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  اتهامات لقوات االمن الفلسطينية بممارسة التعذيب وشبح المعتلقين: ي تايمزاصند

 ألسرىا  بشأن إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيليةمصرالوة دعال قبول :المزيني
  أسرى وجثث ومعلومات عن آراد والدبلوماسيين اإليرانيين: وحزب اهللا" إسرائيل"صفقة 

  "التشهير والتخوين "وتؤكد ان اعتقاله كان بتهمة" ابو قصي"الداخلية المقالة تطلق سراح 

فتح وحماس تفتتحان معركـة
الرئاسة وجدل حـول التمديـد      

  "عباس"لـ 
 ٣ص ... 

  

 ٣٠/٦/٢٠٠٨١١٢٤اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٢٤:         العدد                  ٣٠/٦/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥  ضغوط أمريكية دفعت عباس للتراجع عن دعوته إلى الحوار .٢
 ٥  اتهامات لقوات االمن الفلسطينية بممارسة التعذيب وشبح المعتلقين: ي تايمزاصند .٣
 ٦  لخروج من التهدئة لن يكون إال بقرار جماعيا: مستشار هنية .٤
 ٦  "التشهير والتخوين"وتؤكد ان اعتقاله كان بتهمة " ابو قصي"الداخلية المقالة تطلق سراح  .٥
 ٧   كشريك وليس كبديل"حماس"األبواب مفتوحة لـ: نبيل عمرو .٦
 ٧  النائب الزعارير يدعو إلى لقاء ثنائي بين عباس وهنية قبل الدخول في حوارات داخلية .٧
 ٨  يجب ان تشمل الوحدة الوطنية كافة الفصائل والقوى: مستشار الرئيس عباس .٨
 ٨  حوار ويحمل حماس المسؤوليةالنائب أبو شهال يحذر من عواقب تأخير انطالق ال .٩
 ٨   وزراء يمضون عامين في السجون االسرائيلية٣نائب فلسطيني و .١٠
    

    :المقاومة
 ٩ ألسرىا  بشأن إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيليةمصرالدعوة ال قبول :المزيني .١١
١٠  األوروبيون ال يعارضون وجود الحركة على معبر رفح: حماس .١٢
١٠ التهدئة إنجاز إلرادة المقاومة: برهوم .١٣
١١   بالضفة"اسرائيل" التهدئة سياسة خاطئة النها تطلق يد  تعدالشعبيةالجبهة  .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  تنفي عقد محادثات في واشنطن مع الفلسطينيين  " اإلسرائيلية"الخارجية  .١٥
١١  "الزنانة " طائرة تكشف ألول مرة معلومات عن"إسرائيل" .١٦
١٢   إيران النوويةأمامنا عام واحد لتدمير منشآت: السابق" الموساد"رئيس  .١٧
١٢ نتنياهو مصاب بالسرطان: موقع الشؤون االستراتيجية العبري .١٨
١٢     اإلسرائيليون يفضلون ماكين على أوباما:واشنطن تايمز .١٩
    

    :األرض، الشعب
١٢   في نعليناإلحتاللاالجانب خالل التصدي لجرافات  من المواطنين و١٧اصابة  .٢٠
١٣  تعيد فتح معبري صوفا وناحال عوز إلدخال شحنات غذائية ومشتقات وقود للقطاع"إسرائيل" .٢١
١٣    رشق الحجارةالتهمة و"إسرائيل"طفالً فلسطينياً في سجون  ٤٤٣ .٢٢
١٣   وظيفة٣٠٠٠ ى يتنافسون عل معلم في فلسطينألف٤٥ .٢٣
١٤  النواب الفلسطينيون المعتقلون يعانون أوضاعا صحية وإنسانية مزرية .٢٤
١٤  بية ايجا ليستمعابرال حركة : يتلقى دعوة  للسفر إلى قبرص لكسر الحصارالخضري .٢٥
١٤  منظمة شبابية فلسطينية تقاضي بريطانيا على وعد بلفور والنكبة .٢٦
١٥  لمناطق تدريب عسكرية حولتها  قرية فلسطينية مهجرة٣٢اكتشاف  .٢٧
١٥  ت األهلية يلتقي شبكة المنظماوفد برلماني من جنوب افريقيا .٢٨
١٥ في قطاع غزة يطالب بالتحقيق بوفاة مسن في السجن مركز حقوقي .٢٩
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٢٤:         العدد                  ٣٠/٦/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

   : األردن
١٥  "القدس عاصمة الثقافة العربية"النائب الضالعين يدعو لتعديل شعار  .٣٠
١٦  األردن يعتصمون احتجاجاً على احتفال جامعة هارفردمناهضو التطبيع في  .٣١
   

   :لبنان
١٦  أسرى وجثث ومعلومات عن آراد والدبلوماسيين اإليرانيين:  وحزب اهللا"إسرائيل"صفقة  .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٧  رة مؤقتة لمرور العالقينمسؤول مصري يعلن عن فتح معبر رفح لفت .٣٣
   

   :دولي
١٧  اقتراف جريمة حرببتهمة محكمة إسبانية تقبل دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين   .٣٤
١٧  رئيس األركان األميركي يزور حدود غزة براً ويشاهد الجدار جواً .٣٥
١٨  االحتالل االسرائيلي أسوأ من النظام العنصري االفريقي السابق: مسؤول جنوب إفريقي .٣٦
١٨  التزام أوروبي وأميركي استثنائي بتنفيذ التزامات مؤتمر باريس: مستشار ساركوزي .٣٧
١٨     ة المحاصرة بلدية برشلونة تعلن تضامنها مع سكان غز .٣٨
١٩  حصار غزة خلّف آثاراً مدمرة طالت كل نواحي الحياة اليومية: الصليب األحمر .٣٩
١٩    دويالت   ٣خريطة أميركية تلغي فلسطين وتقسم العراق إلى  .٤٠

   
    :حوارات ومقاالت

١٩  ياسر الزعاترة ...تهدئة والجهاد وحماس وإيرانال .٤١
٢١ احمد الحيلة ...الحوار الفلسطيني في برلين .٤٢
٢٢ عبد الحليم قنديل ...تهدئة النصف متر: اغالق رفح يعني أسر غزة مقابل أسر شاليط .٤٣
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  "عباس"فتح وحماس تفتتحان معركة الرئاسة وجدل حول التمديد لـ  .١

المستشار عبـد الكـريم أبـو       أن  : عبد القادر فارس   عن مراسلها    غزةمن   ٣٠/٦/٢٠٠٨عكاظ   ذكرت
أن الوالية الرئاسية للـرئيس     أعلن   ،صالح رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية        

وأضاف فـي    . ٢٠٠٦ يناير   ٢٥تمتد إلى نهاية الوالية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في           
ان االنتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع االنتخابات          ، نسخة منه   " عكاظ  " بيان وصلت   

تي سبقت االنتخابات التشريعية هـي      ولفت البيان إلى أن الفترة الزمنية ال      . التشريعية وفقاً ألحكام القانون     
فترة مكملة للوالية الرئاسية السابقة، مشدداً على أن االنتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنـة                

وقال البيان إنه في ضوء بعض التـصريحات اإلعالميـة          . مع االنتخابات التشريعية وفقاً ألحكام القانون     
تورية لوالية الرئيس، والتي شابها مغالطات دسـتورية و قانونيـة،           التي صدرت مؤخراً بشأن المدة الدس     

فإننا نوضح الرأي القانوني بشأنها وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية وفق االطر التاليـة حيـث يـتم                 
انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق االقتراع السري               
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وإذا كانت الفتـرة  . ية الرئيس أربع سنوات، وال يجوز انتخابه ألكثر من دورتين متتاليتين       وتكون مدة وال  
المتبقية من فترة رئاسة السلطة الوطنية أكثر من عام، تعتبر فترة الرئاسة للرئيس هي ما تبقى من مـدة                   

طنية أقل من عام، فتعتبـر      اما إذا كانت الفترة المتبقية من فترة رئاسة السلطة الو         . الوالية المحددة قانوناً  
فترة الرئاسة للرئيس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الوالية السابقة، ولفترة رئاسية جديدة لمدة أربـع                 
سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة للمجلس التشريعي في موعدها لتواكب فترة الرئاسـة الجديـدة،                

  .بالتزامن مع أول انتخابات تشريعيةو تجري االنتخابات الرئاسية .وتكون لنفس الفترة
فرج الغول النائب عن أن  :غزةمن  أشرف الهورعن مراسلها  ٣٠/٦/٢٠٠٨القدس العربي  ونقلت

 أن مدة والية الرئيس الفلسطيني محمود أكد ،حركة حماس في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة القانونية
قبل، وان كتلته البرلمانية ستعترف بالدكتور أحمد بحر من العام الم) يناير(عباس تنتهي في كانون الثاني 

النائب األول لرئيس المجلس كرئيس للسلطة الفلسطينية ما لم يخرج الدكتور عزيز دويك من السجن 
 ٣٦وقال الغول لـ القدس العربي ان الدستور الفلسطيني قي مادته الـ . اإلسرائيلي قبل هذا التاريخ

 انه بموجب القانون تنتهي مدة الرئيس ىد فقط ألربع سنوات، الفتاً إل ان مدة الرئيس تمتىينص عل
وذكر . المقبل، وان أي تمديد لواليته مخالف للقانون األساسي ) يناير(عباس في التاسع من كانون الثاني 

 ان يتولي رئيس المجلس التشريعي صالحيات الرئيس لمدة ستين ى من الدستور تنص عل٣٧أن المادة 
وعند سؤال القدس العربي عن كيفية .  تجري خاللها االستعدادات إلجراء االنتخابات الرئاسيةيومياً،

انتقال السلطة للدكتور عزيز دويك وهو من قادة حماس خاصة أنه رهن االعتقال اإلسرائيلي، أجاب 
 .الغول ستنتقل الرئاسة للدكتور أحمد بحر نائبه األول 

س عباس في عمله كرئيس للسلطة بعد التاسع مـن كـانون الثـاني               ان استمرار الرئي   ىوشدد الغول عل  
ورفض الغول موقف كتلة فتح البرلمانية الرافض لالعتراف بهيئـة           .المقبل يمثل مجزرة قانونية     ) يناير(

 اعتبار أن مدتها القانونية انتهت، وقـال        ىرئاسة المجلس التشريعي الحالية التي تمثلها حركة حماس، عل        
 بدال منها ، وتابع وهـذا لـم         ىتظل هيئة المجلس حاضرة بمواقعها ما لم تنتخب هيئة أخر         وفق القانون   

 . يحدث 
 ىكذلك رفض الغول المصوغات القانونية التي أوردها عبد الكريم أبو صـالح رئـيس ديـوان الفتـو                 

هايـة الواليـة     ن ىوالتشريع في مدينة رام اهللا، والتي أكد فيها أن الوالية الرئاسية للرئيس عباس تمتد إل              
 ان االنتخابات الرئاسـية     ى ، مشدداً عل   ٢٠٠٦ -١-٢٥التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في       

 ىوقال الغول هـذه الفتـو     . المقبلة يجب ان تكون متزامنة مع االنتخابات التشريعية وفقاً ألحكام القانون          
 . سلطوية ىمتناقضة ومخالفة للدستور، وتعد فتو

 الباب مفتوحا إلجراء توافق مع حركة فـتح         ىرج الغول خالل حديثه لـ القدس العربي أبق       لكن النائب ف  
وقال يمكـن حـل      .لتمديد والية الرئيس الفلسطيني بشرط عقد جلسة برلمانية تعدل في القانون األساسي           

الخالف في المجلس التشريعي من خالل عقد جلسة برلمانية يحضرها نواب حماس وفتح وبـاقي الكتـل     
 . القانون األساسي يتيح للرئيس عباس البقاء في منصبهى إلجراء تعديل علىاألخر

الدكتور يحيى موسى، أن : صالح النعاميعن مراسلها  غزة من ٣٠/٦/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأضافت
إن الرئيس ابو  "الشرق االوسط"قال في تصريحات لـنائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي، 

فاقداً لشرعيته الدستورية كرئيس منتخب في حال لم تجر انتخابات رئاسية جديدة بحلول مازن سيعتبر 
 . المقبل) كانون الثاني(يناير 

وأكد موسى أن سلطات الرئيس ستنتقل بشكل تلقائي لرئيس المجلس التشريعي بعد انتهاء واليته القانونية 
بإمكان ابو مازن البقاء رئيساً بعد انتهاء "ف قائالً وأرد. في حال لم تتم اعادة انتخابه في انتخابات رئاسية

، مستدركا أن موافقة حماس "واليته في حالة واحدة فقط، وهي أن تجيز ذلك أغلبية المجلس التشريعي
ووصف موسى عبد  ."التي تسيطر على اغلبية المجلس على ذلك مرتبطة بإجراء حوار وطني شامل
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أبعد ما يكون عن احترام النظام " والتشريع الذي اصدر القرار بأنه الكريم ابو صالح رئيس ديوان الفتوى
، مستذكراً أنه عندما كان نائباً في المجلس التشريعي السابق شغل منصباً تنفيذياً الى "وسلطة القانون

