
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماس تعتذر عن عدم قبول دعوة مصر بحث قضية شليط قبل رفع الحصار
  !ال يوجد احتمال للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين: بيريز

 وال يوجد تنسيق بيننا وبين الفصائل. وم بعمليات عسكرية ضد إسرائيلنق: كتائب أحرار الجليل
  الهدف األول للسياسة الخارجية لحكومتنا قيام دولة فلسطينية مستقلة: ةالخارجية اإليطالي

مــشعل يلتقــي األســد ويرحــب 
 ٩تضع    وحماس .. الجاد حواربال

  مع فتح"مصالحة جدية "مبادئ لـ
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            ٢ ص                                   ١١٢٨:         العدد                  ٤/٧/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٤  ة العالقة مع مصر ويشيد بالقوات األمنية أحداث معبر رفح عفوية ويؤكد أهميعدُّهنية ي .٢
 ٥ "حوار مضغوط" إلجراء  فلسطينياً فصيال١٤ًالقاهرة ستدعو : نبيل عمرو .٣
 ٥ غا يدعو الى انهاء االنقسام وايجاد اآلليات الالزمة النطالق الحواراآل .٤
 ٥  يلغي مراسيم رئاسية ويستجوب وزير الداخلية المقال" التشريعي" .٥
 ٦  دولةالجدد تعهده بإقامة وي للتدخل في المفاوضات ه استعدادعباسبلغ ي بوش :أبو ردينة .٦
 ٦   على أوباماتعلق آمالها ةالفلسطيني السلطة .٧
 ٦ ممارسات االحتالل تفرخ منفذين لهجمات:  لشؤون القدسفياضمستشار  .٨
 ٧   للتطبيع المجانينسعى ألن ال يكون االتحاد من أجل المتوسط منبراً: سفير فلسطين بتونس .٩
 ٧  بد الوهاب المسيري المفكر عينعتهنية حكومة  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧  حماس تعتذر عن عدم قبول دعوة مصر بحث قضية شليط قبل رفع الحصار .١١
 ٨   لمقر الرئيس عباس بأنها استعراض عسكري لالنقالبة هنيةفتح تصف زيار .١٢
 ٩  اإليجابية للمصالحة د االختطاف من قبل األجهزة األمنية في الضفة يبدد األجواءتصاع: حماس .١٣
 ٩  تثمن شمول التبادل رفات دالل المغربي" فتح" .١٤
 ٩  ال حديث عن ملف شاليت قبل احترام التهدئة: لجان المقاومة .١٥
١٠وال يوجد تنسيق بيننا وبين الفصائل. نقوم بعمليات عسكرية ضد إسرائيل: كتائب أحرار الجليل .١٦
١٢   خرقاً إسرائيلياً في قطاع غزة خالل األسبوع الثاني للتهدئة١٣سرايا القدس ترصد  .١٧
١٢  معابرئيلية للتهدئة والتالعب بقضية المرار الخروق اإلسرااستياء حزبي وشعبي من است: رفح .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   في عملية السالم وتقديم مقترحات توفيقيةبوش يعتزم االنخراط شخصياً: بيلين .١٩
١٣  !لفلسطينيينال يوجد احتمال للتوصل إلى تسوية مع ا: بيريز .٢٠
١٣  جنرال إسرائيلي يستعرض سيناريوهات الحرب المقبلة .٢١
١٤  ٤٨عنصرية إسرائيلية على فلسطينيي الـ حملة تحريض .٢٢
١٥  نادم على عدم التوصية بإقالة أولمرت" فينوغراد"عضو في  .٢٣
١٥  باراك يأمر بإغالق جميع معابر غزة بعد إطالق صاروخ .٢٤
١٥ عصابات يهودية متطرفة تخطط لالنتقام من فلسطينيي القدس .٢٥
١٦  تبدأ األسبوع المقبل" التبادل"عملية ": هآرتس" .٢٦
    

    :باألرض، الشع
١٦   طالبا ومريضا إلى غزة٥٧٠مصر تسمح بعودة  .٢٧
١٦   إصابات باالعيرة بينهم طفالن وناشطا سالم في نعلين٨ .٢٨
١٧     شهيد فلسطيني٢٠٠ تواصل احتجاز جثث "اسرائيل" .٢٩
١٧  صدامات بين مواطنين وجنود االحتالل خالل هدم منزل في بيت حنينا: القدس .٣٠
١٧    تجفيف المصادر الديمغرافية الىلي يهدفي اسرائطشخصيات مقدسية تحذر من مخط .٣١
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١٧  ظاهرة إعتيادية لإلحتاللقلين المعتالعنف والتنكيل ب ":اللجنة اإلسرائيلية ضد التعذيب" .٣٢
١٨       مطالبات بتضمين جثامين الشهداء الفلسطينيين في صفقتي التبادل  .٣٣
١٨  وزارة االمن الداخلي اإلسرائيلية تغلق مكتب شركة مجلس اإلسكان الفلسطيني في القدس .٣٤
١٨  وفاة الجئة فلسطينية على الحدود السورية العراقية .٣٥
   

   :ثقافة
 ١٨  االتجاهات اليهودية المناوئة للحركة الصهيونية كتاب يستعرض... يهود ضد الصهيونية .٣٦
   

   : األردن
١٩ "التطبيعية"ت إسالميو األردن يطالبون بوقف المخططا .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩ محاولة اقتحام المعبر بالقوة غير مسؤولة: أبو الغيط .٣٨
١٩  القاهرة تدعو وفداً من حماس لبحث صفقة تبادل األسرى .٣٩
١٩   ٢٠٠٩الية القدس عاصمة للثقافة العربية في انطالق الحملة األهلية الحتف: دمشق .٤٠
   

   :دولي
٢٠ تأييد في البرلمان األوروبي لتعويض مستوطني الضفة الغربية .٤١
٢٠  الهدف األول للسياسة الخارجية لحكومتنا قيام دولة فلسطينية مستقلة: ةالخارجية اإليطالي .٤٢
٢٠  الخارجية الياباني يجدد دعمه لعملية السالم وللشعب الفلسطينيوزير  .٤٣

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  محمد جالل عناية... حماس إلى أين؟ .٤٤
٢٢  احمد الحيلة... التهدئة وأزمة المعابر المستمرة .٤٥
٢٣  ياسر الزعاترة... عن حركة الجهاد والدور والحضور .٤٦
٢٤  منير شفيق... رسالة إلى الجمعية الجغرافية التونسية .٤٧
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
   مع فتح"مصالحة جدية " مبادئ لـ٩تضع   وحماس.. الجادحوارمشعل يلتقي األسد ويرحب بال .١

 من حركـة حمـاس      اوفدأن  : دمشقمن  عماد كركي    عن مراسلها    ٤/٧/٢٠٠٨ العرب القطرية    ذكرت
برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، التقى مع الرئيس الـسوري بـشار األسـد، أمـس                  

وقال بيـان    .الفلسطينية واإلقليمية الخميس وقد تناول اللقاء، آخر المستجدات والتطورات على الساحتين          
إن الرئيس األسد أكد على دعمه للحوار الوطني الفلسطيني الجاد، الذي يحقق الوحدة الوطنيـة               "لحماس  

 .الفلسطينية، وعبر عن استعداد سوريا لبذل الجهود للوصول إلى ذلك
طني جاد يعالج جذور    بالمصالحة الفلسطينية وبأي حوار و    " حماس"من جانبه، أعرب مشعل، عن ترحيب       
كما أشار مشعل إلى التزام حماس بالتهدئـة شـريطة االلتـزام             .االنقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية    
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اإلسرائيلي ببنود االتفاق الذي تم التوافق الوطني عليه، وخصوصاً ما يتصل برفع الحصار عن الـشعب                
   .الفلسطيني في قطاع غزة

أن الحركة تأمل من الزيارة المرتقبة للرئيس عباس إلـى          " العرب"وذكرت مصادر في حركة حماس لـ       
دمشق بأن تساهم في رأب الصدع الفلسطيني وإعادة اللحمة الوطنية، وأضافت المـصادر بـأن حمـاس      
كانت واضحة منذ اللحظات األولى ألحداث غزة ودعت إلى الحوار، وبعد مبادرة الرئيس عباس طالبت               

ا أن حماس تجاوبت مع كل الوسـاطات الـسابقة إال أن التفـسيرات مـن                بالشروع الفوري بالحوار كم   
المستشارين للرئيس عباس كما هو واضح قد أفرغت هذه المبادرات من محتواها وكأن فيتـو أميركيـا                 

كما أكدت المصادر أن حماس تأمل أن يكون لسورية دور هام مع مصر إلعادة اللحمة الفلسطينية                 .عليها
 الفلسطيني لنداءات وتحركات اإلخوة العرب، وتتوقع الحركة أن تتحـرك األمـور             وأن يستجيب الرئيس  

نحو األمام بعد لقاء الرئيس األسد مع الرئيس عباس، مرجحة لقاء الرئيس عباس مع مشعل في دمـشق                  
 .تتويجاً للجهود الصادقة التي يقوم بها الرئيس األسد
سطيني في سبيل استعادة أرضه وحقوقه المـشروعة،        كما عبر الرئيس األسد عن دعمه لكفاح الشعب الفل        

 .وترحيبه بالتهدئة المتبادلة التي جاءت ثمرة الصمود الفلسطيني
 ناطق رئاسي عن الرئيس هنقلما : ابراهيم حميدي عن مراسلها دمشق من ٤/٧/٢٠٠٨ الحياة وأوردت

ني بما يدعم الموقف سورية ستواصل مساعيها لضمان عودة وحدة الصف الفلسطي"االسد تأكيده أن 
التفاوضي للفلسطينيين ويضمن عودة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

شكر األسد على الدعم الذي تقدمه سورية للشعب الفلسطيني "، مشيرا الى ان مشعل "وعاصمتها القدس
 ".حصار غزةوعلى جهودها الكبيرة في سبيل عودة اللحمة الوطنية وإنهاء 

لتعزيز الحوار الفلسطيني بين " بذل الجهود"واوضحت مصادر فلسطينية ان االسد اكد استعداد سورية لـ 
  . ، ما يعزز االعتقاد بأن الجهود تجري لترتيب لقاء بين مشعل وعباس في دمشق"فتح"و " حماس"

تتضمن " فتح"حركة مع " مصالحة جدية"وضعت تسعة اسس ألي " حماس"ان قيادة " الحياة"وعلمت 
أي سلطة واحدة وحكومة : وحدة الضفة والقطاع، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع"

واحدة، واحترام الخيار الديموقراطي وقواعد اللعبة الديموقراطية والتزام نتائجها، واحترام الشرعية 
طيني والتزامه، وإعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية بكل مكوناتها، واحترام القانون األساسي الفلس

الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن التدخالت والمحاصصة الفصائلية، والتزام اتفاق مكة عام 
ووثيقة الوفاق الوطني المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية عام ) ٢٠٠٥(واتفاق القاهرة عام ) ٢٠٠٧(
 في مقاومة االحتالل ما دام االحتالل قائماً، وإعادة بناء منظمة التحرير ، والتمسك بحق شعبنا)٢٠٠٦(

