
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استمرار عباس في السلطة بعد نهاية واليته اغتصاب للقانون لن نعترف به: أحمد بحر
  إذا فكر االحتالل بمغادرتها فسنغادرها مجتمعين..  ال وجود لبنود سرية ضمن التهدئة:الحية

   ويطالبها باإللتزام بالتهدئةالرجوب يدعو فتح لوقف إطالق الصواريخ
  مطلقي الصواريخ وباراك يمتدح صيامعلى نائب أولمرت يطالب برد 

  وطن الشعب الفلسطيني في فلسطين: ماكينجون 
 باإلرهاب" إسرائيل"رئيس وزراء هولندي سابق يتهم 

أي إنــسان يخــرق :الزهــار

  نزع سالحهعتقل وُيالتهدئة ُي
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    :السلطة
 ٤  استمرار عباس في السلطة بعد نهاية واليته اغتصاب للقانون لن نعترف به: أحمد بحر .٢
 ٥  لتهدئةهنية يطالب الفصائل الفلسطينية بااللتزام با .٣
 ٥  على العقالء في الفصائل تحمل مسؤولياتهم في ما يخص التهدئة: صيام .٤
 ٦   في غزةالداخلية تسمح لحركة فتح بإجراء انتخاباتها "  المقالةالداخلية" .٥
 ٦  ر فقط متبقية للتوصل إلى اتفاق سالم أشه٦: عريقات في تل أبيب .٦
 ٦   في المفاوضاتمن الصعب الحديث عن حلحلة: الوضع الفلسطيني بالمأساويتصف عشراوي  .٧
 ٧ عائلته تؤكد تعرضه للتعذيبو ... وفاة مسن داخل سجون الشرطة بعد يومين من اعتقاله:غزة .٨
 ٧   مؤتمر فيينا ثمرة الشراكة والدولة اللبنانية": البارد" تدعو الى تسريع اعمار "منظمة التحرير" .٩

    
    :المقاومة

 ٨   الجهاد وفتحباستمرار اطالق الصواريخ  منتفاجأنا : برهوم .١٠
 ٨  إذا فكر االحتالل بمغادرتها فسنغادرها مجتمعين..  ال وجود لبنود سرية ضمن التهدئة:الحية .١١
 ٨   وكتائب األقصى تطالب بشمل الضفة.. تتّهم رام اللّه بخرق التهدئة" حماس" .١٢
 ٩   ي غزةفتح غير ملتزمة باتفاق التهدئة ف: زكريا الزبيدي .١٣
 ٩   ويطالبها باإللتزام بالتهدئةالرجوب يدعو فتح لوقف إطالق الصواريخ .١٤
 ٩  لمتابعة التهدئة وتؤكد على اإلجماع الوطني" خلية األزمة"لجان المقاومة تشارك في  .١٥
 ٩  تخريب األمن اللبناني المخيمات لن تستخدم ل:  بهية الحريريحمدان يلتقيأسامة  .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  يتراجع عن موقفه" الشاباك" وضغوط شعبية على أولمرت بشأن شاليط .١٧
١٠  ح صياممطلقي الصواريخ وباراك يمتدعلى نائب أولمرت يطالب برد  .١٨
١١  واتفاق سالم.. بتبادل األسرى وهدنة طويلة األمدحماس عمير بيرتس دعا إلى مكافأة  .١٩
١١  باراك هرب مثل الكلب المضروب: مقربون من اولمرت .٢٠
١٢  في عداد االموات وأؤيد بشكل قاطع أطالق القنطارحزب اهللا ى الجنديان لد: حالوتس .٢١
١٢  "إسرائيل"بركة يستهجن تبني وسائل إعالم عربية مزاعم  .٢٢
١٢  تل أبيب تعترف ضمنا بإجراء تدريب لقصف المنشآت النووية اإليرانية .٢٣
١٢  خطّطت في الخمسينيات الحتالل بيروت" إسرائيل" .٢٤
١٣ "اسرائيل"كتب دينية يهودية مصادرة فـي العراق تظهر فـي  .٢٥
١٣  هجمة إسرائيلية لشراء الشقق في أوروبا وأميركا وأنحاء العالم .٢٦
١٣   تلغي الجمارك على الحديد سعياً لخفض األسعار"سرائيلإ" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٤  متظاهراً ضد الجدار٢١ فلسطينيين في الضفة وإصابة ٦عتقال إ .٢٨
١٤ سنوات اليعرفون بأي ذنب سجنوا...  سجين إداري١٠٠٠ :مركز فلسطيني .٢٩
١٤  االحتالل يشجع شباب القدس على إدمان المخدرات .٣٠
١٥  ٢٠٠٠ شهيدا منذ انتفاضة ٥٤٢١: إحصائية فلسطينية .٣١
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١٥  "مقابر األحياء"عاقب األسرى بعزلهم في ت "إسرائيل" .٣٢
١٥  االحتالل ينكلون بصحفي عاد الى غزة بجائزة عالميةجنود .٣٣
١٦   األنفاق وسيلة لتهريب السالح ومخاطرة بالحياة .٣٤
   

   :لبنان
١٦  حزب اهللا ينفي وجود اتفاق خطي على صفقة األسرى .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٦   ومطلوب أن تشمل الضفة وغزةرالتهدئة هشة ومهددة باالنهيا: صبيح .٣٦
١٧   لوقف االستيطان" إسرائيل" مشروع قرار يدعو إلى مجلس األمن الدوليتقدم ليبيا  .٣٧
   

   :دولي
١٧  نوطن الشعب الفلسطيني في فلسطي: ماكينجون  .٣٨
١٧  شحنة من الوقود ستضخها إلى القطاع: اإلتحاد األوروبي .٣٩
١٧  خرقت التهدئة سبع مرات" إسرائيل: "األمم المتحدة .٤٠
١٨  لوقف االستيطان" إسرائيل"مجموعة الثماني تدعو  .٤١
١٨   باإلرهاب" إسرائيل"رئيس وزراء هولندي سابق يتهم  .٤٢
١٨  وبريطانيا عدم التفاوض مع حماس" إسرائيل"ينبغي على : زعيم بريطاني محافظ .٤٣
١٨  ي سياق حماية أمن أمريكاوإيباك تؤكد أنها ف".. إسرائيل"لـالكونغرس يزيد المساعدات  .٤٤
١٩   وإبقاء المعابر مفتوحةإلى الحفاظ على التهدئةالفلسطينيين واإلسرائيليين تدعو " أوكسفام" .٤٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٩ يب الرنتاويعر... مناكفات أم إمالءات؟ ..للتهدئة" األقصى"و" الجهاد"خروقات  .٤٦
٢٠ منير شفيق... فخ االعتراف بالقرارات الدولية .٤٧
٢٢  عبد الوهاب المسيري. د... ثمن االحتالل .٤٨
٢٤ نقوال ناصر... ساتر دخاني.. تصريحات ساركوزي .٤٩
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  نزع سالحهعتقل وُيأي إنسان يخرق التهدئة ُي :الزهار .١

محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس في تصريحات لعـدد مـن             .  د قال:  محمد ياسين  - غزة
 موقفنا واضح من هذه الخروقات، وقد التقينا بممثلي الفصائل واوضحنا لهم الصورة واتخذنا            "الصحفيين  

إجراءات عملية على أرض الواقع، فهناك فئات كانت تجهز خارج إطار االتفاق وتحاول أن تجـد لهـا                  
توجد أياد فلسطينية ال تريـد لهـذه        " واضاف    ".غطاء، وهناك أيادي خفية تعبث بالمصلحة الفلسطينية        

وض، و هناك عمـالء     التهدئة أن تكون، ألنها تعتبر أنها نجاح لبرنامج المقاومة على حساب برنامج التفا            
يحاولون أن يعبثوا باألمن ويتمنوا لهذا الشارع أن يبقى على هذا الحال، كما أن هنـاك فـصائل غيـر                    

  ".منضبطة بأوامر قيادتها، ويتم التعامل مع هذه الحاالت وفق ما يجب أن يكون 
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اني الحصار أكـد    وردا على سؤال حول اثر التجاوزات على الشعب الفلسطيني والحكومة المقالة التي تع            
الزهار انه سيتم التعامل مع هذه التجاوزات بالحكمة وال تعني الحكمة الكلمة فقط لكن أيضا تعني القانون                 

هناك إجراءات، و هناك اتفاق مع الجهاد اإلسالمي على أن أي إنسان " واضاف قائالً  .ومواجهة القانون
يعتقل وينزع سـالحه ألن هـذا لـيس         ) سالميحماس أو الجهاد اإل   (يخرق هذا االتفاق حتى لو كان من        

  ".برنامج مقاومة بل بصبح برنامج تخريب للمقاومة 
بأنها ) حماس(وردا على سؤال إن كان اعتقال من يقوم بخرق التهدئة قد يوجه أصابع االتهام إلى حركة                 

ك فهو ال يفهـم  تعمل شرطي إلسرائيل ؟ شدد الزهار إن هذا االتهام مردود على من يتهمه، من يقول بذل      
شيئا، برنامج المقاومة نحن حملته وسدنته ونحن الذين دفعنا أغلى ما نملك في سبيله وبالتالي ال يستطيع                 
أن يأتي أحد ليزاود في هذه القضية، و طالما تم هذا االتفاق في إطار اإلجماع الوطني ويأتي من يخرقه                   

ع الفصائل أن ترفع األغطية الفـصائلية عـن كـل           ويريد أن يستخدم غطاء فصائليا، فمن البداية اتفقنا م        
  .الناس طالما أن األمر مرتبط بموقف شاذ

وحول اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة المقالة ضد من يخرق التهدئة ؟ كشف الزهـار هنـاك أنـاس                  
اعتقلناهم، فهناك أناس قاموا بسرقة المعبر، وناس أطلقت الرصاص على الشاحنات وآخـرون اطلقـوا               

 وبالتالي تم اعتقالهم، كما أن هناك عائالت تم االتفاق معها           ،"ناحل عوز   " ريخ على معبر الشجاعية     صوا
على تسليم أوالدهم وباعترافهم أن هؤالء خارجون عن القانون، وبالتالي أتخذت إجراءات ولم يعتـرض               

  عليها أحد ألنها تأتي في إطار التفاهم وفي إطار القانون
ن من حق فصائل المقاومة خاصة الجهاد اإلسالمي الرد على أي عملية اغتيـال              وردا على سؤال إن كا    

إذا استمر الجهـاد    " في الضفة الغربية، أم أن هذا خارج إطار التفاهم الذي تم في القاهرة ؟ قال الزهار                 
لى اإلسالمي بهذا النمط في التعامل مع القضية الوطنية ومصالح الشارع الفلسطيني فانه يخسر، يخسر ع              

مستوى الشارع ألن البندقية التي ال تستطيع أن تنجز للشارع الفلسطيني برنامج صموده وصبره وثباتـه                
  .على أرضه تصبح بندقية بال فائدة كائنا من كان حاملها

وعلى صعيد إعادة فتح المعابر بشكل كامل لفت الزهار إلى أن وسائل اإلعالم تقول أن ما كـان يـدخل                    
األسبوع األول وبعد أسبوع ستدخل المواد التي كانت تدخل في األول، عمليا لـن              في  % ٣٠سابقا سيزيد   

تستطيع أن تدخل كلها في يوم واحد أو أسبوع واحد وبالتالي تدخل النوعيات التي كانت ممنوعة والقضية             
 .تراكمية، وستعود األمور طبيعيا لكن ليس في يوم واحد

  ٢٧/٦/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  ستمرار عباس في السلطة بعد نهاية واليته اغتصاب للقانون لن نعترف بها: أحمد بحر .٢

قـدس  " أحمد بحر في تصريحات خاصة لـ        . رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د       :غزة
التأويالت التي قدمها رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية المستشار عبد الكـريم              " برس

ول نهاية موعد والية الرئيس محمود عباس لتتزامن مع نهاية المجلس التشريعي، ووصفها              ح ،أبو صالح 
مسألة االنتخابات الرئاسية قانونها واضح وضوح الشمس       : "بأنها محاولة التفافية ال سند قانوني لها، وقال       

 تـشريعيا،  وهو موضوع قانوني ال يمكن ألحد أن يتجاوزه سواء كان قانونيا أو رئيس سلطة أو مجلـسا          
 من القانون األساسي تؤكد أن مدة والية الرئيس عباس أربع سنوات، وهي مدة تنتهـي فـي                  ٣٦فالمادة  

، ومن يريد غير ذلك فهو إنما يقتـرف مجـزرة قانونيـة بحـق               ٢٠٠٩ يناير   /التاسع من كانون الثاني   
رئاسة السلطة لمـدة    وأكد بحر أن القانون الفلسطيني يعطي رئيس المجلس التشريعي منصب            ".الدستور

إذا استمر محمود عباس فـي الرئاسـة وأخـذ    : " بعد نهاية واليته النتخاب رئيس جديد، وقالستين يوماً 
برأي هذه البطانة، فإنه سيطون مغتصبا للسلطة، ونحن نرى بأننا جميعا سواسية أمام القانون، ولو كـان                 

زية باالعداد النتخابات رئاسية فـي موعـدها         في احترام القانون ألمر اللجنة المرك      الرئيس عباس جاداً  
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ولكنه لألسف لم يفعل مما يعني أننا مقبلون على اقتراف مجـزرة قانونيـة كبـرى بالتأكيـد سـيتحمل                    
  ".مسؤوليتها الرئيس عباس

: وعما إذا كان يعني بذلك أنهم سوف لن يعترفوا به رئيسا للسلطة بعد نهاية هذه الفترة، قال أحمد بحـر                   
، "، ألنه يعتدي على الدستور ويغتصب السلطة، ولذلك عليه أن يتحمل المـسؤولية            كون رئيساً طبعا لن ي  "

