
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لدعم الشرطة والقضاء الفلسطينيين مليون دوالر ٢٤٢مؤتمر برلين يجمع 
  تنفي موافقة مصر على ربط ملف شاليط بفتح المعبر" حماس"

   استهدف مستوطنين يهودا قرب رام اهللاهجوماًكتائب القسام تتبنى 
  حماس تدير حملتها في االنتخابات التشريعية والرئاسية من القاهرة: صحيفة المصريون

   تتحدث عن وعد من مبارك ألولمرت بربط فتح معبر رفح بإطالق شاليت"إسرائيل"
  االسرائيلي يتخلى عن التصويت على قانون يحل البرلمان" حزب العمل"

  بتسليم سالحهم في لبنانربط حقوق الفلسطينيين: مؤتمر فيينا

الجهــاد تــرد علــى اغتيــال
... عنصريها بقصف سديروت  

 بالتهدئةتزامها حماس تجدد الو
  

 ٤ص ... 

 ٢٥/٦/٢٠٠٨١١١٩األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١١٩:         العدد                  ٢٥/٦/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٤  ء بالكاملمؤتمر برلين أكد دعمه لبرنامجي عمل الشرطة والقضا: فياض .٢
 ٥  تدعو الحترام التهدئةوباغتيال قوات االحتالل لمواطنين في نابلس تندد حكومة هنية  .٣
 ٥  عملية االغتيال في نابلس موجهة لنسف التهدئة: مصطفى البرغوثي .٤
 ٦  جهت الدعوة للوفد الفلسطيني للقدوم إلى واشنطن الشهر المقبلرايس و: عريقات .٥
 ٦   "ديكتاتوراً صغيراً" يجعله عباسالتمديد ل: "التشريعي"مقرر اللجنة القانونية في  .٦
 ٦  غزة محامٍ يرفعون قضايا في المحاكم ضد حصار ٥٠٠: اللجنة الشعبية .٧
 ٦  "أجهزة أمن الضفة"لـ " السلوك الشاذ"كتلة حماس البرلمانية تطالب بوقف  .٨
 ٧  هنية يشيد بموظفي حكومته ويؤكد أنهم أسسوا نموذجاً مختلفاً .٩
 ٧  "نهر البارد"برعات داخل المجتمع الفلسطيني إلعمار  منظمة التحرير ستطلق حملة ت:فياض .١٠
    

    :المقاومة
 ٧  حماس لن تتحول إلى شرطي للعدو ولن تحمل بندقية في وجه مقاوم: الحية .١١
 ٧   تنفي موافقة مصر على ربط ملف شاليط بفتح المعبر" حماس" .١٢
 ٨  القاهرة ستعلن قريباً عن استضافتها للحوار الفلسطيني: مصدر مطلع .١٣
 ٨  في الضفة وغزة" حماس"و" فتح"تتوسط لتبادل المعتقلين بين " جبهة اليسار" .١٤
 ٨   لصالح االحتالل غير متوازنة وتعكس انحيازاًساركوزيتصريحات : حماس .١٥
 ٨   استهدف مستوطنين يهودا قرب رام اهللاهجوماًكتائب القسام تتبنى  .١٦
 ٩   في غزةتفجير عبوة ناسفة أمام أحد منازل عناصر لجان المقاومة الشعبية .١٧
 ٩ تدير حملتها في االنتخابات التشريعية والرئاسية من القاهرةحماس : صحيفة المصريون .١٨
 ٩  كالم السنيورة بشأن مخيم البارد يشير إلى سياسة خطيرة": جبهة التحرير" .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  ح معبر رفح بإطالق شاليت تتحدث عن وعد من مبارك ألولمرت بربط فت"إسرائيل" .٢٠
١١  االسرائيلي يتخلى عن التصويت على قانون يحل البرلمان" حزب العمل" .٢١
١١  نائبا يهوديا في الكونغرس األمريكي ٤٣ .٢٢
١١   رنسي في مطار بن غوريونخالل حفلة وداع الرئيس الف" ينتحر"شرطي  .٢٣
١٢  إعالن وفاة الجنديين ال يوقف صفقة التبادل: باراك .٢٤
١٢   ترفع التأهب في الخارج خشية من انتقام حزب اهللا"إسرائيل"": العرب"مصادر لـ  .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٢ مصابا في قمع احتاللي لمسيرة ضد الجدار في نعلين ١٤ .٢٦
١٣   مسؤولين إسرائيليين سابقين٦فلسطينيون يقاضون في إسبانيا  .٢٧
١٣   بحي جبل الزيتون في القدس منزال٤٥٠ًاستصدار أوامر بمنع هدم  .٢٨
١٣   أيام على التهدئة وأزمة غاز الطهي تراوح مكانها٧: رفح .٢٩
١٣  األحكام اإلدارية مخالفة لالتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق اإلنسان: مركز األسرى .٣٠
١٤   قوانينها الخاصةالمحاكم اإلسرائيلية ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتسن: الضمير .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١١٩:         العدد                  ٢٥/٦/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

   
   :اقتصاد
١٤ "المنطار"و" صوفا"زيادة طفيفة في كمية السلع الواردة إلى القطاع عبر  .٣٢
   

   :صحة
 ١٤   جراء حصار قطاع غزة بسبب عدم تلقي العالج١٩٥وفاة الضحية  .٣٣
   

   : األردن
١٤  كين للوطن البديلاردني يرفض استراتيجية مأاجتماع عشائري  .٣٤
١٥  برلمانيون أردنيون يطالبون بإلغاء مهرجان تطبيعي .٣٥
١٥  "إسرائيل" مفقوداً أردنياً جديداً في ١٥الكشف عن  .٣٦
   

   :لبنان
١٥   بتسليم سالحهم في لبنانربط حقوق الفلسطينيين: مؤتمر فيينا .٣٧
١٧  فتح طريق عين الحلوة إلى صيدا بعد تحرك ألهالي حي التعمير .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٧   لجنة عربية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني .٣٩
١٧ إلى فخ الموت... السودانيون واألفارقة من سيناء .٤٠
١٨  "إسرائيل"تأجيل نظر دعوى وقف تصدير الغاز المصري لـ .٤١
١٨  والمنطقة" إسرائيل"إيران تهدد برد قاس وتنصب صواريخ موجهة نحو  .٤٢
١٨  منصور بن زايد يوجه بسرعة إنجاز مسجد الشيخ خليفة في القدس .٤٣
   

   :دولي
١٨  لدعم الشرطة والقضاء الفلسطينيين مليون دوالر ٢٤٢مؤتمر برلين يجمع  .٤٤
١٩ لن نتحاور مع واضعي القنابل واإلرهابيينالدولة الفلسطينية أولوية لفرنسا و: ساركوزي .٤٥
٢٠  اللجنة الرباعية تدعو إلى إزالة البؤر االستيطانية في األراضي المحتلة .٤٦
٢٠  رايس بعد مطالبته برفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينيةوموسى بين جدل حاد  .٤٧
٢٠  بولندا مستعدة لتدريب ضباط الشرطة الفلسطينيين .٤٨
٢١ قمع نشاط حماس في الضفةل القوات الفلسطينية تستخدم التعذيب :هيومان رايتس .٤٩
٢١  "اسرائيل"القدس عاصمة أبدية لـ: حاخام فرنسا .٥٠
٢١  الهجوم اإلسرائيلي على إيران متوقع بعد نوفمبر: بولتون .٥١
٢١  مساعدات روسية للفلسطينيين عبر األردن .٥٢

   
    :مختارات

٢١   ألف عربي٣٩٥ تريليون دوالر ألثرياء العالم والحصة الكبرى لـ٤٠:تقرير .٥٣
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    :مقاالتحوارات و
٢٢  عبد الباري عطوان... مصر وقعت في مصيدة اولمرت .٥٤
٢٤  نقوال ناصر... الفلسطينيون يبحثون عن مخرج عربي .٥٥
٢٦  ياسر الزعاترة... !لماذا قبل اإلسرائيليون التهدئة بغير شروطهم؟ .٥٦
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  بالتهدئةحماس تجدد التزامها و... قصف سديروت ترد على اغتيال عنصريها بالجهاد .١

علـى اغتيـال    " سـرايا القـدس   "ت  رد: رام اهللا  عن أحمد رمضان من    ٢٥/٦/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت  
ة، باطالق صاروخين من قطاع غزة علـى        في الضفة الغربية المحتل    "السرايا"  في يناسرائيل امس قيادي  

وقال  . التزام وقف اطالق النار    حماسحركة  "سديروت خارقة بذلك اتفاق التهدئة، على الرغم من تجديد          
ان احد الصاورخين سقط في باحة      " فرانس برس "الناطق باسم الشرطة االسرائيلية ميكي زورنفلد لوكالة        

 الصاروخ الثاني، فانفجر في حقل قريب من هذه البلـدة           اما. منزل في مدينة سديروت وتسبب باضرار     
إنها أطلقت الصاروخين ردا    " حركة الجهاد  "تواعلن.  كيلومترات من قطاع غزة    ٥الواقعة على بعد نحو     
  .على اغتيال ابو غالي

لن تعني بالمطلق أن نجلس على المقاعد ننتظر ذبحنـا          "إن التهدئة في قطاع غزة      " حركة الجهاد "وأكدت  
هذه الجريمة الحاقدة اإلسرائيلية لن تمر من دون رد وعقاب واأليام           "، مؤكدة إن    "تلنا الواحد تلو اآلخر   وق

  ". القادمة ستكون خير شاهد على ذلك
باالستفراد بالشعب الفلسطيني في الـضفة      "أنها لن تسمح للجيش اإلسرائيلي      " الجبهة الشعبية "كذلك، قالت   

  ، "ة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزةالغربية، كما ينص اتفاق التهدئ
حماس إذ تؤكد استمرار التزامها باتفاق التهدئة فإنها        "أن  الناطق باسم حماس،    وفي غزة، قال أبو زهري      

، مـشدداً علـى أن صـمود      "تدعو األطراف المعنية للضغط على االحتالل لوقف جرائمه فـي الـضفة           
  ". اإلسرائيلي على شعبناواستمرار اتفاق التهدئة رهن بوقف العدوان

فـي بيـان    " الديموقراطيـة "شددت  :  مراسلها من غزة   فتحي صباح  عن   ٢٥/٦/٢٠٠٨ الحياة   ونشرت
المقاومة الفلسطينية ال يمكـن أن تقـف مكتوفـة األيـدي إزاء             "على أن   " الحياة"أرسلت نسخة منه الى     

ودعت الطرف الراعـي    ". فة وغزة استمرار هذه التجاوزات والجرائم اإلسرائيلية في حق شعبنا في الض         
لجم الخروق اإلسرائيلية المتواصلة والعمل على امتداد التهدئة إلى الـضفة الغربيـة،             "التفاق التهدئة إلى    

 ".ألن ذلك هو الضمانة الوحيدة الستمرارها
  
  مؤتمر برلين أكد دعمه لبرنامجي عمل الشرطة والقضاء بالكامل: فياض .٢

 .أعلـن د  : عبد الرؤوف أرناؤوط  ،  القدس نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
 دولة اجتمعوا، أمـس،     ٤٠أن ممثلي حوالي    " األيام"سالم فياض، رئيس الوزراء، في اتصال هاتفي مع         

 مليون دوالر لدعم قطاعي الشرطة والقضاء الفلسطينيين، معبراً عن رضاه           ٢٤٢في برلين تعهدوا بتقديم     
اعتقد "وقال فياض    . مليون دوالر  ١٨٧ الدعم الذي كان اكبر مما طلبه من المؤتمر وهو           عن مستوى هذا  

بأن المؤتمر حقق المطلوب من حيث التزام الجهات المختلفة بدعم برنامجنا المتعلـق بعمـل الـشرطة                 
  ".والقضاء بالكامل

ون بتوجيه انتقادات شديدة    فياض حديثه في مؤتمر برلين لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القان         . واستهل د 
 . بقتل مواطنين فلسطينيين في نابلس قبل وقت قصير من انعقاد المـؤتمر          اإلسرائيليلقيام قوات االحتالل    
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 تـسيبي ليفنـي،     اإلسرائيلية المجتمعين، وبينهم وزيرة الخارجية      أماموأضاف فياض، الذي كان يتحدث      
 اإلسرائيلي إنما يخـرب     األمنيكن واضح أن هذا السلوك      أكدت أن لدينا كل العزم على التنفيذ والبناء ول        "

 نصر على التمسك ببرنامجنا     فإنناهذا الجهد وتترتب عليه آثار مدمرة لكل ما نحاول القيام به، ومع ذلك              
وقـال   ".وعلى بذل كل جهد ممكن وطاقة ممكنة في سبيل بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة والفاعلـة               

 قطـاع القـضاء     إلى إضافة التي نحن بحاجها لها لتطوير عمل الشرطة،         جراءاتاإلقدمنا تصورنا عن    "
  ".والعدل بما يشمل المحاكم وتطويره، والنهوض بعمل قطاع العدالة بشكل عام

وأشار فياض إلى أن من المقرر استخدام هذه المساعدات المالية لتدريب الشرطة المدنيـة فـي الـضفة                  
 علـى  ألمانيا الفلسطينية شاكراً   األراضيوتجديد مباني قطاع القضاء في      الغربية وتجديد وحدات الشرطة     

 وإزالـة  تقوم إسرائيل بوقف بناء المستوطنات       أنوطالب فياض في كلمته بوجوب       .حسن تنظيم المؤتمر  
الحواجز من الطرقات التي تعرقل حياة الفلسطينيين االجتماعية واالقتـصادية والـصحية واألمنيـة ألن               

ن يريدون تأمين مستقبلهم والتنعم بحريتهم وكذلك تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية اليوميـة             الفلسطينيي
  . عن المعتقلين من السجون اإلسرائيليةاإلفراج إلى إضافة

فيـاض أن  سـالم   أكـد  : اسكندر الـديك ،برلين نقالً عن مراسلها في  ٢٥/٦/٢٠٠٨الحيـاة   وجاء في   
ؤسسات والبنى التي نحتاج إليها، خصوصاً الشرطة والقضاء مع العلم          يهدف إلى بناء الم    "]برلين[المؤتمر

وحذر من عدم تحسن الشروط المعيشية واالجتماعية للمـواطنين وعـدم            ".أن األمن مهم لنا وإلسرائيل    
 بالقول إنه يريد إبالغ الجميع أن الوضـع          كالمه الوصول إلى اتفاق حول إقامة الدولة الفلسطينية، وأنهى       

