
  
  
  
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مئات الفلسطينيين يقتحمون معبر رفح وحماس تشدد أنه حدث عفوي وتدعو لضبط النفس
  عباس يرث وقريع ...فتح فاسدة": الجريدة" لـيةمصادر إسرائيل

  "صقور العاصفة"ملتزمون بالتهدئة وال وجود لـ: قصىاألكتائب 
  استطالع للرأي يشير إلى تفضيل العرب حماس على فتح

  وحماس ليست محاور"مزيد من الحزم مع قتلة االبرياء"ـايطاليا تطالب ب

شاب مقدسـي ينفـذ هجومـاً
بجرافة في القدس فيقتل أربعة     

  إسرائيليين ويجرح العشرات
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            ٢ ص                                   ١١٢٧:         العدد                  ٣/٧/٢٠٠٨لخميس ا: التاريخ

    :السلطة
 ٥  الحصار اإلسرائيلي حان موعد غياب شمسه لألبد:  يؤكّد االلتزام بالتهدئةنيةه .٢
 ٦ عباس يرث وقريع ...فتح فاسدة": الجريدة" لـيةمصادر إسرائيل .٣
 ٦   بالمسؤولية عن فشل المفاوضات" مسبقة"السلطة ترفض اتهامات إسرائيلية  .٤
 ٧  جدية لكن الخالفات ما زالت قائمة حول كافة القضايا"إسرائيل"المفاوضات مع : عريقات .٥
 ٧ غالبية من المحامين المزاولين يرون ان السلطة لم تنجح في صيانة استقاللية القضاء .٦
 ٧   معدالت الجريمة بمختلف أنواعها انخفضت بشكل كبير:ائب العام في غزةالن .٧

    
    :المقاومة

 ٨  العدوان الصهيوني المتواصل عملية القدس رد مشروع للمقاومة على: أبو عبيدة .٨
 ٨   باتفاق التهدئةالتزامهاعلى عدم  للمعابر التجارية دليل "إسرائيل"إغالق : حماس .٩
 ٨  الموت البطيء في غزة دفع حماس لقبول التهدئة: الحيةخليل  .١٠
 ٩  الجبهة الشعبية تدعو الى تحرك جماهيري الستئناف الحوار الوطنى الفلسطيني .١١
 ٩   ينفي تسليم شريط مصور عن شاليط للوسطاء المصريينأبو عبيدة .١٢
 ٩  يوصون بضرورة تعجيل الحوار الوطني الشامل عبر انهاء االنقسامالفصائل في غزة .١٣
 ١٠ األقصىفضائية دحالن ينفي إنشاء فضائية للرد على مصدر مقرب من  .١٤
 ١٠   "صقور العاصفة"ملتزمون بالتهدئة وال وجود لـ: األقصىكتائب  .١٥
 ١٠   أمن السلطةسببهتجرؤ االحتالل والمستوطنين على أهالي الضفة : برهوم .١٦
 ١١    من أنصارها في الضفة١١حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال  .١٧
 ١١   في القدس المحتلّة الفدائيةتسلسل الهجمات: تقرير .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١١    مليون دوالر رصدت لتطوير الشمال ٨٣٣: اولمرت .١٩
 ١٢  "معقّدة"قامت بعملّية " موساد"مكافأة لخلّية  .٢٠
 ١٢ باراك يصادق على بناء مدرسة دينية للمستوطنين في مدينة الخليل .٢١
 ١٢   المصادقة بالقراءة التمهيدية على مصادرة مخصصات تقاعد بشارة: الكنيست .٢٢
 ١٢  وتتهمها بغض الطرف عن تهريب األسلحة تهاجم مصر "إسرائيل"أوساط عسكرية في  .٢٣
 ١٣  باراك سافر إلى اليونان بطائرة تجسس .٢٤
 ١٣ مسؤولون في الكيان يعترفون بعدم القدرة على مهاجمة إيران .٢٥
    

    :األرض، الشعب
 ١٣  حمون معبر رفح وحماس تشدد أنه حدث عفوي وتدعو لضبط النفسمئات الفلسطينيين يقت .٢٦
 ١٤   تسمح بتزويد قطاع غزة باإلسمنت للمرة األولى منذ عام"إسرائيل" .٢٧
 ١٤  مقدسي١٥٠٠ منزل وتهجير ١٠٠مخطط احتاللي يستهدف تدمير  .٢٨
 ١٥  مواطنا في مداهمات لعدد من محافظات الضفة٣١قوات االحتالل تعتقل  .٢٩
 ١٥    منذ بداية العاما فلسطيني٢٥٠٠اعتقلت " إسرائيل" .٣٠
 ١٥ ٢٠٠٦ مواطنا منذ آب ١٧٣ جريمة اغتيال أسفرت عن استشهاد ٩٦ نفذت "إسرائيل": تقرير .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٢٧:         العدد                  ٣/٧/٢٠٠٨لخميس ا: التاريخ

 ١٥ الخاصة رؤيتها واقع من غزة تحكم حماس: شمالة ابو .٣٢
 ١٥  قنبلة وإطالق نار في عين الحلوةالقاء  .٣٣
   

   :اقتصاد
 ١٦ فلسطين تمتلك طاقات بشرية هائلة في قطاع االتصاالت: دراسة .٣٤
   

   : األردن
 ١٦  طلبتهم هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية حماس  شهادة شخصيات معروفةىرفض االستماع ال .٣٥
 ١٦ حل الدولتين الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع االسرائيلي الفلسطيني: وزير الخارجية األردني .٣٦
   

   :لبنان
 ١٧   نقطة باالتفاقسرى فلسطينيينأ إطالق سراح : على عملية تبادل األسرىوافقنصر اهللا ي .٣٧
 ١٧ تصنف الجناح العسكري لحزب اهللا إرهابيا لندن .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
 ١٧ مبارك يبحث مع العاهل األردني تطورات معبر رفح .٣٩
 ١٨  مصر تغلق معبر رفح بعد محاولة اقتحامه من الفلسطينيين وأبو الغيط ينتقد المحاولة .٤٠
 ١٨ اجتماع للوزاري العربي في القاهرة لبحث استئناف الحوار الفلسطيني .٤١
 ١٨  يل العرب حماس على فتحاستطالع للرأي يشير إلى تفض .٤٢
 ١٩  من المصالحة بين حماس وفتح% ١نسعى لتحقيق ولو : وزير خارجية السنغال .٤٣
 ١٩ مخيم الشباب القومي العربي في المغرب يركز على القضية الفلسطينية .٤٤
 ١٩  يخ يؤكد دعم االتحاد اإلفريقي الكامل للقضية الفلسطينيةإعالن شرم الش .٤٥
 ١٩   تسرق سالالت القطن المصري"إسرائيل": دراسة مصرية .٤٦
 ٢٠ نرفض ضرب إيران وتجاهل النووي اإلسرائيلي: أوغلي .٤٧
   

   :دولي
 ٢٠  في القدسالذي نفذه فلسطيني بواسطة جرافةت دولية للهجوم إدانا .٤٨
 ٢٠   وحماس ليست محاور"مزيد من الحزم مع قتلة االبرياء"ـايطاليا تطالب ب .٤٩
 ٢٠ ةنريد أن نكون العباً نشطاً في العملية السلمي: القنصل الفرنسي العام في القدس .٥٠
 ٢١ حملة دولية للمطالبة باطالق سراح النواب الفلسطينيين األسرى .٥١
 ٢١   اللوبي اليهودي الفرنسي يسعى لطمس حقيقة اغتيال الدرة   .٥٢

   
    :يرارقت

 ٢١  "إسرائيل" بانهيار ٤٨نيو تظهر كيف سيسهم فلسطي" إسرائيلية"دراسة  .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٤ خالد وليد محمود... !؟"حل الدولتين"ماذا بعد انهيار  .٥٤
 ٢٥  لمى خاطر... مزايدات على هامش التهدئة .٥٥



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٢٧:         العدد                  ٣/٧/٢٠٠٨لخميس ا: التاريخ

 ٢٧  عريب الرنتاوي... ة والتهدئة الشامل"عملية الجّرافة" .٥٦
 ٢٨  وحيد عبد المجيد. د... إلى أين؟... قضية فلسطين بعد بوش .٥٧
    

  ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  شاب مقدسي ينفذ هجوماً بجرافة في القدس فيقتل أربعة إسرائيليين ويجرح العشرات .١

 : من الناصـرة   غزة وزهير اندراوس   عن أشرف الهور مراسلها من     ٣/٧/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
 وأصيب أكثر من ثالثين في هجوم نفذه فلسطيني وسط مدينة القـدس بجـرار                قتلوا  أربعة إسرائيليين  أن

وقالت الشرطة اإلسـرائيلية ان      .كان يقوده وصدمه بحافالت إسرائيلية، تبناه تنظيم كتائب أحرار الجليل         
 وحدة الشرطة الخاصة قام باإلجهاز على المهاجم بعد أن أطلق عليه عدة رصاصـات               شرطيا من أفراد  

وذكرت أن المهاجم صدم بجراره عدداً من السيارات وأناسا كانوا موجـودين فـي              . خالل قيادته للجرار  
وذكـر قائـد شـرطة     .الشارع الذي يصل مدينة القدس بمدينة يافا، مما أدى إلى وقوع القتلى والجرحي         

وذكر  .س الميجور جنرال أهرون فرانكو أن المهاجم قاد الجرار بشكل جنوني على طول شارع يافا              القد
  .أن المهاجم يقطن في القدس الشرقية، ويحمل هوية إسرائيلية، وذكر أنه من ذوي السوابق الجنائية

 ناشـطيها   وتبنت كتائب أحرار الجليل في بيان تلقت القدس العربي نسخة منه الهجوم، وقالـت ان أحـد                
بواسطة جرافة فـي  ) األربعاء(تمكن من تنفيذ عملية بطولية ظهر امس   )  عاما ٣٠( تيسير دويات    ىويدع

قلب الكيان الصهيوني المسخ وقد تمكن من صدم عدة مركبات ومن ضمنها حافلة مليئة بالركـاب فـي                  
رفح حتى رأس الناقورة    ووجهت أحرار الجليل نداء إلى عناصرها من         .شارع يافا بمدينة القدس المحتلة    

  .لـ إعالن حالة االستنفار العام وضرب مواقع العدو الصهيوني في كل مكان 
وفي غزة باركت كل من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي العملية وقالتا انها رد طبيعي علـى جـرائم                  

  .العدو
افع المقاومة فنحن نباركها،    وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام لـ القدس العربي هذه العملية إن كانت بد             

وقالت الجهاد اإلسالمي في بيان لها هذه العمليـة هـي            .ألنها رد على جرائم االحتالل وانتهاكاته للتهدئة      
وأضـافت علـى     .رسالة واضحة للعدو المجرم وقعها منفذ العملية باسم شعب فلسطين وكل أبناء األمة            

وقالت الجهاد ان ظن العدو أن تهدئة       . العدوان بحق شعبنا  العدو أن يترقب المزيد طالما استمر االحتالل و       
  .فهو واهم واهم، وأكدت أن شعب فلسطين كله مقاومة وجهاد (..) غزة ستحقق له األمن، 

ووقع الحادث امام مبنى يضم العديد من مكاتب وسائل االعالم وسط المدينة حيث يجري العمـل علـى                  
  . طريق رئيسي منذ اسابيع

ئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت بعد عملية الدهس في القدس امس األربعـاء إنـه               الى ذلك قال ر   
ونقلت وسائل إعالم إسـرائيلية    . ينبغي العمل على هدم منزل عائلة منفذها الفلسطيني حسام تيسير دويات          

تـأمين  عن أولمرت قوله خالل مداوالت أمنية عقدها على أثر العملية إنه ينبغي أيضا منع مخصصات ال               
وقالت مصادر سياسية إسـرائيلية إن       ) . عاما ٣٠( الوطني التي تحصل عليها عائلة حسام تيسير دويات         

أولمرت سيبحث موضوع هدم المنزل مع وزير العدل دانيئيل فريـدمان المعـروف بمواقفـه اليمينيـة                 
 الرفاه يتـسحاق    المتطرفة وموضوع منع االستمرار في دفع مخصصات التأمين الوطني للعائلة مع وزير           

  .هرتسوغ من حزب العمل
 .وهاتف الرئيس األمريكي جورج بوش أولمرت معزيا كما تباحث بوش وأولمرت في قـضايا إقليميـة               

وانضم وزير الدفاع ايهود باراك أيضا الى الداعين لهدم منزل عائلة منفذ العملية وأكد خالل حديث مـع                  
وقال باراك إنه ال يعرف لماذا لـم         .لى دعمه لهدم المنزل   رئيس بلدية القدس الغربية أوري لوبليانسكي ع      
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يتم حتى اآلن هدم منزل منفذ عملية مركاز هراف قبل اربعة شهور وأنه سيعمل من أجل تنفيـذ عمليـة                    
كذلك دعا لوبليانسكي بعد العملية مباشرة إلى هدم منزل منفذ العملية معتبرا أن من شأن ذلك منع                  .الهدم

  .دس الشرقية من اإلقدام على تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيليةشبان آخرين من الق
  أن :وديع عواودة والقدس المحتلة آمال شحادة      عن مراسليها من   ٣/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت

 الداعية إلى فرض طوق على مدينة القدس وتشديده فـي الـضفة الغربيـة             " اإلسرائيلي"أصوات اليمين   
ض أجهزة االستخبارات، فيما اعترف امنيون بأن العملية شكلت مفاجأة لوقوعها في            وانتقد البع . تصاعدت

 متـرا وتحيطـه الحراسـة المـشددة         ١٥ومحاصرة بجدار بارتفاع    " االسرائيلية"منطقة تحت السيطرة    
في التحقيق حول تجنيد منفذ العملية ويركز على التنظيم الذي تبنـى            " الشاباك"وشرع  . واألسالك الشائكة 

  .عمليةال
وقال حمد دويات ابن عم منفذ العملية إن العائلة فوجئت، ولفت لكونه هادئـا وغيـر منـتم للمنظمـات                    

 ".ما يهمنا اآلن ضمان دفن الشهيد وإقامة بيت عزاء رغم ما نسمعه من تهديـدات              "وأضاف  . الفلسطينية
 رجـال االسـتخبارات     وكانت شقيقة منفذ العملية قد أطلقت زغرودة الفرح باستشهاد حسام فور خروج           

من المنزل بعد تفتيشه ما أثار حفيظتهم وحفيظة مسؤولين سياسيين طالبوا بمنع إقامة بيـت               " اإلسرائيلية"
  .عزاء له
قائد منطقة لواء القدس في الشرطة اإلسرائيلية، أهرون أن : ٣/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسط ونشرت
تجاه المعاكس على طول شارع يافا الرئيسي ان سائق الجرافة، قادها بشكل جنوني باال ": قالفرانكو

المؤدي من محطة الحافالت المركزية الى سوق محنيه يهودا الكبير الذي شهد العديد من العمليات 
وبث التلفزيون اإلسرائيلي  ."االنتحارية، حيث تجري في المنطقة اعمال وضع سكة حديد لقطار خفيف

ن وهم يصعدون إلى ظهر الجرافة، ويطلقون النار على رأس صورا لمسلحين إسرائيليي) القناة العاشرة(
وأكدت الشرطة ان حارسا بلباس مدني، أفرغ رصاص مسدسه في رأس . سائق الجرافة مباشرة

 . الفلسطيني، وبعد ذلك صعد ضابط آخر وأطلق عليه عددا من الرصاصات
زهري، المتحدث باسم حماس وقللت حماس من اهمية تأثير العملية على تهدئة غزة، وقال سامي أبو 

هناك عدوان مستمر ضد أهلنا في الضفة "وأضاف ". نحن ال نتوقع أن يكون لها تأثير على التهدئة"
  ".الغربية والقدس ومن الطبيعي أن يكون ألهلنا هناك دور للرد على عدوان من هذا النوع

. وتحديدا في القدس) اإلسرائيلية(وألقت العملية الضوء مجددا على الفلسطينيين حملة الهوية الزرقاء 
ان امتناع سلطات االمن عن هدم "وعقب النائب أوري اريئل، من كتلة المفدال، على العملية بالقول 

 أشهر أفسح المجال ٤منزل المخرب الذي ارتكب االعتداء التخريبي في المعهد الديني بالعاصمة قبل 
بر النائب أريه الداد من الكتلة ذاتها، ان العملية هي نتيجة واعت". امام مرتكب االعتداء اليوم لتنفيذ فعلته

