
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ربه واألحمد وعبد الرحمن في اجتماع لجنة المتابعة للحوار عبدبين مشادات كالمية 
  مبادرته وسيطلب من األسد الضغط عليهمىعباس غير راض عن رد قادة حماس عل

  جريمة نابلس معناىتنسيق رده عل "الجهاد" ىكان عل: أبو مرزوق
 "خيانة وطنية"التهدئة التي تفرضها حماس في قطاع غزة : "كتائب األقصى"

 رىلغزة في أي صفقة تبادل أس" الخطرين"اقتراح إسرائيلي بنقل المعتقلين 
 وخصومه يصرون على دفعه لالستقالة.. ارتفاع جديد في شعبية أولمرت

  في المئة من الفلسطينيين تحت خط الفقر٥٧و في المئة من أهالي قطاع غزة فقراء ٨٠

٤٥٠ تعرض إطالق"إسرائيل"
أسيراً في المرحلة األولى مـن      

  صفقة شاليت
  

 ٤ص ... 
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   أسيراً في المرحلة األولى من صفقة شاليت٤٥٠ تعرض إطالق "إسرائيل" .١
اإلسرائيلي المكلف  أن المسؤول "الحياة"كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 

 من األسرى الفلسطينيين في السجون ٤٥٠ حمل معه قائمة بأسماء ،ملف تبادل األسرى عوفر ديكل
واضافت .  وسلمتها الى إسرائيل"حماس" اسم كانت مصر تلقتها من ١٠٠٠اإلسرائيلية إلطالقهم من بين 

ورجحت أن يزور وفد . "حماس"ان ديكل غادر القاهرة أمس على أن يعود اليها بعد أن تحصل على رد 
معني تماما بتحقيق تقدم " مصر األسبوع المقبل للبحث في هذه األسماء، موضحة أن ديكل "حماس"من 

 ."سريع إلبرام صفقة تبادل األسرى من أجل اطالق الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت
إطالقها في المرحلة األولى وترفضها  ب"حماس"واضافت المصادر أن من أهم األسماء التي تتمسك 

 مروان "فتح" أحمد سعدات، والقيادي في حركة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"اسرائيل، األمين العام لـ
البرغوثي والفتاة الفلسطينية التي استدرجت شابا اسرائيليا الى رام اهللا عبر االنترنت وقتلته، والقياديان 

: واضافت.  يحيي السنوار وروحي مشتهى"حماس"، الجناح العسكري لـ"كتائب عز الدين القسام"في 
 اسم يفترض إطالقهم بعد إتمام الصفقة بشهرين، وهي أسماء ألصحاب أحكام مخففة ٥٠٠هناك "

  ."ومعظمهم من النساء واألطفال
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  بعة للحوارربه واألحمد وعبد الرحمن في اجتماع لجنة المتا عبدبين مشادات كالمية  .٢

ـ     : فتحي صّباح  -غزة   ان مشادات كالمية وقعت بين عـضو       " الحياة" كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه واثنين من قادة حركة فتح هما رئـيس كتلتهـا                 

يشغل منصب مستشار الرئيس    الرحمن الذي    حمد عبد أالبرلمانية عزام األحمد، وعضو مجلسها الثوري       
وقالت المصادر إن المـشادات الكالميـة        .محمود عباس، في شأن سبل الحوار مع حركة حماس وآلياته         

. خيـراً أوقعت أثناء اجتماع للجنة متابعة الحوار المنبثقة من منظمة التحرير الـذي عقـد فـي رام اهللا                   
لفية كيفية البدء بالحوار مع حماس وبحث       وأضافت ان خالفات حادة وقعت بين عبد ربه واألحمد على خ          

 مـن الـشهر     ١٤سبل عقده وآليات تنفيذ مبادرة الرئيس عباس للحوار الوطني الشامل التي أطلقها فـي               
ربه قّدم أمام اللجنة آليات لتنفيذ مبادرة الرئيس عباس لموافقـة المجتمعـين              وأوضحت أن عبد  . الجاري

 ان مهمة اللجنة ليست وضع اآلليات التي يجب االتفاق عليها في            عليها او مناقشتها، في حين رأى األحمد      
  .جلسات الحوار

يجب أن يجري الرئيس عباس مشاورات مع عدد من قـادة           "وأشارت المصادر إلى ان األحمد يرى أنه        
". وزعماء الدول العربية بهدف توفير الرعاية العربية للحوار قبل التقدم بأي آليات يـتم تقـديمها الحقـاً             

عبد ربه اقترح على المجتمعين جملة من اآلليات لتنفيذ المبادرة على قاعدة شرطين أساسـيين          "قالت إن   و
الـسياسي  (لحّل االنقسام، أولهما عدم تعريض الشعب والسلطة الفلسطينية لمخاطر العزلـة والحـصار              

ى خطوات عملية من    ، والثاني التوافق بين كل األطراف عل      )في حال التوافق مع حماس    (مجدداً  ) والمالي
ربـه   اآلليات التي طرحها عبد   "وأضافت ان    ".دون مراوغة من حماس، وبضمانات عربية ومن الحركة       

لحل المشكلة األمنية تقوم على إنهاء حال االنقسام وعودة األوضاع في قطاع غزة إلى ما قبـل سـيطرة                  
المعـابر الحدوديـة لـضمان      حماس عليه، وتسليم المقار األمنية لطرف عربي ثالث، واالشراف علـى            

 ".استمرارها مفتوحة، وتثبيت التهدئة وضمان نجاحها، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسـس مهنيـة              
عبدربه طرح اقتراحات للحل السياسي الذي يجب أن يكون داعماً للحل األمني، مـن بينهـا                "وتابعت ان   

لة، على أالّ يتم سحب الملـف الـسياسي         تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتألف من شخصيات مستق        
، على أن يتم تنظيم انتخابـات       )أي وزارة خدمية فقط   (منها، وإبقائه لدى منظمة التحرير والرئيس عباس        
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رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية خالل ستة اشهر، وال مانع من تنظيم انتخابات للمجلـس الـوطني                
  .في مرحلة الحقة" الفلسطيني أيضاً

ربه بلهجة حادة جداً، وقال لـه إن هـذه            إن هذه االقتراحات لم ترق لألحمد الذي تحدث مع عبد          وقالت
اللجنة لم تتشكل من أجل وضع آليات لتنفيذ مبادرة الرئيس، بل التحرك من أجل الوصول إلـى مائـدة                   

ـ            "وأضافت ان   ". الحوار ى تنفيـذ   األحمد قال إن مبادرة الرئيس هي للحوار الوطني الشامل الهـادف إل
األحمد يفضل إجراء   "وأشارت إلى ان     ".المبادرة اليمنية التي يجب أن يوافق عليها كل األطراف المعنية         

مشاورات مع عدد من الدول العربية التي قد تقترح آليات معينة لتنفيذ المبادرة، خـصوصاً أن الجامعـة                  
ي أن تعلن حماس استعدادها لتـسليم       األحمد يرى انه يكف   "، فضالً عن أن     "العربية رحبت برعاية الحوار   

، مـا   "المقار األمنية، أو أن تودع كتاباً لدى أي دولة عربية تُبدى فيه هذا االستعداد كي يبدأ الحوار فوراً                 
يعني تسهيل المهمة أمام حماس وبدء الحوار، خصوصاً أن كل طرف ينتظر مـن الطـرف اآلخـر أن                   

األحمد يفضل أيضاً التوافق على مائدة الحوار على        " إلى ان    ولفتت .يخطو الخطوة األولى في هذا االتجاه     
 مـن الـسعودية ومـصر واألردن        إن الرئيس عباس زار كالً    "ونسبت إليه قوله    ". تشكيل حكومة جديدة  

واليمن وأجرى مشاورات مع قادتها، واستمع إلى أفكار في هذا الشأن، وأن مصر أبلغته نيتهـا دعـوة                  
 كلها إلى القاهرة إلجراء حوارات معها وتشجيعها على البـدء فـي الحـوار               الفصائل والقوى الفلسطينية  

  ".وإنجاحه
 ان  اً ربـه، مؤكـد    دوقالت إن الرئيس عباس الذي انضم إلى االجتماع دعم في شكل أو آخر مواقف عب              

، متهماً حمـاس    "لجنة المتابعة هي المسؤولة عن الحوار، وانه لن يكون هناك أي حوار من دون اللجنة              "
 الرئيس الذي سعى إلى حسم األمور بعد جدال طويل بين عبـد           "وأضافت ان   . أنها غير متشجعة للحوار   ب

ربه واألحمد، اعتبر ان المرحلة الحالية هي مرحلة استكشافية سينتظر خاللها مقترحـات وآراء عربيـة                
 انه لن يـتم     ممثل حزب الشعب قال للرئيس عباس إن المطروح يعني        "وأشارت إلى ان     ".تتعلق بالحوار 

حزب الشعب يـرى أن     "وقالت إن   ". نعم: البدء في الحوار قبل انتهاء جولته العربية االستكشافية، فأجاب        
  ".المدخل للحوار يتمثل في تشكيل حكومة ائتالف وطني متوافق عليها

ـ                  ة وفيما أيد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواقف األحمد، خصوصاً في ما يتعلـق بمهمـة اللجن
وحصرها في تهيئة األجواء للحوار وليس وضع آليات لتنفيذ المبادرة، فإن ممثلي الجبهة الديموقراطيـة               
وجبهة النضال الشعبي توافقا تماماً مع مقترحات عبد ربه، حسب المصادر ذاتها التي قالت إن هجومـاً                 

 الطيب عبدالرحيم على أحمد     ربه واألمين العام للرئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح         حاداً شنه عبد  
الرحمن عندما اقترح األخير آليات إلنهاء االنقسام وحل األزمة الداخلية، من بينهـا دمـج مـسلحي              عبد

 .حماس في قوات األمن الفلسطينية
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
   مبادرته وسيطلب من األسد الضغط عليهمىعباس غير راض عن رد قادة حماس عل .٣

النقـاب عـن    " سما"مصادر فلسطينية رفيعة المستوى اليوم الخميس لمراسل         كشفت   : خاص سما  -غزة  
فحوى وهدف الزيارة التي يعتزم الرئيس محمود عباس القيام بها الي دمشق حيث اكـدت المـصادر ان                  
الرئيس عباس سيطلب من الرئيس السوري بشار االسد استخدام نفوذه للضغط على قادة حركة حمـاس                

لفلسطيني الداخلي الي االمام وفق المبادرة التي طرحها الـرئيس الفلـسطيني فـي              من أجل دفع الحوار ا    
واوضحت المصادر ان الرئيس عباس غير راض عن ردود حمـاس            .خطابه االخير قبل نحو اسبوعين    

وذلـك فـي ظـل ورود       " ان تلك الردود كان يجب ان تكون اكثر ايجابية           حول مبادرته االخيرة معتبراً   
 للرئيس عباس عبر شخصيات رفيعة المستوى مفادها        ة حماس في دمشق ابلغت رسمياً     معلومات من قياد  

 ". في مبادرته االخيرة نحو حركة حماس جديداًان الرئيس عباس لم يقدم شيئاً
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 في هذه األوقات وعقب الهدوء الذي ساد قطاع غزة بعد االتفاق            ى ير عباسوقالت المصادر ان الرئيس     
ضرورة دفع الحوار الفلسطيني إلي األمام وإنهـاء حالـة االنقـسام    " وإسرائيل  على التهدئة بين الفصائل   

وأوضحت المصادر ان الرئيس الفلسطيني سيناقش عدة قضايا مع نظيرة األسد ومن             ".الفلسطيني الداخلي 
وتوقعت المصادر ان تـستجيب      . اإلسرائيلية والحوار الفلسطيني الداخلي    -بينها المفاوضات الفلسطينية    

ريا لطلب الرئيس الفلسطيني بالضغط على قادة حماس من أجل القبول بالمبادرة التي أطلقها واإلعالن               سو
عن موعد النطالق الحوار الفلسطيني الداخلي  تحت مظلة الجامعة العربية وبمشاركة العديد من الـدول                

م مناقشة كافة القضايا    حيث سيت )  اليمن   – سوريا   – مصر   –السعودية  ( والتي من المتوقع ان تكون منها       
 .وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية)  حماس–فتح ( الشائكة بين الفصيلين 

  ٢٦/٦/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  مشاركة في إدارة معبر رفحال حماس بأنها ال تعير انتباها للمصالحة وهدفها  يتهمعبد ربه .٤

ـ   شدد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية ل         : أشرف الهور  -غزة    أن أحـداً ال     ىمنظمة التحرير عل
 العالقة الفلسطينية السورية، وقال     ىيستطيع مس القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وتطرق عبد ربه ال         

وأكد أن القيادة الفلـسطينية      . أساس التكافؤ والتضامن واألخوة    ىانها أعيدت صياغتها منذ زمن طويل عل      
 القرار الـوطني    ى نعتقد أن سورية سيكون لها تأثير سلبي عل        ليست قلقة من أية مواقف سورية، وأنها ال       

  .الفلسطيني بالرغم من وجود بعض القوي الفلسطينية في دمشق
 أن مبادرة الرئيس عباس كانت تريد للحوار الداخلي أن ينطلق علـي أسـس تكفـل                 ىوأشار عبد ربه إل   

واتهم عبد ربـه حمـاس       .ة جديدة  انتكاس ىنجاحه وليس حوارا يدور في حلقة مفرغة أو حوار يؤدي إل          
 شيء واحد وهو أن تكون      ىبأنها ال تعير في الوقت الراهن انتباها للمصالحة الوطنية، وقال إن عينها عل            

وأشار عبد ربه إلي أن حماس لن تقبل فتح المعبـر            .مشاركة في إدارة معبر رفح، وهذا هو هدفها اآلن        
األمر سيعطله ألن مشكلة حماس ليس فـك الحـصار عـن            دون مشاركتها في إدارته، الفتاً إلي أن هذا         