  .، وأن ال أموال لديها لدفع الرواتب واألجور"سيئ جداً"كومته المالي لح
  
 تدعو الحترام التهدئةوباغتيال قوات االحتالل لمواطنين في نابلس تندد حكومة هنية  .٣

فـي مدينـة نـابلس،        نددت الحكومة الفلسطينية في غزة بجريمة اغتيال قوات االحتالل لمواطنين          :غزة
احترام "داعية في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية جميعها إلى          ل العدوانية، معتبرة أنها تؤكد نوايا االحتال    

وأكدت الحكومة ضرورة متابعـة بعـض    ".التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا     التوافق الوطني حول  
موضوع التهدئة، وخاصة فيما يتعلـق بموضـوع         التجاوزات التي قامت بها بعض الجهات واألفراد في       

 .مساء االثنين بقذيفة "ناحل عوز" في إشارة إلى قصف معبر المعابر،
  ٢٤/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
 عملية االغتيال في نابلس موجهة لنسف التهدئة: مصطفى البرغوثي .٤

إدانته لعملية   مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، عن       .  أعرب النائب د   :رام اهللا 
، والتي أدت إلى استشهاد الطالب      )٢٤/٦( قوات االحتالل في مدينة نابلس، الثالثاء     االغتيال التي ارتكبتها    

إن تـصرفات   "وقال في تصريح مكتوب،      .طارق جمعة أبو غالي   " سرايا القدس "القيادي في   وإياد خنفر،   
 يمثـل  موجهة لنسف التهدئة عبر العودة إلى سياسة االغتياالت، وإن ما قامت به فـي نـابلس                إسرائيل

ال تريد التهدئة، بل تعمل من أجـل اسـتفزاز          "وأضاف البرغوثي أن سلطات االحتالل       ".تصعيداً خطيراً 
ما حذرنا منه حول    "وأوضح أن    ".الفلسطيني للقيام بردود فعل تتخذها ذريعة لإلجهاز على التهدئة         الشعب

ـ       ضرورة أن تكون التهدئة شاملة للضفة الغربية       دأ يتحقـق، وأن نفـس      وعدم قصرها على قطاع غزة ب
السابقة ما زالت هي نفسها، والمتمثلة بمواصلة إسرائيل لـسياسة           األسباب التي أجهضت اتفاقات التهدئة    

التهدئـة   لجم التصرفات اإلسرائيلية، والعمل على نشر     "ودعا المجتمع الدولي إلى      .، كما قال  "االغتياالت
  .، وفق تصريحه"التهدئة ك حرص على استمرار، إذا كان هنا)١٩٦٧سنة (في سائر األراضي المحتلة 

  ٢٤/٦/٢٠٠٨ قدس برس
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  رايس وجهت الدعوة للوفد الفلسطيني للقدوم إلى واشنطن الشهر المقبل: عريقات .٥
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، في اتصال هاتفي            . كشف د : القدس

 رايس وجهت الدعوة للوفد المفـاوض برئاسـة         األميركيةية  من برلين عن أن وزيرة الخارج     " األيام"مع  
 واشنطن الشهر القادم من اجل عقد اجتماعات ثنائية معها للبحث فـي مفاوضـات               إلىاحمد قريع للقدوم    

 إلـى  الوفد المفاوض للقـدوم      إلى الدعوة   رايس التي توجه فيها     األولىوهذه هي المرة     .الوضع النهائي 
 فـي   األميركية في مؤشر على المزيد من الفاعلية        أنابوليس المفاوضات في    القإطالواليات المتحدة منذ    

 لـألخ  أكدت األميركيةالوزيرة  "وقال   . اتفاق قبل نهاية العام الجاري     إلىمساعدة الطرفين على التوصل     
  ". اتفاق سالم نهائي حتى نهاية العام الجاريإلى عالء أن الرئيس بوش مصمم على التوصل أبو

 ٢٥/٦/٢٠٠٨الفلسطينية األيام 
  
  "ديكتاتوراً صغيراً" يجعله عباسالتمديد ل: "التشريعي"مقرر اللجنة القانونية في  .٦

، أمـس نائب عن حركة حماس فرج الغول       ال قال مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي         :).ا.ب.د(
.  للشعب الفلسطيني   وظلماً ياًإن أي تمديد لوالية الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قانوني ويمثل تحد           

، يريد أن يملي قراراته علـى        صغيراَ سيصبح عباس في حالة تمديد فترته الرئاسية ديكتاتوراَ       : "وأضاف
القانون األساسي هو الفيصل الوحيد حول الخالف في استمرار عبـاس           " وأوضح أن  ".الشعب الفلسطيني 

 من القانون األساسي بعد أربـع سـنوات        ٢٦ـ  الكرئيس للسلطة ألن والية الرئيس تنتهي وحسب المادة         
  ".من بداية الوالية وليس مع انتهاء المجلس التشريعي

  ٢٥/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  محامٍ يرفعون قضايا في المحاكم ضد حصار غزة٥٠٠: اللجنة الشعبية .٧

يعتزم محـامون   أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أول من أمس، وجود تحرك قضائي دولي              :غزة
وأكـد النائـب     .القيام به في أكثر من بلد، وذلك ضد الحصار المفروض على القطاع منذ عامين كاملين              

جمال الخضري، رئيس اللجنة، في تصريح، أن كافة من التقاهم خالل جولته األوروبية والعربية أجمعوا               
إلى أن أكثر من خمـسمائة محـامٍ        وأشار   ".إبادة جماعية "على أن ما يحصل في غزة بفعل الحصار هو          

. سيقدمون قضايا في أكثر من محكمة حول العالم، وسيترافعون أمامها لفك الحصار عن غزة بشكل كامل               
وأكد أن اللقاءات التي أجراها مع المسئولين والنواب والوزراء العـرب واألوروبيـين تركـزت حـول                 

، سيما مع قطاع غـزة      "هم مع الشعب الفلسطيني   تعاطف دولي كبير وم   "وأوضح أنه كان هناك      .الحصار
التي كانت تؤخذ علـى أنهـا       ) اإلسرائيلية(إن هناك تغيراً في المفاهيم ودحضاً للرؤيا        " :وقال. المحاصر

وشدد على ضرورة تفعيل التوجه الفلسطيني في أوروبا لنقل الصورة الحقيقيـة عـن               ".مسلّمة وصحيحة 
 . رقام واإلحصائيات واألفالم والندواتالقضية الفلسطينية بالصور واأل

  ٢٥/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 "أجهزة أمن الضفة"لـ " السلوك الشاذ"كتلة حماس البرلمانية تطالب بوقف  .٨

" السلوك الشاذ "طالبت كتلة حماس البرلمانية، الرئيس محمود عباس، بتحمل مسؤولياته الكاملة عن             :غزة
واسـتنكرت   .عتداء المتكرر على عائالت نواب ومعتقلـين سياسـيين        لألجهزة األمنية في الضفة بعد اال     

الكتلة، في تصريح صحفي، أمس، هذه السياسة الال إنسانية والالوطنية التي ينتهجها جهاز المخابرات في               
ودعت كل المنظمات اإلنسانية والقوى الوطنية للتدخل من أجل وقف هذه الممارسـات التـي ال                 .الضفة
في الوقت الذي يعمل المخلصون تجـاه       : "وقالت الكتلة  .طني وال تخدم أجواء المصالحة     الوفاق الو  متخد

ترطيب األجواء سواء على مستوى وقف الحمالت اإلعالمية أو إغالق ملف االعتالل السياسي، ما تزال               
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 أجهزة األمن في الضفة ممارسة الوظيفة األمنية األكثر سوءاً في تاريخ شعبنا وهـي وظيفـة التنـسيق                 
  ".األمني مع االحتالل ومالحقة أبناء حركة حماس، والمالحقة على الهوية العائلية

وأكدت الكتلة، على أن هذه األجهزة اعتدت مؤخرا على ذوي المعتقلـين الـسياسيين، وأبنـاء وأطفـال               
  ".األسرى في سجون االحتالل، والنواب المختطفين

  ٢٥/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ه ويؤكد أنهم أسسوا نموذجاً مختلفاًهنية يشيد بموظفي حكومت .٩

 هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة أمس الثالثاء بالعمل الذي يقوم            إسماعيلأشاد  :  أشرف الهور  -غزة  
وأعرب خالل تفقده ديوان الموظفين التابع لحكومته عن تقديره للجهود التي            .به موظفو حكومته في غزة    

 وصورة جديدة في التعامل مع الوظيفة العامـة          مختلفاً خون نموذجاً يبذلها العاملون في الديوان وهم يرس     
 نسجل بكل فخـر أن هـذه المؤسـسة          :وقال مادحاً الموظفين  .  والمناكفات وقلة العدد   اإلمكاناترغم قلة   

 ونريـد  إليـه عملت مع باقي مؤسسات الحكومة خالل العام الماضي في ضرب النموذج الـذي نتطلـع           
 االختبارات التحريرية والمقابالت والعمل وفق      وإجراء عن الوظيفة العامة     إلعالناتكريسه والشفافية في    

 كـل   :وقـال . ن حكومته تعمل في مرحلتي التحرير والبناء معاً       أوأكد   .منهج ال للمحسوبية وال للمحاباة    
مل مع  وأكد أن ديوان الموظفين انتقل من التعا       . يكون ضمن هذه المرحلة بعدالة تامة      أنمواطن له الحق    

  . ومغايراً مختلفاًسلوباًأ هذا يعد أن ىلإ التعامل مع الموظف كانسان، الفتاً ىلإالموظفين كملفات 
  ٢٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "نهر البارد"عمار تبرعات داخل المجتمع الفلسطيني إل منظمة التحرير ستطلق حملة :فياض .١٠

حرير ستطلق حملة تبرعات داخـل المجتمـع        قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، إن منظمة الت        
  .الفلسطيني لجمع عشرة ماليين دوالر كمساهمة من فلسطينيي الداخل في إعادة إعمار مخيم نهر البارد

  ٢٥/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
  حماس لن تتحول إلى شرطي للعدو ولن تحمل بندقية في وجه مقاوم: الحية .١١

لن تتحول إلـى شـرطي      "، أن حركته    "حماس" في حركة    أكد الدكتور خليل الحية، القيادي البارز     : غزة
لن يفرح أحد بأن يرى حمـاس       : "، وقال "تؤمن حدود االحتالل الذي يحاول بأن يخرق حياتنا الفلسطينية        

جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمها تجمع النقابات المهنية فـي محافظـة              ".تحمل البندقية في وجه مقاوم    
  ".غزة بين اآلمال والمحاذيرالتهدئة في "شمال غزة بعنوان 

  ٢٤/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  تنفي موافقة مصر على ربط ملف شاليط بفتح المعبر " حماس" .١٢

، صحة التصريحات اإلسرائيلية حول موافقة السلطات المصرية "حماس"نفت حركة  : تامر قشطة- غزة
وقال سامي أبـو   .دي األسير جلعاد شاليطعلى ربط فتح معبر رفح الحدودي مع مصر باإلفراج عن الجن

إن موضوع شاليط يعالج في سياق صفقة تبادل أسرى معروفه شـروطها            : "زهري المتحدث باسم حماس   
وأكد أبـو زهـرى علـى أن     ".مسبقاً، وهو لن يرى النور حتى يرى أسرانا في سجون االحتالل النور

والقيادة المصرية، ومن خـالل اللجنـة       " حماس"موضوع معبر رفح سيعالج في سياق اتفاق التهدئة بين          
 .الثالثية التي اتفق على تشكيلها

  ٢٥/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  القاهرة ستعلن قريباً عن استضافتها للحوار الفلسطيني: مصدر مطلع .١٣
أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ القدس العربي ان القيادة المصرية سـتعلن قريبـاً              : أشرف الهور  - غزة  

. فة حوار موسع للفصائل الفلسطينية، يركز على انهاء الخالف القائم بين حركتي فتح وحماس             عن استضا 
وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان القاهرة أجرت مؤخراً اتصاالت عديدة ، مـع التنظيمـات                

يمـات  الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس وأبلغتهم بنيتها توجيه دعوة للحوار بعد أن طلبت عدة تنظ    
  .فلسطينية بينها فتح وحماس التدخل المصري النهاء القطيعة ورأب الصدع القائم في الساحة الفلسطينية 

لكن المصدر أشار الى ان موعد عقد هذا الحوار، والمدعوين اليه لم يحدد بعد، لكنه أشار الى ان القاهرة                   
عمق في الوقـت القريـب ولـن       التي ستستضيف في بادئ األمر حوارا تشاوريا يؤسس لجلسات حوار أ          

  .تحتضن الحوار دون وجود ضمانات وتعهدات من الفصائل تضمن نجاح مساعيها
  ٢٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  في الضفة وغزة" حماس"و" فتح"تتوسط لتبادل المعتقلين بين " جبهة اليسار" .١٤

" حماس"و" فتح"تي أكدت الجبهتان الشعبية والديموقراطية أمس أنهما تسلمتا الئحتين من حرك: غزة
جميل " الشعبية"وقال عضوا اللجنتين المركزيتين في . تتضمنان أسماء معتقلي كل منهما لدى األخرى

 من أعضائها معتقلين ٥٤سلمت الئحة تضم " حماس"إن " الحياة"صالح ناصر لـ " الديموقراطية"مزهر و
 من أعضائها معتقلين ٤٦ الئحة تضم "فتح"في سجون للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فيما سلمت 

  . في سجون الحكومة المقالة في غزة
وقال مزهر إنه تم االتفاق على تسليم الالئحتين أثناء اجتماعين منفصلين عقدتها جبهة اليسار المؤلفة من 

وأضاف أن جبهة . وحزب الشعب األسبوع الماضي مع عدد من قادة الحركتين" الديموقراطية"و" الشعبية"
وأشار ناصر إلى  .ليسار ستعقد في وقت الحق اجتماعين منفصلين آخرين مع قادة الحركتين في غزةا

جاءت لتنفيذ المبادرة اليمنية من أجل تهيئة األجواء لبدء حوار " حماس"و" فتح"أن االجتماعات مع قيادات 
 .وطني شامل

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
   لصالح االحتاللحيازاً غير متوازنة وتعكس انساركوزيتصريحات : حماس .١٥

قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لوكالة فرانس برس ان تصريحات            :  اشرف الهور  -بيت لحم   
واضاف  .الرئيس الفرنسي غير متوازنة وتعكس انحيازا لصالح االحتالل وتنكرا للديمقراطية الفلسطينية           

 جيدا ان هنـاك اتـصاالت علـى         ابو زهري ان ساركوزي الذي وصف حماس بالحركة االرهابية يعلم         
مستوى عال تجرى بين فرنسا وحركة حماس واطراف اوروبية رئيسية اخرى لذلك هو يدرك عمليا ان                