 ."جانب شغله مقعدا في التشريعي
حماس، معتبراً أن الجـدل     من ناحيته، رفض فهمي الزعارير، الناطق الرسمي باسم حركة فتح انتقادات            

وفـي  . حول هذه القضية يجب ان يخضع لالجتهادات القانونية والقضائية ولـيس للمواقـف الـسياسية              
ـ  التي قامت باالنقالب واغتـصبت الـسلطة ال        "، قال الزعارير إن حماس      "الشرق االوسط "تصريحات ل

في الوضع الذي يؤهلها لتوجيـه      ، معتبراً أن حماس ليست      "يحق لها الطعن في شرعية الرئيس ابو مازن       
وأضاف الزعارير أن ابو مازن سبق له أن أعلن رغبتـه فـي اجـراء               . االتهامات للرئيس وحركة فتح   

وأكد أن ابو مازن    . انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفي آن معاً، مطالباً حماس باالستجابة لهذه الدعوة           
 الشعب الفلسطيني حتى استيفاء مدة المجلس التـشريعي         سيواصل القياَم بمهامه الرئاسية والرسمية لخدمة     

واتهم الزعارير حماس بالتسويف    . "منطلقاً في ذلك من المصلحة الوطنيا العليا للشعب الفلسطيني        "واليته،  
في التعاطي بجدية مع دعوة ابو مازن للحوار، معتبراً أن الحركة تنطلق من افتراض أن الضغوط عليها                 

واضاف أن حماس تتعامل مع اتفـاق التهدئـة         . مواصلة إدارة شؤون قطاع غزة    تراجعت بشكل يسمح ب   
على أساس أنها يقوي من اوراقها في الحوار الوطني ويدفع بها الى حد عدم التعاطي بجدية مع متطلبات                  

  .إنجاحه
  
   أمريكية دفعت عباس للتراجع عن دعوته إلى الحوارضغوط .٢

مصادر قيادية فلسطينية في دمشق أن الرئيس الفلسطيني أكدت  :”آي.بي.يو“يوسف كركوتي،  -دمشق 
 جراء ضغوط مارستها عليه ،محمود عباس تراجع عن دعوته لحوار من دون شروط مع حركة حماس

 إن عباس تعرض لضغط ،”الخليج“المصادر القيادية في تصريح خاص ل  اإلدارة األمريكية، وقالت
وار، وأن ثمة تيارا ضاغطا داخل حركة فتح يصر على شديد من واشنطن وتل أبيب لتعطيل عملية الح

 ١٤أن تسبق الحوار خطوات عملية من جانب حركة حماس إلعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل 
وكشفت المصادر  . وهذه ذات العقدة التي أفشلت إعالن صنعاء بين فتح وحماس٢٠٠٧يونيو ،/حزيران

ء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أثناء أن الرئيس عباس كان أبدى موافقته على لقا
زيارته لدمشق، لكنه عاد وتراجع عن ذلك، لكن أوساطا قيادية فتحاوية عبرت عن عدم رضاها عن 
  .الطريقة التي استفردت فيها حركة حماس بالتفاوض على التهدئة، وتهميش دور رئاسة وحكومة السلطة

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  اتهامات لقوات االمن الفلسطينية بممارسة التعذيب وشبح المعتلقين:  تايمزياصند .٣

ي تايمز ان الحكومة البريطانية تنفق الماليين من االمـوال  ازعمت صحيفة صند:  القدس العربي   -لندن  
كمساعدات لقوات االمن الفلسطينية وهي نفس القوات التي تستخدم اساليب التعذيب بما في ذلـك الـشبح                 

 وجود  ىوقالت الصحيفة ان االدلة عل    . التعليق ووضع السجناء في اوضاع غير مريحة ولساعات طويلة        و
 . تعذيب داخل سجون السلطة الوطنية جاءت في تقرير ستنشره منظمة هيومان رايتس ووتش

وقالت ان ادلة التقرير تم التأكد منها عبر مقابالت اجرتها الصحيفة فـي الـضفة الغربيـة، االسـبوع                   
وقالت الصحيفة ان سجناء اطلق سراحهم من سجون السلطة بعد فترة من االعتقال دون جـرم                 .الماضي

او محامين تحدثوا عن تعرضهم لعمليات اعدام وهمية والركل والضرب بالعصي واالسالك البالسـتيكية              
ء بعـد   وقالت الصحيفة ان الكشف عن ممارسات التعذيب في السجون الفلـسطينية جـا             .وخراطيم الماء 

 مليون  ١٢١ من الدول والهيئات الداعمة للفلسطينيين بمبلغ        ٤٠اسبوع من مؤتمر برلين الذي تعهدت فيه        
 مليون جنيه والتي تنفـق االن       ٢٠وستشارك بريطانيا بمبلغ     .جنيه استرليني في السنوات الثالث القادمة     
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ية متمركزة في رام اهللا بعمليـات       وتقوم فرقة بريطان  .  تدريب القوات االمنية   ى مليون جنيه عل   ٢,٧مبلغ  
 مليون جنيه الصالح النظام القـضائي       ٤,٥كما خصصت الحكومة البريطانية مبلغ      . تدريب قوات االمن  

 .والجنائي خالل الثالثة اعوام القادمة
 مبلغ اربعة مليارات جنيه، ذلك ان عباس هو القائد العـام لكـل              ىوقالت ان حكومة محمود عباس ستتلق     

وقالت ان جزءا من مساعدة الغرب لمحمود عباس هو من اجـل عـزل حمـاس التـي                  . منيةالقوات اال 
 . قطاع غزة العام الماضيىسيطرت عل

وقالت الصحيفة ان عددا من المعتقلين الذين اعتقلوا لشبهة عالقتهم بحركـة حمـاس وصـفوا اسـلوب                  
 رجل واحدة ويد مرفوعة فـي  التعذيب المعروف بالشبح، فيما اجبر المحققون السجناء علي الوقوف علي  

  .فيما اجبر اخرون علي الجلوس علي حافة كرسي وايديهم مقيدة القدامهم. الهواء لساعات طويلة
ولكن السلطة الوطنية تنكر استخدام اساليب التعذيب ونقلت عن مـدير االمـن الوقـائي قولـه انهـم ال            

طانية قلقه من تقرير منظمـة مراقبـة        ونقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية البري      . يستخدمون الشبح 
ولكن مسؤولين حكوميين اكدوا ان االموال ستذهب للقوات االمنية الفلسطينية وتـدريبها             . حقوق االنسان 

ونقلت عن مسؤولين في الحكومة      .حيث يتهمها معارضوها بالقيام بحملة قمع ضد حركة حماس واتباعها         
ت ولهذا السبب يقومون بدعم القوات االمنية وتدريبها مـن       علم بحدوث عدد من التجاوزا     ىقولهم انهم عل  

 .اجل ان تصبح فاعلة ومهنية
  ٣٠/٦/٢٠٠٨القدس العربي 

  
    الخروج من التهدئة لن يكون إال بقرار جماعي: مستشار هنية .٤

وصف الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني : سيد عبد العال -القاهرة  
سماعيل هنية التهدئة بأنها هشة بسبب عدم االلتزام االسرائيلي بروح التهدئة ، وقال في المقال إ

تصريحات لعكاظ إنه رغم تنفيذ االحتالل عشرات العمليات في الضفة الغربية بعد سريان التهدئة اال أن 
حكومة حماس أعلنت التزامها الكامل بالتهدئة، وتابع إن مصر ستستضيف وفدين من حركة حماس وال

اإلسرائيلية في وقت واحد لكن دون مفاوضات مباشرة لمحاولة التسريع في إيجاد تفاهمات فيما يتعلق 
بقضية األسماء وقضية اآلليات إلبرام صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط 

  . بأسرى فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية
االحتالل اإلسرائيلي ذريعة الستمرار عملية الحصار والتضييق على ال نريد أن يعطى ": وقال يوسف 

 "قطاع غزة، ونريد أن نعطي فترة يتنفس فيها الشعب الفلسطيني الصعداء وعلى الجميع أن يفهم ذلك
مؤكدا أن كل الفصائل أكدت للحكومة الفلسطينية ولقيادة حماس في غزة التزامها التام بالتهدئة واي 

ورأى يوسف أن التهدئة الحالية تختلف عن التهدئات في وقت . كون اال بقرار جماعيخروج عنها لن ي
سابق بأنها جاءت بتوافق فلسطيني فلسطيني وحتى الفصائل التي تحفظت على بنود التهدئة أعلنت أنها 

  .لن تخرقها ولن تقف في وجه رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني
 ٣٠/٦/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "التشهير والتخوين"وتؤكد ان اعتقاله كان بتهمة " ابو قصي"طلق سراح  المقالة تالداخلية .٥

اكدت مصادر في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة بغزة انه تـم             : ٣٠/٦/٢٠٠٨وكالة سما    قالت
والـذي اعتقلتـه االجهـزة      " ابو قصي "الليلة الماضية اطالق سراح الناطق باسم كتائب شهداء االقصى          

" ابو قـصي  "وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سما ان          .تابعة لها بغزة صباح امس    االمنية ال 
تعهد بعـدم   " ابو قصي "اعتقل بتهمة التشهير والتخوين وليس في نطاق التهدئة المعلنة حاليا موضحة ان             
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 مـن   واضافت المـصادر ان العديـد      .بحركة حماس عبر وسائل االعالم    " التشهير والتخوين "العودة الى   
  ".ابو قصي"الشخصيات والقوى السياسية تدخلت من اجل االفراج عن 

هدد زكريا الزبيدي احـد قـادة       :  علي الصالح  -لندن  ذكرت من    ٣٠/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط    وكانت
كتائب االقصى المعفى عنهم الذي تخلى عن السالح، بضرب كل مصالح حماس في الضفة الغربية اذا لم                 

ـ  وقا. تفرج عن ابو قصي     ساعه لالفراج عـن     ١٢ ان الكتائب تمهل حماس      "الشرق االوسط "ل الزبيدي ل
واعتبر الزبيدي ان اعتقال ابو     . ابو قصي، وانها اتفقت على التحرك هذه المرة الستهداف مصالح حماس          

كانت حماس تقول ان السلطة     "قصي يدل على ان حماس حركة غير وطنية وكانت تدعي المقاومة وقال             
لماذا اعتقلوا ابـو    " وتساءل   "ومين والمطاردين واتضح اليوم انها هي التي تالحق المطاردين        تالحق المقا 

وبحسب . "من اجل تبينه اطالق صاروخ في اعقاب اصابة مزارع فلسطيني برصاص االحتالل           .. قصي
الزبيدي فان كتائب االقصى لم تتدخل قبل ذلك في الحرب الدائرة بين حماس والسلطة وتركت للـسلطة                 

  ."اما االن فان الكتائب ستأخذ القانون بيدها"التعامل مع حماس في الضفة الغربية وفق القانون وتابع 
 
   كشريك وليس كبديل"حماس"األبواب مفتوحة لـ:  عمرونبيل .٦

 "حمـاس " أعرب سفير فلسطين لدى مصر نبيل عمرو، عن اعتقاده بأن هناك فرصة أمام حركة                :القاهرة
ائل الفلسطينية مجتمعة وبشكل مشترك الدولة، تحت أسقف الشرعية الداخليـة           لتصوغ مع السلطة والفص   

 أن تدرك أن فوزها باالنتخاب ال يعنـي فـرض أجنـدتها             "حماس"إن على   ": وقال . والعربية والدولية 
وأضاف عمرو، في كلمة وجهها أمس للمؤتمر المصري ـ الفلسطيني المـشترك   . "الخاصة على الجميع
ية الفلسطينية الذي نظمه المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية بالتعـاون           حول مستقبل القض  
  . "إن مصر أنقذت الوضع في غزة من مآسٍ محققة": مع جامعة القدس

إننا اآلن بصدد مخرج ألزمتنا الفلسطينية الداخلية واألبواب مفتوحة لحماس كشريك ولـيس             "وقال عمرو   
ف في إطار الديمقراطية وليس لفرض أجندة، ونحن ال نريـد التخلـي عـن               كبديل، وسيكون هناك ائتال   

المقاومة المشروعة والتي ليست أن تكون بالضرورة مسلحة ونريد التخلي عن االنتحـار الـسياسي أو                
ودعا حماس إلى المسارعة بقبول مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس          . االنتحار العسكري أو المادي   

  . وهام والمغاالةوالتخلي عن األ
  ٣٠/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
   الزعارير يدعو إلى لقاء ثنائي بين عباس وهنية قبل الدخول في حوارات داخليةالنائب .٧

أفرج عنه قبل عدة ايام     (  دعا النائب باسم الزعارير من كتلة التغيير واالصالح        : وسام الشويكي  -الخليل  
 .الفلسطينية لمواجهة التحديات الخارجية والى تكريم شعبنا وليس اهانته        الى لملمة االوراق    ) بكفالة مالية   

وشدد النائب الزعارير، على ضرورة ان تعقد القيادة الفلسطينية لقاء ثنائيا لطمأنة الشارع واعادة اللحمة               
 واعلن الزعارير عن رغبته في لقاء نظرائه من حركة فتح للبحث في آلية تقديم خدمات               .لشطري الوطن 