  .على حد تعبيره
وكان بيان صادر عن رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية، قد أكد أن الوالية الرئاسـية                 

، وأن ٢٥/١/٢٠٠٦ني المنتخب في    للرئيس عباس تمتد إلى نهاية الوالية التشريعية للمجلس التشريعي الثا         
الفترة الزمنية التي سبقت االنتخابات التشريعية هي فترة مكملة للوالية الرئاسية السابقة، وأن االنتخابات              

  . نالرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع االنتخابات التشريعية وفقاً ألحكام القانو
  ٢٧/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
  سطينية بااللتزام بالتهدئةهنية يطالب الفصائل الفل .٣

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية الفصائل الفلـسطينية       :وكاالتال رائد الفي،    - غزة
قال في تصريحات مقتضبة للصحافيين أمس عقب صـالة الجمعـة إن             و بااللتزام بالتهدئة مع االحتالل،   

ا وقف العدوان ورفع الحصار لذلك نتمنـى علـى          الفصائل والشعب قبلوا بالتهدئة لتحقيق مصلحتين هم      "
  ".الجميع احترام التوافق الوطني

وكانت حكومة هنية هددت في وقت سابق بأن كل من يخرق التهدئة ويعبث بالمصلحة الوطنية سيعرض                
  .نفسه للمحاسبة، عقب إطالق كتائب شهداء األقصى صواريخ محلية الصنع

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   على العقالء في الفصائل تحمل مسؤولياتهم في ما يخص التهدئة:صيام .٤

قال وزير الداخلية في حكومـة      :  قيس صفدي  ،غّزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٦/٢٠٠٨األخبار  نشرت  
". على العقالء في الفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولياتهم في ما يخـص التهدئـة            "هنية، سعيد صيام، إن     

مـن كـان    "ي عقب لقاء وفد من قيادة لجان المقاومة الشعبية في منزله، إنه             ورأى، خالل مؤتمر صحاف   
 ".جزءاً من التهدئة عليه أن يحترم هذا التوافق ومن يشذ عن هذا اإلجماع عليه أن يتحمل تبعـات ذلـك                   

خروج علـى   "بأنه  " كتائب شهداء األقصى  "ووصف صيام إطالق الصواريخ من جانب إحدى مجموعات         
يس محمود عباس بارك التهدئة وأكد للمصريين حرصه على نجاحها، وكذلك كانت الحال             فالرئ. اإلجماع

  ".بالنسبة إلى كتائب األقصى بجميع عناوينها
شدد صيام   :وكاالتوال رائد الفي    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وجاء في   

تنفيذ أي عدوان في الضفة أو غزة وأن تعطـي          على ضرورة أن تحترم دولة االحتالل التهدئة من دون          
  .فرصة للجهود الحالية لرفع الحصار وفتح المعابر

رفض سعيد صيام في تصريح لقناة الجزيرة القطرية         :غزةمن   ٢٨/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   وأوردت  
سابقة إن الحكومات ال  :" وقال. أن تكون حماس قد فرضت منطق القوة على الفصائل للموافقة على التهدئة           

عندما كانت تطالب الفصائل بالتهدئة كانت تالحق خاللها عناصر المقاومة وتجمع منهم السالح، وهـذا               
، مشدداً على أن حماس والجهاد  أبرمتا التهدئة إلنجاح جهود أبو ما زن وإعطائـه                "غير متبع لدينا اآلن     

 .فرصة للتقدم بالحالة الفلسطينية
قصى التي أعلنت على لسان قائدها في مدينة جنين زكريا الزبيـدي            ولفت صيام إلى أن كتائب شهداء األ      

أنها في حل من التهدئة قد ألقت سالحها وأوقفت المقاومة وسلمت نفسها ألجهزة األمن في الضفة المحتلة                 
  .ووضعت في المعتقالت
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لمصرية للتهدئـة    ال تحتاج إلى ذرائع إلغالق المعابر، مبيناً أن الرعاية ا          "إسرائيل"وشدد صيام على أن     
 .ودعا إلى إعطاء التهدئة فرصة وأن يكون الخروج منها وفق اتفاق وطني وليس فردياً. تعتبر سابقة

إن الوفد وصل غزة والتقـى      : "وفي تعليقه على زيارة وفد حركة فتح لقطاع غزة األسبوع الماضي، قال           
 التنسيق لذلك وفق المكان الذي      بمن شاء بكامل حريته، وطلب لقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية وجرى          

رغبوا به، على أمل وضع أسس للحوار وكسر الحاجز النفسي إال أنهم اعتذروا في الدقائق األخيرة، مـا                  
 .، مؤكدا على أن حماس والحكومة جاهزتان للحوار"يدل على أنهم ال يملكون القرار

  
 ية في غزةتسمح لحركة فتح بإجراء انتخاباتها الداخل"  المقالةالداخلية" .٥

قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، إنها ستـسمح لحركـة فـتح بـإجراء                  : رام اهللا 
إال ان الوزارة، اكدت، في بيان على انها تـرفض وسـتمنع مـا              . انتخاباتها في كافة محافظات القطاع    

 مـن اعتـداء المرشـحين       تجاوزات وخالفات غير مقبولة في عدد كبير من أماكن االنتخابات         "اعتبرته  
وأضاف  ".والمنتخبين على بعضهم البعض وإطالق الرصاص الذي حدث في مكان االنتخابات والفوضى           

نحن في وزارة الداخلية إذ نعطي هذه الحريات ال يمكن أبدا أن نسمح بتجاوز الحدود المـسموح                 : "البيان
م بالقانون والنظام العام وعدم إثارة الفوضـى        بها، ونتمنى من جميع الفصائل عند القيام بفعالياتها ان تلتز         

وفسرت الخطوة على انها جاءت لتخدم، االجواء الحالية، التي         ". والفلتان واستخدام األساليب الغير مقبولة    
  . تمهد لحوار بين فتح وحماس

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   أشهر فقط متبقية للتوصل إلى اتفاق سالم٦: عريقات في تل أبيب .٦

العبريـة أمـس، عـن رئـيس دائـرة          " يديعوت احرونوت "نقلت صحيفة    :عبدالرحيم حسين  - هللارام ا 
إذا أردنا اتفاق سالم، فهناك ستة أشـهر متبقيـة          : "المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات قوله      

كز مر"وكان عريقات يتحدث في كلمة ألقاها خالل مؤتمر نظمه           ".وهذا هو الوقت التخاذ القرارات    . فقط
وبخصوص القضايا الجوهريـة    . هدفنا هو التوصل إلى اتفاق    : "وقال. في جامعة تل أبيب   " بيريز للسالم 

نحن لن نعود للتحدث عـن      . القدس والالجئون والحدود، جميعهاً لها حلول، وهذا هو وقت الحسم         : وهي
 إلى جميـع القـضايا      نحن نعتزم التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بالنسبة       . ترتيبات مؤقتة أو حدود مؤقتة    

الحل الوحيد  : "وقال ".وأولمرت وعباس قادران على اتخاذها    . ونحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات    . الجوهرية
: وسواء أحببتم ذلك أم ال، فإن هناك ثالثة خيـارات هـي            ١٩٦٧الممكن هو حل الدولتين في حدود عام        

  ".دولة تمييز عنصري "ملمحاً إلى" الدولتان، دولة ثنائية القومية، والوضع الحالي
من الجيد إعطاء   . نحن نريد للتهدئة في غزة أن تثبت      : "وتطرق عريقات إلى الوضع في قطاع غزة قائالً       
  ".فرصة للسالم، والهدوء ضروري بالنسبة إلينا

 -آمل أن تكون القنـاة اإلسـرائيلية        : "وفي موضوع المفاوضات غير المباشرة مع سورية، قال عريقات        
ونحن نريد أن تشارك سورية في عملية السالم، ألننا نرغب في رؤية ترتيـب نهـائي                . حةالسورية ناج 
  ".للمنطقة كلها

 ٢٨/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 
   في المفاوضاتمن الصعب الحديث عن حلحلة: الوضع الفلسطيني بالمأساويتصف عشراوي  .٧

. راوي في زيارة خاصة تستمر أياماً     مس الوزيرة الفلسطينية السابقة حنان عش     أوصلت الى بيروت مساء     
وفي المطار سئلت عشراوي عن رؤيتها لما يحصل من مفاوضات على صعيد المنطقة عموماً وانعكاس               

من الصعب الحديث عن حلحلة المـسارات ألن هنـاك          : "فأجابت. ذلك على الوضع الفلسطيني الداخلي    



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١٢٢:         العدد                  ٢٨/٦/٢٠٠٨السبت : التاريخ

 االنطبـاع بـأن هنـاك اسـتعداداً لـدفع           مناورات اسرائيلية مستمرة، ويجب عدم الخلط ما بين إعطاء        
فإسرائيل تريـد   . استحقاقات عملية تفاوضية حقيقية، وما بين مفاوضات حقيقية واستعداد إلبرام اتفاقيات          

اآلن، ونظراً لوضعها الداخلي، ان تكون هناك مسارات مختلفة ومحاوالت للوصول الى اتفاقـات مـن                
ة استراتيجية مع سوريا، الى مفاوضات حـول األمـن          قضية تبادل االسرى الى قضية مفاوضات سياسي      

أما بالنسبة الى   . والحدود مع فلسطين، اال ان الواضح ان هذه المحاوالت لم تصل بعد الى مرحلة الحسم              
. فلسطين فهناك عملية تصعيد مدروسة تتمثل بضم القدس وتهويدها وبناء المستوطنات وضم األراضـي             

ية من اجل إعطاء االنطباع بأن الواليات المتحدة لديها برنـامج فـي             هناك ايضاً حاجة اميرك   : "وأضافت
ووصفت ". المنطقة غير قضية الحرب والعراق، لذلك علينا دراسة القضية بهدوء وروية وبكل تفاصيلها            

الوضع الداخلي الفلسطيني بالمأساوي، وقد تسبب بإضعاف القضية الفلسطينية وسـمح إلسـرائيل بـأن               
  . ، اما اآلن فنأمل ان يكون هناك حوار حقيقي وليس شكلياًتتمادى بممارساتها

  ٢٨/٦/٢٠٠٨السفير 
  
  عائلته تؤكد تعرضه للتعذيبو ... وفاة مسن داخل سجون الشرطة بعد يومين من اعتقاله:غزة .٨

داخل أحد سجون شرطة الحكومة المقالـة، صـباح         )  عاماً ٧٢(توفي المسن طالب محمد أبو ستة       : غزة
وتلقت عائلة السجين نبأ وفاته صـباح        . فجر يوم األربعاء الماضي    همن الشرطة اعتقلت  وكانت قوة    .أمس
ـ       .أمس ظهرت نتائج التشريح التي أكدت أن الوفـاة حـدثت          ": األيام"وقال أحد أفراد عائلته في حديث ل

 :وأضاف المتحدث  .نتيجة نوبة قلبية أدت إلى جلطة دموية، مع وجود آثار تعذيب وضرب على القدمين             
إن آثار التعذيب والضرب كانت واضحة على قدمي السجين المتوفى، مشيراً إلى أنه كان يعـاني مـن                  

وأكدت عائلة السجين أنها ستتابع نتائج التحقيق في وفـاة ابنهـا داخـل               .أعراض الشيخوخة االعتيادية  
  .ع القضيةالسجن، خصوصاً وأنها نفت تورطه في أية قضية، بحسب ما أكده المحامي الذي كان يتاب

إن السجين أبو ستة كان مصاباً بأزمة قلبية، لكـن          : من جانبها، قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة       
وقال إيهاب الغصين، الناطق     .أعراض هذه األزمة تضاعفت عندما قام ذووه بزيارته، ما أدى إلى وفاته           

 خلفية اتهامه بالمخدرات، مشيراً إلى      إن اعتقال أبو ستة جاء على     : وزارة في تصريحات صحافية   الباسم  
  .أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاته، وستتم متابعة نتائج التحقيق

  ٢٨/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  مؤتمر فيينا ثمرة الشراكة والدولة اللبنانية": البارد" تدعو الى تسريع اعمار "منظمة التحرير" .٩

ـ    في لبنان برئاسة عباس زكي، بنتائج مؤتمر فيينـا         " لتحرير الفلسطينية منظمة ا "أشادت القيادة السياسية ل
الذي ما كان ليتحقق لوال الجهد السياسي والدبلوماسي للمنظمة بالتعاون والـشراكة مـع              "للدول المانحة   

 ".الدولة اللبنانية واالمم المتحدة، اضافة الى االداء الشعبي المتواصل وصمود اهلنا في مخيم نهر البـارد               
واكدت على ضرورة االسراع ببدء لحظة االعمار واستكمال تأمين وجلب االموال الالزمة مـن الـدول                

ورأت ان اعادة االعمار اجراء انساني فـي مواجهـة          . المانحة، شاكرة الدول المساهمة في هذه العملية      
ح، يمكـن البنـاء     ان هذه الخطوة االيجابية هي خطوة في االتجاه الصحي        "واعتبرت  . التهجير او التوطين  

عليها نحو االفضل، النها تستند الى تأمين حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين تمكنهم من مواصلة نـضالهم                
ودعت الى تعزيز العمل المشترك وتطوير التفاهم والتعـاون         ". الديموقراطي من اجل تحقيق حق العودة     

جتمع الدولي امام مسؤولياته لعون ضـحايا        اللبنانية من اجل النجاح في وضع الم       -والشراكة الفلسطينية   
االرهاب واستكمال النضال من اجل حق العودة، على قاعدة احترام سيادة لبنان وقوانينه وتأمين الحقوق               

  . االساسية لالجئين الفلسطينيين
  ٢٨/٦/٢٠٠٨السفير 
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   الجهاد وفتحباستمرار اطالق الصواريخ  منتفاجأنا : برهوم .١٠