واكد انه مع ذلك نحـن      . ال مجال لتجاوز حركة حماس او تجاهل شرعيتها بغض النظر عن تصريحاته             
ان هذه المواقف مبنية على اسـاس       لن نغلق اي باب للحوار سواء مع فرنسا او الغرب الن من الواضح              

 . جهل في مواقف حركة حماس ورؤيتها
  ٢٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   استهدف مستوطنين يهودا قرب رام اهللا هجوماًكتائب القسام تتبنى .١٦

قالت كتائب القسام في بيان لها نعلن المسؤولية الكاملة عـن العمليـة الجهاديـة               : أشرف الهور  -غزة  
ذها مجاهدونا يوم الجمعة حيث تمكن مجاهدونا من نصب كمين لعدد مـن المغتـصبين               المباركة، التي نف  

شمال رام اهللا المحتلة، وأردوهم مضرجين بـدمائهم بـين قتيـل            ) نفي تسوف (الصهاينة قرب مغتصبة    
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وأشارت الكتائب الى ان تأخر اإلعالن عن العملية يعود الى الظروف األمنيـة الـصعبة فـي                  .وجريح
  .الضفة
ت على حقها في الرد على جرائم االحتالل في الضفة المحتلة، وقالت ان الرد مكفول ما دام هنـاك      وشدد

  .عدوان، إذ التهدئة ال تشملها وخاليانا في الضفة جاهزة لصد العدوان والرد على جرائم االحتالل
  ٢٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   في غزةشعبيةتفجير عبوة ناسفة أمام أحد منازل عناصر لجان المقاومة ال .١٧

أقدم مجهولون فجر اليوم الثالثاء، على تفجير عبوة يدوية الصنع أمام منزل : ألفت حداد ورأفت الكيالني
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة المقالة تقوم  .هشام مخيمر العضو في ألوية الناصر صالح الدين

من جانبه، اعتبر الناطق باسم وزارة  .بالتحقيقات في الحادث بدأت منذ اللحظة األولى لوقوع االنفجار
الداخلية بالحكومة المقالة إيهاب الغصين أن ذلك يأتي في إطار محاوالت إعادة الفوضى والفلتان التي 

  .يشدد على رفضها
  ٢٤/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
 حماس تدير حملتها في االنتخابات التشريعية والرئاسية من القاهرة: صحيفة المصريون .١٨

أن قيادات مـن    " المصريون"ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ      : وحسين الشاذلي كتب حسين البربري    
حركة حماس طلبت من مصر اإلقامة بالقاهرة خالل األسابيع القادمة إلدارة حملتها لالنتخابات التشريعية              

 به إدارة   وأكدت المصادر أن حماس عرضت بالفعل على مصر أسماء الطاقم الخاص المنوط            والرئاسية  
، والمكلف بوضع الخطط االنتخابية وبرنامج عمل إلدارة االتصاالت مـع قـوى             نتخابات من القاهرة  اال

 بهدف إقامة تحالفات وجـس      - من بينها فئات مستقلة وشخصيات عامة        -سياسية في الساحة الفلسطينية     
 قريبا  نبض بعض األطراف، استعدادا لخوض انتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن يجري إجراؤها            

 .في األراضي الفلسطينية
وكشفت عن أن حماس مستعدة لتقديم تنازالت بالنسبة للوضع في غزة ، تتضمن السماح بإدارة عربيـة                 
مؤقتة لألوضاع األمنية في القطاع إلى حين إجراء االنتخابات القادمة، التي تأمل في الفوز بها اعتمـادا                 

 .سير اإلسرائيلي جلعاد شاليطعلى بعض األوراق التي تملكها، ومن بينها األ
وأضافت أن حماس تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في موضوع شاليط، وأن الحسابات السياسية الداخلية               
الفلسطينية قد تتدخل مع حسابات التفاوض حول إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي، ملحمة إلـى إمكانيـة                

 . راج عن الجندي األسير وتحقيق الفوزحدوث تضارب أيضا في المواعيد بين االنتخابات واإلف
وأوضحت المصادر أن السلطة الفلسطينية تدرك أن األوضاع في قطاع غزة ستتغير بعد دخول التهدئـة                
حيز التنفيذ، ولذلك وافقت على مبادرات المصالحة والحوار إلدراكها ضرورة بدء الحوار قبل أن يمـر                

ر تصلبا، فضال عن أنها تأمل في الوقت ذاتـه فـي            وقت طويل على التهدئة وتصبح مواقف حماس أكث       
 . تحقيق إنجاز سياسي ما

  ٢٣/٦/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
 
  كالم السنيورة بشأن مخيم البارد يشير إلى سياسة خطيرة: "جبهة التحرير" .١٩

في بيان أمس على كالم رئيس الحكومة المكلف فـؤاد الـسنيورة فـي              " جبهة التحرير الفلسطينية  "علّقت  
 عامـاً مـن عـدم وجـود         ٤٥بعد  : "والذي جاء فيه  ،   فيينا الدولي إلعادة إعمار مخيم نهر البارد       مؤتمر

استغرابها واستنكارها لهذا   "وأبدت الجبهة   ". الحكومة في مخيم البارد، نجحنا اآلن في إعادة السيطرة عليه         
جة الوجود الفلسطيني في    الكالم واألخطار التي تترتب عليه من نموذج السياسة المنوي اعتمادها في معال           
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أن المخيمات الفلسطينية في لبنان كانت وما زالـت         "وأكدت   ".لبنان، وكأن المخيمات خارجة عن القانون     
وكنا نتوقـع مـن الـرئيس       . تعيش ظروفاً صعبة ومزرية، وسكانها محرومون من أبسط حقوق اإلنسان         

بة التي يعيشها الفلـسطينيون فـي لبنـان،         السنيورة والحكومة اللبنانية االهتمام بمعالجة الظروف الصع      
وإقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية والسياسية، كي يتعزز صمودهم في تمسكهم بحقهم في العودة إلـى               
الديار التي هجروا منها، وتوفير الحياة الكريمة، لهم بدل أن تظهر هذه المواقف التي تحمل في طياتهـا                  

 األخرى، ويصبح نموذج نهر البارد هو النموذج الذي ينتظر بقيـة            أخطاراً كبيرة على مصير المخيمات    
  ".المخيمات، حتى تصبح تحت سيطرة الحكومة اللبنانية

  ٢٥/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
   شاليت تتحدث عن وعد من مبارك ألولمرت بربط فتح معبر رفح بإطالق"إسرائيل" .٢٠

الرئيس المصري عقد :  الحسينيجيهان-شرم الشيخ  نقالً عن مراسلها في ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة ذكرت 
أولمرت أمس جلسة محادثات تناولت األوضاع على رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود مبارك وحسني 

الساحتين الفلسطينية واإلسرائيلية وسبل دعم استمرار ونجاح اتفاق التهدئة في غزة، وسبل إحياء العملية 
 . السلمية والوصول إلى اتفاق نهائي

مبارك بعدم تشغيل معبر رفح طالما بقيت قضية  أولمرت حصل على وعد من رائيلي إنقال مصدر إسو
شرط حصولها "وأكد عدم تمسك إسرائيل بضرورة وجودها في معبر رفح حين تشغيله، . شاليت عالقة

". على ضمانات أمنية بعدم تهريب أسلحة وعدم دخول أو عبور شخصيات إلى غزة تهدد أمن إسرائيل
تولي معبر رفح أهمية كبيرة، وتعتبره شأناً خطيراً ألنه مدخل رئيسي "دولة العبرية وأضاف أن ال

 ".إلسرائيل
شاليت يجب أن يعود إلى عائلته، ولن نقبل "وعن صفقة تبادل األسرى، قال إن على حماس أن تدرك أن 

وكشف أن ". لنحن مستعدون لدفع ثمن شاليت، وندرك تماماً معنى التباد... بأن يظل مقيماً في غزة
المسؤول عن هذا الملف سيأتي إلى القاهرة "، موضحاً أن "محادثات بخصوص الصفقة ستبدأ بعد يومين"

وشدد على ". خالل يومين وسيتم االتفاق على آلية المحادثات وكل التفاصيل المتعلقة بإنهاء الصفقة
 ".ضرورة إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن"

 اإلسرائيلي، دعا الرئيس مبارك إلى ضرورة الفصل بين التهدئة وبين إطالق وفي تصريحات للتلفزيون
واعتبر . ورفض الخوض في تفاصيل ما إذا كان تشغيل معبر رفح يرتبط بإطالق الجندي األسير. شاليت

المسار الفلسطيني له األولوية، ألن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق األوسط وجوهر "أن 
  ".الحل

 اإلسرائيلية -من جهة أخرى، وصف الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية مارك ريغيف العالقات المصرية 
على دور مصر في "وقال إن أولمرت قدم شكره لمبارك ". أساسية لتحقيق السالم واالستقرار"بأنها 

وهناك متابعة لكل ما . التوصل إلى اتفاق التهدئة الذي ال يزال هشاً، لكن الحكومة االسرائيلية ملتزمة به
معبر رفح لن يتم "وأكد أن ". يصدر عن حماس، خصوصاً أن الحركة قالت إن اتفاق التهدئة ليس مقدساً

 ".تشغيله ولن يعمل في شكل طبيعي إال بعد إطالق سراح شاليت
دعا أولمرت  :  أشرف الفقي  ،شرم الشيخ  نقال عن مراسلها في    ٢٥/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية    وجاء في 

 السـتكمال   -  في إشارة إلى مدير المخابرات الوزير عمر سليمان        -لرئيس مبارك إلى تكليف مفاوضيه      ا
 .اتصاالته إلبرام صفقة لتبادل أسرى ومعتقلين فلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت

ه من إجراء أن أولمرت طلب من المفاوضين المصريين التحقق من حياة شاليت، وتمكين" الوطن"وعلمت 
اتصال هاتفي مع أسرته في إطار حسن النوايا الفلسطينية إلبرام صفقة تبادل األسرى التي ستشمل نحو 

 .  من السجناء والمعتقلين٤٠٠
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  االسرائيلي يتخلى عن التصويت على قانون يحل البرلمان" حزب العمل" .٢١

االسرائيلي تخلى اليوم عن التصويت     " حزب العمل "افادت مصادر برلمانية اسرائيلية ان      : القدس المحتلة 
على قانون االربع لحل البرلمان مما كان سيؤدي الى سقوط حكومة ايهود اولمرت الـوارد اسـمه فـي                   

" الوسطي بزعامة رئيس الوزراء وحـزب     " كاديما"واتخذ القرار اثر اتفاق حصل بين حزب        . قضية فساد 
تفاق وافق اولمرت على اجراء انتخابـات داخـل         وبموجب اال . بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك    " العمل

وافادت المصادر ذاتها ان حزب العمـل يمتنـع         .  سبتمبر / ايلول ٢٥حزبه كما كان يطالب باراك بحلول       
ويجتمع مجلس  . حتى ذلك التاريخ عن االنضمام الى جهود المعارضة اليمينية الهادفة الى اسقاط الحكومة            

 يوليو لتحديد موعد نهائي لالنتخابات الداخلية التي من شـأنها           /ن تموز قبل العاشر م  " كاديما"قيادة حزب   
 .ان تسمح باختيار زعيم للحزب

وذكرت االذاعة االسرائيلية العامة ان اولمرت بقبوله تحديد مهلة نهائية الجراء انتخابـات داخليـة فـي                 
 ".للضغوط التي مارسها العماليون"حزب كاديما خضع 

  ٢٥/٦/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  نائبا يهوديا في الكونغرس األمريكي ٤٣ .٢٢

 شهد تسجيل رقم قياسي في ٢٠٠٦االسرائيلية أن العام " هارتس"كشفت صحيفة : عبد القادر فارس- غزة
 سيناتورا في مجلس ١٣، بينهم ٤٣عدد المشرعين اليهود في الكونجرس االميركي حيث بلغ عددهم 

من مجموع ( عضوا في مجلس النواب ٣٠ية ، و  عضو، اثنان عن كل وال١٠٠الشيوخ الذي يتألف من 
 ٤٢وكان الرقم القياسي السابق قد وصل إلى ).  عضوا موزعين على الواليات حسب عدد السكان٤٣٥

كما أشارت إلى .  أيضا٢٠٠٨وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن يسجل رقم قياسي في العام الحالي .
، بمعنى كلما كان هناك عدد أكبر من "الديمقراطيالتسونامي " أن المسألة مرتبطة بما اسمته

 .، هو في ارتفاع أيضا٤٣الديمقراطيين، فإن احتمال تسجيل رقم قياسي جديد، أكبر من 
  ٢٥/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  خالل حفلة وداع الرئيس الفرنسي في مطار بن غوريون " ينتحر"شرطي  .٢٣

ودعيه في مطار بن غوريون، حيث انتهت زيارة ساركوزي بحادث أثار هلع م:  فتحي صباح- باريس
أطلق جندي إسرائيلي النار على مدرج المطار لدى مصافحة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس 

ودفع الحرس الفرنسي ساركوزي . وزرائه إيهود أولمرت ضيفهما الرئيس الفرنسي وزوجته كارال
داية، إذ قيل إن الجندي انتحر، ثم قيل وزوجته وأعضاء الوفد داخل الطائرة، ولم تتضح الصورة في الب

قد تكون محاولة اغتيال تستهدف ساركوزي الذي قال "وأشار آخرون إلى أنها . إن طلقة أطلقت خطأ
 ".بصراحة في بيت لحم أموراً لم تعجب المتطرفين اإلسرائيليين

ون أثناء مغادرة عنصراً من حرس الحدود انتحر في مطار بن غوري"لكن الشرطة اإلسرائيلية أكدت أن 
" فرانس برس"وقالت وكالة ". إجراءات الطوارئ اتخذت على الفور"وأشارت إلى أن ". الرئيس الفرنسي

أن مشاهد بثها التلفزيون اإلسرائيلي أظهرت كارال تصعد بسرعة سلم الطائرة يرافقها أحد الحراس بعد 
ورافق حراس إسرائيليون . جراء احترازيإطالق النار، ثم تبعها زوجها بهدوء، وأغلق باب الطائرة في إ

 .أولمرت إلى سيارته المصفحة من دون أن يصعدوا إليها
  ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة 
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  إعالن وفاة الجنديين ال يوقف صفقة التبادل: باراك .٢٤
شدد وزير الدفاع إيهود باراك على إنجاز صفقة التبادل واستعادة الجنديين حتى لـو أعلـن                : محمد بدير 
وقال باراك، خالل زيارة قام بها إلى األطراف الشمالية لقطاع غزة، أمـس، إن               .هما رسمياً الجيش وفات 

وأضاف معلقاً علـى قـرار      ". لدينا مسؤولية إلعادة الجنود المخطوفين إلى الوطن، حتى لو كانوا أمواتاً          "
لو تمت عملية   حتى  "تكليف الحاخامية العسكرية بتشخيص وضع الجنديين ألداد ريغيف وأيهود غولدفاسر           