 .الشعب الفلسطيني، وإنما مشكلتها أن يجري االعتراف بانقالبهم وبنظامهم عربيا ودوليـا كـأمر واقـع               
 . مزيد من االنقسام الفلـسطيني     ى هذا االعتراف، فإن ذلك سيشجعهم عل      ىورأي أنه في حال حصلت عل     

ـ  ٢٠٠٥تح معبر رفح وفق االتفاقية الدولية الموقعة عام         وذكر أن القيادة الفلسطينية تريد ف       يكـون   ى حت
هناك إفراج عن الشعب الفلسطيني وليس اإلفراج عن بعض القيادات أو اإلفراج عن مـشروع حمـاس                 

  .االنقالبي
  ٢٧/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 "صالح حسابات فئوية ضيقة" تحذر من إفشال التهدئة لـالمقالة الحكومة  .٥

 على أن التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي، التي تم التوصل إليهـا            ]المقالة[لحكومة الفلسطينية شددت ا  :غزة
برعاية مصرية هي مصلحة وطنية، وجاءت نتاج إجماع وطني، وإن من يشذ عـن اإلجمـاع فـسوف                  

 وحذرت على لسان الناطق باسمها طاهر النونو من العبـث          .يتحمل مسؤوليته أمام الشعب وأمام القانون     
بالمصلحة الوطنية العليا لصالح حسابات فئوية ضيقة، تحاول الربط بين الخـالف الفلـسطيني الـداخلي                

وشددت على أنها لن تسمح لمن يطلق        .تحقيق التهدئة ورفع الحصار بشكل يتساوق مع مصلحة االحتالل        
جماع الوطني،  عبارات التخوين وصكوك الوطنية وفقاً لمزاجه الحزبي التحكم بمصلحة شعبنا وخرق اإل           

ودعـت  . حيث ستتخذ التدابير الالزمة لحماية الشعب من أصحاب الرؤى الضيقة المرتهنـة بـاالحتالل             
الحكومة مصر للتحرك لدى االحتالل اإلسرائيلي، حتى يحترم اتفاق التهدئة ويقوم بفتح المعابر، مطالبـة               

 رفع الحصار ألجندة حزبية غيـر       إياها في ذات الوقت التدخل لدى األطراف التي تحاول تخريب اتفاق          
وأشـادت   .وطنية ووقف عملية الربط بين العالقات الفلسطينية الداخلية ومقتضيات التهدئة ورفع الحصار  
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ـ        وتشكيل خليـة   " األشقاء في الفصائل الفلسطينية   "الحكومة بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بااللتقاء ب
 .جماع الفلسطينيأزمة لمتابعة قضية التهدئة وحماية اإل

  ٢٧/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  يهاطالب بضرورة الحفاظ عل وي يرحب ويدعم جهود الفصائل لتثبيت التهدئةعباس .٦

محمود عباس الفصائل بـضرورة الحفـاظ علـى         الفلسطيني  طالب الرئيس    :وكاالتالغزة رائد الفي،    
في بيان وزع على وسائل اإلعـالم       وأعرب  . التهدئة لما لها من أهمية لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني        

أن الحفاظ على التهدئة يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويوفر الظـروف           "وأكد  . عن دعم السلطة للتهدئة   
ورحب عباس في هـذا المجـال       ". المواتية لرفع الحصار عن قطاع غزة ولوقف العدوان، وفتح المعابر         

ع من الجانـب اإلسـرائيلي لمواصـلة حـصاره          بجهود الفصائل والقوى لتعزيز التهدئة، وسحب الذرائ      
  ".وعدوانه مشيرا إلى دعمه لهذه الجهود

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   الى فتح معابر غزة ووقف النشاطات االستيطانية"إسرائيل"فياض يدعو  .٧

 فتح  سالم فياض إسرائيل امس الى    . دعا رئيس الوزراء د    .):ب.ف.ا( – الحياة الجديدة    - براغ   -رام اهللا   
لـدينا  "وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تشيكيا توبوالنيك في براغ              .معابر قطاع غزة  

وطالـب   ".يجب ان ينتهي هذا الوضع    .  مليون من ابناء شعبنا يشعرون بأنه ليس لديهم ما يخسرونه          ١,٥
وقـال ان   . االسـتيطانية  باحترام تعهداتها السابقة بشأن السالم وخاصة تعهدها بوقف نشاطاتها           "إسرائيل"

وحث فياض االتحاد االوروبي على بذل      ". يحسن ويعزز مصداقية العملية السياسية    "احترام هذه التعهدات    
 بوقف االستيطان، اضـافة الـى       "إسرائيل"المزيد من الجهود في اطار اللجنة الرباعية الدولية كي تلتزم           

  .الطريقتنفيذ كافة االستحقاقات االخرى التي حددتها خارطة 
لوقف بنـاء   ) على إسرائيل (جرت ممارسة ضغوط دولية وضغوط من قبلنا        "من جانبه قال توبوالنيك انه      

 والقادة الفلـسطينيين    "إسرائيل"واضاف ان براغ ستسعى الى استخدام عالقاتها مع         ". المستوطنات الجديدة 
  . ٢٠٠٩ون الثاني لدفع عملية السالم خالل رئاستها لالتحاد االوروبي التي تبدأ في كان

 ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عمرو يحث الفصائل على االلتزام الكامل بالتهدئةنبيل  .٨

 حث نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر، امس، كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة               : وفا –القاهرة  
فلـسطيني والقـضية    على االلتزام الكامل بالتهدئة، ألن انهيارها يعني كارثة محققـة علـى الـشعب ال              

 وأضاف عمرو أن تراجع حماس عن شمولية التهدئة لكافة أرجاء الوطن ال يعنـي إطالقـاً                .الفلسطينية
وأكد أن السلطة الوطنية تندد وتـدين الجـرائم     .  بالقيام بأي أعمال عسكرية بالضفة     "إسرائيل"ـ  السماح ل 

ليا ال يمكن تبريره أو تفهمه ألي سبب        اإلسرائيلية في كل مكان على أرض الوطن، وتعتبرها عمال احتال         
 .من األسباب

 ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عاجزة في الضغط عليها  تحاول االلتفاف على التهدئة لفرض رؤيتها ومصر"إسرائيل": عدوان .٩

لعدم تمكن مصر الطرف الوسيط فـي        عاطف عدوان عن أسفه   . عن حركة حماس د    النائب أعرب   :غزة
 من انتهـاء التهدئـة إذا مـا اسـتمرت           بالتهدئة، محذراً  لى دولة االحتالل لاللتزام   التهدئة من الضغط ع   

مفروضة من   اإلسرائيلية في إغالقها للمعابر وااللتفاف على التهدئة، معتبرا أن ذلك هو تهدئة            الخروقات
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  الشعب ما تقوم به إسرائيل هي محاولة مكشوفة الستفزاز       " "قدس برس "وقال لوكالة    .الطرف اإلسرائيلي 
وان الذي بـدا     الفلسطيني لكي تضغط عليه حتى يلتزم بالهدنة، علما بان الشعب الفلسطيني حقيقة ملتزم            

إن ما تقوم به إسـرائيل      "وأضاف   ".باختراق الهدنة هو إسرائيل وذلك باغتيالها القادة في الضفة الغربية         
 نه ال يمكن أن تقوم إسرائيل في كـل        الهدنة، أل  حاليا من التفاف حول الهدنة، وهذا مخالف ألبسط شروط        

سياساتها أو مـع     لحظة من اللحظات بإغالق المعابر يوم أو يومين أو ثالثة أيام عندما يتواءم األمر مع              
هدنة مفروضة من الطرف اإلسرائيلي، وليـست        هذا يكون في هذه الحالة    "وتابع عدوان وهو     ".مزاجها

يشعر بها الطرف الفلسطيني على أن الهدنة هذه هدنة هـشة            هدنة متفق عليها بين الطرفين، وهذه حقيقة      
الن إسرائيل تريد أن تفرض رؤية وسياسة معينة على المتهادنين وهذا شيء             قابلة لالنفجار في كل لحظة    

 ".فلسطينيا مرفوض
  ٢٦/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
   إلتمام صفقة شاليت"إسرائيل"بين حماس و" مفاوضات مكوكية"مصر ستقوم بـ: يوسف .١٠

ـ         .أكد د : قدسال ان مصر  " األيام"احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، ل
ـ  بين وفدين من حركة حماس والحكومة اإلسرائيلية لمحاولة التـسريع فـي            " التفاوض المكوكي "ستقوم ب

دي اإلسرائيلي االسـير    ايجاد تفاهمات فيما يتعلق بقضية االسماء وقضية اآلليات البرام صفقة تبادل الجن           
جلعاد شاليت باسرى في السجون اإلسرائيلية، غير مبد اي تشجع لفكرة نقل معتقلين الى خارج االراضي                

ونوه الى ان اآلليـة المتفـق عليهـا          .الفلسطينية او غزة اخذاً بعين االعتبار تجربة مبعدي كنيسة المهد         
 معتقال لحظة نقل شـاليت الـى        ٣٥٠الفراج عن   لالفراج تنص على االفراج عن الف معتقل بحيث يتم ا         

  . معتقال في مرحلة الحقة٥٥٠ معتقل عند نقل شاليت من مصر و١٠٠مصر ثم 
ورجح يوسف اعادة فتح المعابر في قطاع غزة يوم بعد غدا االحد واصفا التهدئة القائمة بالهشة طالما ان                  

فتحاً للمعابر ورفعاً للحـصار واالمتنـاع عـن    الحكومة اإلسرائيلية لم تلتزم بروح التهدئة التي تستدعي   
ما سمعناه  "ونوه الى    .قطاعالارتكاب اية حماقات من شأنها ان تستدعي رداً فلسطينياً سواء في الضفة او              

اليوم عن كتائب شهداء االقصى انها اطلقت صاروخا على سديروت، فاذا مـا تفهمنـا موقـف الجهـاد       
 شهداء االقصى اال الهدف من ورائها خلـق بلبلـة داخـل الـصف               االسالمي فاننا ال نفهم مبرر كتائب     

الفلسطيني المقاوم ال سيما وان الفصائل جميعا اعطت تعهدات للطرف المصري بان التهدئـة خيارهـا                
  ".جميعا رغم تحفظ البعض على بعض البنود ولكن الكل ابدى استعداده والتزامه بهذه التهدئة

بي او اسالمي في قطاع غزة وان كان ابدى انفتاحاً على مـساهمة  واكد رفض تواجد جيش عربي او اجن      
عربية في اعادة بناء وهيكلة االجهزة االمنية الفلسطينية، متحدثا عن امكانية اقامة حكومة انتقالية تكـون                
حكومة توافق وطني مهمتها ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتهدئة االجواء الداخلية ووضع االولويات             

  .تعلق بالملفات الكبيرةفيما ي
  ٢٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  رد على جريمة نابلس معناال تنسيق "الجهاد" ىكان عل: أبو مرزوق .١١

 موسى أبو مـرزوق أمـس       .دقال نائب رئيس الدائرة السياسية في حماس        :  زهير اندراوس  - الناصرة
الفات بـين حمـاس والجهـاد       ليس هناك خ  : "الخميس في حديث خاص أدلى به لصحيفة القدس العربي        

 العملية اإلجراميـة التـي ارتكبهـا    ى رد الجهاد اإلسالمي عل   ىاإلسالمي، بال شك كانت حماس تنظر إل      
جيش االحتالل الصهيوني في نابلس قبل يومين وراح ضحيتها شهيد من كبار عناصر الجناح العسكري               

طبيعة . نه أيضاً متفهما من حركة حماس     المسلح للجهاد، وكأنّه رد يجب أن يكون منسقاً مع حماس، ولك          
 مقاعـد الدراسـة فـي      ىالعملية الهمجية اإلسرائيلية، أي قتل الشابين الفلسطينيين في نابلس بدم بارد عل           
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الجامعة، وبالتالي العدو الصهيوني يتحمل حقيقة كل النتائج المترتبة عن هذه العملية، بما في ذلـك مـا                  
  ."المعابر من طرف االحتالل اإلسرائيليأصاب التهدئة من خدش عبر إغالق 

وفي معرض رده على سؤال حول المصالحة الوطنية قال إنه عقب اجتماع الرباعية الدولية األخير حينما                
رفع األمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى الفيتو عن الحوار بين الحركتين، كان واضـحاً أّن                 

سي والوحيد لمنع انطالق هذا الحوار بين الحركتين، وأعتقد أّن هناك           التدخالت الخارجية هي السبب الرئي    
فيتو إسرائيليا على الحوار الداخلي الفلسطيني الفلسطيني، وهذا هو السبب األساسي في عدم إجراء هـذا                

  .الحوار
، وأضاف أّن الرئيس أبو مازن لم يعد بشيء، لغة الخطاب كانت ايجابية، لكّن حقيقة الموقف لـم يتغيـر                  

وأيضاً لم يضع آليات مطلقاً لهذا الحوار، الفيتو األمريكي اإلسرائيلي منع الكثير من األطراف الرئيـسية                
وحول األنباء  . في التدخل في عملية المصالحة، وانعدمت اآلليات وأصبحت الدعوة للحوار وكأنّها لم تكن            

وضات ماراثونية غير مباشرة مـع      التي نشرتها أمس الصحافة العبرية بأّن حماس وافقت على إجراء مفا          
اإلسرائيليين في مصر قال بدون التقدم الحقيقي في المفاوضات ووضوح الصورة في صفقة التبادل فـال                
فائدة بالمرة من اللقاءات في أي مكان إلتمام الصفقة، ألّن الصفقة أصالً غير موجودة وما زالت المواقف                 

  .بعيدة جداً عن بعضها البعض
 أبو مرزوق أّن قضية شاليط منفصلة تماماً وليست لها أّي عالقة بالمعابر، وتحديداً معبـر                وأكّد الدكتور 

