥حوالي ( مليون شيقل ٨٠مما يرفع اجمالي المساهمات المالية في هذا الحقل الى 
 ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة   

 
  تظاهرات بحرية على الشواطئ األوروبية تضامناً مع الصيادين الفلسطينيين .٥١

 في تظاهرة عالمية هي األولى، تضامن صيادون من عدد من الدول األوروبية مع :فتحي صباح -غزة 
 الصيادين الفلسطينيين في محنتهم ومعاناتهم تحت الحصار االسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة

اطئ  في وقت تظاهر مئات الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شوعلى الشواطىء األوربية؛
وبدعوة من اللجنة  .غزة على مرمى حجر من السفن الحربية االسرائيلية التي وقفت لهم بالمرصاد

الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة، تم تنظيم تظاهرات تضامن للصيادين أمام شواطئ اإلسكندرية 
يا وبلفاست وبيروت والمنامة ويافا وحيفا وتل أبيب وقبرص وأثينا ونابولي وجنوا وليفربول ومرسيل

  .وادنبره وغيرها من المدن األوروبية
  ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة 
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   غزة بالكامل وغزة غيرت الحركةىحماس تسيطر عل:  تايمزنيويورك .٥٢
في تقييم لعام حماس في غزة نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مطوال لهـا  : لندن ـ القدس العربي  

 في القطاع بما في ذلك القـضاء، فـالغزيون لـم             كل شيء  ىمن القطاع قالت فيه ان حماس تسيطر عل       
 عدد من القرارات القضائية     ىواشارت ال . يقوموا باالنتفاضة عليها كما املت اسرائيل والواليات المتحدة       

التي اصدرها قضاة ضد من يقومون بسب الذات االلهية واي تصرفات ال اخالقية في الشارع من مثـل                  
  .التقبيل في االماكن العامة

 فوائد متراكمة لـه منـذ       ىاصدر قاض االسبوع الماضي ان مصرفا فلسطينيا ال يمكنه الحصول عل          كما  
  .عشرة اعوام الن الفوائد محرمة في االسالم

وتقول الصحيفة ان غزة دائما كانت متدينة وفقيرة ومختلفة عن الضفة الغربية ذات الحيـاة المتحـررة                 
  .وبالتالي اكثر فقراولكن حكم عام لحماس فيها جعلها اكثر تدينا 

واشارت ان فكرة كون غزة كيانا منفصال تتعزز بشكل كبير مما يجعل من التوصل التفاق سـالم مـع                   
ومقارنة مع العام الماضي فان مظاهر التدين واضحة فأعداد كبيـرة مـن النـساء               . اسرائيل امرا صعبا  

  .محجبات ورجال كثر اطلقوا لحاهم
ومع تواصل الحصار فـان     .  يتم منع اي تجمعات ال عالقة لها بحماس        وتتم تصفية مواقع االنترنت فيما    

معالجة المجاري اصبحت اقل من السابق بسبب نقص الوقود كما ان سمك غزة اصبح اكثر تلوثا، فيمـا                  
  .صار الغزيون عالقين في القطاع وال حول لهم وال طول كما تقول الصحيفة

ع ورد فعل الغزيين علي الحصار ودرجة والئهم للنظام         تري الصحيفة ان هناك صعوبة في تقييم االوضا       
الذي تمثله حماس، غضبهم او قسوتهم وموقفهم من اوضاعهم كما ان التوصل للمدي من الفقـر الـذي                  
وصلت اليه غزة امر صعب ال يمكن تحديده من خالل زيارة قام بها مراسل الصحيفة للقطاع واستمرت                 

فهنـاك الكثيـرون فـي      .  يتعلق بأثر الحصار سياسيا علي حماس      واالمر صعب ايضا عندما   . ثالثة ايام 
الغرب واسرائيل يرغبون برؤية حماس في وضع صعب، ومن السهولة معرفة ان هناك الكثيـرين فـي                 

  .٢٠٠٦غزة يكرهون حماس وشرطتها بالزي االسود، وحتي بين من صوت لصالحها عام 
 وان يشكل ضغطا عليهـا اال انـه ال يعرضـها            وتنقل الصحيفة عن مراقبين امنيين قولهم ان الحصار       