  ". بالرضوخ لإلرهاب وعقد صفقات غير أخالقية مع اإلرهابيين"مباشرة لما وصفه 
  
  الحصار اإلسرائيلي حان موعد غياب شمسه لألبد: هنية يؤكّد االلتزام بالتهدئة .٢

 انه حان موعد غياب شمس الحـصار        :قالةقال إسماعيل هنية رئيس الحكومة الم     :  أشرف الهور  -غزة  
وقال في كلمة له     . ضرورة تثبيت التهدئة وحماية التوافق الوطني      ى لألبد، مشدداً عل   ]في غزة [اإلسرائيلي

 إن التهدئة تعتبر من ثمرة صمود الشعب الفلسطيني، وثمـرة           :خالل تفقده مقر النيابة العامة بمدينة غزة      
لدبلوماسية، وهذا ثمرة الوحدة الفلسطينية الداخلية التي تحملت تبعـات          األداء علي األرض في السياسة وا     

 ان الطريق إلنهاء الحصار تتمثل بتثبيت التهدئة في قطاع غزة ونقلهـا للـضفة               ىولفت ال  .هذا الحصار 
واعتبر ان فتح معابر قطاع غزة التجارية وفق تفاهمات التهدئة يبشر            .الغربية وفتح معبر رفح الحدودي    

وأشاد هنية بموقف القيـادة      . الحياة تدريجياً لمختلف المرافق والصناعات الفلسطينية في قطاع غزة         بعودة
المصرية راعية اتفاق التهدئة، وناشدها بـ جهد أكبر إلنهاء الحصار وفتح معبر رفح بشكل دائم بقـرار                 
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أجـل تخفيـف    وأكد أن ما تقوم به مصر من         .مصري فلسطيني وترتيب ذلك مع األطراف ذات الصلة       
  .الحصار جهد ال يقدر بثمن

 ضرورة بدء الحوار الوطني الفلسطيني إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية، وانتقد في             ىوأكد هنية عل  
 الذين تحالفوا ضد الشعب الفلسطيني بدأت تظهر علـيهم عالمـات            :الوقت ذاته معارضي الحوار وقال    

  .االنكسار والهزيمة
ة المقالة في غزة ال يوجد لديها أي معتقل سياسي، وقال كل المعتقلين في السجون               وذكر هنية ان الحكوم   

 هـدم مبنـي     ى ان حكومته تدرس مخطط يهدف إل      ىوأشار إل  . خلفية قضايا مختلفة   ىهم جنائيون أو عل   
ل كونه يمثل في ذاكرة الشعب الفلسطيني الظلم والضيم منذ أيام االحـتال           ) السرايا(مجمع األجهزة األمنية    

  .والتي ال تصلح لالستخدام وغير مهيأة لما تستخدم من أجله
  ٣/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 عباس يرث وقريع ...فتح فاسدة": الجريدة" لـيةمصادر إسرائيل .٣

ـ    :القدس  ال تتوقع التوصل الى اتفاق سياسي مـع  "إسرائيل"إن " الجريدة" قالت مصادر رفيعة في القدس ل
 حركة فتح فاشلة جداً   "وقّيمت هذه المصادر وضع فتح وحماس فرأت أن         . ورالفلسطينيين في المدى المنظ   

هو الذي يـسيطر علـى      " الحرس القديم "وذكرت أن    ".ولن تتغير، وأنها مليئة بالفساد حتى في هذه االيام        
فتح بعدما أبعد الجيل الوسط، وتوقعت أن يحل أحمد قريع محل محمود عباس الذي لن يسعى الى تجديد                  

 يعتبر من الفاسدين الكبار في السلطة الفلـسطينية والـى أنـه    قريعوأشارت الى أن  .عند انتهائهاواليته  
 .عباسيحضر نفسه للوراثة ويعمل كأنه الخلَف الفعلي ل

إنهـا  ... ال تحارب اإلرهـاب   "ألن فتح   " سيادة أمنية "وقالت إن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين في الضفة         
وهي ... لكنها ال تستطيع مواجهة الجهاد أو الفصائل االخرى وسالحها        . متحارب الفوضى والسرقات نع   

إن : "وأضـافت ". على عكس حماس التي رفعت سالحها بوجه المقاومة من خالل ضرب فتح في غـزة              
واتهمـت فـتح    ". إسرائيل لن تلغي وجودها العسكري في الضفة إال اذا كان هناك قرار سياسـي كبيـر               

واستبعدت تسليم مدن في الـضفة الـى الـسلطة          . ي غزة من أجل إحراجها    بتخريب الهدنة مع حماس ف    
 .الفلسطينية في وقت قريب

  ٣/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  بالمسؤولية عن فشل المفاوضات" مسبقة"السلطة ترفض اتهامات إسرائيلية  .٤

 وزيـر الـدفاع     التي وجهها " المسبقة"رفضت السلطة الفلسطينية بشدة امس االتهامات       .): ا.ب.د( –غزة  
اإلسرائيلي إيهود باراك إلى الجانب الفلسطيني بتحمل المسؤولية في حال فشلت المفاوضات الجارية بين              

إذا "المحليـة   " األيـام "وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لصحيفة            .الجانبين
ولية الفشل، فالشرعية الدولية وضـحت      فشلت المفاوضات فإن الجانب اإلسرائيلي هو الذي سيتحمل مسؤ        

  ".معالم الحل، وأي خروج عنها يتحمل مسؤوليته الطرف الذي يخل بالشرعية الدولية
إن هذه التصريحات من باراك مرفوضة جملة وتفـصيال، وهـو           " صائب عريقات امس     قال ،من جانبه 

ل الضفة الغربية وقطاع غـزة      بصفته وزيرا للدفاع يمثل سلطة االحتالل فالجيش اإلسرائيلي هو من يحت          
  ".ويفرض الحصار ويقيم الحواجز ويغلق المناطق

ووصف عريقات، في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين، تصريحات باراك في أثينا حول تقديم إسرائيل              
اسطوانة مشروخة موجهة للداخل اإلسرائيلي الـذي يعـاني مـن           "تنازالت مؤلمة من اجل السالم بأنها       

  ".أوضاع صعبة
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إن االحتالل هو األلم بحد ذاته للواقعين تحته وللعالقات الدولية وللقانون الدولي ولألمم المتحـدة               : "الوق
  ".ولكل ما قامت عليه الحضارة اإلنسانية

  ١/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  جدية لكن الخالفات ما زالت قائمة حول كافة القضايا"إسرائيل"المفاوضات مع : عريقات .٥

صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير مع          . التقى د  : عماد ابو سمبل   -أريحا  
مستشار رئيس الوزراء البريطاني للعالقات الخارجية سيمون ماكدونالد، والمبعوث البريطـاني لعمليـة             
السالم مايكل ويليامز يرافقهما القنصل البريطاني ريشارد مكابيس، حيث بحـث معهـم فـي تطـورات                 

 عاماً للسالم والتوصل إلى اتفاق سالم شامل حول كافـة قـضايا             ٢٠٠٨بذولة لجعل عام    المحاوالت الم 
وأكد عريقات أن المفاوضات الجارية بين الجانبين جدية ومعمقة، إال أن الخالفـات مـا                .الوضع النهائي 

لمترتبة عليها من   مشدداً بأن الزام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ االلتزامات ا       . زالت قائمة حول كافة القضايا    
 .المرحلة األولى من خارطة الطريق

 ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 غالبية من المحامين المزاولين يرون ان السلطة لم تنجح في صيانة استقاللية القضاء .٦

 اظهرت نتائج دراسة مسحية للقطاع الخاص بوضع العدالة في فلسطين لعـام             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
بر االول من نوعه على المستوى الوطني، وجرى تنفيذه من قبل المركز الفلـسطيني              ، والذي يعت  ٢٠٠٧

من المحامين المزاولين يرون ان السلطة الوطنية لـم         %  ٧٣,٨، ان   "مساواة"الستقالل المحاماة والقضاة    
من منهم افادوا بان القانون االساسي الفلسطيني يض      %  ١٠٠تنجح في صيانة استقاللية القضاء، رغم ان        

من المواطنين ان االحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات         %  ٥٩استقاللية القضاء، في حين رأى      
من المواطنين يرون ان القضاة يفرقون بين فرقـاء الـدعوى حـسب       %  ٥٧والضغوط الخارجية، وان    

 .وضعهم االجتماعي
مدير عام المركز المحامي ابـراهيم       لهذه النتائج التي اعلنها المركز امس في مؤتمر صحفي عقده            ووفقاً

من الجمهور يتوقعون تحصيل حقهـم       % ٧١,٥البرغوثي ورئيس مجلس ادارة المركز، ياسر جبر، فان         
من الجمهـور   %  ٦٤,٦في مدة طويلة قد تصل الى عشر سنوات اذا ما توجهوا للقضاء، في حين يرى                

من المحامين  %  ٧٠,٤هاز القضائي، ويتفق    ان الوساطة والمحسوبية هما اساس التعيين والترقية في الج        
 .المزاولين مع هذا الرأي ويعارضون القول بان التعيين في القضاء حاليا يتسم بالشفافية

 ٧٢,٧من القضاة افادوا بان التبليغات تشكل مشكلة اساسية في التقاضي و          %  ٩٢,٣واوضحت النتائج ان    
ن بتبليغ االطراف بعد تلقي مبلغ من المال مـنهم فـي            من المحامين افادوا بان مأموري التبليغ يقومو      % 

 .حين يطالب القضاة بوجوب تفعيل التفتيش القضائي
 ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   معدالت الجريمة بمختلف أنواعها انخفضت بشكل كبير:النائب العام في غزة .٧

عامة استطاعت بالتعـاون    إن النيابة ال  " : إسماعيل جبر   في غزة  قال النائب العام   :مصطفى حبوش  - غزة
 ألف قضية منذ تسلمها حتى الوقـت الحـالي، واسـتطاعت            ١٣مع الشرطة والقضاء أن تحل أكثر من        

  ". قضية٤٤٠ قضية للقضاء أنجزت عدداً كبيراً منها ولم تبق سوى ٨٥٤٤تحريك 
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هبـوط  أن نسبة الجريمة في الشارع الفلسطيني انخفضت بصورة كبيرة، حيث وصلت نسبة             " جبر   وأكد
، مشيراً إلى أنـه     % ٦٨إلى  %  ٥٠وتراوح تدني نسب الجرائم األخرى ما بين        %  ٨٠جرائم القتل إلى    

 .من تجار المخدرات%  ٥٧تم اكتشاف أكثر من 
  ٣/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 العدوان الصهيوني المتواصل  عملية القدس رد مشروع للمقاومة على: أبو عبيدة .٨

ألمقاومة  أن" قدس برس"ئب القسام أبو عبيدة في تصريحات خاصة لـ أوضح المتحدث باسم كتا: غزة
" حماس"نحن تعودنا في " :حق مشروع، ونفى أن يكون في عملية القدس أي خرق التفاقية التهدئة، وقال

، ونحن نعتقد أن هذه "حماس"هذه العمليات حتى لو كان المنفذ من  أن ال نعلن مواقفنا بشكل سريع من
القدس جاءت ردا على استمرار العدوان اإلسرائيلي في الضفة الغربية التي ال   جرت فيالعملية التي
 ". الفلسطينية بالتهدئة، ألن الضفة لم تشملها التهدئة، ولذلك فإن هذه العملية مشروعة للمقاومة عالقة لها

 ٢/٧/٢٠٠٨قدس برس
  
   باتفاق التهدئةاالتزامه للمعابر التجارية دليل على عدم "إسرائيل"إغالق : حماس .٩

النـاطق باسـم    أن  : ، ووكاالت االنبـاء    مراسلها من غزة   سمير حمتو  عن ٣/٧/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
ـ  قال حركة حماس سامي أبو زهري     إن إغالق إسرائيل للمعابر التجارية دليل على عـدم         " : "الدستور" ل

ى الفلسطينية ملتزمة بهذا االتفـاق،      ، مؤكداً أن حركته والقو    " جدية االحتالل وعدم التزامه باتفاق التهدئة     
في اليوم الثالث عشر للتهدئة     : "وأضاف أبو زهري   .ولكن التزامها مقابل ثمن يجب أن تلتزم به إسرائيل        

، مشيراً إلى أن حجـم المـواد التـي    "هناك التزام فلسطيني بالكامل يقابله عدم التزام ومراوغة إسرائيلية     
ل بدء اتفاق التهدئة ، وكذلك حجم إغالق المعابر التجارية أكبر مما            دخلت إلى غزة أقل مما كان يدخل قب       

وأكد أن حماس معنية بنجاح هذا االتفاق لضمان         .كان عليه قبل االتفاق، لذلك هناك عدم التزام إسرائيلي        
  .استمراره، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تدخل مصري عاجل إللزام إسرائيل بشروط التهدئة

 "حمـاس "حركة  أن   :ب.ف.عن نادر القصير مراسلها من رفح، أ       ٣/٧/٢٠٠٨اة الجديدة    الحي وأضافت
أمر "في بيان لها أن ما جرى على المعبر ناتج عن حالة الضغط التي يعيشها المواطن، وقالت انه                  أكدت  

هناك حالة من الضغط    " :، وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريحات صحفية          "غير مقبول 
 ما يجب أن تدركه جميع األطراف، وهذه اللغة توضح مدى الضغط الذي يعيـشه المـواطن فـي                   وهذا
وشدد أبو زهري على أن ما جرى على المعبر خطوة عفوية توضح مدى المعاناة والكبـت التـي                  "غزة

 ."يعيشها المواطن
  
  الموت البطيء في غزة دفع حماس لقبول التهدئة: الحيةخليل  .١٠

أن حركته لن تقبل أو " ،"حماس" خليل الحية، القيادي البارز في حركة .دأكد : رسعبد القادر فا - غزة  
 وقال في تصريحات لعكاظ إن إسرائيل تتذرع ،توافق على تطبيق التهدئة في غزة من طرف واحد
 مشيرا إلى أن قيام إسرائيل بإغالق معابر غزة ،بحجج واهية إلغالق المعابر وإبقاء الحصار على غزة

حاولت بقدر االمكان أن تقنع الجميع بمخاطر استثناء الضفة " حماس"وأشار إلى أن . خرقا للتهدئةيعتبر 
الغربية فرفضت إسرائيل ذلك، وأضاف كنا أمام شعبنا الفلسطيني الذي يتضور جوعاً تحت الحصار 

 أن تنتقل ويتعرض للموت البطيء على أيدي االحتالل، فقبلنا على مضض بأن تبدأ التهدئة في غزة على
  . إلى الضفة الغربية

 ٣/٧/٢٠٠٨عكاظ 
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  الجبهة الشعبية تدعو الى تحرك جماهيري الستئناف الحوار الوطنى الفلسطيني .١١
 شدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر، في تصريح صحفي مكتـوب              :)د ب أ   (-غزة  

عتصامات الدائمة النهاء حالة االنقسام     على وجوب التحرك الجماهيري والقيام بسلسلة من المسيرات واال        
وانتقد مزهر مواقف    .المدمر والعودة للحوار الوطني الشامل، وإعادة الوحدة واللحمة بين شطري الوطن          

حركتي فتح وحماس من المصالحة الفلسطينية، واتهم أطرافا فلسطينية مـستفيدة مـن حالـة االنقـسام                 
عطيل إجراء الحوار، خشية على مصالحها ونفوذهـا، مـشيرا          والتشرذم الراهنة ، مضيفا بأنها تحاول ت      

  .أيضا إلى وجود أطراف إقليمية ودولية تعمل على إطالة الخالف واالنقسام الفلسطيني
  ٣/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
   ينفي تسليم شريط مصور عن شاليط للوسطاء المصريينأبو عبيدة .١٢

تكـون   لـ القدس العربي أمس ان       "كتائب القسام "م  أبو عبيدة الناطق باس    نفى   : من أشرف الهور   -غزة  
أسر الجندي شليط سلم الوسطاء المصريين شريطا مـصورا للجنـدي اإلسـرائيلي،             تي ت الكتائب القسام   

واعتبر أن ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من هـذا القبيـل             .للتأكيد إلسرائيل أنه ما زال على قيد الحياة       
  .حدث هذا سوف نقوم باإلعالن عنه أكد أبو أنه إن و.  الصحافية ليس إالمجرد أخبار تهدف إلى اإلثارة

وكانت مجلة األهرام العربي نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها ان الوسطاء المـصريين تـسلموا مـن                 
حماس قبل أيام شريطاً مصوراً ورسالة خطية من شليط، للتأكيد إلسرائيل على أنه مـا زال علـى قيـد                    

  .الحياة
  ٣/٧/٢٠٠٨العربي القدس 

  
  يوصون بضرورة تعجيل الحوار الوطني الشامل عبر انهاء االنقسامالفصائل في غزة .١٣

 طالب عدد من قادة وممثلي الفصائل والقوى بتعجيل الحوار الوطني : سمير حمتو- الحياة الجديدة-غزة 
الوطني الشامل هو الطريق الشامل عبر انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدين على ان الحوار 

جاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمها مركز الحرية لالعالم، بقاعة  .الوحيد للخالص من أزمة االنقسام
 ".الحوار الوطني الشامل الى أين؟: " جمعية الهالل األحمر بغزة تحت عنوان

 الوطني الشامل شائك أشار صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى انعقاد الحوار
وتعترضه الكثير من العراقيل والصعوبات، مشدداً على أن اعالن وقف الحمالت االعالمية المتبادلة 
عزز التفاؤل بخطوات سريعة للمصالحة، ولكن األمور سارت عكس ذلك، بالرغم من تيارات في فتح 

تنفيذية لمنظمة التحرير وهي تريد وحماس لم تخف امتعاضها من مبادرة الرئيس محمود عباس واللجنة ال
 .لو أن االنقسام يدوم

وأبرز زيدان على ان التهدئة ينبغي أن ال تدفع باتجاه تشدد في قضية الحوار مع العلم أن التهدئة الهشة 
 . المجزوءة هي نتيجة السياسة االنفرادية

 الفلسطينية - ت الفلسطينيةغازي حمد، القيادي في حركة حماس الى أن كافة الحوارا. من جانبه أشار د
ضرورية، بالرغم من عدم وجود حوارات جادة، مطالبا الدخول في عمق الحوار الوطني الشامل، 

وشدد حمد على ان الحوار يجب أن  .واالبتعاد عن المصالح الفئوية والتوجه نحو األجندة الفلسطينية
 على ادارة الحوار الوطني الشامل وتشمل يكون حواراً استراتيجياً، عبر تشكيل لجنة حوارية تكون قادرة

 .الكل الفلسطيني، وتنتهي بحكومة توافق وطني
 أبو شهال، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، على أن رؤية حركة فتح للحوار  فصيل.وشدد د

الوطني تحمل في طياتها نفس رؤى الفصائل األخرى، واآلن تكمن الخطورة على المشروع الوطني، 
لمصالح الفئوية، مطالباً بتشكيل لجنة مصالحة وطنية تدير الحوار الشامل على اساس المبادرة نتيجة ا
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كما دعا الى . ٢٠٠٧ حزيران ١٤اليمنية وثيقة الوفاق الوطني وتعيد األمور الى ما كانت عليه قبل 
 .تحرك شعبي الدانة من يعرقل الحوار وانهاء االنقسام

السياسي للجبهة الشعبية، على أن انهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة رباح مهنا، عضو المكتب . وأكد د
 .الوطنية ضرورية جداً، ولكن هناك من ال يريد حواراً فلسطينياً جاداً

من ناحيته أكد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام ان شعبنا محتاج النهاء االنقسام واستعادة الوحدة 
 . الوطني جراء استمرار العدوان والحصارالوطنية وعودة الجميع الى الصف

وتطرق طلعت الصفدي، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الى أن شعبنا غير موحد بكافة شرائحه، 
لعدم االتفاق على الحد األدنى من المصالح الفلسطينية، مشدداً على أن اسرائيل هى المستفيد األول من 

 ان دعوة الرئيس للحوار أراحت الجميع ولكنها بحاجة الى موضحاً. حالة االنقسام، وتعمل على تكريسه
  . لجنة تدير الحوار وتحول دون عرقلته

 ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 األقصىفضائية دحالن ينفي إنشاء فضائية للرد على مصدر مقرب من  .١٤

ن القـاهرة  نفى مصدر فلسطيني مقرب من النائب محمد دحالن أنه ينوي إنشاء فضائية تنطلق م  : القاهرة
التابعة لحركة حمـاس  " األقصى"وتتحدث بلسان حركة فتح وتدافع عن رموزها، وذلك للرد على فضائية        

وأضاف المصدر أن دحـالن رفـض    ".قناة األقصى"في ظل فشل تليفزيون فلسطين الرسمي في منافسة 
 من اتهامات لعدد مـن      "األقصى"عرضاً من مستشاريه بإنشاء هذه القناة كمنبر إعالمي يرد على ما تبثه             

قادة فتح وفي مقدمتهم محمد دحالن، الذي برر موقفه الرافض إلنشاء هذه الفضائية بأن مثل هذه القنـاة                  
 .يجب أن تعود ملكيتها وإدارتها لحركة فتح وليس لفرد فيها مهما بلغ موقعه القيادي

  ٣/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
 
  " صقور العاصفة"ود لـملتزمون بالتهدئة وال وج: األقصىكتائب  .١٥

أكد بيان حمل توقيع كتائب األقصى، التزامها الكامل بالتهدئة واإلجماع الوطني، نافية في الوقـت   :غزة
أنه ال غطـاء تنظيميـاً ألي   "وأكد البيان ". صقور العاصفة"ذاته وجود أي جناح مسلح تابع للحركة باسم   

البيان الصادر باسـم  "وشدد على أن  ".لمناكفاتشخص يحاول استغالل اسم فتح وجناحها العسكري في ا
صقور العاصفة، هو بيان مدسوس، وأن من يقف وراءه هم مجموعة من المنفلتين هدفهم تشويه مواقـف           

أن من يطلق الصواريخ " واعتبرت كتائب األقصى، ".حركة فتح، والزج بها في معتركات هي بغنى عنها
ني في أمس الحاجة إلى فك الحصار ووقف العدوان ال يتحلـى            اآلن، في الوقت الذي فيه الشعب الفلسطي      

 ".بالمسؤولية الوطنية
  ٣/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   أمن السلطةسببهتجرؤ االحتالل والمستوطنين على أهالي الضفة : برهوم .١٦

الضفة  اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس تجرؤ المستوطنين واالحتالل على الفلسطينيين في: غزة
 بية والتي كان أخرها تكرار إطالق الصواريخ من قبل المستوطنين على القرىالغر

الشرسة التي شنتها  الفلسطينية، ومحاولة اغتيال عالء أبو الرب من سرايا القدس إنما يأتي نتيجة للهجمة
بهم هناك وتجريدهم من سالحهم والزج  أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على المقاومين الفلسطينيين

الخطير مع المحتل لحفظ أمن االحتالل على حساب  في السجون وتعذيبهم ضمن سياسة التنسيق األمني
وقال برهوم في تصريح مكتوب له إننا إزاء هذه التطورات  .وثوابته أمن المواطن الفلسطيني وحقوقه
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ـًا موحداً الفلسطينية واذرعها العسكرية في الضفة الغربية أن  الخطيرة ندعو كافة الفصائل يشكلوا موقف
ـًا ـًا للتصدي لمهزلة التنسيق األمني المقيت، والعمل على إفشالها بكل الطرق وبكل وقوي   .السبل وشجاع

 ٢/٧/٢٠٠٨قدس برس 
 
   من أنصارها في الضفة١١حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال  .١٧

واصلت حملة اعتقاالتها فـي     ذكرت حركة حماس أن األجهزة األمنية الفلسطينية        :  سامي سعيد  -رام اهللا   
 . منهم خالل األربع والعشرين ساعة الماضية١١صفوف أنصار الحركة في الضفة الغربية، فاعتقلت 

  ٣/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   في القدس المحتلّة الفدائيةتسلسل الهجمات: تقرير .١٨

  :ام الخمسة الماضيةفي ما يأتي تسلسل للهجمات التي نفذت في القدس المحتلة خالل األعو: )رويترز(
.  استشهادي فلسطيني يقتل سبعة في حافلة في ضاحية التلة الفرنسية في المدينـة             - ٢٠٠٣ آيار عام    ١٨

وبعد ذلك بوقت قصير شن مهاجم استشهادي آخر هجومـاً عنـد            .  شخصاً ٢٠أسفر الهجوم عن إصابة     
  .متاريس قريبة، ما أسفر عن استشهاده هو فقط

 قتيالً عندما فجر مهاجم استشهادي حافلة قرب سوق مفتوحة فـي وسـط         ١٧ سقط   :٢٠٠٣ حزيران   ١١
مسؤوليتها عـن   " حماس"أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية      . أصيب مئة على األقل   . طريق يافا 
  .الهجوم
  . قتيال٢٣ً تفجير استشهادي، وقع على متن حافلة في القدس الغربية وأسفر عن سقوط :٢٠٠٣ آب ١٩
في الهجوم الثاني   .  وقوع تفجيرين في إسرائيل، أحدهما في تل أبيب واآلخر في القدس           :٢٠٠٣ل   أيلو ٩

أعلن الجنـاح   . سقط سبعة قتلى، كما أصيب العشرات في هجوم استشهادي في مقهى في القدس الغربية             
  .مسؤوليته عن التفجيرين" حماس"العسكري لـ

القدس الغربية قرب مكتب رئيس الـوزراء آنـذاك          فجر استشهادي حافلة في      :٢٠٠٤ كانون الثاني    ٢٩
المـسؤولية  " فتح"التابعة لحركة   " كتائب األقصى "أعلنت  . آرييل شارون، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى       

  .المسؤولية أيضاً في اليوم التالي" حماس"وأعلنت . عن الهجوم
  .في القدس ويقتل ثمانية استشهادي فلسطيني يفجر نفسه على متن حافلة إسرائيلية :٢٠٠٤ شباط ٢٢
 استشهادية فلسطينية تفجر نفسها في القدس الشرقية في هجوم يسفر عن مقتل اثنـين               :٢٠٠٤ أيلول   ٢٢

  .من شرطة الحدود اإلسرائيلية
مـسؤولون مـن    .  مسلح فلسطيني يقتل ثمانية طلبة عند معهد ديني يهودي في القـدس            :٢٠٠٨ آذار   ٦
والمسلح نفسه  . هجوم يشنه فلسطيني على إسرائيليين خالل عامين      يعلنون المسؤولية عن أعنف     " حماس"

  .يستشهد بالرصاص
 ٣/٧/٢٠٠٨األخبار 

  
   مليون دوالر رصدت لتطوير الشمال٨٣٣: اولمرت .١٩

 مليون  ٨٣٣أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت أمس، أن حكومته رصدت نحو            : "يو بي أي  
 ٢٠٠٦،سين المالجئ فيها، بعد العدوان على لبنان في تموز العـام            دوالر، لترميم المنطقة الشمالية وتح    

وقال أولمرت، خالل اجتماع اللجنـة الوزاريـة لـشؤون شـمال             . تشهده المنطقة " ازدهار"متحدثاّ عن   
من يتجول في شمال إسرائيل، وقد قمتُ بذلك مرات عديدة في األشهر األخيرة، بإمكانه أن               "إسرائيل، إن   

  . ، وذلك خالفاً لما تتحدث عنه الوسائل اإلعالمية"و ويزدهر، أفضل من أي وقت مضىيرى الشمال ينم
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ورّد رئيس بلدية معلوت ترشيحا، ورئيس هيئة بلدات خط المواجهة في شمال إسرائيل شلومو بوحبـوط                
فارغة من أي مضمون، وعن أي ازدهار يتحدث؟ ففي السنوات الخمس األخيرة لـم              "إن أقوال أولمرت    

  ". قامة مصنع واحد في الشمال، ومغادرة الشباب باتت ظاهرة شائعةتتم إ
  ٣/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  "معقّدة"قامت بعملّية " موساد"مكافأة لخلّية  .٢٠

، فازت بجائزة   "الموساد"ذكرت وسائل اإلعالم العبرية أمس أن خلّية مكّونة من ثمانية عناصر من              -حيفا
وذكـرت وسـائل    ". زة من حيث التعقيدات والتصميم على تنفيذها      متمّي"، تقديراً عن عملية     "أمن إسرائيل "

اإلعالم أن العملية نفذت بواسطة استعمال أكثر وسائل التكنولوجيا تطوراً، ما مكّن مـن تحقيـق نتـائج                  
وكان العناصر الثمانية قد صعدوا باألمس لتلقّي الجائزة من الـرئيس           ". حاسمة لألمن القومي اإلسرائيلي   "

ي شمعون بيريز في ديوانه في القدس المحتلة، حيث كانوا تحت حراسة مشّددة مـن عناصـر                 اإلسرائيل
اإلسرائيلية ذكرت أنه يمكـن     " معاريف"لكن صحيفة   . ، ومنع المصورون من التقاط أي صورة      "الشاباك"

علّقـة  في أعقاب عمليـة مت " الموساد"الفهم من خالل األجواء التي سادت القاعة، أن الجائزة منحت لخلية       
  ".الشأن اإليراني"بـ

  ٣/٧/٢٠٠٨األخبار 
  

  باراك يصادق على بناء مدرسة دينية للمستوطنين في مدينة الخليل .٢١
صادق وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك، األسبوع الماضي، على بناء مدرسة داخلية تابعة للمدرسة 

 الدينية فإن عملية البناء في المدرسة وبحسب مصادر في المدرسة .في مدينة الخليل" بيت رومانو"الدينية 
وبحسب أحد المسؤولين في المدرسة فإن . متوقفة منذ سنوات نظرا لعدم مصادقة وزير األمن عليها

 .وزير األمن السابق، عمير بيرتس، قد رفض المصادقة على بناء المدرسة
وقد سيطر . لمستوطنين طالبا من ا٢٥٠يذكر أن المدرسة الدينية المذكورة يتعلم فيها ما يقارب 

 .١٩٨١في العام " بيت هداسا" مستوطنين بالقرب من ٦المستوطنون على المبنى في أعقاب مقتل 
  ٣/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  المصادقة بالقراءة التمهيدية على مصادرة مخصصات تقاعد بشارة: الكنيست .٢٢

قانون ينص على مصادرة     بالقراءة التمهيدية مشروع     ١٨، صوتا مقابل    ٣١أقرت الكنيست أمس، بغالبية     
وتقدم بمشروع القانون عضوا الكنيست يتـسحاق        . مخصصات التقاعد من النائب السابق عزمي بشارة      

، وأيدته كتل اليمين ونواب من كديما وحزب العمل، بينمـا           "االتحاد القومي "ليفي وتسفي هندل من حزب      
  . ديماعارضه نواب الكتل العربية وحزب ميرتس وعدد من نواب العمل وك

الكنيست مصابة بحمى االنتقام    "وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي البرلمانية جمال زحالقة إن           
من عزمي بشارة، ومشروع القانون غير دستوري ألنه يتناقض وحق الملكية، فمخصصات التقاعد هـي               

القانون هو  . ق بمصادرتها من صندوق توفير شهري وتعود ملكيتها لصاحبها ولعائلته، وال أحد يملك الح           
  ". قانون شخصي ألنه ينص على مصادرة ملك للدكتور بشارة بشكل حصري

  ٣/٧/٢٠٠٨السفير 
  
   تهاجم مصر وتتهمها بغض الطرف عن تهريب األسلحة"إسرائيل"أوساط عسكرية في  .٢٣

ا تزال اإلسرائيلية أمس أن عمليات تهريب األسلحة إلى قطاع غزة م" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية  .وإسرائيل" حماس"مستمرة رغم اتفاق التهدئة المعلن بين حركة 
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إسرائيلية قولها إن عمليات التهريب تتم بحراً، متهمة السلطات المصرية بتجاهل حركة السفن والقوارب 
  .المحملة بالسلع المهربة ليل نهار

سرائيلي متان فلنائي إن تهريب األسلحة والعتاد العسكري الى قطاع          من جانبه، قال نائب وزير الدفاع اإل      
في قطاع غـزة    " حماس"بين مصر والقطاع ما زال مستمراً رغم التهدئة مع          " فيالدلفيا"غزة عبر محور    

، معرباً عن عدم رضاه عـن       "حماس"والتي يعد وقف التهريب أحد شروطها الرئيسية التي وافقت عليها           
   .المبذولة لوقف عمليات التهريبالجهود المصرية 

فـي النقـب جنـوب      " تـسيليم "وقال فلنائي خالل زيارته ألحد مركز تدريب القوات البرية اإلسرائيلية           
لدي انطباع أن مصر تبذل جهداً أكبر مما كانت عليه في الماضي لضبط الوضع على طـول                 "إسرائيل،  

  ". ناجحاً وفعاالًلم يكن "، إال أنه قال إن هذا الجهد "حدودها مع غزة
  ٣/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
  باراك سافر إلى اليونان بطائرة تجسس .٢٤

 كشفت وسائل إعالم إسرائيلية عن أن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، سافر إلى اليونان               :الناصرة
  ".االشتراكية الدولية"أول من أمس، على متن طائرة تجسس إسرائيلية للمشاركة في مؤتمر أحزاب 

 مليـون دوالر    ١٨٠سب مصادر متطابقة فإن طائرة التجسس التي تم تركيب أجهزة فيهـا بقيمـة               وبح
ألغراض التجسس، أقلت باراك من مطار بن غريون الدولي، قرب تل أبيب إلى مطار أثينا، ولكنها لـم                  