للمواطنين في ظل الظروف المأسوية التي يعيشها شعبنا، والعمل على تـشكيل لجنـة النهـاء االزمـة                  
ان ما يجري على الساحة مـن       : وعن االوضاع الجارية على الساحة الفلسطينية قال الزعارير        .الداخلية

  .اضطهاد وظلم للشعب يجب ان ينتهي، ويكفي ما يالقى من االحتالل
رير، بانه يجب على القيادة الفلسطينية عقد لقاء ثنائي لطمانة الشارع وإعادة اللحمـة              ويرى النائب الزعا  

نحن بحاجة للقاء بنوايا حسنة، على الرئيس محمـود         < لشطري الوطن قبل الدخول في حوارات داخلية،        
اللقاء في  عباس عقد لقاء ثنائي مع اسماعيل هنية، قبل الشروع بأية حوارات فلسطينية داخلية، وليكن هذا                

غزة أو في اي مكان آخر، المهم هو اللقاء، وهو رسالة تطمان المواطن الفلسطيني بان القيادة الفلسطينية                 
  .<في شطري الوطن جسم واحد يعمل على راحة المواطن وإعادة األوضاع الى ما كانت عليه 
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الوزراء المختطفين منـذ    ويرى النائب الزعارير بان السلطة أخفقت في قضية التعامل مع ملف النواب و            
عامين، وأشار النائب الزعارير في هذا الصدد، إال ان المخابرات اإلسـرائيلية أبلغـت النـواب بـانهم                  

  .سيقبعون داخل السجون حتى يتم تحرير شاليط
 ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  يجب ان تشمل الوحدة الوطنية كافة الفصائل والقوى:  الرئيس عباسمستشار .٨

أكد مستشار الرئيس لحقوق اإلنسان الدكتور كمال الشرافي على ضرورة ان           :  الهادي عوكل   عبد -غزة  
تشمل الوحدة الوطنية كل الفصائل والقوى الفلسطينية، مشدداً على ان ال وحدة دون عودة قطاع غزة إلى                 

، غـزة بودعا الدكتور الشرافي خالل كلمة له في ورشة عمل نظمها تحـالف الـسالم                .حضن الشرعية 
وقال الشرافي   .األطراف قبل الدخول في الحوار إلى االعتراف بوجود أزمة حتى ال يكون الحوار ترفيا             

إن إسرائيل تستغل التهدئة من أجل زيادة رقعة االنقسام من خالل تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى تقسيم                 
تقسيم أبناء الـشعب منـذ بدايـة        الفلسطينيين، مستعرضاً جزء من اإلستراتيجية اإلسرائيلية الهادفة إلى         

وأكد الشرافي ان دعوة الرئيس للحوار جاءت من أجل المصلحة الوطنية،            .اغتصاب األرض وحتى اآلن   
  .مشيرا إلى وجود قلة من الطرفين ليس لها مصلحة في الحوار واالتفاق

إن موقف حركـة    < : ةبدوره، قال إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غز             
فتح وحدوي ووطني مسؤول منذ اللحظة األولى النطالقتها، وأضاف إن فتح تسعى دائما إلـى تكـريس                 

  .وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل الحفاظ على النسيج الفلسطيني
 ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يةالنائب أبو شهال يحذر من عواقب تأخير انطالق الحوار ويحمل حماس المسؤول .٩

عبر النائب الدكتور فيصل أبو شهال عضو المجلس التشريعي عـن خـشيته مـن               :  نفوذ البكري  -غزة  
عواقب بطء التحضيرات النطالق الحوار الوطني، داعيا حركة حماس إلى الموافقة الصريحة على دعوة              

 اسـتغالل   وحذر أبو شهال من تداعيات التأخير في انطالق الحوار الوطني، ومن           .الرئيس محمود عباس  
وقال أبو شهال انه يجـب علـى         .إسرائيل لذلك من اجل اإلمعان في ضرب واالستفراد بشطري الوطن         

التهدئة ان تساهم في دفع الحوار الوطني إلى األمام وإنهاء حالة االنقسام، معبرا عن خشيته من انخـداع                  
غزة، أمس، إن انطالق الحـوار      وقال أبو شهال في كلمة له خالل ندوة في مدينة            .البعض بنتائج التهدئة  

ودعا أبو شهال حمـاس   .متوقف اآلن على حركة حماس بعد ان أبدت باقي الفصائل استعدادها التام للبدء            
إلى عدم المراهنة على الموقف اإلسرائيلي تجاه التهدئة، معتقدا ان حركة حماس تراهن على التهدئة في                 

  .ا عليه قبل عامحل أزمتها التي تعانيها في القطاع منذ سيطرته
 ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   وزراء يمضون عامين في السجون االسرائيلية٣ فلسطيني ونائب .١٠

فـي  قال الباحث المتخصص في شؤون األسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
تالل اآلن وصل إلـى     عدد ممثلي الشرعية المختطفين في سجون االح      "دراسته المطولة التي نشرها أمس      

وتابع أربعه   . نائبا ووزيرا في سجون االحتالل افرج عن عدد منهم         ٥٦ نائبا ، وكان العدد وصل إلى        ٤٧
منهم اختطفوا قبل انتخابات المجلس     ) ٣(من هؤالء الرموز المختطفين ، نواب محسوبين على حركة فتح           

بـات األخيـرة وهـو النائـب جمـال       ونائب واحد اعتقل بعد االنتخا٢٠٠٦ ـ  ١ ـ  ٢٥التشريعي في 
 باإلضافة إلى النائب أحمد سعدات أمـين عـام الجبهـة    ٢٠٠٧ ـ  ٥ ـ  ٢٩الطيراوي الذي اعتقل في 

 باإلضافة إلـى ثالثـة وزراء   ٢٠٠٦ ـ  ٣ ـ  ١٤الشعبية الذي اختطفته قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
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الوحدة الوطنية ما زالوا يعانون القيد مـع        كانوا قد شغلوا حقائب وزارية في الحكومة العاشرة والحكومة          
نائبـا محـسوبين علـى كتلـة التغييـر          ) ٣٩( أسير من أبناء شعبهم ، باإلضافة إلى         ١١٠٠٠أكثر من   

 . واإلصالح 
  ٣٠/٦/٢٠٠٨الدستور 

  
  ألسرىا  بشأن إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيليةمصرالدعوة ال قبول :المزيني .١١

ي القيادي البارز في حركة حماس أن حركته قبلت دعوة مصرية لم توجه بعـد               أعلن أسامة المزين  : غزة
رسميا إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي لعقد صفقة تبادل لألسـرى يجـرى                

ولم يشر المزينـي فـي تـصريحات         .بموجبها اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط         
بدء هذه المفاوضات، مؤكدا أنها لن تبدأ إال بعد تأكد حركته من االلتزام اإلسـرائيلي               صحافية الى موعد    

  .الكامل ببنود اتفاق التهدئة المتبادلة خاصة رفع الحصار عن قطاع غزة
مفاوضات صفقة شاليط لم تبدأ     "وقال المزيني رداً على ما أشيع أخيرا حول حدوث تقدم كبير في الصفقة              

ن تبدأ قريباً، فالطرف المصري اقترح علينا آلية بعد االلتزام اإلسرائيلي بالتهدئة وفتح             ومن غير المتوقع أ   
 ".المعابر وكسر الحصار بشكل تام ومن ثم توجيه دعوة للفريقين إلجراء حوار غير مباشر إلتمام الصفقة               

 االستجابة لهـا    نحن وافقنا من حيث المبدأ على الدعوة المصرية التي لم توجه رسمياً بعد لكن             "وأضاف  
مرهون بمدى التزام االحتالل اإلسرائيلي باتفاق التهدئة المتبادلة ألن التزامه بالتهدئة سوف يـساعد فـي       

  ".إقناعنا على جديته والتزامه بما سيجرى التوصل إليه في ملفات أخرى
شهر الحالي حيـز    وشدد على أن عدم االلتزام اإلسرائيلي باتفاق التهدئة الذي دخل في التاسع عشر من ال              

سيكون "التنفيذ في قطاع غزة، معتبرا أن ذلك بمثابة إشارة بأن أي اتفاق قادم على أي من الملفات العالقة                   
ـ        ".عبثياً وهو ما ال يمكن أن نقبل به        اإلفراج عـن   "وجدد المزيني مطالب الفصائل اآلسرة من الصفقة ب

اف إليها ألف أسير من ذوي األحكـام العاليـة   جميع األسرى من النساء واألطفال من دون أي تمييز يض         
  ".تضع حركة حماس أسماءهم ويلتزم االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج عنهم

ونفى المزيني بشدة وجود أي تغييرات على هذه المطالب، موضحاً أن المرونة التـي أبـدتها الحركـة                  
 ٤٥٠يتم في األولى اإلفراج عن      لتسريع المفاوضات تتعلق فقط باإلفراج عن األلف أسير على مرحلتين           

لم نتراجع ال في األعـداد    : "وقال . أسيراً ٥٥٠أسيرا مع جميع النساء واألطفال المعتقلين وفي الثانية عن          
ـ           في االعتراض على قائمة األسماء     ) إسرائيل(وال في المعايير الخاصة بالصفقة مشددا على أنه ال حق ل

بل سنبدأ بهذه   "ركته لن تقبل ببدء مفاوضات للصفقة من الصفر         التي قدمتها حماس لإلفراج عنهم، وأن ح      
  ".األرضية وفق المعايير المتفق عليها وإال فإن الصفقة لن تتم أبداً

وفي هذا السياق نفى المزيني تقديم أي عروض إسرائيلية رسمية جديدة بخصوص بنود صفقة التبـادل،                
رضاً إسـرائيليا بـاإلفراج عـن أسـرى     ومن ضمنها ما ذكرته صحف عربية من أن حماس رفضت ع       

وحول النواب والوزراء المختطفين، أكد المزيني أن اإلفراج عـن جميـع             . الحركة فقط إلتمام الصفقة   
النواب والوزراء من سجون االحتالل سيجرى بشكل تلقائي مع إتمام الصفقة كون أن اختطفـاهم جـرى        

نصر على أن يكون اإلفراج عنهم تحصيل حاصال        وبالتالي نطالب وس  "كرد فعل على أسر الجندي شاليط       
  ".ضمن الصفقة وليس ضمن األعداد

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 
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 األوروبيون ال يعارضون وجود الحركة على معبر رفح: حماس .١٢
مصر ستشكل لجنة قريباً " إن "لحياةا" لـ "حماس"قالت مصادر في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

لطة الفلسطينية واألوروبيين وحماس لبحث آليات تشغيل معبر رفح، وستدعو كل تضم كالً من الس
 ."هذا األمر مرتبط بتثبيت التهدئة"، الفتة إلى أن "األطراف لالجتماع

مسألة تشغيل المعبر لها ... األوروبيين لم يعارضوا أن يكون للحركة وجود على المعبر"وكشفت ان 
 الصيغة التي طرحت أخيرا، وموقفهم هو أن عدم تشغيل معبر رفح بعدها اإلنساني، وهم تجاوبوا مع

بحد ذاته يتسبب بأزمة إنسانية كبيرة لما يزيد عن نحو مليون ونيف هم سكان قطاع غزة، لذلك فان عدم 
األوروبيون قالوا ليس ": وتابعت. "اعتراضهم على وجود حماس على المعبر هو اعتراف باألمر الواقع

: وعن الصيغة المطروحة حالياً لتشغيل المعبر، قالت المصادر ."جود حماس على المعبرلدينا مانع من و
سيتم استبعاد "، مؤكدة أنه "وجود مصري وفلسطيني مشترك بين الرئاسة وحماس مع رقابة األوروبيين"

معبر، وكان بالنسبة الينا، ليس لدينا أي إشكالية في إشراك الرئاسة في ادارة ال": وأضافت. "اإلسرائيليين
اإلسرائيليين معنيون فقط بالمسألة األمنية، لذلك كان "، موضحة أن "تحفظنا هو على الوجود اإلسرائيلي

: وقالت. "وذلك لم يعد مقبوالً بالنسبة الى حماس... وجودهم في السابق من خالل كاميرات للمراقبة
داء المالحظات ومتابعة التفاصيل من اإلسرائيليون يمكنهم االطمئنان على الجانب األمني من خالل إب"

 ."خالل االتصال مع األوروبيين
ستكون هناك قواعد ":  وموظفي حرس الرئاسة، أجابت المصادر"حماس"وعن تنظيم العمل بين كوادر 

للعمل متفق عليها مسبقاً حتى ال يحدث تجاوز، ووجود مصر كطرف محايد بين الجانبين سيحكم 
حدوث تجاوزات، فإن مصر هي التي ستقرر هذا السلوك ضمن التفاهم على في حال ": ، مضيفة"السلوك

 ."ما اتفق عليه
ليست بالضرورة أن تكون " والرئاسة في شأن المعبر "حماس"واوضحت المصادر ان المفاوضات بين 

نشترط فقط في حرس الرئاسة ":  شروط، فقالت"حماس"وسئلت المصادر ان كانت لـ  ."مباشرة
ين سيتولون إدارة المعبر أن يكونوا أصحاب سمعة طيبة ووطنيين وأسماءهم غير ملوثة والموظفين الذ