رفح، قضية شاليط هي قضية منفصلة وقد أبلغنا الجانب المصري بذلك، ووافق الجانب اإلسرائيلي علي               
  . ذلك

  ٢٧/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 " خيانة وطنية "التهدئة التي تفرضها حماس في قطاع غزة: "كتائب األقصى" .١٢

فـي   ،"فتح"  الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني      -أكدت كتائب شهداء األقصى     : رام اهللا 
التصعيد  أن أي تهدئة في ظل    " قدس برس "أرسلت نسخة منه لـ     ) ٢٦/٦(] أمس[بيان لها اليوم الخميس     

بأن ما تمارسه حركـة      األقصى نؤكد إننا في كتائب شهداء     : "اإلسرائيلي هي مشروع ميت، وقال البيان     
وطنية استغلت حماس سيطرتها علي      حماس من أجل فرض التهدئة وكأنها إجماع وطني ما هو إال خيانة           

.. اسمه االعتراف بشرعية حماس من االحـتالل  قطاع غزة لتمرير كل هذه المهاترات فقط من أجل وهم      
ت هي تهدئة ميتة أصالً ويجـب الـرد عليهـا           والخروقا أي تهدئة في ظل التصعيد والعدوان الصهيوني      

 فرضه في قطاع  " حماس"ودعا البيان الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما تحاولة            ".بالمثل
  .غزة

 ٢٦/٦/٢٠٠٨قدس برس 
  
  "المأجورين"تنفي عالقتها بإطالق صاروخين وتصف فاعليها بـ " األقصىكتائب " .١٣

نؤكـد  : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "بيان صادر عنها، تلقى     في  ،  "كتائب األقصى "نفت  : غزة
على أنه ال صلة لكتائب شهداء األقصى بإطالق الصاروخ على سديروت، وأن مـن قـام بإطالقـه ال                   

  ".ينتمون إلى كتائب شهداء األقصى، وإنما هم فئة مأجورة تسعى لتخريب التهدئة والسلم الوطني
 فئات مأجورة تدعي أنها من كتائب شهداء األقصى واألقصى والـشهداء مـنهم              يبدو أن هناك  : "وتابعت

براء كأمثال المدعو أبو قصي الذي خرج ليكشف النقاب عن الوجه الحقيقـي لهـذه الفئـات المـأجورة                   
المتساوقة مع ما يريده االحتالل الصهيوني من تشويه نضال شهداء األقصى وأمثال هؤالء المرتزقـة ال                

  "....أن يعيش شعبنا في ظل أمن وأمان واستقراريحلوا لهم 
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" أبو قـصي  "نعلن التزامنا الكامل بالتهدئة مع العدو الصهيوني، ونؤكد على أن المدعو            : "وأضافت تقول 
ال يمثل كتائب شهداء األقصى وال يتكلم باسـمها         ) الذي أعلن مسؤولية الكتائب عن إطالق الصاروخين      (

  ".وال يعبر بكالمه عن مواقفها
  ٢٧/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الوطنيفصائل اليسار تؤكد أن األجواء إيجابية النطالق الحوار  .١٤

أعلن كايد الغول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية أمس أنه تم تحقيق تقدم               : أشرف الهور  -غزة  
وأكـد   .الغربية وقطاع غـزة   باتجاه إنهاء ملف المعتقلين السياسيين لدى حركتي فتح وحماس في الضفة            

الغول أن فصائل اليسار الفلسطيني التي تضم إلى جانب تنظيمه كل من الجبهـة الديمقراطيـة وحـزب                  
وذكر  .الشعب قدمت ليل األربعاء قائمة لحركة حركة تضم أسماء معتقلين من حركة فتح في قطاع غزة               

لية في الحكومة المقالة سعيد صيام وعد       أن وفد حماس الذي إلتقته بحضور القيادي في حماس وزير الداخ          
  .بدراسة األسماء المطروحة بالقائمة باالتجاه اإليجابي

وأشار إلى أنه تم االتفاق على عقد اجتماع االثنين المقبل في مقر الجبهة الشعبية لدراسة آليـات البـدء                   
ـ              سطينية وإعـادة اللحمـة     بالحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء حالة االنقسام الذي تعيشه الـساحة الفل

  .والوحدة بين شطري الوطن
وقال جمال أبو هاشم القيادي في حماس الذي حضر االجتماع ال يوجد أي معتقل في قطاع غـزة علـي                    

وأشار إلى وجود معتقلين سياسيين من حركته في الضفة الغربية،           .خلفية سياسية وإنما على قضايا جنائية     
  .هدفها القضاء على المقاومة الفلسطينية) فةفي الض(وقال أن هذه االعتقاالت 

وهذا ما أكده أيضاً سعيد صيام الذي أشار أيضاً عقب اللقاء إلى وجود مبادرة في إطار تهيئـة األجـواء                    
ورأى أن الحوار الداخلي يحتاج إلى إرادة وقرار فلسطيني، متهماً في الوقت ذاته أطرافا               .للحوار الوطني 

  .للحوار أن ينطلقلم يمسها بأنها ال تريد 
  ٢٧/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   خرقا اسرائيليا للتهدئة خالل األسبوع األول من تنفيذها  ١٥: سرايا القدس .١٥

 خرقـا مـن الجـيش       ١٥إنها رصـدت    "قالت سرايا القدس في إحصائية لها       :  د ب أ، أ ف ب      -غزة  
وذكرت اإلحصائية التي أعدتها     ".اإلسرائيلي للتهدئة في قطاع غزة خالل األسبوع األول فقط من تنفيذها          

في السرايا أن هذه الخروقات تنوعت بين إطالق النار والقصف المدفعي وإطالق نار من              " وحدة الرصد "
الزوارق البحرية على الشريط الحدودي لقطاع غزة إضافة إلى التحليق للطائرات اإلسرائيلية في أجـواء               

  .القطاع
الربعاء في ختام لقاء عقد في غزة بين مندوبيها ومندوبي حركـة            واكدت حركة الجهاد االسالمي مساء ا     

واعلن المتحدث باسـم الحركـة       . حزيران   ١٩حماس، انها تريد التقيد بالهدنة المطبقة مع اسرائيل منذ          
وسنطبق االتفاق حـول تعليـق      . اكدنا ألشقائنا في حماس اننا مصممون على احترام الهدنة        "داود شهاب   

  ".ما احترمته اسرائيل ايضااعمال العنف اذا 
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الدستور 

   
 في غزة" التهدئة"تشكل خلية أزمة مع الفصائل إلدارة والفصائل  "حماس" .١٦

شـكلت حركتـا حمـاس والجهـاد والجبهتـان الـشعبية       :  صالح النعامي، كفاح زبون  ،غزة – رام اهللا 
 قبل الماضية ما اتفق على تسميته       والديمقراطية لتحرير فلسطين عقب اجتماع مطول في قطاع غزة الليلة         

 . مهمتها مراقبة تطبيق اتفاق التهدئة وتنيسق ردود الفعل على االختراقات االسرائيلية لها"خلية أزمة"بـ
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ـ           ان الفـصائل   "،  "الشرق االوسـط  "وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة في غزة ل
ئة، بحيث تراقب تطبيق بنودها، وترصد اي خروقات لها، كمـا           اتفقت على تشكيل خلية تدير ملف التهد      

  ".تقيم المواقف وردود األفعال التي يجب اتخاذها في حال اي خرق اسرائيلي لالتفاق
االتفاق غير   غير ان االجتماع لم تدع اليه حركة فتح او جناحها المسلح كتائب االقصى التي اعتبرت ان               

واكد ابو الوليد احد قياديي كتائب االقـصى فـي غـزة            . ة الغربية مكتمل بسبب عدم انسحابه على الصف     
 ".ان جميع األذرع العسكرية لفتح في غزة لم توافق على التهدئة" الشرق االوسط"لـ

وتابع القول  ". ان فتح لم تدَع ألي اجتماع، ال في القاهرة وال في غزة           "موضحا  " تفاجأنا باالتفاق "واضاف  
لقـد ارتأينـا ان   "وعلى ذلك رد الغصين بقوله  ".التهدئة، انهم يستثنون فتحما في حد تحدث معنا حول "

نجتمع بفصائل اليسار والجهاد اوال، وطلبنا منهم التواصل مع حركة فتح لضمها للخلية، ونحـن ننتظـر                 
  ".ردهم

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  تؤكد إلتزامها بالتهدئة القائمة مع اإلحتالل في غزة" الجهاد" .١٧

القيادي فـي  في منزل " حماس"ركة الجهاد في ختام لقاء عقد في مدينة غزة بين قادتها ووفد عن           أكدت ح 
يونيـو   /صيام، أنها تريد التقيد بالتهدئة القائمة مع االحتالل منذ التاسع عشر من حزيـران             حماس سعيد   

ممون على احتـرام    أننا مص " حماس"أكدنا ألشقائنا في    "وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب       . الحالي
وكـشف فـي    ". أيضا) االحتالل(التهدئة، وسنطبق االتفاق حول وقف إطالق الصواريخ إذا ما احترمه           

" فتح"والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية و    " حماس"لجنة تضم مندوبين عن     "تصريحات صحافية أن    
  . دهاالتهدئة في الضفة الغربية لتحديد ر" إسرائيل"ستجتمع عندما تخرق 

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ونظيرتها في الضفّة ضدها...  غزة مع مبادرة عباسفي" فتح" .١٨

إلى أن دعوة أبو مازن بالدرجة األولى كانت        " فتح"تشير مصادر مطلعة على أجواء داخل       : حسام كنفاني 
غوط الداخليـة تـأتي     وتوضح أن الض  . نابعة من ضغوط عربّية وداخلية إلنهاء حال االنقسام الفلسطيني        

الذي وجد نفسه فجأة خارج السلطة وممنوع من العمـل  " فتح"بشكل أساسي من الشق الغّزاوي في حركة       
يدفع نحو اتفاق محاصصة جديد مع حركة       " فتح"وتضيف إن جناح غّزة في حركة       . السياسي في القطاع  

  .د الماضييسمح بعودة هذا الجناح إلى السلطة التي اعتادها خالل العق" حماس"
مستندة إلى اعتبارين أساسيين، أولهمـا رفـض        "  الضفة الغربية  -فتح  "وتوضح المصادر أن معارضة     

، وخصوصاً في ظل هجمة الدول المانحة على تقديم األمـوال للـسلطة             "حماس"تقاسم السلطة مع حركة     
إذا تـّم   " خاء الدولي الس"وعلى هذا األساس يرى هذا الفريق أنه في غنى عن مخاطر خسارة             . الفلسطينية

ـ         " حماس"االتفاق مع    نبذ العنـف،   "من دون تطبيق الحركة اإلسالمية لمطالب الرباعّية الدولّية المتمثلة ب
  .بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية" واالعتراف بإسرائيل، واالعتراف باالتفاقات الموقعة

ألجواء اإلقليمية والدولّية مؤاتّية لمثل هذه الخطوة       في االعتبار الثاني، ال يرى فريق معارضة الحوار أن ا         
 . في المرحلة الحالّية

  ٢٧/٦/٢٠٠٨األخبار 
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  " تحقيق أغراض حزبية" حماس تحذر من إفشال التهدئة لـ .١٩
تعتبر "  :نسخة عنه" فلسطين"قال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي تلقت  :غزة

 فلسطين لإلجماع الوطني تمثل محاولة ال       –لمجموعة المسماة كتائب األقصى   حركة حماس أن تجاوزات ا    
 .، كما قال"تخدم إال االحتالل لتبرير حصاره المستمر على شعبنا

، "إلى تحقيق أهداف حزبية على حساب المصلحة الوطنية العليـا ) أي المجموعة ( وهي تهدف :" وأضاف  
إن أطرافاً في رام اهللا لها عالقة مباشرة بتحريك         "  :اوتابعت الحركة تقول في تصريحه     .على حد وصفه  

" حماس"وحذرت حركة    ".وتوجيه هذه المجموعة التي لم يكن لها أي فعل حينما كانت تحرق غزة بأكملها             
ستتخذ كل ما يلزم من إجـراءات لحمايـة اإلجمـاع           " هذه المجموعة من هذه الممارسات، مؤكدة أنها        

إنها تقف خلـف هـذه المجموعـة        :" وحملت الحركة األطراف التي قالت       ".الوطني والمصلحة الوطنية  
  .، على حد وصفها"المسؤولية الكاملة جنباً إلى جنب مع االحتالل عن الحصار المستمر على شعبنا

  ٢٧/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  وتعتبره التفافاً على اتفاق القاهرة " الوطنيالمجلس "فصائل أساسية ترفض اجتماع  .٢٠

رفضت فصائل المقاومة اجتماع اللجنة القانونية المركزية التابعة للمجلس الـوطني   :امي رمانة ر- غزة
الفلسطيني الذي عقد أمس، في العاصمة األردنية عمان، للنظر قانونياً في دعوة المجلس لالجتماع بمـن                

 .حضر، وانتخاب المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
إسماعيل رضوان رفضت االجتماع، ووصفته بمحاولـة       .ركة حماس من جانبها، وعلى لسان القيادي د       ح

 .ترقيعية لمنظمة التحرير التي يشوبها الضعف، وتناقض مع مخرجات إعالن القاهرة
ودعا رضوان  المجلس الوطني إلى العدول عن مثل هذه االجتماعات التي من شأنها أن تفضي إلى نتائج                  

 .  في محل إجماع وطني وستكرس االنقسام الداخليلن تكون
غير أن تنظيمات كالجبهة الشعبية وجبهة النضال والجبهة الديمقراطية، وحركة الجهاد ، تحذر جميعهـا               
من خطورة عقد المجلس في ظل التطورات الراهنة في األراضي الفلسطينية المحتلة، لما قد يؤدي ذلـك                 

  ".حماس"و" فتح" وتعميق الخالفات بين حركتي إلى تكريس حدة االنقسام الوطني
  ٢٧/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  في الضفة" حماس"أمن السلطة يواصل االعتقاالت في صفوف أنصار  .٢١