اإلعالن عن المخطوفين أنهما شهيدان وغير معروف مكان دفنهما، فإن هذا ال يعني وقـف المباحثـات                 
وشكك معلقون إسرائيليون باحتمال أن      ".حول الصفقة بأي حال من األحوال وإحضار الجنديين إلى البالد         

كي، إلى إعالن وفاة الجنـديين      تفضي عملية الفحص التي سيجريها الحاخام العسكري األكبر، آفي رونس         
وتساءل الحاخام العسكري األكبر السابق، يـسرائيل       . في ضوء المعلومات التي ستقدم له لالستناد عليها       

 .فايس، عن عدم اللجوء إلى هذه الخطوة قبل اآلن وطالب بإعالن أسباب القيام بذلك في هذا الوقت
  ٢٥/٦/٢٠٠٨األخبار 

  
   ترفع التأهب في الخارج خشية من انتقام حزب اهللا"إسرائيل"": العرب"مصادر لـ  .٢٥

أمـس أن وزارة    " العـرب "ذكرت مصادر دبلوماسية في القدس المحتلـة لــ          :  سامي سعيد  -رام اهللا   
الخارجية اإلسرائيلية أرسلت بتعليمات جديدة للسفارات اإلسرائيلية في الخارج تدعو فيها رعاياهـا إلـى               

شديد التدابير األمنية في ظل تزايد المعلومات عن اقتراب موعد االنتقام           اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر وت     
 .لدماء عماد مغنية

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن اسمها، أن وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية رفعـت                
ـ                 دهم التأهب في الخارج إلى الدرجة األولى بحيث يمنع اإلسرائيليون من الغياب كثيراً عن أمـاكن تواج

الرسمية ويطلب منهم التجمع بشكل جماعي وأال يذهبوا مع أشخاص ال يثقون بهـم خـشية اسـتدراجهم                 
 .وخطفهم من قبل حزب اهللا

وبينت المصادر الدبلوماسية أن الخشية تزداد في إسرائيل من إقدام حزب اهللا على عملية كبيرة انتقامـا                 
لية التي نسبت للموساد اإلسرائيلي دون أن تتبناهـا    لمقتل قائده العسكري عماد مغنية في دمشق وهي العم        

وشددت المصادر على أن ما يقلق إسرائيل هو عدم انـضباط اإلسـرائيليين فـي                .الدولة العبرية رسمياً  
 .الخارج ومخالفتهم التعليمات الصادرة لهم بخصوص التحذيرات من وقوع هجمات بحقهم

  ٢٥/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
 حتاللي لمسيرة ضد الجدار في نعلين مصابا في قمع ا١٤ .٢٦

 مواطناً على االقل برصاص مغلف بالمطاط، بينهم طفالن في الخامسة ١٤ اصيب : نائل موسى- رام اهللا
 جنود االحتالل، امس، هوالعاشرة من العمر، وعانى اخرون من اختناق شديد بالغاز المسيل للدموع اطلق

 سالم دوليين واسرائيليين ضد جدار النهب والتوسع والعزل باتجاه مسيرة سلمية مشتركة لالهالي ونشطاء
وطالت االعتداءات على المشاركين ، العنصري في قرية نعلين انتهت الى مواجهات دامت عدة ساعات

في المسيرة رجال االسعاف، واالعالم، ونشطاء سالم اجانب وتعرض ضابط االسعاف صالح تايه 
  .سعف منهى ضرب ومصادرة بطاقة المالخواجا ال

 عامال من ابناء القرية من العمل رغم ٣٠وفي سياق متصل حرم جنود االحتالل ومستوطنون اكثر من 
حيازتهم لتصاريح عمل وذلك في اطار الضغوط على االهالي لوقف االحتجاجات السلمية التي كبدتهم 

 .ى بالغاز اخر١٢٠ اصابة بالرصاص المعدني والمغلف بالمطاط، بعضها صعبة، و٧٠حتى االن 
 ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   مسؤولين إسرائيليين سابقين٦فلسطينيون يقاضون في إسبانيا  .٢٧
 أفاد مصدر قضائي إسباني، أمس، ان فلسطينيين رفعوا شكوى امام القضاء االسباني ضد سـتة                :ب ف ا

 جريحاً  ٥٠و شهيداً   ١٥إسرائيليين متهمين بأنهم مسؤولون عن عملية قصف في غزة اسفرت عن سقوط             
وبـين  ،  كان الهدف منه تصفية صالح شحادة القائد في حركة حمـاس، بحـسب الـشكوى              ،  ٢٠٠٢في  

اإلسرائيليين الستة وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر ومستشاره العسكري مايكل هيرتسوغ ورئيس             
 .   اركان القوات المسلحة موشي يعالون وقائد العملية دان حالوتس

  ٢٥/٦/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم
  
   بحي جبل الزيتون في القدس منزال٤٥٠ًاستصدار أوامر بمنع هدم  .٢٨

 ٤٥٠حتالل في مدينة القدس، امس، قرارات هدمٍ كانت اتخذتها بحق  ألغت بلدية اإل: وفا- القدس المحتلة
الطور منزالً سكنياً مأهوالً بمنطقة خلة العين في حي جبل الزيتون، الطور، وهي ملكية خاصة ألهل 

جاء ذلك عبر ، ، وأغلب قاطنيها من األزواج المقدسية الشابة٢٠٠٠والقدس تم تشييدها في العام 
االلتماس الذي تقدم به المحامي حسن غنايم بطلب من حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون 

ة التي عقدتها محكمة ي الجلسوكانت البلدية ووزارة الداخلية والنيابة العامة اإلسرائيلية تحالفت ف، القدس
، وأوضحت البلدية أنها أصدرت قرارات الهدم بدعوى البناء دون ترخيص، والبناء على البلدية امس

 .أراض مخصصة لغابات ولحدائق عامة ومتنزهات وطنية حسب المخططات الهيكلية في بلدية القدس
  ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  از الطهي تراوح مكانها أيام على التهدئة وأزمة غ٧: رفح .٢٩

حماس وإسرائيل في قطاع يام على إعالن التهدئة بين حركة على الرغم من مضي سبعة أ :محمد الجمل
غزة، إال أن آثار الحصار على المواطنين ما زالت حاضرة بقوة، السيما ما يتعلق بمقومات الحياة 

لت تراوح مكانها، ومعاناة المواطنين أزمة غاز الطهي المستمرة منذ أكثر من شهرين ما زا، األساسية
  .جراء افتقاده تتواصل، ومحطات تعبئة الغاز تغص باآلالف منهم بانتظار الحصول على أسطوانة واحدة

 ٢٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  األحكام اإلدارية مخالفة لالتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق اإلنسان: مركز األسرى .٣٠

سرى للدراسات، على عدم قانونية األحكام اإلدارية التي تصدرها سلطات  أكد، أمس، مركز األ- جنين
واعتبر المركز في بيان له، إصدار هذه األحكام، أمرا ، االحتالل اإلسرائيلي، ضد األسرى الفلسطينيين

مخالفا لالتفاقيات الدولية، ولمبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية التي تروج إسرائيل لنفسها بها في 
وتساءل، عن الوجه القانوني من دوام احتجاز أكثر من ألف معتقل فلسطيني رهن ، طقة والعالمالمن

وندد، باألسلوب غير ، االعتقال اإلداري بدون توجيه لوائح اتهام ضدهم، في السجون اإلسرائيلية
إبالغ المعتقل، اإلنساني الذي تنتهجه سلطات االحتالل، في عملية تمديد األسرى، والتي غالبا ما تلجأ إلى 

بقرار تمديد اعتقاله إداريا، في الساعات األخيرة من انتظار إطالق سراحه، مشيرا، إلى أن التمديدات 
تصل في مرات كثيرة ألكثر من سبع مرات متتالية، وتصل أحيانا إلى أكثر من خمس سنوات دون 

  .تحديد لموعد إفراج
  ٢٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  م اإلسرائيلية ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتسن قوانينها الخاصةالمحاك: الضمير .٣١
 ذكرت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، أن المحاكم اإلسرائيلية أضحت : وفا–رام اهللا 

في تقرير صدر امس،  وقالت، تشكل أداة بيد االحتالل يمارس بها سياساته باألراضي الفلسطينية المحتلة
، مشيرة إلى أنه حتى ١٩٦٧الحتالل ينشىء هذه المحاكم بناء على األوامر العسكرية الصادرة عام إن ا

اليوم يرفض االحتالل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 
ية غير السياسية، وتعطي اتفاقية جنيف الرابعة، الحق لدولة االحتالل بإقامة المحاكم العسكر، ١٩٤٩

لمحاكمة األشخاص المحميين أمامها ولكن بشروط ومعايير محددة، لم تلتزم بها األوامر العسكرية 
وأكدت الضمير أن العقوبات ليست هي المخالفة الوحيدة ، اإلسرائيلية التي نصت على إنشاء هذه المحاكم

الحتالل، ولكن اإلجراءات القانونية المتبعة التفاقية جنيف والمعايير الدولية، الواجب تطبيقها في حالة ا
 .بالمحاكم العسكرية اإلسرائيلية، التي ال تكفل المحاكمة العادلة للمعتقلين الفلسطينيين

 ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "المنطار"و" صوفا"زيادة طفيفة في كمية السلع الواردة إلى القطاع عبر  .٣٢

مع " كارني"والمنطار " صوفا"ة إلى قطاع غزة عبر معبري شهدت حركة دخول السلع الوارد :حامد جاد
منتصف األسبوع األول لسريان التهدئة زيادة طفيفة في كمية هذه السلع، بالمقارنة مع الكمية التي كانت 

وتظهر قوائم السلع الواردة أنه لم يتم إضافة أي صنف جديد من ، تدخل القطاع خالل الشهرين الماضيين
 ٢٠كية إلى قائمة السلع التي تم إدخالها على مدار األيام الثالثة الماضية، وتضم حواليالمواد االستهال

المخصص لتزويد القطاع بالوقود تبين أن الجانب " ناحل عوز"وفيما يتعلق بمعبر الشجاعية ، سلعة
فيفة في واردات اإلسرائيلي أبدى التزاماً تجاه تزويد القطاع بالكمية المقلصة من الوقود، باستثناء زيادة ط

  .الغاز مقارنة مع مطلع األسبوع الحالي
 ٢٥/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   جراء حصار قطاع غزة بسبب عدم تلقي العالج١٩٥وفاة الضحية  .٣٣

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن وفاة مواطنة فلسطينية بسبب : ألفت حداد ورأفت الكيالني
وقال رامي ، اإلسرائيلي من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج في الخارجمنعها من قبل سلطات االحتالل 

)  عاما٥٦(عبدو الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن المواطنة عزيزة محمود حسن ريان 
من مدينة خان يونس، توفيت بعد صراع مع مرض سرطان األمعاء ومنعها من السفر للخارج لتلقي 

توفيت فجر الثالثاء بعد منعها من ١٩٥إن الضحية رقم : "وأضاف،  بقطاع غزةالعالج غير المتوفر
 .الحصول على تحويلة عالج بالخارج لمرض السرطان الذي كانت تعاني منه

  ٢٥/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  كين للوطن البديلاردني يرفض استراتيجية مأاجتماع عشائري  .٣٤

إن  مشايخ العشائر األردنية، األوضاع التي قالواتدارس اجتماع، ضم الليلة قبل الماضية عددا من : عمان
الغالبية العظمى من  البالد تمر بها، حيث خلصوا الى جملة من المطالب أكدوا إنها تعبر عن وجهة نظر

ومؤسساتها، مشيرين إلى أن  وطالب المجتمعون بصرامة بعودة الهيبة للدولة. تياراتهم العشائرية الوطنية
ة لاللتفاف على شرعية الدولة، مشددين على رفضهم التام ألي خطوة من شرعي هناك محاوالت غير

المساس بهيبة الدولة األردنية، أو المساس بالوطن األردني الواحد الموحد والنظام األردني والقيادة  شأنها
أكد اإلجتماع،  .جتجاوزه و يفتدى باألرواح والمه الهاشمية بقيادة عبد اهللا الثاني كخط أحمر ال ينبغي

 وما أثير مؤخرا من) الوطن البديل(أي دعوة مشبوهة للعب على نغمة الخيار االردني "على رفض 
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على  ،"تصريحات منسوبة لمستشار مرشح الرئاسة األميركية جون ماكين، حتى وان كانت غير صحيحة
  .حد تعبيرهم

٢٣/٦/٢٠٠٨ 
  
  برلمانيون أردنيون يطالبون بإلغاء مهرجان تطبيعي .٣٥

وجاءت المطالبة التي " مهرجان األردن"ب برلمانيون أردنيون، أمس، الحكومة بإلغاء طال: عمان
تضمنتها مذكرة وقعها أحد عشر نائبا، في إطار حملة شعبية ونقابية وحزبية دعت الحكومة بإلغاء 

يديرها ) ببليسي(المهرجان الواقع تحت شبهة التطبيع في أعقاب إيكال مهمة تنظيمه لشركة فرنسية 
وكانت  .يهودي موريس ليفي الذي سبق وان نظم احتفاالت الكيان بالذكرى الستين الغتصاب فلسطينال

نقابة الفنانين األردنيين قد ناشدت الفنانين العرب عدم المشاركة في المهرجان لألسباب ذاتها، في الوقت 
نانين تدعوهم إلى رفض الذي وجهت لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية رسائل إلى كل الف

  .المشاركة في المهرجان ومقاطعته رفضا للتطبيع
  ٢٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل" مفقوداً أردنياً جديداً في ١٥الكشف عن  .٣٦

صالح العجلوني، أمس، " إسرائيل"كشف رئيس لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في : وكاالت
وقال . ٤٠، ما يرفع عدد المفقودين إلى ١٩٦٧منذ عام " إسرائيل"في  جديداً  مفقوداً أردنيا١٥ًعن وجود 

قائمة جديدة من المفقودين تم الكشف عنها قبل أيام تسلمتها اللجنة من ذوي المفقودين "العجلوني إن 
  ". اإلفصاح عن أية معلومات عنهم أو حتى تأكيد نبأ استشهادهم من عدمه" إسرائيل"أنفسهم، فيما ترفض 

  ٢٥/٦/٢٠٠٨اإلماراتية الخليج 
  
   بتسليم سالحهم في لبنانربط حقوق الفلسطينيين: مؤتمر فيينا .٣٧

ثمة وجهة نظر تقول إن تعهدات المؤتمرين في فيينا صبت جميعها في خانة التأسيس لواقـع فلـسطيني                  
لتخلي جديد في لبنان، يصبح فيه االستقرار أسهل، وظروف الحياة أفضل، ما دام الفلسطينيون يرضون با              