ونقلت عن مسؤول قوله ان غزة تخضع بالكامل لسيطرة حماس، فيما قال مسؤول اخر ان مـا                 . للخطر
حدث في غزة قبل عام ليس في الحقيقة انقالبا، فقد كانت سيطرة حماس امرا طبيعيا، الن حماس كانـت                   

مجاالت التعليم واالقتصاد والنشاطات االجتماعية فيمـا       قوية ولديها جذور في المجتمع الغزي خاصة في         
ومقارنة مع الوضع الذي كان يعيشه السكان من غياب فـي االمـن بـسبب               . كانت فتح ضعيفة وفاسدة   

التنافس بين حماس وفتح والمناوشات اليومية فانه حتي الذين يكرهون حماس يرون ان االمن عاد للحياة                
  .لسيطرة التي قامت بها الحركةاليومية وكل هذا بسبب عملية ا

فحماس . ونقلت عن اياد السراج، االخصائي النفسي قوله ان حماس قوية وقاسية اال انها جيدة في الحكم               
تقوم بتوزيع كوبونات الغاز وتساعد علي تسجيل السيارات ودفع فواتير الكهرباء ومستشفيات وشـوارع              

وقت الذي تمنع فيه السلطة الوطنية موظفيها من العودة         وفي ال . المدينة انظف مما كانت عليه قبل سنوات      
 الف موظف، وبدون عمل فـان المـوظفين ينفقـون    ٨٠٠العمالهم في غزة فانها تواصل دفع رواتبهم،     

وتقـول الـصحيفة ان     . اموالهم في المطاعم الكثيرة التي فتحت من اجل االستفادة من الظاهرة الجديـدة            
ع من الصعب تمريرها ومن السهل السيطرة عليها الن الحكومـة مطالبـة             المواد القليلة التي تمر للقطا    

ومعظـم  .. بتوفير المواد الغذائية وفي الوقت نفسه من السهل السيطرة عليها لقلتها واخذ الضريبة عليها             
البضائع المتوفرة في محالت غزة تأتي االن من مصر وتهرب في اكياس الطحين عبر االنفاق، ويـدفع                 

ويقول التاجر ان كل شيء حدث هنا كان خطأ، ومنها قرار           . السعر للمهرب وضريبة لحماس    التاجر ثلثي 
وفي الوقت الذي يختلف فيه الكثيرون حول الـدور         . مشاركة حماس في السلطة وقد اصبحت بهذا قوية       
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الذي لعبته حماس في تغيير غزة فان هناك اخرين يتفقون ان غزة وحكم حماس لها غيرت الحركة التي                  
بحت اقل ادلجة مما سبق، مشيرة الستعداد حماس قبول هدنة طويلة االمد اذا وافقت اسـرائيل علـي                  اص

 واالعتراف بحق العودة وغير ذلك، وهي شروط ال تختلف عـن            ١٩٧٦شروط منها العودة لحدود عام      
  .مطالب فتح او الدول العربية

قلت عن احد مؤسسي حماس قوله ان       فيما ن . ونقلت عن وزير سابق قوله ان حماس هي فتح ولكن بلحية          
ونقلت عنه قوله ان صـواريخ القـسام خطـأ وان           . ١٩٦٧حماس ال تريد كامل فلسطين بل حدود عام         

واكد ان هذا موقف ال يعبر عن موقف الحركة بل عن موقـف             . تحالف حماس مع ايران هو للضرورة     
  .شخصي

 وااليام يقضيها الغزيـون فـي طـوابير         في الوقت الحالي تواصل حماس حياة العزلة والتلوث واالسي،        
  .المعونات

  ١٧/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
      لمصالحة ومأزق حماس والسلطة والقضية ا .٥٣

  ياسر الزعاترة
كثيرة هي األسباب التي تدفعنا إلى عدم التفاؤل بمشروع الحوار والمصالحة الذي أطلقه الرئيس 

 جوهرية تتعلق بالقواعد التي ستتم على أساسها الفلسطيني محمود عباس، من بينها أسباب شكلية وأخرى
  ).فتح وحماس(المصالحة بين قطبي المشروع الوطني في الساحة الفلسطينية 