طالب فوزي برهوم الناطق باسم حماس الفصائل الفلسطينية بااللتزام بالتهدئة، قائال  :كفاح زبون: رام اهللا
اطالق الصواريخ مباشرة بدون اجماع وطني، ال يخدم المصلحة العامة ومصلحة "ان " الشرق األوسط"لـ

تفاجأ ولم يخف برهوم ". الشعب الفلسطيني ويعطي الذرائع لالسرائيليين للتنصل من استحقاقات التهدئة
اعتقد "واضاف " تفاجأنا من حركة الجهاد وكتائب االقصى"حماس من استمرار اطالق الصواريخ، وقال 

وبحسب برهوم فان حماس عقدت اتفاق التهدئة ". ان حساباتهم اخطأت، ولم يقيموا االمر ضمن المنطق
 استفرادا بالقرار، ومن وبالتوافق الوطني وليس. لصالح الشعب الفلسطيني وليس لحماية قيادات المقاومة

اجل المقاومة وليس على حسابها، مؤكدا تمسك حماس باتفاق التهدئة، وداعيا مصر للضغط على 
 .اسرائيل من اجل االلتزام باالتفاق ووقف خروقاتها وفتح المعابر

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ا فسنغادرها مجتمعينإذا فكر االحتالل بمغادرته..  ال وجود لبنود سرية ضمن التهدئة:الحية .١١

" التغيير واإلصـالح  "، والنائب عن كتلة     "حماس"أكد الدكتور خليل الحية، القيادي البارز في حركة         : غزة
البرلمانية، أّن التهدئة تأتي في إطار ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في المقاومة والدفاع عـن حقوقـه                 

في اتفاقية التهدئة؛ شّدد الحية على أنه ال توجد أي          وحول وجود إدعاءات بأن هناك بنود سرية         .وتحقيقها
ال يوجد أي بند سري بيننا وبين أحد، ونشدد هنا على أننا وافقنا على              "بنود سرية تتضمنها االتفاقية، قائالً      

العرض المصري الذي قُدم لنا، ومصر هي التي أبلغتنا أّن العدو الصهيوني ملتزم بهذا العرض ووافـق                 
  ".مصريون أبلغوا الفصائل ببنود هذا االتفاق، ونحن ال نخفي شيئاً عن شعبناعليه، وال

، ينشر نصه الكامل على التوازي؛ قال الحيـة         "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وفي حوار أجراه معه مراسل      
أعطت التهدئة عن قناعة ومن مبدأ القوة وليس تحت         " حماس"إّن المقاومة بفصائلها وعلى رأسها حركة       "
، مشيراً إلى أنه إذا غادر االحتالل مربع التهدئة فإّن المقاومة سـتدرس كيفيـة               "إلرهاب وتهديد السالح  ا

  .الخروج منه مجتمعة
هناك جهوداً متناثرة، لكن حتى اللحظة لم تنضج هـذه          "وعن الحوار الوطني؛ قال القيادي الفلسطيني إّن        

  ".ني الفلسطيني وبرعاية عربية ونحن جاهزونالجهود، ونحن نأمل من جانبنا أن ينطلق الحوار الوط
  ٢٧/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وكتائب األقصى تطالب بشمل الضفة .. تتّهم رام اللّه بخرق التهدئة" حماس" .١٢

، على لسان المتحدث باسمها سـامي أبـو زهـري، إن تجـاوزات              "حماس"قالت  :  قيس صفدي  -غّزة  
، "تمثل محاولة ال تخدم إال االحتالل لتبرير حـصاره        "إلجماع الوطني   ل" كتائب شهداء األقصى  "مجموعة  

أطرافاً في رام اهللا لها عالقة مباشرة بتحريك وتوجيه هذه المجموعة التي لم يكن لها أي فعل                 "مضيفاً إن   
  ".حينما كانت تحرق غزة بأكملها

ستتخذ كل مـا يلـزم مـن        " ةالحكوم"، مؤكداً أن    "هذه المجموعة من هذه الممارسات    "وحذّر أبو زهري    
األطراف التي تقف خلف هذه المجموعـة       "إجراءات لحماية اإلجماع الوطني والمصلحة الوطنية، محّمالً        

كتائب شهداء  "ورّدت  ". المسؤولية الكاملة جنباً إلى جنب مع االحتالل عن الحصار المستمر على الشعب           
مـا هـو إال رسـالة       "لها إن إطالقها للصواريخ     ، وقالت في بيان     "الحمساوية"على التهديدات   " األقصى

، داعيـة   "لالحتالل بأن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام الخروق اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني            
 ".إعادة ترتيب أوراق التهدئة لتشمل الضفة"إلى 

  ٢٨/٦/٢٠٠٨األخبار 
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  فتح غير ملتزمة باتفاق التهدئة في غزة : زكريا الزبيدي .١٣

قال زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء األقصى في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أن حركته  :نجني
: وقال الزبيدي لهيئة اإلذاعة البريطانية أمس .وفصائل المقاومة) إسرائيل(غير ملتزمة باتفاق التهدئة بين 

 حركة فتح وبمعزل عن قيـادة       إن حماس ال تمثل الشارع الغزاوي، وقد وقعت اتفاق التهدئة بمعزل عن           "
لقيادة كتائب شهداء األقصى الحق في ضرب العـدو  " وأضاف الزبيدي  .على حد قوله ".كتائب األقصى
   ".متى شاءت

  ٢٨/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   ويطالبها باإللتزام بالتهدئةالرجوب يدعو فتح لوقف إطالق الصواريخ .١٤

 عضو المجلس الثوري لحركة فـتح       ، في رام اهللا،   الرجوب جبريل   قال:  وكاالت األنباء  - القدس المحتلة 
 مؤكـدا ضـرورة     ، إسرائيل خطأ يجب أن يتوقف     ىإن إطالق الصواريخ عل    - في تصريحات أمس     -

 وطالب الرجوب أبنـاء     ،سحب الذرائع من إسرائيل والتوقف عن كيل االتهامات بين الفصائل الفلسطينية          
  .ىئة كمصلحة وطنية بالدرجة األولحركة فتح في قطاع غزة بااللتزام بالتهد

  ٢٨/٦/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  لمتابعة التهدئة وتؤكد على اإلجماع الوطني" خلية األزمة"لجان المقاومة تشارك في  .١٥

، الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، بان قيادة لجان المقاومـة             "أبو مجاهد "أعلن  : غزة
عيد صيام على االشتراك في خلية األزمة المشكلة من الفـصائل الفلـسطينية             اتفقت مع وزير الداخلية س    

وطالب الناطق باسم لجان المقاومة القيادة المصرية بالضغط علـى الحكومـة             .لمتابعة موضوع التهدئة  
لكافة أشكال االستفزاز التي يمارسها االحتالل الصهيوني في مـدن الـضفة            "الصهيونية للوقف الفوري    

لمحتلة؛ وإال فإن األمور سوف تكون واضحة بأن العدو يبيت النية إلى تخريب الجهود المصرية               الغربية ا 
ألويـة الناصـر    "بأن اللجان وجناحها العسكري     " أبو مجاهد "وأكد   ".في توسيع التهدئة لتشمل مدن الضفة     

ت مـن أجـل     ولن تخرج عنه، وإن التهدئة من منظور المقاومة جاء        "مع اإلجماع الوطني    " صالح الدين 
  ".التخفيف عن أبناء شعبنا في قطاع غزة والذي عايش على مدار عامين حصار صهيوني ظالم

  ٢٧/٦/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  تخريب األمن اللبنانيالمخيمات لن تستخدم ل: حمدان يلتقي بهية الحريريأسامة  .١٦

ئه في مجدليون النائب بهية الحريـري       في لبنان أسامة حمدان، اثر لقا     " حماس"أعلن ممثل حركة    : صيدا 
ان هناك جهودا تبذل لتشكيل قيادة سياسية فلسطينية موحدة في لبنان تضم جميع الفصائل، وتتولى ادارة                "

، "الحوار مع الحكومة اللبنانية القادمة، للوصول الى تسوية للوضع الفلسطيني وضبط اوضاع المخيمـات             
 المخيمات إلثارة أي قالقل أو اضطرابات في الوضع األمني في           مؤكداً أنه من غير المسموح أن تستخدم      

لبنان، ألن لها نتائجها السلبية سواء على المخيمات أو على القضية الفلسطينية أو على الوضع في لبنـان                  
  . وكل هذا مرفوض

 - يواكد ان اعادة اعمار مخيم نهر البارد هي عنوان لتثبيت حق العودة، وخطوة باتجاه وفاق فلـسطين                
لبناني دائم غير قابل للنقض، باتجاه أن يتحقق هذا الحق وان تسقط كل المشاريع التي تسعى إللغائـه أو                   

  . تضييعه
أو تحالف القوى الفلسطينية، في القوة األمنية التي شكلت لتسلم النقطة           " حماس"عن عدم مشاركة حركة     و

، كان هناك   "حماس"قرار بأن تشارك حركة     لم يكن هناك    : المستحدثة في تعمير عين الحلوة، قال حمدان      
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. اتفاق بأن تكون المشاركة في الحاجز من تحالف القوى الفلسطينية ومن القوى االسالمية فـي المخـيم                
وأعتقد أن األمور تسير بهذا االتجاه وأن التحالف على وشك أن يقوم بفرز عدد من العناصر للمـشاركة                  

  . في ادارة هذا الحاجز
  ٢٨/٦/٢٠٠٨السفير 

  
  يتراجع عن موقفه" الشاباك" وضغوط شعبية على أولمرت بشأن شاليط .١٧

أمس إن رئـيس جهـاز المخـابرات العامـة          " هآرتس" قالت صحيفة    : برهوم جرايسي  -غزة-الناصرة
، يوفال ديسكين، بات رأيه مؤيدا إلطالق سراح أسرى فلسطينيين كان االحتالل قـد              "الشاباك"اإلسرائيلي  

 فيها إسرائيليون، وذلك شرط أن يتم نقلهم إلى قطاع غزة أو لخارج الوطن، إن كانوا                أدانهم بعمليات قتل  
من الضفة، وهذا بالتزامن مع انطالق حملة شعبية إسرائيلية ضاغطة من أجل إطـالق سـراح جنـدي                  

وحسب الصحيفة، فإن ديسكين يقترح اآلن اتباع نموذج محاصري          .االحتالل في قطاع غزة جلعاد شاليط     
، الذين تم إبعادهم إما إلى قطاع غـزة أو إلـى            ٢٠٠٢ المهد في بيت لحم المحتلة، في شتاء العام          كنيسة

خارج الوطن، موزعين على دول أوروبية، في حال كانوا من بين األسرى الـذين يعتبـرهم االحـتالل                  
 ".خطرين"

ـ              نهم المستـشار   وحسب الصحيفة فإن عددا من المسؤولين العسكريين يؤيدون اقتراح ديسكين، ومـن بي
الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيلية لشؤون الجنود األسرى والمفقودين، عوفر ديكل ووزيـر الحـرب              

 .إيهود باراك، ورئيس أركان جيش االحتالل غابي أشكنازي
عن " يديعوت أحرنوت "وكذلك رئيس أركان الحرب السابق، دان حلوتس، فقد أعرب في مقابلة لصحيفة             

، من منطلـق    "ثمنا باهظا " إلطالق سراح الجندي شليط، حتى وإن كلّف ذلك إسرائيل           تأييده إلبرام صفقة  
 .الحفاظ على جنود االحتالل

هذا وانطلقت أمس حملة شعبية تقودها أمهات لجنود االحتالل، تطالب بإطالق سراح جنـدي االحـتالل                
نت مسؤولة في الحركـة     غلعاد شليط، وتظاهرت عشرات النساء قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة، وأعل          

واعتبر مراقبـون أن     .أن الهدف من هذه الحملة هو تجنيد الرأي العام ليضغط من أجل دفع قضية شليط              
هذه حملة ضاغطة باألساس على الحكومة واألجهزة األمنية لتتعامل بجدية أكثر مع ملف األسرى مـن                 

 .جنود االحتالل في قطاع غزة ولبنان
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  مطلقي الصواريخ وباراك يمتدح صيامعلى نائب أولمرت يطالب برد  .١٨

توجه كل من وزيرة الخارجية تسيبي :  كفاح زبون- رام اهللا من ٢٨/٦/٢٠٠٨ الشرق األوسط ذكرت
لفني، ونائب رئيس الحكومة حاييم رامون، الى أولمرت وباراك طالبين توجيه ضربة عسكرية الى 

وقال رامون ان الفصائل الفلسطينية ستواصل هذا اللعب مع اسرائيل، . مطلقي الصواريخ في قطاع غزة
هذه " حماس"وحذر من أن تستغل ". حتى نعتاد على تحمل صاروخين او ثالثة في كل يوم مع التهدئة"

المدة لتعزيز قوتها العسكرية أكثر وأكثر، بحيث تستطيع إدارة حرب مع اسرائيل، مثلما فعل حزب اهللا 
قد انضم اليهما في هذا الموقف وزير البنى التحتية من حزب العمل، بنيامين بن اليعيزر، و. في لبنان

  . الذي طالب بالرد على الصواريخ بقوة شديدة
لكن أوساطا في مكتب رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، قد امتدحت تصرف 

خلية سعيد صيام، في غزة إزاء قصف الصواريخ على والخطوات التي اتخذها وزير الدا" حماس"حكومة 
وقال مصدر كبير مقرب من أولمرت انه يتابع باهتمام . البلدات االسرائيلية وخرق اتفاق التهدئة

، حيث عقد صيام، اجتماعا طارئا لقادة الفصائل الفلسطينية، وطلب منها "حماس"االجراءات التي اتخذتها 
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بتصريحات الناطق بلسان حكومة غزة، طاهر النونو، التي نعت فيها خرق كما أشاد . االلتزام بالتهدئة
  ". ليس مقاومة، بل مساس بالمصلحة الوطنية"التهدئة بأنه 