 ."نريد معبراً لخدمة الناس وليس إلذاللهم... مشهود لهم بالنزاهة) نظيفة(
  ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة 

 
 التهدئة إنجاز إلرادة المقاومة: برهوم .١٣

سرائيلي لشروط المقاومة اللبنانية قالت حركة حماس أن استجابة حكومة االحتالل اإل: ألفت حداد
وموافقتها على إنفاذ صفقة التبادل مع حزب اهللا هو بمثابة انتصار لمعادلة التوازن النوعي الذي فرضته 

 .قوى المقاومة اللبنانية
واشار فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي أن الكلمة األولى واألقوى هي 

 .تبرا ذلك إنجازاً لصمود وإرادة المقاومة اللبنانيةمع، لإلرادة وللمقاومة
واضاف أن الحقوق تنتزع انتزاعاً وال تستجدى وتحديداً عندما تكون هذه الحقوق مسلوبة من قبل 

وأكد أن االحتالل اإلسرائيلي يجب أن يفهم الرسالة ويعي الدرس جيداً ويعرف أن التعنت  .االحتالل
يجب أن يكون هذا الدرس مدعاة "قائال ، اإلرادة والعزيمة واإلصرار واإلجحاف لن تجدي نفعاً أمام 

لالحتالل اإلسرائيلي بأن يستجيب لشروط الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
وطالب اإلحتالل اإلسرائيلي باإلسراع في إتمام إبرام صفقة التبادل مع  ".وعلى رأسها حركة حماس

وأن ينتهي عن سياسة المماطلة والمراوغة والتعطيل ، لسطينية األسره للجندي اإلسرائيلي الفصائل الف
" وأكد أن إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير  .والتضليل التي يمارسها في التعامل مع هذا الملف 
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عن األسري مرهون بمدى استجابة وموافقة االحتالل على هذه شروط المقاومة باإلفراج " جلعاد شاليط
 .الفلسطينيين

  ٣٠/٦/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  بالضفة"اسرائيل" التهدئة سياسة خاطئة النها تطلق يد  تعدالشعبيةالجبهة  .١٤

اعتبر جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الـشعبية وعـضوها فـي              : أشرف الهور  -غزة  
 ى سياسة خاطئة طالما يصر عل      أن التهدئة مع إسرائيل    ىالمجلس التشريعي أن تنظيمه من حيث المبدأ ير       

وقال في تصريح صحافي تلقت القدس العربـي نـسخة           . شعبنا ىاستمرار احتالله، واستمرار عدوانه عل    
منه مثل هذه التهدئة تريح االحتالل وترسخ معادلة تهدئة مقابل تهدئة، وأمن مقابل أمن وهـذا ال يجـوز                   

   .مقاومتهلقوة مقاومة أن تقبل به ألنه يساوي بين االحتالل و
 ان التهدئة يمكن االتفاق عليها في اإلطار الوطني الفلسطيني ويمكن ان تعلن لشعبنا وللعالم أجمـع                 ىورأ

 ان فصل الضفة عن غزة واستثنائها من هذا االتفاق يطلق اليد            ىوأشار إل  .من قبلنا بدون اتفاق مع العدو     
واتهم مجدالوي حماس بأنهـا      .ة والقطاع اإلسرائيلية في الضفة، ويكرس فكرة وسياسة الفصل بين الضف        

أبرمت االتفاق منفرداً عبر األشقاء في مصر، ثم تطلب منهم تسويقه مع باقي فصائل المقاومة والعمـل                 
 ىالوطني الفلسطيني، وقال ان هذا األمر يعد خطأ، كونه يجعل القطاع تحت رحمة االحتالل وتقييمه لمد               

 االتفاق إال أنـه لـن       ى الرغم من تحفظ تنظيمه عل     ىدالوي أنه عل  وأكد مج  .انضباط الجميع بهذه التهدئة   
 .يكون من البادئين بنقض االتفاق الذي أبرمته حركة حماس 

  ٣٠/٦/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  تنفي عقد محادثات في واشنطن مع الفلسطينيين" اإلسرائيلية "الخارجية .١٥
والفلسطينيين " االسرائيليين" أن المفاوضين أمس، ما تردد عن" اإلسرائيلية"نفت وزارة الخارجية : أ.ب.د

 .سيلتقون في واشنطن الشهر المقبل إلجراء محادثات إلبرام اتفاق سالم بين الجانبين
وفي إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع الذي يترأس وفد بالده في 

تفاوض في العاصمة األمريكية قال المتحدث المفاوضات من أن الجانبين يعتزمان عقد ثالث جلسات لل
  ".هذا ليس صحيحاً، وال نعرف شيئاً عنه"أري ميكيل " االسرائيلية"باسم الخارجية 

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  "الزنانة " طائرة تكشف ألول مرة معلومات عن"إسرائيل" .١٦

، حيث "الزنانة" الصغيرة نشرت اسرائيل امس وألول مرة معلومات حول طائرة االغتياالت: لندن
 .عرضتها يوم الخميس الماضي وبشكل علني أمام الجماهير في قاعدة عسكرية

العبرية، أن الطائرة التي تعمل بدون طيار " معاريف"ونقل المركز الفلسطيني لالعالم عن صحيفة 
يذ وتنف" أهداف موضعية"مخصصة ألهداف تكتيكية، ومزودة بمنظومة صواريخ قادرة على ضرب 

 .تصفيات من الجو
وأضافت الصحيفة أن الطائرة يمكنها البقاء في الجو لساعات طويلة وتحديد األهداف بدقة كبيرة، مشيرة 

وأكدت أنه . إلى أنها تشارك في التصدي لرجال المقاومة منذ عدة سنوات وشاركت أيضاً في حرب لبنان
 .اريخ موجهةبإمكان الطائرة تنفيذ التصفيات من الجو بسالح حديث وصو

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  نتنياهو مصاب بالسرطان: موقع الشؤون االستراتيجية العبري .١٧
أعلن موقع الشؤون االستراتيجية العبري أمس ان رئيس الـوزراء االسـرائيلي األسـبق              : ا كون - غزة

فحته على  وزعيم حزب الليكود المعارض بنيامين نتنياهو مصاب بمرض السرطان، وقال الموقع في ص            
شبكة االنترنت، انه حصل على تقارير طبية تؤكد اصابة نتنياهو بسرطان خطيـر، وأضـاف ان هـذه                  
التقارير تؤكد ان فرص شفاء نتنياهو من مرضه ضئيلة، الفتا الى ان زعيم المعارضة رفض التعقيـب                 

، اال ان الموقع    "الشائعة"على هذه االنباء، واتهم مقربون من نتنياهو شخصية اسرائيلية بارزة بتلفيق هذه             
 .تساءل عن السبب الذي يمنع نتنياهو من نفي هذه الشائعة علنا اذا كانت فعال شائعة

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  أمامنا عام واحد لتدمير منشآت إيران النووية: السابق" الموساد "رئيس .١٨

شافتاي شافيت، ان إسرائيل لديها     " موسادال"أعلن الرئيس السابق لجهاز االستخبارات اإلسرائيلية       : وكاالت
  .عام واحد لتدمير المنشآت النووية اإليرانية، واال ستواجه خطر ان تتعرض لهجوم ذري إيراني

البريطانية نقال عن مصادر عسكرية، أن إيران وجهت صـواريخها          " صاندي تلغراف "وأوردت صحيفة   
األهداف التي يمكن ضربها في حال تعرضها لهجوم        نحو مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي باعتباره أحد        

  . عسكري
أسـوأ  "ان  " صـنداي تلغـراف   "السابق شافيت في حـديث لـصحيفة        " الموساد" من جهته، ذكر رئيس     

السيناريوهات هو ان تمتلك إيران السالح النووي خالل حوالي عام والوقت المتبقي لمواجهة ذلك يضيق               
 في االستخبارات عملت على اسوأ السيناريوهات، يمكنني ان اقول          بصفتي ضابطا "، وأضاف   "أكثر فأكثر 

علينا ان نفعل كل ما هو ضروري في الجانب الـدفاعي والجانـب الهجـومي               . انه علينا االستعداد لذلك   
  . على إيران" والرأي العام في الغرب، في حال لم تجد العقوبات

  ٣٠/٦/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
  ئيليون يفضلون ماكين على أوباما اإلسرا: تايمزواشنطن .١٩

 أن استطالعا للرأي أظهر أن يهود إسرائيل يفـضلون مرشـح الحـزب           "واشنطن تايمز "ذكرت صحيفة   
  .الجمهوري جون ماكين ليكون الرئيس القادم للواليات المتحدة

طب ود  وقالت الصحيفة إن نتيجة االستطالع تشير إلى أن جهود المرشح الديمقراطي باراك أوباما في خ              
  .الناخبين من اليهود األميركيين بتبنيه مواقف موالية لدولة إسرائيل يبدو أنها لم تجد آذانا صاغية

ماكين مرشحا مفضال للرئاسة فيمـا      % ٣٦فمن بين خمسمائة يهودي إسرائيلي شملهم االستطالع اختار         
  .منهم ألوباما% ٢٧انحاز 

 إسرائيل منذ انتهاء سـباق االنتخابـات التمهيديـة          وقد أجري االستطالع الذي يعد األول من نوعه في        
حزيران من قبل أحد مراكز الدراسات اإلسـرائيلية لـصالح          / يونيو ١٩ و ١٨للحزب الديمقراطي يومي    

  .صحيفة ميكور ريشون األسبوعية اليمينية
 ٢٩/٦/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  علين في ناإلحتالل من المواطنين واالجانب خالل التصدي لجرافات ١٧اصابة  .٢٠

 متظاهرا بينهم متضامنون اسرائيليون ودوليـون بجـروح متفاوتـة،       ١٧أصيب  :  نائل موسى  -رام اهللا   
منذ هبـوا   " االربعين"وعانى عشرات من اختناق عندما قمعت قوات االحتالل بالقوة مسيرة اهالي نعلين             

ص الحـي   واستخدمت قـوات االحـتالل الرصـا      ،  الشهر الماضي ضد جدار النهب والتوسع العنصري      
والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز وبالهروات واعقاب البنادق بكثافة ضد المتظاهرين والمعتـصمين فـوق              
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اراضيهم المهددة بالمصادرة ما ادى الى اندالع مواجهات اسفرت عن اصابة اثنين من جنود االحـتالل                
 .الذين اقتحموا القرية ودهموا عيادتها وثالثة منازل

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   تعيد فتح معبري صوفا وناحال عوز إلدخال شحنات غذائية ومشتقات وقود للقطاع"إسرائيل" .٢١
، فيما أبقى على "ناحال عوز"أعاد الجانب اإلسرائيلي، أمس، فتح معبري صوفا والشجاعية  :حامد جاد

 عالقة بأداء وأكدت مصادر مطلعة ذات، منذ األربعاء الماضي" كارني"إغالق معبر المنطار التجاري 
 شاحنة من المواد الغذائية والسلع االستهالكية ٧٦المعابر أن معبر صوفا عمل، أمس، وتم إدخال نحو 

وكان معبر صوفا أغلق أمام دخول هذه السلع في ،  صنفا٢٠ًالمحدد دخولها ضمن قائمة ال تتعدى 
نقب الغربي، الثالثاء أعقاب إطالق صواريخ محلية الصنع من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت وال

  . الماضي
  ٣٠/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   رشق الحجارة التهمة و"إسرائيل" في سجون فلسطينياًطفالً ٤٤٣ .٢٢

طفال وطفلة في السجون اإلسرائيلية، ) ٤٤٣(تحتجز السلطات اإلسرائيلية ما يقارب  : الراية- رام اهللا 
يعرف األطفال ، مهم دون الثامنة عشرةبسجن هشارون معظ) قسم األشبال(يحتجز معظمهم في 

 كبالغين وذلك حسب القوانين العسكرية التي يطبقها الجيش اإلسرائيلي في المناطق ١٦لسطينيون بعمر الف
واألراضي المحتلة، ويتم حرمانهم من المعاملة الخاصة لهم كأطفال حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية 

لجيش اإلسرائيلي بيت وتحاصر اعداد كبيرة من قوات ا، الخاصة بحماية األحداث المجردين من حريتهم
الطفل في منتصف الليل، ويتم دخوله بالقوة بدون تفويض للتوقيف ويجري تفتيش محتويات البيت 
وإزعاج أفراد عائلته، حيث يقوم الجنود بكسر محتويات المنزل والنوافذ واألبواب، وأثاث المنزل وتعمد 

ن بشكل روتيني، ويتم استجوابهم حال وتقدم شرطة حرس الحدود علي اعتقال الفلسطينيي، إحداث أضرار
وصولهم إلي مراكز الشرطة ويجري تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم عقب اعتقالهم، وتمارس الكثير من 
الضغوطات عليهم، ويتعرضون للتهديد واإلهانة خالل استجوابهم ويتم استخدام أسلوب الضغط النفسي 