لقاءاته تمكث في المطار، بل عادت فورا إلى المطار اإلسرائيلي الدولي، وانتظرت إلى حين أنهى باراك                
إن سالح الجو اإلسـرائيلي     " يديعوت أحرنوت "وقالت   .فعادت إلى اليونان لنقل باراك مجددا إلى إسرائيل       

هو المقرر بنوع الطائرة التي يستقلها رئيس الحكومة ووزير الحرب، بناء على الظروف القائمة في كل                
  .واحدة من الرحالت إلى الخارج

  ٣/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
  ي الكيان يعترفون بعدم القدرة على مهاجمة إيرانمسؤولون ف .٢٥

لتوجيه ضربة عسكرية   " إسرائيل"بعدم جهوزية   " إسرائيليون"اعترف امنيون    :القدس المحتلة آمال شحادة   
إليران، على الرغم من التهديدات التي أطلقها اكثر من مسؤول، أبرزهم وزيـر المواصـالت شـاؤول                 

 وآخرون كانوا قد أعلنوا في اكثر من مناسبة أن الـرد العـسكري              موفاز، ورئيس الكيان شمعون بيريز    
وحـسب مـسؤولين امنيـين      . لمواجهة التسلح النووي اإليراني لم يسقط عن طاولة بحـث الموضـوع           

، وبرأيهم فإن السبب    "اخفاق"و" تخلف خطير "موجودة في هذه الفترة في حالة       " إسرائيل"فإن  " إسرائيليين"
  .المشاريع األمنية والميزانيات على مدار سنواتيعود إلى إهمال موضوع 

يتـضح اآلن، بعـد أن تبـين فجـأة أن           "عن عدد من المسؤولين األمنيين أنه       " معاريف"ونقلت صحيفة   
بقيت وحدها ومن دون دعم دولي أو أمريكي ولم يعد هناك من ينفذ الهجوم بدال عنها، أن هذا                  " إسرائيل"

 ".الك القدرة التي كان ينبغي أن نمتلكها في هذه المرحلةونحن بعيدون عن امت. موضوع ملتهب
  ٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مئات الفلسطينيين يقتحمون معبر رفح وحماس تشدد أنه حدث عفوي وتدعو لضبط النفس .٢٦

اقتحم مئات الفلسطينيين، أمس، البوابات الرئيسية لمعبر رفح الحدودي مع مصر الذي             : رائد الفي  - غزة
زئيا للحاالت اإلنسانية لليوم الثاني على التوالي، وبعد وقت قليل من اقتحام المعبر حيث لم يـتمكن                 فتح ج 

، أحد من المقتحمين من دخول األراضي المصرية أغلقت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة المعبـر              
 تـم عـالج      من جنود الشرطة المـصريين     ٦وأسفرت المواجهات  حسب مصادر مصرية  عن إصابة          
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وأكد شهود ان الفلسطينيين الذين اندفعوا باتجاه       ،  خمسة منهم على الفور بينما نقل السادس إلى المستشفى        
المعبر اقتحموا البوابات الرئيسية في الجانب الفلسطينيين وأيضا قاموا بفتح البوابـة الرئيـسية للجانـب                

  . المصري
م آليات عـسكرية تـدخلوا علـى الفـور ومنعـوا       وذكر الشهود أن رجال األمن المصري الذين تسانده       

، الفلسطينيين من الدخول إلى الجانب المصري وأعادوهم للجانب الفلسطيني وأغلقوا البوابـة الرئيـسية             
وأوضح الشهود أن عددا من الشبان الفلسطينيين رشقوا بالحجارة عناصر األمن المـصري الـذين ردوا                

  . بفتح خراطيم المياه لتفريقهم
الم شهوان متحدث في وزارة الداخلية إن الوزارة أغلقت معبر رفح بسبب األحداث وخوفا مـن                وقال إس 

 وأضاف أن   ،استغالل بعض المنفلتين في إحداث ثغرات أمنية لتوتير العالقات الفلسطينية المصرية الجيدة           
  .  المسافرينإغالق المعبر جاء كرد على تباطؤ الجانب المصري في التنسيق وعدم استقبال الدفعات من

واتهم مسافرون سلطات األمن المصرية بتعمد البطء الشديد وعرقلة إجراءات السفر وتـركهم لـساعات               
الى المكـان   عاد الهدوء   أنه قد   من جانبه قال مسؤول أمني مصري       ،  طويلة تحت حرارة الشمس الالفحة    

الوضع في الجانب   طينية  الشرطة الفلس  بعد ان ضبطت     ،" بعد التوصل إلى اتفاق بين مصر وحماس       ظهرا
   . الفلسطيني
ونحن نتمنـى ونتوقـع     .. مصر فتحت المعبر أليام   :  رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية      قال من جهته، 

جهدا اكبر إلنهاء الحصار كليا وفتح معبر رفح لألبد بقرار عربي فلسطيني مصري وأيضا بترتيبات بين                
 :ـة حماس سامي أبو زهري ما حدث على المعبر ب         ووصف المتحدث باسم حرك   ،  األطراف ذات الصلة  

 ما جرى يعبر عن حال الغضب والضغوط التي يتعـرض لهـا             وأن،  "األعمال العفوية وغير المقصودة   "
األشقاء في مصر إلى فتح معبر رفح كليـاً أو          "ودعا  . الفلسطينيون في غزة جراء استمرار إغالق المعبر      

لضمان حرية حركة المسافرين من وإلى القطاع، الفتاً إلـى أن  االتفاق على فتحه وفق إجراءات واضحة    
  . ، كون آالف الفلسطينيين لم يتمكنوا من السفر"ال يسمن وال يغني من جوع"فتح المعبر بالطريقة األخيرة 

  ٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   تسمح بتزويد قطاع غزة باإلسمنت للمرة األولى منذ عام"إسرائيل" .٢٧

 الجانب اإلسرائيلي، أمس، وللمرة األولى منذ أكثر من عام، بدخول كمية ضئيلة من سمح :حامد جاد
ما "بحمولة خمس شاحنات فقط " كارني"مادة اإلسمنت، إذ تم تزويد القطاع من خالل معبر المنطار 

واعتبر نبيل الزعيم، مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات ، " طن من اإلسمنت المغلف٢٠٠يعادل نحو 
من االحتياجات % ١٠المستوردة لإلسمنت، أن الكمية الواردة تعد أقل من ضئيلة، وتشكل أقل من 

   ألف طن كمرحلة أولى للتعافي من األزمة ٥٠أن قطاع غزة بحاجة إلى ما ال يقل عن واليومية للقطاع، 
  ٣/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 دسي مق١٥٠٠ منزل وتهجير ١٠٠مخطط احتاللي يستهدف تدمير  .٢٨

كشفت مؤسسات حقوقية مقدسية ولجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان بالقدس : وفا –القدس 
المحتلة، امس، عن وجود خريطة في بلدية االحتالل في مدينة القدس تبين أن لديها مخطط جديد يهدف 

الذي تم وعلى ضوء المخطط الجديد، ، إلى إعادة تفعيل ملف هدم منازل حي البستان في قرية سلوان
الكشف عنه، فإن أكثر من ألف وخمسمائة مواطن يعيشون في نحو مائة منزل في حي البستان البالغة 

 . دونما، باتوا يخشون على مصيرهم وبيوتهم بعد الكشف عن هذا المخطط٥٠مساحته 
  ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  مواطنا في مداهمات لعدد من محافظات الضفة٣١قوات االحتالل تعتقل  .٢٩
 مواطنا خالل اقتحامات ومداهمات في عدد ٣١ اعتقلت قوات االحتالل امس  في مشهد شبه يومي- وفا

  منزال في عدة أحياء من المدينة ١٥حيث اقتحمت قوات االحتالل أكثر من ، من محافظات الضفة
  ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  منذ بداية العام ا فلسطيني٢٥٠٠اعتقلت " إسرائيل" .٣٠

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي مـا              :  بترا –غزة  
 مواطن بالضفة الغربية ومئات المعتقلين من قطاع غـزة          ١٥٠٠ مواطن فلسطيني بينهم     ٢٥٠٠يزيد عن   

ة وقالت جمعية نفح  ،  جرى اختطافهم بالعشرات يوميا خالل اجتياحات طالت شمال ووسط وجنوب القطاع          
 طفال لـم  ٢٦٠ان قوات االحتالل اختطفت : للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان في تقرير امس في غزة     

واوضحت الجمعيـة انـه     . يتجاوز اكبرهم الثامنة عشرة باالضافة الختطاف ثالثة عشر امرأة فلسطينية         
 .يةتصدرت نابلس والخليل أعلى االرقام من حيث عدد المعتقلين خالل االشهر الستة الماض

  ٣/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
 ٢٠٠٦ مواطنا منذ آب ١٧٣ جريمة اغتيال أسفرت عن استشهاد ٩٦ نفذت "إسرائيل": تقرير .٣١

 ٩٦ كشف تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، امس، أن إسرائيل نفذت : وفا–رام اهللا 
 حزيران ٣٠ و٢٠٠٦ / آب١جريمة اغتيال بحق فلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، خالل الفترة بين 

، أن )سياسة رسمية إسرائيلية معلنة... جرائم االغتيال(وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان ، ٢٠٠٨
 ٣ غير مستهدف، بينهم ٢٣ مستهدفاً، و١٥٠ فلسطينياً، بينهم ١٧٣جرائم االغتيال أسفرت عن استشهاد 

 جريمة، أسفرت عن ٦٣قطاع غزة بلغت عدد جرائم االغتيال في : وأضاف التقرير،  النساء٣أطفال، و
 جريمة، أسفرت عن ٣٣ فلسطينيا، أما في الضفة فقد اقترفت قوات االحتالل اإلسرائيلي ١١٩استشهاد 
 . فلسطينيا٥٤استشهاد 

 ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
    

 الخاصة رؤيتها واقع من غزة تحكم حماس: شمالة ابو .٣٢
ق اإلنسان بشدة الحكومة المقالة التي تديرها حركة  انتقد مدير مؤسسة الضمير لحقو:محمود  عال-غزة

أنها تعمل على تسيير األمور من واقع  ":حماس في قطاع غزة موضحا مؤكدا في تصريحات له اليوم
رؤيتها الخاصة دون إشراك القطاعات األخرى سواء من فصائل وقوى سياسية او منظمات مجتمع مدني 

خرى، فيما ال تملك معظم األطقم التي تدير الشؤون العامة أو قطاع خاص أو غيرها من القطاعات األ
 .في الوزارات والمؤسسات الحكومية واألجهزة األمنية التابعة لها الخبرة الكافية إلدارة تلك المؤسسات

  ٣/٧/٢٠٠٨سما 
  

  قنبلة وإطالق نار في عين الحلوةالقاء  .٣٣
من آل السعدي في حـي صـفوري        ألقى مجهولون صباح أمس قنبلة على منزل عنصر من حركة فتح            

 كما توتر الوضع األمني في منطقة تعمير        ،داخل مخيم عين الحلوة وقد اقتصرت االضرار على الماديات        
عين الحلوة القريبة من المخيم على اثر قيام احد عناصر جند الشام، ويدعى حسن ابو دبـوس، بـإطالق       

مخيم عين الحلوة فردت عناصـر الكفـاح علـى          النار على حاجز الكفاح المسلح عند الشارع الفوقاني ل        
  .  ابو دبوسمما أدى إلى إصابةمصدر اطالق النار 

  ٣/٧/٢٠٠٨السفير 
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 فلسطين تمتلك طاقات بشرية هائلة في قطاع االتصاالت : دراسة .٣٤

، أن فلسطين   "بيتا"أظهرت نتائج دراسة حديثة نفذها اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية            :رام اهللا 
من العاملين في هذا    %  ٧٠متلك طاقات بشرية هائلة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وأن           ت

كما بينت نتائج الدراسة التـي      ،   عاما ٣٠-٢٠القطاع الحيوي هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين          
ـ       %  ٧٠استغرق تنفيذها نحو شهرين، أن       ا المعلومـات   من العاملين في قطاع االتـصاالت وتكنولوجي

الفلسطيني هم من الحاصلين على الدرجة الجامعية األولى على األقل، وينتمون إلى تخصـصات علميـة                
ـ       ،  متنوعة، كالحاسوب ونظم المعلومات والهندسة     أن ": بيتـا "وقال إيهاب الجعبري، المدير التنفيـذي لـ

 االتصاالت والتكنولوجيـا  الدراسة هدفت بشكل رئيسي إلى تقديم صورة واضحة وحقيقية عن واقع قطاع    
 .في األراضي الفلسطينية، من حيث اإلمكانات البشرية التي تعتبر عماد تطوير اقتصاد المعرفة

  ٣/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    
  
   شهادة شخصيات معروفة طلبتهم هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية حماسىرفض االستماع ال .٣٥

ة االردنية في جلستها امس اجابة طلب هيئة الدفاع عن          رفضت محكمة امن الدول   :  القدس العربي    -عمان
 عدد من شهود الدفاع وهم شخصيات عامة معروفة ومـنهم           ىالمتهمين بقضية حماس وذلك باالستماع ال     

الدكتور عبداللطيف عربيات رئيس مجلس شوري جماعة االخوان المسلمين رئيس مجلس النواب االسبق             
الم االسبق والمحامي صالح العرموطي نقيب المحامين وزكي بنـي          والدكتور هاني الخصاونة وزير االع    

ارشيد امين عام حزب جبهة العمل االسالمي والدكتور عبداهللا العكايلة والمناضل بهجـت ابـو غربيـة                 
ـ                  ىوالمحامي زهير ابو الراغب النائب السابق والدكتور فاروق بدران، في حين وافقـت المحكمـة عل

ع وهم محمد قطيشات وجمال ابو الحاج واياد الكسواني وبشار شريف لسماع            استدعاء كل من شهود الدفا    
  . الجاري١٤شهاداتهم في الجلسة المقبلة في 

من جهته طلب المحامي حسام الحوراني من المحكمة تحويل موكله المتهم سليم الحوساني الي المركـز                
ـ     الوطني للطب الشرعي حيث افاد محاميه ان موكله كان قد تعرض للتع             ىذيب الشديد فترة اعتقاله االول

واجابت المحكمة طلبه، في حين رفضت المحكمة بعض بينات المحامي الحوراني، كما رفضت المحكمة              
  . االماكن التي تم تصويرهاىاجازة الكشف والخبرة عل

  ٣/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 سرائيلي الفلسطينيحل الدولتين الوسيلة الوحيدة لتسوية النزاع اال: وزير الخارجية األردني .٣٦

قال وزير الخارجية األردني صالح الدين البشير ان المشروع الياباني للتنمية :  ا ف ب- طوكيو 
. االقتصادية للفلسطينيين يدل على العالقة القائمة بين الرخاء االقتصادي والسالم الدائم لكل منطقتنا

وزير التخطيط الفلسطيني سمير واضاف في تصريحات للصحافيين، على هامش مشاركته الى جانب 
عبد اهللا وزير حماية البيئة االسرائيلي جدعون عزرا في محادثات تستضها اليابان، ان الوسيلة الوحيدة 
لتسوية النزاع االسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود هو التوصل الى الحل القائم على دولتين الذي اقر 

وعقد وزير الخارجية الياباني ماساهيكو . ٢٠٠٧ين الثاني في مؤتمر انابوليس قرب واشنطن في تشر
كومورا لقاء مع الوزراء الثالثة الذين تتركز محادثاتهم في طوكيوعلى المشروع الياباني للتنمية 

وتأمل طوكيو ان يؤدي هذا اللقاء الرباعي الى اتفاق حول اطالق مشروع مجمع . االقتصادية للفلسطينيين
  .ة الغربية يهدف الى خلق وظائف للفلسطينيينزراعي صناعي في الضف

 ٣/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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   نقطة باالتفاقسرى فلسطينيينأ إطالق سراح : على عملية تبادل األسرىوافقنصر اهللا ي .٣٧
اعلن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا، في مؤتمر صحفي، قبول الحـزب               : واصف عواضة 

وفي موضوع االسرى الفلسطينيين    . رسميا باالتفاق الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية لعملية تبادل االسرى        
وهـذه الرسـائل    (الة  تم االتفاق، وهذا الموضوع آليته ستكون أن أوجه رس        "والعرب قال السيد نصر اهللا      

الى االمين العام لالمم المتحدة وأحكي فيه عن االسرى الفلسطينيين والعرب،           ) اتفق عليها ومكتوبة نهائية   
وسيصدر شيء ما عن االمين العام لالمم المتحدة كما سيصدر شيء ما أيضا عن رئيس حكومة العـدو                  