وفي أعقاب ذلك قرر باراك االستمرار في التهدئة ورفض األصوات الداعية للرد على إطالق الصواريخ 
ي يتم من خالله تزويد قطاع غزة بالوقود بشكل وأمر قواته بفتح المعبر الذ. بعملية اجتياح عسكرية

وقال إنه سيأمر بفتح بقية المعابر لدخول المواد الغذائية واألدوية ومواد البناء بشكل تدريجي في . مؤقت
  .حالة االلتزام الفلسطيني بالتهدئة

ومة  قال حاييم رامون انه يتعين على الحك: د ب أ- غزة من ٢٨/٦/٢٠٠٨ الغد األردنية وأضافت
الفلسطينية " الخروقات"وقال انه لم يفاجأ بـ .اإلسرائيلية إعادة النظر في اتفاق التهدئة مع الفلسطينيين

القول إنه يبدو في الوقت " مصادر سياسية إسرائيلية كبيرة"وفي سياق متصل، نقلت اإلذاعة عن  .للتهدئة
 ".الحاضر أن زوال التهدئة أصبح مسألة وقت فقط

  
  واتفاق سالم.. بتبادل األسرى وهدنة طويلة األمدحماس ا إلى مكافأة عمير بيرتس دع .١٩

والحرص " حماس"صرح وزير الدفاع االسرائيلي السابق، عمير بيرتس، بأن اتفاق التهدئة مع  :تل أبيب
الذي يبديه قادتها على تثبيته وإنجاحه، هو اشارة مهمة من هذه الحركة تستلزم ردا ايجابيا مناسبا من 

، تبدأ في صفقة تبادل "حماس"واقترح بيرتس ان يكون الرد بإجراء مفاوضات مباشرة مع  .لاسرائي
. األسرى إلطالق سراح الجندي األسير، جلعاد شليط، وتتطور الى هدنة طويلة األمد وربما اتفاق سالم

نه ال يقترح وفي رد على سؤال حول اآلثار السلبية لهذه المحادثات على السلطة الفلسطينية قال بيرتس إ
، يجب أن )أبو مازن(فهو يعتقد ان الرئيس محمود عباس . أن تقفز اسرائيل عن السلطة، بل بالعكس

" حماس"وأعرب عن تقديره بأن مثل هذه المفاوضات يمكن أن تؤدي بقيادة . يكون راعيا لهذه المحادثات
وتتراجع عن " فتح"مع الى تغيير جدي في مجمل مواقفها من التطورات األخيرة، فتجري مصالحة 

  . انقالبها على الرئيس أبو مازن وتعود الى الحكم المشترك تحت رئاسته
وقال بيرتس، الذي كان قد التقى مع وزير الدفاع الحالي، إيهود باراك، أول من أمس، ان لديه معلومات 

اليات في عالقاتها باتت مستعدة لتشكيل حكومة تكنوقراطية، حتى تنهي االشك" حماس"تشير الى ان قيادة 
قد استفادت من تجربتها في الحكم في قطاع غزة " حماس"ولم يستبعد بيرتس ان تكون قيادة . االقليمية

ودعا الحكومة الى المبادرة لفتح . وتوصلت الى قناعات جديدة حول عالقاتها مع اسرائيل ومع الغرب
ك االعتراف باسرائيل وقبول والتفاوض معها حول كل شيء، بما في ذل" حماس"صفحة جديدة مع 

االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل، وإقامة السالم على 
 ".دولتان لشعبين"أساس مبدأ 

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 باراك هرب مثل الكلب المضروب: مقربون من اولمرت .٢٠

ن وصفتهم بالمقربين من رئيس الوزراء ايهود اولمرت قولهم امس، عم" هآرتس"نقلت صحيفة : رام اهللا
وذلك في تعقيبهم على االتفاق الذي تم بين " الكلب المضروب"ان وزير الجيش ايهود باراك هرب مثل 

وادعى  .اولمرت وباراك االربعاء بشأن امتناع حزب العمل عن تأييد مشروع قرار لحل الكنيست
 التصويت في الكنيست ان باراك هو من بادر لطرح الحل الوسط خشية مقربون من اولمرت  بعيد افشال

وقال من  .ان يقوم اولمرت بعزل وزراء حزب العمل وطردهم من الحكومة ما يعني االطاحه به شخصيا
خشي باراك ان يتم طرده يوم االربعاء من الحكومة وان " بالمقربين من اولمرت " هآرتس"وصفتهم  

ونقلت الصحيفة عن اولمرت  ".س وهو مواطن عادي بعيدا عن وزارة الجيشتشرق عليه شمس الخمي
لن يحاسب من طعنه في الظهر وانه يستطيع العمل والتعاون مع باراك "قوله خالل احاديث خاصة بأنه 
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لكنه لن ينسى من نسجوا المؤامرات ضده اثناء انشغاله باستقبال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
  ".الرئيس المصري حسني مبارك لبحث اهم القضايا المتعلقة بدولة اسرائيلواالجتماع مع 

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حزب اهللا في عداد االموات وأؤيد بشكل قاطع أطالق القنطارى الجنديان لد: حالوتس .٢١

ي أول تصريح رسمي إسرائيلي غيـر مـسبوق عـن مـصير الجنـديين                : زهير اندراوس  -الناصرة
منظمة حزب اهللا اللبنانية قال قائد هيئة األركان العامة الـسابق فـي جـيش               ىن المأسورين لد  اإلسرائيليي

الجميع أن يعرفوا بأن الجنديين، اودي      ىاالحتالل اإلسرائيلي الجنرال المتقاعد دان حالوتس، إنه يتحتم عل        
 . بمنتهـي الـصراحة    ريغف وايهود غولدفاسر، قد توفيا وأنهما ليسا في عداد األحياء، وهذه األقوال هي            

جاءت تصريحات حالوتس في مقابلة مطولة نشرتها الجمعة أوسع الصحف العبرية انتشارا فـي الدولـة                
تابع الجنرال اإلسرائيلي، قائال في معرض رده علي سؤال إنه يؤيد تأييـدا        ).يديعوت احرونوت (العبرية  

  .حتالل، سمير القنطارجارفا وحازما أطالق سراح عميد األسري اللبنانيين في سجون اال
بين إسـرائيل وحـزب اهللا      ىفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر إسرائيلية أن اتفاقية صفقة تبادل األسـر            

  .مبلورة وجاهز للتوقيع وهي في انتظار مصادقة الحكومة اإلسرائيلية، ومن ثم توقيع الطرفين
  ٢٨/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "إسرائيل"م بركة يستهجن تبني وسائل إعالم عربية مزاع .٢٢

محمد بركة، تطوع وسائل إعـالم عربيـة        " الكنيست"استهجن النائب العربي في      :نابلس أمين أبو وردة   
ليست قادرة على التقدم بالعملية السياسية بسبب أزمتها الداخلية، مـن           " إسرائيل"لتبني مزاعم أن حكومة     

" إسـرائيل "اطية البرلمانية، إن حكومات     وقال رئيس كتلة الجبهة الديمقر     .دون أن تتعمق أكثر في الحقيقة     
اعتادت على استغالل أزماتها الداخلية للتهرب من العملية السياسية ومستحقات الـسالم، وهـي ذرائـع                

  .واهية
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تل أبيب تعترف ضمنا بإجراء تدريب لقصف المنشآت النووية اإليرانية .٢٣

اكتفى متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي بـالقول إن سـالح          : اندراوس القدس العربي من زهير      -الناصرة
. الجو يجري تدريبات منتظمة على مهام مختلفة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجههـا إسـرائيل              

وكانت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية قالت إن تل أبيب نفذت تدريبات عسكرية واسعة هذا الشهر في                
أمـس  ) هآرتس(إلى ذلك، قالت صحيفة     .  لهجوم عسكري ضد منشآت إيران النووية      خطوة تبدو استعدادا  

إن المسؤول اإلسرائيلي الذي وصفته بالموثوق جدا قال إن الخارجية اإلسرائيلية عبرت عـن رضـاها                
التام، وأيضا وزارة األمن اإلسرائيلية من التوجهات التي تتلقاها الدولة العبرية حول التدريب فوق سماء               

ولكن، أضافت الصحيفة، رفض المسؤول عينه تأكيد أو نفي النبأ عن التدريب في اليونان علـى                . ليونانا
  .ضرب المفاعل النووي اإليراني

  ٢٨/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   خطّطت في الخمسينيات الحتالل بيروت"إسرائيل" .٢٤

راً كتبه أميـر أورن،  ، في ملحقها األسبوعي، أمس، تقري"هآرتس"نشرت صحيفة : حيفا ـ فراس خطيب 
ويشير التقرير إلـى    . ١٩٥٠تم الكشف في جزء بسيط منه، عن تخطيط إسرائيلي الحتالل لبنان في عام              

، تخّوفت الدولة العبرية الحديثة العهد، من أنّ دوالً إسالمية مثل باكستان وتركيا،             ١٩٤٩أنَّه في آذار عام     
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 اإلغالق على شـواطئها، وفـي التهديـد المـدفعي           ، في )مصر وسوريا ولبنان  (ستشارك الدول العربية    
" التخطيط االستراتيجية "وقد أمرت دائرة    .  بالهجوم على لبنان   ١٩٥٠وفكرت في أيار عام     . البحري عليها 

ـ            عمليات مـشتركة   "في هيئة األركان ضابط تخطيط العمليات في سالح البحرية باالستعداد إلمكانيتين ل
وفي مقابـل هـذا، خطّـط الجـيش          . نهر الليطاني، واحتالل بيروت    إحكام السيطرة على  ": في الشمال 

وأشار القائم بأعمال المدير العام للـدائرة، أرتـور هينـك، إلـى أنّ              . اإلسرائيلي لعملية بحرية في غزة    
  ".كانتا تختلفان من حيث ماهّيتهما ووسعهما بشكل كبير"العمليتين 

  ٢٨/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
 "اسرائيل"فـي العراق تظهر في كتب دينية يهودية مصادرة  .٢٥

امس ان كتبا نادرة للديانة اليهوديـة كانـت الدولـة           " هآرتس" ذكرت صحيفة    :ا ف ب   -القدس المحتلة   
صحيفة من هذه   الوذكرت   .العراقية صادرتها في عهد نظام صدام حسين ثم سرقت، ظهرت في اسرائيل           

 وجزء من كتب االنبياء التـي       ١٤٨٧يوب نشر في    االعمال الثمينة المكتوبة باللغة العبرية تعليق لسفر ا       
وقال النائب العمالي موردخاي بن بورات الذي يتحدر من العراق ويعمل           . ١٦١٧نشرت في البندقية في     

اشـتريناها مـن    "قرب تل ابيب حيث تعرض هـذه االعمـال، للـصحيفة            " مركز ارث يهود بابل   "في  
 ". اللصوص

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  

  ائيلية لشراء الشقق في أوروبا وأميركا وأنحاء العالمهجمة إسر .٢٦
عن هجمة اسرائيلية كبيرة على شراء الشقق في الواليات المتحدة " معاريف"كشفت صحيفة : القدس

االميركية واوروبا ، خصوصا فرنسا وشرق اوروبا، وكافة انحاء العالم لالستفادة من التراجع الكبير 
ال تنقطع التقارير عن انهيار اسواق العقارات "وقالت الصحيفة  . الشيكللسعر الدوالر االميركي مقابل

في الواليات المتحدة وبريطانيا عن التدفق، ويستغل االسرائيليون ضعف الدوالر بالقياس الى الشيكل، 
واشارت  ".وينقضون على أسواق الشقق والعقارات في الخارج ويزداد حجم االستثمار ازديادا عظيما

مستندة الى معطيات جديدة في بنك اسرائيل الى ان استثمارات القطاع الخاص في سوق الصحيفة 
 ماليين دوالر فقط في نيسان ٦ مليون دوالر في شهر ايار قياسا الى ١٧العقارات في العالم ارتفعت الى 

ت من يعبر هذا المبلغ عن المحصل العام لمشتريات االسرائيليين الخالصة، بعد حسم المبيعا"وقالت 
  ".العقارات في الخارج

 ٢٨/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   تلغي الجمارك على الحديد سعياً لخفض األسعار"إسرائيل" .٢٧
الغى وزير المالية االسرائيلي روني بار أون الجمارك المفروضة على الحديد الذي شهدت : القدس

لبناء والبنى التحتية، علما بأن سعر اسعاره ارتفاعا كبيرا في االشهر االخيرة، وذلك لمساعدة مقاولي ا
وذكرت مصادر اسرائيلية ان القرار بالغاء الجمارك  %.٧٠الحديد ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 

اتخذ على اساس تحليل اقتصادي لفرع الحديد بالقياس الى دول أخرى، أجري بالتعاون مع محافل مهنية 
خارجية، وتبين من التحليل أن اسعار االستيراد هي التي تقرر أسعار الحديد في السوق، وعليه فان 

يخفض اسعار الحديد، كما أن الغاء الجمارك كفيل بان يؤدي الى توفير تخفيض الجمارك من المتوقع أن 
  .عشرات ماليين الشواكل في السنة لالقتصاد

  ٢٨/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  متظاهراً ضد الجدار٢١ فلسطينيين في الضفة وإصابة ٦اعتقال  .٢٨
فجر أمس من محافظتي قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين فلسطينيين :  يوسف الشايب–رام اهللا

 ٢١من جهة أخرى، ذكرت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان، أن نحو ، وبيت لحم في الضفة الغربية
متظاهر أصيبوا بالرصاص المطاطي واالختناق بالغاز خالل مسيرة ضد الجدار نظمها أهالي قرية نعلين 