قـدس  "، وصلت نسخة منـه إلـى        )٢٦/٦( بيان أصدرته اليوم الخميس       حركة حماس في     قال: رام اهللا 
تقلت الشيخ عبد الحليم ثابت، أحد أنصار الحركة فـي      إّن األجهزة األمنية في محافظة رام اهللا، اع        ،"برس

  .بيتونيا مداهمتها مقر شركته في بلدة  بعد،مدينة رام اهللا
 ٢٦/٦/٢٠٠٨قدس برس 

  
 ىلغزة في أي صفقة تبادل أسر" الخطرين"اقتراح إسرائيلي بنقل المعتقلين  .٢٢

 أن ينقل االسرى الذين  أن إسرائيل اقترحت على مصر"الشرق االوسط"علمت :  صالح النعامي- غزة
تعترض على اطالق سراحهم بسبب ادانتهم بعمليات قتل كبيرة الى قطاع غزة بدالً من السماح لهم 

وفي حال موافقة حركة حماس على االقتراح االسرائيلي فانه . بالعودة الى منازلهم في الضفة الغربية
وعلى رأسهم عباس السيد، قائد كتائب سيتم اطالق سراح جميع االسرى الذين تطالب بإطالق سراحهم، 

القسام، في طولكرم، الى جانب اطالق سراح قادة كتائب القسام، في الضفة الغربية الذين يقضون احكاماً 
ورجحت مصادر فلسطينية أن تكون الضجة التي تحدثها اسرائيل حول االسماء التي . بالسجن المؤبد

تي من اجل اقناع الحركة بقبول االقتراح بنقل االسرى تضمنتها قائمة االسرى التي قدمتها حماس تأ
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الشرق "وقال فوزي برهوم لـ. غير ان حماس ترفض االقتراح االسرائيلي. المفرج عنهم الى غزة
وأضاف ان حماس سلمت مصر الية مقبولة .  ان الحركة لن تقبل بتحويل االعتقال الى ابعاد"االوسط

وتابع برهوم ان حماس تعتبر أي . ا وفق اعتبارات مناطقيةلصفقة تبادل االسرى ولن تقبل تقسيمه
  .تسويف اسرائيلي في قبول المقترح هذا انما سيكون محاولة للتنصل من استحقاقات انهاء هذه القضية

من ناحية ثانية اكدت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي أن الكثير من األوساط العسكرية والسياسية 
عت في محادثات مغلقة الى طرح فكرة اعادة االسرى الذين ترفض اسرائيل اطالق االسرائيلية د

سراحهم ويقطنون في الضفة الغربية الى قطاع غزة على اعتبار أن انتقالهم للقطاع لن يساهم في تعاظم 
عمليات المقاومة هناك، حيث أن بيئة المقاومة هناك غنية أصالً، ولن يؤثر عليها انتقال بضع عشرات 

  .من كبار األسرى
من واقع تجربتي "وفي تصريحات لإلذاعة االسرائيلية قال قال وزير البيئة االسرائيلي جدعون عيزرا 

أؤكد أن إطالق سراح المعتقلين الذين مضى على وجودهم في السجن فترة طويلة ال يعودون لالنشغال 
دون الجهد التفاوضي الفلسطيني مع ، مستذكراً أن معظم الذين يقو"في العمليات العدائية ضد اسرائيل

 .اسرائيل حالياً كانوا في السابق معتقلين في السجون االسرائيلية
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 وخصومه يصرون على دفعه لالستقالة.. ارتفاع جديد في شعبية أولمرت .٢٣

شعبية رئيس في الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطالعات رأي تشير الى ان :  نظير مجلي- تل أبيب
، خرج أربعة من قادة هذا "كديما"الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، ارتفعت من جديد داخل حزبه 

فقد أعلنت القائمة بأعمال رئيس . المقبل) تشرين األول(الحزب بتصريحات تفيد بأنه سيستبدل في أكتوبر 
) تشرين األول(اء سينتخب في اكتوبرالحكومة، وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، أن رئيساً جديداً للوزر

وقال وزير األمن الداخلي، وهو أحد المنافسين على رئاسة الحزب، انه ال يرى أن أولمرت . المقبل
وانضم اليهما في هذا التقويم كل من وزير المواصالت، شاؤول موفاز، . سيستطيع الصمود بعد أكتوبر

الته، وتساحي هنغبي، رئيس لجنة الخارجية واألمن الذي يعتبر نفسه قائدا لمعسكر أولمرت بعد استق
البرلمانية الذي كان قد أدار المفاوضات الناجحة لتسوية الخالفات بين أولمرت ورئيس حزب العمل، 

  .ايهود باراك
المقربين من أولمرت يبثون الرسائل في كل االتجاهات بأنه من السابق ألوانه رثاؤه، وان التطورات في 

 "كديما"بلة ستنشئ ظروفا جديدة تجعل أولمرت قادرا على ترشيح نفسه من جديد لرئاسة األسابيع المق
  . والفوز بها، وبالتالي ترسيخ ائتالفه الحالي من دون حاجة لالنتخابات العامة

يديعوت "ويستمد أولمرت ورجاله هذا التفاؤل من نتائج استطالع رأي جديد، نشرته أمس صحيفة 
ففي حين يقبع في المكان الخامس في .  شعبيته ارتفعت بشكل كبير داخل حزبه، جاء فيه ان"أحرونوت

تسيبي ليفني احتفظت بالمرتبة األولى (قاع قائمة المرشحين لرئاسة الحزب، ارتفع الى المرتبة الثالثة 
ومئير شطريت، وزير % ١١ثم آفي ديختر % ٢١وأولمرت % ٢٣يليها شاؤول موفاز % ٣١برصيد 

 عن موقفهم في حالة نجاح "كديما"ولكن المعطيات المفاجئة وردت عندما سئل أعضاء . %)٦الداخلية، 
وتبين ان الشبهات أخف مما تظهرها الشرطة، فجاءت النتائج . أولمرت في تفنيد االتهامات خالل التحقيق

% ١٩ثم موفاز % ٢٦، تليه ليفني %٣٠أن أولمرت سيفوز عندها بالمرتبة األولى ويحصل على 
  %. ٦وشطريت % ٩تر وديخ

، وانه "كديما"ورأى معدو االستطالع أن هذه النتائج تدل على أن أولمرت ما زال الشخصية األقوى في 
واعتبر رجال أولمرت هذه النتائج دليال على ان . بدأ يسترد شعبيته في الحزب وربما خارج صفوفه

  . "الجمهور بدأ يدرك حقيقة المؤامرة ضد أولمرت وبرنامجه السلمي"
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 لتعزيز مكانتها "كديما"على صعيد آخر، كشف النقاب، أمس، ان ليفني بدأت تقيم تحالفات هادئة داخل 
وانها اجتمعت أخيرا مع حاييم رامون، نائب رئيس الحكومة المعروف بقربه . ورفع نسبة التأييد لها

كما انها . هدئة مع حماسالشديد من أولمرت، والذي اختلف معه أخيراً ألنه اعترض بشدة على اتفاق الت
  .تحاول التنسيق مع الوزير ديختر، طامعة في انتقال مؤيديه الى صفوفها

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  آالف وحدة سكنية للعرب في القدس الشرقية١٠خطة إسرائيلية لبناء  .٢٤

ع مخطـط لبنـاء     أثار قرار لجنة البناء والتنظيم في بلدية القدس المحتلة، وض          : وكاالت - القدس المحتلة 
 آالف وحدة سكنية جديدة للعرب في القدس الشرقية المحتلة، شكوكاً لـدى المـواطنين الفلـسطينيين                 ١٠
 ٣٠وأعربوا عن خشيتهم من أن يكون هذا القرار طعماً يهدف إلى إسكاتهم عن مخطط آخر لبناء                 . هناك

لمذكورة أقرت في جلستها مؤخراً،     وكانت لجنة التنظيم ا   . ألف وحدة سكن لالستيطان اليهودي في المدينة      
 مليون دوالر، إلعداد مخططات هندسية وأعمال حفـر وتمهيـد وبنـى             ٣,٥رصد ميزانية تقدر بحوالي     

 . تحتية في ثمانية أحياء عربية في القدس الشرقية المحتلة
نـسكي،  إن هذا القرار جاء في إطار سياسة رئـيس البلديـة، أوري ليوبال            :" وقال الناطق بلسان البلدية     

الرامية إلى تحسين أوضاع السكان الفلسطينيين للمدينة وحل مشكلة الضائقة الـسكنية لعمـوم الـسكان                
وادعى أن هذا المخطط هو جزء من المخطط العام الذي           .، على حد إدعائه   "ولألزواج منهم بشكل خاص   

 . ألف وحدة سكنية لحل ضائقة السكن في المدينة٤٠أعلنه رئيس البلدية لبناء 
االسـتيطان  "ومن جهة ثانية، قررت لجنة المراقبة البرلمانية في دولة االحتالل إجراء تحقيق فيما أسمته               

 وحدة سكن عربية بحي البستان في الجزء الـشرقي مـن            ٩٠، وتقصد به بناء حوالي      "العربي في القدس  
ـ " المفدال"، من حزب    "زبولون أورليف "وحسب رئيس اللجنة، النائب      . المدينة تيطاني، فـإن حـي     االس

يطاني، ثم في زمـن الحكـم       البستان أعلن كمنطقة خضراء في الزمن التركي، ثم في زمن االنتداب البر           
 .األردني

 ٢٧/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  باراك يقرر إدخال كمية محدودة من الوقود إلى قطاع غزة اليوم .٢٥

الدخال الوقود وبكميات )  عوزناحال(قرر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك فتح معبر : القدس
اما فيما يتعلق بباقي المعابر فقد قرر ابقاءها مغلقة لليوم الثالث  .محدودة الى قطاع غزة اليوم الجمعة

على التوالي وذلك بعد استمرار اطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على ان يتم اعادة تقييم هذا 
ئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون قد دعا الحكومة وبدوره فان نائب ر .القرار ليل غد السبت

االسرائيلية الى اعادة النظر في اتفاق التهدئة في قطاع غزة وذلك اثر استمرار اطالق القذائف 
  .الصاروخية من القطاع

 ٢٧/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 بيريز يعبر عن دعمه لصفقة تبادل األسرى .٢٦

أبدى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، مساء أمس الخميس، دعمه لصفقة تبادل األسرى، وقال إنه 
وفي كلمته في ختام  ".يجب على إسرائيل أن تبذل جهدها من أجل سالمة كل جندي وافتداء كل أسير"

ن أراد الجهود التي تبذل للكشف عن مصير رو"، قال إن "حتسريم"إحدى دورات تدريب سالح الجو في 
كما تطرق بيريز في كلمته إلى القدرات العسكرية لسالح الجو، وأشار إلى أنه  ".تشير إلى هذا االلتزام

 ".السالح الوحيد في العالم الذي ينسب له قصف مفاعلين نوويين"
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أجنحة سالح الجو تنتشر على قوس من التحديات "وتحدث قائد سالح الجو، عيدو نحوشتان، فقال إن 
ة المركبة بوجه خاص، من تحديات بعيدة تسعى إلى إبادة إسرائيل عن طريق محور شمالي العمالني

، وذلك في إشارة إلى إيران وسورية وحزب اهللا "يتعاظم، وحتى الحرب الجارية على اإلرهاب الفلسطيني
 .والفصائل الفلسطينية

  ٢٧/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  
  "إسرائيل"أسلحة أكثر فتكاً من أمريكا لـ  .٢٧

، ايهـود   "االسـرائيلية "ضمن صفقة االسلحة التي اتفق عليها رئيس الحكومـة           ":الخليج"لمحتلة  القدس ا 
بخمس طـائرات امريكيـة     " االسرائيلي"أولمرت، في زيارته االخيرة الى واشنطن سيتزود سالح الجو          

ـ          ١٣٥بقيمة  " اباتشي لونج باو  "الصنع من طراز     ن  مليون دوالر وستستخدم هذه الطـائرات لمالحقـة م
  .في قائمة المطلوبين لها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة في غزة والضفة" اسرائيل"تدرجهم 

المتطـورة  " ٢٠٠سـراب  "لغاية اليوم طائرات من نوع كوبرا اضافة الى طـائرات         " اسرائيل"وتستخدم  
لم وهـي مـزودة   األكثر قوة ودقة وتقنية في العا" شرف"وتعتبر الطائرات الجديدة والمعروفة ايضا باسم    

وهو جهاز  " صوب وانسَ "بتقنيات حديثة واسلحة هجوم أكثر فتكا وتحمل الطائرة الجهاز المعروف باسم            
متطور وينفذ عدة اهداف في ان واحد وتحمل الطائرة اجهزة رؤية متطورة تساعدها على تنفيذ مهمتهـا                 

خـرق  " االسـرائيلي "ل الجـيش    وباستخدامه هذه الطائرة يواص    .في الليل وفي مختلف الحاالت الجوية     
من الطائرات المـستخدمة  " شرف"القوانين الدولية من حيث استخدام االسلحة المحرمة دوليا اذ ان طائرة     

  ".مقاتلين"ويمنع استخدامها في مالحقة " جيش مقابل جيش"في حروب بين جيوش أي 
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ر على غزةنائب عربي في الكنيست يؤكد فشل الحصا .٢٨

 أكد النائب العربي في الكنيست إبراهيم عبد اهللا رئيس الحركـة اإلسـالمية ورئـيس                : د ب أ   -رام اهللا   
" مآجـار موحـوت   "القائمة الموحدة والعربية امس، أن نتائج االستطالع اإلسرائيلي الذي أجراه معهـد             

عكـسية بعكـس توقعـات      ونشرته الصحافة اإلسرائيلية يثبت أن حصار غزة غير مجد وأدى لنتـائج             
إن نتائج هذا االستطالع تثبـت وبـدون        "وقال في تصريحات صحفية وزعت على الصحفيين،         .إسرائيل