  عن سالحهم والتزام توجيهات القوة األمنية اللبنانية في مخيماتهم
في رده على سؤال لصحيفة نمساوية نهاية األسبوع الماضي عن توقعاته في شأن عـودة               : غسان سعود 

الفلسطينيين إلى وطنهم، يغسل الرئيس فؤاد السنيورة يديه ويرمي الكرة في ملعب الفلـسطينيين، مؤكـداً          
أعطتهم األمم المتحدة حق العودة، وهم أحرار في االتفـاق علـى مـا              "فقد  .  هم من يتخذون القرار    أنّهم

قبل أن يستدرك ويكرر المعزوفة الشهيرة بأن لبنـان ال يمكنـه قبـول التـوطين ألسـباب                  . »يريدون
سطينيين فـي   تغيير سلوكيات مختلف األطراف، وتحسين العالقة بين الفل       "ديموغرافية معروفة، داعياً إلى     

  .»مخيم نهر البارد واللبنانيين في القرى المجاورة للمخيم
تحمل لبنان أعباء فاقت طاقته، وأكثر من أية        "وفي المقابلة نفسها، يستعيد السنيورة كالماً يمينياً قديماً عن          

، ١٩٦٥ المخيمات الفلسطينية في لبنان خارج سيطرة الدولة منذ عام        "، شارحاً لمحاوره أن     »دولة أخرى 
مشكلة مرتبطة بظروف معيـشة ضـيوف       "وإذ يؤكد أن ثمة     . »وهي ال تخضع للقانون والنظام اللبنانيين     

، يجزم أن ال إمكان لقبول توطينهم في لبنان، وينبغي خضوعهم للقانون والنظام اللبنانيين، دون               »اللبنانيين
  .»نهؤالء غير قادرين على تحرير فلسطي"أن ينسى المجاهرة بقناعته أن 

وما لم يقله السنيورة للصحيفة، جاهر به خالل مداخلته في مؤتمر فيينا إلعادة إعمار مخيم البارد، فقـال                  
، »وضع المخيم تحت صالحيات الـسلطة اللبنانيـة       "إن الشرط الرئيسي لتأمين استقرار الفلسطينيين هو        

فيما اعتبر األمين العام لجامعة     . »شروط الجهات المانحة ورغباتها   "مؤكداً أن إعادة إعمار المخيم ستلبي       
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الدول العربية عمرو موسى إعادة بناء المخيم خطوة أخرى نحو الطريق الصحيح للتعامل مـع أوضـاع                
مـشكلة  "وقال إن   . الالجئين الفلسطينيين، واعداً بتأثير هذه الخطوة على التفاوض بين فلسطين وإسرائيل          

  .»م العودة، وهل تقدم لهم تعويضات لقاء عودتهم؟هل يكون بإمكانه: الالجئين الفلسطينيين هي
هذه التصريحات تتقاطع مع ما يصفه نائب سابق بمعلومات أكيدة عن توجه لبناني رسمي، بإيعـاز مـن                  
صنّاع القرار في الخارجية األميركية، صوب التعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان وفق خطة               

ثانيهـا، تـوفير    . أولها، تسليط الضوء على حقوق الفلسطينيين المدنية      : سية نقاط أسا  ٣جديدة تتألف من    
وثالثها، تـأمين جـوازات سـفر       . إجماع لبناني على عبثية السالح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها        

ة فلسطينية لفلسطينيي لبنان، ومبادرة وزارة الداخلية إلى إعطائهم إقامة طويلة األمد، بحيث تصبح ديموم             
ويقول المصدر إن السنيورة تحدث عن تعميم نموذج البارد، بمعنى حـصول            . وجودهم في لبنان شرعية   

الفلسطينيين على حقوقهم المدنية، وعلى السكن الالئق والفرص االقتصادية واالجتماعية، مقابل تـسليمهم             
  .السالح إلى الدولة

بارد القديم والجديد بمعايير جودة عالية سيدفع       في هذا الوقت، يجزم مصدر فلسطيني بأن إعمار مخيمي ال         
وسرعان مـا   . بفلسطينيي المخيمات األخرى إلى النزوح صوب الشمال، أمالً في تحسين ظروف حياتهم           

. ستتصاعد وتيرة هذا النزوح، إذا قدمت الحكومة والمؤسسات الدولية، كما هو متوقّع، المغريات المناسبة             
فسه، مع المعطيات عن التوجه األميركي صوب حـل قـضايا الحـل             وهو ما يتوافق بحسب المصدر ن     

وهكذا فإن ما يحصل اليوم بحماسة دولية، ويسوق له السنيورة على أسـاس             . النهائي واحدة تلو األخرى   
أنه تحسين لظروف حياة الفلسطينيين، ال يعدو كونه التفافاً على قضية توطين الفلسطينيين يوصـل إلـى                 

  .الهدف نفسه
ابل، يرى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال أن الشائعات عـن                في المق 

التوطين المباشر تارة، والمقنع طوراً لم تعد تقنع أحداً، وأن المالحظات يفترض أن تتركز على المخطط                
إلعالمي لحمـاس فـي     فيما يسجل المسؤول ا   . »ال على التفاصيل العبثية   "التوجيهي إلعادة إعمار المخيم     

  : مالحظات على مؤتمر فيينا٣لبنان رأفت مرة 
وإذا أخذ بعين   . أولها، االهتمام الدولي، رغم أن المناخ الدولي غير مكترث بالفلسطينيين في هذه المرحلة            

االعتبار أن المال في خدمة السياسة دائماً، يصبح السؤال مشروعاً عن الهـدف الـسياسي مـن ضـخ                   
 االنتباه إلى سهولة إمرار المخططات في شأن فلسطينيي لبنان في ظل األزمـة اللبنانيـة                مع. المساعدات

  .الداخلية والتسويات اإلقليمية وضعف السلطة الفلسطينية
وثانيها، ربط المفوضية األوروبية دفع األموال بوجود حكومة لبنانية قويـة، متخوفـاً مـن عـدم ثقـة                   

  .في إعادة إعمار مخيم البارداألوروبيين بجدية اللبنانيين 
أما ثالثها، فدعوة المفوضية أيضاً إلى تعميم نموذج البارد وإدماج الفلسطينيين في محيطهم، األمر الـذي                
يعني، وفق مرة، إسقاط حق العودة وفرض التوطين بآليات أخرى تقوم على إبدال القـرارات الورقيـة                 

الكامل من الوجود وإعادة تنظيمه على أسس جديدة ومعايير         بخطوات عملية، مشيراً إلى أن إزالة مخيم ب       
أمنية وإنسانية، يفرضان كثيراً من التدقيق والمتابعة الجدية، وخصوصاً أن المخطط التـوجيهي إلعـادة               

من فلسطينيي البارد ألراضيهم في المخيم القديم بحجـة امـتالكهم            % ٢٢،٥إعمار المخيم أسقط ملكية     
فيما يرى مصدر آخر في حماس أن ما يحصل في عين الحلوة قد يكون حلقـة                . جديدمنازل في المخيم ال   

، وستنتهي عند توطين مقنع للفلسطينيين يقـوم علـى          ٢٠٠٥من سلسلة، بدأت كما قال السنيورة أواخر        
  .سحب مطلب العودة دون إعطاء الالجئين الجنسية اللبنانية

مود عباس تشجع كل خطوة تسقط حق العودة، مؤكـداً          ويعتبر المصدر أن حكومة الرئيس الفلسطيني مح      
أن جزءاً مما يحكى عن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، ومنحهم جوازات سـفر فلـسطينية وإقامـات            
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لبنانية، عرضه الرئيس األميركي جورج بوش على وفد مسيحي رفيع زار واشنطن أخيراً وسمع هنـاك                
  .ما لم يعجبه

  ٢٥/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
  يق عين الحلوة إلى صيدا بعد تحرك ألهالي حي التعميرفتح طر .٣٨

أثمرت الجهود التي بذلت خالل الساعات الماضية عن فتح الطريق المؤدية الـى             : محمد صالح  - صيدا
مخيم عين الحلوة مساء امس من جهة منطقة التعمير التحتاني حيث انتشرت عناصر من القوى االسالمية                

حركة االسالمية المجاهدة على الحاجز المقابل للجيش اللبنـاني بمـوازاة          وتحديدا من عصبة االنصار وال    
حي الطوارئ في التعمير، وعلى اثر ذلك تم فتح الطريق التي كانت مقفلة منذ اكثر من شهر وعلـم ان                    

  . عناصر من انصار اهللا وحماس وعدد من القوى االسالمية ستلتحق بالقوى االمنية
  ٢٥/٦/٢٠٠٨السفير 

  
 ية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني  لجنة عرب .٣٩

أدانت لجنة عربية االنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية  : بترا–القاهرة 
والعربية المحتلة، واعتبرت قطاع غزة منطقة منكوبة وطالبت المجتمع الدولي بان يتحرك سريعا لوقف 

نسانية فيها وتقديم العون والمساعدات والعمل على توفير الحماية الدولية التدهور المتسارع لالوضاع اال
وحملت اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان، في ختام اعمالها في مقر الجامعة العربية . لسكانه المدنيين

 غزة باعتبارها سلطة االحتالل المسؤولية الكاملة عن تدهور االوضاع االنسانية في" إسرائيل"أمس، 
وأدانت سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها والتي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف 

  . الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها الى وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي الى الضغط على 

رية الحركة والى رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لفتح المعابر والسماح بح" اسرائيل"
فورا مثلما دعت الى تحمل االطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها القانونية 
واالخالقية والى قيام اللجنة الدولية للصليب االحمر بتحمل مسؤولياتها لضمان وصول المساعدات 

   .االغاثة وتامين الحماية للشعب الفلسطينياالنسانية ومواد 
 ٢٥/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
 إلى فخ الموت... السودانيون واألفارقة من سيناء .٤٠

زادت في الفترة األخيرة حوادث تسلل أفراد وجماعات من السودانيين  : مصطفى سنجر- القاهرة 
وقد خلفت محاوالت التسلل . وآخرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة

الكثير من القتلى والمصابين نتيجة إطالق الرصاص عليهم من قبل القوات المصرية الحدودية بسبب 
امتناعهم عن تلبية األوامر بعدم االقتراب من الحدود، أو وفيات طبيعية نتيجة أمراض أو تصفيات 

مصادر محلية في سيناء . ة عملية التسللمجهولة ربما نتجت عن خالفات مالية في ما بينهم وبين رعا
 دوالر ٢٥٠٠ دوالر وحتى ١٠٠٠ذكرت أن ما تتقاضاه عصابات التهريب من كل فرد متسلل يبدأ من 

على أن يتم نقله من القاهرة ثم تهريبه داخل سيارات النقل الكبيرة في تجويفات تحت البضائع أو عبر 
أضافت المصادر أن عمليات . وتجميعهم بجوار الحدودالمراكب الصغيرة عبر قناة السويس ثم نقلهم 

وشاية كثيرة تتم من قبل عصابات التهريب إلى السلطات األمنية نظير تمرير أعداد أخرى من مناطق 
 .قليلة الحراسة وينتج عن هذه الوشايات أخبار القتلى والمصابين والتي تتم غالبا عند نقاط حدودية معينة

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
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  "إسرائيل"تأجيل نظر دعوى وقف تصدير الغاز المصري لـ .٤١

قررت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة المصري، أمس، تأجيل نظر :  غريب الدماطي- القاهرة 
إلى حين تقديم الحكومة القرار الوزاري الخاص بذلك " إسرائيل"دعوى وقف تصدير الغاز المصري لـ

ومن ناحية أخرى نظم العشرات من نشطاء الحملة والحركة المصرية  .الشأنواالتفاقية المبرمة في هذا 
وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة أثناء نظر الدعوى ونددوا خاللها بموقف " كفاية"من أجل التغيير 

  .الحكومة، مطالبين بوقف تصدر الغاز إلى الكيان الصهيوني ووقف التطبيع وقطع العالقات معه
  ٢٥/٦/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل

  
  والمنطقة" إسرائيل"إيران تهدد برد قاس وتنصب صواريخ موجهة نحو  .٤٢

توعد الحرس الثوري اإليراني برد قاس على أي هجوم عسكري قد : ، وكاالت"الخليج"طهران عواصم، 
تتعرض له بالده، فيما ذكرت تقارير صحافية إيرانية ان القوات المسلحة اإليرانية نصبت صواريخ 

  .والمنطقة" إسرائيل"موجهة نحو أهداف استراتيجية في 
  ٢٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  منصور بن زايد يوجه بسرعة إنجاز مسجد الشيخ خليفة في القدس .٤٣

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة مؤسسة خليفة بن 
في القدس الشريف، الذي " الشيخ خليفة" انجاز مشروع مسجد زايد آل نهيان الخيرية، باالسراع في

يجري العمل به ليكون معلما اسالميا بارزا في المدينة المقدسة يدعم الثقافة االسالمية والعربية فيها 
  .ويحافظ على تراثها االسالمي

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ضاء الفلسطينيين مليون دوالر لدعم الشرطة والق٢٤٢مؤتمر برلين يجمع  .٤٤

 دولة ٤٠أجمع كبار ممثلي  : اسكندر الديكنقالً عن مراسلهابرلين  من ٢٥/٦/٢٠٠٨ الحياة ذكرت
اجتمعوا في برلين أمس على األهمية القصوى لدعم الحكومة الفلسطينية لفرض النظام والقانون في 

للدولة العتيدة، تطبيقاً الضفة الغربية كجزء من مشروع بناء المؤسسات والبنى التحتية األساسية 
وعلى رغم أن الداعين إلى المؤتمر لم يطلبوا من .  ومقررات مؤتمر أنابوليس الدولي"خريطة الطريق"لـ

المشاركين فيه االلتزام بتقديم دعم مالي إلى السلطة لتغطية نفقات تعزيز الشرطة والقضاء، أعلنت دول 
  . مليون دوالر٢٤٢عدة التبرع بنحو 

أن العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية "مستشارة أنغيال مركل اللقاء بخطاب أكدت فيه وافتتحت ال
وشددت على أن حكم القانون وقيام مؤسسات يمكن  ."مستمر، وإن كان التطبيق على األرض أكثر تعقيداً

أت أن وبعد أن رحبت باتفاق الهدنة في قطاع غزة ور. "هو أساس دولة فاعلة ومستقرة"االعتماد عليها 
، شكرت مصر على " والتخلي عن استخدام العنف"إسرائيل"ـيتطلب اعتراف حماس ب"تحسن الوضع فيه 

