
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمثال دحالن ورفاقهغزة مفتوحة للجميع إال رؤوس الفتنة :  المقالةالداخلية
  الزهار ينفي انتقاده للفصائل التي أطلقت صواريخ خالل التهدئة

   القرار األمريكي بمنع الحوار بين حماس وفتح ال يزال قائما:أبو مرزوق
 ديكيل طلب من مصر تحديد آلية ملزمة الستمرار المفاوضات مع حماس فقط

"إسـرائيل"حماس تنفي اتهام
 أوروبية   بأنها تريد وساطة   لها

  ة بشأن تبادل األسرىال مصري
  

 ٤ص ... 

 ١/٧/٢٠٠٨١١٢٥الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٢٥:         العدد                  ١/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤  ائيليةالتهدئة أنقذت غزة من مذبحة إسر: دولةالإلقامة " النضال"عباس يؤكد حق  .٢
 ٥  مصر ستباشر اتصاالت تمهيدية مع الفصائل لضمان نجاح الحوار الوطني: نبيل عمرو .٣
 ٥ الحصار اإلسرائيلي على وشك االنهيار أمام صمود الشعب الفلسطيني: هنية .٤
 ٦  اعتباراً من اليوم وحتى الخميس رفح  مصر تقرر فتح معبر:الحكومة المقالة .٥
 ٦  اللقاءات مع القيادة السورية ركزت على دعم الحوار الفلسطيني: القدومي .٦
 ٦ حواتمة والقدومي يطالبان بإنهاء االنقسام وانتخاب مجلس وطني موحد .٧
 ٧  لحوار عباس ل بشأن مبادرة إيجابياًحماس لم تقدم شيئاً: مستشار فياض .٨
 ٧  أمثال دحالن ورفاقهغزة مفتوحة للجميع إال رؤوس الفتنة :  المقالةالداخلية .٩
 ٧    مليون دوالر لتمويل مشاريع في الضفة وغزة٢٩ـالسلطة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية ب .١٠
 ٨  وقعان إتفاقيتي تعاون فني وماليتالسلطة الفلسطينية والحكومة االلمانية  .١١
 ٨  من العمرة غزةاغالق مكاتب هيئة الحج والعمرة حرم أهالي قطاع: وزير جمال بواطنةال .١٢
    

    :المقاومة
 ٨  الزهار ينفي انتقاده للفصائل التي أطلقت صواريخ خالل التهدئة .١٣
 ٩ القرار األمريكي بمنع الحوار بين حماس وفتح ال يزال قائما: أبو مرزوق .١٤
 ٩    لبحث التهدئة والمعابرتلقينا دعوة من مصر: الزهار .١٥
١٠  وتؤكد إلتزامها بالتهدئةترفض الموقف االسرائيلي من المعابر " حماس" .١٦
١٠    عن قائمة األسرى"إسرائيل"شاليت لن يرى النور إال إذا أفرجت : لجان المقاومة .١٧
١١  حركة الجهاد تتهم أجهزة أمن السلطة بشن حملة مالحقة واسعة ضد عناصرها وقياداتها .١٨
١١  تدعو للتصدي الستباحة االحتالل لنابلس" الجبهة الديمقراطية"قيادية في  .١٩
١١  للحوار والوحدةمازنأبو القوى الوطنية واالسالمية تطالب بانجاح مبادرة  .٢٠
١١ الجهاد برصاص قوات اسرائيلية خاصة في بلدة قباطيا إصابة قيادي في .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  خذة بالتبلور آوضات صفقة شاليت ستكون مطولة وهيمفا: أولمرت .٢٢
١٢  ديكيل طلب من مصر تحديد آلية ملزمة الستمرار المفاوضات مع حماس فقط .٢٣
١٢  استقالة النائب العمالي ياتوم من الكنيست واعتزاله الحياة السياسية .٢٤
١٣  الكنيست يقر قانونا لتقييد االنسحاب من الجوالن والقدس .٢٥
١٣  قانون إسرائيلي جديد يمنع كل شخص زار دولة معادية من الترشح لعضوية الكنيست .٢٦
١٤  الخارجية االسرائيلية تطلب من عدد من الوزراء عدم السفر الى اسبانيا خشية اعتقالهم .٢٧
١٤  ا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم حرب ضد الفلسطينيين تعيد قانون"إسرائيل" .٢٨
١٤  األسد" يحرج"أولمرت طالب ساركوزي بأال  .٢٩
١٤  ٢٠٠٦ حول جدوى الحرب على لبنان عام "إسرائيل"النقاش يتجدد في  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥   في الضفة٣ فلسطينيين وتجرح ٨وات االحتالل تعتقل ق .٣١
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١٥  شهيداً بنيران االحتالل خالل حزيران٣٥سقوط  .٣٢
   

   :صحة
 ١٥   سيدة١٢ أطفال و٦ مريضا ضحايا للحصار بينهم ٢٨شهر حزيران يحصد : الصحةوزارة  .٣٣
   

   : األردن
١٥  "األقصى"تبحث غدا االنتهاكات اإلسرائيلية ضد " التراث العالمي" .٣٤
١٦  وزيرة الثقافة تنفي عالقة األردن باستخدام ترجمة القدس الحرفية كعاصمة للثقافة العربية .٣٥
١٦        "التطبيع"بسبب شبهة " مهرجان األردن"ركة في  فنانون عرب يعتذرون عن المشا .٣٦
   

   :لبنان
١٦ مواقف تعتبر التبادل انتصاراً لحزب اهللا .٣٧
١٧   وأنباء عن وفاة الطيار ارادوحزب اهللا خالل أسبوعين" إسرائيل"تنفيذ صفقة األسرى بين  .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٧  موسى يدعو الى وقفة حازمة لمواجهة السياسات االستيطانيةعمرو  .٣٩
١٧ مصيرها االنهيار أو االختراق" إسرائيل"المحللون يؤكدون أن التهدئة بين حماس و .٤٠
١٨  فقدت زعامتها وتحولت إلى دولة هامشيةمصر": نوتويديعوت أحر" .٤١
١٨   شارك في تخريب منشآت بحوث دفاعية"إسرائيل"ـحكم بإعدام جاسوس ل: طهران .٤٢
١٨   في الهاي" إسرائيل"مساع برلمانية بحرينية لمقاضاة  .٤٣
   

   :دولي
١٨  سالمللعيش في "إسرائيل"و فلسطين في إقامة دولتهالمساندة عو تداالشتراكية الدولية  .٤٤
١٩  في طوكيو" اسرائيل"فياض لن يشارك بمحادثات مع : الخارجية اليابانية .٤٥
١٩       "  إسرائيل"مظاهرات بلندن تندد باحتفاالت ستينية  .٤٦

   
    :حوارات ومقاالت

١٩  فهمي هويدي... أوراق الحصار المقدس .٤٧
٢٢  محمد صالح المسفر. د... قطاع غزة بين األمل واأللم .٤٨
٢٣  عريب الرنتاوي... استحقاق التاسع من كانون الثاني المقبل .٤٩
٢٤  هاني المصري... تثبيت األمر الواقع انتظاراً للتطورات المقبلة: التهدئة .٥٠
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  
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   ة بشأن تبادل األسرى بأنها تريد وساطة أوروبية ال مصريلها "إسرائيل" تنفي اتهام حماس .١
أمس حذر  اً إسرائيليالًوؤمس أن :مراسلها من غزة  نظير مجليعن ١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط ذكرت 

من أن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس ستستغرق وقتا طويال، ألن الحركة ليست معنية 
واتهم هذا المسؤول، حماس بتفضيل وساطة دولة أوروبية كبيرة مثل . باستمرار الوساطة المصرية
وحسب زعم المسؤول،  .تسب اعترافا غربيا بها، كما حصل مع حزب اهللاألمانيا أو غيرها، تجعلها تك

فإن حماس غير مرتاحة للوساطة المصرية، بل تتهم القاهرة بإدارة المفاوضات بينها وبين إسرائيل على 
أساس أجندة مصرية شاملة ترمي الى إنهاء حكم حماس في قطاع غزة وإعادته الى سيطرة السلطة 

 .الفلسطينية
حركة القيادي في   برهوم  أن فوزي   :  مراسلتها من غزة   عال محمود عن   ١/٧/٢٠٠٨كالة سما    و ذكرتو

ـ     قال حماس  "دق األسافين"أن هذه االدعاءات غير صحيحة الهدف من وراءها         " سما" في تصريح خاص ل
بين حركة حماس والقيادة المصرية بعد أن نجحت مصر في الضغط على إسرائيل كـي توافـق علـى                   

 "التنغيص"واعتقد برهوم أن المراد من تلك التصريحات هو         . صائل الفلسطينية في اتفاق التهدئة    شروط الف 
على العالقة بين حماس والمصريين الذين ال زالت لديهم العديد من الملفات العالقة التـي تهـم الـشعب                   

دئة مـضيفا فـي      وملف معبر رفح وملف الته     "جلعاد شاليط "الفلسطيني كملف الجندي اإلسرائيلي األسير      
الوقت ذاته أن نية إسرائيل باتت واضحة بأنها ال ترغب في التجاوب مع السياسة المصرية بخـصوص                 

 .جهود إطالق سراح شاليط بالتزامن مع إطالق سراح أسرى فلسطينيين
  
  التهدئة أنقذت غزة من مذبحة إسرائيلية: دولةالإلقامة " النضال"عباس يؤكد حق  .٢

الرئيس محمود عبـاس   أن  جيهان الحسيني،شرم الشيخ نقالً عن مراسلها في ١/٧/٢٠٠٨الحياة ذكرت  
أكد حق الفلسطينيين في النضال من أجل إقامة دولتهم المستقلة، وقال في كلمته أمام القمة الحادية عشرة                 

قـه  ، مؤكدا ح  "الشعب الفلسطيني لن يتهاون حتى يحقق دولته المستقلة ذات السيادة         "لالتحاد اإلفريقي إن    
حتى الحصول على االستقالل وإقامة الدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس             " النضال المشروع "في  

، ١٩٤الشريف، ومطالباً بضرورة إيجاد حل عادل لقضية الالجئين حسب قرار األمـم المتحـدة الـرقم                 
اس بالـدور   ، وأشاد عب  "القيادة الفلسطينية اختارت المفاوضات سبيال للوصول إلى هذا الهدف        : "واضاف

التهدئـة  : "المصري الذي أدى إلى إبرام تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، وقـال              
". أنقذت غزة من مذبحة مروعة، ووفرت المناخ المطلوب للمضي قدما في جهود السالم مـع إسـرائيل                

ن واالعتقـاالت وإقامـة      تواصل تغيير معالم القدس المحتلة وتواصل االسـتيطا        "إسرائيل"وحذر من أن    
رغم ذلك لـن    : "الحواجز في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة وتعرقل حركة األفراد والبضائع، وقال           

  ".نيأس
  إلى أن الرئيس عبـاس     كامل إبراهيم وسمر خالد   نقالً عن مراسليها     ١/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية   ولفتت  

لسطينية، والبدء بحوار يؤدي إلـى توحيـد طاقـات          قال انه يسعى إلى إنهاء حالة االنقسام في الساحة الف         
وإمكانيات الشعب الفلسطيني في إطار نظام يحترم التعددية السياسية، مؤكدا مع ذلك انه يرفض تعدديـة                

 .التنظيمات والميليشيات المسلحة تحت أية ذريعة
ني قـال إن  الـرئيس الفلـسطي   إلـى أن    .) أ.ب.د( نقالً عن وكالة     ١/٧/٢٠٠٨العرب القطرية   وأشارت  

الشعب الفلسطيني يفخر ويعتز باإلرث التضامني اإلفريقي مع قضيتنا الفلسطينية منـذ مـيالد منظمـة                "
 هي استمرارية للعالقات التي بدأت      ، وهذه الدعوة لفلسطين بصفتها عضوا مراقبا دائما       ،الوحدة اإلفريقية 

  ". مع الرئيس الراحل ياسر عرفات
 
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٢٥:         العدد                  ١/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  ت تمهيدية مع الفصائل لضمان نجاح الحوار الوطنيمصر ستباشر اتصاال: نبيل عمرو .٣
تم االتفاق على هامش القمة اإلفريقية أن تباشر مصر اتصاالتها التمهيدية           :  جيهان الحسيني  -شرم الشيخ   

ـ       . مع الفصائل الفلسطينية من أجل الحوار      عقب " الحياة"وقال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو ل
مـصر  : "رئيس الفلسطيني مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمـر سـليمان          اللقاء الذي جمع ال   

اتفاقا تم فـي هـذا      "، مشيرا إلى أن     "حريصة على توفير ضمانات كافية إلنجاح الحوار قبل الدعوة اليه         
، والرئيس عباس سيعمل على حض الفصائل التي سيلتقيها في دمشق األسبوع المقبل             )خالل اللقاء (األمر  
الستجابة لمبادرته في شأن الحوار الشامل، وسيسعى كذلك الى الحصول علي مباركة الرئيس بشار              على ا 

سيلتقي جميع قادة الفصائل المنطوية تحت لواء المنظمـة         "، موضحا أن عباس     "األسد ودعمه لهذا الحوار   
أو أي من قـادة     ، لكنه استبعد تماما أن يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل              "التحرير
ولفت إلى أن عباس سيشدد في لقاءاته في دمشق على أهمية التزام اتفاق التهدئة، واصفاً التهدئة                . الحركة

بأنها هي توأم الحوار الوطني، ومشيرا الى أنها ستوفر المناخ المناسب إلنجاح الحوار بعيداً عن تـأثير                 
 مازن استعجل البدء بمشاورات في شـأن هـذه          وعما إذا كان أبو    .العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة    