من بين األسباب الشكلية ما يتعلق بإصرار الرئيس على أن منظمة التحرير هي مظلة للحوار، هو الذي 
ماس ما زالت تصر على أن الحوار هو تجاهل مشروع إعادة تشكيلها على أسس جديدة، مع العلم أن ح

أعني (مع فتح وليس مع المنظمة، فضالً عن وجود اتفاق مسبق بين جميع الفصائل على إعادة تشكيلها 
 .، األمر الذي ال يبدو أنه سيحدث في المدى القريب)المنظمة

يست في وارد هناك في الجانب الشكلي أيضاً ما يتعلق براعية الحوار، أعني مصر، وهذه األخيرة ل
في االنتخابات، " المفاجئ"التسامح مع أية صيغة تبقي المشروع الوطني الفلسطيني رهين فوز حماس 

وهي مصممة على إعادة الوضع إلى نصابه القديم، فضالً عن إصرارها على التخلص من الوضع 
  .في قطاع غزة" الشاذ"

أميركيا إسرائيليا ) صائل منظمة التحريرفتحاوي تدعمه ف(والخالصة أن ثمة إصرارا مصريا فلسطينيا 
  .٢٠٠٦على إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل انتخابات مطلع عام 

نأتي إلى سؤال السبب الكامن خلف الدعوة إلى الحوار في هذا التوقيت بالذات، وهنا لن نجد أنفسنا سوى 
 الوطنية لمواجهة العدو، وإن تكن أمام جملة من االحتماالت ليس أهمها ما يتعلق بالحرص على الوحدة

  .القيادة الفلسطينية معنية بأي شيء يدعم موقفها التفاوضي
االحتمال األول هو أن تكون لدى الرئيس الفلسطيني معلومات حول اجتياح قريب لقطاع غزة، األمر 

يها، السيما إذا الذي سيشكل له إحراجاً كبيراً أمام الجماهير الفلسطينية، وكذلك للحركة التي ينتمي إل
انطوى االجتياح على الكثير من الضحايا والكثير من الصمود والبطولة في آن، وبصرف النظر عن ما 

  ".حضن الشرعية"اذا انتهى االجتياح إلى الفشل، أم إلى السيطرة على القطاع وإعادته إلى 
سه مراراً عبر تسريبات تتحدث االحتمال الثاني أن تكون الدعوة لوناً من ألوان الحرد السياسي الذي مار

عن نيته االستقالة، وذلك على أمل الضغط على األميركان واإلسرائيليين ليعطوه عرضاً معقوالً يعود به 
السالح، فضالً عن عبث " عبث"إلى الفلسطينيين الذين وعدهم بحل معضلتهم عبر التفاوض، وليس عبر 

  .ماً هو ورموز الفريق المحيط بهالتي يسمونها صواريخ كما يردد دائ" المفرقعات"
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ال يستبعد بالطبع أن يكون ذلك صحيحاً، السيما أن الرجل ال يطلب الكثير، فقد تنازل واقعياً عن حق 
العودة، كما وافق على مبدأ تبادل األراضي، إي إبقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها، ولم يبق له 

، ٦٧وليس تلك التي ضمت إلى المدينة بعد عام ) الحقيقية (غير المطالبة بحصة في القدس الشرقية
إضافة إلى شكل معقول من أشكال الحضور والسيادة على ما يعرف بمنطقة الحوض المقدس، حيث 

  .المسجد األقصى
هناك االحتمال الثالث المتعلق بتوصله التفاق فعلي مع اإلسرائيليين، بصرف النظر عن مضمونه، األمر 

 اإلعالن عنه في ظل االنقسام بين الضفة وغزة، وال في ظل منظومة تشريعية تتصدرها الذي ال يمكن
حماس، حتى لو كان نوابها في السجن، ما يحتم استدراج حماس أو التفاهم معها على انتخابات مبكرة في 

من % ٤٤ظل قانون القائمة النسبية الذي لم يمنحها في السابق، وفي ظل نزاهة مشهودة سوى 
، مع "نصابها الصحيح"وات، ما يعني أن أية انتخابات أخرى ستعني بالضرورة عودة األمور إلى األص