الفلسطينية وتفعيلها على قاعدة االنتخابات الحرة وبمشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة 
 ".واألطياف السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج

  
  ية العالقة مع مصر ويشيد بالقوات األمنية أحداث معبر رفح عفوية ويؤكد أهمعدُّهنية ي .٢

إسماعيل هنية رئـيس   أن  أشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في      ٤/٧/٢٠٠٨القدس العربـي    ذكرت  
الحكومة المقالة أشاد خالل تفقد أحد مقراتها األمنية التي أقيمت في المنتدي مقر الرئيس الفلسطيني فـي                 

 استتباب األمن الداخلي وإنهاء كافة مظاهر       ىلتي أكد أنها عملت عل    ا و غزة، بقوات األمن التابعة لحكومته    
 ان أكثر ما تفتخر فيه حكومته هو استعادة األمن المفقـود بعـد أن               ىوأشار إل . الفوضي والفلتان األمني  

 األمنيـة بـصورة     ىغاب عن الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني وعن مؤسساته وبعد أن ضربت الفوض           
 التي سادت قطاع غزة قبل سيطرة حمـاس عليـه           ىواعتبر ان حالة الفوض    .افق الحياة ممنهجة كافة مر  

 ان الهدف منها كان تقديم اعتقاد للمواطن الفلسطيني بأن          ىوأشار ال  .كانت ترعاها مؤسسة وأمراء حرب    
وذكر  .ة إلفشال الحكومة العاشرة المنتخب    ىانتخابه لكتلة التغيير واإلصالح كان خاطئاً وغير صائباً وتسع        
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 ١٧ شهد القطاع علميـات خطـف طالـت         ٢٠٠٦ان ما قبل سيطرة حماس علي غزة وتحديداً في العام           
صحافيا وزائرا أجنبيا، وقال في حين لم يسجل العام الماضي في حكومة الوحدة الفلـسطينية أي حادثـة                  

  .اختطاف واحدة بفضل جهود جهاز األمن والحماية ووزارة الداخلية
سماعيل هنية، مصر   إدعا   :غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    ٤/٧/٢٠٠إلماراتية  الخليج ا وأوردت  

إلى التعجيل في إجراءات فتح المعبر رسمياً بالتوافق مع األطراف المعنية، مجدداً في الوقت ذاته وصف                
 وهو  ...ا له أمر عفوي ليس مقصوداً أو مخطط     "تدافع المسافرين الفلسطينيين ومحاولة اقتحام المعبر بأنها        

أكدنا لألشقاء في مصر أننا حريصون كشعب وكحكومة على حمايـة           "، مضيفاً   "ناتج عن ضغط الحصار   
  ".العالقات األخوية بين البلدين على اعتبار أن مصر هي العمق االستراتيجي للشعب الفلسطيني

اتفي أجـراه مـع     أكد إسماعيل هنية خالل اتصال ه      :غزةمن   ٤/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   وجاء في   
عمق العالقة مع مصر، وذكرت الحكومـة       على   ،اللواء عمر قناوي نائب رئيس االستخبارات المصرية      

هنية بحث مع قناوي فى االتصال آخر التطورات الـسياسية          "المقالة في بيان صحفي اصدرته امس، أن        
  ."والميدانية، بما فيها ما حدث على معبر رفح

: هنيـة قـال    إلى أن إسماعيل      محمد هواش  ،رام اهللا  الً عن مراسلها في   نق ٤/٧/٢٠٠٨النهار  وأشارت  
ادعو األطراف ذوي العالقة بمعبر رفح كالحكومة هنا والسلطة والرئاسة واألوروبيين للجلـوس إلـى               "

  ".طاولة الحوار والبحث في هذا الملف بشكل فوري كي ال يكون الشعب رهينة الحصار والتضييقات
  
 "حوار مضغوط" إلجراء  فلسطينياً فصيال١٤ًة ستدعو القاهر: نبيل عمرو .٣

 الـدعوات   أعلن نبيل عمرو سفير فلسطين لدى القاهرة أن مصر سـتوجه قريبـاً            :  يسري محمد  - رفح
في القاهرة لوضع اآلليات لتطبيق مبادرة الرئيس       " حوار مضغوط "ألربعة عشر فصيال فلسطينيا إلجراء      

وقال في ندوة مع الجالية الفلسطينية       .افقت عليها حركتا فتح وحماس    اليمني علي عبد اهللا صالح، التي تو      
إن مصر تجري حاليا المـشاورات مـع الـسلطة الوطنيـة وجميـع              "بمستشفى فلسطين بالقاهرة أمس،     

التنظيمات والفصائل واألحزاب الفلسطينية لتحديد الموعد الزمني وأجندة الحوار الـذي سـيركز علـى               
 ". حول الحلتطبيق الحل وليس الحوار

  ٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 غا يدعو الى انهاء االنقسام وايجاد اآلليات الالزمة النطالق الحواراآل .٤

زكريا االغا على اهمية انهاء االنقسام      . كد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د      أ : نفوذ البكري  -غزة  
ة وعلى رأسها االمين العام للجامعة العربية       ووضع اآلليات الالزمة النطالق الحوار وطالب الدول العربي       

 بشأن الحوار موضع التطبيق معربا عن امله ان تكون االيام           ]عباس[سيعمرو موسى بوضع خطاب الرئ    
المقبلة بداية للحوار الوطني الشامل وتهيئة االجواء لذلك، جاء ذلك خالل كلمة القاها في المسيرة الحاشدة                

 . في غزةة في ذكرى انطالقتها السادسةالتي نظمتها المبادرة الوطني
 ٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 يلغي مراسيم رئاسية ويستجوب وزير الداخلية المقال" التشريعي" .٥

 ألغى نواب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بغالبية األصوات، قوة قـانون             : سمير حمتو  -غزة  
، وذلك خالل جلـسة     ٢٦/٣/٢٠٠٨تاريخ  مراسيم رئاسية صدرت عن رئيس السلطة محمود عباس من          

واسـتهل   .في مقري المجلس بغـزة ورام اهللا      " كسر الحصار وحماية المقاومة   "عادية ضمن أعمال دورة     
رئيس المجلس باإلنابة أحمد بحر، الجلسة بمطالبة مصر بفتح معبر رفح بشكل كامـل والتخفيـف مـن                  
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وم بسبب إغالق معبر رفح، وفي حـال فتحـه        مرضانا يموتون كل ي   "وقال  . معاناة المرضى والمواطنين  
 ".يبقى المرضى واألطفال تحت حر الشمس

وقد استجوب المجلس وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام، حـول تكـرار حـوادث الوفـاة                  
كما تساءل عن حقيقـة وجـود معتقلـين         . لموقوفين أثناء التحقيق معهم في مراكز تابعة لوزارة الداخلية        

وتساءل ايضا عن التفجيرات التي تحدث في قطاع غـزة وحقيقـة            . ن من حركة فتح في السجون     سياسيي
ونفى صيام تكرار حوادث وفاة معتقلين       .وقوف كتائب القسام خلفها وتراخي األجهزة األمنية في متابعتهم        

ود لهـا   وأضاف أن مزاعم البعض بوجود موقوفين على خلفية انتمائهم لحركة فتح ال وج             .داخل السجون 
 .على أرض الواقع، وهذا ما أثبته تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان الذي عرض على المجلس

  ٤/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  دولةالجدد تعهده بإقامة وي للتدخل في المفاوضات ه استعدادعباسبلغ ي بوش :أبو ردينة .٦

ـ      أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود     : أشرف الهور  - رام اهللا وغزة    أمـس   ى عباس أن الـرئيس تلق
الخميس اتصاالً هاتفيا من الرئيس األمريكي جورج بوش بحثا خالله كافة القضايا بما فيهـا مفاوضـات                 

وذكر نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في تصريح صحافي ان            .السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   
 بـوش أبلـغ الـسيد       :وقال أبو ردينة   .السلوفينية االتصال خالل تواجد عباس في العاصمة        ىبوش أجر 

 ان بوش أكد لعباس أن      ىوأشار إل . الرئيس أنه علي استعداد للتدخل في المفاوضات متي طلبتم مني ذلك          
وزيرة الخارجية األمريكية رايس ستبقي تعمل مع الجانبين بشكل مـستمر، وبأنهـا ستـستقبل الوفـدين                

وأوضح أبو ردينـة     .د أن بوش جدد تعهده بإقامة دولة فلسطينية       وأك المفاوضين في منتصف هذا الشهر؟    
 ضرورة اسـتمرار بـذل      ىأن عباس أكد علي ضرورة سرعة العمل للوصول إلي اتفاق هذا العام، وعل            

 . اتفاقىالجهود وإزالة العقبات التي تواجهنا من أجل الوصول إل
  ٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ى أوباما علتعلق آمالها ةالسلطة الفلسطيني .٧

اهللا، أمس، إنه يعلق آماالً علـى مرشـح الرئاسـة            قال وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد     : )ب.ف.أ(
 .االمريكية الديمقراطي باراك اوباما ويعتقد انه سيتمكن من التوصل إلى اتفاق حول اقامة دولة فلسطينية              

 اوباما في االنتخابات التي ستجرى      وصرح الوزير للصحافيين اثناء زيارة الى طوكيو انه يتوقع ان يفوز          
وأضاف ان اوباما    ".يدرس القضية الفلسطينية ويحاول فعل شيء تجاهها      " نوفمبر وان    /في تشرين الثاني  

" وعد انه لن ينتظر الى نهاية رئاسته الطالق مفاوضات وانه سيقوم بذلك من اول يوم له فـي الرئاسـة         "
 ".ان يفي بوعده"معربا عن أمله في 

  ٤/٧/٢٠٠٨ اإلماراتية الخليج
  
 ممارسات االحتالل تفرخ منفذين لهجمات:  لشؤون القدسفياضمستشار  .٨

أكد مستشار رئيس الحكوميـة الفلـسطينية       : الوكاالتو عبد الرؤوف أرناؤوط     - رام اهللا والقدس المحتلة   
صنع منفذي  لشؤون القدس حاتم عبدالقادر أن ممارسات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني هي التي ت             

هجمات، مشيرا إلى قرارات هدم المنازل التي أقدمت عليها الحكومة اإلسرائيلية أمس، وخاصة في أحياء               
اعتبـر عبـد   و. هدمت أمس منزل كميل السعود في القدس المحتلـة       قد  سلطات االحتالل   كانت  و .القدس

وقـال عبـد القـادر       .ملية الجرافة منزل جاء انتقاما من الفلسطينيين بعد تنفيذ ع       الالقادر أن القرار بهدم     
حتى الجهاز القضائي اإلسرائيلي فقد توازنه وبات يشارك في عملية عقاب جمـاعي ضـد               " "الوطن"لـ