أدنى شك أن سياسة الحصار التي تنتهجها إسرائيل ضد قطاع غزة هي سياسة أثبتت فشلها الذريع رغـم                  
بحركة حماس وإعادة األمور    الوضع االقتصادي الصعب الذي اعتقدت إسرائيل أنه سيؤدي إلى اإلطاحة           

 ".٢٠٠٦إلى نصابها قبل انتخابات 
و حزيـران الحـالي و      ١١اإلسرائيلي أجرى استطالع في المدة بين األول        " مآجار موحوت "وكان معهد   

 ٨٣%نشرته مؤخرا الصحافة اإلسرائيلية والذي يبين بشكل ملحوظ أن األغلبية العظمـى مـنهم نحـو                 
 ٨٦% ، وأن نحـو      ٢٠٠٧زايدت منذ فرض الحصار في حزيران عام        يؤمنون أن شعبية حركة حماس ت     

 يؤمنون أن سمعة إسرائيل ازدادت      ٦٧%يؤمنون أن وضع إسرائيل األمني تدهور منذ الحصار ، ونحو           
 . من المشاركين أن هدفه هو سياسي وليس أمنيا٥٣%سوءاً بسبب الحصار على غزة والذي يؤمن 

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  أطباء اسرائيليون متواطئون في تعذيب معتقلين فلسطينيين:جماعة حقوقية .٢٩

االسرائيلية أطبـاء اسـرائيليين     " أطباء من أجل حقوق االنسان    " اتهمت جمعية    : رويترز –القدس المحتلة   
وقالـت الجمعيـة ان      .امس بتجاهل ما وصفته بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين خالل عمليات اسـتجواب          

ة فلسطينيين اثنين ظهرت عليهما أعراض مرتبطة بالصدمة أثناء فتـرة اعتقـالهم             نتائجها تستند الى افاد   
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مملوءة باالخطاء والمزاعم التي ال أساس لها من الصحة وعـدم           "وقالت اسرائيل ان تلك النتائج       .وبعدها
وقالت أطباء من أجل حقوق االنسان في بيان ان السجناء الفلسطينيين يخضعون لفحوص طبيـة                ." الدقة
ل استجوابهم واثناءه وبعده لكن االطباء في أماكن االعتقال يتقاعسون عن االبـالغ عـن مثـل تلـك                   قب

وصرحت هاداس زيف المدير التنفيذي الطباء مـن         ".تعذيب لسجناء "االعراض مما يجعلهم متواطئين في    
ات حقوق انسان   أجل حقوق االنسان بأن النتائج التي توصلت اليها جمعيتها تستند أيضا الى تقارير لمنظم             

 .اسرائيلية أخرى
وقالت جماعتا بتسيلم وهاموكاد العام الماضي انهما وجدتا أن المستجوبين االمنيين االسـرائيليين دأبـوا               

وقالت الجمعية الحقوقية ان االطبـاء الـذين         .على اساءة معاملة وأحيانا تعذيب معتقلين فلسطينيين بدنيا       
فقد وظائفهم اذا أبلغوا عن تعذيب ودعت وزارة الـصحة الـى            يعملون مع الشين بيت يواجهون مخاطر       

 .حمايتهم
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  بالعنصرية" إسرائيل"ويجدد وصف " الدولتين"بورج ينعى حل  .٣٠

توشك على الفناء، وأن    " الدولتين"أكد رئيس الكنيست السابق أبراهام بورج أن تسوية          :حيفا وديع عواودة  
ودعـا بـورج خـالل      .  دولة فيدرالية واحدة ألن البالد ال تتسع لـدولتين         الحل األمثل يكمن في تشكيل    

إلى " إسرائيل" حول قضية لم شمل الفلسطينيين،       ٤٨محاضرة قدمها في مدينة باقة الغربية داخل أراضي         
  .عن السيادة على الحرم القدسي الشريف مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق العودة" التنازل"

وقال إنه حتى قيام مثـل هـذه        .  تأسيس دولة واحدة للشعبين في فلسطين ليس بعيداً        ورأى بورج، أن يوم   
واتهـم  .  لعب دور الجسر بين الكيـانين      ٤٨الفيدرالية ينبغي منح الفلسطينيين استقالالً، داعياً فلسطينيي        

األمنية هـذه  االعتبارات "بالعنصرية والتستر خلف الذرائع األمنية، وأضاف أن        " اإلسرائيليين"المسؤولين  
ليست سوى ورقة توت إلخفاء الدوافع البدائية القاسية والعنصرية ضد كل من هو غير يهـودي داخـل                  

تبدي بالدة إحساس تجـاه الالجئـين الفـارين مـن دارفـور             " إسرائيل"وقال إن   ". اإلسرائيلي"المجتمع  
  .يةوالمهاجرين اليهود من إثيوبيا، وتجاه ما يجري في قطاع غزة والقدس الشرق

 ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في المئة من الفلسطينيين تحت خط الفقر٥٧ و في المئة من أهالي قطاع غزة فقراء ٨٠ .٣١

 في المئة ٥٧أظهر تقرير للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني نشر امس ان :  محمد يونس-رام اهللا 
 نسبة الفقر بصورة كبيرة في قطاع غزة  وترتفع،من االسر الفلسطينية يقل دخلها عن خط الفقر الوطني

، علما ان متوسط خط الفقر لالسرة ) في المئة٤٧,٤(، وتقل عنها في الضفة الغربية ) في المئة٨٠نحو (
 دوالرا، اما خط الفقر الشديد فيقدر ٧١٢يقدر بـ) المؤلفة من ستة افراد(في االراضي الفلسطينية 

ر لؤي شبانة في مؤتمر صحافي اعلن فيه نتائج التقرير ان وقال رئيس الجهاز الدكتو،  دوالرا٥٦٨بـ
سر في قطاع غزة يقل دخلها عن خط الفقر الشديد، بينما تصل هذه النسبة في الضفة  في المئة من اُأل٧٠

 واضاف ان نسب الفقر في االراضي الفلسطينية هي االعلى بين الدول المجاورة، ، في المئة٣٤الى 
 واشار الى ان اقتصاد الضفة بدأ ،الحصار االقتصادي الذي تفرضه عليها اسرائيلعازياً ذلك الى نتائج 

، لكنه ما )٢٠٠٨( والنصف االول من العام الحالي ٢٠٠٧بالتعافي جزئيا في النصف الثاني من العام 
تقرير ان معدل الفقر الوبّين ، زال يتدهور في قطاع غزة الخاضع لحصار عسكري واقتصادي شديدين

وتشير .  في المئة٨ في المئة، لكنه زاد في قطاع غزة بنسبة ١٣في الضفة العام الماضي بنسبة انخفض 
.  مرة عنه في االراضي الفلسطينية١٧معطيات احصائية متقاربة الى ان دخل الفرد في اسرائيل يرتفع 

 الفقر الى ما وقال شبانه ان االراضي الفلسطينية في حاجة الى سبعة ماليين دوالر شهريا إلعادة نسب
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واشار الى ان المساعدات الطارئة خفضت معدل الفقر . ٢٠٠٠كانت عليه قبل اندالع االنتفاضة عام 
 في المئة من انفاق االسرة الفلسطينية تذهب الى ٥٠ التقرير ان نسبة جاء في و، في المئة١١بنسبة 

السجائر اكثر مما ينفقون على الطعام والمواصالت، كما بّين ان الفلسطينيين ما زالوا ينفقون على 
 .التعليم

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة 
 
   شهيدا فلسطينيا خالل النصف األول من العالم الحالي٤٧٣ .٣٢

أظهر تقرير حقوقي أصدرته أمس مؤسسة التضامن الدولية لحقوق اإلنسان أن قـوات             : حامد جاد -غزة  
، مؤكـدة أنهـم     "٢٠٠٨"لعام الحالي     فلسطينياً خالل النصف األول من ا       ٤٧٣االحتالل اإلسرائيلي قتلت    

 ٣٥٧وأكد التقرير أنه من بين الشهداء       ،   اإلسرائيليين ةقتلوا في ظروف لم ينشأ في أغلبها تهديد على حيا         
فلسطينيا قضوا في عمليات اغتيال خارج نطاق القانون والتي تعد من ابرز الجرائم التي ترتكبها قـوات                 

وشهد هذا العام ارتفاعـاً ملحوظـاً فـي         ،   األول من هذا العام    االحتالل بحق الفلسطينيين خالل النصف    
استهداف الناشطين الفلسطينيين من خالل قصف المنشآت المدنية والسيارات والمنازل أو من خالل مـا               

 ناشطا وكـان لقطـاع غـزه        ٣٥٧يعرف بالوحدات الخاصة في جيش االحتالل، حيث قتل نتيجة لذلك           
 ٣٠ طفالً دون سن الثامنة عـشرة عامـاً، و         ٧٣لتقرير انه من بين الشهداء      وبين ا ،  الغالبية العظمى منها  

 من بين الشهداء مـن      ٤٣٢ إلى أن    وأشار مواطناً في عمليات اغتيال بدم بارد،        ٣٥٧و, امرأة  فلسطينية  
 .  شهيداً من الضفة الغربية٤١قطاع غزة، و

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 
 
 القديمة بسبب الحفريات اإلسرائيليةتصدعات وانهيارات فـي بيوت البلدة  .٣٣

عمار المقدسات االسالمية صباح امس مؤتمرا       عقدت مؤسسة األقصى إل    : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
  أنقذوا بيوت القدس، حيث عرضت المؤسسة معلومات جديدة وخطيرة           :صحفيا في مدينة القدس بعنوان    

صاعد ظاهرة التصدعات واإلنهيارت في بيـوت       وشهادات مقدسية كلها موثقة بالصورة والصوت عن ت       
القدس في البلدة القديمة الواقعة ضمن المسجد األقصى والجدار الغربي للمـسجد األقـصى، والمحاذيـة                
للجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، والتي تسببها الحفريات اإلسرائيلية على طول الجدار الغربـي              

جد األقصى المبارك، والتأثيرات والتبعات الخطيرة لهذه التشققات        والجنوبي للمسجد األقصى، وتحت المس    
وتخلل برنامج المؤتمر عـرض فلـم       ،  واإلنهيارات على المسجد األقصى وكامل البلدة القديمة في القدس        

 رئيس الهيئة اإلسالمية العليا     - الشيخ عكرمة صبري     :وتحدث في المؤتمر كل من    بعنوان قبل أن تنهار،     
 رئيس الحركة االسالمية فـي الـداخل الفلـسطيني، و    - األقصى، والشيخ رائد صالح  وخطيب المسجد 

القـدس حـذروا مـن الحفريـات        - رئيس أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس       -المطران عطا اهللا حنا     
االسرائيلية الجارية اسفل المسجد االقصى وما ينتج عن ذلك من تصدعات للمنازل العربية داخل البلـدة                

انه مع األيام األولى إلحتالل المؤسسة االسرائيلية لشرقي        : وقالت مؤسسة األقصى في تقرير لها     ،  القديمة
م، بدأت عمليات الحفر االسرائيلية تحت      ١٩٦٧القدس والمسجد األقصى المبارك مطلع حزيران من العام         

لـم تتوقـف هـذه      المسجد األقصى المبارك ومحيطه القريب وفي أنحاء من البلدة القديمة في القدس، و            
الحفريات على مدار واحد واربعين عاماً ، حيث حفرت عدة أنفاق تحت المـسجد األقـصى والمحـيط                  
المالصق له ، وأحدثت هذه الحفريات أضراراً جسيمة على المباني المالصقة للمسجد األقصى على مدار               

خيرة تصاعدت وتيرة الحفريـات   واضاف التقرير انه في األشهر واأليام األ ،سنوات االحتالل االسرائيلي  
االسرائيلية تحت وفي محيط المسجد األقصى خاصة في المنطقة الواقعة على طـول الجـدار الغربـي                 
والجنوبي للمسجد األقصى المبارك، هذه الحفريات أدت الى انهيارات عدة داخل المسجد األقصى أبرزها              
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غاربة، كما أدت هذه الحفريـات الـى تـشققات          االنهيار عند سبيل قايتباي، واالنهيار في طريق باب الم        
 .)بلدة سلوان( وانهيارات في عدة بيوت في البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية للمسجد األقصى 

 ٢٧/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
  تقنين حاد في مخيم عين الحلوة  .٣٤

يار الكهربائي عن استغربت المؤسسات األهلية في مخيم عين الحلوة في صيدا استمرار سياسة قطع الت 
المخيم، األمر الذي تسبب بأزمة حقيقية، ال سيما على صعيد مياه الشرب، اضافة الى تضرر المؤسسات 

وناشد اهالي المخيم النائبين بهية ، والمحال التجارية في الصيف بسبب هذا التقنين الحاد في التيار
لعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى الحريري وأسامة سعد ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري ا

ووصف أمين سر لجنة الدفاع عن حق العودة في مخيمات صيدا فؤاد عثمان ما يتعرض له ، المخيم
مخيم عين الحلوة من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي بالعقاب الجماعي من قبل شركة الكهرباء، التي 

جة ومبرمجة، بدون تيار، مع العلم أن كل المناطق تتعمد ترك المخيم ألسابيع طويلة، بطريقة ممنه
ما نريده عدم التمييز بين المخيم والمناطق، حتى ال يزيد ": وأضاف، المحيطة بالمخيم تتغذى الكهرباء

، داعيا أهالي المخيم الى "هذا المخيم بؤساً وحرماناً اكثر مما هو عليه بهدف تيئيس الالجئين الفلسطينيين
ثنين المقبل احتجاجاً على سياسية العقاب الجماعي، وذلك في حال لم تتم إعادة تنظيم االعتصام يوم اال