عض األطفال إلي االعتراف بأنهم قد قاموا برشق والجسدي النتزاع اعتراف من قبل الطفل ما يدفع ب
) ٧٠ - ٥٠(الحجارة ويطلب منهم تحديد عدد المرات التي رشقوا فيها الحجارة وقد يحددها بعضهم من 

 . مرة أو أكثر ويوقعون تحت الضغط والخوف علي إفادات وأوراق يجهلون محتواها
 ٣٠/٦/٢٠٠٨الراية القطرية   

 
   وظيفة٣٠٠٠ ىنافسون عل يت معلم في فلسطينألف ٤٥ .٢٣

أثار قرار وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين القاضي بضرورة اجراء االمتحان  : الراية-رام اهللا 
التحريري لجميع المتقدمين للوظائف التعليمية جدال كبيرا، لقي القرار معارضة واسعة من قبل قطاع 

وآل وضع هؤالء المعلمين عيين في االعوام الماضية،كبير من المرشحين الذين تم ترتيبهم حسب الدور للت
الف متقدم ومتقدمة من حملة الشهادات الجامعية والعليا والدبلوم ) ٤٥ ( من جراء هذه التعقيدات  أن تقدم

) ٢٦(الفا في القطاع، تقدموا للمنافسة علي ثالثة االف وظيفة تعليمية، في ) ١٨( الفا في الضفة و) ٢٧(
ر الذي يشير إلي مستقبل قاتم ينتظر جيشا من الخريجين، في ظل غياب سياسات مادة وتخصص االم

واضحة من قبل الجامعات، كما يعترف بذلك عدد من االكاديميين، تساعد هذه السياسات الطلبة علي 
اختيار تخصصات تالئم سوق العمل، وفي ظل غياب تخطيط من قبل السلطة حول الية استيعاب هؤالء 

  الخريجين، 
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 .ي مؤسساتها ووزاراتها المختلفة كي ال يظل سيف البطالة مسلطا علي رقابهمف
  ٢٨/٦/٢٠٠٨الراية القطرية 

 
   الفلسطينيون المعتقلون يعانون أوضاعا صحية وإنسانية مزريةالنواب .٢٤

كشف تقرير أعده مركز أحرار لدراسات األسـرى الفلـسطينيين أن الوضـع             : د ب أ  ، وائل بنات : غزة
شي للنواب الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي مزر جـدا وغايـة فـي               الصحي والمعي 

الصعوبة، مشيرا إلى أن غالبية نواب المجلس التشريعي من الكبار في العمر وال يوجـد بيـنهم مـن ال                    
وقال التقرير الذي أعده المركز بمناسبة مرور عامين على اعتقـال رمـوز             ،  يعاني من مرض أو أكثر    

ية الفلسطينية أن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك طريح الفراش في مستشفى سجن الرملـة،               الشرع
" الهيموجلـوبين "وضعف  ) فقر الدم (وقد فقد مؤخرا عشرة كيلوجرامات من وزنه وأنه يعاني من األنيميا            

ـ       ،  بسبب إصابته بمرض السكري الذي ألم به بعد االعتقال         ن وأضاف أن األسرى النواب محرومـون م
كما يعانون  ، الحصول على امتيازات بعض األسرى مثل المراوح في الصيف واألغطية في فصل الشتاء            

وأشار التقرير إلى أن عملية نقل هؤالء األسرى أثناء نقلهـم للمحـاكم             ،  من نقص في األغطية واأللبسة    
معه األمراض،  الالشرعية تقتضي بأن ينقل األسير في رحلة قاسية وشاقة لشخص كبير في السن يحمل               

وقـال  ،   مرة دون أن توجه له الئحـة اتهـام         ٦٠مشيرا إلى أن دويك عرض أمام هذه المحاكم أكثر من           
التقرير إن غالبية نواب ووزراء الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون االحتالل ممنوعون من زيـارة               

  .ذويهم وزوجاتهم وأمهاتهم حال المئات من األسرى في سجون االحتالل
 ٣٠/٦/٢٠٠٨طن السعودية الو

  
   ايجابية ليستمعابرال حركة : يتلقى دعوة  للسفر إلى قبرص لكسر الحصارالخضري .٢٥

 اعتبر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والنائب في المجلس التشريعي، أن :غزة
حول طبيعة المؤشرات حول طبيعة عمل معابر قطاع غزة امس، ال تعطي صورة ايجابية ومشجعة 

ال يعقل أن تبقى أرزاق المواطنين ومصانعهم ومتاجرهم تحت رحمة الجيش : األيام المقبلة وأضاف
الى أن االحتالل لم يلتزم بزيادة الكمية المدخلة  ولفت، االسرائيلي الذي يفتح ويغلق المعابر وقت ما يريد

، من جهة ليه يوم الخميس الماضي، بل تراجعت الكمية والنسبة عما كانت ع%٣٠عبر المعابر بنسبة 
اإلبحار من قبرص إلي غزة " حركة غزة الحرة، للمشاركة وأعضاء اللجنة في مشروعهم هدعتأخرى 

في الخامس من أغسطس القادم في محاولة لكسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 
  .أكثر من عام 

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 طينية تقاضي بريطانيا على وعد بلفور والنكبةمنظمة شبابية فلس .٢٦

تخطط مجموعة شبابية فلسطينية للمطالبة بتعويضات من الحكومة البريطانية، على سلسلة الجرائم  :لندن
 ان احدى اكبر الجرائم التي "وطننا"وقال ممثلون عن منظمة . التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني

اصدار وعد بلفور الذي وعد اليهود بوطن قومي في فلسطين عام ارتكبتها الحكومة البريطانية هي 
، وتخطط هذه المنظمة لجمع ماليين التواقيع من الفلسطينيين لرفع قضية قضائية ضد بريطانيا. ١٩١٧

  وقال علي عبيدات المتحدث باسم المنظمة الشبابية التي تضم في عضويتها العديد من طلبة الجامعات،
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واضاف ان قرار مالحقة الحكومة .  لرفع القضية امام المحاكم البريطانية ان التحضيرات بدأت
البريطانية جاء بعد دراسة معمقة لجميع الجوانب القانونية المتعلقة بالمسؤولية البريطانية عن نكبة 

 . "الفلسطينيين وقيام دولة اسرائيل
  ٣٠/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  لمناطق تدريب عسكرية حولتها  قرية فلسطينية مهجرة٣٢اكتشاف  .٢٧

، وطرد سكانها منها، بل )١٩٤٨(لم تكتف إسرائيل بتدمير القري الفلسطينية عام  : الراية-رام اهللا 
من ذاكرة أجيال ) ديمغرافيا وجغرافيا(عملت وبشكل ممنهج ومتواصل لتغييب وتفكيك المشهد الفلسطيني 

م تاريخا وحضارة، األمر الذي حال دون فلسطين، وطمس كل معالم الرواية الخاصة المتعلقة بقضيته
، تمكن الباحثين بالتعرف علي بعض المناطق المهجرة التي أصابها التدمير حينا والنسيان أحيانا أخري

قرية أو خربة أو عزبة تقع غرب مدينة دورا بقضاء الخليل، وتمتد ما بين ) ٣٢(هذه المناطق عبارة عن 
قد تعرض أهالي بعض هذه ، ، وتبلغ مساحتها آالف الدونماتالدوايمة شماال وحتي الخويلفة جنوبا

 لم تكتشف من قبل، ولم ى هذه القرويتأكد أنالمناطق إلي مجازر وتقتيل علي أيدي العصابات اليهودية، 
 .يتم توثيق احداثها،

 ٣٠/٦/٢٠٠٨الراية القطرية 
 
   يلتقي شبكة المنظمات األهليةوفد برلماني من جنوب افريقيا .٢٨

تقى اعضاء من الهيئة االدارية في شبكة المنظمات االهلية امس في مدينة غزة وفدا برلمانيا مـن          ال: غزة
جنوب أفريقيا برئاسة رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان والسفير الجنوب افريقي لدى الـسلطة               

وق االنسان تطورات   وتناول اللقاء الذي شارك فية جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطني لحق           ،  الوطنية
االوضاع في االراضي الفلسطينية وبخاصة معاناة المواطنين في قطاع غـزة جـراء اسـتمرار قـوات       

من ناحيتهم أكد اعضاء وفد برلمان جنوب أفريقيا على         ،  االحتالل في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين      
 .دعم بالدهم لشعبنا وحقوقه ورفض الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  في قطاع غزة يطالب بالتحقيق بوفاة مسن في السجن مركز حقوقي .٢٩
دعا مركز حقوقي ينشط في قطاع غزة أمس األحد بفتح تحقيق جدي في حادثة وفاة فلسطيني بأحد 

وأعرب مركز الميزان لحقوق اإلنسان في بيان صحافي تلقت ، السجون التابعة للحكومة الفلسطينية 
إن الوفاة حدثت داخل مكان :"نسخة منه، عن أسفه للحادث، وقال) أ. ب.د(كالة األنباء االلمانية و

االحتجاز وقد ظهر على المواطن كدمات بدت واضحة على أطراف الجثة مما يثير شبهة تعرض 
اب التي وطالب المركز الحكومة المقالة بكشف األسب، "المتوفى للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه

أدت لوفاة أبو ستة أثناء احتجازه، وإجراءات التفتيش والقبض واإلحضار واالحتجاز ومدى احترامها 
 .للمحددات القانونية

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
  
  "القدس عاصمة الثقافة العربية"النائب الضالعين يدعو لتعديل شعار  .٣٠

 النواب النائب الدكتور علي الضالعين بتعديل طالب رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس: عمان
الشعار المعتمد للقدس عاصمة الثقافة العربية ليشمل كتابة القدس بترجمتها الحقيقية والمعروفة دوليا وهي 

على نسخة منه، الى عقد اجتماع طارئ " الغد"ودعا، في بيان أصدره أمس، وحصلت ". جروسليم"
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 القدس، اليوم، لبحث ما بات يستخدم من ترجمة حرفية لكلمة القدس ألعضاء اللجنة والمعنيين في شؤون
)al-quds( وخطر ذلك في أن يكون المقصود من هذه الترجمة تحديد منطقة جغرافية جديدة ال تعبر ،

. عن شمولية الترجمة الحقيقية لمدينة القدس التاريخية لتصبح مثار البحث في مفهوم العاصمة الفلسطينية
تمت اإلشارة الى هذا الموضوع في وثيقة عباس بيلين ووثيقة جنيف اللتين تشيران الى "وأضاف أنه 

ضرورة توسيع حدود بلدية القدس لتشمل منطقتي أبو ديس والعيزرية لتكون هذه التوسعة هي فقط 
، وبشرط منع لفظ جروسليم )al-quds(عاصمة الدولة الفلسطينية على أن تترجم بنفس األحرف القدس 

  .ذه المنطقةعلى ه
  ٣٠/٦/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
 مناهضو التطبيع في األردن يعتصمون احتجاجاً على احتفال جامعة هارفرد  .٣١

اعتصم، أمس، في شمال األردن مئات من مناهضي التطبيع احتجاجا على تنظيم  : حاتم العبادي- عمان 
رأت لجنة مقاومة التطبيع " هيميتتبع مسار الحج اإلبرا"جامعة هارفرد لنشاط ثقافي سياحي يطلق عليه 

وشارك في االعتصام، الذي نفذ في مدينة ". شبهة تطبيعية مع اإلسرائيليين"في النقابات المهنية فيه 
. عجلون، نواب الحركة اإلسالمية في البرلمان وأعضاء لجنة مقاومة التطبيع النقابية وحزبيون ونقابيون

شخصا من جنسيات مختلفة، ) ١٥٠(شاط، الذي يشارك فيه زهاء وتتهم لجنة مقاومة التطبيع النقابية الن
وأفاد رئيس لجنة مقاومة التطبيع ". بسبب وجود مشاركين إسرائيليين فيه" إسرائيل"بمحاولة التطبيع مع "

بسبب ارتباطه بأهداف "المهندس بادي الرفايعة أن اللجنة طلبت من منظمي المهرجان عدم إقامته 
  ".تطبيعية مشبوهة

  ٣٠/٦/٢٠٠٨العرب القطرية     
  
  أسرى وجثث ومعلومات عن آراد والدبلوماسيين اإليرانيين:  وحزب اهللا"إسرائيل"صفقة  .٣٢

وافقت الحكومة  : كفاح زبون -   بيروت،رام اهللا: ٣٠/٦/٢٠٠٨الشرق األوسط ذكرت صحيفة 
 تبادل االسرى مع  على صفقة٢٥ وزيرا من اصل ٢٢ في جلستها االعتيادية امس، بأغلبية ،االسرائيلية

وأبلغت . حزب اهللا، متجاوزة بذلك معارضة جهازي المخابرات الخارجية الموساد والداخلية الشابك
 ٥وبموجب الصفقة، تطلق السلطات اإلسرائيلية سراح  .حكومة ايهود اولمرت الوسيط االلماني بقرارها

) تحدد عددهم الحقاً(ى فلسطينيين ، وأسر١٩٧٩أسرى لبنانيين، بينهم سمير القنطار، األسير منذ عام 
 من حزب اهللا، اضافة الى تسليم معلومات عن مصير أربعة ٨وجثامين مقاتلين لبنانيين، بينهم 