ودعت إلى تعزيز دور . وساطتها وجامعة الدول العربية على توصلها إلى اتفاق الدوحة لحل أزمة لبنان
 يتطلب تنازالت من وقالت إن حل أزمة المنطقة. الشرطة األوروبية العاملة في األراضي الفلسطينية

  .الطرفين المعنيين
 وإقامة الدولة الفلسطينية من "خطة الطريق"وأجمع سوالنا والفروف وبلير على أن المطلوب هو تنفيذ 

 مليون دوالر لدعم مؤسسات السلطة ٤٠وقال الفروف إن بلده خصص . "إسرائيل"خالل التعاون مع 
 "إسرائيل"واعتبر أن الهجمات الفلسطينية على . روسياالمدنية وأن مئات الشرطة والقضاة يتدربون في 
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إذا لم نتمكن من حل التفاصيل، فلن "وحذر بلير من أنه . ان اإلسرائيليطغير مقبولة، وكذلك االستي
واعرب عن ثقة كبيرة في حكومة فياض، ودعا إلى دعم موازنتها من أجل تمويل إصالح . "نتقدم

  .المؤسسات الفلسطينية
وزير الخارجية األلماني  : غسان ابو حمدنقالً عن مراسلها برلين من ٢٥/٦/٢٠٠٨بار  األخواضافت

 مليون يورو ١٥فرانك شتاينماير أكد في كلمته استعداد بالده لمد مؤسسات الشرطة الفلسطينية بنحو 
عدات سيارات وألبسة وأعتدة خفيفة وم(بهدف سد احتياجاتها ) ٢٠٠٩(إضافية حتى نهاية العام المقبل 

إضافةً إلى التدريب الدوري لرجال الشرطة للحد من أعمال اإلخالل باألمن الداخلي ) إسعاف أولي
باستطاعة ألمانيا "وقال شتاينماير  .وضبط التحركات الشعبية المخلّة باألمن، تحديداً في الضفة الغربية

أطراف النزاع، ولكن الجهد ودول االتحاد األوروبي أن يؤدوا دور الوسيط لتحسين مناخ اللقاء بين 
وأشار إلى أن بسط األمن في األراضي الفلسطينية سيسهم كذلك . "األكبر يقع على عاتق هذه األطراف

  ."إسرائيل"ـفي تحقيق األمن ل
 آالف شرطي مدني ٧ لتدريب نحو "تحديداً"والجديد في صرف الماليين اإلضافية أنها سوف تذهب 

 ومقار إضافية للشرطة وإصالح بعض مخافر الشرطة المهدمة وبناء مراكز) استخبارات وأمن(
كما أعلنت ألمانيا . وتجهيزها بتقنية حديثة من آالت التصوير وأجهزة الكومبيوتر والتصوير والسيارات

استعدادها لتدريب قضاة ومدعين عامين فلسطينيين إضافة إلى تحسين األوضاع اإلنسانية داخل السجون 
  .سطينيةوالمعتقالت الفل

الشرطة "أكدت تأييد ودعم حكومتها لتوسيع إطار عمل ، وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني
  ."أوروبول" مستشاراً إضافيا من الشرطة ٢٠ وزيادة "األوروبية

 
 الدولة الفلسطينية أولوية لفرنسا ولن نتحاور مع واضعي القنابل واإلرهابيين: ساركوزي .٤٥

اكد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في بيت لحم حيث التقى الرئيس  :دين رندة تقي ال- باريس 
انشاء دولة قابلة للعيش وديموقراطية للشعب الفلسطيني هي أولوية لفرنسا، "الفلسطيني محمود عباس ان 

: وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي مشترك مع عباس ."وضمانة ألمن اسرائيل الذي ال مساومة عليه
ائنا االسرائيليين ان الظلم الذي لحق بالشعب اليهودي ال يعالج عبر ايجاد ظروف لظلم يلحق قلت ألصدق"

 ال جدال فيه بالنسبة الى فرنسا ولكن قيام دولة قابلة "اسرائيل"امن "واضاف ان . "بالشعب الفلسطيني
فرنسا تطلب تجميد "وأكد ان  ."للحياة، ديموقراطية وحديثة للفلسطينيين، هو اولوية بالنسبة الى فرنسا

بالنسبة الى فرنسا "واشاد الرئيس الفرنسي بعباس الذي يعتبر . "االستيطان ومن ضمنه في القدس الشرقية
رجل ندعمه، رجل تقف فرنسا الى "، مؤكدا ان الرئيس الفلسطيني هو "رجل سالم ومحاوراً نثق فيه

نحن ": على قطاع غزة منذ عام قائالواستبعد ساركوزي كذلك اي حوار مع حماس التي تسيطر  ."جانبه
باالرهاب ال يمكن ارساء . حماس مخطئة في التصرف كما تتصرف"وقال ان  ."ال نتحاور مع االرهابيين

فرنسا تتحاور مع الرجال والنساء الشجعان الذين يمارسون السياسة وليس "ومضى يقول ان . "السالم
   ."اضعي قنابلتتحاور فرنسا مع رجال سالم وليس مع و. االرهاب

 - وقال ساركوزي انه اطلع عند انتقاله من القدس الى بيت لحم على بعض وقائع النزاع االسرائيلي 
والوزراء ) زوجته(لقد حصلت مآس كثيرة هنا، لقد سررت كثيرا انا وكارال ": واوضح .الفلسطيني

جدار وكل عدم التفاهم من والشخصيات بالمجيء هنا الى بيت لحم لنرى ما يمكن ان تمثله الحواجز وال
، محذراً من "عظمة مدينة القدس في تنوعها"ان ساركوزي واعتبر  ."الجانبين، يجب ان يتوقف كل هذا

البعض يعتمد استراتيجية "وقال ان . "إذا اصبحت القدس يوماً لجانب واحد فهذا ليس طريقا للسالم"انه 
  ."عن مصير القدس اآلن وليس مستقبالًتأجيل قضية القدس الى وقت الحق، لكن ينبغي التحدث 

  ٢٥/٦/٢٠٠٨ الحياة 
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  اللجنة الرباعية تدعو إلى إزالة البؤر االستيطانية في األراضي المحتلة .٤٦

دعت اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط، أمس، الى الوقف الفوري ألعمال : ب، رويترز.ف.ا
وأكدت في بيان بعد . ازالة كل البؤر االستيطانيةاالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، والى 

الى وقف كل " سرائيل""، داعية "قلقها البالغ ازاء مواصلة النشاطات االستيطانية"اجتماعها في برلين 
االنشطة االستيطانية بما فيها تلك المتعلقة بالنمو الطبيعي للتجمعات االستيطانية، والى ازالة البؤر 

ودعت اللجنة أيضاً الى الهدوء، بعد ان اهتزت التهدئة ". ٢٠٠١مارس / مت منذ آذاراالستيطانية التي اقي
في قطاع غزة بسبب اطالق الصواريخ واستشهاد فلسطينيين على ايدي القوات االسرائيلية في الضفة 
ن الغربية، معبرة عن أملها في ان تصمد التهدئة وتؤدي الى تحسن في الوضع االمني بالنسبة للفلسطينيي

  .     واالسرائيليين على السواء والعودة الى الحياة المدنية العادية في غزة
  ٢٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
     رايس بعد مطالبته برفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينيةوموسى بين جدل حاد  .٤٧

عام لـجامعة الدول شهدت الجلسة االفتتاحية لمؤتمر الدول المانحة في برلين جداال بين األمين ال: وكاالت
العربية ووزيرة الخارجية األميركية بشأن إنهاء االنقسام الداخلي بين حركتي التحرير الوطني فتح 

ففي كلمته أمام المؤتمر انتقد عمرو موسى طريقة تعاطي الدول الكبرى . والمقاومة اإلسالمية حماس
فلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس حيال المساعي الرامية إلنهاء االنقسام الحاصل بين السلطة ال

واعتبر موسى أن نجاح الحوار الداخلي الفلسطيني هو مدخل أساس لتحقيق السالم . في قطاع غزة
المفروض " الفيتو"واألمن في المنطقة، ودعا إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لجهة رفع ما سماه 

ة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس الرد على كالم عندها طلبت وزير. على المصالحة الفلسطينية
، في إشارة إلى "تحقيق السالم من دون وجود شريك للسالم"موسى، مشيرة إلى أنه من غير الممكن 

حركة حماس، وشددت رايس في مداخلتها أمام المشاركين في المؤتمر على ضرورة قيام المصالحة 
 .ف باالتفاقيات الدولية التي وقعها الجانب الفلسطينيالوطنية الفلسطينية على أساس االعترا

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
 بولندا مستعدة لتدريب ضباط الشرطة الفلسطينيين  .٤٨

 ضابط شرطة ١٠٠قال مسؤول امس ان بولندا على استعداد لتدريب ما يصل الى :  رويترز–وارسو 
وقال نائب .دة عملية السالم في الشرق االوسطفلسطيني في العام القادم في اطار الجهود المبذولة لمساع

وزير الخارجية ويتولد واشيكوسكي الذي حضر مؤتمر برلين نعلن استعدادنا لتدريب المئة جندي 
وقال ان التفاصيل الفنية المطلوبة سيجري اعدادها وسيكون على السلطة الفلسطينية . فلسطيني في بولندا

ال تريد ان ترفع الحصار على قطاع غزة مثال " اسرائيل"ليا هي ان وقال المشكلة االساسية حا. ان توافق
ونحن نريد ان نضمن ان المؤسسات القانونية والشرطة القادرة على . خوفا ممن سيتولى السيطرة عليه

واضاف انني واثق من ان هذا سيغير من .فرض االمن في المنطقة تكون موجودة في الضفة الغربية
 .قضايا اخرى كثيرةبشأن " اسرائيل"موقف 

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الدستور 
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  قمع نشاط حماس في الضفةل القوات الفلسطينية تستخدم التعذيب :هيومان رايتس .٤٩
فـي تقريـر    ) هيومان رايـتس ووتـش    (قالت منظمة مراقبة حقوق االنسان       : ألستير ماكدونالد  -جنين  

 لقمع نشاط حماس في     ىانتهاكات اخر اصدرته يوم االثنين ان بعض القوات الفلسطينية تستخدم التعذيب و         
  .الضفة الغربية وحثت المانحين الدوليين علي بحث مثل هذه المشاكل في برلين

  ٢٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "اسرائيل"القدس عاصمة أبدية لـ: حاخام فرنسا .٥٠

ال نيكورغم تباين ردود الفعل في أوساط اليهود الفرنسيين بعد خطاب الرئيس :  أحمد يوسف-باريس 
، أمس األول، وهي ردود فعل إيجابية في مجملها فإن حاخام فرنسا األكبر جيل ساركوزي أمام الكنيست

 االخبارية الفرنسية أنه اليوافق علي مطلب الرئيس .أم.بي.رنايم أعلن في تصريحات لقناة أفبي
  في منصبه قبلوأضاف الحاخام االكبر الذي انتخب. ساركوزي بأن تكون القدس عاصمة واحدة لدولتين

 ساعة ان من حق ساركوزي أن يقول مايشاء ولكن القدس اليمكن تقسيمها بأي حال من االحوال ٤٨
وقال الحاخام إن لرئيس فرنسا الحق في اتخاذ السياسة ". اسرائيل"وأنها ستكون العاصمة األبدية لـ

  .اريخية اليمكن العبث بهاالخارجية التي فيها مصالح بالده وشعبه ولكن للشعب االسرائيلي ثوابت ت
  ٢٥/٦/٢٠٠٨األهرام المصرية 

 
  الهجوم اإلسرائيلي على إيران متوقع بعد نوفمبر: بولتون .٥١

قد تشن " إسرائيل"تكهن السفير األمريكي السابق لدى األمم المتحدة جون بولتون بأن :  لندن- طهران 
تشرين الثاني وقبل / ريكية في نوفمبرهجوماً عسكرياً على إيران بعد اجراء االنتخابات الرئاسية األم

وقال بولتون أحد صقور اليمين الجديد إن ضربة إسرائيلية . تولي الرئيس األمريكي الجديد منصبه
. للمنشآت النووية اإليرانية ستبعث االرتياح في العالم العربي، وستكون ايجابية في نظر بقية العالم

تبدو أكثر " إسرائيل" تراخت في هذا الصدد، لكن وأعرب عن أسفه ألن ادارة الرئيس جورج بوش
وفي السياق، أكد الخبير االستراتيجي األمريكي بول روجرز ان . تصميماً وعزماً على منع ايران نووية

هناك مؤشرات قوية على عمل عسكري ضد إيران، بناء على ما تسرب من االجتماعات الدائرة في 
المسؤولين اإلسرائيليين وكان آخرهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي البيت األبيض بين أركان االدارة ومع 

ايهود أولمرت، فضالً عن جولة بوش األوروبية مؤخراً، ورأى الخبير ان ضرب إيران خالل األشهر 
  .األخيرة من رئاسة بوش سيكون مهماً من وجهة النظر العسكرية

 ٢٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   عبر األردنمساعدات روسية للفلسطينيين .٥٢

ماركا، طائرة نقل روسية خاصة تحمل / أمس، عبر مطار عمان المدنياألردنية وصلت المملكة : عمان
 طائرات ٣وتعتبر الطائرة األولى من أصل . مواد طبية ومساعدات غذائية مقدمة من روسيا االتحادية

اضي السلطة الفلسطينية عبر جسر ستصل في األيام القليلة المقبلة إلى األردن، إذ ستنقل حمولتها إلى أر
  .الملك حسين

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   ألف عربي٣٩٥ تريليون دوالر ألثرياء العالم والحصة الكبرى لـ٤٠: تقرير .٥٣

 أمس، أن أثرياء العالم ازدادوا "كايب جيمني" و "ميريل لينش"أكد تقرير أصدرته مؤسستا : بيروت
 في المئة، ٨,٨وقفز كبار األثرياء بمعدل .  مليون شخص١,١٠توا ، وبا٢٠٠٧ في المئة العام ٦بمعدل 
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 تريليون دوالر، بسبب الزخم االقتصادي الذي تشهده األسواق الناشئة، في منطقة ٤٠,٧وبلغت ثرواتهم 
وكان نمو ثروات المنطقة العربية األسرع في العالم بعد ، الشرق األوسط وفي الهند والصين والبرازيل

 ٣٩٥ في المئة ليصل الى ١٥,٦أعلى مكاسب، وازداد عددهم "ينية، وحقق أثرياء المنطقة أميركا الالت
 في ١٧,٥وحققت أموال األثرياء العرب زيادة ، "ألفا، معظمهم من المملكة العربية السعودية واإلمارات

ية الناتجة من  تريليون، بفعل الفورة االقتصاد١,٧ الى ٢٠٠٦ تريليون دوالر العام ١,٤المئة، لترتفع من 
 تريليون دوالر بحلول ٣,٤وتوقع التقرير أن ترتفع ثروات العرب إلى ،ارتفاع أسعار النفط في المنطقة