االتصاالت إلضفاء مزيد من الجدية على مبادرته بعد الفتور الذي اعترى جهود الحوار خالل األسـابيع                
نعم ألن الجميع حاليا يراقب مدى صمود التهدئة، وربما كذلك مدى جدية            : "القليلة الماضية، أجاب عمرو   

سير غلعاد شاليت، ألن هنـاك ارتباطـا موضـوعيا بـين التهدئـة              معالجة ملف الجندي اإلسرائيلي اال    
  ".والجندي

أبو مازن تحـدث    : "وعن القرار االستثنائي لمصر بتشغيل معبر رفح لمدة يومين بشكل استثنائي، أجاب           
مع الرئيس مبارك في ذلك وأكد له أن السلطة الفلسطينية تؤيد وتبارك المسعى المصري الهـادف إلـى                  

 على قطاع غزة، بما في ذلك فتح معبر رفـح مـن أجـل تـسهيل حركـة المـواطنين                     إنهاء الحصار 
هناك شـرعية   : "وعن إمكان مشاركة حماس في إدارة المعبر مستقبال في حال تشغيله، قال           ". الفلسطينيين

  ".واحدة هي شرعية الرئاسة الفلسطينية، وال مجال لشرعيات موازية أو بديلة
  ١/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
 ار اإلسرائيلي على وشك االنهيار أمام صمود الشعب الفلسطينيالحص: هنية .٤

أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أمس، أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة              :خان يونس 
وقال في كلمة له أمام موظفي بلدية        .على وشك االنهيار أمام صمود الشعب الفلسطيني وإصراره وثباته        

بعد عامين ونيف من الحصار، وعام في غاية القسوة، فإننا انتـصرنا            : "ه للمدينة خان يونس خالل زيارت   
وأشار إلى أن الحصار الـذي       ".في معركة التحدي لهذا الحصار، ونضع أقدامنا على أول طريق انهياره          

فرضه االحتالل وتواطأت معه أطراف أخرى، كان من ضمن أهدافه أن ينهار كل شيء في هذا البلـد،                  
ميع المؤسسات بالشلل التام، وأن يعيش المجتمع داخل القطاع ظروفا صعبة، معتبرا ذلك عقاباً              وتصاب ج 

 . جماعياً وجريمة حرب ومؤامرة خطيرة على شعبنا وخياراته
وأعلن هنية عن تقديم حكومته دعم للبلديات خالل األشهر الماضية بثالثـة ماليـين دوالر، مؤكـداً أن                  

ن دوالر أخرى خالل األشهر الثالثة القادمة، في إطار دعم الحكومة للبلـديات             الحكومة ستقدم ثالثة ماليي   
 ألف دوالر لبلدية خان يونس لدعم       ٢٠٠كما أعلن عن تقديم مساعدة مالية بقيمة         .التي تعاني أزمة خانقة   

وأهدى كل موظـف    . مشاريع عاجلة كإصالح الشوارع وتجهيز المركز الثقافي وإصالح منطقة الشاطئ         
 . دوالر كهدية من الحكومة لدعم صمود الموظفين١٠٠دية خان يونس في بل

  ١/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١١٢٥:         العدد                  ١/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  اعتباراً من اليوم وحتى الخميس رفح  مصر تقرر فتح معبر: المقالةالحكومة .٥
الحكومـة   أن   وكـاالت والرائد الفي   ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  

نه تم االتفاق مع السلطات المصرية على فتح معبر رفح الحدودي ثالثة أيام متتالية ابتداء               المقالة أعلنت أ  
وقال المتحدث اإلعالمي باسم اإلدارة العامة للمعابر محمد سلطان          .من اليوم وحتى مساء الخميس المقبل     

 رفح ثالثـة أيـام      إنه حسب االتفاق بين الحكومة المقالة والسلطات المصرية سيتم فتح معبر          " الخليج"ـل
متتالية، حيث يخصص يوما الثالثاء واألربعاء للمغادرين من القطاع من حملة اإلقامـات والتأشـيرات               

  .والطلبة، بينما يخصص اليوم الثالث للعالقين القادمين من مصر إلى القطاع
ينية فـي    الناطق اإلعالمي باسم الداخلية الفلسط      إلى أن  غزةمن   ٣٠/٦/٢٠٠٨ قدس برس ولفتت وكالة   

أبلغنا أنه سيتم غدا الثالثاء وبعد غد األربعاء فتح معبـر           "غزة، إيهاب الغصين قال إن الجانب المصري        
ـ    ".رفح دون تحديد الحاالت المقرر سفرها عبر المعبر        أنـه يـتم    " قدس بـرس  "وأضاف في تصريح ل

 المعبر، مشيرا إلى أنـه      التواصل مع الجانب المصري لمعرفة الفئات التي من المقرر أن تستفيد من فتح            
 شخص يـضاف إلـيهم      ٥٥٠٠مسجل لديهم من العالقين وأصحاب اإلقامات وحملة التأشيرات والطالب          

 .المرضى
  
  اللقاءات مع القيادة السورية ركزت على دعم الحوار الفلسطيني: القدومي .٦

أمين سر حركة فتح    أكد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية          : يوسف كركوتي  - دمشق
فاروق القدومي أن لقاءاته مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم ركزت               
على ضرورة دعم الحوار الوطني الفلسطيني وإنجاحه، وخاصة أن سوريا لهـا دور كبيـر باعتبارهـا                 

 ـوقال القدومي في تصريح خاص ل      .رئيسة القمة العربية، ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية        
إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والـسورية، وأكـد      " الخليج"

تطابق وجهات النظر الفلسطينية والسورية من حيث ضرورة اإلسراع في خطوات عملية لترجمة مبادرة              
 .بذل كل ما يمكنها من جهود في التقريب بين الفلـسطينيين          الحوار الوطني الفلسطيني، واستعداد سوريا ل     

وحول لقاءاته مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق قال القدومي إن اللقاءات شملت كل األمناء العامين                
للفصائل والقوى، وأنه لمس إحساسا عاليا بضرورة العمل الجاد على إنهاء حالة االنقسام، وعبر عن أمله                

  .أليام القريبة المقبلة انطالق الحوارفي أن تشهد ا
وحول المؤتمر السادس لحركة فتح، أوضح القدومي أن اللجنـة التحـضيرية للمـؤتمر مـستمرة فـي                  

وحول ما   . سبتمبر المقبل  /اجتماعاتها وقطعت شوطاً كبيراً، ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالهافي أيلول          
حمود عباس رئيساً للحركة أكد القدومي أن هذه القضية         تردد عن أن هناك ثمة توجها بانتخاب الرئيس م        

لم تطرح على بساط البحث بشكل رسمي، والمؤتمر سيد نفسه في اتخاذ ما يشاء من القرارات، لكنه نوه                  
 سبتمبر ليس محسوماً بعد، ألن التحضيرات للمؤتمر تجري فـي     /ضمنياً إلى أن انعقاد المؤتمر في أيلول      

 .ظروف صعبة جداً
  ١/٧/٢٠٠٨ اإلماراتية الخليج

  
  والقدومي يطالبان بإنهاء االنقسام وانتخاب مجلس وطني موحدحواتمة .٧

 انتقد األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ورئيس الدائرة الـسياسية فـي                :غزة
يـق االنقـسام،    منظمة التحرير فاروق قدومي استمرار االنقسام بين الضفة والقطاع وأية خطـوات لتعم            

وطالبا بضرورة إنهاء االنقسام بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني وإعالن             
قدومي إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بانتخـاب مجلـس            وودعا حواتمة    .القاهرة

يل النسبي الكامـل، وطالبـا اللجنـة        وطني فلسطيني جديد وموحد، في الوطن والشتات وفق قوائم التمث         
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التنفيذية لمنظمة التحرير؛ إلى اإلسراع بإصدار قانون انتخاب المجلس الوطني، وفـق التمثيـل النـسبي        
وأكد حواتمة والقدومي أن انتخاب المجلـس الـوطني الجديـد أسـاس اإلصـالح                .الكامل بدون تأخير  

طينية، فالمجلس المنتخب يضع البرنامج الـسياسي       الديمقراطي الشامل، لمؤسسات المنظمة والسلطة الفلس     
الموحد للشعب في الوطن والشتات، وينتخب اللجنة التنفيذية االئتالفية الجديدة لمنظمة التحرير وتنتخـب              

  .رئيسها
 ٣٠/٦/٢٠٠٨ قدس برس

  
  لحوار عباس ل بشأن مبادرة إيجابياًحماس لم تقدم شيئاً:  فياضمستشار .٨

حذر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الوطنية الوزير عمر الغـول           :  عبد القادر فارس   - غزة
.  تضع العراقيل والشروط من أجل مصلحتها      "إسرائيل"من اإلفراط في التفاؤل بشأن استمرار التهدئة ألن         

واعرب الغول في تصريح لعكاظ عن تشاؤمه في إمكانية تحقيق تقدم على صعيد الحوار الداخلي نظـرا                 
واعرب عن املـه    . ركة حماس التي لم تقدم شيئا ايجابيا حتى اآلن تجاه مبادرة الرئيس عباس            لمواقف ح 

أن تحقق الدعوة االمريكية للوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي لزيارة واشنطن الستكمال المفاوضات قفـزة             
نـه اعتبـر ان     لك .نوعية في مسار التفاوض وفي بلوغ ما تصبو إليه األطراف المعنية والدولية الراعية            

  .واشنطن ليست جادة في عقد هذه اللقاءات وانها التخرج عن كونها ذرا للرماد في العيون
 ١/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  أمثال دحالن ورفاقهغزة مفتوحة للجميع إال رؤوس الفتنة :  المقالةالداخلية .٩

 ها أصدرت عفـواً   حكومة المقالة في غزة أن    الأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في      :  اشرف الهور  -غزة  
، وأنها استثنت مـن     ١٤/٦/٢٠٠٧ عن المتهمين بـ ارتكاب أحداث شغب قبل الحسم العسكري في            عاماً

وزارة إيهـاب الغـصين فـي       الذلك من وصفتهم بـ رؤوس الفتنة وأمراء الحرب، وقال المتحدث باسم            
م العسكري فإننا منذ    بالنسبة لموضوع عودة الفارين من غزة عقب الحس       : "القدس العربي "تصريحات لـ   

 عن الجميع، فالبالد ملك لكل الفلسطينيين، وهذا حـق عـام تنازلـت عنـه                 عاماً اليوم األول أعلنا عفواً   
لكن من حق أي عائلة لها حق عند جهة معينة وأرادت أن تأخذ حقهـا فتلـك                 : واستدرك قائال  .الحكومة

 أن المقصود بـ رؤوس الفتنة      ىوأشار إل  .ءمسألة ال يمكننا التدخل فيها، وإنما هي من صالحيات القضا         
عندما نتحـدث عـن رؤوس الفتنـة        : أسماء معروفة للشعب الفلسطيني وليست تنظيمات سياسية، وقال       

 النائب محمد دحالن ورفاقـه ممـن        ى قادة األجهزة األمنية، وتحديدا إل     ىوأمراء الحرب، فنحن نشير إل    
ة في خطة دايتون، فهؤالء مطلوبون للعدالـة بطلـب مـن             أمريكية ممثل  -حاولوا تنفيذ األجندة الصهيو     

الشعب الفلسطيني ومن المجلس التشريعي الفلسطيني، ونحن عندما نتحدث عـن هـذه األسـماء فـنحن      
نقصدها بذاتها وال نقصد حركة فتح التي هي تنظيم فلسطيني عريق، وال أي تنظيم سياسي آخر، فاألمر                 

 . حد تعبيرهىمتهمين بمحاولة اختطاف حركة فتح، علمحصور بجماعة داخل حركة فتح نفسها 
  ١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   مليون دوالر لتمويل مشاريع في الضفة وغزة٢٩ـ الدولي يوقعان اتفاقية بوالبنك السلطة .١٠

 رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض ورئيس بعثـة البنـك            أن رام اهللا من   ١/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
ـ             في ال  االدولي وقّع   ٢٩قدس المحتلة ديفيد كريغ امس اتفاقية يدعم بموجبها البنك الحكومة الفلسطينية بـ

 مليون دوالر من هذه المساعدات ستوجه الى        ١٧وقال فياض للصحافيين عقب التوقيع إن       . مليون دوالر 
 ٥ مليون دوالر منها ستوجه التمام مشروع مجاري بيت الهيا في القطاع، و            ١٢قطاع غزة، موضحا ان     

وافاد رئيس بعثة البنك الدولي ان البنك يحرص على ان توجه نصف            . ماليين لمصلحة المياة في القطاع    
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وقال إنه يحرص على العمل مع فياض مـن اجـل           . قيمة مساعداته لقطاع غزة، والنصف اآلخر للضفة      
 تنفيذ هذه المشاريع في قطاع غزة المحاص

سالم فياض وقع اتفاقا مع البنـك   إلى أن رويترزكالة نقالً عن و ١/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية   وأشارت  
الدولي امس، لتمويل ثالثة مشروعات في قطاع غزة، لكنه قال انه ال يمكن المضي قدما في المشروعات                 

 . حصارها عن القطاع"إسرائيل"حتى ترفع 
  
  وقعان إتفاقيتي تعاون فني وماليتوالحكومة االلمانية الفلسطينية  السلطة .١١

وقع رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية إتفاقيتي تعـاون            : د جاد  حام - غزة
 مليون يورو، لتمويل قطاعات عدة منها بـرامج         ٤٧,٥فني ومالي بين السلطة والحكومة االلمانية بقيمة        

ت لتوفير فرص عمل  وبرنامج لدعم التعليم ومشاريع اخرى في قطاعـات الميـاه والتـدريب وسياسـا     
 .اإلصالح

  ١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  من العمرة غزةاغالق مكاتب هيئة الحج والعمرة حرم أهالي قطاع:  بواطنةجمالوزير ال .١٢