وإزاء دعوات رئيس بلدية القدس الغربية أوري لوبليانسكي للمزيـد مـن هـدم               ".المواطنين المقدسيين 
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 بممارساته العنصرية ضد المواطنين في مدينة       خر قال عبد القادر إن رئيس البلدية يف       ،المنازل في القدس  
وأكد عبد القادر أن المقدسيين لن يقفـوا مكتـوفي األيـدي إزاء             . القدس منفذين لهجمات ضد إسرائيليين    

 مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقيـة       ،العقوبات الجماعية اإلسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين     
 . اإلسرائيلية وخطورتها وعدم قانونيتهابالتحرك لكشف هذه المخططات

 ٤/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   للتطبيع المجانينسعى ألن ال يكون االتحاد من أجل المتوسط منبراً: سفير فلسطين بتونس .٩

قال السفير الفلسطيني بتونس سلمان الهرفي في تصريح صحفي في تونس إنّه يأمـل أال               : فلسطين اليوم 
 بل أن يكـون منبـرا       "إسرائيل" أجل المتوسط منبرا آخر للتطبيع المجاني مع         يكون مشروع االتحاد من   

لدفع عملية السالم ورفع العدوان من قبل االحتالل وحث المحتل على االلتـزام بـالمواقف والقـرارات                 
ليس مجـرد   "التونسية إن هدف الجانب الفلسطيني      " الصباح"وأضاف في رده على أسئلة صحيفة       . الدولية

 على بعض المشاريع اإلنمائية لذر الرماد على العيون ثم سرعان ما تأتي آلية الدمار اإلسرائيلي                الحصول
نريد أن تكون العملية منطلقا جديدا لشراكة حقيقيـة وأن يكـون لالتحـاد              . لنسفها على رؤوس أصحابها   

 آخـر إلسـرائيل    مدلوالته السياسية وليس منبرا آخر إلسرائيل ودعمها وأكثر ما نخشاه ان يكون دعمـا             
وللسياسة العدوانية وال نريد بأي حال من األحوال أن تكافئ أوروبا إسرائيل وأن نكون مطيـة النـدماج                 

  ". مجاني ومكاسب إضافية إلسرائيل على حساب شعبنا 
 ٤/٧/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم 

  
   المفكر عبد الوهاب المسيريينعتهنية حكومة  .١٠

وزراء المقال وكافة وزراء حكومته المفكر العربي واإلسالمي الكبير          نعى إسماعيل هنية، رئيس ال     :غزة
 عن قضايا األمة وأحـد أعمـدة نهـضتها الفكريـة،      عبد الوهاب المسيري، الذي قضى حياته مدافعاً    .د

إذ تستذكر الحكومـة للـدكتور       :وقالت الحكومة المقالة في بيان     . في سبيل االرتقاء والرفعة فيها     وعامالً
حمه اهللا حرصه الشديد واهتمامه بكل قضايا االمة وعلى راسها القضية الفلـسطينية وتأييـده               المسيري ر 

 ".لنضال شعبنا ومقاومته، وجهوده الفكرية الهامة وخاصة موسوعته الشهيرة حـول طبيعـة اسـرائيل              
 .صرواكدت أنها فقدت علما من أعالم الفكر ومنارة من منارات المعرفة الذي لطالما بشر بحتمية الن

  ٣/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
 حماس تعتذر عن عدم قبول دعوة مصر بحث قضية شليط قبل رفع الحصار .١١

نائب رئيس المكتب السياسي أن : ابراهيم حميدي عن مراسلها دمشق من ٤/٧/٢٠٠٨ الحياة ذكرت
بصفقة تبادل ان الحركة علّقت المفاوضات الخاصة " الحياة"موسى ابو مرزوق كشف لـ " حماس"لحركة 

واكد ان وفد الحركة لن يتوجه الى . شليطاسرى فلسطينيين في مقابل الجندي االسرائيلي االسير غلعاد 
القاهرة لهذه الغاية بسبب عدم التزام اسرائيل التهدئة وقرارها اغالق المعابر مع قطاع غزة رداً على 

ليس من المنطقي بدء : "واوضح. والنائب محمد دحالن وراء اطالقه" فتح"صاروخ قال ان حركة 
الموضوع سيرجأ الى حين يبذل المصريون جهدا . مفاوضات االسرى فيما اسرائيل غير ملتزمة التهدئة

ما جدوى اتفاق : "، مضيفاً"مع االسرائيليين اللتزام التهدئة وفتح المعابر، ولمنع دحالن من عرقلة التهدئة
تسلمت " حماس"ان " الحياة" ابو مرزوق اكد في وقت سابق لـ وكان ".التهدئة ان لم يكن هناك التزام به؟

  .دعوة من مصر للتوجه الى القاهرة االسبوع المقبل بهدف اجراء محادثات في ملف االسرى
حركة حماس نفت أن تكون قد قامت بتسليم مصر أن : غزة من ٤/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأضافت

وقال عضو القيادة السياسية للحركة الدكتور . لعاد شليطشريطاً مصوراً للجندي االسرائيلي االسير ج
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وفي تصريحات . اسامة المزيني إن حماس لم تقم باية بادرة حسن نية جديدة في كل ما يتعلق بملف شليط
للصحافيين أوضح المزيني أن حركته اعتذرت لمصر عن عدم المشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع 

 المزيني أن حماس لن تشرع في المفاوضات مع اسرائيل بشأن شليط واكد. اسرائيل بشأن ملف شليط
. قبل أن تنفذ اسرائيل التزاماتها في اتفاق التهدئة وتحديداً رفع الحصار واعادة فتح المعابر في القطاع
 واكد ان حركته ستقيم مدى تنفيذ اسرائيل لبنود اتفاق التهدئة، مشيراً الى أن اعادة فتح المعابر التجارية

ال يكفي وحده للحكم على جدية اسرائيل بل يتوقف على حجم ونوعية المواد التي تسمح اسرائيل 
  .بادخالها

ونفى المزيني أن تكون اسرائيل قد غيرت من موقفها بشأن االسرى الذين من المفترض ان يتم اطالق 
 اسما ٤٥٠ اصل  اسما فقط من٧١وأوضح أن اسرائيل وافقت على . سراحهم مقابل االفراج عن شليط

 اسير ١٠٠٠وشدد على أن حركته تعتبر اطالق . تضمنتها الئحة االسرى التي نقلتها الحركة لمصر
وقال المزيني إن . فلسطيني مقابل شليط هو الحد االدنى من عدد االسرى الذين تطالب باطالق سراحه
ورفض . ن االسرىاسرائيل ال يحق لها االعتراض على االسماء التي تطرحها حماس لالفراج ع

االقتراح االسرائيلي بنقل اسرى الضفة الغربية الى غزة، مشدداً على أنهم ينتمون الى جميع التنظيمات 
 الى جانب عدد من ١٩٤٨الفلسطينية ومن كافة االراضي الفلسطينية وتحديداً من فلسطينيي عام 

  .المعتقلين العرب وتحديداً من ذوي المحكومات العالية
 
   لمقر الرئيس عباس بأنها استعراض عسكري لالنقالبة هنيةيارفتح تصف ز .١٢

لم تالق خطوة إسماعيل هنية  : أشرف الهور عن مراسلهاغزة من ٤/٧/٢٠٠٨ القدس العربي قالت
قوات األمن ل مقرا هوالذي اتخذ من  مقر في غزةىرئيس الحكومة المقالة التي زار خاللها مقر المنتد

 غزة استحسان من حركة فتح، وشنت هجوما عليه، ى منذ سيطرة حماس عل ألول مرة،التابعة لحكومته
وقال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لحركة فتح،  .ووصفت األمر بأنه استعراض عسكري لالنقالب

اليوم ان ما أقدمت عليه حركة حماس داخل مقر الرئاسة من استعراض عسكري وانقالب، ويحمل ردا 
وذكر عبد الرحمن أن حماس كانت تردد  .يس محمود عباس للحوار الوطني مبادرة الرئىواضحا عل

 استعداد ىدائما قبل االستعراض االستفزازي، أن مقرات الرئاسة لها حصانتها واحترامها وأنها عل
وقال حركة حماس تتعمد هذا اليوم انتهاك مقر الرئاسة بشكل علني  .لتسليمها للرئيس أو من ينتدبه

 هذا ى أن حماس أقدمت علىوأشار إل .كل تعهداتها باحترام الشرعية رئاسة ومقراتوسافر متجاهلة 
 السير في طريق االنفصال والقطيعة ىواعتبر عبد الرحمن إصرار قيادة حماس عل .األمر ضد الشرعية

ر وأشا .وانتهاك مقرات الشرعية ال يخدم أبدا كفاح شعبنا ضد االحتالل واالستيطان والحصار اإلسرائيلي
   تدمير المشروع الوطني؟ى أن أعمال حماس تعمل علىإل

أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، قـال اليـوم، ان            أن   :من رام اهللا   ٤/٧/٢٠٠٨وكالة سما    ونقلت
آخر " توغال انقالبيا "تحويل مقر الرئاسة في غزة إلى مقر لألمن والحماية التابعة لحماس يشكل ما وصفه               

وأوضح عبد الرحيم في تصريح وصل سما نسخة منه ان حماس مصرة على              .نيةعلى الشرعية الفلسطي  
االنفصال، وتقطيع أوصال الوطن، مشيرا إلى أن تحويل مقر الرئاسة إلى مقر ألجهزة حماس إنما هـو                 
رسالة ورد على مبادرة الرئيس للحوار الوطني الشامل لتنفيذ المبادرة اليمنيـة، وفـي مقـدمتها إعـادة                  

لقد مضى على هذه المبادرة أكثر من شهر ولـم          :" وقال .١٣/٦/٢٠٠٧لى ما كانت عليه قبل      األوضاع إ 
مشددا على أن ما قامت به حماس يعتبـر         " تعلن حركة حماس حتى اآلن موافقتها على االستعداد لتنفيذها        

فـي  لـم نـستمع     :" وأضاف عبد الـرحيم    ".انقالبها"رسالة مباشرة إلى كل األطراف بأنها لن تعود عن          
خطاباتهم في مقر الرئاسة اليوم ألي كلمة عن القدس، أو االستيطان، أو عن وحدة الوطن، ولكننا استمعنا                 

 ".إلى تضليالت عن جهودهم في توفير األمن الذي تحقق في ظل االنقالب
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أن قيادات حماس تعلن بهذا اإلجراء ألمراء حربها بقطاع غـزة وتطمئـنهم مـن            :" وأضاف عبد الرحيم  
حويلها لمقر الرئاسة بغزة إلى ما يسمى بقوة األمن والحماية التابعة لها، أنه حتى لو جرى حـوار        خالل ت 

وطني شامل فإن كل شيء باق على ما هو عليه وأنها رسالة ألمراء حربهم لتعزيز وإدامة االنقسام على                  
قدت أنهـا بـالقمع     أن إجراءات حركة حماس هذه لن تدوم، وإذا اعت        :"وقال امين عام الرئاسة      ".األرض