ولفت إلى أن عدد األثرياء في اإلمارات .  تريليون دوالر٥٩,١، وثروات أغنياء العالم الى  ٢٠١٢السنة 
 بليون دوالر، في حين ارتفع عدد ٩١هم إلى  ألفاً، لتصل ثروات٧٩ الفا إلى ٦٨ارتفع العام الماضي من 

 الى مئة وألف ثري ارتفعت ثرواتهم إلى ٢٠٠٦ الفا العام ٩٠األثرياء في المملكة العربية السعودية من 
 . بليون دوالر١٨٢

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الحياة   
  
  مصر وقعت في مصيدة اولمرت .٥٤

  عبد الباري عطوان
ين االسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء ايهود اولمـرت         بها احد المسؤول   ىفاجأتنا التصريحات التي ادل   

 ابقاء معبـر رفـح      ىاثناء زيارة االخير لمنتجع شرم الشيخ، وقال فيها ان الحكومة المصرية وافقت عل            
ـ     .  االفراج عن الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شليط       ىالفلسطيني مغلقا حت    ىوقد انتظرنا يوما كامال عل

  .ىمي مصري لهذه المسألة دون اي جدوامل صدور توضيح رس
مصدر المفاجأة هو خضوع الحكومة المصرية بهذه السهولة لالمالءات االسرائيلية االبتزازيـة، وكـأن              
مصر دولة بال سيادة وال قرار مستقل، وترضخ ألي ضغوط اسرائيلية حتي لو تعارضت مـع مـصالح                  

  .مصر االستراتيجية والعربية
 االفراج عن الجندي االسـرائيلي األسـير تعنـي ان    ىر رفح الفلسطيني مغلقا حت ابقاء معب ىالموافقة عل 

مصير مليون ونصف مليون فلسطيني من ابناء قطاع غزة المحاصرين في كفة، والجندي االسرائيلي في               
فطالما ان هذا الجندي قيد األسر فإن المليون ونصف المليون من الفلـسطينيين يجـب ان               . الكفة االخري 

  . في األسر ايضا، بموافقة السجان الرسمي المصرييكونوا
هذه اهانة لمصر، وكرامتها، ومكانتها، ما كنا نتمناها، او نتوقعها، مثلما لـم نتوقـع ان تقبلهـا القيـادة                    
المصرية بمثل هذه السهولة ودون دراسة العواقب واآلثار السلبية المترتبة عليها، خاصة ان مصر هـي                

طة بين الحكومة االسرائيلية وحركة المقاومة االسالمية حماس ، لتثبيـت اتفـاق             التي تقوم باعمال الوسا   
  .الهدنة الذي رعته مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة

فالوسيط المصري الرسمي عندما يرضخ لمثل هذا االبتزاز االسرائيلي، ويقدم هديـة لمـضيفه ايهـود                
ه ليس وسيطا محايدا، وانمـا وسـيطا منحـازا          اولمرت بربط مسألة فتح معبر بأسير اسرائيلي، يثبت ان        

للطرف االسرائيلي بالكامل، وهذا االنحياز ال يمكن ان يجد ارتياحا في اوساط الشعب المـصري الـذي                 
  .يكن كل المحبة والتقدير ألشقائه الفلسطينيين، ويتطلع الي فك اسرهم
يثما يتم االفراج عن شليط هو فـرض        قبول الحكومة المصرية بالشروط االسرائيلية بابقاء المعبر مغلقا ر        

المزيد من الشروط التعجيزية علي حركة حماس إلجبارها علي الرضوخ للمطالب االسرائيلية، وتـسليم              
  .الجندي االسرائيلي األسير دون مقابل، او بثمن بخس للغاية

ف هذه الحقيقـة  معبر رفح هو المنفذ الوحيد البناء قطاع غزة الي العالم الخارجي، وحكومة اولمرت تعر          
جيدا، ولذلك تستخدم هذه الورقة إلفشال اتفاق التهدئة، والوساطة المصرية بخصوصه، وتحميل الـشعب              

ففتح المعبر كان الشرط االول للقبول بالتهدئة، وال اعرف         . الفلسطيني، وحركات المقاومة هذه المسؤولية    
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ر الجندي االسرائيلي األسير، سواء     شخصيا كيف قبل وفد حماس المفاوض الربط بين فتح المعبر ومصي          
  .بطريقة مباشرة او غير مباشرة

نعرف جيدا االوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء قطاع غزة فـي ظـل الحـصار االسـرائيلي                  
التجويعي، والضغوط النفسية الهائلة المترتبة علي ذلك بالنسبة الي حكومة حماس التي تتحمل مـسؤولية               

مين ابسط احتياجاته، ولكن من الخطأ الرضوخ لضغوط الوسيط الرسـمي المـصري،             ادارة القطاع وتأ  
بقبول االمالءات االسرائيلية في هذا الخصوص، وإسقاط عملية الربط بين التهدئة في القطاع ونظيرتهـا               

  .في الضفة الغربية
عات المترتبة علي   حكومة اولمرت وافقت علي اتفاق التهدئة لتجنب افشال الوساطة المصرية، وتحمل التب           

ذلك، وبعد ان نزعت منه اهم شروطه، والعمل علي تخريبه بعد ذلك من خالل اعمال استفزازية علـي                  
غرار ما حدث يوم امس عندما اغارت قواتها علي مدينة نابلس وقتلت اثنين من قيادات المقاومـة يتبـع                   

  .لجناح العسكري لحركة حماساحدهما لحركة الجهاد االسالمي والثاني لكتائب عز الدين القسام ا
رفض الربط بين التهدئة في القطاع بالضفة الغربية هو احد نقاط الضعف الرئيسية في االتفاق، ويعكـس                 
النوايا االسرائيلية المبيتة لتخريبه، ألن الهدف هو ترسيخ حالة الفصل الراهنة بين المنطقتين الفلسطينيتين              

سرائيلية لمطاردة رجال المقاومة وتصفيتهم الواحد تلو اآلخر ثانيا،         المحتلتين اوال، واطالق يد القوات اال     
  .وحصر دور مصر ووساطتها في قطاع غزة فقط، وإبعادها بالكامل عن ملف الضفة الغربية

المؤلم ان الحكومة المصرية سقطت في هذه المصيدة االسرائيلية وهي مفتوحة العينين، وقدمت لحكومـة               
ي طالبت بها كشرط لقبول اتفاق التهدئة، دون ان تتبـصر بالنتـائج الخطيـرة               اولمرت كل التنازالت الت   

  .المترتبة علي ذلك
االتفاق يترنح، هذا ان لم يكن قد انهار فعال، فاطالق حركة الجهاد االسالمي صاروخين بـاالمس علـي                  

لـيس مـن    مستوطنة سديروت شمال قطاع غزة كرد علي اغتيال احد قيادييها في نابلس هو البدايـة، و               
  .المستغرب ان نري تكرارا للمشهد نفسه في االيام القليلة المقبلة

حركة حماس التي قبلت هذا االتفاق مكرهة، تواجه التحدي نفسه الذي واجهته، عندما قبلت باتفاق تهدئة                
مماثل قبل عامين جري التوصل اليه في قمة شرم الشيخ الرباعية، والتزمت بأبرز بنوده التي تنص علي                 

قف العمليات الفدائية االستشهادية، وأي هجمات اخري علي اهداف اسرائيلية، ولكن الطرف االسرائيلي             و
  .لم يلتزم وواصل عمليات االغتيال لقادة الجهاد االسالمي الميدانيين في الضفة والقطاع

قوة لمنع فصائل   القيادة السياسية لحركة حماس تقف حاليا امام خيارين صعبين للغاية، االول ان تتدخل بال             
وألوية الناصـر صـالح الـدين، والجـيش         ) فتح(المقاومة االخري مثل الجهاد وكتائب شهداء االقصي        

االسالمي، من اطالق صواريخ للحيلولة دون انهيار اتفاق التهدئة، والحفاظ علي عالقاتها مع مـصر، او            
ل اقدامها علي توغالت واغتيـاالت      التنصل من هذا االتفاق كليا الن اسرائيل لم تلتزم به اساسا من خال            
  .استفزازية في الضفة الغربية الستهداف فصائل المقاومة وعناصرها

الوساطة المصرية سقطت بمجرد التزام القيادة المصرية بربط مسألة فتح معبر رفح باالفراج عن الجندي               
ابلس لتطلق عليها رصاصـة     االسرائيلي جلعاد شليط، وجاءت عملية االغتياالت االسرائيلية االخيرة في ن         

الرحمة ، ولعل سقوط هذه الوساطة هو نعمة لحركة حماس وانقاذ لها من اتفاق أضر بصورتها، دون ان                  
  .تحقق من ورائه اي مكاسب حقيقية علي االرض

فاسرائيل كانت دائما تقول انها مستعدة لوقف غاراتها وتوغالتها، بل وحـصارها للقطـاع اذا توقفـت                 
ان االمر ال يحتاج الي وساطة، وجوالت مكوكية للواء عمر سليمان رئيس المخـابرات              الصواريخ، اي   

  .المصرية
حماس حركة مقاومة، واطالق الصواريخ هو احد ابرز ادوات مقاومتها، وال يجب التنـازل عـن هـذه                  

ـ                   ف الورقة اال في اطار اتفاق متكامل، برفع كلي للحصار، وفتح جميع المعـابر دون اي اسـتثناء، ووق
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وطالما ان هذه الشروط لم تتحقق اال جزئيـا، وبـشكل           . المجازر االسرائيلية جميعا في الضفة والقطاع     
منقوص، فإن انهيار اتفاق التهدئة هذا هو مسألة وقت وتوقيت، خاصة ان الجناح العسكري في الحركـة                 

  .لم يكن مرتاحا له في األساس
  ٢٥/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   مخرج عربيالفلسطينيون يبحثون عن .٥٥

  نقوال ناصر
االحتكـام الـى    : أخيراً اتفق قطبا االنقسام الفلسطيني على شيء وهما ال يزاالن مختلفين على كل شيء             

 فإلى أي حد يستطيع العرب المساعدة في ضـوء          .وساطة االشقاء العرب لمساعدتهم على حل خالفاتهم      
ة الفلسطينية الجديدة لهم من أجل التوسط       فشل سلسلة من وساطاتهم السابقة، خصوصاً وأن تجديد المناشد        

ثانية تذكر بأن مبادرة وزراء خارجية جامعة الدول العربية للوساطة بينهم سيكون قد مضى عليها عـام                 
  .كامل في الخامس عشر من الشهر الجاري من دون أن يتمخض عنها شيء

 لن يتفاهما عليه عربياً وكذلك فإن ما        مما الشك فيه أن ما لم يستطع طرفا االنقسام التفاهم عليه فلسطينياً           
لم يستطع العرب دفع كال الطرفين إليه سابقاً لن يتمكنوا من دفعهما إليه اآلن إال إذا كانـت مـستجدات                    
الوضع الوطني واإلقليمي والدولي قد خلقت لديهما حوافز لالستجابة، لكن قبل استجالء ذلك ال بـد مـن                  

في تحقيقه من الوساطة العربية وما الخالفات المستعصية ثنائياً بينهما          استقراء ماذا يأمل كل من الطرفين       
  .ثم ما حدود قدرة الوسيط العربي على التوفيق بينهما حولها

إن البيان المقتضب الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرته الجديدة غيـر المـشروطة                
أمتنا العربيـة   "يأمل فيه من الوساطة العربية غير دعوته        للحوار تحت المظلة العربية لم يقل الكثير عما         

الذي يـشكل جريمـة     ... الى التحرك على الصعيد الدولي لرفع الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة            
، وهذه االشارة  الدعوة في الحقيقة تمثل من ناحية نقداً للعجز العربي عن التصدي لجريمة الحرب                 "حرب

 العربـي مـا زال مـأموالً فيـه          "التحرك"ل غير مباشر لكنه واضح الى أن        في قطاع غزة وتشير بشك    
 متأخراً، لكن ال عالقة لها بالوساطة العربية لحل الخالفات الفلسطينية ألنهـا فـي               "تحرك"فلسطينياً وإن   

الواقع تمثل نقطة االتفاق الثانية بين طرفي االنقسام الفلسطيني، لفظياً في األقـل، بعـد االتفـاق علـى                   
  .الوساطة العربية

غير أن ما تأمل الرئاسة الفلسطينية في تحقيقه من االحتكام للوساطة العربية يمكن استنتاجه من الـنص                 
حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية بكل عناصـرها كمـا           "في بيانه المصاغ بدقة على دعوته الى        

الذي يشكل خطـراً أكيـداً علـى        ... الوطنيإنهاء االنقسام   "، بهدف   "قررت ذلك القمة العربية في دمشق     
 إن هذا النص يوضح توضيحاً ال لبس فيه أمـرين، األول أن الرئاسـة الفلـسطينية                 ".مشروعنا الوطني 

متمسكة ببرنامجها السياسي دولياً وداخلياً والثاني أنها تريد االستقواء بالوساطة العربيـة اسـتناداً الـى                
 داخلياً على حظوظ هذا البرنـامج فـي النجـاح، وهـذا             "خطراً" شرعية قمة دمشق إلنهاء ما ترى فيه      

االستقواء بالعرب لحل استعصاء داخلي ينسجم مع ما كان أعلنه الرئيس عباس من احتكامه الى العـرب                 
أيضاً لحل أي استعصاء خارجي يواجه برنامجه في حال وصلت مفاوضاته مع دولة االحتالل الى طريق                

لما صرح به رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقـات            مسدود، ما يعطي مصداقية     
  ".موقف جديد"بأن بيان عباس ال يشير الى أي 

وتأكد هذا التوجه للرئاسة، الذي حرص عباس في بيانه على إعالنه باسم منظمة التحريـر الفلـسطينية،                 
لجنة التنفيذيـة للمنظمـة الـذي       بتصريحات أطلقها خالل سويعات بعد البيان ياسر عبد ربه أمين سر ال           

 في  "أن تكون هناك خطوات واضحة ومحددة إلنهاء االنقالب       " للحوار   "قبل الجلوس على الطاولة   "اشترط  
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يعني أيضاً  " ليضيف بأن إنهاءه     "إنهاء االنقسام " بعبارة   "إنهاء االنقالب "قطاع غزة، قبل أن يستبدل عبارة       
  ".تهاالقبول ببرنامج منظمة التحرير والتزاما

 لمبادرته فإن اسـماعيل هنيـة،       "لضمان التأييد "وإذا كان الرئيس الفلسطيني قد ذكر بأنه سيتحرك عربياً          
 ".تحت رعاية جامعة الدول العربية    "باسم حماس وحكومته في غزة، دعا الى أن يكون الحوار الفلسطيني            