 المشاركون والمنظمون للمسيرة الوصول إلى واستطاع،  متظاهرا الخميس١٢برام اهللا أمس بعد اعتقال 
الجرافات وإيقافها عن العمل وإعادتها، رغم ان الشركة اإلسرائيلية المنفذة للجدار هناك، أحضرت ثالث 
جرافات إضافية للعمل، بهدف التسريع في انجاز مخطط البناء، إال أنهم وبسبب المقاومة الشعبية، لم 

وقام جيش االحتالل، وفق شهود عيان، بضرب مبرح لمجدي ،  متر١٢٠٠يتمكنوا من انجاز أكثر من 
صالح عميرة، الذي وقف فوق الجرافة لمنعها من العمل، ورزق دبوس الذي افترش األرض ليمنع عمل 

 .الجرافات
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 سنوات اليعرفون بأي ذنب سجنوا...  سجين إداري١٠٠٠ :مركز فلسطيني .٢٩

، هو توصيف لواحدة من تهم يواجهها فلسطينيون محتجزون منذ " على أمن المنطقةخطيرون": القاهرة
 نسخة منه، قال المركز الفلسطيني "الشرق األوسط" وفي بيان تلقت ،عدة سنوات إدارياً لدى إسرائيل

 إن ألف أسير إداري فلسطيني يقبعون تحت رحمة القائد العسكري ":أحرار لدراسات األسرى"
 األسرى ومحاموهم  أن:وأضاف. "خطيرون على أمن المنطقة": يواجهون ذات التهمةاإلسرائيلي، 

المجموعة ضد األسير، والتي تكون في الغالب عبارة عن ) التهم(المادة "يمنعون من معرفة محتوى 
وقال المركز إن عدنان . "تقارير عمالء، وعلى أثرها يتم تمديد وتجديد االعتقال اإلداري لألسير

 عاماً، المحتجز في سجن النقب اإلسرائيلي، هو أقدم أسير يقبع تحت سيف االعتقال ٤٣، حمارشة
وقالت زوجته إن ، اإلداري على اإلطالق، وهو أب لستة أوالد، ومن مواليد بلدة يعبد قضاء مدينة جنين

دة ستة معاناة زوجها مستمرة منذ خمس سنوات متواصلة بعد أن تم تمديد اعتقاله اإلداري أخيراً لم
 .٢٠٠٣ شهراً، منذ اعتقاله آخر مرة نهاية عام ٥٤، وأمضى ما مجموعه حتى اآلن ١٨أشهر، للمرة 

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط  
  
  االحتالل يشجع شباب القدس على إدمان المخدرات .٣٠

 أصدرت دائرة الدراسات واألبحاث في الهيئة الوطنية العليا للحد من انتشار:  يوسف الشايب- رام اهللا
آفة المخدرات في األراضي الفلسطينية دراسة لها حول تفاقم مشكلة المخدرات بين الشباب، أكدت فيها 
على االرتفاع الكبير في نسبة انتشار المخدرات بأنواعها بين الشباب الفلسطيني، في األعوام األخيرة، 

بتشجيع من االحتالل وخاصة في مدينة القدس التي تعاني أكثر من غيرها من المدن الفلسطينية، و
وتحدثت الدراسة أن لتفاقم المخدرات في األراضي ، اإلسرائيلي وفق اإلحصاءات الرسمية واألهلية

الفلسطينية المحتلة أسباب عديدة ترجع إلى عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود، والتي يتم 
ما بين اإلسرائيليين والعرب، ما يؤدي إلى تهريب المخدرات من خاللها، إضافة إلى االحتكاك واالختالط 

اكتساب العادات السيئة ومنها تعاطي المخدرات، كما أن االحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية بكافة 
المجاالت على حياة المواطن الفلسطيني تلعب دورا هاما في تشجيع تعاطي المخدرات، خصوصا عدم 

أمام مرأى : وقالت الدراسة، الحقة تجار ومروجي المخدراتاكتراث سلطات االحتالل اإلسرائيلي بم
 .ومسمع من االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  ٢٠٠٠ شهيدا منذ انتفاضة ٥٤٢١: إحصائية فلسطينية .٣١
بمناسبة مرور عامين على أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في غزة ذكرت :  ردينة فارس-غزة  

مواطناً، معظمهم في القطاع ليصل بذلك عدد ) ١٣٦٤(ية أن قوات االحتالل قتلت احصائية فلسطين
وحسب اإلحصائية . شهيداً) ٥٤٢١( إلى ٢٠٠٠سبتمبر عام٢٨ضحايا انتفاضة األقصى التي اندلعت في 

) ١١٦٧(، بينهم ٢٠٠٦ يونيو ٢٥مواطناً استشهدوا منذ إقدام المقاومة على أسر شاليط في ) ١٣٦٤(فإن 
 وأوضحت اإلحصائية أن من بين الشهداء ،في الضفة، وسبعة في القدس المحتلة) ١٩٠(ة، وفي غز

 منذ تنفيذ ٢٠٠٦ وأشارت إلى أنه سقط في عام ،طفالً هم دون سن الثامنة عشرة من العمر) ١٩٣(
طفال، موضحةً أن من بين الضحايا ) ٨٧(شهداء، بينهم ) ٥٠٥(عملية أسر الجندي وحتى نهاية العام 

 وأفادت اإلحصائية أن ،شهيداً في الضفة وشهيد واحد في القدس المحتلة) ٦٣( شهيداً في غزة و) ٤٤١(
) ٩١(استشهدوا في قطاع غزة، ) ٣١٥(طفالً، و) ٤٢(مواطناًً بينهم ) ٤١٢( سجل استشهاد ٢٠٠٧عام 

طفالً هم ) ٦٤(وأوضحت أن من بين الشهداء . في الضفة الغربية، وستة شهداء في مدينة القدس المحتلة
ويتصدر شهر مارس ، شهيداً في الضفة) ٣٦(شهيداً في قطاع غزة، و) ٤١١(دون سن الثامنة عشرة، و

 .شهيداً) ١٢١(قائمة األشهر في العام الحالي بواقع 
  ٢٨/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "مقابر األحياء"عاقب األسرى بعزلهم في ت "إسرائيل" .٣٢

) أم قيس (لجلمة اإلسرائيلي بإنهاء عزل األسيرة رجاء الغول        لم تقتنع إدارة سجن ا    : أحمد شاكر -رام اهللا   
إال بعدما أضربت عن الطعام وساءت حالتها الصحية بعد عزل لمدة شهر وهذه ليست المرة األولى التي                 

وتمثّل سياسـة عـزل     ،  تُعزل فيها أم قيس، إذ إنها تعرضت لهذا العذاب لنحو خمسة أشهر على فترات             
رائيلية ونقلهم بظروف قاسية وصعبة إلى زنازين انفرادية ال تـصلح للعـيش             األسرى في السجون اإلس   

ـ     ،  اآلدمي، أقسى وسائل القمع بحق األسرى      إدارة " إن   ":األخبار"وقالت األسيرة المحررة رجاء الغول، ل
السجون اإلسرائيلية تضّيق الخناق على األسرى الفلسطينيين والعرب وتمـنعهم مـن زيـارة األهـالي                

من ناحيته، حذر مدير دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحـررين الفلـسطينية، عبـد               . "نوالمحامي
الناصر فروانة، من خطورة سياسة العزل االنفرادي التي يجرى فيها قتل األسرى جسدياً ونفسياً، وفترة               

لمعتقـل  العزل تمتد لتصل في بعض األحيان إلى أكثر من خمسة عشر عاماً كحالة األسير أحمد شكري ا                
 .منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً قضى غالبيتها العظمى وال يزال متنقالً ما بين أقسام العزل وزنازينه

  ٢٨/٦/٢٠٠٨األخبار 
  
 جنود االحتالل ينكلون بصحفي عاد الى غزة بجائزة عالمية .٣٣

ل يوم  الصحفي محمد المغير أن جنود االحتالل اعتدوا عليه بالضرب والتنكيصرح ذكر، - وفا-غزة 
شمال قطاع غزة خالل عودته من بريطانيا إلى أرض الوطن " إيرز"أمس االول، على معبر بيت حانون 

العالمية، عن مجموعة " Martha Gelhorn Journalism Prize 2008"بعد حصوله على جائزة 
األميركية تناولت الوضع " تقرير واشنطن لشؤون الشرق األوسط"قصص إخبارية نشرها في مجلة 

إن جنود : وقال المغير، اإلنساني القاسي الذي يعيشه سكان قطاع غزة جراء الحصار اإلسرائيلي
، موضحا أنهم "أنت من حصلت على جائزة عالمية انبطح أرضا"االحتالل نكلوا به، وسخروا منه بالقول 

 .داسوا على رقبته بأقدامهم
 ٢٨/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة   

  
  



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                   ١١٢٢:         العدد                  ٢٨/٦/٢٠٠٨السبت : التاريخ

  ح ومخاطرة بالحياة األنفاق وسيلة لتهريب السال .٣٤
 هذا هو العنوان الذي اختاره بـول        ،"في أنفاق غزة، يجازف المهربون بحياتهم من أجل السالح والربح         "

مارتن لمقاله الذي أرسله من رفح وتحدث فيه عن األنفاق السرية التي تربط بين قطـاع غـزة وشـبه                    
مت لنقل البضائع والسالح واألشخاص بين       هذه األنفاق استخد    والتي بين فيها ان     ،جزيرة سيناء المصرية  

 فـي تهريـب     ٢٠٠٣ منذ ينـاير     ، وأنها استخدمت  رفح الفلسطينية ورفح المصرية منذ أوائل التسعينات      
كميات كبيرة من األسلحة من بينها عشرات صواريخ وقاذفات األر بي جي ومئات الكيلوجرامات ومئات               

ثم ينتقل بول فـي تحقيقـه إلـى         ،  رى من الذخيرة  البنادق وعشرات اآلالف من الرصاصات وأنواع أخ      
أسـوأ  " مهنته بأنها    أحد المهربين الظروف التي يعمل فيها المهربون في هذه األنفاق والتي ألجلها يصف            

  ". مهنة في العالم
 ٢٨/٦/٢٠٠٨بي بي سي 

 
 حزب اهللا ينفي وجود اتفاق خطي على صفقة األسرى .٣٥

لى صلة مباشرة بملف تبادل األسرى بين الحزب ع" حزب اهللا"نفى مصدر مسؤول في : بيروت
نفياً قاطعاً ما أوردته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية حول التوصل إلى اتفاق خطي عبر الوسيط " إسرائيل"و

: وأكد المصدر، أن ال صحة على اإلطالق لما تروجه الصحيفة اإلسرائيلية وقال. االلماني رهارد كونراد
عرقلتها من خالل المماطلة بالرد على مطالب " إسرائيل" تامة، وتحاول إن المفاوضات مستمرة بسرية"

من أن " إسرائيل"ورفض المصدر إعطاء أي تفاصيل، والرد على سؤال حول ما تروجه ". الحزب
إن هذا شأن : "، وقال"الجنديين اإلسرائيليين اللذين أسرهما الحزب ميتان، ولكنها ال تعلم مكان دفنهما

، "إسرائيل"وأكد المصدر أن ال اتصال مباشراً حول تبادل األسرى مع ". ل لحزب اهللا فيهإسرائيلي ال دخ
إن جميع االتصاالت تتم عبر الوسيط األلماني الذي لم يبلغ الحزب بأي شيء حتى اآلن حول : "وقال

  ".وجود مثل هذا االتفاق المزعوم
  ٢٨/٦/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  باالنهيار ومطلوب أن تشمل الضفة وغزةالتهدئة هشة ومهددة : صبيح .٣٦

وصف األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد  : ربيع شاهين-القاهرة 
وقال إن . في أي وقت بسبب سياسات إسرائيل" هشة ومهددة باالنهيار"صبيح التهدئة بأنها ما زالت 

ي مكان واحد حيث تمت تجربة التهدئة مرتين قبل ذلك التهدئة الشاملة مطلوبة في الضفة وغزة وليس ف
ليست جادة في التعامل مع هذه القضية ودلل على ذلك " إسرائيل"واعتبر صبيح أن . وانتهكتها إسرائيل

بتضارب التصريحات الصادرة عن رموزها وأركانها ومن يعتبرون أنفسهم الصقور المتطرفين من 
آخر اوضح االمين العام المساعد أن الحوار الفلسطيني ما زال معلقا من جانب . أمثال نتانياهو وليبرمان

  .وينتظر قطع خطوات مهمة حيال التهدئة وتثبيتها باعتبارها العنصر الرئيسي الحاكم النطالق الحوار
 وأشار إلى وجود اهتمامات عربية واسعة خاصة من المملكة ومصر لتهدئة األجواء المناسبة للحوار 

 أجل ضمان نجاحه وكشف صبيح عن مشاورات واتصاالت مكثفة تجري بين األمين العام الفلسطيني من
للجامعة العربية عمرو موسى وجميع األطراف المعنية الى جانب دول عربية أخرى عديدة بشأن هذا 
الموضوع، مؤكدا أن الحوار سيجري وفقا ألسس عديدة من بينها وثيقة مكة واالتفاقات العربية األخرى 

ولفت الى أن مكان الحوار ليس قضية خالفية وال تحتاج .  الصلة ما يعني أنه لن ينطلق من الفراغذات
الى جهد أو جدل وانما ما سوف يتناوله من موضوعات ويثمر عنه من نتائج مرجوة حيال مستقبل العمل 

  . الفلسطيني وما يواجهه من تحديات ضخمة
  ٢٨/٦/٢٠٠٨عكاظ 
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   مشروع قرار يدعو إسرائيل لوقف اإلستيطانمن الدوليإلى مجلس األتقدم ليبيا  .٣٧

قدمت ليبيا إلى مجلس األمن الدولي، أمس، مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى وقف االستيطان : نيويورك
وقال متحدث باسم الوفد الليبي، إن . في األراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة

أ بعد غد االثنين على مستوى الخبراء، لمعرفة ردود فعل العواصم المعنية المشاورات بشأن القرار ستبد
على القرار، والنظر في تعديالت من المتوقع أن يتقدم بها عدد من الدول األوروبية األعضاء في 

التخلي عن مشروع القرار، في حال حدوث "وقال مصدر دبلوماسي عربي إنه ال يستبعد . المجلس
ى األرض وتمكن األميركيون من الحصول على تعهد واضح من إسرائيل بوقف تطورات إيجابية عل
  ". النشاط االستيطاني

  ٢٨/٦/٢٠٠٨السفير     
  
 وطن الشعب الفلسطيني في فلسطين : ماكينجون  .٣٨

ان السناتور جون ماكين يقدر عاليا العالقات التي تـربط اميركـا            " راندي شوينيمان "قال  :  بترا –عمان  
وهو من منظمي حملة السناتور االميركي ماكين في بيـان          " شوينيمان"واضاف   .الردنبشعب وحكومة ا  

حصلت وكالة االنباء االردنية على نسخه منه ويتعلق بالتقارير التي نشرت في الـصحافة االردنيـة ان                 
  .السناتور ماكين يؤمن بأن الوطن للشعب الفلسطيني هو في فلسطين

ر جون ماكين يقدر عاليا العالقات التي تربط اميركا بشعب وحكومـة  ان السناتو :وفيما يلي نص البيان
السناتور ماكين يؤمن بأن الوطن للـشعب الفلـسطيني هـو فـي              .االردن الذي زاره في اذار الماضي     

ان هدف كثير من الحكومات االمريكية واالسرائيلية       " ولقد اكد عدة مرات علنا موقفه الذي يقول          ،فلسطين
 وامن، وكرئيس سأؤكد التزامنا بحل الدولتين الـذي يـسمح لكـل مـن االسـرائيليين                 ايجاد سالم دائم  

 ". والفلسطينيين بالعيش في امان وحرية، ويكونون قادرين على بناء مستقبل افضل النفـسهم ولعـائالتهم              
الذي سـبق ان    " روبرت كاقن "واضاف ان حملتنا تستفيد من عدد من المستشارين من خارجها بمن فيهم             

 كما انه لم    ،"جامعة نيويورك "ن بوضوح انه لم يتحدث في المكان الذي اشارت اليه التقارير الصحفية             اعل
 .يقل اي شيء عن االردن

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الدستور 
  
  شحنة من الوقود ستضخها إلى القطاع: اإلتحاد األوروبي .٣٩

قود الصناعي سـيتم     ألف لتر من الو    ٦٠٠أكد مسؤول باالتحاد األوروبي أن شحنة تقدر بنحو          :وكاالت
ضخها عبر نقطة ناحال عوز الحدودية إلى محطة كهرباء غزة حتى يستمر تشغيل المحطة عـدة أيـام،                  

وخرق فلـسطيني   " إسرائيلية"فيما أكد مصدر في األمم المتحدة أن التهدئة خُرقت ثماني مرات بينها سبع              
  . من الشهر الجاري١٩واحد منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ في 

  ٢٨/٦/٢٠٠٨خليج اإلماراتية ال
  
  خرقت التهدئة سبع مرات" إسرائيل: "األمم المتحدة .٤٠

العبرية عن مصدر في األمم المتحـدة قولـه إن هـذه            " يديعوت أحرونوت "نقل موقع صحيفة    : وكاالت
المعطيات ال تشمل إطالق صاروخ قسام من القطاع باتجاه سديروت سقط في منطقة مفتوحة، وأوضـح                

 خرقت التهدئة سبع مرات من خالل إطالق النار مـن البـر والبحـر باتجـاه مـزارعين                  "إسرائيل"أن  
  .فلسطينيين أثناء توجههم ألراضيهم

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  لوقف االستيطان" إسرائيل"مجموعة الثماني تدعو  .٤١

وا فيـه طرفـي     أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى أمس بياناً دع          : وكاالت
التـي تقـوض عمليـة      " وقف كل أعمال العنف   "الفلسطيني إلى تجميد االستيطان و    "  اإلسرائيلي"النزاع  
وأصدر وزراء خارجية الواليات المتحدة وروسيا وألمانيا وكندا وبريطانيـا وفرنـسا وإيطاليـا               .السالم

ن في مدينة كيوتو اليابانية من أجل       واليابان هذا البيان في ختام االجتماعات التي عقدوها على مدى يومي          
التـزامهم  "وأكد وزراء الخارجيـة      .التحضير لقمة قادة مجموعة الثماني في المدينة ذاتها الشهر المقبل         

 ".االستمرار في مساعدة الفلسطينيين وبينهم فلسطينيو غزة والعمل على تعزيز المؤسـسات الفلـسطينية             
 إلى اتفاق القامة دولـة فلـسطينية        ٢٠٠٨بحلول نهاية العام    للتوصل  "وجدد الوزراء دعمهم للمفاوضات     

  ".قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة لوضع حد للنزاع
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   باإلرهاب" إسرائيل"رئيس وزراء هولندي سابق يتهم  .٤٢

ويتهمهـا  " إسرائيل"نتقد فيه   يعد رئيس الوزراء الهولندي األسبق أندرياس فان آخت كتابا ي         : )آي.بي.يو(
العبرية التي أجرت مقابلة مع فان اخت أن األخير كان قـد أطلـق              " هارتس"وذكرت صحيفة   . باإلرهاب

" إسرائيل"كانون األول الماضي حول صراع الشرق األوسط يتهم فيه          / موقعا على االنترنت في ديسمبر    
ومن بين وسائل اإليضاح    . وتنفيذ سياسات عنصرية  بمعاملة الفلسطينيين بوحشية وبانتهاك القانون الدولي       

العـرب إلـى    "التي تضمنها الموقع شعار كتبه مستوطنون على جدار في الخليل بالضفة الغربية يقـول               
  ".غرف الغاز

ـ             ـ " الخطـأ  "ـوكان فان اخت قد انتقد المقاطعة الهولندية لحركة حماس واصفا إياها ب التـصرف   "ـوب
ع خجلي ألنني لم أدافع عن الفلسطينيين عندما كنت في الـسلطة، وبـسبب              تصرفت بداف "وقال  ". األحمق

 ".       التجربة التي اكتسبتها عندما زرت األراضي المحتلة في الماضي القريب
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وبريطانيا عدم التفاوض مع حماس" إسرائيل"ينبغي على : زعيم بريطاني محافظ .٤٣

ار وزير خارجية الظل في حزب المحافظين البريطاني المعارض ويليام هيغ دهشة            أث : عمر حنين  - لندن
وقـد  " إسرائيل"، وذلك للتأكيد على مدى دعمه الكامل ل       "صهيونياً"المراقبين عندما أعلن أنه يعتبر نفسه       

في حزب المحافظين، على أنـه  " إسرائيل"شدد هيغ في خطاب له خالل حفل غداء أقامته جمعية أصدقاء        
وكذلك بريطانيا عدم التفاوض مع حركة حماس، وطالبها بأن تتخلى عـن العنـف              " اسرائيل"ينبغي على   
  ".اسرائيل"ـوأن تعترف ب

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  وإيباك تؤكد أنها في سياق حماية أمن أمريكا".. إسرائيل"لـالكونغرس يزيد المساعدات  .٤٤

 مليون دوالر على المساعدة     ١٧٠ األول، على زيادة بنحو      صادق الكونغرس األميركي، أمس    :)ا ف ب  (
وتضاف هذه الزيادة إلى المساهمة األميركية      . التي تمنحها الواليات المتحدة إلسرائيل في المجال األمني       

وتندرج الزيادة الجديدة فـي     .  سنوات ١٠ مليار دوالر على     ٣٠الشاملة في الدفاع عن إسرائيل، والبالغة       
 مليار دوالر لحربي العـراق      ١٦٢يه مجلس الشيوخ األميركي ينص على ميزانية بنحو         قانون صادق عل  

  . وأفغانستان
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، وهي أقوى لوبي يهـودي فـي الواليـات          )ايباك(وأعربت لجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية األميركية       
 ٢,٥٥ذلك إلى   المتحدة، عن ارتياحها لهذا التصويت، موضحة أن المساعدة األميركية إلسرائيل سترتفع ب           

وأعلنت اللجنة، فـي بيـان، أن       . ٢٠٠٨ مليار دوالر لسنة     ٢,٣٨ مقابل   ٢٠٠٩مليار دوالر خالل سنة     
مساعدة هذه السنة تكتسي أهمية كبيرة لمصالح األمن األميركية، في الوقت الذي تواجه فيـه الواليـات                 "

ية والنفوذ المتزايد الذي تحظى به      المتحدة وإسرائيل تحديات جديدة، مع محاولة إيران امتالك أسلحة نوو         
  ". القوى المتطرفة المناهضة للغرب في جنوب إسرائيل في غزة وشمالها في لبنان

  ٢٨/٦/٢٠٠٨السفير 
  
   وإبقاء المعابر مفتوحةإلى الحفاظ على التهدئةالفلسطينيين واإلسرائيليين تدعو " أوكسفام" .٤٥

 الفلسطيني واإلسرائيلي الحفاظ على التهدئة في قطاع الخيرية الدولية الجانبين" أوكسفام"ناشدت منظمة 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية الى العمل بإيمان قوي "غزة، ودعا المدير التنفيذي للمنظمة جيرمي هوبز 

للحفاظ على التهدئة الحيوية لقطاع غزة وإبقاء كل المعابر مفتوحة ووقف كل أعمال العنف بعد عام كامل 
  ".لمعاناةمن سفك الدماء وا

  ٢٨/٦/٢٠٠٨الحياة 
  
  مناكفات أم إمالءات؟ ..للتهدئة" األقصى"و" الجهاد"خروقات  .٤٦

 عريب الرنتاوي 
: ، أيا كانت حججه ومبرراته، ال تفسير له سوى واحـد مـن اثنـين              "التهدئة"التفلّت الفصائلي من اتفاق     

والثـاني، أن يكـون     ...لداخليـة الفلـسطينية ا  " التجاذبات"األول، أن يكون مندرجا في سياق المناكفات و       
رافض للتهدئة وغير مرحب بها، وليس مستبعدا أبدا أن تكـون           ) إيراني(استجابة فصائلية لموقف إقليمي     
 .هذه الخروقات نتاجا لألمرين معا

نقول ذلك ونصر عليه، ألننا ال نأخذ على محمل الجد، أي من ذرائع الفصائل ومبرراتها لخرق التهدئة،                 
فصائل، من قبل منها التهدئة أو التزم بها أو عبر عن احترامه لإلجماع الفلسطيني حولهـا،                فجميع هذه ال  

ـ     أن توقف إسـرائيل  " باب العشم"، اللهم إال إذا كان هناك من يأمل من      "غزة أوال "كان يدرك أنها تتعلق ب
 للحـصار، وأن    عملياتها في الضفة، وكل فصيل من الفصائل، كان يعرف أتم المعرفة، أن ال رفع فوريا              

" التذاكي"التدرج المشروط لفتح المعابر ووفقا ألجندة زمنية محددة، هو أمر في صلب االتفاق، فلماذا هذا              
التي ال نتيجة لها سوى زيادة عذابات الشعب المحاصـر          " المراجل"، وهل من حاجة لكل هذه       "التشاطر"و

 .في القطاع؟
ـ       در ما كنا نقرأ من كتاب التجربة الفلسطينية، عندما حذرنا          ، بق "المندل"في الحقيقة، أننا لم نكن نضرب ب

" مـادة "إلـى   " التهدئـة "من احتماالت انهيار اتفاق التهدئة، وقد وقع ما كنا نخشاه ونحذر منه، وتحولت              
للمناكفات والتجاذبات الفلسطينية الداخلية، حتى أن قوى وفصائل لم تشتهر بشغفها بإطالق الـصواريخ،              

 المناقصات والمزايدات، وتكرمت علـى الـشعب الفلـسطيني بإعالنهـا االسـتعداد              دخلت على بازار  
 .التهدئة وليس الموافقة بها" احترام"لـ

 :مشهد غزة المعذبة، يتكشف عن جملة مفارقات مؤذية ومؤسفة، منها على سبيل المثال ال الحصر
 ولزم مطاردوهـا سـجون       أن كتائب األقصى التي تخلت عن سالحها طواعية في الضفة الغربية،           - ١

السلطة ومقراتها بانتظار العفو اإلسرائيلي، وتحّول أحد أبرز رموزها المثيرة للهلع والقشعريرة في جنين              
وأستاذ في فنون التمثيل في مخـيم       " ممثل مسرحي "زكريا الزبيدي إن كنتم تذكرون، من حاكم بأمره إلى          
خلي عن الصواريخ والكفاح المسلح وتدير ظهرهـا        جنين، كتائب األقصى هذه، هي ذاتها التي ترفض الت        

للهدنة وتعلن عدم التقيد بها، وتقرر الرد من جانب واحد، وفورا على الخروقات اإلسرائيلية لالتفاق، فيما                
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إسرائيل تسرح وتمرح في الضفة الغربية وتعيث في مدنها وقراها ومخيماتها قتال وتخريبا وتجريفا مـن                
ون رادع أو مقاوم، من دون مهدد أو متوعد، فهل هي الغيرة على الكفـاح               دون رقيب أو حسيب، من د     

 - غزة، طبعة مزيدة ومنقحة من كتائب أقصى         -المسلح أم هي المناكفات الفصائلية، هل كتائب األقصى         
أم أن أحدا ممن أغاظهم اتفاق التهدئة فـي رام اهللا، أصـدر             " عندّياتهم"الضفة، هل يتصرف هؤالء من      