وفي المقابل يسلم حزب اهللا  .دبلوماسيين إيرانيين مفقودين الى االمين العام لالمم المتحدة، بان كي مون
 معلومات عن الطيار اإلسرائيلي المفقود في لبنان منذ اوائل  جندييها او جثمانيهما، ويقدم لها"اسرائيل"

وكان اولمرت قد دعا وزراء حكومته، في مطلع الجلسة، لتأييد صفقة التبادل مع  .الثمانينات، رون أراد
من جهته أعلن رئيس . حزب اهللا بالرغم من تردده الكبير حيالها وإعالنه ان الجنديين االسيرين توفيا

 أمس، أن موافقة الحكومة االسرائيلية على اتفاق ،يذي في حزب اهللا السيد هاشم صفي الدينالمجلس التنف
  .لتبادل جثتي الجنديين االسرائيليين بأسرى لبنانيين، تثبت أن حزب اهللا نجح في فرض شروطه

قالت مصادر رفيعة المستوى في القدس، ان  : القدس:٣٠/٦/٢٠٠٨الجريدة الكويتية وأضافت صحيفة 
وحزب اهللا، ستتم عند معبر الناقورة الفاصل بين دولتي اسرائيل " ٍإسرائيل"لية تبادل األسرى بين عم

وحزب " إسرائيل"والالفت في التقريرين اللذين تبودال بين . ولبنان، وليس في ألمانيا أو في مطار بيروت
. ٢٠٠٢يل في لبنان عام اهللا، ورود اسم النائب والوزير السابق ايلي حبيقة في كليهما، وحبيقة اغت

ووصفت هذه المصادر التقريرين بأنهما مفصالن معلوماتياً واستخباراتياً، وأن كل طرف روى ما يعرفه 
عن االيرانيين يذكر ان الدبلوماسيين األربعة " إسرائيل"وقال ان تقرير . عن الحادثة التي يهتم بها اآلخر
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سيحية أثناء مرورهم في المنطقة التي كانت تسيطر عليها، خُطفوا على يد ميليشيات القوات اللبنانية الم
وأن حبيقة أشرف على التحقيقات معهم، بصفته رئيسا لجهاز األمن في تلك الميليشيات في ذلك الحين، ثم 

أما تقرير حزب اهللا عن آراد فيقول، حسب المصادر نفسها، . قتلوا ودفنوا في مكان تم انشاء مبنى عليه
اد إلى السوريين الذين سلموه بدورهم الى االيرانيين، ويشير الحزب الى انه ال يعلم ان حبيقة مرر آر

وأفادت المصادر بأن اإلسرائيليين طلبوا ان تكون عملية التبادل هي نهاية . شيئا بعد هذه المرحلة
ون وتوقعت ان تتم الصفقة في غض. المطاف لعمليات الخطف المتبادلة، لكن حزب اهللا لم يتعهد بذلك

، باعتبار أن هذا الموعد ٢٠٠٦اسبوعين، لتتزامن تقريبا مع ذكرى مرور سنتين على حرب يوليو 
 أسيراً فلسطينيا، لكنها ستقول ١٢كذلك توقعت ان تفرج اسرائيل في وقت الحق عن . مناسب للطرفين

 .ان الخطوة هي لفتة في اتجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليست في اتجاه حزب اهللا
  
  مسؤول مصري يعلن عن فتح معبر رفح لفترة مؤقتة لمرور العالقين .٣٣

أعلن مسؤول أمني مصري، أمس، ان مصر ستفتح غدا الثالثاء معبر :  وكاالت– رام اهللا - العريش 
وكانت مصادر . رفح لفترة مؤقتة، للسماح للفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج بمغادرة قطاع غزة

صرية، القاهرة، ذكرت في وقت سابق امس، انه سيتم فتح معبر رفح الحدودي مطلعة في العاصمة الم
بين مصر وقطاع غزة بصور استثنائية للعالقين في مصر والمرضى واصحاب االقامات في غزة خالل 

وقالت المصادر ان المعبر سيتم فتحه ليومين او ثالثة حيث سيكون هناك يوم للعالقين . االسبوع الجاري
م للمرضى ويوم ثالث الصحاب االقامات، واما في حالة فتحه ليومين فسيخصص اليوم في مصر ويو

األول للعالقين الذين يريدون العودة الى غزة وكذلك للمرضى القادمين من غزة للعالج في مصر، واما 
  .اليوم الثاني فسيخصص لحاملي االقامات في الخارج

  ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  اقتراف جريمة حرببتهمة ل دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين   تقبإسبانيةمحكمة  .٣٤

 وهي أعلـى هيئـة   -أعلن مركز حقوقي في غزة أن المحكمة الوطنية اإلسبانية  :عبد الرؤوف أرناؤوط  
 قبلت، الثالثاء، الدعوى القضائية التي تقدم بها المـركز ضد سبعة مسؤولين عسكريين             -قضائية إسبانية   

وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان     . ابقين متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة       إسرائيليين س 
تعتبر هذه هي المرةَ األولى التي يقوم فيها ناجون من هجوم عسكري إسرائيلي بتقديم دعـوى                : "في غزة 

 علـى   وقد وافقت المحكمة الوطنيـة اإلسـبانية      . قضائية ضد مسؤولين عسكريين إسرائيليين في إسبانيا      
   ".دراسة القضية، حيث تعتبر هذه الخطوة األولى نحو إطالق قضية رسمية

 ٣٠/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   األركان األميركي يزور حدود غزة براً ويشاهد الجدار جواًرئيس .٣٥

 قام رئيس قيادة األركان المشتركة األميركية األدميرال مايكل مولين، أمس، بجولة على           ": األيام "-القدس
، في حين اطّلع على الجدار العنصري الذي تقيمه الحكومة االسرائيلية           "اسرائيل"الحدود بين قطاع غزة و    

على االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية من خالل جولة بطائرة عمودية، دون ايضاح اسباب قيـام                
 استمرت يـومين    "ائيلاسر"وانهى مولين، امس، زيارة الى       .المسؤول العسكري االميركي بهذه الجوالت    

حل فيها ضيفاً على رئيس هيئة اركان الجيش االسرائيلي غابي اشكنازي، تم خاللها البحث فـي الملـف      
 منذ تعيينه بهذا المنصب حيث كانت زيارته االولـى          "اسرائيل"االيراني، علماً بأنها الزيارة الثانية له الى        

  .في شهر كانون االول الماضي
 ٣٠/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  االحتالل االسرائيلي أسوأ من النظام العنصري االفريقي السابق:  جنوب إفريقيمسؤول .٣٦

 أكد رئيس لجنة العالقات الخارجية فـي برلمـان جنـوب افريقيـا              : رومل شحرور السويطي   -نابلس  
 فـي   دوميساني جوب سيثول ان االحتالل االسرائيلي أسوأ بكثير من النظام العنصري الذي كان سـائدا              

وقال خالل مؤتمر صحفي عقده في جامعة النجاح على هامش زيارته برفقة وفـد يـضم       . جنوب افريقيا 
قال بان وفد   وبرلمانيين من مختلف االحزاب الجنوب افريقية الى جانب سفير جنوب افريقيا لدى السلطة،              

ال وظروف الفلسطينيين   البرلمان الجنوب افريقي قدم الى المناطق الفلسطينية لالطالع عن كثب على احو           
على ارض الواقع، واوضح بان الحكومة االسرائيلية كانت قد خيرته والوفد المرافق بين زيـارة غـزة                 
وبين لقاء قادة اسرائيليين مؤكدا بان الوفد قرر زيارة غزة وبالتالي لم يكن هناك مجال لمقابلة مـسؤولين                  

 وال ألي دولة في العالم منع الوفد من مقابلـة اي            "اسرائيل"ـوأكد سيثول على انه ال يحق ل      . اسرائيليين
واوضح بانه طلب زيارة زمالئه النواب الفلسطينيين االسرى فـي          . شخص ومهما كانت صفته ومركزه    

سجون االحتالل وخاصة رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وأكد بان الوفد سيقوم بتقـديم تقريـر                
 في جنوب افريقيا، وقال ان من ضـمن مـشاهداته ان قـوات              مفصل لكل مشاهداته الى رئيس البرلمان     

االحتالل المتمركزة على حاجز ايرز تعمدت تأخير مرور الوفد الى غزة أكثر من ثالث سـاعات كمـا                  
 "الجميع" أكد بان الوفد التقى      كما. طلبت منهم خالل ذلك بعض األمور غير الالئقة في العرف الدبلوماسي          

، وان الوفد اعرب لجميع المسؤولين الفلـسطينيين عـن           الفلسطيني ى الخالف موضحا بانه تم التطرق ال    
قلقهم ازاء استمرار هذا الخالف، واوضح بانه شعر بان هناك توجهاً جاداً مـن جميـع االطـراف ذات                   

  .العالقة النهاء هذا الخالف
 ٣٠/٦/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  نفيذ التزامات مؤتمر باريسالتزام أوروبي وأميركي استثنائي بت:  ساركوزيمستشار .٣٧

 مستشار الرئيس الفرنسي ومبعوثه لمؤتمر باريس، في حـديث          ،أكد بيير دوكين   :عبد الرؤوف أرناؤوط  
فإن وتيرة صرف االلتزامات التي تم االعـالن        " اشهر على مؤتمر باريس للمانحين       ٦، أنه بعد    "األيام"لـ

ركيين، كانت استثنائية وغير مسبوقة وتكـاد تكـون         عنها خالل المؤتمر، وتحديداً من االوروبيين واالمي      
، مبدياً عدم رضاه عن مستوى صرف الدول العربية اللتزاماتها، ومعبراً عن األمل بـأن تكـون          "معجزة

اذا ما نظرت الى وعود المانحين، فـإن        : "وقال .وتيرة الصرف العربي اكبر خالل االشهر الستة المقبلة       
 مليـون دوالر،    ٩٠٠انية حتى نهاية شهر حزيران يصل الى حـوالي          ما تم صرفه في مجال دعم الميز      

 مليـون   ٩٠٠ اشهر من عقد أي مؤتمر صرف        ٦وهو امر استثنائي على االطالق، فلم يحدث ان تم بعد           
  ".دوالر

 ٣٠/٦/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
      برشلونة تعلن تضامنها مع سكان غزة المحاصرة بلدية .٣٨

لدية برشلونة األسبانية، عن تضامن البلدية مع سكان قطاع غـزة الـذي             أعرب رئيس ب   :فلسطين،  غزة
يعاني حصاراً مشدداً منذ عام، وما ترتب عليه من تدهور الوضع االقتصادي واإلنـساني واالجتمـاعي                

 ،"فلـسطين "وتمنى رئيس البلدية، في بيان صادر عن المجلس البلدي األسباني، وصـل              .بشكل مأساوي 
وأشـار إلـى أن      . الحصار المفروض عن القطاع وعودته إلى الحياة الطبيعيـة         ععنه، رف أمس، نسخة   

 تمنع توريد المواد األساسية للقطاع، وتقلص كميات الوقود والكهرباء بشكل حاد خالل الـستة               "إسرائيل"
وأضـاف  . ١٩٤٩شهور الماضية، األمر الذي يمثل عقاباً جماعياً وخرقاً التفاقية جنيف الرابعـة لعـام               

أن نقص الوقود وقطع الغيار للمعدات واآلليات الناقلة للنفايات جعل من الـصعب             " س بلدية برشلونة  رئي
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إزالتها بشكل مستمر من الشوارع واألحياء، باإلضافة لتوقف تشغيل محطات وآبار مياه الـشرب، ممـا                
 ".ة في العالمينذر بحالة صحية وبيئية سيئة في القطاع والذي يعد من أكثر عشر مناطق كثافة سكاني

  ٣٠/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  حصار غزة خلّف آثاراً مدمرة طالت كل نواحي الحياة اليومية:  األحمرالصليب .٣٩

أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ عامين              : بروكسيل
 نواحي الحياة اليوميـة     جميع مدمرة طالت    كاملين، والذي اشتدت وطأته خالل السنة األخيرة، خلّف آثاراً        

إن ": "االنترنـت "وقالت اللجنة في تقرير لها نُشر على شـبكة          . لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني    
 بمـا   ، مدمرة طالت كل نواحي الحياة اليومية      آثاراًخلّف  حكم لغزة على مدى السنة الماضية       اإلغالق الم 

 ونتيجة لـذلك أصـبح القطـاع علـى حافـة االنهيـار              ، المياه في ذلك الصحة والعمل والحصول على     
إن الوقود والمواد الخام مـن  : " رئيسة بعثة اللجنة الدولية في القدس     ،كاتارينا ريتز  وأشارت   ."االقتصادي

 وفي حين تكتسي المساعدة اإلنسانية أهمية حاسمة بالنسبة للعديد من           .األمور الضرورية للصناعة المحلية   
 يجب استئناف اإلنتاج والتجارة على الصعيد المحلي حتى يتسنى تحسين وضع الـسكان      ؛زةالسكان في غ  