 قال وزير االوقاف والشؤون الدينية الشيخ جمال بواطنة رئيس مجلـس ادارة             : العيزرية -القدس المحتلة 
لحج والعمرة في غزة تسبب في حرمان أهالي        هيئة الحج والعمرة ان اغالق حركة حماس لمكاتب هيئة ا         

قطاع غزة من أداء العمرة لسنتين على التوالي واضاف بواطنة لقد طالبت الحركة أكثر من مرة عبر كل                  
وسائل االعالم باعادة فتح مكاتب الهيئة واعادة ممتلكاتها والتوقف عن تهديد شركات الحج والعمرة كـي                

كن الحج وشعيرة العمرة في أمن وأمان وراحة وتنسيق تام مع كـل             يتسنى ألهل القطاع ممارسة أداء ر     
جهات االختصاص من خالل وزير االوقاف وهيئة الحج والعمرة بفرعيها في رام اهللا وغـزة ولكـن ال                  

  .حياة لمن تنادي
 ١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الزهار ينفي انتقاده للفصائل التي أطلقت صواريخ خالل التهدئة .١٣

 محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس أمس االثنين أن يكون قـد              .د ىنف: الهور أشرف   -غزة  
أطلق في وقت سابق تصريحات توعد فيها فصائل المقاومة في حال إطالقها صـواريخ علـى البلـدات                  

  .اإلسرائيلية خالل فترة سريان التهدئة
 وسائل اإلعالم   ،ربة من حركة الجهاد    في مقابلة إذاعية أجرتها إذاعة صوت القدس المق        ،ووصف الزهار 

وقال في سياق المقابلة حركة حمـاس   .التي نقلت هذه التصريحات على لسانه بأنها مضروبة في أخالقها        
وأضاف أنه أنا لست فـي موقـع         .تنتهج خيار المقاومة وهذه المقاومة هي إرادة وكلمة وقصة وأنشودة           

و ال تطوي هذا الكالم أساسه يجب أال تصدقوه وانـتم           اتهام حتى أدافع عن نفسي حتى تطوي الصفحة أ        
  .تعرفون

ونفى الزهار في سياق المقابلة اإلذاعية، وجود أي خالفات بين حركة حماس وحركة الجهاد اإلسـالمي،                
التي أطلق ناشطوها صواريخ صوب بلدات إسرائيلية، في خطوة أعدت خرقاً للتهدئة التي أبرمتها حماس               

  .مصريةمع إسرائيل بوساطة 
 الشارع وعلى مستوى القيادات واضحة وصريحة وفي الفترة األخيرة عملنـا            ىوقال العالقة على مستو   

عمالً مشتركا في جميع الجهات، ووصف عالقة حركته مع بحركة الجهاد بأنها قوية ومتينة ، وقال هناك                 
  .تفاهم في المواقف السياسية
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دي في حركة الجهاد الذي شارك في المقابلـة اإلذاعيـة           وعلى الطرف اآلخر نفى الشيخ نافذ عزام القيا       
  .وجود أي أزمة بين حركته وحركة حماس

 عزام الذي تحدث مع الزهار في المقابلة هذا النفي يأتي تأكيداً علي تمسك الفصائل بخيار المقاومة                 ىوأبد
  .وتأكيداً علي متانة العالقة بين الحركتين 

ما سمعت تلك التصريحات خاصة أنها جاءت بعيدا عن السياق الذي           وذكر أن حركته أبدت استغرابها عند     
  تمضي فيه العالقة بين الحركتين ؟

  .وأكد وجود تفاهم كامل في المواقف السياسية بين الحركتين
وقـال  . ورفض عزام أن تتهم حركته بأنها تقف وراء استمرار إغالق المعابر، بسبب إطالقها للصواريخ             

 .موضوعي وكالم غير منطقي وغير واقعينعتبر هذا الكالم غير 
  ١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  القرار األمريكي بمنع الحوار بين حماس وفتح ال يزال قائماً: مرزوقأبو  .١٤

وجود أي ترتيبات للقاء قمة بين رئيس السلطة محمود عباس الذي سـيزور             " حماس"نفت حركة   : دمشق
وأوضـح نائـب     .خالد مشعل " حماس"ـب السياسي ل  تموز المقبل، وبين رئيس المكت    /دمشق مطلع يوليو  

ـ    أن " قدس برس "الدكتور موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ         " حماس"رئيس المكتب السياسي ل
ترى في نبذ الخالف ووحدة الصف أولوية فلسطينية مطلقة، وأنها مستعدة للبدء في حوار مـع                " حماس"

 شروط للقاء بالرئيس محمود عباس والحوار معه، فنحن         ليس لدينا أي مانع أو    : "عباس ألجل ذلك، وقال   
نعتقد أن األولوية لنبذ الخالفات ووحدة الصف، ومن هنا رحبنـا بدعوتـه للحـوار وشـجعنا اإلخـوة                   
المصريين للقيام بجهود من أجل تحقيقه، لكن هذا الملف يبدو اآلن مؤجل لدى المصريين ولدى الـرئيس                 

  ".محمود عباس
: يعني أن دعوة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني قد فشلت، قال أبـو مـرزوق              وعما إذا كان ذلك     

دعوة الرئيس محمود عباس للحوار كانت لالستهالك اإلعالمي وجلب الناس وليست في اتجـاه تجـاوز              "
، على  "االنقسام الحاصل، وألن قرار منع الحوار الوطني من قبل الواليات المتحدة األمريكية الزال قائما             

  .تعبيرهحد 
 ٣٠/٦/٢٠٠٨قدس برس

  
 تلقينا دعوة من مصر لبحث التهدئة والمعابر : الزهار .١٥

 أكد محمود الزهار القيادي في حركة حماس أمس تلقي الحركة دعـوة لزيـارة               : ضياء الكحلوت  -غزة  
.  مرجحاً أن تتم الزيارة خالل األسبوع القادم       ،مصر لبحث التهدئة مع إسرائيل ووضع معابر قطاع غزة        

هناك دعوة مصرية لكن لم يتم حتى اآلن ترتيـب          : "المحلية" القدس"ال الزهار في تصريحات إلذاعة      وق
بيننا وبين مصر مجموعة من الملفات معلقة       , وبعد أن نتأكد بأن الجانب اإلسرائيلي أوفى بوعوده       , الموعد
 ". اآلن
تتعلق بكيفيـة إدارة المرحلـة      وأيضا ملفات أخرى    , من هذه الملفات الجندي شاليط ومعبر رفح      : "وتابع

القادمة وبالتالي هذه القضايا ال نستطيع أن نأخذ بها خطوة إلى األمام إال إذا تأكدنا من التـزام الجانـب                    
ال نستطيع فتح المعابر مع الجانب اإلسـرائيلي ومعبـر رفـح            : "وأضاف". اإلسرائيلي باالتفاقية السابقة  

لجانب اإلسرائيلي أعطى موافقة على تبادل أسرى ممـن كـان           ثانيا ال نستطيع أن نغفل عن أن ا       , مغلق
وبالتالي هذه اللحظة يجب استغاللها إلطـالق سـراح         , يصفهم بالملطخة أيديهم بالدماء مثل سمير قنطار      

 ".األسرى، ليس هناك مفاضلة بين ملف وآخر كل الملفات عندنا بمستوى واحد
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حتى اآلن المواد التـي أدخلهـا       , دأ بالجانب اإلسرائيلي  نب: "قال الزهار , وعن سير التهدئة في قطاع غزة     
وبالتالي بلغنا المـصريين أنـه كـان مـن          , باألمس هي مواد أقل مما كانت تدخل في المعدل الطبيعي         

 ". فهذا أمر غير مقبول,  وعندما تنخفض ألكثر من هذا٣٠%المفروض أن ترتفع إلى أكثر من 
  ١/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  وتؤكد إلتزامها بالتهدئةالموقف االسرائيلي من المعابر ترفض " حماس" .١٦

أعربت عن رفـضها     "حماس"حركة  أن  : غزة عن فتحي صباح مراسلها من     ١/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية االسرائيلية التي قالت فيها إن حركة المعابر التجارية مع قطاع               

سامي ابـو  " حماس"اعتبر الناطق باسم ، وقبل االفراج عن الجندي شاليت  غزة لن تعود الى سابق عهدها       
وجـدد  ". هذه التصريحات تعكس سوء نيات االحتالل ومحاولته التالعب بـشروط التهدئـة           "زهري أن   

هذا االلتزام هـو  "، مشدداً على أن    "التزام اتفاق التهدئة وإنجاحه   "والفصائل األخرى على    " حماس"حرص  
الحركة ال تسمح بأن يبقى شعبنا رهينة لصلف االحتالل         "وقال إن   ". أن يلتزمه االحتالل  مقابل ثمن يجب    

الحركة تدعو في ضوء    "وأضاف أن   ". ومماطلته، وستواصل تقويم الوضع وتحديد آلية التعامل وفق ذلك        
ضـمانا  تصريحات الخارجية اإلسرائيلية، األطراف المعنية الى التدخل إللزام االحتالل بشروط التهدئـة       

  ".الستمرار االتفاق وإلزام كال الطرفين به
 فـوزي برهـوم احـد       أن: غزة عن صالح النعامي مراسلها من     ١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

 إنه رغم الموقف اإلسرائيلي الجديـد إال انهـا          ، في تصريح للشرق األوسط،    قال المتحدثين باسم حماس  
ل باتفاق التهدئة، مستدركاً أن هذا اإللتزام مرتبط بمدى التزام          تجدد حرصها والتزامها والتزام بقية الفصائ     

ودعا برهوم مصر للتدخل السريع بوصفها الطرف الذي رعا االتفاق، مشدداً على أن جميع              . اسرائيل به 
واعتبـر برهـوم أن االعـالن    . المحاوالت االسرائيلية البتزاز الجانب الفلسطيني لن يكتب لها النجـاح        

التي تنتهجها حكومة ايهود أولمرت للتدليل لعائلة شـليط         " سياسة العالقات العامة  "تي ضمن   االسرائيلي يأ 
وشدد على أن حماس من جانبها لن توافق على         . أنها تبذل اقصى الجهود من اجل ضمان اطالق سراحه        

يتـضمن  الشروع في تفاوض بشأن الجندي االسير إال بعد أن تلتزم اسرائيل بتطبيق اتفاق التهدئة الـذي          
اعادة فتح المعابر بشكل كامل، مؤكدا أن الممارسات االسرائيلية لن تؤثر مطلقاً على موقف حماس بشأن                

وأكد برهوم أن صفقة تبادل االسرى التي توصل        . الشروط الواجب توفرها من اجل اطالق سراح شليط       
رادته، مؤكداً أن اسرائيل    إليها بين حزب اهللا واسرائيل تدلل على أن المقاومة هي الطرف الذي يفرض ا             

  .ستوافق في النهاية على تلبية كل المطالب التي رفعتها حركة حماس
  
   عن قائمة األسرى "إسرائيل"شاليت لن يرى النور إال إذا أفرجت :  المقاومةلجان .١٧

 قال أبو مجاهد، الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية، إن الجندي اإلسرائيلي المختطف في:حسن جبر 
 .غزة جلعاد شاليت لن يرى النور إال بإفراج إسرائيل عن قائمة األسرى التي قدمتها الفصائل اآلسرة

وأكد أبو مجاهد أن الفصائل اآلسرة تصر على اإلفراج عن أصحاب المحكوميات العالية والمرضى 
ومة فوراً، معتبراً أن إذا أراد العدو إنهاء ملف شاليت فعليه تلبية طلبات المقا: واألطفال والنساء، وقال

رضوخ قوات االحتالل لمطالب المقاومة اللبنانية وقبولها باإلفراج عن األسير سمير قنطار سيمهد 
  .لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين من ذوي األحكام العالية ضمن صفقة تبادل مشرفة

  ١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  لة مالحقة واسعة ضد عناصرها وقياداتها الجهاد تتهم أجهزة أمن السلطة بشن حمحركة .١٨
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ظهر بشن حملة مالحقة واسعة ضد  اتهمت حركة الجهاد

 .عناصر وقيادات محلية في حركة الجهاد بمدينة طوباس وبلدة طمون جنوبي جنين شمال الضفة المحتلة
در ظهر اليوم أن جهاز المخابرات اعتقل كالً من وقال مصدر قيادي في الحركة في بيان وصل ص

ويواصل حملة لمالحقة عدد آخر من المجاهدين والقادة "  علي بني عودة- ناصر بني عودة"المجاهد 
  .المحليين للحركة في طوباس وطمون

وطالب المصدر قيادة السلطة الفلسطينية بالكف الفوري عن مالحقة المجاهدين، والعمل علي حمايتهم 
مام وجه آلة البطش الصهيونية التي تالحق المجاهدين في كل وقت ومكان، وليس إكمال دور االحتالل أ

  .في مالحقتهم وتعذيبهم في محاولة فاشلة للقضاء علي المقاومة ضد العدو الصهيوني
  ١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 تدعو للتصدي الستباحة االحتالل لنابلس" الجبهة الديمقراطية" في قيادية .١٩

، عضو المكتب السياسي للجبهة ومـسؤولة الجبهـة فـي           "الجبهة الديمقراطية   "دعت قيادية في     :نابلس
،  القوى   "قدس برس "محافظة نابلس، ماجدة المصري، في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة منه لـ             

ـ      "الوطنية والمؤسسات والفعاليات الشعبية الفلسطينية، إلى        تباحة الوقوف بمسؤولية وطنية أمام حالة االس
وأكدت المـصري    .، على حد تعبيرها   "اليومية األخذة في التصاعد على يد قوات االحتالل والمستوطنين        