 ".يمكن أن تؤسس نظاما أو إمارة أو كانتونا، فإنها واهمة تماما
  
 اإليجابية للمصالحة تصاعد االختطاف من قبل األجهزة األمنية في الضفة يبدد األجواء: حماس .١٣

األمنية في الضفة مؤخرا،  تصاعد عمليات االختطاف التي تنفذها األجهزة" حماس" حركة تانتقد: غزة
بدأت تظلل أبناء الشعب الفلسطيني بعد دعوة  برتها مؤشرا سلبيا ال يتوافق مع الجهود واآلمال التيواعت

قدس "وأرسلت نسخة منه لـ " حماس"وأشار بيان أصدرته  .الرئيس محمود عباس لبدء حوار وطني
: ، وقال البيان"االستخبارات"الحملة األخيرة يقوم بها جهاز ما يسمى  إلى أن) ٣/٧(اليوم الخميس " برس

 الذي يأخذ على عاتقه شن تلك الحمالت في رام اهللا ونابلس وطولكرم وقلقيلية، مما يدلل هذا الجهاز هو"
لوجودها، والغموض  أن البنية التكوينية لتلك األجهزة ما زالت تشوبها العبثية وفقدان المبررات الحقيقية

 ".تسعى تلك التشكيالت لتحقيقها ف الحقيقية التيالذي يكتنف المواطن الفلسطيني فيما يتعلق باألهدا
السلوك، والعمل  الرئيس محمود عباس والقائمين على التشكيالت األمنية بمراجعة هذا" حماس"ودعت 

المصالحة و الوفاق و الهدوء،  على دفع النشاط اإليجابي داخل المجتمع الفلسطيني الذي يخدم أجواء
  .افةمطالبة بإطالق سراح المختطفين ك

  ٣/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  
  تثمن شمول التبادل رفات دالل المغربي" فتح" .١٤

عن تقديرها لشمول صفقة تبادل األسـرى التـي أعلنهـا           " فتح" أعربت حركة    : محمد ابراهيم  -رام اهللا   
األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا رفات عضوة الحركة دالل المغربي والتي كانت ترقد في ثالجـة                  

حركة في  الوقال الناطق باسم    .  عليها بالسجن المؤبد بعد استشهادها منذ أكثر من ثالثين عاما          بعد أن حكم  
تقدر أي جهد يبذل لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب         "الضفة الغربية فهمي الزعارير ان الحركة       

". ضد االحـتالل في السجون اإلسرائيلية وعن جثث الشهداء الذين سقطوا خالل مراحل الصراع والكفاح        
، والتـي مـن     "دالل المغربي تشكل رمزا فتحاويا ورمزا لنضاالت المرأة الفتحاوية        "وأضاف أن الشهيدة    

 ، باإلضافة إلى أربعـة مـن رفاقهـا          ١٩٧٨المقرر اإلفراج عن جثمانها المحتجز في ثالجة منذ العام          
 . الشهداء

  ٤/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  ن ملف شاليت قبل احترام التهدئةال حديث ع: لجان المقاومة .١٥

في تـصريح صـحافي أن      " أبو مجاهد " "لجان المقاومة الشعبية  "أكد الناطق باسم    :  ماهر إبراهيم  -غزة  
إنه وقبل التوجه للحديث مرة أخرى      " "أبو مجاهد "وقال  . رفع الحصار عن قطاع غزة    " المقاومة"أولويات  

 صهيونية، يجب أن نرى اسـتحقاقات ميدانيـة نتيجـة           عن صفقة التبادل التي في األساس تشهد مماطلة       
الموافقة على التهدئة برفع الحصار الظالم وعودة الحياة اإلنسانية والمدنية لقطاع غزة والتي حاول العدو               

ان إسرائيل مازالت تتهرب من تنفيذ ما يقع عليها مـن           "وأضاف  ". الصهيوني بحصاره وعدوانه تدميرها   
، موضحاً في الوقت نفسه بأن الفصائل الفلسطينية تراقب عن كثب ممارسات            "دئةالتزامات في اتفاق الته   

وكشف النـاطق باسـم لجـان       ". وإذا استمرت هذه الحال فإن للمقاومة كلمتها بهذا الخصوص        "إسرائيل  
المقاومة الشعبية أن ملف شليت لم يشهد أي جديد وأن المشكلة في تعاطي الجانب اإلسرائيلي مـع هـذا                   
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التي لم تقدم أي خطوة تعجل بإنهاء هذا الملف على نحو ما جرى في صفقة التبادل مـع حـزب                    "الملف  
يـرى فيهـا األسـرى      " تبادل مشرفة "وجدد التأكيد ان الجندي اإلسرائيلي لن يخرج إال في صفقة            ".اهللا

 القائمـة   الفلسطينيون من ذوي أحكام بالمؤبد والمرضى واألطفال والنساء وكافة األسماء التي قدمت في            
 . للوسيط المصري ورفع الحصار بالكامل

  ٤/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
 
  وال يوجد تنسيق بيننا وبين الفصائل. نقوم بعمليات عسكرية ضد إسرائيل: كتائب أحرار الجليل .١٦

بمعني أو بأخر، يمكن تسمية هذا اللقاء، الخاص بالقـدس           : القدس العربي من زهير اندراوس     -الناصرة
. ، بأنّه لقاء من نوع أخر، لم يتم اللقاء وجهاً لوجه، ولم يتم بواسطة الهاتف، كما هو متبـع لـدينا             العربي

بطبيعة .  ساعة ٤٨اللقاء، تم بواسطة البريد االلكتروني، توجيه األسئلة، والحصول علي اإلجابات خالل            
و كنيته، أو مكان إقامته، وال      الحال، المتحدث باسم كتائب أحرار الجليل ، بقي غامضاً، ال نعرف اسمه، أ            

قمت بتوجيه األسئلة عن طريـق طـرف        . ، إذا جاز التعبير   )ايكس(إنه ميستر   . أية تفاصيل أخري عنه   
 ساعة تلقيـت الـردود علـي جميـع          ٤٨ثالث زودني بالبريد االلكتروني للكتائب، وبعد مرور أقل من          

  .األسئلة
عالوة علي ذلك، قامت كتائب أحـرار الجليـل بتزويـدي           ،  )بسم اهللا الرحمن الرحيم   (بدأ الرد بالبلسمة    

بصورة الجندية اإلسرائيلية، التي يقولون إنهم قاموا باختطافها، وبعدد مـن البيانـات التـي كـانوا قـد              
في معرض ردهم   . أصدروها وتبنوا من خاللها العديد من العمليات العسكرية ضد أهداف داخل إسرائيل           

ع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هو بالحل العسكري فقط، ألن الحلـول           علي سؤال أكدوا أن حل الصرا     
وأكّدوا أن عالقات تربطهم بحزب اله اللبناني منـذ فتـرة           . السياسية غير مجدية لحل القضية الفلسطينية     

وقالوا أيضاً إنّنا نناشد النواب العرب في الكنيست باالستقالة وعدم المـشاركة فـي االنتخابـات                . طويلة
  .بقي أن ننوه إلي أن اللقاء أجري قبل عملية القدس. المزيفة

  :وفيما يلي النص الكامل للقاء
  متي أقيم تنظيم كتائب أحرار الجليل ؟

 وأول شهيد لنا هو الشهيد محمود الخطيب الذي استشهد فـي    ٢٠٠٢ اقيم تنظيم احرار الجليل في العام        -
عملية أحرار الجليل والعملية هي خطف جنـدي        م أول   ٢٠٠٣-٧-٢١وفي تاريخ    . ٤ في شهر    ٢٠٠٤

وقـد عثـرت المخـابرات      ) عامـا ( ٢٠) اوليغ شـياحط  (وقتله ودفنه واخذ سالحه واسم الجندي القتيل        
الصهيونية علي الجثة في كرم زيتون قريب من مدينة الناصرة بعد أسبوع من اختفائـه، وأول منتـسب                  

 عاماً علي قـضية قتـل       ١٥نبتاوي المحكوم عليه بمؤبد و    محمد ع : لهذا التنظيم هو األخ المجاهد األسير     
  .الجندي اوليغ شياحط

  لماذا أقيم هذا التنظيم؟ ما هي أهدافه التكتيكية؟
أقيم هذا التنظيم لدحر االحتالل وتحرير األرض وتحرير اإلنسان، وبدأ بتفعيل أول خاليا التنظيم بعـد                -

   .٢٠٠٢انتفاضة األقصي الثانية عام 
  ف التنظيم؟ما هي أهدا

رد العدوان عن أهلنا في جميع أنحاء فلـسطين، بـث الرعـب فـي قلـوب                 :  أهداف التنظيم كالتالي   -
الصهاينة، مالحقة العدو أينما تواجد، الرد علي كل جريمة يقوم بها العدو الصهيوني والحل العسكري هو                

  .الحل لتحرير فلسطين، ألن كالم السياسية ال جدوي منه
  ر التنظيم وكيف ترون حل الصراع الفلسطيني الصهيوني؟ما هي أهم أفكا

 حل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هو بالحل العسكري فقط، ألن الحلول السياسية غير مجدية               -
  .لحل القضية الفلسطينية



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                   ١١٢٨:         العدد                  ٤/٧/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

ينا،  تربطنا عالقة مع كل شريف ولنا عالقة مع أخ عزيز عل           -هل تربطكم عالقة مع حزب اهللا اللبناني؟        
نتعامل معه ونعرفه منذ فترة طويلة وهو من حزب اهللا، وهو والشهيد محمود الخطيب هما مـن أركـان                   

  .التنظيم
  هل يخطط التنظيم لعملية عسكرية للثأر انتقاماً لمقتل المسؤول العسكري في حزب اهللا، عماد مغنية؟

عالء ابو دهـيم فـي القـدس        : مجاهد نحن قمنا برد بعملية نوعية لم يسبق لها مثيل قام بها الشهيد ال             -
القصد عملية يشيفات هراف في قلب القدس الغربية، والتي أسفرت عن قتـل             (والقاصي والداني يعرفها    

، وسنقوم بإذن اهللا بعمليات كبيرة جداً وسـتكون قاسـيةً           )ستة طالب من المعهد الديني وإصابة العشرات      
  .جدا علي العدو الصهيوني 

  ض إسرائيل االعتراف بالمجندة التي تقولون إنكم اختطفتموها؟لماذا باعتقادكم ترف
ألنّه يسبب إحراجاً كبيراً لهم، مرت أكثر عدة سنوات وهم يبحثون عنها ولم يجدوها، وقاموا باالستعانة                -

ولكن هذا األمر لم يوصلهم إلي نتيجة ولـن         . أي. بي. اف: بجهاز المخابرات األمريكي المعروف باسم    
 اهللا، وفي الفترة األخيرة قام العدو الصهيوني بتفتيش أحراش الجليل للبحث عن المجندة دانا               يوصلهم بإذن 

  .بنيت ونحن نتابع خطوات العدو الصهيوني بانتظام
  ؟٤٨ما هي الكلمة التي تريدون توجيهها إلي فلسطيني الـ