م تدخل إلى غزة منذ أكثر من سنة المواد األساسية          ل" ولفتت ريتز االنتباه إلى أنه       ".المدنين على نحو كبير   
مستـشفيات ومحطـات     ولذلك فإن ال   ، كمواد البناء مثالً   ،الالزمة لتشغيل الصناعة وإصالح البنية التحتية     

  ."ضخ المياه بالخصوص في حاجة ماسة إلى قطع الغيار لصيانة المعدات وتبديلها
من أجل تقديم العالج اآلمن في ظل عدم تـوفر المـواد            والطواقم الطبية   يكافح األطباء   : "وأضافت تقول 

زمة لقاعـات العمليـات     التي تتراوح بين اللمبات الكهربائية البسيطة وآالت التعقيم ومعدات المراقبة الال          
  ."الجراحية

  ٢٩/٦/٢٠٠٨الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة 
  
      دويالت ٣ أميركية تلغي فلسطين وتقسم العراق إلى خريطة .٤٠

 فـي كتابـه     ، نشرها أحد أبرز قيادات المحافظين الجدد في الواليات المتحدة         "إسرائيل"ـكشفت خريطة ل  
في إدارة الرئيس جورج بوش لمستقبل عملية التـسوية بـين العـرب             األخير عن تصور التيار المتشدد      

 إضافة إلى أنها تضم المناطق      ، حيث ال توجد أية أراض متبقية لدولة فلسطينية على الخريطة          ،"إسرائيل"و
 . كما تظهر العراق مقسما إلى ثـالث دويـالت         ،"إسرائيل"ـالخاضعة للمفاوضات إلى الحدود النهائية ل     

ان الخريطة التي نشرها دوغالس فايث الرجل الثالث فـي وزارة           " أميركا ان ارابيك  "نباء  وافادت وكالة أ  
 التي لم ترسم حدودا لنفسها حتـى        ،"اسرائيل" تحسم حدود    ،الدفاع االميركية خالل والية دونالد رامسفيلد     

ـ             ،اآلن ضفة الغربيـة    بحيث تشمل الدولة العبرية المناطق المحتلة التي تجري المفاوضات بشأنها مثل ال
  .والقدس وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن

  ٣٠/٦/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
   وحماس وإيرانوالجهادالتهدئة  .٤١

 ياسر الزعاترة
حتى ال يذهب البعض أبعد مما تحتمله هذه السطور ، فإننا نذكّر ابتداء بأن موقفنا من المشاركة في 

الجهاد اإلسالمي ، وليس مع حركة المقاومة انتخابات سلطة أوسلو كان منسجماً مع موقف حركة 
اإلسالمية حماس ، وعندما نتوقف هنا عند موقف الجهاد من التهدئة ، فإننا نفعل ذلك في سياق اإلشارة 
إلى موقف بعينه من طرف الحركة ، فضالً عن الرد على أولئك الذين ما برحوا يحسبون حماس بالجملة 

 .ى نحو دقيقعلى إيران من دون قراءة الموقف عل
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الفارق الذي يتجاهله البعض بين حماس والجهاد اإلسالمي هو أن عالقة األخيرة بإيران ال تختلف كثيراً 
عن عالقة حزب اهللا ، وكان هذا واضحاً منذ التأسيس أيام الشهيد فتحي الشقاقي ، وما زال قائماً حتى 

ن في كثير من المواقف ، لكنها تختلف يومنا هذا ، األمر الذي يختلف عن حماس التي تلتقي مع إيرا
 .معها في أخرى

هذه المعادلة تدركها المحاور العربية الرئيسة ، من سوريا إلى مصر إلى السعودية إلى غيرها من 
وحدها الجهات المعنية بتشويه الحركة هي التي تصر . الجهات ذات الصلة المباشرة بالملف الفلسطيني

 اإليراني كما لو كانت تابعاً ال يقوى على مناقشة المواقف ، فضالً عن على وضعها بالكامل في المربع
 .رفضها

هناك الكثير من المحطات التي اختلفت فيها حماس مع اإليرانيين ، من بينها على سبيل المثال مسألة 
، المشاركة في االنتخابات التشريعية ، إذ كان الموقف اإليراني واضحاً ومحسوماَ ضد تلك المشاركة 

وعندما . لكن الحركة أصرت عليها عندما جاءت نتيجة االستفتاء الداخلي لصالحها ، وإن بنسبة بسيطة
اعتذرت دمشق بشكل غير مباشر عن عقد المؤتمر المناهض لمؤتمر أنابوليس وقررت إيران استضافته 

 .لم تجب حماس الدعوة
عية ، أو أنها تنشر التشيع ، حتى لو خرج لسنا بالطبع مع اتهام بعض الموتورين لحركة الجهاد بأنها شي

من صفوفها بضعة نفر غيروا مذهبهم ، فضالً عن حماس التي لم يثبت أن واحداً من أعضائها قد تشيع 
مع إيران ال تختلف عن حماس ال يعبر عن الواقع ، من دون أن ) أعني الجهاد(، لكن القول إن عالقتها 

همتها المشهودة في النضال الفلسطيني ، وال حتى ترجيحها لمصلحة يقلل ذلك من أهمية الحركة وال مسا
بموقف ) إلى جانب البعد الحزبي التقليدي(ولذلك فإن تفسير البعض موقف الحركة من التهدئة . القضية

إيراني منها قد ينطوي على قدر من الصحة ، ربما تبعاً لخوف طهران من إمكانية استغاللها في تنفيذ 
 .تها النوويةضربة ضد منشآ

والواقع أنه ليس هناك الكثير من الخالف بين إيران وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة ، ومن ضمنها 
والمحطات التي أشرنا إليها ال تغير في حقيقة أن المسار العام : حماس والجهاد ، حيال الملف الفلسطيني

 قيمة هنا للحديث عن نوايا التمدد اإليراني ، يبدو واحداً في سياق التعاطي مع المشروع الصهيوني ، وال
إذ ليس من حق الذين يرتمون في حضن واشنطن أن يعترضوا على التعامل مع إيران ما دامت تلتقي مع 

 .روحية التصدي للمشروع األمريكي الصهيوني في المنطقة
حتى لو كانت لها مالحظاتها فيما خص التهدئة يمكن القول إنه ليس من الالئق أن تقوم الجهاد بتخريبها ، 

، ال سيما وهي تدرك حجم التأييد الشعبي لتمرير فترة من الهدوء ألغراض ) حماس(على سلوك شقيقتها 
إنسانية ، وللتذكير فهذه التهدئة تبدو أفضل من تلك التي مررتها الجهاد وحماس قبل ثالث سنوات بين 

 .السلطة وبين االحتالل
ائب األقصى ، ومشاركتها في تخريب التهدئة ، فنحن نعلم أن هذه الالفتة ال حاجة هنا للحديث عن كت

تتقاذفها أياد كثيرة ، بدليل بيان الكتائب الذي أعلن االلتزام بالتهدئة ، مقابل اآلخر الذي خونها ، وليس 
ازاً مستبعداً أن الفرع الذي ساهم في األمر ذو صلة باإليرانيين أو بجهات في فتح ترى التهدئة إنج

 .لحماس
التهدئة كما قلنا من قبل ليست شيئاً يستحق االحتفاء ، لكنها خيار المضطر ، وهي ليست في وارد تغيير 
استراتيجيات الصراع ، وإذا فعلت ذلك فسنكون أول من يطالب بنسفها وإعادة الصراع إلى مساره 

 .الطبيعي
رض التهدئة ، والذي يتعارض مع رفض تبقى اإلشارة إلى كالم الدكتور الزهار غير الموفق بشأن ف

 .الحركة النص على ضمان االلتزام بها في االتفاق ، وإحالة ذلك إلى التوافق برعاية مصرية
  ٣٠/٦/٢٠٠٨الدستور 
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  الفلسطيني في برلينالحوار .٤٢

 احمد الحيلة
ـ                 ي فـتح   تساءل العديد من المراقبين عن سبب تعثر التقدم نحو الحوار الفلسطيني الـداخلي بـين حركت

قد تكـون  .. وحماس؛ فمنهم من ذهب إلى أن بعض الدول العربية ذات العالقة مثل مصر، والسعودية، و    
متحفظة  على هذا الطرف أو ذاك، ومنهم من أرجع السبب إلى تمسك كل من حركتـي فـتح وحمـاس                     

ف بمواقف متشددة، لجهة شمولية أو محدودية الحوار، أو لجهة وضع شروط مـسبقة مـن هـذا الطـر             
ورفض الطرف اآلخر، أو الختالف رؤية كل منهما إلى آلية الحوار وإلى تفسير الموقف مـن المبـادرة            

 ..اليمنية أو ما عرف بإعالن صنعاء
، نجد أن خطابه جاء بلغـة       ٤/٦/٢٠٠٨بالعودة إلى خطاب الرئيس عباس الذي دعا فيه إلى الحوار في            

 ذلك مع توجهات حركة حماس التي انعكست في خطاب          تصالحية خالية من الشروط المسبقة، متوافقاً في      
،وهذا يقودنا إلى االستنتاج بأن الطرفين قبال في حينـه، حـواراً            ٥/٦/٢٠٠٨السيد إسماعيل هنية بتاريخ     

مفتوحاً غير مشروط على قاعدة ما اتفق عليه في صنعاء، وذلك بترحيب عربي الفت، كان ينتظر منـه                  
 ..رأن يتحول إلى مظلة راعية للحوا

إذا كانت األطراف المعنية مرحبة بالحوار غير المشروط، فمـا المـانع مـن              : وهذا يقودنا إلى السؤال   
 !استئنافه لحد اآلن؟

) ٢٤/٦(التي ضمت مؤخراً    " برلين"لإلجابة عن هذا السؤال وبشكل مباشر، ننتقل إلى العاصمة األلمانية           
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر تراشقاً في التـصريحات       مؤتمراً للدول المانحة لحكومة رام اهللا، حيث شهدت         

كشفت عن سبب تعثر الحوار الفلسطيني لحد اآلن، وذلك عندما وجه األمين العام للجامعة العربية الـسيد                 
يجب رفع الفيتو عن المصالحة بين حركتـي فـتح          : "عمرو موسى قوله إلى أعضاء الرباعية والحضور      

ية ال توافق على منع الحوار، وذلك في معرض تعليقه علـى موقـف              مضيفاً أن الجامعة العرب   " وحماس
أن "المستشارة األلمانية انجيال ميركل التي رحبت بدعوة الرئيس عباس للمصالحة الوطنية، ولكن شريطة              

أي مطالبة حماس االعتراف باالحتالل، واالعتراف باالتفاقيات السياسية        " (ال ينسينا ذلك شروط الرباعية    
األمر الذي دفع وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس إلى         ). ، ونزع سالح المقاومة   "أوسلو"الموقعة  

إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس، يجب أن تتم على أسـاس            : "الرد على السيد عمرو موسى بالقول     
 ". مراعاة االتفاقيات السياسية التي وقع عليها الفلسطينيون أنفسهم

ات واضحة، وازدادت وضوحاً عندما جاءت على طاولـة الـدول المانحـة، وهـذا               داللة هذه التصريح  
دولة ٧٠بالمناسبة ينسجم تماماً مع توجهات وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي تدير حملة دولية مكثفة في               

األمر الذي ينعكس   . ، للحفاظ على مقاطعتها لحركة حماس بعد اتفاق التهدئة        )٢٢/٦صحيفة معاريف   (ـ  
ره ضغطاً مباشراً من الدول المانحة على الرئيس عباس، لجهة ربط المساعدات برفض الحوار مـع                بدو

 .حماس إال إذا التزمت األخيرة بشروط الرباعية
تلك التوجهات الدولية ـ وخاصة األمريكية منها ـ والتي تشكل في ظننا السبب الرئيس لتعثر الحـوار    

أن هناك تياراً مؤثراً بين مستشاري الرئيس عبـاس يرفـضون           الفلسطيني، ليست مبتورة؛ فمن المعلوم      
الحوار منذ اليوم األول لدعوته للمصالحة الوطنية، ظناً منهم أن المصالحة الوطنية أو الحوار مع حركـة        

، "الـصديقة "السياسية والمادية التي يحظون بها من قبل األطراف الدولية          " االمتيازات"حماس سيذهب بـ    
 .ق المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيليرغم انسداد أف

التـصريحات اإلعالميـة المتـشددة      : ومن الشواهد التي نقدمها في هذا السياق، نذكر على سبيل المثال          
والسلبية، المفسرة لدعوة الرئيس للحوار والمصالحة، والتي جاءت على لسان المستـشار نمـر حمـاد،                

ال تغيير في موقف رئيس السلطة من       "دما أعلنا أن    ومسؤول ملف المفاوضات السيد صائب عريقات، عن      
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، ٤٨عـرب  " (ال يزال شرطاً واجب التنفيذ قبل الحـوار     " االنقالب"الحوار، وأن التراجع عما أسمياه بـ       
مما يعكس وجود تيـار فتحـاوي رافـض للحـوار           . ، وهو أمر لم يتحدث عنه عباس في خطابه        )٧/٦