التغول لقوات االحتالل وقطعان مستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم فـي محافظـة نـابلس؛               "أن هذا   
ي ذلك المجالس القروية    يستدعي من جميع قوى ومؤسسات وفعاليات المحافظة الوطنية والرسمية، وبما ف          

والبلدية، الوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية في الدفاع عن أراضـي وكرامـة وأرواح أبنـاء                
  .، كما قالت"شعبنا

توحيد الجهود وتكثيف النضال في مواجهة مخاطر مخططات كي الوعي الفلسطيني،           "ودعت القيادية إلى    
اصل فيه المشروع الصهيوني العنصري التصفوي للحقوق الوطنية        وتقبل األمر الواقع في الوقت الذي يتو      

للشعب الفلسطيني، ويتأكد يومياً انغالق آفاق التسوية السلمية العادلة في ظـل ميـزان القـوى الحـالي                  
  .، وفق تصريحها"وبصيغة المفاوضات الجارية

  ٣٠/٦/٢٠٠٨قدس برس 
 
  للحوار والوحدةمازنأبو  الوطنية واالسالمية تطالب بانجاح مبادرة القوى .٢٠

 حملت القوى الوطنية واالسالمية، أمس، الحكومة االسرائيلية المسؤولية مسبقاً : نائل موسى-رام اهللا 
عن انهيار التهدئة بمواصلة وتصعيد عدوانها الدموي وجرائمها في الضفة وبالتلكؤ في رفع الحصارعن 

 .ذرائع ومبررات من اجل نسف التهدئةالقطاع وحذرتها من مغبة وعواقب المضي في سبيل ايجاد 
وتزامن التحذير مع دعوة القوى مجدداً النجاح الحوار الوطني الشامل على قاعدة تنفيذ دعوة الرئيس ابو 
مازن النهاء ونبذ حالة االنقسام واالنفصال الخطيرة والعمل على استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية في 

 .بالوضع الفلسطينيمواجهة المخاطر والتحديات المحيقة 
 ١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 الجهاد برصاص قوات اسرائيلية خاصة في بلدة قباطيا إصابة قيادي في .٢١

أعلنت حركة الجهاد عن إصابة عالء أبو الرب القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري               : نابلس
 . جر اليوم  الثالثاءالتابع لها برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة قباطية ف
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وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن قوات إسرائيلية خاصة معززة بعدد من اآلليـات العـسكرية                
اإلسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منطقة المقبرة الشرقية فيما خاضت اشتباكا مسلحا مع القيادي              

 .ة إال أنه تمكن من الفرارأبو الرب، ونصبت له كمينا ما أدى إلى إصابته بجراح متوسط
  ١/٧/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  مفاوضات صفقة شاليت ستكون مطولة وهي آخذة بالتبلور: أولمرت .٢٢

أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولـمرت، أن المفاوضات إلبرام صفقة تبادل الجندي : القدس
ة ستكون مطولة، وستتطلب االسرائيلي االسير في غزة جلعاد شاليت، بأسرى في السجون االسرائيلي

بعد ): كاديما(قرارات ليست سهلة، مشيرا الى أن الصفقة آخذة بالتبلور، وقال اولمرت، امام كتلة
المصادقة على صفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا ستستمر المفاوضات لضمان االفراج عن الجندي 

مطولة وستستلزم اتخاذ هذه المفاوضات ستكون " واضاف ٠المخطوف في قطاع غزة جلعاد شاليت
وأشار الى أنه بحث هذا الموضوع في االسبوع الماضي، مع مدير المخابرات  ".قرارات ليست سهلة

  .المصرية عمر سليمان، وأن صفقة تبادل األسرى آخذة بالتبلور
 ١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ديكيل طلب من مصر تحديد آلية ملزمة الستمرار المفاوضات مع حماس فقط .٢٣

في عددها الصادر أمس االثنين النقـاب عـن أن          ) هآرتس(كشفت صحيفة   : ـ زهير اندراوس   الناصرة
عوفر ديكيل،    والمفقودين، ىالمبعوث الخاص لرئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت، في ملف األسر         

ـ   طالب خالل لقائه مع وزير المخابرات المصرية، الجنرال عمر سليمان في القـاهرة، بالتو               ىصـل إل
 بـشكل متواصـل     ى، بحيث تجر  ىتفاهمات ملزمة مع حركة حماس حول مسار مفاوضات تبادل األسر         

 األرض، كما اشترط أن تتم المفاوضات غير المباشرة مع حركـة حمـاس              ىودون عالقة باألوضاع عل   
 ولـو إنهـارت     ى ذلك، طالب بتعهد من حماس بمواصلة المفاوضات حول الصفقة حت          ىفقط، عالوة عل  

  . تهدئةال
 أسيرا قـال إن     ٤٥٠وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة ان ديكيل قدم للمسؤولين المصريين قائمة تشمل            

 ان ديكيل طلـب     ىفيما قالت مصادر أخر   . إسرائيل علي استعداد إلطالق سراحهم مقابل الجندي األسير       
اعتبار حركة حماس   وطالب بأن يتم     . من حماس فقط   ىمن مصر أن تقدم حماس قائمة جديدة تشمل أسر        

وطالب ديكيل بتحديد جـدول زمنـي ملـزم         . الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن األسير اإلسرائيلي      
  .للمفاوضات وموعد نهائي الستكمالها

، كما أكدت المصادر اإلسرائيلية في تـل        ىوتنطلق الحكومة اإلسرائيلية في توجهها لصفقة تبادل األسر       
 صفقة تعزز بحد أدني شعبية حركة حماس فـي  ى التوصل إل ىقدر اإلمكان إل   ىأبيب للصحيفة، أنها تسع   

فقـد  . الشارع الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية، لذلك تقدم عدة مقترحات ال تالقي موافقة فلسطينية             
ـ    ى من حركة فتح وفصائل المقاومة األخر      ىطرحت أال تشمل القائمة أسر      ى أسـر  ى، بحيث تقتصر عل

  . من قطاع غزة فقطى أسرىتم تداول إمكانية اقتصار الصفقة علحركة حماس، كما 
  ١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   النائب العمالي ياتوم من الكنيست واعتزاله الحياة السياسيةاستقالة .٢٤

اتهم رئيس جهـاز االسـتخبارات اإلسـرائيلية الـسابق          : حسن مواسي  - القدس المحتلة ، باقة الغربية    
 القيادة الحالية للدولة    ،ي داني ياتوم في إعالنه االستقالة من منصبه بعد ظهر أمس          النائب العمال ) الموساد(

بأنها حولت الحلبة السياسية اإلسرائيلية كهدف شخصي، وباننا نرى ونسمع كل يوم عن فـضيحة هنـا                 
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وفضيحة هناك، في اإلشارة الى قضايا الفساد المتورط فيها رئيس الحكومـة أيهـود اولمـرت بـشكل                  
يؤسفني جدا أن اعمل فـي ظـل اسـتمرار    "وأضاف في الجلسة األسبوعية لكتلة حزب العمل        .شخصي

الحياة العامة وتفضيلها على مصلحة الدولة العليا، ورئيس الحكومة فشل           سيطرة المصالح الشخصية على   
لـيس  في امتحان القيادة والحرب وهو لم يقم بواجبه في االمتحان األخالقي والشعبي تجاه الشعب، وهو                

 ".وحيدا في هذا القبيل
كعضو عن الكتلة التي هي شريك في االئتالف الحاكم ، أرى إني            "وتابع ياتوم مخاطبا زمالءه في الكتلة       

شريك في هذه السياسية ، ال اقبل على نفسي أن أبقى شريكا في تحويل الحلبة السياسية لتقديم المـصالح                   
لثانية حيث افتقدت السياسية معناها ، وعليه أعلـن         على حرب لبنان ا    الشخصية ، وخصوصا بعد عامين    

 ".التنحي من منصبي واعتزال السياسية
  ١/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   يقر قانونا لتقييد االنسحاب من الجوالن والقدسالكنيست .٢٥

 أقر الكنيست مساء أمس بالقراءة األولى قانونا جديدا يلزم الحكومة باجراء استفتاء عام في حال                :الناصرة
، أي هضبة الجوالن    "السيادة اإلسرائيلية "توصل إلى اتفاق النسحاب إسرائيل من مناطق واقعة تحت          تم ال 

 مـن أصـل     ١٨ نائبا ومعارضة    ٦٥وقد حظي القانون بأغلبية      .السورية المحتلة ومدينة القدس المحتلة    
تاليتين اللتين مـن     نائبا حضروا الجلسة، مما يعني أن القانون يحظى بأغلبية مطلقة في القراءتين ال             ١٢٠

وبموجب القانون، فإن ما يمكن      ).يوليو(المفروض أن تطرحا للتصويت قبل نهاية الشهر الجاري، تموز          
أن يمنع استفتاء النسحاب مفترض كهذا، هو أن يحظى أي اتفاق تبرمه حكومة إسـرائيلية مـع جهـة                   

  .  نائبا١٢٠ نائبا من اصل ٨٠عربية، بأغلبية 
  ١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   إسرائيلي جديد يمنع كل شخص زار دولة معادية من الترشح لعضوية الكنيستقانون .٢٦

اقر الكنيست بالقراءة النهائية مشروع قانون يمنع كل شخص زار دولة تعتبرهـا إسـرائيل                 -الناصرة
من معادية من الترشح لعضوية الكنيست، إال أن القانون لن يتم تطبيقه بشكل تراجعي، خاصة وأن عددا                 

حـسب القـانون    " دول معاديـة  "أعضاء الكنيست العرب زاروا سورية ولبنان اللتين تندرجا في تعريف           
  .اإلسرائيلي

 أن هذا القانون جاء ليحد من تواصل القوى السياسية مع الدول العربية المجـاورة،               ٤٨ويرى فلسطينيو   
 حظي بتأييد واسع من أعضاء في      خاصة وأن المبادرين له هم من أنصار اليمين المتطرف، ولكن القانون          

  .االئتالف الحكومي
وصدرت ردود فعل على إثر صدور القانون، فقد قال عضو الكنيست محمـد بركـة، رئـيس الجبهـة                   

إن هذا القانون جاء ليرفض أجواء إرهابية في العمل الـسياسي، ولـيس             "الديمقراطية للسالم والمساواة،    
  ".ون والمؤيدون للقانونلمحاربة إرهاب مزعوم كما يدعي المبادر

 ٦١وشكك النائب أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير بدستورية القانون الذي لم يحـظ بأغلبيـة                 
  .نائبا، ليكون قانون أساس

وقال النائب سعيد نفاع عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إنه في تركيبة الكنيست الحالية لم يعد بتاتا                 
حقيقة أن أي قانون عنصري يطرح على جدول أعمالها ويمس األقلية العربية فـي              أن يستغرب اإلنسان    

 .البالد إال ويصادق عليه، حتى لو كان القانون يدعو لمنع العرب من االنجاب
  ١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
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   االسرائيلية تطلب من عدد من الوزراء عدم السفر الى اسبانيا خشية اعتقالهمالخارجية .٢٧
االسرائيلية امس ان وزارة الخارجية  طلبت من بعض " يديعوت احرونوت"قالت صحيفة  -رام اهللا

الوزراء والشخصيات االمنية والعسكرية عدم السفر الى اسبانيا خشية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم 
 .حرب وذلك بعد ان قدمت منظمة حقوقية اسبانية طلبا الصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم 
  ١/٧/٢٠٠٨ديدة الحياة الج

  
   تعيد قانونا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم حرب ضد الفلسطينيين"إسرائيل" .٢٨

 ٢٠٠٦تعتزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعادة العمل بقانون ألغي عام : عبد الجبار أبو غربية - عمان
تلة دون المح يعطي الحصانة المطلقة لألجهزة األمنية لممارسة جرائم حرب في األراضي الفلسطينية

إن مشروع " عدالة "وقال المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل . مساءلة قضائية أو مدنية
القانون الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ قريباً يطلق يد األجهزة األمنية كالجيش والشاباك لتنفيذ عدوانها ضد 

 دون أي ١٩٤٨ األراضي المحتلة عام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى
فاطمة " عدالة"وأوضحت المحامية في  .مساءلة قضائية أو مدنية أثناء وخارج نطاق العمليات العسكرية

العجو إن مشروع القانون، الذي ال يوجد له مثيل في أي دولة في العالم، يعطي الحصانة التامة بأثر 
ع يسلب حق الفلسطينيين في رفع قضايا للمطالبة وأشارت إلى أن المشرو .٢٠٠٠رجعي منذ عام 

بتعويض عن ضرر لحق بهم على يد قوات االحتالل أثناء تنفيذ العمليات العسكرية خالفاً لما كان معموال 
  .به في السابق حتى وإن كان على نطاق ضيق

 ١/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  األسد" يحرج" طالب ساركوزي بأال أولمرت .٢٩

أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، توجه الى الرئيس نشر في تل أبيب،  :تل أبيب
الفرنسي، نيكوال ساركوزي، طالبا االمتناع عن ممارسة ضغط على الرئيس السوري، بشار األسد، كي 

، خالل وجود الثالثة في مؤتمر حوض البحر زيصافحه أو يصافح الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيري
وجاء في هذا السياق أن الفرنسيين، وبناء على طلب دمشق، وضعوا الوفدين  .األبيض المتوسط

اإلسرائيلي والسوري الى المؤتمر، في فندقين مختلفين لكي ال يتسببوا في إحراج السوريين بلقاء عابر أو 
 وذكر أن أولمرت قال للرئيس الفرنسي إنه ليس معنيا بأي إحراج. بالصدفة مع المسؤولين اإلسرائيليين

. للرئيس األسد، وإنه يتفهم الدوافع السورية للحفاظ على عالقات باردة بين الطرفين في هذه المرحلة
وأضاف أنه يعرف أن الظروف في سورية لم تنضج بعد لدرجة المصافحة، رغم وجود الطرفين في 