  . التيار الكهربائي أسوة بالمناطق األخرى
 ٢٧/٦/٢٠٠٨السفير 

 
  الحصار مستمر والمعابر مغلقة والوضع من سيئ إلى أسوأ: سكان غزة .٣٥

ماس وإسرائيل في قطاع غزة، على الرغم من مضي أسبوع على التهدئة بين ح: ردينة فارس - غزة
والتي حملت معها خالل األيام األولى األمل للمواطنين بعودة األمور إلى طبيعتها عبر إنهاء الحصار 
وفتح المعابر وإدخال المستلزمات الضرورية لتسيير الحياة، إال أن آثار الحصار ما زالت حاضرة بقوة، 

الها، وأزمة الوقود وغاز الطهي تراوح مكانها، ومحطات فأزمة انقطاع التيار الكهربائي ما زالت على ح
 . تعبئة الغاز تغص باآلالف منهم بانتظار الحصول على أسطوانة

 ٢٧/٦/٢٠٠٨عكاظ 
 
  مطلوب التحقيق في شكاوى التعذيب التي تزايدت جراء االنقسام : حقوق اإلنسان المستقلة .٣٦

ئة المستقلة لحقوق االنسان على اهمية التحقيـق         أكد المحامي باسم بشناق مدير الهي      : نفوذ البكري  -غزة
الجدي والحيادي في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة واجراء تحقيقات مستقلة في حاالت الوفاة والحجـز               
واالعتقال ومعاقبة المسؤولين عن ذلك وطالب المجلس التشريعي بممارسة دوره الرقـابي والتـشريعي              

طبيق دورها لحماية حياة وأمن االنسان وكذلك ضرورة اصدار قانون          ومراقبة اداء االجهزة االمنية في ت     
واوصى بشناق باالدانة العلنية على أعلى المستويات لجميع صور التعـذيب        ،  العقوبات الفلسطيني الموحد  

واساءة معاملة المعتقلين والتحقيق بصورة نزيهة في كل القضايا الخاصة بالتعذيب واالعالن عن النتائج              
تاحة الفرصة لجميع   إوشدد بشناق على اهمية     ،  المسؤولين عن تلك االفعال في محاكمات علنية      ومقاضاة  

المعتقلين لالتصال الفوري والمنتظم باسرهم والسماح للمحامين والهيئات الحقوقية بزيارة مراكز االعتقال            
بيهـا واصـدار   ودعا الى تنظيم كامل لجرائم التعذيب وتحديد ماهيتها ووضع عقوبات صارمة ضد مرتك      
  .قانون خاص مستقل يحظر ويحرم التعذيب ويضع العقوبات الصارمة على مرتكبي ذلك

 ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  " ١٩٨"الحصار يحصد الضحية الـ:  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .٣٧
 دفـاع   ذكرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار صباح اليوم الجمعة عن وفاة المـواطن            : غزة

وقالت اللجنة الـشعبية ان المـواطن       ،   عاما من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة         ٥٥محمد قاسم   
ليرتفع بذلك عـدد    , ومنع من السفر لتلقي العالج بالخارج     , قاسم توفي نتيجة مرض السرطان الذي الم به       

 . حالة١٩٨ضحايا الحصار الى 
  ٢٧/٦/٢٠٠٨وكالة سما 

  
 إلي فضح ومحاسبة مهربي النفاياتتدعو سطينية سلطة جودة البيئة الفل .٣٨

دعت سلطة جودة البيئة الفلسطينية إلي فضح ومحاسبة مهربي النفايات الصلبة والخطرة  : الراية-رام اهللا
كما دعت الي ، من شركات أو جهات أو أفراد إسرائيليين ليتم دفنها أو إلقاؤها في األراضي الفلسطينية

ادة مساحات الغطاء األخضر في الوطن وتحريج الجبال والسفوح الجرداء إطالق حمالت التشجير وزي
وتزيين الشوارع وساحات المدارس وغيرها بأشجار الزينة الدائمة، واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة 
والوقود الخالي من الرصاص في المركبات وتكثيف حمالت التوعية لمخاطر الغازات والعوادم المنبعثة 

 ي اختالفهامنها عل
 ٢٧/٦/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  تبادل األسرى يتضمن اتفاقاً مكتوباً : هآرتس .٣٩

وحزب اهللا توصال إلى إعداد اتفاق خطي عبـر         " إسرائيل"ذكرت صحيفة هآرتس، أمس، أن      : يو بي أي  
ية الوسيط األلماني غيرهارد كونراد حول صفقة تبادل األسرى التي يتوقع أن تقرها الحكومة اإلسـرائيل              

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال صادقت الحكومة اإلسرائيلية         . خالل اجتماعها األسبوعي األحد المقبل    
للحصول على توقيع على االتفاق، ومن      " إسرائيل"على الصفقة، فإن كونراد أو أحد معاونيه سيصل إلى          

يـة التبـادل بعـد ذلـك     ثم يتوجه إلى بيروت للحصول على توقيع ممثل حزب اهللا، متوقعة أن تنفذ عمل 
وأضافت هآرتس أن االتفاق يشمل عشرة بنود لكن لن يكون باإلمكان نشر جـزء              . بأسبوع أو أسبوعين  

من جهة ثانية، أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن تخوفها من قيام حزب اهللا بطرح              . من تفاصيله اآلن  
أّن الحزب تابع بترقـب تـردد رئـيس         مطالب جديدة في اللحظة األخيرة قبل تنفيذ الصفقة، مشيرة إلى           

" إسـرائيل "الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، وبالتالي فإنه قد يبادر إلى تأخير الصفقة ردا علـى أداء                
  .خالل األسبوع الماضي

  ٢٧/٦/٢٠٠٨السفير 
  
  "لإسرائي"الشرع يتحدث عن احتمال مفاوضات مباشرة مع  .٤٠

 تم "اننا االن فى مرحلة جديدة"سوري فاروق الشرع قال نائب الرئيس ال:  ابراهيم حميدي-دمشق 
التعبير عنها بزيارات الرئيس االسد لدول عربية واجنبية وقيام مسؤولين بزيارة دمشق، مشيرا الى ان 

استطالعية للتحضير ألي اشارة تعطى من جانب الى آخر بأن " "إسرائيل"غير المباشرة مع  االتصاالت
اذا تحقق االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من الجوالن ": وزاد. "مفاوضات مباشرةهناك امكانية لالنتقال الى 

جاء ذلك في  ."، فهو ربح كبير لسورية ولتركيا ايضا في الوقت نفسه١٩٦٧يونيو /  حزيران٤الى خط 
 لمقاطع محددة من لقاء كان اجراه الشرع مع قناة المنار ،امس، نص بثته الوكالة السورية لالنباء سانا

  . لتابعة لـ حزب اهللا
  ١٧/٦/٢٠٠٨الحياة 
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 وحماس الفلسطينية األسد يكشف عن جهود دمشق للتقريب بين السلطة  .٤١
 كشف الرئيس السوري بشار األسد عن حجم الجهود التي تقوم بها سوريا : عماد الكركي-دمشق 

 دعم الشرعية على لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية خاصة بين فتح وحماس بما ينسجم مع
 إنغبورغ غالسو ، أمس،األراضي الفلسطينية ويقوي الموقف الفلسطيني المفاوض، جاء ذلك أثناء استقباله

دتير وزيرة خارجية أيسلندا، وذكرت مصادر مطلعة أن الحديث تركز على عملية السالم في الشرق 
 الصدد أكد الرئيس األسد موقف األوسط والدور السوري المركزي في دفع مسارات التفاوض، وفي هذا

سوريا من المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين سوريا وإسرائيل في تركيا والتي تأتي انسجاماً مع 
الموقف السوري من عملية السالم الشامل والعادل بدءاً من مؤتمر مدريد وصوالً إلى أنابوليس والرغبة 

 .نطقةالسورية في تحقيق األمن واالستقرار في الم
  ٢٧/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   لتنظيمهم معرضاً لدعم الفلسطينيين المسلمين من اإلخوان٥توقيف  .٤٢

 أشخاص من المنتمين إلى جماعة اإلخوان المسلمين ٥ ، أمس،أوقفت سلطات األمن المصرية: القاهرة
 ،ساجد المدينة على خلفية إقامة معرض مصور لدعم القضية الفلسطينية في أحد م،في محافظة الشرقية

 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس رجل األعمال ،في غضون ذلك .يوم الجمعة قبل الماضي
 يوماً على ذمة ١٥ في محافظة القليوبية،  المسلمينمحمد عماد الدين صابر، أحد قادة اإلخوان.د

  .التحقيقات التي تجري معه على خلفية قضية تمويل حركة حماس
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الحياة 

  
  اتهامي بتصنيع طائرة دون طيار يهدف للتحريض على حماس وضرب االخوان:الفرماوي .٤٣

عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين .فجر د : محمد العدس-القاهرة 
ندة بجامعة األزهر عقب خروجه من المعتقل إثر اتهامه بجمع تقنيات وتصنيع طائرة بدون طيار لمسا

وأكد أن هناك أهدافا خفية وراء هذا االتهام أهمها . حماس في تحرير فلسطين مفاجآت من العيار الثقيل
التحريض على حماس وضرب وتشويه صورة االخوان المسلمين بين المواطنين مشيراً الي أن الحكم 

 عاماً مؤكدا أنه ال يرتبط ١٨نسج خياالت وأفالما كرتونية وسار خلفها رغم أنه لم يقم بزيارة لسيناء منذ 
  .بأي عالقة مع قيادات حركة حماس او فلسطين

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
  ملتقى التطوع العربي يؤكد تأييده لنضال الشعبين الفلسطيني والعراقي .٤٤

أعلن رؤساء وأعضاء جمعيات التطوع العربي أعضاء االتحاد العربي للعمل :  محمد أبوعيطة-سيناء 
ييدهم الفاعل لنضال الشعبين الفلسطيني والعراقي ضد االحتالل واستعدادهم لتكريس جهودهم التطوعي تأ

وطالب هؤالء في . التطوعية لتقديم يد العون والمساعدة لمن تأثروا باالحتالل وأصبحوا ضحايا مشردين
نشاء مركز ختام الملتقى األول للمتطوعين العرب بمدينة العريش المصرية بتضافر جهود المتطوعين إل

تطوعي يضم وحدات إغاثة وإيواء وعيادات طبية بمدينة العريش المصرية باعتبارها ملتقى بين قارتي 
آسيا وإفريقيا وموقعا استراتيجيا قريبا من المناطق الفلسطينية يمكن من خالله توجيه المساعدات العينية 

  .للفلسطينيين
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  "  إسرائيل"ي الصديق الحقيقي لـساركوز: لوموند .٤٥
الفرنسية، الصادرة امس، تعليقاً على زيارة الرئيس الفرنسي        " لوموند"قالت صحيفة   .): أ.ب.د (–باريس  

وقالـت الـصحيفة    ". اسرائيل"لـ" الصديق الحقيقي "، إن ساركوزي هو     "إسرائيل"نيكوال ساركوزي إلى    
 حيث أكد الرئيس الفرنسي أنه يستطيع باعتباره صديقا         كانت زيارة ساركوزي إلى إسرائيل نصرا حقيقيا      "

حقيقيا إلسرائيل دفع الحكومة اإلسرائيلية إلى اتخاذ قرارات مؤلمة ال يمكن من دونهـا التوصـل إلـى                  
 ".معاهدة سالم مع الفلسطينيين على االطالق

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  دارة األمريكية الحالية إلى الجديدة التركيز على انتقال العملية التفاوضية من اإل:مؤتمر موسكو .٤٦

ـ   :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -رام اهللا، القدس المحتلة      أن وزيرة الخارجية   " الوطن"كشفت مصادر مطلعة ل
األمريكية كونداليزا رايس حثت، في اجتماعها األخير معهما في برلين، الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي             

 حتى انعقاد االجتماع المقبل للجنة الرباعية الدولية على هامش          على إحراز تقدم ملموس في مفاوضاتهما     
سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم في ذلك        / أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في أيلول        

وقال مـسؤول   . االجتماع بحث موعد محتمل وجدول أعمال لمؤتمر السالم الدولي الذي يعقد في موسكو            
ـ           دبلوماسي غر  إن المـسؤولين  " الـوطن "بي، التقى مؤخرا مسؤولين كباراً فـي اإلدارة األمريكيـة، لـ

األمريكيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق نهائي تفصيلي قبل نهاية هذا العام قد يكـون صـعبا للغايـة،                   
حالية إلـى   ولذلك فإن التركيز اآلن هو على انتقال سلس لزخم العملية التفاوضية من اإلدارة األمريكية ال              

  .اإلدارة الجديدة، وقد يكون هذا هو العنوان في مؤتمر موسكو
  ٢٧/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  لجنة لألمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة .٤٧

حذرت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسـرائيلية  :  أشرف الفقي- القاهرة
أمس من تدهور األوضاع في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة، خاصة بالنسبة            ضد الشعب الفلسطيني    

وقال رئيس اللجنة براساد كارياوسام إن اللجنة       . من سكان القطاع  % ٥٠لألطفال الذين يمثلون أكثر من      
تلقت شهادات أطباء من قطاع غزة أكدوا فيها ارتفاع معدالت الوفاة بين أطفال القطاع بـصورة كبيـرة                  

 األعلى في المنطقة، فضال عن إصابتهم بالعديد من األمراض المعدية وغير المعدية مثل انخفاض               لتكون
وأضاف كارياوسام، الذي يشغل منصب الممثل الدائم لسريالنكا لـدى األمـم         . الوزن واألمراض النفسية  

 وهـذا يمكـن أن      المتحدة، أن األطفال بقطاع غزة يفقدون األمل ألنهم يرون آباءهم يهانون أمام أعينهم            
يحولهم لمتطرفين مستقبال، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصية خاصة بوضع أطفال غزة فـي التقريـر                 

وأكـد فـي تـصريحات      . الذي ستقدمه للجمعية العامة لألمم المتحدة خالل اجتماعها في سبتمبر المقبل          
، مشيرا إلى أن التقرير المقبـل       ترفض التعامل مع اللجنة كما رفضت استقبالها      " إسرائيل"، أن   "الوطن"لـ