ما اعلنوا ان هذه النقطة هي نقطـة باالتفـاق،     في هذا السياق، لكن بكل االحوال االسرائيليون أغنونا عند        
وقد استهل نصر اهللا مؤتمره الصحفي باإلشارة الـى قـرار           . يعني مبدأ إطالق سراح اسرى فلسطينيين     

هذا القرار  : "الحكومة البريطانية وضع الجناح العسكري لحزب اهللا على الئحة المنظمات اإلرهابية فقال           
بيعيا كونه صادرا من دولة مؤسسة للكيان الصهيوني وشريكة رئيـسية           غير مفاجئ أبداً، اعتبره قرارا ط     

  ".في اقتالع الشعب الفلسطيني وقيام دولة إسرائيل الغاصبة
  ٣/٧/٢٠٠٨السفير 

  
 تصنف الجناح العسكري لحزب اهللا إرهابيا    لندن .٣٨

ومة البريطانيـة إنهـا     وقالت الحك . أعلنت بريطانيا أنها تعد الجناح العسكري لحزب اهللا اللبناني إرهابيا         
ستعدل حظراً سابقاً على حزب اهللا حتى يغطي الجناح العسكري للحزب بعد أن اتهمته بمساندة ما تعـده                  

وبينـت وزارة   . ويحتاج الحظر المعدل إلى موافقة البرلمـان البريطـاني        . إرهابا في العراق وفلسطين   
لدور المـشروع لحـزب اهللا فـي المجـاالت          ال يؤثر على ا   "الداخلية البريطانية في بيان أن هذا الحظر        

لكنها رسالة واضحة لنقول إننا ندين عنف حـزب اهللا          "وقال ماكنولتي   ". السياسية واالجتماعية واإلنسانية  
وأكد بيان الداخلية أن هذه الخطوة تعني أن االنتماء إلى الجناح العسكري لحـزب اهللا               ". ودعمه لإلرهاب 

  .يها القانون البريطانيوتمويله وتشجيعه جريمة يعاقب عل
 ٣/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
 مبارك يبحث مع العاهل األردني تطورات معبر رفح .٣٩

بحث الرئيس المصري حسني مبارك، أمس :  من القاهرة٣/٧/٢٠٠٨ الوطن السعودية ذكرت صحيفة
تجدات بشرم الشيخ، مع العاهل األردني عبد اهللا الثاني آخر التطورات على صعيد عملية السالم والمس

وأكد مبارك، خالل . على معبر رفح واألحداث التي وقعت به، أمس، بين الشرطة المصرية والفلسطينيين
اللقاء، على تمسك مصر باحترام سيادة حدودها واحترامها مع تقديرها للظروف اإلنسانية ألبناء الشعب 

ئة بين الفلسطينيين والجانب كما استعرض الرئيس مبارك والعاهل األردني سبل تثبيت التهد. الفلسطيني
 .اإلسرائيلي والخطوات التالية للتهدئة وكذلك الجهود العربية إلجراء الحوار الفلسطيني الفلسطيني

 أن السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة :٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت صحيفة 
 عن تأييدهما لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس المصرية، قال أن الرئيس مبارك والعاهل األردني أعربا

، ودعمهما الكامل له ألنه الرئيس المنتخب، مؤكدا أن مصر تسعى )أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 
وردا على سؤال حول انطباع مصر .  الفلسطيني الموسع بالقاهرة- اآلن لترتيب عقد الحوار الفلسطيني 

انطباع ايجابي "سرائيليين، بعد مرور أسبوعين عليها، قال السفير عواد عن التهدئة بين الفلسطينيين واإل
أما بالنسبة لمعبر رفح فإن له حالة خاصة ... في مجمله، ونتيجة لهذه التهدئة فقد فتحت المعابر الستة

 ".٢٠٠٥ويحكمه اتفاق 
جانبان المصري  الأن  : شرم الشيخ  من زياد المصري  عن مراسلها  ٣/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية    ونقلت

وقال المتحدث سليمان عواد إن       الفلسطينية الى االمام،   - سبل دفع المفاوضات اإلسرائيلية    اواألردني بحث 
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العاهل االردني أشاد بجهود مصر في تحقيق التهدئة، وإن القمة تطرقت إلى المفاوضات الجارية حاليـا                
وردا على سؤال بـشأن مـا يتـردد عـن            .بين الجانبين والتي تركز على قضايا الوضع النهائي الست        

وردا على سؤال بشأن الدعوة      .استضافة القاهرة للقاء بين حركة حماس وإسرائيل، نفى عواد علمه بذلك          
المصرية إلى الحوار بين فتح وحماس قال عواد إن مصر توالي اتصاالتها الستضافة حـوار فلـسطيني                 

، الذي نتج عنه إعـالن      ٢٠٠٥ذي تم في مارس     موسع يضم كل الفصائل، على غرار الحوار الوطني ال        
 .القاهرة، وعلى نحو ما حدث في أبريل الماضي

وشّدد عواد على أن مصر لم تضغط مطلقا على حركة حماس للتوصـل إلـى التهدئـة، وأن الـرئيس                    
أبومازن والسلطة الفلسطينية قاما بتعزيز حركة حماس من أجل قيام مصر بالتوسط من أجـل التهدئـة،                 

 .الرغبة المصرية في أن يلتزم كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بتثبيت التهدئةوجدد 
  
  مصر تغلق معبر رفح بعد محاولة اقتحامه من الفلسطينيين وأبو الغيط ينتقد المحاولة .٤٠

السلطات األمنية المصرية أغلقت معبر رفح  أن :القاهرة :٣/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية ذكرت صحيفة 
حيث . لة اقتحامه من جانب آالف الفلسطينيين الذين احتشدوا قبالة المعبر، منذ صباح أمسردا على محاو

تمكنت قوات الشرطة من التصدي للفلسطينيين الذين حاولوا اقتحام البوابات الرئيسية للمعبر للعبور من 
رئيسية للمعبر وكان المئات من الفلسطينيين قاموا باقتحام البوابات ال. خالله إلى األراضي المصرية

وألقوا بالحجارة على الشرطة المصرية، مما اضطرها للتدخل لمنعهم من تجاوز الحدود من خالل 
  . تفريقهم بخراطيم المياه

أن عناصر من حماس أطلقت أعيرة نارية من الجانب الفلسطيني " الوطن"وفيما أكد مصدر أمني لـ 
حصار، عبر عن رفضه لما أسماه بالعبثية وعدم ورددت هتافات معادية مطالبة بفتح المعبر ورفع ال

وأضاف المصدر أن مصر . االكتراث بما تم االتفاق عليه، مشيرا إلى أن حماس خالفت شروط االتفاق
سمحت للعالقين والمرضى والحاالت اإلنسانية لكننا فوجئنا باآلالف يريدون الدخول إلى رفح المصرية، 

  . إال بوجود باقي األطرافمؤكدا أن هذا العبور ال يمكن حدوثه
 انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بشدة محاولة اختراق :٣/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت وأضافت 

خط الحدود بين القطاع ومصر، وحذر أبو الغيط من أن مثل هذه المحاولة سيكون لها مغزى خطير 
 . وعواقب وخيمة

  
 ئناف الحوار الفلسطينياجتماع للوزاري العربي في القاهرة لبحث است .٤١

أنه يتم التحضير الجتماع  قال األمين العام المساعد لقطاع فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح
وزراء الخارجية العرب الذي سوف يناقش مسألة التوافق الفلسطيني الفلسطيني، على غرار اجتماعه 

وقال صبيح، إن الجهود المبذولة جميعها  .الذي أطلق مبادرة الدوحة للتقريب بين األفرقاء اللبنانيين
للتقريب بين األخوة الفلسطينيين تنطلق من المنطلقات نفسها، مثل اتفاق مكة، ووثيقة األسرى، والجهود 
القطرية، والسورية، والمبادرة اليمنية، على أن تصب في هدف واحد وهو إعادة اللحمة والوحدة إلى 

 .البيت الفلسطيني
  ٣/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  استطالع للرأي يشير إلى تفضيل العرب حماس على فتح .٤٢

أظهرت دراسة أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يمثل القضية المركزية بالنسبة لغالبية           :  معا –بيت لحم   
وبينت الدراسة أن حركة حماس تحظى بتفـضيل معظـم          . العرب معتبرين أن الحل النهائي لن يتم أبدا       

ونقلت صحيفة هآرتس، في عددها الصادر األربعاء، أن شبلي تلحمي، رئيس           . كة فتح العرب مقارنة بحر  
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مركز السادات للسالم والتنمية في جامعة ميريالند األميركية والعضو في مركز سابان بمعهد بروكينـز،               
 الذي أشرف على الدراسة قوله إن النزاع العربي اإلسرائيلي يظل الشرفة التي يرى العرب من خاللهـا                

 بالمئـة مـن     ٨٨وبحسب الدراسة فـإن     . ٢٠٠٢العالم، مشيرا إلى أن أهمية القضية شهدت ارتفاعا منذ          
 بالمئة من اللبنانيين يصنفون الصراع ضمن أبـرز ثـالث           ٩٩ بالمئة من األردنيين و    ١٠٠المصريين و 
لفلـسطيني   بالمئة من العرب بصفة عامة قالوا إن الـصراع ا          ٥٦كما أظهرت الدراسة أن     . قضايا تهمهم 

ـ       بالمئـة فـي     ٢٤ و ٢٠٠٤ بالمئة فـي     ٥٦ و ٢٠٠٣ بالمئة في    ٤٣اإلسرائيلي يظل أهم قضية مقارنة ب
كما أظهرت الدراسة أن العرب غير الفلسطينيين في ستة بلدان شـملها            . ٢٠٠٦ بالمئة في    ٤٣ و ٢٠٠٥

  .ة وطنيةاالستطالع يفضلون حركة حماس على حركة فتح، مشيرين إلى رغبتهم في رؤية حكومة وحد
  ٢/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  من المصالحة بين حماس وفتح% ١نسعى لتحقيق ولو : وزير خارجية السنغال .٤٣

قال وزير الخارجية السنغالي شيخ تيجان غاديو، إنه إذا ما نجحت دكار في تحقيق واحد في المائة من 
وإذ يدرك غاديو أن .. ازا كبيراالمصالحة المطلوبة بين حركتي فتح وحماس، فإنها تكون حققت إنج

الشرق األوسط منطقة غاية في التعقيد، وتحديدا القضية الفلسطينية، فإنه ينطلق من حقيقة أن الوساطة 
بين فتح وحماس، تعد مسؤولية الدول اإلسالمية، في الوقت الذي ال تستطيع فيه السنغال أن تقف وتشاهد 

 وكشف غاديو ل الراية عن أن .الخالف الفتحاوي الحمساويما يحصل من معاناة فلسطينية يومية جراء 
الرئيس السنغالي عبد اهللا واد والذي ترأس بالده القمة اإلسالمية أعد خارطة طريق للمصالحة بين فتح 

 .وحماس، تتألف من سبعة اجتماعات بدأ األول منها قبل أسابيع
  ٣/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  المغرب يركز على القضية الفلسطينيةمخيم الشباب القومي العربي في .٤٤

ينظم ملتقى الشباب العربي الدورة الثامنة عشر مخيم الشباب القومي العربي في مدينة افران في  :بيروت
هذا وسيتركز برنامج المخيم في محوره الثقافي في جلسات النقاش والحوار على  .المملكة المغربية

 .نكبةالفلسطينية في الذكرى الستين لل القضية
٢/٧/٢٠٠٨قدس برس   

  
  إعالن شرم الشيخ يؤكد دعم االتحاد اإلفريقي الكامل للقضية الفلسطينية .٤٥

 دعمهم للقضية الفلسطينية ولمبادرة ،القمة األفريقية الحادية عشرة، في أكد القادة األفارقة: شرم الشيخ
بضرورة  مطالبين، ة الجاريةالعربية لحل النزاع العربي اإلسرائيلي من خالل العملية السياسي السالم

 .المنطقة اغتنام الفرصة التاريخية التي تهدف إلى إنهاء هذا النزاع وإحالل السالم في
  ٢/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
   تسرق سالالت القطن المصري"إسرائيل": دراسة مصرية .٤٦

العـالم  في الوقت الذي تدهورت في زراعات القطن المصري الشهير طويل التيلة المشهور في              : القاهرة
أخرى أرخـص،   بسبب عزوف الفالحين عن زراعته نتيجة نقص العائد منه، وزيادة االستيراد من أنواع 

كشفت دراسة مصرية، وهي رسالة ماجستير أعدها المدير العام باإلدارة المركزية للتعليم الفني، عن أن               
الن عن أنـواع جديـدة      تل أبيب تسعي منذ عقود لسرقة سالالت القطن المصري، وأنها على وشك اإلع            

  .ملونة من هذا القطن
  ٢/٧/٢٠٠٨قدس برس 
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 نرفض ضرب إيران وتجاهل النووي اإلسرائيلي: أوغلي .٤٧

شدد األمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي البروفيسور أكمل الدين احسان :  ربيع شاهين- شرم الشيخ 
 تنتفع وتستفيد من تكنولوجيا  أن٢١أوغلي، على حق الدول االسالمية وهي على أعتاب القرن الـ 

الطاقة النووية السلمية لتطوير مجتمعاتها وتنميتها منتقدا انتهاج سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض 
النووية و مالحقة دول اسالمية أو " اسرائيل"القوى الكبرى عبر غض الطرف عن ترسانة وأسلحة 

  .عربية بالشبهات
  ٣/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
   في القدسالذي نفذه فلسطيني بواسطة جرافةوم إدانات دولية للهج .٤٨

الذي نفذه الشاب الفلسطيني في القدس، واصفاً إياه لهجوم أدان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ا
كما أعلن البيت األبيض أن الرئيس األميركي جورج بوش أجرى مكالمة هاتفية األربعاء مع . باالعتداء

ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي أدى " إيهود أولمرت، وعبر له عن تعازيه في رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند الهجوم من ". إلى مقتل وإصابة العديد من األشخاص

أسر الضحايا الذين نقدم لهم التعازي ونشاطرهم "، وعبر عن تعاطفه العميق مع "عمل مريع"جهته بأنه 
  . كما دان وزيرا خارجية فرنسا بيرنار كوشنير وإيطاليا فرانكو فراتيني الهجوم بشدة. "صدمتهم

  ٣/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  وحماس ليست محاور "مزيد من الحزم مع قتلة االبرياء"ـايطاليا تطالب ب .٤٩

دى بحياة  الهجوم الذي او، االربعاء،دان وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني بشدة:  وكاالت–روما 
 حسب ،"اولئك الذين يقتلون ابرياء"مع " مزيد من الحزم والوضوح"ـثالثة اسرائيليين في القدس مطالبا ب

ال اعتبر حماس بمثابة محاور واعتبر ان موضع "ونقلت عنه الوكالة قوله  .ما ذكرت وكالة انسا
نفي ضلوعها ولكنها في نرى ان حماس ت"واضاف  ". وامنها يجب ان يعلو على اية اولوية"اسرائيل"

هذا االعتداء يظهر الى اي مدى الطريق "واشار فراتيني الى ان  .االعتداءات "النهاية تسهل عمل منفذي
 ".هذا االمر يعزز فكرتي بانه ال يمكن اقامة حوار مع ارهابيين. الجتثاث االرهاب ما زال طويال

ة وهذا ال يعني ارادة الحوار مع اولئك الذين عملية السالم تتحقق بفضل ارادة سياسية حقيقي"واضاف ان 
 ".يقتلون ابرياء

  ٣/٧/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  نريد أن نكون العباً نشطاً في العملية السلمية: القنصل الفرنسي العام في القدس .٥٠

كرئيس " "األيام"قال القنصل الفرنسي العام في القدس االن ريمي في تصريح لـ: عبد الرؤوف أرناؤوط
وروبي فقد اصبحت فرنسا بدءاً من الثالثاء عضواً كامالً في اللجنة الرباعية، وننوي ان نجعل لالتحاد اال

 شركاء هم االتحاد االوروبي والواليات ٤الرباعية العباً اكثر نشاطاً في اللعبة، فالرباعية تضم كما تعلم 
 نكون العبين نشطين في هذه المتحدة وروسيا واالمم المتحدة، وبالتالي اوروبا جزء منها ونحن نريد ان

العملية السلمية ونريد ان نكون اكثر تواجداً ألننا قريبون جداً من المشاكل المرتبطة بالعملية السلمية، 
وفي خطوة غير مسبوقة استهل القنصل الفرنسي العام نشاطه في هذا ". نحن هنا ونريد تواجداً اكبر

شملت " اوروبا في القدس" في بلدة القدس القديمة اسماها المجال بتنظيم جولة لقناصل االتحاد االوروبي
  .عدداً من المباني التي يرتبط تاريخها بالبلدان االوروبية