 .المؤتمر نفسه
  ١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ٢٠٠٦ى لبنان عام  حول جدوى الحرب عل"إسرائيل" يتجدد في النقاش .٣٠

تجدد النقاش في اسرائيل حول االهداف الحقيقية وراء الحرب على لبنان، بعد ان افادت  :تل ابيب
معلومات بان التقديرات االسرائيلية اشارت من البداية الى ان الجنديين االسيرين توفيا خالل نقلهما من 

ا على ان اولمرت حقق مكسباً مهماً آخر في كان المراقبون االسرائيليون قد أجمعو و.الجبهة الى بيروت
إال ان خصوم اولمرت لم يتوانوا عن التذكير . رصيده السياسي عبر صفقة تبادل االسرى والجثامين

وفي الوقت نفسه، خرج أحد ارباب . بإخفاقاته والعودة الى اظهاره فاشال في ادارة شؤون الحكومة
، قال فيها ان قيادة "٧قناة "إلذاعة المستوطنين المتطرفين العائالت الثكلى، موشيه موسكال، بتصريحات 

الجيش كانت تعرف منذ اليوم االول الختطاف الجنديين، الداد ريجف وايهود غولدفاسر، بانهما اصيبا 
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وتساءل . بجراح بليغة وانهما توفيا خالل تهريبهما من ارض المعركة الى الضاحية الجنوبية لبيروت
اذا كان واضحا انهما قتال، فلماذا "د ابنه رفانئيل خالل معارك مارون الراس، موسكال، الذي كان فق

  "تقرر شن الحرب؟
  ١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   في الضفة٣ فلسطينيين وتجرح ٨ االحتالل تعتقل قوات .٣١

 فلسطينيين خالل حملة دهم في الضفة الغربية ٨ اعتقل الجيش اإلسرائيلي امس : أحمد رمضان- رام اهللا
اعتقلوا في جنين ونابلس ورام اهللا في " مطلوبين"إن ثمانية " صوت إسرائيل" وذكرت إذاعة ،ر امسفج

 فلسطينيين بجروح في اعتداءات نفذتها قوات االحتالل في أماكن مختلفة في ٣واصيب ، الضفة الغربية
ت وجروح نازفة  وأفادت مصادر أمنية بأن عامال مجهول الهوية أصيب بكدما،محافظة الخليل في الضفة

في أنحاء الجسم خالل عمليات مطاردة من قبل قوات االحتالل استهدفت عماال على طريق عرب 
  .الرماضين في جنوب المحافظة، بينما كانوا فى طريقهم إلى أماكن عملهم في مدينة بئر السبع
  ١/٧/٢٠٠٨المستقبل 

 
  شهيداً بنيران االحتالل خالل حزيران٣٥ سقوط .٣٢

فلسطينيا على يد قوات االحتالل اإلسـرائيلي       '' ٣٥'' استشهد   : سمر خالد وكامل إبراهيم    - القدس المحتلة 
 وقالت مؤسـسة التـضامن      ،شخصا قضوا في عمليات اغتيال    '' ٢٢''خالل شهر حزيران الماضي بينهم      
مرار فلسطينياً، ويعزى ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى اسـت         '' ٢٩''الدولي انه استشهد في قطاع غزة       

االحتالل اإلسرائيلي لسياسة االغتياالت والتصفية الجسدية ضد المسلحين ونشطاء االنتفاضـة والـشعب             
ولفتت التضامن في تقرير لها صدر امس انه نتيجةً لعمليات االغتيال في حزيران الماضـي               ،  الفلسطيني

، بينما استشهد نتيجـة لهـذه       مواطناً في القطاع   '' ٢٩'' مواطناً من أصل     '' ٢٠'' فقد استشهد أكثر من     
 .مواطنين في الضفة الغربية  '' ٦'' من أصل ) مواطنان ( السياسة 

  ١/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   سيدة١٢ أطفال و٦ مريضا ضحايا للحصار بينهم ٢٨شهر حزيران يحصد : الصحةوزارة  .٣٣

 ١٩٩نذ بداية الحـصار      قالت وزارة الصحة بالحكومة المقالة ان عدد ضحايا الحصار بلغ م           - معا -غزة
 مريـضا   ٢٨ يونيو حزيران الجاري وفـاة       -فيما شهد شهر حزيران   ،   سيدة ٦٧ طفل و  ٤٤ضحية بينهم   

 سيدة سقطوا نتيجة نفاد غالبية األدوية الالزمة للعالج، باإلضـافة إلـى مماطلـة               ١٢ أطفال و    ٦بينهم  
ستشفيات الخارج، حيث كـان بـين       االحتالل ورفضه السماح لغالبية المرضى بالسفر لتلقي العالج في م         

واللتان شارك المرض واالحتالل في القضاء على       ) يوم١٧(الضحايا الطفلتان رجاء أبو زيد ومنال عودة        
وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم من التداعيات الخطيرة الستمرار الحصار وما يـشكله مـن                ،  حياتهما

 بأمس الحاجة للسفر لتلقي العالج بالخارج في ظل         خطر حقيقي على حياة المئات من المرضى والذين هم        
  .النقص الحاد لألدوية والمستلزمات الطبية

  ١/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  "األقصى" غدا االنتهاكات اإلسرائيلية ضد تبحث" التراث العالمي" .٣٤

أ أعماله غداً يشارك وفد أردني في اجتماع لجنة التراث العالمي، الذي يبد:  نادية سعدالدين-عمان 
ويطرح . األربعاء في كندا، لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى المبارك والقدس المحتلة

على اجتماع اللجنة مشروع أردني للحفاظ على طريق باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف يعتبر 
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وعين منفصلين إلى لجنة التراث مؤخراً كمشر) اليونسكو(مضاداً لمشروع إسرائيلي أحالتهما منظمة 
  .العالمي للبت فيهما خالل اجتماعها المقرر غداً

  ١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  تنفي عالقة األردن باستخدام ترجمة القدس الحرفية كعاصمة للثقافة العربيةوزيرة الثقافة  .٣٥

ة والثقافة والشباب في نفت وزيرة الثقافة نانسي باكير في اجتماع جمعها مع لجنة التربي:  بترا–عمان 
مجلس النواب أية عالقة تربط وزارتها او أي دور لالردن في استخدام ترجمة كلمة القدس بحرفيتها 

على شعار القدس عاصمة ) JERUSALEM(وليس كما هو متعارف عليه عالميا ) AL-quds(العربية
ار كان من قبل المكتب التنفيذي وقالت باكير امام اللجنة ان اختيار الشع. ٢٠٠٩للثقافة العربية عام 

واستعرض المجتمعون مخاطر استخدام الترجمة الحرفية . للتحضير للقدس كعاصمة للثقافة العربية
وتوصلوا الى عدة . ومدلوالتها السياسية واثرها على مستقبل القدس بمواجهة المخططات االسرائيلية

الى الشعار ) JERUSALEM(ضافة كلمة توصيات اهمها التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية ال
وتحت لفظة القدس الالتينية، ودعم القدس كعاصمة للثقافة العربية، وضرورة اعداد وثيقة توضح معالم 
حدود القدس وإدامة التواصل مع وزراء الثقافة العرب والبرلمان العربي المؤقت بشأن دعم القدس 

  .كعاصمة للثقافة العربية
  ١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  "      التطبيع"بسبب شبهة " مهرجان األردن"فنانون عرب يعتذرون عن المشاركة في  .٣٦

 اعتذر فنانون عرب وفنان أردني عن المشاركة في مهرجان األردن المتوقع انطالقه في الثامن -عمان 
نظمت المقبل، على إثر الجدل الدائر حوله، والمتمثل في استخدام شركة فرنسية ) يوليو(من تموز 

من ناحية أخرى، نفذ ناشطون يساريون ، احتفاالت إسرائيل في الذكرى الستين الحتاللها فلسطين
أمام وزارة السياحة األردنية احتجاجاً على إقامة المهرجان، ووصف ) ٢٩/٦(اعتصاماً مساء أمس األحد 

 تصف المهرجان ورفع المشاركون في االعتصام يافطات، "بالتنظيم المشبوه"المعتصمون المهرجان 
وأعلنت نقابة الفنانين السوريين ، "ال للبيع ال للتطبيع ال لصهينة الثقافة والفنون"بالتطبيعي من بينها 

وحذرت ) ٣٠/٦(والمصريين مقاطعتهما لمهرجان األردن، وذلك في بيان صحافي نشر اليوم االثنين 
، بحسب ما "مهرجان من قبل شركة صهيونيةإدارة ال"النقابتين الفنانين من المشاركة في االحتفال بسبب 

 .ذكر في البيان الصحافي
 ٣٠/٦/٢٠٠٨إكسبرس نيوز"  

 
 مواقف تعتبر التبادل انتصاراً لحزب اهللا .٣٧

رحب رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري بتقدم الجهود المبذولة إلطالق : بيروت، تل ابيب
 الى ان تكون مناسبة للوحدة الوطنية ومعتبراً أن الفرحة األسرى اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية، داعيا

ورحبت الهيئة الوطنية للمعتقلين . لن تكتمل إال برؤيتهم آمنين على أرض الوطن وبين أهلهم وإخوانهم
ودعت الى المشاركة في . اللبنانيين في السجون االسرائيلية باالنتصار الجديد الذي حققته المقاومة

   .استقبال العائدين
من جهته، توقف النائب السابق اميل اميل لحود عند اعتراف الحكومة االسرائيلية بهزيمتها وتساءل في 

تموز / ألم يكن من االفضل الولمرت ان يوافق على هذه المقايضة في يوليو: "تصريح ادلى به، امس
 ".ه؟ بدال من قرار الحرب الذي اتخذه حينها، وأدى الى هزيمة نكراء ومذلة لجيش٢٠٠٦

  ١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  وأنباء عن وفاة الطيار ارادوحزب اهللا خالل أسبوعين" إسرائيل"تنفيذ صفقة األسرى بين  .٣٨

الستعادة جثتي جندييها من حزب اهللا بعد " ثمن باهظ"رضخت اسرائيل لدفع :  عبد القادر فارس-غزة 
ة السياسية اجماال مع استثناءات ورحبت الصحف والطبق. سنتين على حرب فعلية شنتها اثر خطفهما

قليلة جدا، باالتفاق الذي تمت المصادقة عليه االحد معتبرة انه ليس امام الدولة العبرية من خيار سوى 
  .استعادة جندييها المفقودين ويجب عليها ان تفي بوعودها ازاء عائلتيهما
بادل الجنديين اللذين يفترض انهما واعتبر امين عام الحكومة عوفاديا حزقيال ان تنفيذ االتفاق حول ت

ذلك قد "وافادت اذاعة الجيش االسرائيلي ان . توفيا مقابل اسرى لبنانيين سيبدأ في غضون اسبوعين
واكدت ". يستغرق اسبوعين على االقل اذا حصلنا على المعلومات الخاصة بمصير الطيار رود اراد

وكتبت صحيفة يديعوت . ليس على قيد الحياةان اراد " اسرائيل"مصادر دولية ان حزب اهللا ابلغ 
ليس لدينا اليد الطولى في . ثمة امر مؤكد االتفاق هو االفضل المتاح نظرا الى الظروف"احرونوت 

  .ولم نكن مغلوبين الن الجميع خسر في هذه القضية. التفاوض اذ ال يمكن ان يكون هناك غالب
  ١/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
   لمواجهة السياسات االستيطانيةموسى يدعو الى وقفة حازمةعمرو  .٣٩

 العالم إلى وقفة حازمة في مواجهة ،دعا عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية: رام اهللا
وقال موسى، في كلمته أمام مؤتمر قمة االتحاد اإلفريقي في دورته  .السياسات االستيطانية اإلسرائيلية

 غير جادة في العملية السلمية، وهي تعمل على كسب "ئيلإسرا"الحادية عشرة في شرم الشيخ امس، إن 
الوقت، وتغليب المشاكل الخارجية لتفادي الضغوط الداخلية التي تواجهها، من أجل إبقاء األمر على ما 

 .هو عليه
 ١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 المحللون يؤكدون أن التهدئة بين حماس وإسرائيل مصيرها االنهيار أو االختراق .٤٠

قال السفير هاني خالف، مساعد وزير الخارجية المصري الـسابق، إن اتفـاق             :  محمد العدس  -هرة  القا
والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قبل ان تكمل أسـبوعها          " إسرائيل"التهدئة وضع ثالثة احتماالت بين      

لرد علـى اغتيـال     االول بعدما نفذت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد االسالمي تهديداتها با           
اثنين من قادتها في مدينة نابلس في الضفة الغربية وإطالقها صاروخين علي بلدة سديروت االسـرائيلية                
المحاذية للقطاع اولها ان يتم تمرير هذا االتفاق بآليات متابعة دقيقة تشارك فيها االمم المتحدة واالتحـاد                 

اولة أخرى من حركة الجهاد للرد على اغتيال كوادرها         االوروبي ثانياً ان تنهار التهدئة من خالل أية مح        
مـن  " اسـرائيل "أو من غيرها بهدف التنصل من االتفاق مشيراً إلى ان االحتمال االخير يتمثل فـي ان                 

  .الممكن ان تضطر لكسر التهدئة في اي وقت دون اي مبرر أو ذريعة
سبق عن قناعته بأنه منذ التوصـل إلـي        عبد اهللا األشعل مساعد وزير الخارجية اال      . ومن جانبه يعرب د   

برعاية مصر ال يحمل معه اي ضمان الستمرارها اال مصالح االطـراف            " اسرائيل"التهدئة بين حماس و   
المـسؤولية  " اسـرائيل "االشـعل   . وحمل السفير د  . الثالثة فإذا تغيرت هذه المصالح تغير مصير الهدنة       