 .العلم أن عاقالً لن يصدق أن االنتخابات ستكون بذات الشفافية والنزاهة القديمة
تلك هي كلمة السر في مسار الحوار والمصالحة، أعني االنتخابات المبكرة، حتى لو انطوى على إدراك 

صحيح أن بوسع حماس المطالبة بإبقاء القانون القديم، لكن ذلك سيكون صعباً في . جة الفلسطينية إليهللحا
  .ظل إجماع الفصائل على نظام القائمة النسبية

ويبقى أن بوسع الحركة الموافقة على القانون الجديد ولكن بشرط إقرار نسبة حسم معقولة ال تقل عن 
، بينما توزع أصوات %)١٠في تركيا نسبة الحسم (تى يدخل المجلس ال بد أن يتجاوزها الفصيل ح% ٥

الخاسرين على الفائزين، األمر الذي لن توافق عليه الفصائل األخرى التي تعلم أنها لن تحصل سوى 
  %.٣على نسب مجهرية تراوح دون 

هذه الحال هي فوز ما يعني أنها لن تقبل بوجود أية نسبة حسم مهما كانت ضئيلة، والنتيجة الطبيعية في 
فتح وحلفائها في ظل وضع صعب لحركة حماس في الضفة الغربية، إلى جانب طموح الناس في القطاع 

  .للتخلص من الحصار
ثمة جانب ذو صلة بتوقيت الحوار يتعلق باقتراب استحقاق االنتخابات الرئاسية، حيث تنتهي والية 

لدعوة النتخابات قبل ذلك بثالثة شهور، ولذلك ، ما يعني أن عليه ا٢٠٠٩الرئيس عباس مطلع العام 
سيكون من األفضل بالنسبة له ولحركة فتح التوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية في ذات الوقت 

  .للتخلص من الوضع القائم
وإذا كانت تلك هي نوايا حركة فتح، أو لنقل قيادة السلطة بتعبير أدق، فكيف يمكن لحركة حماس التعامل 

  معها؟
هنا تنهض جملة من األسئلة التي ال ندري كيف ستجيب عليها الحركة خالل المرحلة المقبلة، وهي 
ورطة ذات عالقة بالخطأ المتمثل في خوض االنتخابات وتصديق نظرية تحويل سلطة صممت من أجل 

حويلها ؛ نظرية ت)الضفة الغربية(خدمة االحتالل، وما زالت تقع تحت وصايته، السيما في شقها األهم 
إلى سلطة تسند المقاومة أو تخدم برنامج التحرير، فضالً عن تصديق كذبة الديمقراطية في ظل 

  .االحتالل
وال تسأل بعد ذلك عن مشكلة الحسم العسكري في القطاع وإن انطوى الرد بقصة دايتون على بعض 

  .الوجاهة
هى مقتوالً بينما يقبع قادة حماس إنها سلطة ال يمكن تغيير بنيتها، وقد حاول ياسر عرفات ذلك فانت

ونوابها ووزراؤها وأعضاء المجالس البلدية في الضفة الغربية في السجون الصهيونية، ولن يخرجوا إال 
في حال أيقن االحتالل أن خروجهم يخدم برنامجه في تكريس سلطة األمر الواقع التي ستتحول إلى دولة 

 .ذات نزاع حدودي مع جارتها
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ت من أجل تغيير صورة االحتالل وتخليصه من األعباء السياسية واالقتصادية وحتى إنها سلطة صمم
األمنية التي كانت تترتب على الصيغة القديمة، وال ندري كيف صدق البعض إمكانية إنتاج ديمقراطية 

تالل أليس دعم االح(في ظل هذا الوضع، اللهم إال أن تكون ديمقراطية تؤبد النزاع وتلغي مسار المقاومة 
  ).لها ولمشاركة حماس فيها دليل على ذلك؟

إن أي توجه نحو المشاركة في انتخابات جديدة مهما كانت ال بد أن يأخذ في االعتبار حقيقة أن المسار 
بصرف النظر عن مساحتها وسيادتها وشكل ارتباطها باالحتالل، وربما ) الدولة(القادم هو السلطة 