عبث واإلفساد في األرض، وماذا عن ترحيب السلطة والرئاسة بالتهدئة ومناشدة الفصائل التقيـد       أوامره لل 
أن تسري هـذه المواقـف علـى هـذه          " باب أولى "بها، أال يسري ذلك على كتائب األقصى، أليس من          

حاضـنة   الضفة بأوامر فتح ومرجعياتها، أم أنها تحولت إلى          -أوال، هل تأتمر كتائب األقصى      " الكتائب"
من حواضن النفوذ اإليراني، تأتمر بأوامر حزب اهللا كما سبق لمصادر أمنية وإستخبارية إسـرائيلية أن                

 .سّربت أكثر من مرة، وهل األمر بخرق التهدئة قد صدر عن رام اهللا أم عن بيروت أو طهران ؟،
قائدي ال حيدة عنـه      ع - هل جاء إقدام الجهاد اإلسالمي على خرق التهدئة، ترجمة لموقف سياسي             - ٢

وطهران، ليست خافيـة  ) وليس حماس(للجهاد، أم استجابة لرغبة إيرانية، السيما وأن العالقة بين الجهاد   
أو باألحرى تحذير الولي الفقيه لخالد مـشعل قبـل          " نصيحة"على أحد، هل لصواريخ الجهاد عالقة بـ        

، وهل لذلك عالقة بالتغطية المنحـازة       "اومةالتخلي غير المشرف عن المق    "شهر بالتمام والكمال من مغبة      
للخروقات التي تتبناها قناة المنار اإلخبارية، أسئلة وتساؤالت بحاجة لمزيد من التأمـل والتـدقيق فـي                 

 .من مسألتي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية) وليس دمشق(مواقف طهران أساسا 
نتشرت بقوة في الخطاب السياسي الفلسطيني، كل فصيل يقبل         االتفاقات التي ا  " احترام" ثم ما حكاية     - ٣

باحترام ما ال يرغب به من اتفاقيات، حماس تحترم التزامات السلطة واتفاقياتها السابقة، وال تقبل بها أو                 
توافق عليها، والفصائل تحترم اتفاق التهدئة الحماسي وال تلتزم به، وهكذا يذيق كل فصيل كأس المرارة                

 .صائل وللشعب المنكوب أساسا، قبل أن يعود ليشرب منه هنيئا مريئالبقية الف
 ألم تفعل حماس شيئا مماثال، عندما رأت في تهدئات فتح واتفاقات وقف النار التي سبق وان أبرمتها                  - ٤

مع إسرائيل، تنازال وتخاذال واستسالما، ألم تعتبرها تفريطا بالحقوق وإهدارا لها، ألم تر أنها تلـزم مـن              
برمها فقط، وأن هذه التهدئات واالتفاقات الغية وكأنها لم تكن، وأنها ال تساوي الحبر الذي كتبت فيـه،                  أ

اليوم جاء من يقول لحماس شيئا مماثال، وإن بلغة أكثر تهذيبا وأقل استفزازا مـن               . وال تلزمها في شيء   
 .اللغة التي استخدمتها حماس ذاتها
، ونعرف تمام المعرفة نواقصها ومثالبها،      "تحريرا ثالثا " نصرا مؤزرا أو     نؤيد التهدئة، وإن كنّا ال نعتبرها     

والمجتمع الدولي  " االعتدال"ونقر بالضرورة التي أملتها، ونتمنى على الفصائل االلتزام بها، وعلى عرب            
الضغط على إسرائيل الستكمال مقتضياتها ومراحلها، ونخشى عليها من محاوالت إسرائيل التنكـر لهـا               

" األخـوة األعـداء   "الضارة، ومن عبث    ) الصديقة والشقيقة (نقضاض عليها، ومن التدخالت اإلقليمية      واال
وضيق أفقهم، فالتهدئة على هشاشتها، أفضل من العودة إلى جحيم الحصار والقتـل اليـومي والتجويـع                 

 .واإلذالل
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
 فخ االعتراف بالقرارات الدولية .٤٧

 منير شفيق
برفع الفيتو عـن    " الرباعية"ن تصريح أمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى، حين طالب           ال شك في أ   

الفلسطيني، وأساسا الحوار بين فتح وحماس، يكشف عن أن المانع أمام الحـوار آت              -الحوار الفلسطيني 
 .من دول الرباعية، وعلى الخصوص الواليات المتحدة األميركية

 الخارجية األميركية، أن ذلك لن يتم إال إذا اعترفت حماس بـالقرارات   وجاء رد كونداليزا رايس، وزيرة    
الدولية، وهي تقصد االعتراف بدولة الكيان الصهيوني ألن االعتراف بـالقرارات الدوليـة ال يتـضمن                
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لكن حتى لو لم تتضمن القرارات الدولية االعتراف مباشـرة،          . بصورة مباشرة االعتراف بالدولة العبرية    
راف بهذه القرارات يتضمنها بصورة غير مباشرة، فضال عن أنها تصادر مجموعة من الحقوق              فإن االعت 

ولهذا، ينبغي على حماس والجهاد والكثير مـن الفلـسطينيين الـذين            . الفلسطينية األساسية في فلسطين   
 .رفضوا االعتراف بتلك القرارات أن يعترفوا بها اآلن

ئع أن الذين اعترفوا بتلك القرارات، ابتداء من قرار التقسيم إلى           لكن ألي سبب يعترفون؟ لقد أثبتت الوقا      
فقد وجدوا أنفسهم مطـالبين بـاالعتراف       . ، لم يحصدوا ما كانوا يتوقعون من اعترافهم ذاك        ٢٤٢القرار  

المباشر، وبسلسلة تنازالت، وبرهن القضية الفلسطينية والحقوق الفلـسطينية بالمفاوضـات المباشـرة،             
ت تحت الرعاية األميركية التي أضافت صوتا ضـاغطا ثانيـا إلـى جانـب المفـاوض                 وبأفضل الحاال 

وهو ما فعله الرئيس كلينتون وصّعده أكثر إلى حد التماهي الرئيس األميركي جورج بوش،              . اإلسرائيلي
وال تسل عن وعود المرشحين للرئاسة األميركية القادمة، جون ماكين وباراك أوباما، والتي قدموها فـي                

ولهذا، فإن االعتراف بالقرارات الدولية ال يتعدى أن يكـون هديـة            . األخير" إيباك"ابيهما في مؤتمر    خط
الفلسطيني، أو االنفتاح األوروبـي علـى هـذه         -األميركي" الحوار"مجانية دون أي مقابل، إال إذا اعتبر        

 .ة والحقوق الفلسطينيةالمنظمة أو تلك مقابال يستحق أن يدفع في سبيله من ثوابت القضية الفلسطيني
وبالمناسبة، ويا للطرافة من جهة ويا لغفلتنا من جهة أخرى، فإن قيادات دولة الكيان الصهيوني المتعاقبة                

فحتى قرار التقـسيم    . منذ بن غوريون إلى أولمرت لم يعترفوا بالقرارات الدولية تلك، وال بأي منها قط             
، لم يحظ باعتراف    "دولة إسرائيل "بنوده وليس إليه، قيام     ، والذي أعلن استنادا إلى أحد       ١٩٤٧ لعام   ١٨١

 .قيادات الكيان الصهيوني
لماذا لم تعترف قيادات الدولة العبرية في الماضي وال تعترف فـي الحاضـر              "لو سئلت كونداليزا رايس     

اعترفـوا  ولماذا تجيب ما دام السؤال لم يطرحه عليها واحد ممن           . ، لما وجدنا جوابا   "بالقرارات الدولية؟ 
 بل لماذا تجيب ما دام الذين اعترفوا لم يشترطوا بأن تعترف بها حكومة دولة الكيان؟.. بتلك القرارات

هل تقبلين بأن تطبق القرارات الدوليـة التـي اعترفـت بهـا اإلدارات              : "بل لو سئلت كونداليزا رايس    
 أو  ٢٤٢الجئين أو حتى القـرار       حول حق عودة ال    ١٩٤األميركية المتعاقبة، مثل قرار التقسيم أو قرار        

أي قرار شئت أكان عاماً أم يتعلق بمدينة القدس؟ ثم لو سئلت على أي من القـرارات الدوليـة اعتمـد                     
رئيسها حين قدم وعدا لشارون بضرورة أن يؤخذ باالعتبار ما حدث من تغييرات علـى األرض منـذ                  

ثم على أي قـرار     . نات والقدس والحدود  ، أي وضعية المستوط   )اآلن هذه ممتدة  ( حتى اآلن    ١٩٦٧يونيو  
شرطا ألي تسوية؟ ثم على أي قرار حسم فيـه          ) بمعنى لليهود فقط  (استند حين تحدث عن يهودية الدولة       

 موضوع الالجئين بتشكيل آلية دولية للتعويض عنهم؟
ثم مع كل ذلك تشترط رايس والرباعية، وحتى حكومة سالم فياض والرئيس محمـود عبـاس وبعـض                  

. وكوادرها، للحوار مع حماس التزام األخيرة بالقرارات الدولية، بما في ذلك اتفاق أوسـلو             " فتح"ات  قياد
حقا نحن في زمن الطرافة والغفلة حين يعلّق الحوار بين حماس وفتح، أو أي حوار مع حماس، أو مـع                    

بالقرارات ) أو االلتزام كما يشترط محمود عباس     (أي طرف فلسطيني وعربي وإسالمي على االعتراف        
 !الدولية

ثم . الفلسطيني، وبداية الحوار بين حماس وفتح، يجب أن يسقط كل الشروط المسبقة            - الحوار الفلسطيني 
ينبغي له إذا ما أريد له أن يتأسس على أرضية ثابتة، أن يراجع تجربة الذين راهنوا علـى االعتـراف                    

وإذا فعلـوا، سـيجدون أن كـل الحجـج          . قـط بالقرارات الدولية، وارتهنوا للمفاوضات والمفاوضات ف     
 حتى خارطـة الطريـق،      ٢٤٢والمسوغات التي قدمت، ابتداء من فخ االعتراف بقرار التقسيم ثم قرار            

كانت أوهاما ولم تتحقق على أرض الواقع، فال هي كسبت الموقف الدولي إلى جانبها، والذي انتهى إلـى       
وني لاللتزام بالقرارات الدولية، بل شجعته على اإليغـال         معادلة الرباعية، وال هي أحرجت الكيان الصهي      
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خطوط  (٢٤٢" حدود"بالتوسع االستيطاني، وال حققت عودة الالجئين، وال انتهت بإقامة دويلة هزيلة في             
 ". تجرب المجرب"مع ذلك، مطلوب من حماس أن ).الهدنة وليس الحدود

  ٢٨/٦/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  ثمن االحتالل .٤٨

  الوهاب المسيريعبد . د
 عاماً على حرب عام ٤١ عاماً على قيام الدولة الصهيونية، وذكرى مرور ٦٠بالتزامن مع ذكرى مرور 

صورة ومعطيات : عبء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني... ثمن االحتالل"، صدر تقرير بعنوان ١٩٦٧
، وهو أحد المراكز البحثية )أدفا(" مركز المعلومات عن المساواة والعدالة االجتماعية"، عن "٢٠٠٨شاملة 

  .المرموقة في إسرائيل
، جوانب مختلفة "شلومو سبيرسكي"ويرصد التقرير، الذي أشرف على وضعه عالم االجتماع اإلسرائيلي 

، ١٩٦٧من اآلثار التي تعانيها الدولة الصهيونية من جراء استمرار احتالل األراضي العربية منذ عام 
صد صورة قاتمة تتناقض تماماً مع األجواء االحتفالية التي صاحبت الذكرى ويقدم في سياق هذا الر

التي حققتها " االنتصارات واإلنجازات"الستين ومع المقوالت التي تُجتر عادةً في مثل هذه المناسبات عن 
  .الدولة الصهيونية بالرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها داخلياً وخارجياً

، تزايدت المبالغ المخصصة إلحكام السيطرة اإلسرائيلية على األراضي ٢٠٠٨عام  إلى ١٩٨٧من عام 
  . مليارات دوالر، وذلك على حساب ميزانية القطاعات األخرى١٠الفلسطينية المحتلة حتى وصلت إلى 

 ويبين التقرير، من خالل بيانات وإحصائيات موثقة، أن التجمع االستيطاني اإلسرائيلي دفع وما زال يدفع
لالحتالل المستمر، وهو ما ينعكس بشكل جلي على جميع مجاالت الحياة االقتصادية " ثمناً باهظاً"

فعلى المستويين االقتصادي واالجتماعي، مثالً، يرى . واالجتماعية والتعليمية والعسكرية والسياسية
 العسكرية التقرير أن استمرار االحتالل يستلزم تخصيص الجانب األعظم من الموارد لألغراض

واألمنية، مما يؤثر سلباً على التنمية االقتصادية وبرامج الرعاية االجتماعية، ويؤدي بالتالي إلى تفاقم 
ويشير التقرير إلى أن . الفجوات االجتماعية بين السكان وتزايد حدة األزمات المعيشية لدى الشرائح الدنيا

حالياً تحت خطر الفقر، بينما كانت النسبة في عائلة واحدة من بين كل خمس عائالت إسرائيلية تعيش 
  . عائالت١٠ هي عائلة واحدة من بين كل ١٩٧٠عام 

وال تقتصر اآلثار االقتصادية، التي يرصدها التقرير، على تلك الفجوات فيما بين فئات السكان 
 ودول أخرى في والقطاعات المختلفة داخل الكيان الصهيوني، بل تمتد لتخلق فجوةً بين الدولة الصهيونية

، بلغت نسبة النمو االقتصادي في ٢٠٠٦ إلى عام ١٩٩٧ففي الفترة من عام . المحيط اإلقليمي والعالمي
 بالمئة، وهي نسبة متدنية إذا ما قُورنت بمعدالت النمو في بلدان أخرى في ٤٣الدولة الصهيونية حوالي 