ـ     - صفوف واالبتعاد عـن     بعدم المراهنة علي الخيار السياسي، ورص ال       ٤٨ كلمتنا ألهلنا في أراضي ال
المصالح الضيقة، والعمل ضد العدو الصهيوني غير ذلك سنخسر أكثر وأكثر، كما نناشد النواب العـرب                
في الكنيست باالستقالة من الكنيست وعدم المشاركة في االنتخابات المزيفة والوضع الذي وصـلنا إليـه                

ـ          مرار بهذا األسلوب سـيجلب لنـا الخـراب         ، واالست ٤٨اليوم سببه التخاذل الذي قام به عدد من قادة ال
  .والدمار

  ما هي شروطكم إلطالق سراح المجندة اإلسرائيلية؟
المرحلة األولي اإلفراج عن ستة من المجاهدين المحكمـين بالمؤبـدات مـن             :  الشروط علي مرحلتين   -

  .، ومن ثم نرسل لهم شريط يظهر المجندة وهي تتحدث ألهلها وللحكومة الصهيونية٤٨عرب 
  .المرحلة الثانية نقوم بالتفاوض علي العدد إلتمام الصفقة

  لماذا تتخذون من التعتيم اإلعالمي تكتيكاً؟
 ألن عدم التعتيم يسبب إحراجاً كبير لألجهزة األمنية داخل الكيان الصهيوني، ويـسبب لهـم الحالـة                  -

  .النفسية الصعبة داخل الكيان المصطنع
  ظيماً موجوداً فقط علي الورق؟لماذا تعتبركم الدولة العبرية تن

محمد عنبتاوي حبر علـي ورق عمليـة        : الشهيد القائد محمود الخطيب حبر علي ورق، المعتقل المؤبد        
أول عملية قمنا بها قتل الجندي      . القدس حبر علي ورق، عملية قتل الجندي اوليغ شياحط حبر علي ورق           

حصل في تاريخ الصراع العربي الـصهيوني مثـل   ودفنه هزت الكيان الصهيوني وفاجئنه كثير ألنّه لم ي   
هذه العمليات، محاولة قتل وزير تل أبيب حبر علي ورق، وبالخطأ قتل دكتور ونحن لم نندم علي قتلـه                   
ألنّه صهيوني، طعن الحاخام وطعن مستوطن بحيفا حبر علي ورق، وقد قمنا بالكثير من العمليات التـي                 

ة للتضليل وذلك بهدف عدم إحراج أجهزته األمنية، وهناك معتقلـين           اعتبرها العدو الصهيوني بأنها جنائي    
ال نريد التحدث عنهم لكي ال يقوم العدو بالضغط عليهم، إلقاء القنبلة يدوية علي منزل رئيس بلدية كفـار                   
يونا، أعلن العدو عنها فوراً أنّها تمت علي خلفية جنائية، فكيف يفسرها العـدو الـصهيوني باألعمـال                  

ية؟ والعدو حاول في بعض البيانات المدسوسة تشويش الصورة وهناك معتقلين من المثلـث واللـد                الجنائ
ومن جميع المناطق، والعدو يعترف بأنهم ينتمون لنا كل هذا يسمي حبر علي ورق، وقمنا بقتـل العديـد     

  .من الصهاينة ولم يعلن العدو من قام بذلك
  لفلسطينية؟هل هناك تنسيق بينكم وبين فصائل المقاومة ا
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  . ال يوجد تنسيق بيننا وبين الفصائل لكن توجد عالقات شخصية فقط-
  ؟٤٨أال تتعقدون أن أعمالكم العسكرية ضد إسرائيل تمنحها الشرعية لقمع الفلسطينيين في مناطق الـ

، ويوجد بعض المتخاذلين في وسطنا      ١٩٤٨ بالعكس تماماً، القمع موجود واالضطهاد موجود من سنة          -
لمون هذه اللغة وهم الذين اخذوا خيار السياسي لمصالح شخصية تتعلق بمصالحهم الشخصية فقط، لن               يتك

  .نرحل ولن يقوم احد بترحيلنا ألن العدو اضعف بكثير من أن يقوم بترحيلنا
  قبل فترة قلتم أن المخابرات األردنية كشفت عمليات لكم كيف تفسرون لك؟

ء العدو الصهيوني معلومات عن ثالثة مجاهدين من مدينة اللد وعلـي             قامت المخابرات األردنية بإعطا    -
أثر هذه المعلومات ثم اعتقالهم من قبل العدو الصهيوني، وأيضاً قامت المخابرات األردنية بالتحقيق مـع                

هللا أقرباء الشهيد عالء أبو دهيم وإبالغ العدو أوالً بأول، وتم التحقيق مع أقرباء الشهيد في عمان، وبحمد ا                 
  .لم توصلهم إلي طرف خيط عن مجاهدينا رغم مساعدة المخابرات األردنية حول عملية القدس

  فيما يتعلق بالتهدئة، ما هو موقفكم منها؟
  .نحن في كتائب أحرار الجليل ضد أي هدنة مع العدو الصهيوني  - 

  ٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ل األسبوع الثاني للتهدئة خرقاً إسرائيلياً في قطاع غزة خال١٣سرايا القدس ترصد  .١٧

رصدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ثالثة عـشر           :  عبد الهادي عوكل   -غزة  
وبحسب اإلحصائية التي نشرتها سرايا القدس ووصلت الحياة        . خرقاً إسرائيلياً في األسبوع الثاني للتهدئة     

 عمليات خرق للتهدئة، فيما شـهد اليـوم         ٤لثاني شهد   الجديدة نسخة عنها فإن اليوم األول من األسبوع ا        
الثاني عمليتي خرق، وعمليتين مماثلتين في اليوم الثالث، ولم يشهد اليوم الرابع أي عمليات تذكر، فيمـا                 

 عمليات شملت اليوم السادس والـسابع مـن التهدئـة،           ٣تم رصد عمليتي خرق خالل اليوم الخامس، و       
 الشريط الحدودي إلى الجنوب من قطاع غزة وعرض بحر المنطقـة            ولوحظ تركز الخروقات على طول    

  .ذاتها
  ٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  استياء حزبي وشعبي من استمرار الخروق اإلسرائيلية للتهدئة والتالعب بقضية المعابر: رفح .١٨

حركة الجهاد الذراع العسكرية ل" سرايا القدس"، الناطق اإلعالمي باسم "أبو حمزة"أكد  :كتب محمد الجمل
وأوضح أبو حمزة خالل حديث  اإلسالمي أن حركته مستاءة من استمرار الخروق اإلسرائيلية للتهدئة،

أن حركته ورغم تأكيداتها االلتزام بالتهدئة فهي ملتزمة كذلك بالرد على الخروق اإلسرائيلية، " األيام"لـ
كما أعرب عن استيائه من استمرار  .وعمذكراً بالرد على جريمة اغتيال أحد قادتها قبل أكثر من أسب

عبر، وفتحه بصورة جزئية وإغالقه بين الفينة واألخرى، بغية الضغط مإسرائيل بالتالعب في قضية ال
وأكد أبو حمزة أن صبر حركته لن يطول على مثل هذه الخروق واإلجراءات التي  .على الفلسطينيين

  .وصفها باالستفزازية
، الذراع العسكرية للجبهة "قاومة الوطنيةمكتائب ال" الناطق الرسمي باسم "أبو سليم"من جهته، طالب 

الديمقراطية لتحرير فلسطين الجهات الراعية للتهدئة بوقف السياسة االستفزازية اإلسرائيلية التي تمارس 
 عابر تحتمتواصل للمضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل بالخرق اليومي للتهدئة، واإلغالق ال

تواصلة في الضفة منازل في مناطق شرق القطاع، واالجتياحات المذرائع واهية، وإطالق النار على ال
وأشار أبو سليم في تصريحات صحافية إلى أن الخروق اإلسرائيلية للتهدئة متواصلة، في ظل  .الغربية

ق فإن من حق فصائل قاومة، مؤكداً أنه في حال استمرار هذه الخرومااللتزام الكامل من قبل فصائل ال
  .تاحةمقاومة الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني بكل اإلمكانيات المال
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فروض على قطاع م تحقق انفراجاً في مسألة الحصار المواطنون فقد رأى معظمهم أن التهدئة لمأما ال
  .غزة، كما كانوا يتوقعون

  ٤/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   في عملية السالم وتقديم مقترحات توفيقيةبوش يعتزم االنخراط شخصياً: بيلين .١٩

كشف عضو الكنيست يوسي بيلين أن الرئيس األمريكي :  عبد الرؤوف أرناؤوط، القدس المحتلة،رام اهللا
جورج بوش أبلغ مؤخرا واحداً من أهم القادة العرب، أنه سينخرط شخصيا في محادثات السالم بين 

ر توفيقية في النصف الثاني من العام الجاري، حالما يعرف الفجوات الفلسطينيين واإلسرائيليين بتقديم أفكا
 في محاضرة في مؤسسة سالم الشرق األوسط في واشنطن حصلت ،وقال بيلين .األساسية بين الجانبين

 إال أن ،بوش لم يفعل ذلك حتى اآلن وأنا لست متأكدا مما إذا كان سيفعل ذلك "،على نصها" الوطن"
ذلك هو أمر مهم، فالرئيس بوش يعرف اآلن أكثر من السابق الصالت ما بين فلسطين، التزامه بالقيام ب

 اإلسرائيلي قد يكون له تأثيرات إيجابية -وإسرائيل، وسوريا، والعراق وإيران وأن حل الصراع العربي 
وتابع بيلين أن هناك فجوة بين الطرفين حول قضايا  ".على المصالح األمريكية في الشرق األوسط

ولكن ،  ونوه إلى أن الفجوات صغيرة ويمكن جسرها،القدس، الالجئين، الحدود، المياه، االقتصاد واألمن
  .يجب أن يكون هناك طرف ثالث من أجل التوصل إلى اتفاق

أو أكثر قليال أو أقل قليال من الضفة الغربية  % ٢,٥وأوضح بيلين أنه إذا كان يمكن إلسرائيل أن تضم 
 فإن المسألة ليست في االفتقار ،١,٢ويض على الضم سيكون واحداً مقابل واحد أو مقابل وما إذا كان التع

وقال بيلين إن  .إلى مكونات السالم، ولكن األمر الوحيد المفقود هو الشجاعة للوصول إلى لحظة الحقيقة
سيحل رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت يحتاج إلى معجزة ليبقى في منصبه ومن غير المعروف من 

 فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس على األرجح لن يكون ٢٠٠٨مكانه، وإذا لم يحل السالم في 
  .الرئيس لفترة أطول

 ٤/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ال يوجد احتمال للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين: بيريز .٢٠

ـ      "، إنه   بيريزقال الرئيس اإلسرائيلي، شمعون      ". سوية مـع الفلـسطينيين    ال يوجد احتمال للتوصل إلى ت
وبطبيعة الحال، لم يعزو فشل المفاوضات المتوقع للمواقف اإلسرائيلية ولكون إسرائيل قوة احتالل، بـل               