 .باألردن بحسب الطموح اإلسرائيلي
وهي سلطة ال مكان فيها للمقاومة، فهل تقبل حماس بذلك، أم ترفضه وتطالب بحل السلطة وإعادة 
الصراع إلى وضعه الطبيعي كصراع بين محتلين وشعب واقع تحت االحتالل، وأقله رفض إمالءات 
ء السلطة القائمة واإلصرار على المقاومة ودفع الثمن مرتين، مرة من االحتالل ومرة مع األشقا

  المصرين على تنفيذ برنامجهم؟
ما يجري في الضفة الغربية على الصعيد االقتصادي االستثماري وكذلك على الصعيد األمني برعاية 

يؤكد ذلك، فهنا ثمة لعبة ليس فيها ) تسليم األمن في المدن للشرطة الفلسطيية(الجنرال األميركي دايتون 
ثمارات، بصرف النظر عن مسار التسوية، وما إذا كان مقاومة وال من يقاومون، بل هدوء وأمن واست

سيصل إلى صيغة نهائية أم مجرد دولة قائمة، أو مؤقتة بحسب خريطة الطريق، أو حتى العودة إلى 
  .، تاريخ اندالع انتفاضة األقصى٢٨/٩/٢٠٠٠الوضع الذي كان قائماً قبل 

 إذا كانت تريد فصله عن الضفة أم فيما يتعلق بقطاع غزة سيكون على حماس اإلجابة على سؤال ما
ما يعني إمكانية عودة السلطة لحركة فتح ) المبكرة أم غير المبكرة(ستحتكم في نهاية المطاف لالنتخابات 

وحلفائها، أم ستبقى أسيرة الوضع القائم إلى أمد غير معلوم متحملة بعض أوزار الفصل، مع استمرار 
 .اناة فرعها اآلخر في الضفة من عسف األشقاء واألعداء في آنمعاناة الحصار وإشكاالته، فضالً عن مع

ما الذي سيترتب على ذلك، هل هي . ثم دعونا نعتبر أن االنتخابات الجديدة ستفضي إلى فوز حماس
حكومة جديدة يقاطعها األميركان والغرب ويحاصرها اإلسرائيليون، وهل ستقبل فتح ومصر وتل أبيب 

  ومة العتيدة بينما يمكن لإلسرائيليين اعتقال نوابها ووزرائها في أية لحظة؟بذلك؟ ثم ماذا ستفعل الحك
أسئلة كثيرة تصعب اإلجابة عليها، ووحده مسار التنازالت والقبول بالفتات المعروض، أو القبول بمسار 
محمود عباس التفاوضي بصرف النظر عن مآله، وحده المسار الذي ينسجم مع الحالة الراهنة، مع أنه 

. بأية وسيلة وبؤس العروض اإلسرائيلية" استعادة الشرعية"ن يضمن الخالص في ظل اإلصرار على ل
فهل يمكن لحماس القبول بذلك، أم سترفض االنتخابات برمتها مكتفية بالجولة الماضية كدليل على 

  شرعية المقاومة؟
الضفة مع توافق وطني على إنها ورطة القضية برمتها، والحل المتاح إنما يتمثل في حّل السلطة في 

إدارة القطاع في ظل تأكيد على وجوده تحت االحتالل، بالطبع لكي يتحمل المسؤولية عن حاجات أهله 
 .اإلنسانية، بحسب القوانين الدولية

لكن مساراً كهذا لن يكون مقبوالً من طرف قيادة السلطة وحركة فتح، وهنا ال أقل من التوافق على 
ها سلطة مقاومة تدار بالتوافق الوطني في الضفة والقطاع، من دون انتخابات وال اعتبار السلطة برمت

 .ديمقراطية في ظروف ال تسمح بها
إنها ليست أزمة حماس وحدها، بل أزمة القضية، كما أن لكل طرف أزمته أيضاً، وهذا بالتحديد ما 

ذي ال يفضي إلى شيء مقنع السلطة ومسارها المفاوض ال: نعم الجميع في أزمة. يخفف ورطة الحركة
بينما يتخذ غطاء لتصعيد االستيطان، وفتح واختطافها من قبل فريق بعينه، مع عجزها عن تجديد نفسها 