يرا إلى انها تسعى إلى احداث انشقاق بين الجهاد وحمـاس           الكاملة نتيجة عدم احترامها التفاق الهدنة مش      
وأن تعمل على وقف عمليات العسكرية حتى استعادة الجندي شاليط ثم تعمل بعد ذلك على انهيار الهدنة                 

ومن جانبه يؤكد الدكتور بركات الفرا ممثل حركة فتح في مصر ان الفلسطينيين يؤيدون التهدئة التـي                 .
لوقت الراهن ألنها تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني معرباً عن أمله في انتقالها             تشكل مطلبا مهما في ا    
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سمير غطاس الخبير في الشؤون االسرائيلية يرى ان الهدنة منذ البداية هشة            . لكن د . إلي الضفة الغربية  
  .نظراً العتبارات لدى الطرفين

  ١/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
 ا وتحولت إلى دولة هامشيةمصر فقدت زعامته": نوتويديعوت أحر" .٤١

العبرية، إن مصر فقدت " يديعوت أحرونوت"قال جوي بخور المحلل السياسي بصحيفة : محمد عطية
زعامتها لدول المنطقة، مرجعا ذلك إلى رفضها مواكبة التطور والتغيير، األمر الذي انتهى بها إلى فقدان 

صاديا، يتجلى بوضوح في ارتفاع معدل البطالة دورها التاريخي، في الوقت الذي تعاني فيه تدهورا اقت
وأوضح بخور أن مبارك جمد السالم مع . بين المصريين، وانخفاض الناتج القومي مقارنة بدول المنطقة

، بل وقتله لعدم رغبته في التجديد أو الولوج في شيء ال يعرفه قد يغير الوضع القائم، مضيفا "إسرائيل"
، لكن "إسرائيل"ك نادما اآلن على عدم السير في طريق السالم الكامل مع أنه من المحتمل أن يكون مبار

إن مصر حاليا : وخلص إلى القول". إسرائيل"القوى الدينية لن تسمح له لالقتراب ولو بمقدار ضئيل من 
الصغيرة وتنصاع لما " إسرائيل"غير مقتنعة بأن إمبراطورية قديمة وضخمة مثلها يمكن أن تنصت لـ

ا على الرغم من أن الحجم لم يعد هو المعيار، بل المبادرة واليقظة، على حد قوله، معربا عن تقوله له
لم تعد " إسرائيل"شرعية مصر كزعيمة للعالم العربي بسبب الحروب التي خاضتها ضد "اعتقاده بأن 

 الخليج مقبولة لدى العرب، كما أن زعامتها كمنارة لألدب والثقافة والفن بدأت تتزعزع لصالح دول
  ".العربي

  ٢٩/٦/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
   شارك في تخريب منشآت بحوث دفاعية"إسرائيل"ـحكم بإعدام جاسوس ل: طهران .٤٢

حكم على اإليراني علي أشطري باإلعدام بعد إدانته بالتجسس لحساب :  حسن فحص-طهران 
جاء هذا الحكم متزامناً مع و. ، والمشاركة في أعمال تخريب استهدفت منشآت بحوث إيرانية"إسرائيل"

تصعيد اللهجة بين طهران والدولة العبرية، خصوصاً في ظل تكهنات باحتمال شن هجوم إسرائيلي على 
وأكد مسؤول في وزارة االستخبارات اإليرانية ان أشطري كان السبب في  .المنشآت النووية اإليرانية

  .ة اإليرانيةإحباط مشاريع بحوث دفاعية وأخرى لمنظمة الطاقة الذري
  ١/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  في الهاي " إسرائيل"مساع برلمانية بحرينية لمقاضاة  .٤٣

أكدت اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناصرة الشعب الفلسطيني بمجلس النواب :  غازي الغريري-المنامة 
 نائباً ٤٣في محكمة العدل الدولية في الهاي بتهمة خطف " إسرائيل"البحريني أنها تعتزم رفع قضية ضد 

أن "وقال رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة النائب ناصر الفضالة .  وزراء فلسطينيين منذ قرابة العامين٥و
لم توجه تهما ضد النواب والوزراء الفلسطينيين المعتقلين لديها كما لم تقدم أي دليل على " إسرائيل"

التحرك دوليا لرفع قضيتهم أمام محكمة الهاي ، وأكد أن "إدانتهم أو تبرر احتجازهم وإذاللهم في السجون
  . سيتم بالتنسيق مع االتحادات البرلمانية األوروبية وبالتعاون مع البرلمان العربي االنتقالي

  ١/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   
  
  سالمللعيش في " إسرائيل"فلسطين في إقامة دولتها ولمساندة دعو ت الدوليةاالشتراكية  .٤٤

دعا رئيس االشتراكية الدولية جورج باباندريو، زعيم حزب الباسوك : تار بركات عبد الس-أثينا 
االشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في اليونان، إلى مساندة السالم في الشرق االوسط ومساعدة كل من 
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 للعيش في أمن وسالم، وحتمية تكاتف التعاون الدولي إلعادة اعمار" إسرائيل"فلسطين في إقامة دولتها و
 لالشتراكية الدولية أمس ٢٣وجاء ذلك في كلمة باباندريو الرئيسة الفتتاح أعمال المؤتمر الـ. العراق

  .والذي تستضيفه اليونان حاليا
  ١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  في طوكيو" اسرائيل"فياض لن يشارك بمحادثات مع :  اليابانيةالخارجية .٤٥

ة، امس، ان رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لن اعلنت وزارة الخارجية الياباني:  ا ف ب-طوكيو 
والسلطة الفلسطينية والمملكة االردنية الهاشمية بسبب " اسرائيل"يشارك في محادثات تنظم في طوكيو بين 

واوضح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية ان . السائد في الوضع السياسي الفلسطيني'' االرتياب''
'' بسبب االرتياب السائد في الوضع السياسي الداخلي'' الغى مشاركته رئيس الوزراء الفلسطيني

  .وسيتولى وزير التخطيط سمير عبد اهللا قيادة الوفد الفلسطيني. الفلسطيني
  ١/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
       "  إسرائيل" بلندن تندد باحتفاالت ستينية مظاهرات .٤٦

ية واإلسالمية إضافة إلى إسرائيليين مؤيدين للشعب نظم نشطاء من الجاليتين العرب:  مدين ديرية-لندن 
وفي المقابل احتشد آالف من اليهود . الفلسطيني اعتصامات ومظاهرات اليوم بلندن بمناسبة يوم النكبة

وتجنبا ألي . لالحتفال بما يسمونه مرور ستين عاما على تأسيس إسرائيل على األرض الفلسطينية
رطة البريطانية إجراءاتها األمنية وجندت آالفا من عناصر األمن صدامات بين الجانبين، شددت الش

  .الخاص والمئات من رجال الشرطة للمساعدة على توفير األمن للمشاركين
  ٣٠/٦/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
   الحصار المقدسأوراق .٤٧

  فهمي هويدي
اع غزة، لترغم    على قط  "إسرائيل"أصبحت المعابر الستة سيفاً مشهراً في الحصار المقدس الذي فرضته           

  .جماهيريه المليونية على شرب أنخاب المذلة والهوان كل صباح
)١(  

ذلك أن ما فعله المهاجرون اإلنجليز حين وطئت أقدامهم بالد الهنود الحمر فـي              . كأن التاريخ يعيد نفسه   
ه الذي فعله   ، هو ذات  "إسرائيل"القرن السابع عشر، وأسسوا هناك مستعمراتهم األمريكية التي أطلقوا عليها           

  . حين أغاروا على فلسطين وأقاموا مستعمراتهم على أرضها"اإلسرائيليون"
ذلك أنني حين أتابع التقارير الصحفية التي تتحدث هذه األيام عن التالعب بالمعابر، واسـتخدامها فـي                 

د يقينـي   إحكام الحصار وإشاعة التجويع واإلظالم وتنفيذ سياسة الموت البطيء على سكان القطاع، يزدا            
 إلى ما اعتبـروه     "إسرائيليين"ـفاإلنجليز إذا كانوا قد ذهبوا ك     . بأن الحاضر ليس سوى استنساخ للماضي     

أرض الميعاد في أمريكا، وأبادوا الشعوب الهندية هناك مستخدمين أحط الوسائل وأكثرها وحشية ونذالة،              
ن، فتأمركوا وتفننوا في استرجاع ذات       تقمصوا أرواح األولين حين انقضوا على فلسطي       "اإلسرائيليين"فإن  

  .أساليب االقتالع واإلبادة وسحق الفلسطينيين
 أن جورج واشنطن األب األعظم للواليات المتحدة اقترح عقـد           "أمريكا واإلبادات الجماعية  "يسجل كتاب   

 بمـا   سلسلة من االتفاقيات مع الهنود الحمر لالستيالء على بعض أراضيهم، مقابل الوعد بعدم المـساس              
وأوصى بأن تكون وعود المفاوضين شخصية وغير ملزمة للحكومة األمريكيـة،           . تبقى لهم من األرض   

و قـال بعـضهم إن هـذا        . وقد أقر أعضاء الكونجرس باإلجماع خطته     . ليسهل نقضها في أول فرصة    
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ن مصيرهم  وأن الذين يرفضونها سيكو   . األسلوب من االتفاقيات لن يبقي للهنود في النهاية سوى معازلهم         
وبهذا األسلوب تم تطهير الشمال الشرقي للواليات المتحدة من الـشعوب           . إما التهجير القسري أو اإلبادة    

، التي اعترفت الواليات المتحدة بأنهـا       "المسيسيبي"الهندية، األمر الذي لم يبق للهنود سوى منطقة غرب          
لكن اكتشاف الذهب دفع الحكومـة      . ١٨٥١ منطقة هندية ذات سيادة في االتفاقيات التي عقدتها معهم عام         

وحين رفضها  . من تلك األراضي  % ٩٠ وثيقة مزورة يتخلى الهنود بمقتضاها عن        "فبركة"الفيدرالية إلى   
زعماء الهنود، وأبرزوا المعاهدة األصلية التي كان موقعوها ال يزالون على قيد الحياة، اتهمتهم الحكومة               

ومن ثم لجأت إلى حصارهم وتجـويعهم       . تبرت تصرفهم إعالنا للحرب   ، واع "بخرق المعاهدة "الفيدرالية  
فهاجر منهم من هـاجر، وأبيـد       . وتدمير حياتهم، بحيث لم يبق أمام قبائل الهنود سوى الهجرة أو الموت           

  .الذين أصروا على االستمرار في المقاومة
)٢(  

 لجأت إلـى    "إسرائيل"ذلك أن   . جالسيناريو يطبق اآلن في غزة، مع االختالف في بعض التفاصيل والنتائ          
أيلـول  / سياسة الحصار والتجويع إلذالل سكان القطاع وكسر إرادتهم، منذ خرجت منه في شهر سبتمبر             

وسـيراً علـى درب     .  بعدما أدركت أن وجودها في داخله يحملها أعباء تريد أن تتحلـل منهـا              ٢٠٠٥،
 لتنظيم اسـتخدام    "إسرائيل"بين السلطة الفلسطينية و   االتفاقيات التي ال تنفذ رعت الواليات المتحدة اتفاقية         

هذه المعابر سـتة    ). ٢٠٠٥(تشرين الثاني من العام ذاته      / وهو ما تم في شهر نوفمبر     . المعابر لمدة سنة  
معبر رفح، وهو الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي في حين أن المعابر  الخمسة األخرى تمر                 : هي
الذي يقع شرق مدينـة  ) كارني(ركة األفراد خارج القطاع  معبر المنطار وهو مخصص لح . "إسرائيل"ب

، وهو مخصص للحركة التجارية من وإلى القطاع، وكذلك         "إسرائيل"غزة، على خط التماس بين القطاع و      
شمال القطاع وهو مخصص لعبـور      ) ايريز(لتصدير الخضراوات إلى الضفة الغربية  معبر بيت حانون          

رجال األعمال والشخصيات المهمة  معبر صوفا في الجنوب الشرقي من خان يـونس،              العمال والتجار و  
فـي  ) كيرم شالوم( إلى قطاع غزة  معبر كرم أبوسالم "إسرائيل"ويستخدم لدخول العمال ومواد البناء من       

، وقد اعتمده االحتالل الستيراد     "إسرائيل"جنوب القطاع، وهو مخصص الستيراد البضائع من مصر عبر          
حدود للبضائع ذات الطابع اإلنساني  معبر ناحال عوز، وهو مهجور ومغلق، وتم تحويله إلـى موقـع                  م

  .عسكري، وكان مخصصا لدخول العمال والبضائع
التركيز األساسي في االتفاقية كان على معبر رفح باعتباره األهم، وبمقتضاها أصبح المعبر تحـت إدارة                

 وجود هناك إال من خـالل       "إسرائيل"تحاد األوروبي، ولم يكن ل     فلسطينية، وإشراف ممثلي اال    -مصرية  
  .أجهزة التصوير التي تتولى مراقبة العابرين

بالتوازي مع ذلك عقد اتفاق آخر بين الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين              
 سنة وأكبر من    ١٨م أصغر من    نصت على فتح معبر رفح طوال اليوم، وعلى إعفاء الفلسطينيين الذين ه           

  . عاما من تأشيرة الدخول إلى مصر٤٠
)٣(  

 بخرق جميع بنود اتفاقية المعابر من دون استثناء، حيـث ظـل             "إسرائيل"ما الذي حدث بعد ذلك؟ قامت       
كما أن  . وصول الفلسطينيين الذين يسكنون في القطاع إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي محدودا للغاية            

ضييقاً على عملية تدفق السلع التجارية، وارتفاعا في نسبة القيود المفروضة على التنقـل داخـل                هناك ت 
الضفة، ولم يطرأ أي تطور اقتصادي سلمي مما كان مؤمال في االتفاقية، وإنما تدهور الوضع اإلنـساني                 