 بالمئة، ١٣٩ بالمئة، وفي الهند ٦٨ حوالي أوروبا وآسيا، حيث بلغت النسبة في بلدان االتحاد األوروبي
  . بالمئة١٩٣ بالمئة، وفي الصين إلى ١٧٤بينما وصلت في دول الخليج إلى 

واالنتفاضة الثانية ) ١٩٨٧(ويسلط التقرير الضوء على اآلثار التي خلفتها االنتفاضة الفلسطينية األولى 
لتي عانت منها القطاعات االجتماعية على اقتصاد الدولة الصهيونية، موضحاً المشاكل ا) ٢٠٠٠(

 إلى ١٩٨٧ففي غضون الفترة من عام . والتعليمية والصحية من جراء تزايد األعباء العسكرية واألمنية
، تزايدت المبالغ المخصصة إلحكام السيطرة على األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة ٢٠٠٨عام 

أي ما ( مليار شيكل ٣٥نية المتصاعدة، حتى وصلت إلى الغربية وقطاع غزة ومواجهة المقاومة الفلسطي
عن قطاع " فك االرتباط"، كما بلغت الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة ) مليارات دوالر١٠يعادل حوالي 
.  مليار شيكل لبناء الجدار العازل١٣ نحو تسعة مليارات شيكل، باإلضافة إلى نحو ٢٠٠٥غزة في عام 

يادة المخصصات العسكرية واألمنية إلى تقليص الميزانية المخصصة وكان من الطبيعي أن تؤدي ز
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، تقلصت الميزانية المخصصة ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠١فخالل الفترة من عام . لقطاعات أخرى حيوية
 بالمئة، وميزانية التعليم العالي ٢٥ بالمئة، وميزانية رعاية المسنين بنسبة ٤٥لرعاية األطفال بنسبة 

كما خُفضت الميزانية المخصصة لمواجهة البطالة ورعاية العاطلين عن العمل بنسبة  بالمئة، ١٩بنسبة 
  . بالمئة٤٧

ويرى التقرير أن هذا الخلل المتمثل في زيادة المتطلبات األمنية على حساب المتطلبات االجتماعية، أدى 
مر لسنوات أخرى من المتوقع أن يست" ركود ثقيل"باقتصاد الدولة الصهيونية إلى الوقوع تحت وطأة 

ويكتسب هذا القسم من التقرير أهمية قصوى على وجه الخصوص بالنظر إلى األصوات التي . قادمة
تتعالى من حين آلخر في الدوائر الرسمية ووسائل اإلعالم العربية، مشككةً في جدوى المقاومة وداعيةً 

 ما يعني في نهاية المطاف القبول ، وهو"التعقل"و" االعتدال"الشعب الفلسطيني إلى االنضمام إلى قوى 
  .باألمر الواقع والرضوخ لهيمنة االحتالل الصهيوني والتخلي عن الحقوق المشروعة في الحرية والسيادة

وينتقل التقرير إلى استعراض جانب آخر من آثار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية منذ عام 
ويرى . إلسرائيلي وبمكانته وبثقة الرأي العام فيه، ويتمثل في األضرار التي لحقت بالجيش ا١٩٦٧

التقرير أن المهمة الرئيسية لهذا الجيش أصبحت تنحصر في إحكام السيطرة على الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بما ينطوي عليه ذلك من استخدام أبشع أساليب التنكيل والقمع والتدمير والقتل، 

عزعة مكانة الجيش باعتباره كياناً يفترض أن يحظى بإجماع عام يتجاوز وهو األمر الذي أدى إلى ز
ويرصد التقرير تنامي الحركات الرافضة لممارسات الجيش . االعتبارات السياسية والتباينات الفكرية

نساء "اإلسرائيلي، من قبيل االعتراض على الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحركة 
  .وغيرها" السالم اآلن" المناهضة لالحتالل، وحركة "في السواد

فهو يقوض ... النزاع مع الفلسطينيين أشبه بحجر الرحى على عنق إسرائيل"ويخلص التقرير إلى أن 
نموها االقتصادي، ويثقل كاهل ميزانيتها، ويحد من تطورها االجتماعي، ويشوش رؤيتها، ويضر 

 ويفتت ساحتها السياسية، ويهدد مستقبل وجودها كدولة قومية يهودية، بمكانتها الدولية، ويستنزف جيشها،
ومن ثم، فإن إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً من . باإلضافة إلى أن يؤدي إلى مقتل وإصابة آالف الفلسطينيين

  ".جراء استمرار النزاع والتلكؤ في تطبيق حل يستند إلى تسوية عادلة ومتفق عليها
ى األذهان ما رواه القائد العسكري الفرنسي بوفر، الذي قاد العدوان الثالثي على وتعيد هذه النتيجة إل

، وذلك بعد ١٩٦٧، من أنه ذهب يهنئ إسحاق رابين بانتصاره العسكري في يونيو ١٩٥٦مصر في عام 
 بضعة أيام من انتهاء المعارك، وكانت القوات اإلسرائيلية ال تزال في طريق العودة إلى قواعدها، ولكن

ولكن، ماذا سيتبقى من كل : "القائد الفرنسي دهش حين وجد رابين يبادره بالسؤال وهو في قمة انتصاره
  ".هذا؟

لم تنجح الدولة الصهيونية، إذن، في ترسيخ وجودها بالمنطقة وفي إخضاع الشعب الفلسطيني والشعوب 
األطراف العربية من تنازالت في العربية لمشيئتها رغم ما حققته من توسع بقوة السالح وما قدمته بعض 

وإذا كانت هذه هي النتيجة التي يسوقها باحثون إسرائيليون بعد ستين . سياق الركض وراء أوهام التسوية
عاماً من قيام الدولة، فاألجدر بالعرب المعجبين بالنموذج اإلسرائيلي أو الداعين إلى قبوله وعدم التصدي 

هم، إن لم يكن بدافع من االعتبارات الوطنية ومصالح الشعوب له أن يعيدوا النظر في صحة مقوالت
  .العربية، فعلى األقل بدافع الخجل في مواجهة الحقائق الساطعة التي ال ينكرها الصهاينة أنفسهم
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 ساتر دخاني.. تصريحات ساركوزي .٤٩
 نقوال ناصر

 حزيران  ٢٤ الى   ٢٢بها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي من       إن زيارة األراضي الفلسطينية التي قام       
يونيو الجاري في أسبابها وأهدافها ونتائجها وحيثياتها، لم تملك الحد األدنى من االنحياز لعدالة الحـق                / 

للشعب الفلسطيني الذي أطلقـه عليـه       " الصديق"الفلسطيني ضد االحتالل، لكي يستحق صاحبها وصف        
حمود عباس في بيت لحم يوم الثالثاء الماضي، ال بل إنها افتقدت الحد األدنى مـن                الرئيس الفلسطيني م  

التوازن بين طرفي الصراع الذي يؤهل باريس للقيام بدور الوسيط النزيه في الـصراع المحتـدم بـين                  
 .أصحاب األرض وغاصبيها منذ ما يزيد على قرن من الزمان

اركوزي الفلسطينية كانت ساترا دخانيا نجح في خداع        والمراقب المدقق سيكتشف سريعا أن تصريحات س      
الرأي العام الفلسطيني بحجب حقيقة أن زيارته جاءت أساسا لالحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسـيس               
دولة االحتالل، كما أكد رئيس هذه الدولة شمعون بيريس ورئيس وزرائها ايهود اولمـرت فـي بيـانين                  

روني لوزارة خارجيتهما، ساترا جنبه الحاجة الى أي اشارة الـى النكبـة             رسميين نشرهما الموقع االلكت   
بـوش  . الفلسطينية التي رافقت تأسيسها، وهو عدم توازن وقع فيه الرئيس األميركـي جـورج دبليـو               

والمستشارة األلمانية انجيال ميركل خالل زيارتين مماثلتين قاما بهما لدولة االحتالل قبله، واستحقا عليـه               
 .    الفلسطيني على مستوى الرئاسة" الغضب"ر عن التعبي

ودون اجحاف بأهمية تصريحات ساركوزي التي أطلقها داخل الكنيست، أهم منبر سياسـي فـي دولـة                 
االحتالل، والتي حدد فيها أربعة شروط ال يمكن للسالم أن يتحقق دونها، وهي إقامـة دولـة فلـسطينية                   

ة لدولتين، وحل قـضية الالجئـين الفلـسطينيين، ووقـف           عاصمتها القدس، واالعتراف بالقدس عاصم    
االستيطان في الضفة الغربية والقدس معا، وتشجيع المستوطنين على الرحيـل عنهمـا، فـإن الـرئيس                 
ساركوزي لم يضف بهذه التصريحات جديدا على المواقف التقليدية لفرنسا الملتزمة بـدورها بمواقـف               

وربما تكمن أهميتها فقط في     . خرج في جوهرها عما اعلنه ساركوزي     االتحاد األوروبي المعلنة، التي ال ت     
كونها عوضت على الفلسطينيين بعض خيبة األمل الكبيرة التي أصابتهم بعد زيـارتي بـوش وميركـل                 
اللذين يظهرا أدنى اهتمام بالموازنة بين التزامهما بضمان أمن دولة االحتالل، وبـين حرصـهما علـى                 

 .دنى للرئاسة الفلسطينية الذي ال يخرج في جوهره أيضا عما أعلنه ساركوزياحترام برنامج الحد األ
على ) إسرائيل(فساركوزي المفوه الذي ال تعوزه الكلمات وال المعلومات، كانت تطغى فكرة ضمان أمن              

كل ما عداها لديه ومقياسا باطنيا وعلنيا يحدد على أساسه ما هو علـى اسـتعداد لمنحـه للفلـسطينيين،          
التي تعهد بضمان أمنها دولة ال حدود لها، والدويلة الفلسطينية دعا لها ألنها أفضل ضمان               ) رائيلإس(فـ

، مما يضع عالمة سـؤال      ١٩٦٧على حد قوله، ولم يذكر مرة واحدة انها في حدود عام            ) إسرائيل(ألمن  
ينـسحب علـى    عن المستعمرات االستيطانية اليهودية، وهو غموض       " اإليجابية"كبيره حول تصريحاته    

مستعمرات القدس التي أعلن أنه يريدها عاصمة لدولتين دون ان يوضح ما إذا كانـت هـذه العاصـمة                   
وحتى إشارته الغامضة بصورة مماثلة إلى      . تشمل أو ال تشمل استمرار مكاسب االحتالل فيها       " المشتركة"

مرتبطة في ذهنه بأمن دولـة      جدار الضم والتوسع الذي يبنيه االحتالل في القدس والضفة الغربية كانت            
 .االحتالل، عندما قال إنه ال يمكن أن يضمن أمنها إلى األبد

المدروس لم تنعكس تصريحاته الفلسطينية سلبا على حرارة الترحيب به في           " الغموض"وربما بسبب هذا    
ائية في  تحببا، وحيث وصف اولمرت العالقات الثن     " ساركو االسرائيلي "دولة االحتالل، حيث يعرف باسم      

 " ! ليست مجرد شهر عسل بل انها قصة حب حقيقية"عهد ساركوزي بأنها 
إن مواقف ساركوزي المعلنة مثل مواقف االتحاد األوروبي ومثل العشرات من قرارات األمـم المتحـدة       
سوف تظل حبرا على ورق وكلمات جوفاء كما كانت مثيالتها طوال الـستين عامـا المنـصرمة، ألن                  

ي ما زال يرفض أي ترجمة ملموسة لها على األرض ويرفض استخدام نفـوذه لفرضـها                المجتمع الدول 
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على دولة االحتالل، بينما لم وال يتردد في دعمه الملموس العسكري والمالي واالقتصادي والدبلوماسـي               
 .والسياسي لدولة االحتالل دون كلمات

يركيـة األوروبيـة للمجتمـع الـدولي،       لقد تعرض الشعب الفلسطيني لعملية خداع كبرى من القيادة األم         
خصوصا بعد انهيار االتحاد السوفياتي، عندما صدقت قيادة منظمة التحريـر الفلـسطينية وعـود هـذا                 
المجتمع بدعمها في تحقيق برنامجها لحل الدولتين فقدمت اعترافا مجانيا بدولة االحتالل دون أي اعتراف               

 سالح المقاومة المشروعة مقابل وعدها بتعويضه بثقـل         مقابل بدولة فلسطين، ووافقت على تجريدها من      
المجتمع الدولي في دعمها، ليكتشف الشعب الفلسطيني بعد سبعة عشر عاما منذ مؤتمر مدريد أن دويلته                
الموعودة سراب، وأنه لم يكسب المجتمع الدولي ولكنه خسر المقاومة او يكاد، كما يكاد يخسر أي قيـادة                  

 .موحدة له
ـ    لكن ذروة عد   لعدم التدخل في الشأن الداخلي اإلسرائيلي، حتـى        " احترامه"م التوازن الساركوزي بانت ب

عندما بادر صديقه بنيامين نتنياهو وأولمرت وبيريس فورا وعلنا الى معارضة تـصريحاته الفلـسطينية               
لفلسطيني دون ان يوازن ذلك باحترام مماثل لعدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ليصنف الشعب ا              

في غزة يحاربهم، متبنيا تصنيفات االحتالل نفـسها        " إرهابيين"في رام اهللا يدعمهم، و    " محبين للسالم "إلى  
لهم، في انحياز فاضح لم يمنعه مع ذلك من اعالن طموحه إلى القيام بدور وسيط بين الجانبين، دور لـم                    

يركياً وإسرائيلياً مـن أي دور وسـاطة،        يؤهل نفسه له مثلما تفعل روسيا وتركيا والنرويج المحرومة أم         
 .بسبب احترامها لالجتهادات الوطنية الفلسطينية كافة
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