  .وبرنامجها
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وال تسأل عن ورطة اإلسرائيليين العاجزين عن تركيع الشعب الفلسطيني، وأضف إلى ذلك ورطة 
  .إيران وما يمكن أن يترتب عليهااألميركان والمخاض الدولي واحتماالت الحرب على 

هي إذن مرحلة شائكة، والفائز فيها من يصر على المسار الصحيح، مسار المقاومة الذي ثبت أنه وحده 
القادر على االنتصار وإعادة الحقوق والكرامة ولو بعد حين، وهو ما تتمسك به حماس وتدفع مقابله الدم 

 .ن المأزق الحالي، ومعها القضية برمتهاوالتضحيات، ما يجعلنا متفائلين بخروجها م
  ١٦/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  "الثالثي الصهيوني المقدس"أضالع  .٥٤

  نواف الزرو
اولمرت يلوح فور عودته من لقائه األخير مع الرئيس األميركي بوش باالجتياح والقتل والتدمير، وباراك               

ومـة اولمـرت يتـسابقون فـي        يهدد على مدار الساعة بعملية عسكرية كبيرة في غزة، وأقطـاب حك           
تصريحاتهم الدموية ضد أهل غزة، وهيئة األركان الحربية اإلسرائيلية توصي على مدار الساعة بالسور              

فما الذي يجري إذن وما     ...! الواقي الثانية، واإلعالم يلعب دوره أيضا في إذكاء التصعيد الحربي الدموي          
 ! ؟...ة الدموية الصهيونية تتسيد المؤسسة اإلسرائيليةولماذا هذه اللوث ! ؟...السيناريوهات المتوقعة

 أدق من تحدث عن هذه الطبيعة اإلجرامية اإلرهابية الدموية          "امنون راز "ربما يكون المؤرخ اإلسرائيلي     
أن إسرائيل مملكة صليبية جديدة مختلفة عـن        ": كما هي عليه اليوم، حين وصفها مؤخرا قائال        "إسرائيل"ل

وعلى ذلك يمكننـا أن   . ، ودعا إلى تفكيكها بأساليب ذكية     " التاريخية بحيازتها قنبلة نووية    الممالك الصليبية 
نحلل ونفهم إسقاطات هذه الطبيعة عبر كم ال حصر له من أدبيات القتل والتدمير واإلبادة الجماعية التـي    

 ...!. يطلقونها تباعا في اآلونة األخيرة ضد غزة هاشم
ل المحلل اإلسرائيلي كوبي نيف عن لوثة اإلجرام لـدى الجنـرال ايتـام              وفي صميم هذه المضامين يقو    

النائب، العميد احتياط، صاحب وسام البطولة، ايفي ايتام الذي تاب ويسكن اليوم في هضبة الجوالن               ":مثال
فوق الكيبوتس، يجسد في شخصيته على نحو كامل الشخصية العامة لليهودي الجديد، الذي سـعى آبـاء                 

إلى خلقه في أرض إسرائيل بعد ألفي عام من المنفى، والذي يضم في داخله كامـل أضـالع                  الصهيونية  
 . " الرب، الجيش واألرض-"الثالثي الصهيوني المقدس"

دعا ايتام منذ زمن بعيد دولة إسرائيل إلى التحرر من القيود األخالقية التي تحظر علينا االنتصار                ":مضيفا
 آالف المواطنين عن عمد، لبنانيين، سوريين وفلـسطينيين، كمـا           في حروبنا ضد العرب، وقتل عشرات     

 . ينبغي، من أجل إخضاعهم وفرض االستسالم عليهم
، يرون لندن، توصل هـو      "معسكر السالم "وها قد مرت بضع سنوات فإذا بأحد الرواد االيديولوجيين لـ           

عاقين في غزة درسا، ينبغـي إبـداء         في أنه من اجل تلقين الفلسطينيين ال       -اآلخر إلى استنتاج ايتام هذا      
 على حد تعبيره، مما سيؤدي      "حيا إثر حي  "الوحشية األخالقية، كما يلزم في مثل هذه األوقات تدمير غزة           