إن : "، بـالقول )٢٢/٦صحيفة فلسطين   (السيد جبريل الرجوب    والمصالحة الوطنية، وهو تيار تحدث عنه       
التيارات الفتحاوية الرافضة للحوار مع حماس، محاصرة ومعزولة، وأن المستنقعات التي تغـذي هـذه               

مؤكداً علـى ضـرورة     " التيارات جفت، وأي حركة تصعيدية بين فتح وحماس ستكون محرجة لصاحبها          
 .االحتكام إلى لغة الحوار

 آخر دال على مدى التردد لدى قيادة رام اهللا، نذكر ما تردد من معلومات عـن زيـارة وفـد                     وفي شاهد 
حركة فتح لغزة مؤخراً بقيادة السيد حكمت أبو زيد، حيث التقى هذا الوفد كالً من الدكتور غازي حمـد،                   

وي لقاء مع   والدكتور أحمد يوسف في فندق الديرة، للتحدث حول مفردات الحوار، وقد طلب الوفد الفتحا             
رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ووزير الداخلية سعيد صيام، وغيرهما من قادة حركة حماس، حيث جرى               

، في مقر مجلس الـوزراء،      ١٩/٦تحديد موعد اللقاء في الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس الموافق            
ة بوفد حمـاس إللغـاء      ولكن قبل نصف ساعة من الموعد، اتصلت إحدى الشخصيات الفتحاوية الوسيط          

 .الموعد بناء على أوامر الرئيس عباس المتواجد في صنعاء
يبدو أن بعض العرب والفلسطينيين ما زالوا من الضعف بمكان ال يسمح لهم باالنفكاك عن قـوة جـذب                   

قى اإلدارة األمريكية التي تلفظ أنفاسها األخيرة، وإلى أن يتحلى هؤالء باإلرادة والحرية الـسياسية، سـنب               
 .نبحث في خطايانا

  ٢٩/٦/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    
 
 تهدئة النصف متر:  رفح يعني أسر غزة مقابل أسر شاليطاغالق .٤٣

  عبد الحليم قنديل
 الجبهة الفلسطينية اإلسرائيلية ـ لمسافة نصف متر، أي أنها قصيرة العمر جدا، ثم  ى تبدو التهدئة ـ عل 

م تكد تمر أيام علي بدئها حتي حدث اختراق إسـرائيلي فـي             أنها ملغومة قابلة لالنفجار في أي وقت، ول       
الضفة الغربية، وتبعه إطالق الصواريخ من غزة، وإن بدا األمر قابال للـتحكم فيـه ـ إلـي حـين ـ       

 !بتطمينات من حماس وتنديدات من إسرائيل
يري، إال انهـا    بدت إسرائيل مضطرة لقبول تهدئة مؤقتة، فالصواريخ الفلسطينية رغم تواضع أثرها التدم           

 عسقالن ، وبدا    ىعنصر إزعاج سياسي، ورمز للخوف الذي شمل فئات من اإلسرائيليين من سديروت إل            
 جوار غزة ـ واحدا من عناصر التأثير الظاهرة فـي الـساحة اإلسـرائيلية،     ىقلق سكان إسرائيل ـ إل 

خ التي أبدعت الفـصائل     وبدت فكرة وضع غزة تحت النار المتقطعة غير مفيدة، فهي لم توقف الصواري            
 .الفلسطينية في تطوير مداها

ومن ثم بدت العودة إلي نقطة الصفر دائما قدرا لسجال النار بين حماس وإسرائيل، فقد تملك إسرائيل قوة                  
نيران أكبر بما ال يقاس، لكنها عاجزة عن ردع إرادة الصواريخ المصنوعة محليا، وليس هناك من قرار                 

ـ باقتحام غزة بالكامل، وال من مقدرة مؤكدة علي خوض معركة كبيرة من هـذا  إسرائيلي ـ إلي اآلن   
النوع، ليس فقط بحساب الخسائر المحتملة للجيش اإلسرائيلي، ولكـن ـ أيـضا ـ بحـساب الفوضـي       
الجارية في صناعة القرار اإلسرائيلي هذه األيام، فإيهود أولمرت وصل لنهايته السياسية، وحسابه مثقـل               

اد، ووزراؤه الرئيسيون يتصارعون علي خالفته، وحزبه كاديما صنع علي مقـاس شـارون              بفضائح فس 
الذاهب في غيبوبة، وربما ليس بوسعه ـ مع غياب شارون األبدي ـ أن يحقق فوزا في انتخابات مبكرة   

امين يبدو الذهاب إليها محتما، بينما تبدو الغلبة ـ بحسب استطالعات الرأي ـ لحزب الليكود بزعامة بني  
نتنياهو، وهو ما يعني أننا بصدد وقت مستقطع في السياسة اإلسرائيلية، وربما يكون الوقـت المـستقطع                 

 .ذاته هو وقت التهدئة القلقة علي جبهة غزة
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أولمرت يناور لكسب وقت مع تعجل اآلخرين لدفنه ودفعه لالستقالة، وربما يحلم بتحقيـق اختـراق قـد           
السياسة اإلسرائيلية، ولو في صورة رجل قابل إلعـادة االسـتدعاء           يعزز فرص بقائه طافيا علي سطح       

السياسي، أو حتي منح فرص أكبر لحزبه كاديما فيما لو جرت انتخابات تبدو وشيكة، وجوهر ما يريـده                  
هو إنجاز صفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط، ويكاد يكـون التـصور                  

مبنيا في األساس علي هذه الفكرة، فلم تتعهد إسرائيل سوي بوقف مـشروط إلطـالق               اإلسرائيلي للتهدئة   
النار في غزة دون الضفة، وبتخفيف جزئي بطيء لحصار البضائع والوقود قابل للتراجع عنـه فـي أي                  

 .لحظة
ا دور   أي تعهد في المسألة كلها، واكتفت بوعود شفوية أبلغتها للمصريين الذين لعبو            ىثم انها لم توقع عل    

الوسيط، غير أنها نجحت في خلط قضية التهدئة بقضية شاليط، فقد حصل أولمرت علي تعهد من الرئيس                 
مبارك ـ في مباحثات شرم الشيخ ـ بترك معبر رفح مغلقا إلي أن يتم اإلفراج عن شاليط، وهـو مـا     

ل األفراد، والمعابر   يعني أسر سكان غزة مقابل أسر شاليط، فمعبر رفح هو الوحيد المسموح عبره بانتقا             
األخري مخصصة لنقل البضائع، وهي تحت التحكم اإلسرائيلي بالكامل، وقد أغلقتها بعد أيام علي بـدء                

فـالمعروف أن الوسـاطة     . سريان الهدنة، وربط شاليط بمعبر رفح يتيح إلسرائيل فرصة أكبر للضغط          
ي، وتريد إسرائيل ـ مقابل شاليط   تبادل أسرىالمصرية قديمة في قضية شاليط، وأن القضية تنطوي عل

ـ أن تقلل إلي أدني حد عدد الفلسطينيين األسري المنوي اإلفراج عنهم، وحصرهم في نـواب حمـاس                  
والوزراء األسري وبعض المحتجزين إداريا من النساء واألطفال، بينما تريد حماس إفراجا عن أسـري               

نيا، وعن الذين تصفهم إسرائيل بأصحاب األيـادي        بالمئات، وعن المعتقلين والمساجين األكثر أهمية ميدا      
وذوي المحكوميات العالية، فقد كان أسر شاليط عملية فدائية، وما من معني لإلفراج             ! الملطخة بدم اليهود  

عنه بدون إفراج مقابل عن مقاومين ومقاتلين وفدائيين، ثم ان حماس تريد اإلفراج عن أسري مـن كـل                   
 فهذا موقف سياسي يعطي لحماس طابعا وطنيا جامعا هي فـي أمـس              الفصائل، وليس من حماس فقط،    

 .االحتياج إليه، والفجوة بين موقفي حماس وإسرائيل تظهر حقيقة المأزق
 مسافة واحدة من الطرفين، فقد يملك فرصة الـضغط  ىوالوسيط المصري ـ بطبائع األمور ـ ليس عل  

 لتليـين الموقـف     ىلـي إسـرائيل، ويـسع     علي حماس بإغالق الحدود، لكنه ال يملك فرصة الضغط ع         
اإلسرائيلي بدواعي الرجاء واإلغراء ليس أكثر، وربما لذلك بدت استجابة مبارك لطلب رئيس الـوزراء               
اإلسرائيلي طبيعية جدا، بينما ال تبدو االستجابة ذاتها علي هوي حماس بالطبع، فمفاوضو حماس يريدون               

بهم األكثر أهمية هو رفع الحصار وفـتح معبـر رفـح            الفصل بين قضية الحصار وقضية شاليط، ومطل      
 .بالذات، فاستمرار الحصار يضعف شعبية حماس

وربما لذلك بدت حماس مستعدة لمرونة أكبر، ولتقديم تنازالت في مفاوضات تنظيم المعبر الحيوي، فهي               
بـل بعـودة بعثـة      تقبل اآلن بوجود أكبر لحرس الرئاسة التابع لسلطة منافسها الرئيس عباس، ثم انها تق             

المراقبة األوروبية، وتقبل ـ أيضا ـ بوجود مراقبة إسرائيلية عبر الكاميرات للداخلين والخارجين، غير   
أنها تريد حجب الفيتو اإلسرائيلي علي سيولة الحركة عند المعبر، وتريد دورا لقواتها عند المعبـر ولـو               

سيط المصري، وتعطيه ضمانات تتيح البدء فـي        علي مسافة جغرافية، وقد تبدو هذه التنازالت مفيدة للو        
مفاوضات متعددة األطراف لفتح المعبر المغلق ـ إال من استثناءات عـابرة ـ منـذ اسـتئثار حمـاس       
بالسلطة في غزة، غير أن الفيتو اإلسرائيلي الجديد قد يعيد القصة كلها إلي نقطة الصفر، فاشتراط حـل                  

ي بات هو اآلخر في المأزق، خاصة أنه ال يبدو متعجال فـي             قضية شاليط أوال يعني أن الوسيط المصر      
الحرص علي فتح المعبر، ولديه أسبابه الذاتية الستمرار اإلغالق، ويتحرك بحذر وبطء قاتل تخوفا مـن                

 .اتهامات وضغوط أمريكية وإسرائيلية
ارب متحفـز،   هذا النحو ـ تعني أننا بصدد موقف ملغوم، او بصدد استراحة قلقة لمح ىوالصورة ـ عل 

وبصدد تهدئة قد ينقصف عمرها في أي لحظة، وبدون سابق إنذار، فالمزايدات االنتخابية المتوقعـة قـد                 
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تستعيد الحمي لجسد العسكرية اإلسرائيلية، والخطط المعدة سلفا لعدوان كبير في غزة قد تجـد طريقهـا                 
 عنوانا علي خـوار إسـرائيلي       للتنفيذ، خاصة أن أولمرت يبدو ضعيفا وقلقا وبال أمل، وصارت صورته          

 بمبدأ التهدئة ـ في حرب حماس، وقد يلجأ لهدم المعبـد   ىظاهر، فقد هزم في حرب لبنان، وهزم ـ حت 
علي رؤوس الجميع، ويحرق األرض تحت أقدام خلفائه المتطلعين لوراثته، ويبـدو كشمـشون هزلـي،                

 برفع الحصار وقضية شاليط، هذا الـربط        والثقوب التي يرد أن ينفذ منها كبيرة، فربط وقف إطالق النار          
المتعسف يعني أننا بصدد متاهة، وإنجاز صفقة شاملة ـ في هذه المسائل كلها ـ يبـدو فـوق الطاقـة      
المتواضعة للوسيط المصري، وضعف امكانية التقدم بالتهدئة إلي تسوية يهدد التهدئة ذاتهـا، خاصـة أن                

 .دائما باستئناف حرب النيران في غزةاستثناء الضفة الغربية من وقف النار يهدد 
ثم ان الرئيس عباس ال يبدو سعيدا بالتهدئة بين حماس وإسرائيل، فهي تضعف موقفه أكثر علي الـساحة                  
الفلسطينية الداخلية، وتغري بالنظر إليه كبطة عرجاء، وكرئيس تائه عند مفارق الطـرق، وهـو الـذي                 

لمقاومة، ولم يلق من اإلسرائيليين سوي العنـت و سـواد           احترف التفاوض مع اإلسرائيليين وعاد خيار ا      
الوش ، والوعد الباهت بإنجاز اتفاق رف يوضع مع غيره من اتفاقات ورق ال قيمة لها حتي في دورات                   
المياه، وربما يملك عباس فرصة ابطاء مبادرات التصالح مع حماس، وطلب شروط تعجيز تجعل االتفاق               

إشعار ال يجيء، وعلي أمل أن ينفجر الوضع مجددا في غزة، وأن تتولي             الوطني الفلسطيني مؤجال إلي     
إسرائيل عنه مهمة إضعاف حماس عسكريا، وكلها آمال أقرب للسراب الضائع تماما كما هـي التهدئـة                 

 .المنتظرة لساعة طلوع الروح
تي تتألق في ميادين    إنها التهدئة القصيرة متقطعة األنفاس، وربما تمهد لحرب دامية قد تفوز فيها حماس ال             

 . القتال بقدر ما تحاصر في زواريب التفاوض
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