 بيريزجاء حديث    ".ال يملك فرص النجاح   "وأضاف أن المسار الفلسطيني اإلسرائيلي       .للفلسطينيين أنفسهم 
. ارك فيه السفير األردني ومسؤولين إسـرائيليين      في حفل عشاء في منزل وزير األمن، إيهود باراك، ش         

وخالل نقاش حول فرص نجاح المفاوضات مع الفلسطينيين قال مسؤول رفيع المستوى في النيابة العامة               
 .إن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ضئيل

سيكون من الصعب جدا التوصـل      " قائال   بيريزتدخل  وحسب صحيفة هآرتس، في مرحلة ما من النقاش         
أبو مـازن ال يحظـى علـى    : "وأضاف. وعلل سبب ذلك باالنقسام بين حركتي فتح وحماس   ". إلى اتفاق 

وسينهار أي اتفاق يتم التوصل إليه بعد يوم        . شرعية لدى شعبه، ليس لديه القوة لتطبيق االتفاقات األمنية        
 ".ليس لديه أي فرصة) المفاوضات(المسار: "وخلص إلى القول". يةواحد بسبب ضعف السلطة الفلسطين

  ٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  جنرال إسرائيلي يستعرض سيناريوهات الحرب المقبلة .٢١

كشف جنرال احتياط في الجيش اإلسرائيلي عن السيناريوهات التي تفترضها تل أبيب في : محمد بدير
وقدم القائد  . يوما٢٠ًف الصواريخ على مدى نحو حربها المقبلة، متوقعاً أن تكون عرضة لتساقط آال
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 في "إسرائيل"األسبق لسالح الجو اإلسرائيلي، إيتان بن إلياهو، عرضاً مسهباً لما يمكن أن تتعرض له 
وباالستناد . مواجهة مسلحة مستقبلية مع كل من إيران وسوريا وحزب اهللا والمقاومة الفلسطينية مجتمعين

إلى عدوان تموز وحرب الخليج األولى، قدر بن إلياهو، في محاضرة ألقاها حول تطور النظرية األمنية 
من ) سكود وشهاب(عيد المدى  صاروخ ب٣٠٠ إلى ٢٥٠ ما بين "إسرائيل"اإلسرائيلية، أن يطلق باتجاه 

  . صاروخ قصير المدى مصدرها حزب اهللا٥٠٠٠إيران وسوريا خالل الحرب المقبلة، إضافة إلى 
وأوضح بن إلياهو، في سياق إبراز أهمية المنظومات المضادة للصواريخ في خطط الحرب اإلسرائيلية، 

الي فإن إسرائيل ستحتاج ما بين أن اعتراض كل صاروخ بعيد المدى يتطلب صاروخين مضادين، وبالت
أما بالنسبة للصواريخ القصيرة .  صاروخ اعتراضي لمواجهة خطر الصواريخ البالستية٧٠٠ إلى ٥٠٠

المدى، فرأى بن إلياهو أن معالجة خطرها تتأتى بشكل أساس عبر استخدام القوات البرية للوصول إلى 
ائيل، في حال نشوب حرب مع سوريا، أن تحقق ورأى بن إلياهو أنه يتعين على إسر .مصادر إطالقها

وأضاف أن إسرائيل تملك تفوقاً جوياً  .تفوقاً جوياً وتهاجم أهدافاً استراتيجية، من خالل توغل قوات برية
في حال اندالع حرب أخرى بينها وبين حزب اهللا في لبنان ولذلك فإن على إسرائيل عندها التركيز على 

واريخ المتوسطة المدى فيما يتعين عليها مهاجمة مواقع الصواريخ القصيرة الغارات الجوية لتدمير الص
  .المدى من خالل توغالت برية

". محدود، ضعيف وغير مباشر"أما بالنسبة للتهديد الصاروخي من قطاع غزة، فوصفه بن إلياهو بأنه 
ئيلية منذ أن تكونت في واستعرض الجنرال اإلسرائيلي التغييرات التي مرت بها النظرية األمنية اإلسرا

 اإلنذار المبكر - وأوضح أن النظرية ارتكزت في ذلك الوقت على ثالثي الردع . أوائل الخمسينيات
.  الحسم، على أن يكون االنتقال من عنصر إلى آخر مرتبطاً بفشل العنصر السابق- والضربة االستباقية 

 مليار ٣٠ العسكرية، التي بلغت في حينه نحو وباالنسجام مع هذه المبادئ، استثمرت إسرائيل موازناتها
دوالر، في بناء قوتها العسكرية على أساس المرونة البرية والتفوق الجوي بحيث تتمكن من تدمير قوة 

  .العدو بسرعة حاسمة
إال أن دخول السالح الصاروخي إلى الصورة وتحويل الجبهة الداخلية في إسرائيل إلى جزء من ساحة 

دفع الدولة العبرية إلى تحديث نظريتها األمنية، وتالياً إلى زيادة موازناتها العسكرية إلى عمليات العدو، 
 . مليار دوالر وتعديل أولويات صرفها بما يتناسب هذا التحديث٥٠نحو 

  ٤/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
  ٤٨حملة تحريض عنصرية إسرائيلية على فلسطينيي الـ .٢٢

ـ   شنت إسرائيل حملة تحريض عنصرية أم     : وكاالت  وسط دعوات محمومـة     ،٤٨س، على فلسطينيي ال
إلى إحياء سياسة هدم منازل منفذي الهجمات الفدائية باإلضافة إلى سـحب الهويـات اإلسـرائيلية مـن                  
المقدسيين وعزل ضواحي المدينة المقدسة عن سائر أحيائها، وذلك بذريعة العملية التي نفذها المقدسـي               

ة المحتلة أمس األول، وأسفرت عن مقتل ثالثة إسرائيليين وإصابة          حسام دويات بجرافته في القدس الغربي     
  .  قبل ان يستشهد،٤٥

وصادقت الكنيست مبدئيا على مشروع قانون يسحب حقوق االقامة من عائالت منفذي الهجمـات، فيمـا                
يبحث رئيس الوزراء ايهود اولمرت ومسؤولون آخرون في احتمال هدم منزل دويات، وهو اجراء يؤيده               

  . لمرت ووزيرا الدفاع ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفنياو
ان المدعي العام اإلسرائيلي مناحيم مـزوز رأى، فـي استـشارة            " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   

أحكاما قضائية سابقة أصدرتها المحكمة العليا حول المسألة، ال توفر عائقا قانونيا صـريحا              "قانونية، ان   
يجـب  "، مضيفا ان أي قرار في هذا الشأن         "ثمة صعوبات قانونية حقيقية متداخلة    ضد هدم المنازل، لكن     

ان يصدر على اساس دراسة كل حالة بعينها، وذلك استنادا الى تقييم الشاباك والجيش، ويتعين ان يكـون           
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ث وأمرت الشرطة االسرائيلية اسرة دويات بازالة خيمة العزاء التي نصبتها حي          ". منسقا مع وزارة العدل   
كان يقيم في قرية صور باهر في القدس الشرقية، امام منزل احد اقربائه الذي اعتقل، فيما الغى وزيـر                   

  . الشؤون االجتماعية اسحق هرتزوغ المخصصات التي تمنح لعائلة دويات
يتعين علينا ان نكون اكثر قسوة في بعض االجراءات التي نتخذها بـشأن االرهـابيين،               "وقال اولمرت،   

اذا كان ال بد من تدمير منـازل،        "مضيفا  " ولئك الذين يشكلون جزء من النسيج الداخلي لحياتنا       خصوصا ا 
ال يعقل اننـا نـذبح،      . واذا كان ال بد من الغاء مزايا اجتماعية، فسنلغي مزايا اجتماعية          . فسندمر منازل 

  ".وأنهم سيحصلون على كل المزايا التي يوفرها مجتمعنا لمواطنينا
أحد األسباب المركزية للسهولة التي نفذت عبرها       "س الوزراء حاييم رامون، من جهته، أن        وقال نائب رئي  
هو حقيقة أن هناك قرى فلسطينية مثل جبل المكبر وصور باهر وتُسمى لسبب ما               ) االول(عملية األمس   

ا القدس،   وندعوه ١٩٦٧تم ضمها اليها في العام      . هذه قرى فلسطينية لم تكن أبدا جزء من القدس        . القدس
ينبغي التعامل مـع القـريتين   "مضيفا أنه " مع ان ال مقدسياً واحدا يعيش هناك، وال يقترب إسرائيلي منها        

  ". النهما كذلك في االصل... وكأنهما رام اهللا وبيت لحم وجنين ونابلس
 قبـضة   اتبـاع سياسـة   "اليميني المعارض بنيامين نتنياهو، فدعا اسرائيل الى        " الليكود"اما رئيس حزب    

... حديدية لمعاقبة وقمع العنف والتحريض على العنف من قبل االرهابيين اآلتين من القـدس الـشرقية               
  ". يجب ان نتحرك بحزم كبير بما في ذلك استخدام اجراءات تشريعية ردعية

  ٤/٧/٢٠٠٨السفير 
  

  نادم على عدم التوصية بإقالة أولمرت" فينوغراد"عضو في  .٢٣
 إنه يأسف ألنه لم يصدر توصية باسـتقالة رئـيس الـوزراء             "فينوغراد" نةقال احد اعضاء لج   : ب.ف.أ
وقال البروفيـسور يحزقيـل درور لـصحيفة         .ايهود اولمرت بسبب دوره في تلك الحرب      " االسرائيلي"
. كنت متأكداً من ان رئيس الـوزراء سيـستقيل        "العبرية على موقعها على االنترنت      " يديعوت احرونوت "

وقـال درور،    ".وهذا يتخطى اسوأ كوابيسي   . هذا ليس ما توقعته   . ذا لم يحصل بعد   ومن المستغرب ان ه   
انا نادم على أنني لم أصر علـى أن يـشتمل           "أحد اعضاء لجنة فينوغراد للتحقيق في الحرب على لبنان          

  ".التقرير على توصية دستورية الى الحكومة ورئيسها باالستقالة في أعقاب نتائج اللجنة
  ٤/٧/٢٠٠٨اتية الخليج اإلمار

  
  باراك يأمر بإغالق جميع معابر غزة بعد إطالق صاروخ .٢٤

إعلنت مصادر إسرائيلية أن وزير الدفاع ايهود باراك أصدر أمـراً بـإغالق             : احمد رمضان  -رام اهللا   
جميع المعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل والخاصة بنقل البضائع والوقود، وذلك رداً علـى إطـالق                 

  .اع غزة باتجاه النقب الغربي، مساء أمسصاروخ من قط
  ٤/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
  عصابات يهودية متطرفة تخطط لالنتقام من فلسطينيي القدس .٢٥

كشف قائد في الشرطة السرية في القدس، أمس، ان مجموعات من اليهود : نظير مجلي -  تل أبيب
ون في القدس أو على فلسطينيي المتطرفين يخططون لتنفيذ اعتداءات على المواطنين العرب الذين يعمل