سيتضمن مالحظاتها حول الظروف المعيشية في غزة يوماً بيوم والوضع اإلنساني بـالغ الـسوء الـذي                 
  .يعيشه الفلسطينيون من جراء الحصار، مشددا على ضرورة انتباه المجتمع الدولي لهذا الوضع السيئ

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ٥٨في المرتبة الـ " إسرائيل"و... "فاشلة" العربية ثلث الدول: تقرير أمريكي .٤٨

في تصنيف الدول الناجحة، بينما " آمنة" دول خليجية أخرى مواقع ٣احتلت اإلمارات و :واشنطن
تصدرت دولتان عربيتان قائمة الدول الفاشلة، واحتلت خمس دول أخرى بينها مصر مواقع ضمن 

ووفق التصنيف ، ألولى ضمن المراكز الستين األولى للفاشلينللمرة ا" إسرائيل"األربعين األوائل، وحلت 
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األمريكية وصندوق السالم تم " السياسة الخارجية"السنوي الرابع للدول الفاشلة الذي تصدره مجلة 
تصنيف اإلمارات والسلطنة والبحرين وقطر في فئة الدول اآلمنة من الفشل مع النرويج والسويد والنمسا 

وجاءت الصومال في المرتبة األولى على رأس قائمة الدول ، ة اللون األخضر اآلمنوالدنمارك، وهي فئ
 نقطة، وحل العراق خامساً بالقائمة، ثم لبنان ١١٣ نقطة، يليها السودان برصيد ١١٤,٢الفاشلة برصيد 

 وجاءت مصر في المرتبة األربعين ،٣٥فسوريا في المركز ال ) ٢١المركز (فاليمن ) ١٨المركز ال (
 مؤشراً لقياس مدى نجاح ١٢واعتمد التصنيف على ، ٥٨في المرتبة ال " إسرائيل" و٤٧موريتانيا ال و

أو فشل حكومات الدول في التعامل مع المشكالت المختلفة التي واجهتها على مدار العام وتتنوع ما بين 
لبحرين وقطر في وتم تصنيف اإلمارات والسلطنة وا، مؤشرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية

، فئة اللون األخضر، والسعودية والكويت واألردن ودول المغرب العربي وجيبوتي في فئة اللون األصفر
، هي الدولة التي ال يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ "الفاشلة"وبحسب التقرير فإن الدولة

لى عدم قدرتها على توفير الخدمات ألبناء للقوة، وتفشل حكومتها في اتخاذ قرارات مؤثرة، باإلضافة ا
شعبها، فضالً عن فشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعادة ما تشهد معدالت فساد وجريمة 

 أن األزمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، لعبت دوراً رئيسياً في تقدم وتراجع :وأكد التقرير، مرتفعة
 .لهذا العام" الفاشلة"لدول ترتيب بعض الدول في تصنيف ا

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 نصيحتي لحماس في شاليط .٤٩

 مصطفى الصواف
حديث كثير يدور هذه األيام في موضوع صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مقابـل األسـير اإلسـرائيلي           

قيـل حـول هـذه      جلعاد شاليط و المأسور منذ عامين لدى المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، و            
، )الحافي وأبـو نعـال  ( القضية ربما أكثر مما قاله مالك في الخمر، وتحدث فيها، كما يقول مثلنا الشعبي     

وخاض فيها اإلعالم اإلسرائيلي كثيرا، مسوقا لرغبة الحكومة اإلسرائيلية ووجهة نظرها في الحل مـن               
اولة لتحريـك الملـف وطـرح       خالل الحديث عن معلومات وأفكار ولقاءات ووساطات وغيرها في مح         

األفكار اإلسرائيلية وكأنها حقائق يجري بحثها، وعند حديثها عن الجانب الفلسطيني كانت تختلق بعـض               
 .المعلومات الناقصة وغير الحقيقية والمفبركة خدمة للمصلحة اإلسرائيلية

إنه مـن   : وأقولومن هنا أود أن أوجه نصيحتي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في موضوع شاليط،              
الخطأ أن تجعل حماس ملف الجندي وتبادل األسرى في يد الحكومة المصرية، ألن مصر ال يمكن لهـا                  

 : أن تكون الدولة الراعية أو التي يرمى الملف في حجرها لعدة أسباب منها
 مصر الزالت تعتقل عدداً من عناصر حركة حماس في سجونها بشكل متعمد ودون أي أسباب، ولم                 -١
قدمهم للمحاكمة ألنه ال توجد تهمة يحاكمونهم عليها، فال محكمة قدموا لها وال أطلق سراحهم، ومـنهم                 ت

وهـي تأسـر    ) إسـرائيل (من له عدة سنوات، فكيف ستعمل مصر على إتمام صفقة لتبادل األسرى مع              
 وتعتقل من أبناء الشعب الفلسطيني؟

إلرادة المصرية محكومة بـالموقف األمريكـي        مصر ليست الدولة القادرة على فرض رؤيتها ألن ا         -٢
ومحكومة بوجهة النظر اإلسرائيلية، وهي ال ترى أن شروط القوى اآلسرة يمكن لها أن تتحقق وتـسعى                 
إلى تخفيض سقف المطالب الفلسطينية بما يتوافق مع الشروط اإلسرائيلية، وهي بذلك ال تصلح أن تكون                

 .ا الملف يخدم الموقف الفلسطينيالدولة التي يمكن أن تحرز تقدما في هذ
لهذين السببين أنصح حركة المقاومة اإلسالمية حماس أن تسحب ملف الجندي األسير شاليط  والبحـث                
عن دولة يمكن لها أن تحمل هذا الملف وتحقق فيه انجازاً يحقق للفلسطينيين ما يسعون إليـه مـن وراء                    

 . على حساب مصالح شعبنا وآالف األسرىالصفقة ال أن نسعى إلى إرضاء الجانب اإلسرائيلي
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ومما ينشر في وسائل اإلعالم، هناك عروض كثيرة من العديد من الدول لحمل هذا الملف والعمل علـى                  
معالجته، منها األوروبية و اإلسالمية والعربية، وبشكل مختلف عن المعالجة المصرية التـي قبلـت أن                

في الكثير من القضايا، وهنا أود أن أذكر حركة حماس في           تكون فقط ساعي بريد، عبارة كررتها كثيرا،        
نقطتين فقط تتعلق بطريقة التعامل المصرية مع حركة حماس، النقطة األولـى هـي طريقـة التعامـل                  
المصرية مع الحركة التي فازت بغالبية المقاعد في المجلس التشريعي، وكذلك مـع الحكومـات التـي                 

إنهـا لـن    : اس بشكل أمني، ولوال العيب، لقالت كما قال غيرهـا         شكلتها، فالزالت مصر تتعامل مع حم     
تتعامل مع حركة، في العرف األمريكي، موضوعة على قائمة اإلرهاب، وأنا على يقين أن مصر تتعامل                
مع حماس تعامل المضطر، والثانية قضية معبر رفح، والذي ترفض فيه مصر أن تتخلى عن اتفاقية عام                 

مصر عالقة به، وهي اآلن تتمسك به وتريد أن يكون هو الحكم، أي أنها تريـد      هذا االتفاق ليس ل    ٢٠٠٥
أن تعيد اإلسرائيليين مرة أخرى للتحكم في المعبر، مع العلم أنها قادرة على فتحه، وما تم الحديث عنـه                   
في وسائل اإلعالم عن دعوة حماس والسلطة واألوروبيين هو نوع من الخداع من قبل المصريين لحركة                

اس في غالب ظني، ألنها حتى اآلن لم تفتحه للحاالت اإلنسانية بالشكل المناسب، فمصر لـن تـدعو                  حم
 .أحداً وستبقى تماطل في الموضوع كما تماطل في اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجونها

 تفكر  أعيد وأكرر أن على حماس إذا أرادت أن تنجز صفقة تبادل أسرى مقابل الجندي األسير عليها أن                
جيدا بسحب الملف من مصر، ما لم تثبت مصر أنها قادرة على حمله، وأن تقدمه لدولة من الدول التـي                    
تقدم اليوم عروضا أفضل مما تقدم مصر، مصر ال أطلقت سراح المعتقلين لديها وال تريد فتح المعبـر،                  

 .فلماذا يبقى الملف بين أيديها؟
  ٢٧/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

 
  صمت فلسطينيغليان أردني،  .٥٠

  نقوال ناصر
ال يجوز أي صمت فلسطيني عندما يطرح احدهم حل القضية الفلسطينية في االردن، خصوصا اذا كـان                 
اميركيا وعلى االخص اذا كان مرشحا للرئاسة االميركية، الن مثل هذا الترحيل للقضية بنفيها بعيدا عن                

كيد مقدمة لترحيلها الى اصقاع اخرى من الكرة        سيكون بالتا " شقيقا"ارضها وشعبها الى بلد اخر وان كان        
االرضية اكثر بعدا عن وطن القضية وموطنها، وتوطئة لترحيل جماعي مزدوج لشعب القضية اوال ثـم                

، وتمهيدا  "ضيوفه االشقاء "عن ارضه بعد ان تضيق به وب      " تطفيشه"للشعب المرشح الستضافته قسرا ب    
سؤولين عن تحويله الى دولة من مـسؤولياتهم التاريخيـة          العفاء المشروع الصهيوني في فلسطين والم     

والسياسية المادية والمعنوية عن استمرار هذه القضية في استنزاف اهلها وقومهم واقليمهم دما وارضـا               
  .وتنمية وسيادة طوال اكثر من ستين عاما

ـ      ان الغليان السياسي البرلماني والشعبي الذي انفجر         جبهـة لالنقـاذ    "شاء  في االردن حد التداعي الى ان
روبرت كاغان مستشار المرشح الجمهوري للرئاسـة       المنسوبة الى   تصريحات  الكرد فعل على    " الوطني

ان ماكين يريد حل القضية الفلسطينية فـي األردن كـي            كما قيل،    االميركية جون ماكين الذي قال فيها،     
ريح المنطقة ودولها للتفـرغ بمعاونـة       منحى مباشرا للتعامل مع القضية بشكل ي       "تأخذ السياسة االميركية  

ان هذا الغليان لم يجـد لـه رديفـا          .. ،"االميركيين لنشر الديموقراطية ومحاربة ارهاب االسالم الفاشي      
  .فلسطينيا حتى االن حيث يسود شبه صمت مطبق

ل اما على المستوى الرسمي فان الصمت الفلسطيني على الغليان عبر النهر، الذي حولته سرقة االحـتال               
لمياهه ومنابعه الى جدول، قد غطى عليه افصاح رسمي اردني يشي بحرص على احتواء اية مضاعفات                
سلبية على العالقات االستراتيجية مع الواليات المتحدة وعلى تهدئة اية اثارة قـد تـنعكس سـلبا علـى                   

ية الى نفي ان يكـون      االستقرار الداخلي باستغالل متصيدين في المياه العكرة لها، فبادرت وزارة الخارج          
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كاغان قد ادلى بتصريحات تمس االردن بينما بادرت اجهزة االعالم الرسمية الى تكرار نفي الخارجيـة                
وكذلك نفي كاغان نفسه يوم الثالثاء الماضي الن يكون قد ادلى بالتصريحات المنسوبة اليه في جامعـة                 

  ). ١٩/٦/٢٠٠٨يمز في جوردان تا(نيويورك والن يكون قد زار الجامعة نفسها اصال 
بالرغم من ذلك صدر رد رسمي غير مباشر على ارفع مستوى باللغتين االنكليزية والعربية عندما حذر                

 من الحائزين على جائزة نوبـل فـي مدينـة البتـراء     ٢٩الملك عبد اهللا الثاني  اوال في خطاب له امام           
التحرك خـارج  "المترتبة على عدم " لها مثيلالمخاطر التي لم يسبق    "التاريخية يوم االربعاء الماضي من      

القامة دولة فلـسطينية ذات     "المتمثل بعدم اغتنام الفرص الراهنة      " الخطا الفادح "بارتكاب  " منطقة التهديد 
، وثانيا في تصريحات للسفير اللبنانية اعادت الصحف االردنية نشرها قبـل            "سيادة ومستقلة وقابلة للحياة   

واالردن .. لقد تعودنا على مثل هذه التسريبات االعالمية والتحليالت السياسية        : "هاالثالثاء الماضي قال في   
  ".والفلسطينيون لن يقبلوا بديال لوطنهم فلسطين.. هو االردن وفلسطين هي فلسطين

لكن القيادة، ال بل القيادات الفلسطينية، ربما اصبحت خبيرة في صناعة االشاعة والحرب النفسية لـدى                 
الل حد االستهتار بعدم الرد عليها بالرغم من نتائجها السلبية الملموسة وربما وجدت ايضا في               دولة االحت 

االلكتروني االسرائيلي الذي يديره لبناني كان هو المصدر الرئيسي للتـصريحات           " فيلكا"حقيقة ان موقع    
نية منها تبدد جزءا    المنسوبة الى كاغان حجة قوية لكي ال تجد حتى االن ان االمر يستحق أي مساهمة عل               

في االقل مما يخلقه ترويج مثل هذه الفقاعات االعالمية االسرائيلية بين حين واخر من تضليل لدى الراي                 
  .العام العالمي

 تتارجح القضية فيه بين حل دولتين حلم به         سواء قال كاغان او لم يقل ما نسب اليه فانه ياتي في سياق            و
ي مقدمتهم صناع القرار االردني لكن كل الدالئل تشير الى ان تحقيقه            الواقعيون الفلسطينيون والعرب وف   

تحقيقه لدولة واحـدة    " يستحيل"، بعد ان فرض عليهم وقبلت واقعيتهم به، وبين حل مثالي              "ممكنا"لم يعد   
" حل سلمي "تجمع عرب فلسطين ومستوطنيها اليهود تحلم به نخب تعيش في ابراج عاجية وتتمسك به ك              