 . "إلى إخضاعهم وفرض االستسالم عليهم
وهكذا ينبغي االنتباه لما يقوله اليوم آفي أيتام، كي نعرف ما الذي سـيفكر بـه غـدا                  ": ويستخلص نيف 

، اآلن يقترح أيتام في المقابالت والخطابات، الطرد من البالد ليس فقـط ضـد النـواب                 "سكر السالم مع"
العرب، وليس فقط العرب اإلسرائيليين الذين يتظاهرون تضامنا مع إخوانهم في غزة، بل وأيضاً، عنـد                

 أي مـن    "امرةيهـودا والـس   " االستيطانية   -الحاجة، طرد مليون فلسطيني مما يسمى في لغته العسكرية          
 . "٦٧المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 

 وعلى خطى ايتام دعا حاخام يهودي متطرف الجيش اإلسرائيلي لتسوية بلدة بيت حانون الواقعة               -وهكذا
أن ألف عربي ال يـساوون      "شمال قطاع غزة باألرض ومحوها عن الوجود، كما أعلن حاخام إسرائيلي            

 في سياق استعراضها تفاصيل حول تصريحات عنـصرية         "هآرتس"ت صحيفة   ، فقال "طالبا يهوديا واحدا  
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انه يتوجب على الحكومـة اإلسـرائيلية       "ادلى بها مردخاي الياهو حاخام إسرائيل األكبر سابقا وقال فيها           
حتى عندما نطالب باالنتقام فان     ": ، ان الحاخام أكد في حديثه قائال      "إقامة مستوطنة مقابل كل يهودي يقتل     

 . " عربي ال يساوون طالب مدرسة دينية واحدألف
محو حي سكني كامل في غـزة   "وبينما جدد مائير شطريت، وزير الداخلية اإلسرائيلي، دعوته القديمة ل           

بعد إنذار سكانه باإلخالء رداً على تواصل إطالق الصواريخ والقذائف انطالقـا منـه تجـاه األهـداف                  
، "شن حرب بال هوادة ضد قطـاع غـزة        "ية بنيامين بن أليعيزر إلى      ، دعا وزير البنية التحت    "اإلسرائيلية

 . "الحرب ليست نزيهة لذلك علينا استخدام كل القوة فيها"مشرعا قتل األطفال الفلسطينيين زاعما أن 
تحملنا تصريحات وأدبيات هؤالء الصهاينة اإلبادية إلى التوقف أمام حقيقة المؤسسة األمنيـة العـسكرية               

، التي درجت ومعها حتى األكاديمية اإلسرائيلية على مدى العقود الماضية على بنـاء ذلـك                اإلسرائيلية
المجتمع الصهيوني بجيشه واستخباراته وبنيته المدنية على اختالف تسمياتها بنـاء عـسكريا اسـبارطيا               

 .مدججا بثقافة العنصرية واألساطير المزيفة
وتكريس مفاهيم ونظريات القوة العسكرية واالباديـة       وغير ذلك من المصطلحات التي أتاحت لهم تطوير         

ما يبين لنا اننـا     . وبررت لهم دائما اقتراف المذابح والجرائم الجماعية ضد العرب في فلسطين ومحيطها           
أمام مجتمع إرهابي متعطش للدماء العربية وملوث بالعنصرية والنزعة الدموية اإلجرامية، وهي الحقيقة             

فـي  "بيـت بيـرل     " الكاتب والمؤرخ والمحاضر اإلسرائيلي في       "يحيعام شورك .د"ا  الدامغة التي أكدها لن   
 . جذور البلطجة والقوة في المجتمع اإلسرائيلي"دراسة حملت عنوان 

  ١٧/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
 

  ماكين والدولة الفلسطينية .٥٥
 عريب الرنتاوي

 الدكتور روبرت كاغـان أحـد       في محاضرته أمام مئات الطلبة والدارسين في جامعة نيويورك ، أسهب          
أبرز مستشاري المرشح الجمهوري جون ماكين في شرح وجهات نظر األخير حيال الـشرق األوسـط                
والصراع العربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية ، وأهم ما قاله في هذا الصدد أن ال حاجة إلنشاء دولة                 