  ٣/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  حملة دولية للمطالبة باطالق سراح النواب الفلسطينيين األسرى .٥١

ة من أجل المطالبة بإطالق سراح استأنفت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية حملة دولية واسع: بيت لحم
وتتضمن الحملة القيام بإرسال أكبر عدد من الرسائل اإللكترونية . رئيس وأعضاء المجلس التشريعي

لحث رؤساء البرلمانات األوروبية والعربية ومسؤولي المنظمات واإلتحادات الدولية من اجل العمل 
هابت المنظمة بوسائط اإلعالم العالمية وأ. السريع على إطالق رئيس وأعضاء المجلس التشريعي

والعربية والمواقع االلكترونية والمجموعات البريدية والمنظمات المتعاطفة وضع روابط لهذه الحملة على 
الرسالة إلى المنظمات والجمعيات الصديقة، وكذلك ألعضائها /المواقع الخاصة بها وتمرير هذه الحملة

  .قيام بإرسالهاوقرائها والتفضل بالطلب إليهم ال
  ٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  اللوبي اليهودي الفرنسي يسعى لطمس حقيقة اغتيال الدرة    .٥٢

كشف رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية ريشارد براسكييه :  عبداهللا بن عالي-باريس 
ل ظروف إعداد تقرير أنه طلب من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي منذ شهر إنشاء لجنة تحقيق حو

/  أيلول٣٠تلفزيوني بشأن مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة بنيران الجيش اإلسرائيلي في غزة يوم 
وبينما أوضح براسكييه في مؤتمر صحفي عقده أمس في باريس أنه لم يتلق حتى اآلن . ٢٠٠٠سبتمبر 

 نت عن عدم رغبتها في تشكيل لجنة أي رد من الرئاسة الفرنسية، عبرت أوساط إعالمية محلية للجزيرة
  .تحقيق يمكن للوبي الموالي إلسرائيل التحكم في تشكيلها وبالتالي التأثير في نتائج أعمالها

  ٣/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  "إسرائيل" بانهيار ٤٨تظهر كيف سيسهم فلسطينيو " إسرائيلية"دراسة  .٥٣

 عامـا  ١٥سـتواجه بعـد نحـو      " إسرائيل"حذرت دراسة جديدة من أن      :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
مخاطر انهيار داخلية تهددها أكثر من القنبلة اإليرانية والجيوش العربية منوهة بفقـدانها الـسيادة علـى                 

) إسـرائيل "دولة تل أبيـب تهديـد ل        (وتحت عنوان   ". دولة تل أبيب  "أطرافها في ظل اختزال ذاتها في       
فا هذا األسبوع مخاطر الـسياسات الخاطئـة وعوامـل          تستعرض دراسة أكاديمية صادرة عن جامعة حي      

االنهيار الذاتي، ونوهت الدراسة التي أنجزها الجغرافي البروفيسور أرنون سوفير، بالظـاهرة الكونيـة              
الراهنة المتمثلة بازدياد حجم المدن الكبرى وتعاظمها ديموغرافيا واقتصاديا على حساب األطراف جراء             

وخطورتها، " إسرائيل"تشير الدراسة الى خصوصية الحالة في        .ارد العامة فيها  الهجرة إليها وتركيز المو   
نظرا لكون سكان مركزها، تل أبيب ومحيطها، من اليهود فيما يتركز فلسطينيو الداخل فـي أطرافهـا،                 

مقابل تدني أعداد وقوة اليهود اقتصاديا واجتماعيا وتراجع سيادة الدولة في الـسهل الـساحلي               " ويضيف  
  ".مالي والجليل ومرج بني عامر والنقب الشمالي فإن العرب يتزايدون عددا، بأرقام مطلقة ونسبيةالش

  "دولة تل أبيب"
يتقلص يوما عن يوم وينحصر في منطقة تل أبيب، حيث تتركز           " اإلسرائيلي"وتوضح الدراسة أن الكيان     

نتيجة التمييز  " األطراف اليهودية "عف  الموارد الجوهرية المختلفة ويتزايد عدد اليهود فيها فيما يستمر ض         
  .في الخدمات والفرص بين المركز وسائر البالد، واالحتكاك المتواصل مع المواطنين العرب

ويستعرض الباحث الذي يحذر منذ سنوات من رحم المرأة العربية، استئثار مركز البالد الـذي يـسميه                 
لتربية، الصحافة والثقافة مقابل ضـعف الـضواحي،        بالموارد والقدرات بالمال، العمل، ا    " دولة تل أبيب  "

( وتتسع الهوة بمستوى المعيشة بينهما باستمرار حيث يتمتع سكان تل أبيب بثقافة كوسموبوليتية            "ويضيف  
 .غنية بجودة حياة عالية وينغمسون بملذاتها وسط المباالة لما يجري في األطراف           ) وخصخصة كل شيء  
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مـن  % ٩٠من رجاالت المؤسسة األكاديمية والعلـوم، و % ٦٠" ل أبيبدولة ت"وبحسب الدراسة يقيم في     
  .من المهندسين% ٥٤الفنانين، و

  الملذات وتشويه صورة الواقع
دولة تل أبيب وتغطية شـؤون حيـاة        "لتقوقعها في   " اإلسرائيلية"وتوجه الدراسة انتقادات الذعة للصحافة      

ف، بل رفضهم المشاركة في مناسبات فـي الـضواحي          األغنياء وثقافة القيل والقال لديهم وإهمال األطرا      
عندما يقـيم   "وتضيف   "".اإلسرائيلي"بعكس مؤتمر هرتزليا السنوي وبالتالي تشكيل رؤية مشوهة للواقع          

ستجلس الصحافة العبرية أيـضا علـى       " إسرائيل"الشعب اليهودي لجنة تحقيق الستكشاف أسباب انهيار        
  ".كرسي االتهام

  توزيع على الورق
الداعية للتوزيع السكاني في أنحاء البالد وبقاءها حبرا علـى          " اإلسرائيلية"نتقد معد الدراسة السياسات     وي

لقد توقفت عملية نشر السكان اليهود في       "ورق، فيما تتواصل بقوة عملية االنطواء في تل أبيب، ويضيف           
واالجتماعية وبالتالي القـدرة علـى      أنحاء البالد بالكامل في العقد األخير فيما تتسع الفوارق االقتصادية           

" إسـرائيل "وتؤكد الدراسة أنه في حال استمرت الحالة هذه ستطبق           "".اإلسرائيليين"التحمل والعطاء لدى    
 وستختزل وجودها في شريط ساحلي يمتد من حيفا إلى عسقالن           ١٩٤٧بكلتا يديها قرار التقسيم من العام       

يعني تهديـدا   ) تل أبيب (الدولة،  " قلب"رار انطواء اليهود في     ان استم "مرورا بتل أبيب بالوسط، وتضيف      
لن تقـوى عندئـذ علـى    " إسرائيل"مباشرا لها وتعرض المشروع الصهيوني برمته لفوضى رهيبة، ألن     

" إسـرائيل "إذا لم تتوقف هذه الـصيرورة فـستواجه         .  تقريبا هو البداية   ٢٠٢٠الحياة زمنا طويال والعام     
 تل أبيب، تلك الدولة الممتدة من الخضيرة حتى عسقالن مع جيب القدس لن تقوى               كارثة حقيقية ألن دولة   

  ".على البقاء من دون عمق وجبهة داخلية
  نماذج عالمية

على حساب مدينة القدس، وتقول     " إسرائيليين"وتوجه الدراسة انتقادات إلقامة مدينة موديعين التي تجتذب         
ة هو أمر خطير استراتيجيا وأمنيا، وتلفت إلى أن المـس بـه           إن تركيز األهداف العسكرية في قلب الدول      

% ٤٩،٢وتشير إلى أن اليهود في فلسطين التاريخية اليوم باتوا يـشكلون            . سيحيد كل القوى الفاعلة فيها    
  . مذكرة بوجودهم وسط بحر عربي وإسالمي٢٠٢٥عام % ٤١،٨من السكان فقط وتتوقع تراجعهم إلى 

ة لحاالت مشابهة تعرضت النهيارات سياسية جراء اخـتالف األطـرف عـن      وتقدم الدراسة نماذج كثير   
المركز من النواحي اإلثنية واالقتصادية والخدماتية منها جنوب السودان، كردستان وأذربيجان وجنـوب             

  .لبنان، يوغسالفيا وأوكرانيا، كوسوفا والكيبك في كندا وغيرها
  المواطنون العرب

 لواء المركز هم من اليهود والبقية من العرب الذين تتزايـد نـسبتهم              من سكان % ٩٢وتقول الدراسة إن    
نتيجة الزيادة الطبيعية، وتشير الدراسة الى أن نسبة اليهود في مناطق الجليل الجبلية التي دخلت ضـمن                 

فقط فيما تبلغ نـسبتهم فـي وادي        % ٢٤-٢٢ ما بين    ٢٠٠٧الدولة العبرية في قرار التقسيم، بلغت عام        
% ٦٩قط بينما تتساوى نسبة العرب واليهود في منطقة بئر السبع بعدما كانت نسبة اليهـود                ف% ٥عارة  

  .١٩٩٠في العام 
ذاتها كدولة اليهود بكل تعريفاتها، رموزهـا،       " إسرائيل"وتقر الدراسة بوجود تناقض واضح بين تعريف        

يعتـرف  "هـا، وتـضيف     مؤسساتها وتكريس هيمنتهم فيها وبين مبدأ تساوي الحقوق لكل المـواطنين في           
كدولة غير أنهم يرفضون صبغتها اليهودية اإلثنيـة ويعتبـرون أنفـسهم            " إسرائيل"المواطنون العرب ب  

  ". صهيوني وهم يعتبرون أعداء-معادين للصهيونية، بل يشككون في أحقية وجودها ككيان يهودي
 ثقافيـا واقتـصاديا مـع       -عياوتشير الدراسة لخطورة عدم تماثل المواطنين العرب سياسيا وطنيا، اجتما         

وتدعي الدراسة أن    .الدولة، بل يعتبرونها عدوا من حولهم منذ النكبة، سلبهم حقوقهم وما زال يضطهدهم            
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على خلفية تزايد عـددهم فـي       " دولة تل أبيب  "المواطنين العرب يلعبون دورا في نشوء حالة االنطواء و        
خصوصاً في ظل استمرار التوتر بين الشعبين داخل        األطراف وتفضيل اليهود فيها على الرحيل للمركز،        

  .الدولة
وتتحدث الدراسة عن الزيادة الطبيعية الكبيرة للمواطنين العرب وتنامي قوتهم، وسيطرتهم تدريجيا علـى              

وينعكس االحتكاك بين العرب واليهـود      "وتضيف  . األطراف التي تفقد الدولة السيادة عليها جراء إهمالها       
نف والسرقات واالغتراب المتبـادل وبنظـرات عدوانيـة والـشعور بفقـدان األمـن       في األطراف بالع 

في مركز البالد فال يفهمون وال يدركون حقيقة ما يجـري           " الجزر الغربية "وبانتفاضات عنيفة أما سكان     
  ".والصحافة العبرية ال تعكس هذا الواقع

التـي  " األحداث التخريبيـة  "زايد عدد   وتدعو الدراسة للعمل الفوري لنقل سكان يهود للضواحي نظرا لت         
 إضافة النتشار المد الوطني منذ يـوم األرض، وتـضيف           ٢٠٠٠شارك فيها مواطنون عرب منذ العام،     

  ".وبموازاة ذلك البد من التعامل الموضوعي مع المواطنين العرب"
 للمركـز،   وتقول الدراسة إن بقاء العرب فقراء في األطراف ألنهم يرفضون الهجرة ألسـباب مختلفـة              

ال عجب إذن أن يضاف البعد االقتصادي واالجتماعي والتربوي إلى التوترات الجيوسياسـية             " وتضيف  
  ".القائمة بين العرب واليهود

  الخطة المرحلية
اليوم يشكلون مجتمعا كبيرا لديه وعي قومي بارز، ويرى نفـسه           " إسرائيل"وترى الدراسة أن العرب في      
هناك احتماالت كبيرة أن تنشأ عبر شقي الخط األخـضر قـوى            "وتضيف  جزءا من الشعب الفلسطيني،     

  ".فلسطينية واسعة وقادرة على التقارب تمهيدا إلنشاء دولة فلسطينية كبرى من البحر حتى الصحراء
" إسرائيل"ويرى سوفير أن الفلسطينيين يعملون وفق خطة تدريجية تقضي بزعزعة األغلبية اليهودية في              

لى قبل أن يحولوها الى دولة ثنائية القومية في المرحلة الثانية، على أن تـصبح دولـة                 في المرحلة األو  
ويتحدث عن وجود تسعة ماليين فلسطيني عبر شقي        . فلسطينية من البحر الى النهر في المرحلة النهائية       

خل  موضحا أن ذلك سيصعد التوترات القومية دا       ٢٠٢٠ مليونا في العام،   ١٣نهر األردن، إذ سيصبحون     
  . مقابل ستة ماليين يهودي أغلبهم في دولة تل أبيب-وبينها وبين الفلسطينيين عامة" إسرائيل"

  الطريق للهجرة المعاكسة
من ناحية االزدحام السكاني وانهيار شـبكة  " دولة تل أبيب"تحذر الدراسة من مغبة استمرار االنطواء في        

كل ذلك سيؤدي إلى تدهور اجتماعي      " ، وتضيف   المواصالت وتعاظم المخاطر البيئية والنقص باألراضي     
ينعكس بانحسار الهدوء وزيادة العنف والمظاهرات والسرقات والمخالفات وزعزعة األمـن الشخـصي،             
وهي ظواهر تتزايد منذ مطلع التسعينات وسيشجع ذلك جزءا من اليهود في المركز على الهجـرة الـى                  

  ".الغرب بحثا عن جودة المعيشة
  توصيات

، من بينها إعادة توزيع اليهود في األطـراف واالسـتجابة           "الكارثة"الدراسة عدة توصيات لتالفي     وتقدم  
ويرون أنفسهم جـزءا    " تطرف قومي وديني  "لالحتياجات المدنية لفلسطينيي الداخل الذين يشهدون مرحلة        

لخـط  هناك احتماالت كبيرة أن تتشكل قوى فلـسطينية عبـر شـقي ا            "وتضيف  . من الشعب الفلسطيني  
وتشدد الدراسة على أن الخطـة الحكوميـة بزحـف           ".األخضر تعمل سوية إلقامة دولة فلسطينية كبيرة      

نحو األطراف تسير ببطء، فيما تتعاظم      ") دولة تل أبيب  " لمنع تقوقع السكان في المركز ومواجهة       (المركز
ة للتغييـر وتنطـوي     قوة وانعزالية العرب في األطراف وتسير بسرعة أكبر نحو فرض حقائق غير قابل            

" الزحف التأبيبي "نحن في سباق مع الزمن فمن ينتصر أوال         " وتضيف  . اليهودية" إسرائيل"على كارثة ل    
  ".على حيز األطراف وحاليا تبدو الغلبة من نصيبهم" اآلخرين"أم سيطرة 
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ي بإنقـاذ مدينـة     من الكارثة، أولها في المجال الجغرافي ويقض      "" إسرائيل"إنقاذ  "وتقترح الدراسة سبال ل   
كمـا  . القدس وتعزيز منطقة األغوار والنقب وبئر السبع تحديدا من خالل استجالب مليون مهاجر جديد             

تقترح الدراسة تحويل موارد وطنية من تل أبيب إلى األطراف وتقريبها لمركز البالد بشبكة مواصالت،               
العفولة، كرمئيل، ديمونـة، بئـر      : يملألقال" دولة تل أبيب  "عالوة على نقل مؤسسات مدنية وعسكرية من        

  ).ال تتضمن توصياته مدينة عربية واحدة(السبع، وباألساس القدس 
ويدعو سوفير إلى نقل المؤسسات الصحافية إلى القدس واألطراف من خالل نقل مؤسسات الدولة ودوائر               

وجـزء مـن الجهـود      "ف  ويضي. صناعة القرار، االستثمار بالتربية والتعليم، التشديد في تطبيق القانون        
المبذولة إلنقاذ األطراف مرتبط بتحسين جودة حياة الوسط العربي وفتح الباب أمـام تـساوي الفـرص                 

يخـرج مـساواة    " إسرائيلي"وتشكك الدراسة في احتمال ظهور قائد       ". بالتعليم والعمل وحل مشكلة البدو    
  .العرب وسكان األطراف من دائرة الوعود والكالم