لدولتين انطالقا من ارضية مشتركة مع النظام العربي الرسمي الذي فرض عجزه عليه القبول              بديل لحل ا  
النه وهذه النخب التي تلتقي معه يعتبرون  التفوق العسكري لدولة           " خيار استراتيجي "بالتسويات السلمية ك  

والن الحـل   . جانـا تقدم التضحيات الوطنية م   " عدمية"االحتالل قدرا ال راد له ويعتبرون أي مقاومة له          
فتح المجال امـام    يانسداد خيار السالم والتفاوض     مستحيل فان   " المثالي"لم يعد ممكنا والن الحل      " الممكن"

 الجديد بإلحـاق  -الى تعويم اقتراحها القديم    بين حين واخر وفي هذا الشكل او ذاك         دولة االحتالل للعودة    
  .ثالث "سلميخيار "قطاع غزة بمصر والضفة الغربية باالردن كـ

ان وصول اسرائيلي كان من االقطاب الرئيسيين الذين دعوا مبكرا الى حل الدولتين مثل افراهام بورغ،                
ايامـه اصـبحت    "وان  " يوشك ان ينتهي  "السابق، الى االستنتاج بان هذا الحل       ) الكنيست(رئيس البرلمان   

ل بديل بشرط تخلي اسرائيل عن الحرم       كح"  فلسطيني –اتحاد فدرالي اسرائيلي    "واقتراحه اقامة   " معدودة
انمـا هـو    ) ٢٥/٦/٢٠٨هارتس  " (ممارسة حق العودة  "القدسي الشريف للفلسطينيين وتخلي هؤالء عن       

ما زالوا يصرون على حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين خارج         " حمائمية"مؤشر الى ان اكثر االسرائيليين      
فـي مقدمـة    " الخيار االردني "الدولية وياتي ما يسمى     وطنهم وخارج الحقوق التي تمنحها لهم الشرعية        

  .حلولهم المفضلة
 يقول  ييونيو الجار / في الرابع من حزيران      كتب ثوماس فريدان في النيويورك تايمز     وعلى سبيل المثال    

الناجم  الواقع   اتجاه" أي عملية سالم تقليدية لن تتمكن من عكس        "ان الوقت قد فات على حل الدولتين الن       
وقبل . ودعا للعودة الى الخيار االردني      االحتالل على االرض في الضفة الغربية      اخلقهالحقائق التي   عن  

حتى لو  "ابريل الماضي كتب جيورا ايالند في يديعوت احرونوت انه          / ذلك، في السادس عشر من نيسان       
تفاق بنجاح فانه لـن     حدثت معجزة وتم التوصل الى اتفاق على الوضع النهائي وحتى لو تم تنفيذ هذا اال              

يحقق االستقرار بل على العكس، اذ ال توجد أي فرصة في ان تكـون الدولـة الفلـسطينية الـصغيرة                    
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والتفكيـر  " اعادة خلط االوراق  "لذلك ينبغي   " المنشطرة والفقيرة في مواردها وطنا لشعب يشعر بالرضى       
  ".عودة الى الخيار االردني"اخرى منها " خيارات اقليمية"في حلول و

 واجهت القيـادة الـصهيونية للدولـة        ١٩٥١ – ١٩٤٧وفق الوثائق االسرائيلية المفرج عنها للفترة من        
حول ما ينبغي ان تفعله بقطاع غزة والضفة الغربية وكـان امامهـا             " اقليمية"االسرائيلية الناشئة مشكلة    

ب فلسطين القامة دولة لهم     خياران اما ان تعهد بهما الى مصر واالردن على التوالي او تسلمهما الى عر             
لتقسيم  فلسطين الى دولتين عربية ويهودية       ) ١٨١(عليهما طبقا لقرار الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم         

وتقول الوثائق ان القيادة الصهيونية اختارت الحل االول لسبب وحيد هو عدم وجود عـدد كـاف مـن                   
تغير الظروف لضمهما وهو ما تحقق باحتالل عـام         المهاجرين اليهود للسيطرة على المنطقتين، بانتظار       

  .  وما تبعه١٩٦٧
ويسيطر اليوم على الضفة الغربية اضافة الى جيش االحتالل اقل بقليل مـن نـصف مليـون يهـودي                   

مستعمرة اقيمت في مفاصل استراتيجية وخصوصا في القدس، وبالتالي فان          ) ١٦٠(يستوطنون اكثر من    
المتمثلة بوجـود حـوالي مليـوني       " الديموغرافية" حال لها وبقيت المشكلة      قد وجدت " االقليمية"المشكلة  

لمشكلتهم فيما يمثل الحل االخـر الترحيـل الجمـاعي          " سلميا"حال  " الخيار االردني "فلسطيني فيها يمثل    
" حرب اهلية " او بتفجير    ١٩٤٨القسري لهم اما بالتطهير العرقي نفسه الذي قاد الى ترحيل مواطنيهم عام             

نهم وبين المستوطنين اليهود يقوم فيها جيش االحتالل بالدور نفسه الذي قامت بـه قـوات االنتـداب                  بي
  .البريطاني أنذاك، وكال الحلين نتيجته الكارثية واحدة سواء بالنسبة لعرب فلسطين ام الشقائهم في االردن

حدة حقيقـة سياسـية تخلـق       وال يختلف اثنان اليوم على ان فشل حل الدولتين واستحالة حل الدولة الوا            
للقضية الفلسطينية ترحل المسؤولية عنها من القوة المحتلة الـى          " اقليمية"الحاضنة المثلى للترويج لحلول     

دول الجوار العربي وبخاصة االردن ومصر، لكن هذه الحقيقة تجعل مخاطر تصفية القضية بنفيها عـن                
ا محتمال فحسب بقدر ما تصفع بقسوة واقعية من         وطنها وموطنها الى جوارها خطرا ماثال محدقا ال خطر        

اجمعوا في النظام الرسمي العربي على المراهنة على معادلة االرض مقابل السالم وعلى حسن النوايـا                
االميركية وصدقية المجتمع الدولي في الزام دولة االحتالل بها، وفي مقدمـة هـؤالء صـناع القـرار                  

ان الوقت لكي يعيدوا النظر في رهانهم االستراتيجي هذا قبل ان           الفلسطيني واالردني والمصري الذين ح    
  .يطبق الخطر المحدق على القضية وعليهم معا

٢٧/٦/٢٠٠٨  
  
  الفلسطينيون وتوقف النبض القومي .٥١

  محمد جالل عناية
عندما كانت مصر ناصرية، أي في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، كان الفلسطيني الذي يحمـل وثيقـة                 

.  أهالي قطاع غزة، يعامل كامبراطور في السفارات المصرية في األقطـار األخـرى             سفر مصرية من  
وليس هذا فقط، فإن عبدالناصر حقق نقلة موضوعية في حياة أهالي قطاع غزة على المستويين السياسي                

  .واالجتماعي
ـ               ي الوقـت   فعلى المستوى السياسي، ظل الفرد من أبناء قطاع غزة يحتفظ بهويته الوطنية كفلسطيني، ف

أمـا علـى الـصعيد      . رغم أنفه " إسرائيلياً) "٤٨(الذي أصبح فيه ابن الضفة الغربية أردنياً، وابن عرب          
االجتماعي، فإن عبدالناصر حول أبناء القرويين الفالحين واألميين من الالجئين الفلسطينيين في قطـاع              

وقد احتضن  . لهم على مصاريعها  غزة إلى أطباء ومهندسين وتكنوقراط بفتح أبواب الجامعات المصرية          
المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز أول دفعة من مهندسي البترول الفلـسطينيين ومـنحهم الجنـسية                 

  .السعودية
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أما النقطة التي نريد الوصول إليها، فهي أن أبناء قطاع غزة من حملة وثائق السفر المصرية، بعد توقف                  
رئيس أنور السادات الحكم، أصبحوا يعاملون كـالمنبوذين فـي          نبض الرئيس جمال عبدالناصر وتولي ال     

  .السفارات المصرية، مع ما استتبع ذلك من تبدل في العالقة على كافة الصعد
الحقيقة القاسية التي تُلقي بثقلها على رأس كل فلسطيني وتكاد تقصم ظهره في هذه األيام، هي أنه كلمـا                   

نازلة جديدة، فإنه يتحسس النبض القومي ولكنه ال يشعر لـه           " لإسرائي"أحاقت به المصائب أو أنزلت به       
  .بأي أثر

ال أحد من الساسة العرب، وال حتى من المفكرين أو كتّاب الرأي يريد أن يتنـاول موضـوع الخـالف                    
فلو تم ذلك لتبـّين     . الفلسطيني الفلسطيني، الذي يهيج ويموج، ويطفو على سطح األحداث، بمقاربة قومية          

ام العربي أنه أمر قشري وسطحي، وأحد أعراض البالء الشامل الذي جعل من األمـة علـى                 الرأي الع 
  .الحال الذي هي فيه اآلن

بعيداً عن التضليل اإلعالمي المقصود أو غير المقصود، يتبّين لنا بالنظرة الثاقبة أن التـصدي الحقيقـي                 
 فـي الـضفة الغربيـة، وال الـى          ليست مهمة موكلة الى سالم فياض وحركة فتح       " اإلسرائيلي"للتحدي  

وليس فياض هو من يشدد الحصار على الشعب الفلسطيني         . إسماعيل هنية وحركة حماس في قطاع غزة      
وإنما هو العـدوان    . في الضفة الغربية  " اإلسرائيلي"في قطاع غزة، وليس هنية هو من يوّسع االستيطان          

  .والتقصير العربي على المستوى القومي" اإلسرائيلي"
فخالل انحسار عملية العدوان عن مصر في أعقاب حرب السويس          . ذه واقعة من الزمن العربي الحيّ     وه
االنسحاب من قطاع غزة، ولم يكن لدى الرئيس عبدالناصر ما يضغط بـه             " إسرائيل"، رفضت   )١٩٥٦(

نبـوب  عند ذلك قامت سوريا بقطـع أ      . في ذلك الوقت سوى الجهود الدولية التي لم تثمر        " إسرائيل"على  
  .٧/٣/١٩٥٧من قطاع غزة في " إسرائيل"النفط المعروف بالتابالين، ولم تُعد إصالحه إال بعد انسحاب 

إلمـدادات  " إسـرائيل "وفي هذه األيام، تجأر األمة العربية من المحيط إلى الخليج بالشكوى بسبب قطع              
ستشفيات غزة بعد انقطاع    الوقود عن قطاع غزة، ويتباكى العرب على أحوال المرضى الفلسطينيين في م           

فأي . التيار الكهربائي، ووقف تشغيل األجهزة الطبية بسبب نفاد الوقود الذي يشغل أجهزة توليد الكهرباء             
نفاق هذا؟ فال سالم فياض يستطيع توفير الوقود لقطاع غزة وال إسماعيل هنية، حتى ولو تعانق االثنـان                  

اة هو في توقف النبض القومي، وليس القطيعة بين فتح          إن جذر المأس  . وتقاسما الجلوس على مكتب واحد    
فكم تنتج بالد العـرب مـن الـنفط والغـاز           . وحماس التي نعلق على مشجبها كل بالء التقصير العربي        

  الطبيعي الذي يتوزع على كافة أرجاء العالم؟
 ولكن تسريب خبر    .إن أحداً من الفلسطينيين ال يطالب األشقاء العرب بالتوقف عن إنتاج النفط وتصديره            

إذا لم يتم تزويد قطـاع غـزة        % ١٠من قبيل الحرب النفسية باحتمال خفض إنتاج النفط العربي بنسبة           
  .بالوقود، سوف يضمن تدفق الوقود الى قطاع غزة بال انقطاع

قد " إسرائيل"وفي الضفة الغربية صورة أخرى من مضاعفات توقف النبض القومي العربي، حيث كانت              
لعام الماضي بمذكرة الى االتحاد األوروبي تطالب فيها برفع مستوى العالقات علـى نطـاق               بعثت في ا  

، "إسرائيليين"أوسع بين الطرفين، بحيث يشمل لقاءات منتظمة بين قادة من االتحاد األوروبي ومسؤولين              
لـى  واجتماعات وزراء متخصصين من الجانبين، على أن يتم هذا باإلضافة الى االجتمـاع الـسنوي ع               

  .مستوى وزراء الخارجية
سالم فياض رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية برسالة الـى االتحـاد            . في مواجهة ذلك، بعث د    

في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تخالف القـوانين        " اإلسرائيلية"األوروبي، أورد فيها كل التجاوزات      
ر التي وضعها االتحاد الدولي لرفع مستوى عالقته        الدولية وشرعية حقوق اإلنسان، وتتناقض مع المعايي      

  .بالدول المجاورة



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                   ١١٢١:         العدد                  ٢٧/٦/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

 فأفقدتها رزانتها المصطنعة، ولم تستطع      ٢٠٠٨،/٢٧/٥فياض المؤرخة في    . برسالة د " إسرائيل"فوجئت  
، كأن تقول عن رسالة فيـاض إنهـا         "اإلسرائيلي"أن تلصق بها إحدى التهم الجاهزة في قاموس الدعاية          

، فعمدت الى تأخير تحويل مستحقات الضرائب للـسلطة الفلـسطينية لتـضع             "سرائيلييناإل"ملطخة بدم   
  ولكن ما دخل توقف النبض القومي في هذا؟.. الفلسطينيين تحت لون جديد من الحصار

إن توقف النبض القومي كان وراء تأخير عدد من الدول العربيـة عـن اإليفـاء بالتزاماتهـا الماليـة                    
عليهم، فمتى تستيقظ األمة مـن رقـدتها لتنتـشل          " اإلسرائيلي"د من فعالية الضغط     للفلسطينيين مما يشد  
 فلسطين من وهدتها؟

  ٢٧/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  :كاريكاتير .٥٢

  

  
  ٢٧/٦/٢٠٠٨البيان 