القدس الشرقية، وذلك انتقاما للعملية الفردية التي نفذها حسام دويات، وادعى قائد الشرطة االسرائيلية ان 
لكن ايتان بن جبير، المعروف . قواته تنتشر في المدينة بأعداد مضاعفة من أجل منع مثل هذه الفوضى

هناك جوا " أدين العتداءات ارهابية على الفلسطينيين، قال ان بقيادة عصابة ارهاب يهودية الذي كان قد
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في غياب : "وأضاف". من الغضب العارم في صفوف اليهود الذين يشعرون بأن دماءهم باتت مهدورة
 ".الحماية الالزمة للمواطنين، هناك من يفكر في الرد على العملية

  ٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  دأ األسبوع المقبلتب" التبادل"عملية ": هآرتس" .٢٦

، أمس، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن صفقة تبادل األسرى مع "هآرتس"نقلت صحيفة : علي حيدر
حزب اهللا ستنفذ على ما يبدو خالل أسبوع فقط، مشيرة إلى أن الطرفين سيوقّعان على الصفقة رسمياً 

 والدبلوماسيين اإليرانيين األربعة خالل األسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم تبادل التقارير عن رون أراد
 ٢٠٠وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ستنقل في نهاية المطاف فقط، حوالى  .١٩٨٢المفقودين منذ عام 

ما قيل سابقاً عن أن عملية التبادل ستتم " هآرتس"وأكدت . جثة، من ضمنهم عدد من مقاتلي حزب اهللا
لعملية تبدأ بعد حوالى شهر حيث ستطلق فيها إسرائيل المرحلة األخيرة من ا" على معبر الناقورة، وأن

  ".معتقلين فلسطينيين
  ٤/٧/٢٠٠٨األخبار 

  
   طالبا ومريضا إلى غزة٥٧٠مصر تسمح بعودة  .٢٧

 فلسطينيا من الطلبة ٥٧٠سمحت السلطات المصرية لنحو :  محمد أبو عيطة، رائد الفي- القاهرة، غزة 
عبر رفح منذ نحو شهرين، بالعودة إلى قطاع غزة عبر والمرضى العالقين على الجانب المصري من م

 ساعة من إغالقه عقب وقوع مصادمات بين الشرطة ٢٤المعبر الذي أعادت تشغيله، أمس، بعد 
وقال شهود عيان، إن مصر شرعت في حشد . المصرية وفلسطينيين كانوا يريدون الدخول إلى مصر
قة المعبر تحسبا ألي محاولة أخرى القتحام المعبر مزيد من قوات الشرطة المعززة باآلليات حول منط

 فلسطيني كان مقررا لهم السفر خالل الفترة التي حددت ٥٥٠٠على إثر وضع العراقيل أمام مغادرة نحو 
قال مصدر مصري مسؤول في المعبر إنه رغم كل ذلك فإن إجمالي من تمكنوا فعال من . بثالثة أيام

ا فلسطينيا في غزة يحملون الجنسية األوكرانية كانوا قد دخلوا أثناء  عالق٨٠ بينهم ٢٧٠الدخول حوالي 
  .كانون الثاني الماضي ولم يتمكنوا من العودة/ فترة فتح الحدود نهاية يناير

  ٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   إصابات باالعيرة بينهم طفالن وناشطا سالم في نعلين٨ .٢٨

 متظاهرين بينهم أطفال ونشطاء سالم اسرائيليين ٨ أصيب ما ال يقل عن : نائل موسى- رام اهللا 
بالرصاص المغلف بالمطاط، وعدد آخر بحاالت اختناق بالغاز جراء قمع احتاللي لفعاليات احتجاج عدة 

 ،ضد جدار النهب شهدتها قرية نعلين، أمس، والليلة قبل الماضية، وانتهت بمواجهات
س، شهرا ثالثاً من النضال الشعبي المتواصل ضد جدار وبدأ اهالي القرية ومتضامنون أجانب معهم،  أم

النهب والضم والعزل العنصري باعالن اضراب تجاري وعمالي جزئي في القرية تبعه تنظيم اعتصام 
للمزارعين فوق اراضيهم،  أعقب بمسيرة حاشدة شارك فيها حشد من المتضامنيين الدوليين ونشطاء 

، لها من الوصول الى الجرافات واجبارها على وقف العملتمكن المتظاهرون خال.سالم اسرائيليين
وتمكن المتظاهرون الليلة قبل الماضية من اغالق مختلف الطرق التي شقها االحتالل في اراضيهم منذ 

 .بدء العمل بالجدار  بالحجارة والصخور
 ٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   شهيد فلسطيني٢٠٠ تواصل احتجاز جثث "اسرائيل" .٢٩
اعلن مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عيسى قراقع :  محمد يونس-  رام اهللا

 شهيد فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في مقابر األرقام ٢٠٠ان اسرائيل تحتجز جثامين 
 يشمل الذي» حزب اهللا«وأثار االتفاق الوشيك لتبادل االسرى بين إسرائيل و . العسكرية اإلسرائيلية

االفراج عن جثامين شهداء لبنانيين، مطالب فلسطينية باالفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة 
واضاف ان الجثامين المحتجزة في مقابر األرقام االسرائيلية تعود الى شهداء معظمهم سقط ، منذ سنوات

بطريقة غير إنسانية وغير أخالقية، ، مشيرا الى ان احتجاز هذه الجثامين جرى "انتفاضة األقصى"خالل 
وأشار إلى أنه تم الكشف عن أربع مقابر لالرقام في . اذ توضع أرقام على مقابرهم بدالً من األسماء

  ."إثارة هذه القضية، وزيارة هذه المقابر، وكشف أسماء الشهداء"إسرائيل، مطالباً الهيئات الدولية بـ 
  ٤/٧/٢٠٠٨الحياة   

  
   مواطنين وجنود االحتالل خالل هدم منزل في بيت حنيناصدامات بين: القدس .٣٠

وقعت صدامات، صباح امس، بين القوات الخاصة، التابعة للشرطة : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط
االسرائيلية، وعدد كبير من المواطنين في منطقة بيت حنينا شمال القدس، بعد إغالق الشوارع المؤدية 

عت قوات االحتالل لهدمه، وتجمهر المواطنون حول المنزل بدعوة لمنزل المواطن كميل السعو الذي س
من حركة فتح واحاطوه بسياراتهم للحيلولة دون وصول جرافات بلدية القدس الغربية الى المنزل المنوي 
هدمه والذي يؤوي سبعة أشخاص، وجرى خالل المواجهات اعتقال عدد من المواطنين من بينهم شقيق 

ة الى وقوع اصابات طفيفة بين المعتصمين حول المنزل، ووصلت جرافات صاحب المنزل باإلضاف
البلدية االسرائيلية الى المنزل بعد عدة ساعات من الصدام واحداث اضرار بالسيارات المحيطة به 
وشرعت بعملية الهدم وسط تشديدات امنية غير مسبوقة شاركت فيها فرقة الخيالة وحرس الحدود 

  .والقوات الخاصة
  ٤/٧/٢٠٠٨ام الفلسطينية األي

  
   تجفيف المصادر الديمغرافية الىلي يهدفي اسرائطشخصيات مقدسية تحذر من مخط .٣١

حذرت شخصيات وطنية مقدسية اعتبارية من مخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في : وفا–القدس 
لصريح عن الرغبة مدينة القدس، واستهداف قطاعاتها المختلفة، وخاصة القطاع السكاني، بعد اإلعالن ا

في تغليب الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين، واالستيالء على أكبر مساحات ممكنة من أراضي 
القدس ومنع البناء وتصعيد عمليات هدم المنازل، فضالً عن تصعيد التهديدات المحدقة بالمسجد األقصى 

 امس، مجلس الرام المحلي وملتقى جاء ذلك، في اللقاء الذي نظمه،، المبارك والمنطقة المحيطة به
 عاماً من االحتالل، ٤١القدس بعد : المثقفين المقدسي بقاعة مجلس الرام شمال القدس المحتلة، بعنوان

 .بحضور جمع كبير من المثقفين والكوادر التنظيمية والشخصيات المقدسية االعتبارية
  ٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 ظاهرة إعتيادية لإلحتالل المعتقلين العنف والتنكيل ب ":باللجنة اإلسرائيلية ضد التعذي" .٣٢

أن ظاهرة العنف ضد المعتقلين الفلـسطينيين       " اللجنة اإلسرائيلية ضد التعذيب   "أكدت  :  د ب أ   - رام اهللا   
وقـال تقريـر    ،  والتنكيل بهم ، أصبحت اعتيادية وجزءاً من سلوك جنود الجيش اإلسـرائيلي دون رادع             

ى الفلسطينية امس نقال عن اللجنة اإلسرائيلية ضد التعذيب إنها استندت على تقريـر              نشرته وزارة األسر  
 وتشرين  ٢٠٠٦ معتقال فلسطينيا من الضفة الغربية ، في الفترة الواقعة بين حزيران             ٩٠يتضمن شهادات   

ـ       ،  ٢٠٠٧االول ل وأكدت الشهادات أن المعتقلين تعرضوا للتنكيل في محطات مختلفة من اعتقالهم مـن قب
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الجنود ، ويفيد معظمهم بأنهم وقعوا ضحية للتنكيل بعد اعتقالهم حينما كانوا مكبلي اليـدين ومعـصوبي                 
 كما يؤكد التقرير أن التنكيل طال أيضا المعتقلين صغار السن الذين تـضمن القـوانين حمايـة                  ،األعين

قيق في الظـاهرة ، وال تقـدم        ويتهم التقرير السلطات اإلسرائيلية بأنها ال تقوم بأي جهد للتح         ،  خاصة لهم 
ضية تعـرض   لوائح اتهام ضد الضالعين فيها ، كما يتهم التقرير المؤسسة السياسية اإلسرائيلية بتجاهل ق             

  .المعتقلين لعنف الجنود
  ٤/٧/٢٠٠٨الدستور 

 
  مطالبات بتضمين جثامين الشهداء الفلسطينيين في صفقتي التبادل .٣٣

ات العائالت الفلسطينية إلى تضمين جثامين أبنائها الشهداء تتطلع عشر :عوض الرجوب- الضفة الغربية 
التي يحتجزها االحتالل منذ فترة طويلة ضمن أي صفقة لتبادل األسرى، سواء بين حزب اهللا وإسرائيل 

وطالبت عائالت الشهداء بعدم طي ملف أبنائها وعدم إبرام أي ، أو بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل
تعادة جثث الشهداء التي مضى على بعضها عشرات السنين، مؤكدين أن معاناتهم صفقة ال تتضمن اس

 .الستمرار احتجاز جثث أبنائهم ال تقل عن معاناة ذوي األسرى
  ٣/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  وزارة االمن الداخلي اإلسرائيلية تغلق مكتب شركة مجلس اإلسكان الفلسطيني في القدس .٣٤

دت مصادر إعالمية وصحافية إسرائيلية أمس أن وزارة األمن الداخلي أفا : من زهير اندراوس- الناصرة
االسرائيلية أصدرت أمس أمراً باغالق مكتب شركة مجلس اإلسكان الكائن في حي الشيخ جراح في 
القدس، التابع لشركة مجلس اإلسكان الفلسطيني في الضفة وبحسب مراقبين في الشأن المقدسي فإن 