  .وارتفعت نسبة العنف، نتيجة لإلغالق المتزايد لمعابر القطاع
 تقرير لمكتـب تنـسيق الـشؤون        ٣٠/١١/٢٠٠٦ندي، وإنما هو نص أورده في       هذا الكالم ليس من ع    

اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية، عن تقييم ما جرى في القطاع خالل السنة األولى                
إنـه التطبيـق النمـوذجي    ). ٢٠٠٦ سـنة  ١١ إلى شهر  ١٥/١١/٢٠٠٥من  (من تطبيق اتفاقية المعابر     
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ات التسكين والتخدير التي ال تنفذ، وإنما يكون التوقيع فيهـا سـبيال لإليقـاع بالـضحية                 ألسلوب اتفاقي 
  .وافتراسها
 بمـا جـرى     "إسرائيل" حين سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، تذرعت          ٢٠٠٧حزيران  / في يونيو 

محكمة بذلك الحصار المفروض أصال على القطاع، وبعـد         ) ١٥/٦/٢٠٠٧(إلغالق المعابر على الفور     
ورتبت علـى   . "كياناً معادياً " إلى أبعد من ذلك في محاولة خنق القطاع، فأعلنته           "إسرائيل"شهرين ذهبت   

/  في ينـاير   "االسرائيلي"ذلك مجموعة من القيود اإلضافية، وكان ذلك التصعيد مقدمة لقرار وزير الدفاع             
 في القطاع، إضافة إلـى كافـة    باإلغالق الكامل لكل المعابر، وقطع إمدادات الوقود    ٢٠٠٨كانون الثاني   

  .احتياجات الغذاء والدواء
شباط الماضي مركز الزيتونة للدراسات ببيروت رصـد دقيـق للتالعـب            /في تقرير أصدره في فبراير    

فمعبر رفح الذي يتصل من خالله الفلسطينيون       . ٢٠٠٥ باتفاقية المعابر منذ توقيعها في عام        "اإلسرائيلي"
 "إسرائيل" يوماً هي أيام السنة قامت       ٣٦٥ تقريباً، فمن أصل     ٢٠٠٧ طوال عام    بالعالم الخارجي ظل مغلقا   

 شاحنة بـضائع    ١٥٠ بالسماح بمرور    "إسرائيل" "التزمت"ومعبر المنطار الذي    .  أيام ٣٠٨بإغالقه طوال   
 شاحنة فقط، في حين ظل مغلقـا بـصورة          ١٢منه يوميا لالستيراد والتصدير، لم تسمح بعبور أكثر من          

بل ورفعت تكلفة النقل فيما بـين المعبـر         .  يوما في العام التالي لتوقيع االتفاقية      ٢٥٤جزئية طوال   كلية و 
 دوالر، في حين أن وصول أي       ٧١٠٠إلى عشرة أضعافها، إذ وصلت إلى       )  كيلومتراً ٤٠(وميناء أشدود   

 "سـرائيلي اإل"كالهما تبعدان عـن المينـاء       (شحنة من أشدود إلى شنغهاي في الصين أو لوس أنجلوس           
وما حـدث مـع     . ال يتكلف أكثر من ألفين أو ثالثة آالف دوالر        )  آالف ميل بحري   ٩بمسافة بين سبعة و   

  معبر المنطار تكرر في
   هو التفنن في جعل"اإلسرائيلية"المعابر األخرى، حيث ظل محور المساعي 
  .حياة الفلسطينيين في القطاع جحيما ال يطاق

)٤(  
د الحمر والفلسطينيين أن األولين تقهقروا واستسلموا لمصيرهم فـي حـين أن             الفرق الجوهري بين الهنو   

 في اسـتمرار عـدوانها بالـصواريخ        "إسرائيل"لقد تذرعت   . الفلسطينيين ثبتوا ولم يتوقفوا عن المقاومة     
الفلسطينية وبخطف الجندي جلعاد شاليط، ولكن الصواريخ لم تكن سـوى رد علـى جـرائم االحـتالل                  

وفي مقابل الجندي المخطوف، هنـاك      .  ومن أشهرها االجتياحات والتصفيات التي لم تتوقف       "اإلسرائيلي"
  . منذ سنوات"اإلسرائيلية" ألف أسير فلسطيني مخطوفين في السجون ١١

أحد أوجه الشبه بين تجربتي الهنود الحمر والفلسطينيين أن ما جرى لالثنين تم في ظل الخلل في موازين                  
 للهنود الحمر تم بعيدا عن األعين، أما الذي يحدث للفلسطينيين فإنه يتم أمـام كـل                 ثم ان ما جرى   . القوة

األعين، وكما خذل العالم القديم الهنود الحمر عن جهل أو صمت، فإن عالمنا المعاصر خذل الفلسطينيين                
  .إما عن عمد أو تواطؤ أو خوف

الحبيسة في االتصال بمحيطها إلـى الحـد        إن القانون الدولي العام ينص على تأمين حق الدول واألقاليم           
الذي سمح للفقه الدولي بالحديث عن حقوق لتلك األقاليم على جيرانها، تلزمها بـضرورة تمكينهـا مـن                  

وهو المبدأ الذي قررته أيضاً اتفاقية األمم المتحدة لقانون         . المرور عبر أراضيها لالتصال بالدول األخرى     
 نصت على أنها ينبغي أن تظل مفتوحـة بـشكل           ٢٠٠٥الموقعة في عام    كما أن اتفاقية المعابر     . البحار

وذلك كله أصله الدكتور صالح عامر أستاذ القانون الدولي في مذكرة قانونية أعـدها حـول                . متواصل
وفي المذكرة تحدث عـن حـق       .  بناء على طلب وزير الخارجية الفلسطيني      ٢٠٠٦الموضوع في سنة ،   

 بسبب الحصار الذي فرضـته، كمـا   "إسرائيل" على تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية في الحصول   
 لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وإخاللهـا       "إسرائيل"تحدث عن آثار قانونية أخرى تترتب على انتهاكات         

ومن أهم هذه اآلثار حق السلطة الفلسطينية       . باالتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية بخصوص المعابر      
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ء االتفاقات من جانب واحد، أو إيقاف العمل بها استنادا إلى ما تقضي به اتفاقيـة فيينـا بـشأن                    في إنها 
  .المعاهدات
 للمعابر لخنق الفلسطينيين وتركيعهم لم يستثن معبر رفح، وهو ما أقحم مـصر فـي                "إسرائيل"استخدام  

نتهت مدتها وجـددت لـستة      ا(المسألة ووضعها أمام موقف دقيق، فهي لم تكن طرفا في اتفاقية المعابر             
إذ . لذلك فإنها باتت مخيرة بين االلتزامات القانونية والمالءمات الـسياسية         ) أشهر فقط ولم تعد قائمة اآلن     

بمقتضى االلتزامات القانونية فإن القانون الدولي الذي سبقت االشارة إلى موقفه يوجب على مصر فـتح                
 "إسرائيل" بالتفاهم بين مصر والفلسطينيين، دون تدخل من         معبر رفح، كما أن إدارة المعبر ينبغي أن تتم        

ليس فقط ألنها كدولة محتلة ليست لها حقوق في قطاع غزة الذي تخلت عنه، ولكـن أيـضا ألن األمـر       
.  طرفا ثالثا في إدارة المعبر يعد مساساً بتلك السيادة         "إسرائيل"واعتبار  . يتعلق بسيادة مصر على حدودها    

أمـا  . ني الذي يتبناه ويدافع عنه المستشار أحمد مكي نائب رئـيس محكمـة الـنقض              وهو الرأي القانو  
وهي مفهومة ومقدرة، لكني أتمنى أال تسفر عن موقف         . المالءمات السياسية فقد تدفع األمور باتجاه آخر      

  .يعزز الحصار المقدس وال يرفعه، ألنه منذ بدأ كان مدنساً وال يزال
  ١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  قطاع غزة بين األمل واأللم .٤٨

  محمد صالح المسفر. د
يعيش قطاع غزة هذه األيام بين األمل وااللم في ان واحد، امل في حياة آمنة مطمئنة على االرض 
والعرض ومستقبل االجيال القادمة، يريد المواطن في قطاع غزة ان يعيش كما يعيش بقية البشر، االبن 

االستاذ في جامعته وكل في مهنته بال خوف وال انقطاع، أمل في ان في مدرسته والطبيب في عيادته و
اما آالم اهلنا في غزة فهي كثيرة، . يحل السالم ويعود كل إلى أرضه التي شرد عنها عبر فلسطين

حصار جائر من العدو والصديق، سلطة مشغولة بهموم كيف تستعيد مكانتها وتعظم أرباحها وتزيد 
شعب الفلسطيني، كما يعيش اهل قطاع غزة عذاب الهوية التي يتنقل بها عبر نفوذها ولو على حساب ال

العالم، مصر تمنح الفلسطيني هوية، لكن مصر محرمة عليه البقاء فيها أو المرور عبرها إلى غزة أو 
حقا انهم يعيشون . إلى خارجها، جفوة عربية منقطعة النظير تجاه اهلنا في فلسطين وفي ارض العرب

  ..ل وااللمبين االم
)٢(  

في األسابيع األخيرة جرت تطورات مهمة منها ان المقاومة الفلسطينية حماس اجبرت الكيان الصهيوني 
. باالعتراف بها والتفاوض معها من أجل التهدئة في غزة ومحيطها الجغرافي عن طريق طرف ثالث

لمية والحربية، وهي تتفاوض اعترفت إسرائيل بأهمية دور حماس وقدرتها على التأثير في العملية الس
من أجل اطالق سراح أكبر عدد من االسرى من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، حماس تستمد قوتها 
من ايمانها المطلق بشرعية المقاومة، ونظافة اليد، وجماهيرها الصابرة على قسوة الحصار، واخوانهم 

  . قة في وطنيتهافي حركة الجهاد وغير ذلك من التنظيمات الوطنية الصاد
وباجماع الفصائل المناضلة في الساحة الفلسطينية، كان االتفاق يعني غزة » التهدئة«لقد وقع االتفاق 

المحاصرة عربيا وإسرائيليا فقط في الظروف الراهنة، وكشرط لتنفيذ التهدئة تفتح المعابر ويرفع 
التهدئة البعض رافضا،أو متحفظا، أو الحظنا تنافس الفصائل في غزة البداء التشدد في شأن . الحصار

محترما االتفاق، والبعض اآلخر بين البين يهمس هنا وهناك، لكننا لم نر ذلك التنافس الوطني من أجل 
 ، ولم نر تسابق ٢٠٠٦ارساء الوحدة الوطنية بعد سقوط أوكار العدو الصهيوني وعمالئهم في غزة عام

فلسطينية في الضفة الغربية اكانت هذه الكوادر والقيادات من قيادات الفصائل لحماية كوادر المقاومة ال
  .حماس أو الجهاد أو الجبهة الشعبية أو غيرها
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مزدوجة المواقف، في الضفة سلمت سالحها وعهدتها ) فتح(كتائب شهداء االقصى على سبيل المثال 
ح يالحق كوادر  ، بل ان بعض كوادرها را٢٠٠٦لرهط رام اهللا لصالح إسرائيل بعد انتفاضة غزة

الحركة االسالمية في الضفة الغربية تنفيذاً ألوامر قيادات رام اهللا، في غزة لم تساند الحركة التصحيحية 
اذا نستطيع القول إن الكتائب الفتحاوية في غزة . وانما جوبهت بالرفض، بل حاولت تعطيل المسيرة

فة مسالمة مهادنة مع الكيان اإلسرائيلي معطلة الجماع فلسطيني وطني في حقبة انتفاضة غزة، وفي الض
  .وعمالئه الراقدين في رام اهللا

تقول بعض مصادر المعلومات في الشأن الفلسطيني ان قيادة فتح قترت في االنفاق على قيادات كتائب 
االقصى، وان بعض تلك القيادات انصرف للهو والتجارة، والبعض اآلخر تخلى عن مواقفه الوطنية بعد 

  .لى التقاعد، وان إيران ادركت ذلك الخلل فاندفعت نحو اقتناص تلك القياداتاحالته إ
بأهمية االلتفات لهذا التنظيم وغيره واستقطابهم وطنيا » االعتدال في العالم العربي«ومن هنا نذكر قوى 

ولم يعط وأال يهملوا عربيا وفلسطينيا الن النتيجة ستكون كنتيجة حزب اهللا في لبنان الذي أهمله العرب 
  .ذلك الحزب اهتماما عربيا فجاءه الغيث من مكان آخر

» كتائب شهداء االقصى«وأخيراً اوردت وكاالت األنباء ان حركة حماس في غزة اعتقلت الناطق باسم 
مجموعة عماد مغنية، النه يرفض االلتزام بالتهدئة التي اجمعت عليها فصائل المقاومة، واتهامه حركة 

يجب التأكيد بانه ال يجوز .  يعد خيانة وطنية، وانه سيرد على كل اعتداء إسرائيليحماس بان ما فعلته
اعتقال كل من يقاوم االحتالل أو صاحب رأى ويجب االفراج الفوري عن هذه الشريحة من المعتقلين، 

ن هي األمر الثاني فاني أعتقد بان الجبهة األولى بتفعيل المقاومة اآل. سواء في غزة أو الضفة الغربية
الضفة الغربية الن المطالب التاريخية والدينية لليهود تتركز في الضفة، والمستوطنات تتكاثر كتكاثر 
خاليا السرطان في الجسد، ولما كانت كتائب االقصى هي جزء من حركة فتح وتأتمر بأمرها فهنا وجب 