  ٣/٧/٢٠٠٨تية الخليج اإلمارا
 
  !؟"حل الدولتين"ماذا بعد انهيار  .٥٤

  خالد وليد محمود
بعد الوضع الذي نتج عن الطريق المسدود الذي وصلته عملية السالم على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي،               
وألن الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين تبدو غير واقعية وصعبة التطبيق من أجـل إقامـة الدولـة                 

هل انهار حّل الدولتين بصورة نهائية لمصلحة الدولة الواحـدة          :  المستقلة، بزغ السؤال التالي    الفلسطينية
ثنائية القومية؟ أم أن األمور تتجه باتجاه مغاير؟ ويبدو أن هذا السؤال يتـردد كثيـراً داخـل األوسـاط                    

  .اًاألميركية كما في األوساط اإلسرائيلية، ولو أنه في الوسط الفلسطيني مايزال همس
هذا السؤال المطروح في أروقة مراكز البحث الغربية، جاء في الوقت الذي يتراجع فيـه حلـم الدولـة                   

وفي تقدير مراقبين، فإن إعادة توحيد الضفّة والقطاع باتـت          . الفلسطينية المستقلّة أكثر من أي يوم مضى      
ل ترسيخ التقطيع الجغرافي    عملية معقّدة، وإن الوضع الراهن مرشّح لالستمرار، وإن في مصلحة إسرائي          

وما لم تحدث معجزة سياسية تعيد خلـق        . وتكريسه بكل األشكال الممكنة، وليس ثمة ما يدّل على العكس         
هـو  ) إسرائيل والـضفّة وغـّزة    "(الدول الثالث "نوع من التوافق االجباري بين الفلسطينيين، فإن منطق         

  .أو البعيدالسائد، وهو منطق ال يشكّل حالً على المدى القريب، 
ومع توالي االنهيارات السياسية داخل إسرائيل، والمأزق الذي يعيشه أولمرت، وتراجع الدعم األميركـي              
للعملية السلمية في المنطقة، فإن الكالم عن مفاوضات تقود الى اتفاق حـول اإلطـار النهـائي للدولـة                   

  .الفلسطينية القابلة للحياة، بات ضرباً من الوهم وتضييع الوقت
أن الممارسات العسكرية واالستيطانية اإلسرائيلية منذ ستة       : أوالً.مكن التدليل على ذلك بمعطيات بسيطة     ي

 بالمائة مـن الـضفة      ٤٠عقود، بّدلت الجغرافيا السياسية بصورة جذرية، فهذه المستوطنات تحتل مساحة         
بيعية وطرقـات مخّصـصة     الغربية، فيما المساحة المتبقّية عبارة عن مناطق عسكرية مقفلة ومحمّيات ط          

وقد أعلن مؤخراً عن نية إسرائيل بناء مئات الوحدات االستيطانية في منطقة القـدس              . لإلسرائيليين فقط 
، مفصولة بشكل كامـل     "الموعودة"الشرقية، وهي التي من المفترض أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية           

أن : ثانيـاً . ية اآلخذة في التضخّم عاماً بعد عام      تقريباً عما تبقّى من الضفة بطوق من المستوطنات اليهود        
هناك جدار فصل عنصري يتلوى كالثعبان في أراضي الضفة، أكل األخضر واليابس، كما أن المـساحة                

أن الموقف األميركي من عملية السالم أشـهره        : ثالثاً. المخّصصة للفلسطينيين مزروعة بمئات الحواجز    
 الكنيست عند زيارته األخيرة إلسرائيل، وفيها تخلى عن وعوده          جورج بوش على المأل ومن على منصة      

، مجّرد فرضية تجاوزتها األحـداث، ومنـاورة        "حّل الدولتين "التي قطعها على نفسه، لذا بات الكالم عن       
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مكشوفة لتحييد الصف العربي في أي مواجهة أميركية أو إسـرائيلية محتملـة مـع إيـران، علمـاً أن                    
  .خل اإلدارة األميركية، يعارضون تماماً قيام الدولة الفلسطينية المستقلّةدا" المحافظين الجدد"

من هذا المنطلق، عاد الحديث مجدداً عن الدولة ثنائية القومية على كل مساحة فلسطين االنتدابية، طبعـاً                 
) راسـخة من منطلقات أيديولوجية    (القائلون بها تتعدد دوافعهم ومنطلقاتهم، فمنهم من يرى في هذه الفكرة          

اإلسرائيلي، ومنهم من يرى في ذلك حالً يتعامل مع األمر الواقـع            -حالً عادالً وممكناً للنزاع الفلسطيني    
واألمور المستجدة على األرض، التي تمنع بشكل فعلي تطبيق فكـرة الدولـة أحاديـة القوميـة لكلتـا                   

  .المجموعتين القوميتين
ي مؤسسة بحثية أميركية نشرت دراسة قبل أيام أكـدت          ، وه "مؤّسسة كارنيغي للسالم الدولي   "من هؤالء   

أن خيار الدولة الواحدة بات األكثر واقعية، وهو الخيار الذي يفترض أن تلتـزم بـه اإلدارة األميركيـة                   
التي اعدها البروفيسور في العالقات الدولية ناثان براون وهو أستاذ في           –وجاء في هذه الدراسة     . الجديدة

 أن مشروع الدولتين يبدو الخيار األكثر جاذبية، لكـن          -ية في جامعة جورج واشنطن    قسم العالقات الدول  
أبـرزهم الراحـل    (تحقيقه بات صعباً جداً، وفي السنوت األخيرة تلقّف عدد من المفكّرين الفلـسطينيين              

العـام  فكرة الدولة الواحدة مزدوجة القومية بكثير من االهتمام، لكن التوّجـه اإلسـرائيلي              ) إدوارد سعيد 
  .مايزال يعتبرها بمثابة الخطر الذي يهّدد المشروع اليهودي التوراتي

ال شك أن فشل عملية السالم، بكل ما تحمله من استحقاقات، سيعيد طرح بدائل وسـيناريوهات أخـرى،                  
سيما في ظل الصعوبات والعوائـق  " ثنائية القومية"منها الطرح الذي يؤكد عليه براون، وهو فكرة الدولة       

ام إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك إزاء الواقع على األرض                أم
  .قدرتها على الوقوف على رجليها واالستمرار بالحياة) يوماً بعد يوم(الذي يفقد هذه الدولة العتيدة

ات القليلة الماضية، كما ازدادت     نعم، لقد ازداد التساؤل حول إمكانية نجاح حّل إقامة الدولتين خالل السنو           
الرؤية التشكيكية، حتى من جانب الذين كانوا قد وضعوا ثقتهم بهذا الحّل، وعلّقوا آماالً كبيرة عليه فـي                  

وإذا لم تُعالج إدارة الرئيس بوش، وهي في نهاية واليتها، األوضاع األساسية التي تقّوض حـّل     . الماضي
والبدائل الممكن توافرهـا    . ها سوف تكون مجبرة على البحث عن بديل       الدولتين، فإن اإلدارة التي ستخلف    

ستكون أسوأ بكثير بالنسبة لجميع األطراف المعنية، من منطلق أنه كلما تعقّدت إمكانيات الحـل المبنـي                 
  .على فكرة الدولتين، ارتفعت نسبة القائلين بحل الدولة الواحدة ثنائية القومية

  ٣/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  زايدات على هامش التهدئةم .٥٥

  لمى خاطر
لعل من أعظم بركات التهدئة األخيرة هي تلك اليقظة المفاجئة لبعض الكتائب والمجموعات التي تنـسب                
نفسها للمقاومة، والتي تذكرت فجأة أن هناك اعتداءات صهيونية تستوجب الـرد، وأن الـصمت عليهـا                 

بير أحد بيانات كتائب األقصى، التي يصدر عنها يومياً         على حد تع  ) خيانة(واحترام التهدئة هو جريمة أو      
عشرات البيانات المتضاربة إما لتبني عمليات ليست من تنفيذها، أو للتهجم على حمـاس، أو لمباركـة                 

  !وتأييد هذا القيادي أو ذاك من حركة فتح
ة بحق الوطن وهي    فجأة تذكرت كتائب األقصى أن هناك احتالالً واعتداءات صهيونية، وأن التهدئة جريم           

التي عاشت في سبات عسكري عدة سنوات وآثر ناطقوها الوهميون أصحاب الكنى المتعددة االعتيـاش               
على بطوالت القسام واختالس جهدهم وخاصة في الضفة، حين كان القسام على مدار السنوات الماضـية    

س بـالنكوص واالنـشغال     وحتى يوم إعالن التهدئة يعمل بصمت، وغيره يتبنى عملياته، ثم يتهم حمـا            
  !بالمناصب والكراسي عن الجهاد
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المحسوبة على فتح في مهاجمة التهدئة بل تجاوزه إلـى قادتهـا    ) العسكرية(ولم يقف األمر عند األجنحة      
والناطقين باسمها وإعالمييها ممن بتنا نسمع منهم كالماً عجيباً سواء في تحليلهم لدوافع التهدئـة أو فـي                  

ن كان طبيعياً أن يثير أي تفوق سياسي حمساوي الحنق والغيرة لدى الفتحاويين، فـإن               مهاجمتهم لها، وإ  
غير الطبيعي أن تتبارى الجموع الفتحاوية في ممارسة عملية إسقاط نفسية مكشوفة لمواقفها على سـلوك                

  .حماس، وأن ترميها بمقارفاتها السيئة على صعيد التعامل مع المقاومة
حدود شرح الفرق الجلي بين تهدئة حماس وبين ما كانـت تـسعى قيـادة فـتح                 لن نقف هنا طويالً عند      

السياسية لتحقيقه من وقف للمقاومة وتصفيتها، فحماس حتى بعد موافقتها على التهدئة لم تخجل من القول                
إن الفترة القادمة ستكون لترتيب الصفوف والتقاط األنفاس واإلعداد لجولة جديدة من المواجهـة يـدرك                

 وخصوم حماس قبل غيرهم أنها قادمة ال محالة، وأن حماس ستكون رأس حربتها والدرع األكثـر                 أعداء
منعة وتحصيناً وحسن بالء في مواجهة العدوان الصهيوني، بينما ستختفي حينها من المشهد كل أبـواق                

 فتح والمعبر   )مقاومة( الممثل الحقيقي لـ     –المزايدة الرخيصة التي تنشط اآلن، وستكون لزكريا الزبيدي         
 – صاحب بيانات الصواريخ الكيماويـة والجرثوميـة الـشهيرة           – كما ألبي قصي     –األبرز عن أزمتها    

  !هوايات أكثر نجاعة وجدوى من ممارسة أي فعل مقاوم حقيقي حين يجد الجد
ولن نستقصي كذلك كل أشكال المزايدات والسخافات التي طرحت على هامش التهدئة من قبيـل اتهـام                 

ت المرابطين القسامية بأنها باتت تنتشر لمنع إطالق الصواريخ على سيدروت رغم أن الـصواريخ               وحدا
التي تم إطالقها بعد التهدئة كانت قصيرة المدى والنفس وفيها داللة واضحة على الفرق في طبيعة وحجم                 

ة زوراً وبهتاناً ممـن     الفعل الجهادي حين يكون بأيدي المجاهدين الحقيقيين وليس بأيدي المنتسبين للمقاوم          
  !ال تتجاوز غايتهم الكيد لحماس أو اإلثبات لمموليهم أنهم في الميدان ويؤدون واجبهم في المقاومة

 رئيس جهاز األمـن     -لكن أطرف ما طرح في سوق المزايدات هذا كان مطالبة السيد جبريل الرجوب              
س بالصبر على شباب فتح ألنها كانت فـي          حما –الوقائي في الضفة سابقاً ورئيس اتحاد كرة القدم حالياً          

وأحسب أننا لسنا بحاجة لنذكر السيد الرجوب وكل        ! السابق تخرب اتفاقات التهدئة التي كانت تعقدها فتح       
من يرددون مثل هذا الكالم أن حماس أعلنت منذ اليوم األول للتهدئة أنها لـن تتحـول لـشرطي يقمـع                     

ختلف الفصائل باحترام كلمتها التي توافقت عليها مـع حمـاس،           المقاومة وكل ما في األمر أنها تطالب م       
الذي أبدته فتح وتحديداً جهاز األمن الوقائي       ) الصبر(ومن جهة أخرى لسنا بحاجة لتذكيره أيضاً بطبيعة         

على مقاومي حماس قديماً وحديثاً وبدون أن يكون هناك توافق وطني على اتفاق للتهدئة، ومـا مـصير                  
ادل عوض اهللا والمهندس محيي الدين الشريف وخلية صوريف، ومعتقلي سجن بيتونيا            الشهيدين عماد وع  

عنا ببعيد، وكذلك الدور األمني المخزي الذي تمارسه أجهزة أمن فتح في الـضفة، والتـي كـان آخـر                   
بطوالتها عملية مالحقة ومحاصرة المجاهد عالء أبو الرب أحد عناصر سرايا القدس، ثـم قيـام وحـدة             

ولست أدري كيف يجرؤ عاقل على مقارنة توافق وطنـي          ! خاصة بنصب كمين له ومطاردته    صهيونية  
بخصوص تهدئة مشروطة ومحدودة المدة ال ينكر أحد حاجة المقاومة لها قبل كل شـيء، مـع جـرائم                   
التنسيق األمني ودوريات مالحقة المقاومة المشتركة وتسليم المقـاومين لقـوات االحـتالل أو اغتيـالهم                

  !لةبالوكا
ثم ما دامت المقاومة مهمة لهذا الحد في عرف بعض الكتائب من فتح إلى اليسار صاحب الرصيد المقاوم                  
الزهيد على األرض فأين هي ساحة الضفة من فعلهم؟ أال يستحي أباطرة الكتائب الفتحاوية مـن انتقـاد                  

ودون حياء  مقابل الحصول      وهم الذين باعوا سالحهم في الضفة جهراً         – حتى لو كانت مجانية      –التهدئة  
  على عفو صهيوني  ووظيفة في أجهزة األمن؟

المفارقة أن حماس المالحقة صهيونياً وفتحاوياً في الضفة كانت هي الفصيل العسكري األكثر حـضوراً               
في الفعل المقاوم في السنوات األخيرة وهو ما تثبته الحقائق يوماً بعد يوم مع الكشف عـن كـل خليـة                     
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ست نشاطها في الضفة قبل تعرضها لالعتقال، ورغم ذلك فإن بعض الفصائل المجهرية ال              حمساوية مار 
  .تتورع عن االنتقاص منها، والتشكيك في نواياها فيما يخص التهدئة األخيرة

أما الزعم بأن حماس كانت تعمل على تخريب اتفاقات التهدئة السابقة فهذه حجة داحـضة، ذلـك أن أي                   
 فصائلي كانت حماس تبدي حياله التزاماً كبيراً، وليس أدل على ذلك من تهدئة عام               اتفاق سابق تم بتوافق   

 والتي تزامن مع اإلعالن عنها إقدام االحتالل على اغتيال قائد كتائب القسام في جنـوب الـضفة                  ٢٠٠٢
عبد اهللا القواسمة، ورغم ذلك فقد أجلت حماس عملية الرد على اغتياله حوالي شـهرين حـين سـقطت                   

  .هدئة جراء تراكم الخروقات الصهيونية الكبيرةالت
ومن البدهي القول إنه ليس متوقعاً لهذه التهدئة أيضاً أن تستمر طويالً وهي قد تسقط أيضاً قبـل سـقفها                    
الزمني المتفق عليه، أو قد تعاجلها قوات االحتالل بعملية اقتحام جزئية أو كلية للقطاع، وحينها سـتكون                 

مع تلك التداعيات كما ينبغي وكما كان دأبها على الدوام، بل لسنا نبالغ إن قلنا إنها                حماس جاهزة للتعامل    
  .ستكون الفصيل المتفرد في أية مواجهة قادمة

ولكن تخطئ اآلن بعض الفصائل إن ظنت أنها بعملية عرض عضالتها تلك وبـذلك األسـلوب الكيـدي         
امية لمشروع المقاومة ورائدة فيه، وهي قبل       المراهق ستفلح في االنتقاص من صورة حماس ومكانتها كح        

  .كل شيء إنما تسيء لنفسها وتكشف بشكل جلي عن عمق أزمتها الوطنية وتجلياتها النفسية
أما حماس فإن ريادتها لمشروع المقاومة كل هذه المدة ومراكمتهـا إلنجازاتهـا الجهاديـة وتطورهـا                 

قة برؤيتها العتبارات التصعيد والتهدئة، واالطمئنـان       العسكري على مر السنين يؤهلها ألن تغدو أهالً للث        
إلى سالمة مواقفها التكتيكية ونبل أهدافها، لكن نفوساً سليمة وعقوالً مدركة هي فقـط مـن بمقـدورها                  
اإلقرار بهذه الحقيقة بعيداً عن سوق المزايدات الحزبية والـشعارات الفارغـة والتـصريحات الـسقيمة                