دن ، التي هي جزء من فلسطين ، أو فلسطين          فلسطينية في الضفة والقطاع ، فهذه الدولة قائمة شرق األر         
 .الشرقية ، وليس من المنطقي أن يحظى الفلسطينيون بدولتين ، إذ تكفيهم دولة واحدة

الدولة الفلسطينية وفقا لكاغان ، ستتألف من بقايا الضفة الغربية بعد اقتطاع مـا ترغـب بـه الـشهية                    
مه وامتصاصه ، مضافا إليها الشطر الشرقي مـن         االستيطانية التوسعية للدولة العربية وتقوى على هض      

، أما قطاع غزة فسيكون جزء من هذه الدولة ، شأنه شأن هاواي التي تبعد آالف                ) شرق النهر (فلسطين  
 .ولكنها جزء من الواليات المتحدة" البر األمريكي"الكيلومترات عن 

ة ، فقال على سبيل المثال أن مـن         الدولة المقبل " هوية"كاغان ذهب أبعد من ذلك في الحديث عن شكل و         
حق الغالبية الفلسطينية الساحقة في الدولة الجديدة أن تحكم وأن تختار شكل نظامها السياسي ، تاركا لهـا     
تقرير مستقبل المملكة والنظام على حد سواء ، في إشارة إلى استعداد مضمر للتخلي عن دولة صديقة ،                  

واحدة من أبرز وأقرب حلفاء واشنطن إليها ، ودائما بذريعة          هي في عرف الخطاب األمريكي الرسمي ،        
 .الديمقراطية وحكم األغلبية

لألردن ضفتان واحدة لنا واألخرى كـذلك ، وبكتـاب          : تذكرنا محاضرة كاغان بالنشيد اإلسرائيلي القائل     
 التـي ال    ، وبتصريحات مائير نافيه ، وبسيل المواقف والتـسريبات        " مكان تحت الشمس  "نتنياهو الشهير   

بدل " قضية أردنية "تنقطع عن مسئولين إسرائيليين مدنيين وعسكريين ، والتي تذهب جميعها باتجاه خلق             
 .وفقا لمرجعيات عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية" القضية الفلسطينية"أن تتجه لحل 
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محاضر تؤكد جميعها أنهـا     والحقيقة أننا ما كنا لنأبه لهذه المحاضرة لوال إشارات متكررة صدرت عن ال            
للدولة العبرية كما لم    " انتمائه"تعكس المناخات السياسية للمرشح الجمهوري ، الذي ذهب في التعبير عن            

 .يفعل أشد المحاربين الصهاينة من جيل اآلباء المؤسسين ورواد االستيطان والهاغاناة األوائل
اإلجماع الدولي واإلقليمـي وحتـى الفلـسطيني        قد تبدو مثل هذه األفكار المتطرفة ، خروجا على سياق           

، إال أن التفكير المتأمل     " الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل        "واإلسرائيلي على حل    
في انحباسات عملية السالم وانسداد آفاقها ، وتراجع فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ، يجعل مثل هـذا                  

بقوة على جدول أعمال اليمين األمريكـي المحـافظ ، واليمـين اإلسـرائيلي              الخيار ، تهديدا مطروحا و    
 .المرشح للعودة إلى السلطة في ظل تفسخ كاديما وافتقار العمل لزعامة كارزمية

وال يملك المراقب إال أن يتساءل عما إذا كان للضغوط االقتصادية التي تعتصر األردن واألردنيين ، في                 
 وللمجتمع الدولي ، عالقة بسيناريو من هذا        - المعتدلين   -لألشقاء العرب   " ستفزالتخلي السافر والم  "ظل  

األردنيـين  " تـدويخ "النوع ، وما إذا كانت عملية التحضير لهذا الخيار قد بدأت مبكرا ، وعلـى أمـل                  
 ".خيارا إنقاذيا"والفلسطينيين على حد سواء ، لدفعهم للقبول بهذا الخيار بوصفه 

  ١٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
  

  :كاريكاتير .٥٦
  

  
  ١٧/٦/٢٠٠٨موقع أخبارنا 