كتائب شهداء االقصى في فتح جبهة مقاومة االحتالل من الضفة وعلى جميع الفصائل مساندة ومشاركة 
  .مقاومة االحتالل وعمالئه في الضفة الغربية وحماية بيت المقدس من االنهيار

  ١/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  استحقاق التاسع من كانون الثاني المقبل  .٤٩

  عريب الرنتاوي
األولـى ،   في التاسع من كانون الثاني المقبل ، يكمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واليته الدستورية               

ويتعين عليه أن يغادر مكتبه أو أن يلجأ إلى صناديق االقتراع مجددا للحصول على والية شرعية ثانية ،                  
وبخالف ذلك ، يفقد ميزته عن معظم أشقائه من الزعماء العرب ، الذين فصل بعضهم دسـاتير بلـدانهم             

ل هذه الدساتير باألحذية ، وتفادي      الصغيرة ، في حين آثر بعضهم اآلخر ، رك        " مقاساتهم"وقوانينها على   
  .الدخول إلى لغتها الحقوقية الصارمة

في السلطة ، بدأوا منذ اآلن يروجون لقراءات دستورية من طراز تلك التي سادت زمـن                " فقهاء الظالم "
تشكيل حكومة تصريف األعمال وتمديد واليتها من دون عرضها على المجلس التـشريعي ، وفتـاوى                

بط والية الرئيس بوالية المجلس التشريعي ، وتقترح بقاءه في السلطة حتى نهاية واليـة               هؤالء اليوم تر  
 ، أي إلى مـا بعـد        ٢٠٠٦المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب في الخامس والعشرين من يناير عام           

  .٢٠١٠ كانون الثاني من العام
 رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني ،       في المعارضة ، أفتوا بجواز نقل الرئاسة إلى       " فقهاء الظالم "فيما  

في السجن اإلسرائيلي ، فك اهللا أسره ، فإنهم يقترحون انتقال الوالية العـام              ) عزيز الدويك (وألن األخير   
لنائبه أحمد بحر ، ولم يشغل هؤالء بالهم كثيرا في الحديث عن مرحلة ما بعد أحمد بحر ، هـل تنـوي                      

عد ستين يوما ، وهل تقبل فتح بإجراء انتخابات رئاسية من دون            حماس تسهيل إجراء انتخابات رئاسية ب     
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لم يعد هناك وقت    (انتخابات تشريعية ، وهل يمكن لحماس أن تقبل بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها              
  .وتشريعية مبكرة؟) لتبكيرها أساسا

اال من شـرعية    إن ظل الرئيس عباس في موقعه من دون انتخابات ، فلن تكون شرعية رئاسته أفضل ح               
حكومته االنتقالية المؤقتة في رام اهللا ، وإن واصلت حماس إصرارها على نقل الرئاسة إلى نائب رئيس                 
المجلس التشريعي وعدم إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية تكون قد ضربت الشرعية الفلسطينية مرة             

 .ثانية وفي الصميم
اءات عديدة لتعطيل القانون األساس ، والبقاء في موقعـه          في ظني أن الرئيس الفلسطيني سيتعرض إلغر      

من دون انتخابات ، ال مبكرة وال في موعدها ، وسيتم التغاضي عن أي تجاوز على الدستور أو انقالب                   
عليه ، فمثل هذا التغاضي تم مع حكومة سالم فياض من قبل ، وليس مستبعدا أن يتم مع رئاسة عبـاس                     

لفلسطيني من سيصفق له إن هو جنح لهذا الخيار ، من داخل فـتح والـسلطة                من بعد ، وسيجد الرئيس ا     
واللجنة التنفيذية ، ومن معسكر االعتدال ومن الرباعية الدولية ، ومن قبل ذات األطراف التي رفـضت                 

 ابتداء ، وقاومت نتائجها فيما بعد ، وحاربت الحكومات المنبثقة عنها بكـل ضـراوة ،                 ٢٠٠٦انتخابات  
 .كل السبل المتاحة محاوالت استئناف الحوار الوطني واستعادة حكومة الوحدة الوطنيةوقاتلت ب

يبدوان مقامرة مـا    " المخارج"إن الخضوع لمثل هذه اإلغراءات واستسهال مثل هذه الحلول أو باألحرى            
فـي  بعدها مقامرة ، ذلك أن مؤسسات الشعب الفلسطيني التمثيلية حينها ستكون مصابة بالشلل ومطعون               

شرعيتها التمثيلية ، من اللجنة التنفيذية الشائخة ، إلى الرئاسة المنتهية واليتها والممدد لها قسرا ، مرورا                 
، وعطفا على المجلسين التشريعي الفاقـد       ) المقالة(وفي غزة   ) تصريف األعمال (بالحكومتين في رام اهللا     

 .للنصاب ، والوطني الفاقد للفاعلية
شرعية هذه عن تفعيل مبادرات المصالحة والوفاق ، ورفض الضغوط واإلمـالءات            ال بديل أمام أسئلة ال    

الرامية لمنع الحوار واستعادة الوحدة الوطنية ، عندها وعندها فقط ، تتـوفر شـبكة األمـان الـسياسي                   
والنصاب القانوني لكل مخرج من المخارج ولكل حل من الحلول التي يجري التوصل لها ، فهل نحـث                  

 .اه مائدة الحوار ، أم أننا سنقلب المائدة على رؤوسنا كما فعلنا غير مرة؟الخطى باتج
  ١/٧/٢٠٠٨الدستور 

 
  تثبيت األمر الواقع انتظاراً للتطورات المقبلة : التهدئة .٥٠

  هاني المصري
بعد أشهر من المفاوضات التي عقدتها حركة حماس مع اسرائيل بوساطة مصرية تم التوصل الى اتفاق 

لمدة ستة اشهر في غزة تنتقل بعد ذلك الى الضفة على أن يتم رفع " دئة مقابل تهدئةته"يقوم على 
  .الحصار بشكل تدريجي، والشروع بمفاوضات حوار حول معبر رفح وحول إتمام صفقة تبادل األسرى

إنجازاً مهماً، ألن اتفاق التهدئة يشكل اعترافاً بدورها، وكونها صاحبة القرار في " حماس"لقد حققت 
فمن الصعب . غزة، وهو خطوة على طريق االعتراف اإلسرائيلي بها، ويفتح ثغرة لالعتراف الدولي بها

اآلن على اسرائيل أن تعارض االتصاالت األوروبية مع حركة حماس ما دامت هي تعقد اتفاقاً معها، 
  .وتنوي عقد اتفاقات أخرى

ولكن . غاء واالستعداد للتعامل مع األمر الواقعإن اتفاق التهدئة يعني فشل سياسة العدوان والحصار واإلل
هذا االتفاق يمكن أن يكون مجرد هدنة مؤقتة، ومحطة النتظار التطورات اإلسرائيلية واإلقليمية والدولية 
القادمة، خصوصا بالنسبة لمصير حكومة أولمرت، ومن سيأتي بعد بوش، وماذا سيفعل بوش قبل انتهاء 

ة مع إيران أم يوجه ضربة عسكرية لها، ضربة موجعة ال تصل الى حد فترة رئاسته، وهل يعقد صفق
االحتالل ولكنها تقدم رسالة قوية لها تحذرها من مغبة مضيها في برنامجها النووي، وتضع خليفته، 

  .خصوصاً إذا كان باراك اوباما، أمام أمر ورثه من سلفه أي أمر واقع ال سبيل للتهرب منه
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 وجود هذه الكلمة في قاموس الحروب العسكرية والصراعات بين الدول، حيث إن التهدئةَ هي رغم عدم
هناك كلمة هدنة أو اتفاق متبادل إلطالق النار أول اتفاق ثنائي فلسطيني ــ إسرائيلي يعقد في داخل 

" حماس"فلسطين يعكس نوعاً من الندية، وهو يجسد مصلحةً متبادلة فلسطينية إسرائيلية، وحل وسط، فـ 
عت عن شمول الضفة وعن رفع الحصار كلياً وفوراً وبالتزامن مع التهدئة، فمعبر رفح خارج تراج

االتفاق، وإسرائيل تراجعت عن مطلبها بشمول إطالق جلعاد شاليت باتفاق التهدئة كما تنازلت عن 
  .مطلبها وقف تهريب وتطوير السالح

 وفئوي ويمكن أن يصب في سياق تعميق أن ال تغالي بانتصارها فهو انتصار محدود" حماس"ولكن على 
فال يمكن أن تختزل القضية الفلسطينية، التي هي . االنقسام بدالً من أن يخدم الحوار الوطني والوحدة

والتهدئة مع من، مع االحتالل بدون أي مسار سياسي جدي . مسألة سياسية من الدرجة االولى بالتهدئة
زلت القضية الفلسطينية باألمن الداخلي واالقتصاد، وفي غزة في الضفة اخت. قادر على إنهاء االحتالل

  .اختزلت في التهدئة ورفع الحصار، وهذا وذاك أمران أعجب من بعضهما
متلهفةً اللتقاط مبادرة الرئيس للحوار، حيث اكتفت " حماس"وفي هذا السياق نستطيع أن نفهم لماذا لم تكن 
لة بل استمرت بموقفها القاضي بالحوار بال شروط مع وعد بالترحيب بها بدون اإلقدام على خطوة مقاب

راهنت وال تزال تراهن " حماس"فـ . بأنها ستقدم مفاجآت على طاولة الحوار كما صرح إسماعيل هنية
على إتمام التهدئة ورفع الحصار وفتح الحدود والمعابر وإتمام صفقة تبادل األسرى ألنها إذا نجحت في 

ياً وعربياً ودولياً وحتى إسرائيلياً كالعب فلسطيني رئيسي، وهذا من شأنه أن كل ذلك تفرض نفسها محل
  .يقوي موقفها الداخلي إزاء الحوار والمصالحة

تنسى أن التهدئة مع االحتالل إذا نجحت ومددت تؤدي الى تعايش مع االحتالل، وتعني " حماس"ولكن 
تمرار العدوان واالستيطان والجدار وتقطيع وقفا أو تعليقا للمقاومة الى إشعار آخر، وتغطي على اس

األوصال في الضفة، وعلى تهويد القدس وفصلها عن بقية األراضي المحتلة وإخراجها من أي حل بعدما 
  .أخرجت اسرائيل قضية الالجئين عمليا من أي حل

والحصول على يمكن أن يقول قائل إن التهدئةَ استراحة محارب، وأنها مفيدة اللتقاط األنفاس والتدريب 
  .أسلحة جديدة وتطويرها، وتخفيف معاناة شعبنا في غزة، وأن المواجهة قادمة ال محالة

وهذا أمر صحيح نسبياً ومحتمل، إال أن المعطيات تشير الى أن ذلك مجرد احتمال، فكافة االحتماالت 
جيه ضربات شديدة لـ مفتوحة، من ثبات التهدئة وتوسيعها الى العودة الى المواجهة والتصعيد لدرجة تو

في غزة، خصوصاً أن هناك معارضة شديدة للتهدئة داخل الحكومة والجيش واألجهزة األمنية " حماس"
إضافة الى المعارضة اإلسرائيلية وهي معارضة تضغط باتجاه توجيه ضربة قاضية للفلسطينيين الستعادة 

وترافقها مع اتفاق الدوحة واستئناف ولكن نجاح التهدئة . هيبة الردع اإلسرائيلية مهما كان الثمن
المفاوضات السورية اإلسرائيلية، ومع تراجع احتمال الضربة العسكرية إليران، وترجيح احتمال نجاح 
باراك اوباما في االنتخابات االميركية، يدل على أن التهدئة يمكن أن تتواصل ويتم تعزيزها، فهي تثبيت 

  .بلةلألمر الواقع انتظاراً للتطورات المق
في اإلقدام على الحوار والمصالحة اآلن، رغم أنني ال أوافق على " حماس"وإذا كنت أفهم لماذا تتريث 

الفئوية، إال أنني ال أفهم لماذا تتريث السلطة " حماس"ذلك ألن مصلحة الوطن بالوحدة أهم من مصلحة 
الدعوة للحوار الوطني لكنه ال لقد اكتفى الرئيس بإطالق . والرئيس في اإلقدام على الحوار والمصالحة

يزال متمسكا بشروطه إلنجاح هذا الحوار، وهذا يعني أن الحوار لن يقلع وإذا أقلع سيدور في حلقة 
  .فهل وراء األكمة ما وراءها؟ أم أن المسألة ليست أكثر من انتظار قاتل ال أكثر؟. مفرغة

بدون شروط أو شروط مقابلة على قاعدة من الضروري الدعوة للتوجه فوراً الى حوار وطني شامل جاد 
مبادرة شاملة تتضمن حماية القضية الوطنية وأسس ومرتكزات العمل الوطني والديمقراطي الكفيلة بإنهاء 

  .االنقسام وتحقيق الوحدة
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إن التهدئةَ التي لم يسبقها حوار وطني واتفاق على إنهاء االنقسام يمكن أن تؤدي إذا لم نشرع بالحوار 
  .الشامل الجاد الى تعميق االنقسامالوطني 

يجب أن تشجع السلطة على أن ترمي بكل قوتها لكي تشمل " حماس"إن التهدئة التي عقدتها اسرائيل مع 
الضفة ألنه ال يعقل أن يكون هناك تهدئة في غزة، وعدوان شامل واستيطان وجدار وحصار وتقطيع 

  .أوصال واعتقاالت يومية في الضفة
يل ال تفهم سوى لغة القوة، ووافقت على التهدئة مقابل وقف الصواريخ، على الفلسطينيين إذا كانت اسرائ

أن يقولوا لها إما التهدئة ووقف العدوان واالستيطان في الضفة وغزة وإطالق مسار سياسي قادر على 
  .إنهاء االحتالل، وإما مقاومة مثمرة قادرة على تحقيق االنتصار

  ١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  :كاريكاتير .٥١
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