  . أو تعمد التخريب لغايات هي أبعد ما تكون عن المصلحة الوطنيةالمدفوعة بالكيد أو الحسد
  ٣/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

 
   والتهدئة الشاملة"عملية الجّرافة" .٥٦

  عريب الرنتاوي
في القدس، قد فعلها بدافع     " عملية الجّرافة "حتى كتابة هذه السطور، لم يكن واضحا بعد، ما إذا كان منفذ             

افع التي تحرك الفلسطينيين نحو االنتقام، أم أنه عضو في خلية تتبع فصيال             انتقامي فردي، وما أكثر الدو    
 .لم يكشف عن هويته بعد

لكن وبصرف النظر عن هذه التفاصيل، فإن عملية الدهس الجماعي التي نفذها فلسطيني في قلب القدس،                
ليـه مختلـف القـوى      تعيد االعتبار لمطلب التهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة، الذي كانت تـصر ع           

 .الفلسطينية، وتعارضه إسرائيل الراغبة باالحتفاظ بيد طليقة في الضفة الغربية
من منظور اتفاق التهدئة، ال تعد هذه العملية خرقا لالتفاق أو تجاوزا على التهدئة، وقد سبق إلسرائيل أن                  

لتهدئة وبذريعة أنهـا ال     نفذت عمليات اغتيال ودهم واعتقال وتجريف واستيطان في الضفة، تحت جنح ا           
تشمل الضفة الغربية، وعندما أطلقت حركة الجهاد صواريخها من غزة ردا على مقتل اثنين من كوادرها                
في الضفة، قيل أنه ال يجوز للجهاد أن تفعل ذلك، فإسرائيل بقتلها كوادر جهادية في الضفة ال تكون قـد                    

 ."غزة أوال: "خرقت اتفاق التهدئة القائم على فلسفة
بنفس المعايير والمكاييل، يجب أن ال ينظر لهذه العملية، وبصرف النظر عـن الموقـف الـسياسي أو                  
األخالقي حيالها، بأنها خرق لالتفاق الذي توصل إليه الوسيط المصري بعد جهد مضن بـين إسـرائيل                 

ل الـضفة   وحماس، بل يجب أن تعجل هذه العملية في إقناع دوائر صنع القرار في القدس بضرورة شمو               
 .الغربية باتفاق التهدئة، واختزال الفترة التجريبية الممتدة ألشهر ستة تفصل بين تهدئة غزة وتهدئة الضفة
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عملية القدس، ومن قبلها مسلسل العمليات اإلسرائيلية العدوانية الذي لم يتوقف فـي الـضفة الغربيـة،                 
تها وإقدامها على إطالق صواريخ ضـد       من مقتضيات التهدئة وموجبا   " التفلّت"ومحاوالت بعض الفصائل    

التهدئة، وشواهد على قصوره عن تلبية      " هشاشة"مستوطنات الجنوب والنقب، جميعها مؤشرات دالة على        
مقتضيات استعادة االستقرار والهدوء، ودالئل على وجوب العمل سريها لسد ثغرات هذه االتفاق، واليوم              

 .جاح التهدئة واستعادة الهدوءقبل غد، هذا إن كانت هناك نّية حقيقية إلن
أما إن كانت إسرائيل ماضية في لعبة شراء الوقت وتقطيعه، وتوافق على التهدئة على أمـل أن تخـرق                   
فلسطينيا أو أن تتسبب في تعميق االنقسامات الفلسطينية الداخلية، أو توسيع شـقة الخـالف المـصري                 

ئة غزة، ولن تتعلم درس الفلـسطيني الـذي قـرر           الفلسطيني، فإنها لن تقبل بإدراج الضفة في سياق تهد        
 .امتطاء الجّرافة بعد أن سّدت عليه مختلف المنافذ والمخارج والمداخل

أحسب أن آخر ما كان يمكن أن يخطر على بال المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، هو أن يمتطي فلـسطيني                   
ينية، لينفذ عملية تتسبب بكـل هـذه        صهوة جّرافة، مؤكد أنها عاثت استيطانا وتجريفا في األرض الفلسط         

وال فـي ذروة االعتقـاالت      " الجـدار "لم يؤخذ بنظر االعتبار عنـد بنـاء         " السالح"الخسائر، فمثل هذا    
 .والمداهمات والمالحقات للكتائب والسرايا والمطاردين والمالحقين

شعب الفلسطيني، وال حـدود     ال حدود لإلجراءات اإلسرائيلية األمنية والعقابية، الفردية والجماعية ضد ال         
للوسائل واألشكال التي ستخطر على بال الفلسطينيين لتخطي هذه اإلجراءات واجتياز تلك العوائق، وإلى              
أن يقنع اإلسرائيليون بأن ال أمن لهم من دون األمن للفلسطينيين، وبأن ال سالم لهـم مـن دون الـسالم                     

 .ونهر الدم سيواصل جريانهللفلسطينيين، فإن مسلسل العنف ستتوالى حلقاته، 
  ٣/٧/٢٠٠٨الدستور 

 
  إلى أين؟... قضية فلسطين بعد بوش .٥٧

  وحيد عبد المجيد. د
ما الذي ينتظر قضية فلسطين بعد شهور قليلة عندما يغادر الرئيس األميركي جورج بوش البيت األبيض 

  ؟"إلى جنبدولتين لشعبين تتعايشان في سالم جنباً "بشأن " فكرته"حامالً معه ما أسماه 
اإلسرائيلية، التي استؤنفت عشية مؤتمر - فلم يبق ما يبرر انتظار أن تسفر المفاوضات الفلسطينية 

في نوفمبر الماضي، عن أكثر من بيان عام ال يضيف شيئاً وال يحفظ أمالً في إمكان التوصل " أنابوليس"
 عباس إلى بعض القادة العرب، وما نقله الرئيس محمود. إلى حل يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وبغض . خالل األسابيع األخيرة، عن مسار المفاوضات الجارية، يؤكد ذلك ويعبر عن إحباط ال سابق له
النظر عن صحة ما نقل عنه من أنه يرغب في االستقالة، فقد بات واضحاً أن الطريق إلى حل نهائي 

  .لقضية فلسطين صار مسدوداً أكثر من أي وقت مضى
هنا مغزى السؤال عن مصير قضية فلسطين بعد انتهاء والية اإلدارة األميركية الحالية، حين يثبت ومن 

  .ليست سوى وهم كبير" الدولتين لشعبين"لمن لم يتأكدوا بعد، أن حكاية 
ليس في إسرائيل اليوم من يقبل دولة ثنائية القومية، ألن حرمان الفلسطينيين فيها من حقوقهم ال يمكن 

  "!يهودية الدولة"ومن هنا شعار .. .دوامه
والمعضلة األكبر اليوم هي عدم وجود حلول بديلة لهذا الحل الذي استثمر كثير من الفلسطينيين وكل 

 ١٩٦٧العرب جهدهم فيه منذ بداية الثمانينيات، عندما أصبحت الدولة المستقلة في األراضي المحتلة عام 
  .ال تام عن األردن أو في اتحاد كونفيدرالي معهعنوان القضية الفلسطينية، سواء في انفص

ولذلك كان رئيس الكنيست األسبق أبراهام بورغ واهماً، أو محاوال تسويق الوهم، عندما بدا قبل أيام 
شديد التفاؤل ليس فقط بإقامة دولة فلسطينية، ولكن أيضاً بأن حل الدولتين سيؤدي إلي دولة واحدة ثنائية 

  .سطينيينالقومية لليهود والفل
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اآلخذين في االنقراض، كان يتحدث في يوم " العمل"حزب " حمائم"والمفارقة أن بورغ الذي يعتبر من 
دراسي أقامه مركز حقوقي حول قانون أقره الكنيست مؤخراً ويقضي بمنع المواطن العربي في إسرائيل 

ن بداية سلسلة تشريعات ويعد هذا القانو! من الزواج من عربية من خارج إسرائيل) ١٩٤٨فلسطينيو (
 وتحجميهم في إطار ١٩٤٨وإجراءات إسرائيلية ستتواصل في الفترة المقبلة بهدف محاصرة عرب 

  .إضفاء طابع يهودي أكثر صرامة علي هذا الكيان
ومن شأن هذه التشريعات واإلجراءات أن تنسف أية إمكانية لفكرة الدولة ثنائية القومية، سواء كمرحلة 

فلم تعد فكرة . ولتين وفقاً ألوهام بورغ، أو كبديل عن هذا الحل الذي تتراجع فرصته كل يومتالية لحل الد
الدولة ثنائية القومية خياراً ممكناً وال حالً مطروحاً بالصيغة التي تبناها بعض المفكرين الفلسطينيين، مثل 

طينية مستقلة إنما هو خيار الراحل ادوارد سعيد الذي رأى منذ بداية العقد الماضي أن إقامة دولة فلس
مستحيل من الناحية الجغرافية، وأن اإلصرار عليها يعبر عن سذاجة سياسية في ضوء الوقائع الجديدة 

وقال، منذ حوالي عشرين عاماً، إن . التي تخلقها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية وقطاع غزة
 فضالً عن انفصالها عن قطاع غزة، األمر االستيطان اإلسرائيلي يعزل أجزاء الضفة عن بعضها بعضا،

الذي يجعل الدولة المتصلة جغرافياً القابلة للحياة غير ممكنة، ويخلق عدة كانتونات معزولة، أحدها 
جنوبي في بيت لحم والخليل، والثاني شرقي بأريحا، وثالث شمالي في جنين وقلقيلية وطولكرم ونابلس، 

لذلك دعا سعيد إلى استبدال الحل القائم على الدولة ثنائية . والبيرةوربما رابع في الوسط يضم رام اهللا 
وكان هذا أيضاً هو االتجاه الذي اهتم به في الوقت نفسه بعض الخبراء . القومية بخيار الدولة المستقلة

التي " هيلينا كوبان"والباحثين األوروبيين المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني، مثل الباحثة البريطانية 
اقتربت من الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وألفت 

 من فشل حل ١٩٩٤فقد حذرت كوبان منذ عام . كتابين من أهم الكتب الغربية عن قضية فلسطين
  .ة القوميةالدولتين، وتراجع إمكانات إقامة دولة فلسطينية، ودعت إلى االهتمام بحل الدولة ثنائي

غير أن هذه األصوات لم تلق آذاناً صاغية لدى القيادة الفلسطينية، في وقت بدا أن الدولة المستقلة يمكن 
 فأعطى دفعة قوية للرهان على هذه ١٩٩٣أن ترى النور، خصوصاً وأن اتفاق أوسلو جاء في عام 

  .الدولة
ظرياً أمام خيار الدولة الفلسطينية المستقلة بينما وكان التناقض الكامن في بنية ذلك االتفاق أنه فتح الباب ن

الذي كان مفترضاً أن يستمر لخمس سنوات فقط -ساهم في غلقه فعلياً من خالل ترتيب الوضع االنتقالي 
 بطريقة تجعل الوضع النهائي مفتوحاً على ارتباط وثيق بإسرائيل وليس على استقالل حقيقي، - 

فقد كرس مضمون االتفاق االرتباط الفلسطيني .  واالجتماعيخصوصاً على المستويين االقتصادي
بإسرائيل، وحول الدمج القسري الذي خلقه االحتالل إلى دمج اختياري، بمعزل عن أحد أهم شعارات 

  .االنتفاضة، وهو فك االرتباط االقتصادي مع إسرائيل
ارتباط األراضي المحتلة بإسرائيل، ولذلك فبدالً من السعي إلى استثمار الفترة االنتقالية من أجل تقليص 

الفائدة المتبادلة للتعاون في تطور الضفة "شهدت تلك الفترة تدعيم هذا االرتباط من خالل ما سماَّه االتفاق 
فلسطينية للتعاون -فانطالقاً من هذه الفائدة، أسس االتفاق لجنة إسرائيلية ". الغربية وغزة وإسرائيل

ر المشاريع التي تضمنها الملحقان الثالث والرابع، وهي مشاريع شملت كل االقتصادي بهدف تنفيذ وتطوي
  .ما يخطر على البال

واألهم من ذلك أن االتفاق عبر عن ذهنية فلسطينية غير معنية بالحد من االرتباط، ناهيك عن فك هذا 
 في كل شيء من االرتباط الذي ازداد حتى بلغ مبلغه الراهن الذي يجعل قطاع غزة معتمدا على إسرائيل

  .الغذاء والدواء إلى الكهرباء والوقود
ورغم ذلك، وتجسيداً لتناقض مدهش، ركز العمل الوطني الفلسطيني في ظل اتفاق أوسلو وحتى بعد 

ولم يكن تلويح . ، على خيار الدولة التي يفترض أن تكون مستقلة عن إسرائيل٢٠٠٠انهياره في يوليو 
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 الدولة ثنائية القومية من وقت إلى آخر، إال من باب محاولة قرع جرس بعض القادة الفلسطينيين بخيار
  .إنذار حين ينتابهم اإلحباط من إمكان إحراز تقدم صوب الدولة المستقلة

ولذلك، وألن غياب االهتمام الفلسطيني بفكرة الدولة ثنائية القومية حال دون االستثمار فيها، فقد بات هذا 
ي الوقت الذي تتجه إسرائيل إلى مزيد من االنغالق تحت تأثير ما تعتبره تهديداً الحل بدوره بعيد المنال ف

وما إصرارها على اعتراف السلطة الفلسطينية بها كدولة . ديموغرافياً فلسطينياً متزايداً ومتسارعاً
خوف ، إال تعبيراً عن هذا ال١٩٩٣يهودية، رغم اعتراف منظمة التحرير بها كدولة إسرائيلية منذ عام 

الذي يغلق الباب أمام أي تفكير جاد في دولة ثنائية القومية حتى إذا قبل الفلسطينيون أن يبقى الطابع 
الصهيوني مهيمناً عليها بخالف هدف الدولة الديمقراطية العلمانية ثنائية القومية الذي تبنته منظمة 

 افتراض مناقض لما صار عليه فقد قام ذلك الهدف القديم على. ١٩٦٧التحرير في شبابها عقب هزيمة 
الحال اآلن، وهو أن المقاومة الفلسطينية تستطيع إلحاق هزيمة حاسمة بإسرائيل تقوض عقيدتها 
الصهيونية بما يتيح بناء دولة يعيش فيها الفلسطينيون مع اإلسرائيليين اليهود في ظل نظام ديمقراطي 

  .علماني
وسرعان ما تخلت عنه منظمة .  ثوري، لم يصمد طويالًغير أن هذا االفتراض الذي كان أقرب إلى حلم

 إقامة سلطة وطنية على أي أرض يمكن تحريرها، ثم ١٩٧٤التحرير أو تجاوزته عندما قبلت في عام 
  . فقط، وتبنت الحل القائم على دولتين١٩٦٧حصرت مطالبها في األراضي المحتلة عام 

الوضع الفلسطيني وصلت اليوم إلى مستوى بالغ غير أن المعضلة الناجمة عن التدهور المستمر في 
الخطر، إذ باتت تتعلق بعدم إمكان التوصل إلى حل أصالً، سواء وفقاً لصيغة الدولتين أو على أساس 
دولة ثنائية القومية حتى وفق السيناريو األكثر إجحافاً بالفلسطينيين وهو إلحاقهم بالدولة اإلسرائيلية 

  .١٩٤٨ي مستوى أدنى من فلسطينيي الحالية وفق شروط تجعلهم ف
فليس هناك في إسرائيل اليوم من يقبل دولة ثنائية القومية حتى على هذا األساس، ألن حرمان 

ومن هنا اإلصرار على يهودية هذه . الفلسطينيين من بعض حقوقهم فيها ال يمكن أن يستمر لفترة طويلة
  .الدولة

 الضفة الغربية أو باألحرى األجزاء التي تقبل االنسحاب والخيار الذي تفضله إسرائيل اآلن هو إعادة
منها، إلى األردن، وتوريط مصر تدريجياً في قطاع غزة لوضعها أمام األمر الواقع، وتعبئة ضغوط 

  .دولية عليها لكي تتولى المسؤولية عن هذا القطاع بشكل ما
 اضطراب في المنطقة، فهي تسعى فإذا كانت إسرائيل ترى أنه ال مفر من أن تبقى قضية فلسطين مصدر

اآلن إلى توجيه القسم األكبر من تبعات هذا االضطراب بعيداً عنها وإلقاء تبعاته على الدول العربية 
  .المجاورة وفي مقدمتها مصر واألردن

  ٣/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                   ١١٢٧:         العدد                  ٣/٧/٢٠٠٨لخميس ا: التاريخ

  :كاريكاتير .٥٨
  

  
  ٤/٢/٢٠٠٨المستقبل 