تها الجامعة في سياق مبادرتهـا      وكانت حماس قد كررت مطالبتها بأن تقوم لجنة تقصي الحقائق التي ألف           
المشار اليها في مستهل هذا المقال بزيارة القطاع، وربما كانت حمـاس تريـد بـذلك كـسر الحـصار                    
المفروض عليها أكثر مما تريد تقصي الحقائق التي رفعتها بمذكرة الى الجامعة في وقت مبكر، ويتضح                

صار المفروض على القطاع عبر العمـل مـع         ذلك من مطالبتها المستمرة بأن تتحرك الجامعة لكسر الح        
مصر على فتح معبر رفح على الحدود الفلسطينية  المصرية، وما زالت هذه نقطة خالف بـين طرفـي                   
االنقسام الفلسطيني حيث تصر الرئاسة على إعادة فتحها بموجب االتفاقيات الموقعة بينما تصر حمـاس               

ال بد من إعادة فتح المعبر على أسس جديـدة، وتتخـذ            على أن تطور االحداث قد أسقط هذه االتفاقيات و        
مصر والدول العربية من هذا الخالف الفلسطيني  الفلسطيني ذريعة لبقائها متفرجة على الكارثة اإلنسانية               
المتفجرة في القطاع، واالحتماالت واقعية جداً لنجاح الوساطة العربية في حل الخالف حول ذلـك بـين                 

رة عباس أن ترى النور، لكن حظوظ أي وساطة عربية في التغلـب علـى نقـاط                 الطرفين إذا قدر لمباد   
 والمفاوضات نقطة خالف فلسطينية رئيسية وال يمكـن ألي          .الخالف األخرى ال تبدو واعدة بالقدر نفسه      

وساطة عربية فيها أن تكون محايدة، فاإلجماع العربي على السالم كخيار استراتيجي انبثقت عنه مبادرة               
 العربية التي تستند الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية اليها في برنامجها السياسي ال بد أن تكون                السالم

منحازة لهذا البرنامج وأصحابه، وبالتالي فإن احتكام الرئاسة الى الوساطة العربية سيكون بالتأكيد وسيلة              
 أن وساطته تستهدف تأهيـل       واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يدرك جيدا        .ضغط على حماس  

 لن تنتهي طالمـا بقـي االنقـسام         "اإلسرائيلية"الوضع الفلسطيني للتفاوض ألن المفاوضات الفلسطينية         
  .الفلسطيني دون حل، كما نقلت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية عنه قوله مؤخراً

من التوفيق بين الطرفين على ثالث      وال بد لنجاح الوساطة العربية في إنجاح الحوار الفلسطيني المرتقب           
مسائل أساسية قاد عدم التوافق عليها الى انهيار كل جوالت الحوار الفلسطينية السابقة والى فـشل تلـك                  
التي نجحت منها في التوصل الى اتفاقات وطنية في وضع تلك االتفاقيات موضع التنفيذ، وثالثتها غائبـة        

نهاية األسبوع الماضي الستئناف الحوار، ما يفسر مـا اسـتقبلت   عن المبادرة التي أعلنها الرئيس عباس  
المبادرة به من حذر شديد وتحليالت ترى فيها مناورة تكتيكية ال توجهاً استراتيجياً، بالرغم من المنـاخ                 

  .السياسي االيجابي المتفائل الذي خلقته
دة الصف الوطني المأمولـة، إذ      المسألة األولى هي عدم التوافق على برنامج سياسي يكون أساساً لوح          * 

طالما ظل االستقطاب قائما حول برنامجين وطنيين متضاربين في االستراتيجية كما في تكتيكات النضال              
الوطني فإن االنقسام سوف يظل ناراً تحت الرماد ليتحول الى مجرد هدنة في االصطراع الدائر عنـدما                 

  .ارها عندما يغيب الحوار الوطني أو يستعصيينشط الحوار أو الوساطات لكن سرعان ما يشتعل أو
والمسألة الثانية هي عجز ما يسمى بالنظام السياسي الفلسطيني الذي نشأ في ظل االحتالل منـذ عـام                  * 

ألسباب ذاتية واخرى خارجية قاهرة، عن خلق مؤسسات حيادية قادرة على إدارة الخالفـات أو               ،  ١٩٩٣
اً في تفكيك وتهميش النظام السياسي الوطني السابق، المتمثل فـي           االختالفات الوطنية، بعد أن نجح تمام     

منظمة التحرير الفلسطينية، حد الشلل، وهو نظام كان قد أثبت جدارة في إدارة االصطراع الداخلي عندما                
، فمؤسسة الرئاسـة    "السالم" الكفاح المسلح وليس تحت مظلة       "غابة بنادق "كان هذا االصطراع يدور في      

والمؤسسات األمنية والمجلس التشريعي ظلت حكراً على فصيل واحد ومنحـازة لـه ال بـل                وحكوماتها  
جزءاً منه حتى لم يعد هذا الفصيل يدري أين تنتهي حدوده وتبدأ حدود سلطة الحكـم الـذاتي، الـى أن                     
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 لكي تتمخض نتائجها عن القضاء تماماً على أي حياديـة           ٢٠٠٦جاءت االنتخابات التشريعية أوائل عام      
  .واستقاللية للمؤسسات تمكنها من إدارة سلمية للصراعات الداخلية

السبب الرئيسي الثالث الذي حان الوقت أيضاً للتوافق عليه كي ينجح الحوار الوطني الفلسطيني، وهو               * 
 إن أي مراجعة    .تحديداً وقف المفاوضات الجارية واالتفاق على أسس جديدة الستئنافها إن كان ال بد منها             

 التي اقترحتها فصائل فلسطينية عديدة الستئنافها ركزت على وقـف االسـتيطان والغـزو               "شروطال"ل  
والعدوان بضمانات دولية، غير أن الوقت قد حان لكي يشترط المفاوض الفلسطيني، إضافة الـى ذلـك،                 

الفلسطينية دولـة    وأمريكياً مسبقاً بدولة فلسطين، بعد أن منحت منظمة التحرير           "إسرائيلياً"اعترافاً رسمياً   
االحتالل اعترافاً يكاد يكون مجانياً، ثم يشترط ضمانات ملزمة لحرية حركة الناس والسلع عبـر منافـذ                 

 في  "جريمة الحرب "قطاع غزة كحاجة انسانية حيوية حتى يتوقف وال يتكرر ما وصفه الرئيس عباس ب               
  .القطاع

ة السالم التي تلتزم بها لكي تكون مؤهلـة         غير أن أي وساطة عربية يجب أن تجري مراجعة الستراتيجي         
  .لتبني هذه المطالب اإلضافية ولكي تنجح في إنجاح الحوار الفلسطيني

  ٢٥/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  !لماذا قبل اإلسرائيليون التهدئة بغير شروطهم؟ .٥٦

  ياسر الزعاترة
الماضي من دون النظر إلى     من الصعب تقييم الموقف اإلسرائيلي من التهدئة التي سرت صباح الخميس            

الشروط التي قبلت بها الدولة العبرية مقابل تلك التي طرحتها قبل ستة شـهور، وكانـت أشـبه بـصك                  
  .استسالم رفضته حماس من دون تردد

في حينه طلب اإلسرائيليون وقفاً إلطالق النار من طرف واحد غير محدد المدة؛ تضمن حماس التـزام                 
 يجري تقييم الموقف، فإذا كان االلتزام جيداً سيجري التفكيـر فـي تخفيـف               بعد ذلك . كافة الفصائل به  

  .الحصار، إضافة بالطبع إلى إطالق سراح الجندي األسير، مع التعهد بوقف تهريب السالح
قبل أسابيع وقعت تغييرات طفيفة في الشروط، لكن الجوهر بقي على حاله، أما الـنص األخيـر فكـان                   

وقف متبادل لألعمال العسكرية، مدة التهدئـة سـتة         : ذ تضمن ست نقاط خالصتها    مختلفاً إلى حد كبير، إ    
 سـاعة تفـتح     ٧٢أشهر، يتم التنفيذ فلسطينياً بالتوافق الوطني وفي ظل الرعاية المصرية، بعد مـرور              

 في المئة مواد جديدة، بعد عشرة أيام يرفع الحصار عن كافة المواد التـي حظـرت                 ٣٠المعابر وتدخل   
  .صار، تعمل مصر على نقل التهدئة الحقاً إلى الضفةبسبب الح

في االتفاق الجديد نجحت حماس في استثناء ملف الجندي األسير من الصفقة، واعتباره قضية أخـرى ال                 
بد من التفاوض بشأنها، كما نجحت في تثبيت رفضها ضمان التهدئة أو فرضها على الفـصائل محيلـة                  

ويبقـى قبولهـا   . ضها المدة المفتوحة واالقتصار على ستة أشـهر      األمر إلى مصر، فضالً عن تثبيت رف      
  .استثناء معبر رفح من الصفقة وإحالته إلى حوار مع السلطة واألوروبيين

  كيف يمكن تقييم ما جرى في ظل األوضاع الراهنة؟
 ربما كان من الصعب وضع االتفاق الذي جرى توقيعه في ذات الكفة مع اتفاق نيسان الذي وقّعه حـزب                  

، لكن األكيد في المقابل أن ما       ٢٠٠٠، والذي مهد عملياً النتصار أيار عام        ٩٦اهللا مع الدولة العبرية عام      
جرى ذكّر اإلسرائيليين باتفاق نيسان كما عكست ذلك صحافتهم ومواقفهم، والسبب بالطبع أنهـا المـرة                

مقاومة الفلسطينية في الداخل ينطوي على      األولى التي توقّع فيها الدولة العبرية اتفاقاً من هذا النوع مع ال           
  .وقف متبادل لألعمال العسكرية ينص على ساعة صفر، كما ينص على رفع للحصار

حدث ذلك في ظل وضع بائس تعيشه الدولة على المستوى السياسي في ظل المحاكمة التي يتعرض لهـا                  
  .ناس من حولهارئيس الوزراء أولمرت، وفي ظل غياب القيادات الكبيرة التي يلتف ال
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أما الجانب األهم فيتعلق باألزمة غير المسبوقة التي تعيشها المؤسسة العسكرية كنتيجة لهزيمـة تمـوز                
 أمام حزب اهللا، والتي ضربت معنويات الجيش، فضالً عن العجز عن تحرير الجنـدي األسـير                 ٢٠٠٦

  . االجتياحات المتواصلةشاليط، معطوفاً على الفشل في لجم المقاومة الفلسطينية وصواريخها رغم
من الضروري في هذا السياق اإلشارة إلى التقييم الذي وضعه الجيش اإلسرائيلي أمام المؤسسة السياسية               
عشية مناقشة المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر لصيغة التعاطي مع قطاع غزة بين خياري التهدئـة               

  .من اللغة المتغطرسة إلخفاء حقيقة الموقفواالجتياح، والذي رجح عملياً خيار التهدئة مع كثير 
في التقييم الذي نشرته الصحف اإلسرائيلية وضع الجيش جملة من النقاط التي تدفع نحو قبول التهدئـة،                 
وجميعها تتضمن تفصيالت كثيرة تثبت تنامي القدرات العسكرية لحركة حماس على نحو الفت، معطوفة              

  .ععلى السيطرة الكاملة على مفاصل القطا
وفي حين يرى البعض قدراً من المبالغة في التقييم المذكور، فإن تفسير ذلك هو نوايا قيادة الجيش تجنب                  

وال . التوجه نحو عمل عسكري، ربما قناعة بأن عناصرها ليسوا جاهزين لمعركة جديدة في هذه المرحلة              
صول األوضاع في القطاع    خالف بالطبع على أن مصر قد ساهمت في الدفع في ذات االتجاه خوفاً من و              

  .حداً يدفع حماس إلى تكرار سيناريو هدم المعبر
من المؤكد أن التهدئة ليست شيئاً يستحق الفرح والترحيب، ولكننا نتحدث عن وضع فرضـته معطيـات                 
صعبة لطرفي الصراع، سواء اإلسرائيلي أم حركة حماس التي وجدت نفسها في مأزق بسبب اجتهادات               

ائبة، وإن رأى البعض غير ذلك، وال شك أن الحصار المفروض على القطاع قد أتعـب                لم تكن برأينا ص   
أمـا  . الناس، وثمة حاجة اللتقاط األنفاس وإعادة اللحمة الفلسطينية من أجل إطالق جولة مقاومة جديـدة              

ـ                شكل الضفة الغربية فليس من الحكمة نقل التهدئة إليها تبعاً الختالف الظروف ووجود االحتالل هناك ب
كامل، مع أن وقفها هناك حاصل بجهد السلطة مع األسف، ولو كان الموقف صحيحاً لكان ينبغي التوافق                 

  .على خيار المقاومة بين جميع القوى في كل فلسطين بعد إعادة ترتيب الوضع الداخلي
د والمواثيق، إذ   ثمة بالتأكيد محاذير كثيرة تطرح نفسها هنا، لعل أهمها النهج اإلسرائيلي في التنكر للعهو             

ال يستبعد أن يصار إلى تمرير التهدئة لبعض الوقت حتى إتمام صفقة الجندي ومن ثم العودة إلى الموال                  
القديم، وصوالً إلى اجتياح شامل يجري ترتيب أوراقه على نحو أفـضل خـالل األسـابيع أو الـشهور                   

ينية الداخلية، في وقت يتفق فيه خصوم       القادمة، األمر الذي سيعتمد بالتأكيد على تطور الحوارات الفلسط        
، ٢٠٠٦حماس وأعداؤها على ضرورة إعادة الوضع الفلسطيني إلى ما كان عليه قبل انتخابـات مطلـع                 

  .وبالطبع عبر انتخابات مبكرة أو غير مبكرة ترتّب لفوز فتح وحلفائها
لـصمود البطـولي ألهـالي    أياً يكن األمر، فإن ما جرى كان إنجازاً معقوالً لحركة حماس تحقق بسبب ا      

. القطاع، إضافة إلى الصمود البطولي للمجاهدين الذي أثبتوا للعدو أن االجتياح لن يكون نزهـة عـابرة                
المهم أن تكون التهدئة مؤقتة يجري خاللها ترتيب الوضع الفلسطيني على أسس جديـدة ال صـلة لهـا                   

نه الوحيد القادر على فرض التراجع علـى        بمتاهة المفاوضات، بل بخيار المقاومة والصمود الذي أثبت أ        
  .العدو

هي جولة لن تلبث أن تتبعها جوالت في صراع ما زال طويالً مع عدو ال يريد دفع استحقاقات الـسالم،                    
  .في حين يعجز عن فرض ما يريد على شعب عظيم ما يزال جاهزاً للصمود ودفع التضحيات
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