إلسكان الفلسطيني يأتي لفرض مزيد من التضييق علي أهل القدس كون إغالق مكتب شركة مجلس ا
المجلس الفلسطيني لإلسكان يقوم بجهود لدعم تثبيت القدس في بيوتهم من خالل مشاريع ترميم بيوت 

  .القدس ودعم الفقراء والمعوزين
  ٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

 
 وفاة الجئة فلسطينية على الحدود السورية العراقية  .٣٥

أعلنت لجنة إغاثة فلسطينيي العراق امس وفاة الجئة فلسطينية تقيم فـي مخـيم التنـف                :  د ب أ   -غزة  
وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقت وكالة االنباء االلمانية نسخة عنـه            ،  الصحراوي منذ أكثر من سنتين    

 فـي   أن المتوفية عانت من عدة أمراض قبل إصابتها بمرض عضال نتيجة للوضع الصحي المتـدهور              "
 الجئ فلسطيني من العراق والذين يعانون ظروفاً مزرية على كافة           ٧٠٠مخيم التنف الذي يضم أكثر من       

وناشد البيان التدخل العربي واالسالمي والدولي للنظر إلى معاناة الالجئين الفلـسطينيين فـي              ،  "النواحي
 .أماكن أخرى مالئمةالعراق وفي المخيمات الصحراوية وإيجاد حل عملي لهم ونقلهم للعيش في 

  ٤/٧/٢٠٠٨الدستور 
 
   االتجاهات اليهودية المناوئة للحركة الصهيونيةكتاب يستعرض... يهود ضد الصهيونية .٣٦

ينطلق الكاتب محمد عز المدني في كتابه الجديد يهود ضد الصهيونية من السؤال عـن أولويـة                 : دمشق
ئيل ال تخدم يهود العالم بقدر ما تضر بمـصالحهم،          مصالح يهود العالم أم الدولة اليهودية؟ مؤكداً أن إسرا        

وهذا التناقض الصارخ ما بين الحركة الصهيونية واليهود كان وراء انتشار ظـاهرة العـداء اليهـودي                 
  .للصهيونية، والذي بدأ يتغلغل داخل إسرائيل

ير أغلـب   صفحة من القطع الكب   ) ١٧٥(يستعرض الكتاب الصادر مؤخراً عن الدار الحديثة بدمشق عبر          
االتجاهات اليهودية المناوئة للحركة الصهيونية، وصوالً إلي حدود اعتبار قيام دولة إسرائيل خطراً يهدد              
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كما يفضح الكاتب النزعة الصهيونية التي تتجاهل الحقـائق التوراتيـة وعناصـر الديانـة               . يهود العالم 
عنف المسلح في وجه جماعة الدياسـبورا،       اليهودية، حتي أن الحركة الصهيونية في بداياتها لجأت إلي ال         

  .وحتي منتصف الخمسينات ظلت الكثير من المجموعات اليهودية علي تناقض مع الحركة الصهيونية
  ٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "التطبيعية"إسالميو األردن يطالبون بوقف المخططات  .٣٧

لحكومة وقف مشروع مبادرة طالبت كتلة نواب الحركة اإلسالمية في مجلس النواب األردني ا: عمان
الواحد والعشرين ومشروع الحوار  جمعية الفكر العالمي الجديد ومشروع االرتباط الديني في القرن

كل المنخرطين فيه "ودعت الكتلة إلى مساءلة ". المشبوه"العالمي في جامعة هارفارد، الذي وصفته بـ
 من مخططات صهيونية كبيرة تستهدف ارتضوا ألنفسهم ان يكونوا جزءاً"ممن قالت الحركة إنهم 

، مشددة في مذكرة لرئيس الحكومة نادر الذهبي على ان "الشعوب العربية ومعادية لها ولألردن تحديدا
خطورة هذا المشروع تكمن في انه يستهدف شريحة الشباب ويسعى لترسيخ مفاهيم وقيم توراتية تلمودية 

شعارا خادعا " تنشيط الحرف اليدوية"و" توفير فرص العمل"و" تشجيع السياحة الدينية"متخذا من شعارات 
تمكنوا من "وأعرب النواب عن أسفهم ألن القائمين على هذا المشروع . لتحقيق أهدافه المرسومة بدقة

وقال رئيس الكتلة النائب حمزة ". استدراج نفر من أبناء األردن وفلسطين وجندوهم لخدمة هذا المشروع
لن تقبل بمشاريع مشبوهة توظف أرضنا الطهور ومعالمنا التاريخية في "سالمية منصور ان الحركة اإل

  ".تحقيق أهداف تطبيعية مع العدو الصهيوني وتستهدف كسر إرادتنا وقتل روح الممانعة في صدورنا
  ٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 محاولة اقتحام المعبر بالقوة غير مسؤولة: أبو الغيط .٣٨

جية المصرية أحمد أبوالغيط محاولة اقتحام معبر رفح بالقوة محاولة سخيفة وصف وزير الخار: غزة
الفلسطينيين اخوة "وأضاف أن مصر ال يمكن أن تقبل بأي اختراق ألراضيها بالقوة، وأن . وغير مسؤولة

وقال المتحدث باسم ". اعزاء نسمح لهم بالدخول والخروج طبقا لحاجاتهم وسوف نمضي في هذا الطريق
وأن ما حدث يعد تصرفا غير " أمن مصر القومي خط أحمر"مجدي راضي إن . ة المصرية دالحكوم

وأضاف أن مصر تتحلى بمزيد من الصبر تجاه التعامل مع مثل . مسؤول من جانب قلة غير مسؤولة
  .هذه التصرفات، لكن للصبر حدود، وعندما يزيد الموضوع عن حده سيتم التعامل معه بحسم
  ٤/٧/٢٠٠٨ية االتحاد اإلمارات

  
  القاهرة تدعو وفداً من حماس لبحث صفقة تبادل األسرى .٣٩

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن مصر وجهت دعوة إلى حركة حماس :  جيهان الحسيني- القاهرة 
للحضور إلى القاهرة األسبوع المقبل إلجراء محادثات في شأن ملف تبادل األسرى وبحث االسماء 

إلى أن مصر تبذل جهوداً وتقوم باتصاالت مع الجانبين الفلسطيني واآلليات ودرس الملف، الفتة 
واإلسرائيلي من أجل تيسير إبرام هذه الصفقة التي تقودها مصر إلطالق األسرى الفلسطينيين في مقابل 

  .اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت
  ٤/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   ٢٠٠٩حتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية في انطالق الحملة األهلية ال: دمشق .٤٠

القدس عاصمة للثقافة العربية للعام "شهدت دمشق، أمس، انطالقة الحملة األهلية الحتفالية : وكاالت
، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والدينية واإلعالمية، من مختلف الدول "٢٠٠٩
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والفعاليات التي تناسب مدينة القدس المحتلة ومكانتها العربية األنشطة "العربية، لطرح مقترحات حول 
وتهدف هذه الحملة، التي عقدت، أمس، اجتماعها التأسيسي في دمشق لكونها العاصمة . "واإلسالمية

الحالية للثقافة العربية، إلى مواجهة المخططات اإلسرائيلية لتهويد القدس، ومنع طمس معالمها الحضارية 
الشعب الفلسطيني فيها، فضالً عن تعزيز التفاهم اإلسالمي المسيحي حول القدس، فلسطينياً وتثبيت وجود 

وعربياً ودولياً، وتوحيد الموقف الفلسطيني والعربي واإلسالمي وجمعه حول مشروع إنقاذ القدس، 
كالة ، حسبما كتبت و"عاصمة في الفكر والوعي قبل أن تكون عاصمة في الجغرافيا والواقع"وتكريسها 

وتُنظم االحتفالية بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية، وهي مؤسسة دولية مدنية مستقلة . سانا السورية
  . ترأسها وزيرة المغتربين في سوريا بثينة شعبان، والتي تعمل على دعم القدس والمقدسيين مادياً ومعنوياً

  ٤/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  الضفة الغربيةتأييد في البرلمان األوروبي لتعويض مستوطني .٤١

أيد مؤتمر المجموعة االشتراكية في البرلمان االوروبي الذي اختتم اعماله :  عبد اهللا مصطفى–بروكسل 
في بروكسل، امس، مبادرة أعضاء في الكنيست لتقديم مشروع قانون لتعويض المستوطنين الذين 

ذي عقد تحت عنوان من أجل واكد المشاركون في المؤتمر ال. سيخلون مستوطناتهم في الضفة الغربية
السالم في الشرق األوسط أن المبادرة تساهم في حل النزاع القائم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 

وأكدت نائبة رئيس المجموعة . حول مشكلة المستوطنات وتسهل خلق أجواء مناسبة للسالم في المنطقة
وطنات احتلت حيزاً مهماً من المناقشات بين األطراف االشتراكية باسكوالينا نابوليتانو، أن مسألة المست

ورأى النائب هانز . المعنية، مكررة دعم االتحاد األوروبي ألية مبادرة تساهم في إقامة الدولة الفلسطينية
إنها قضية حاسمة في "ألكثر القضايا المثيرة للجدل، وقال " حال عمليا"سلوبودا، أن مبادرة الكنيست تمثل 

ودعا سلوبودا االتحاد األوروبي للقيام بدور سياسي أكبر في ".  اإلسرائيلي- الفلسطيني حل الصراع 
 .عملية السالم في الشرق األوسط

  ٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الهدف األول للسياسة الخارجية لحكومتنا قيام دولة فلسطينية مستقلة: ةالخارجية اإليطالي .٤٢

 فرانكو فراتيني، امس، إن الهدف األول والرئيسي للسياسة قال وزير الخارجية اإليطالية:  وفا- روما
من هذا المنطلق : وأضاف". إسرائيل"االيطالية الخارجية هو قيام دولة فلسطينية مستقلة وحرة إلى جانب 

لدينا كامل االستعداد للعمل وتقديم الدعم  السياسي القوي للشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن 
التعاون مع حكومة السلطة من أجل و ضع خطة كاملة متكاملة مع رئيس الوزراء سالم والتنسيق و

. فياض؛ تهدف إلى تحديد ومعرفة االحتياجات األساسية والطارئة للشعب الفلسطيني من أجل تحقيقها
وأشار فراتيني إلى الرغبة االيطالية في العمل والمساعدة على الدعم والمساهمة في جميع المشاريع 

الخطط التي تهدف إلى حماية وتربية األطفال والشباب والرياضة والعملية التعليمية، وما ينمي و
النشاطات والمبادرات الثقافية واالجتماعية، من أجل إبعاد الطفل عن الشارع وإعطائه المجال والفرصه 

  .للتطلع إلى المستقبل من خالل الدراسة
  ٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
  الياباني يجدد دعمه لعملية السالم وللشعب الفلسطيني الخارجيةوزير  .٤٣

جدد نائب وزير الخارجية الياباني موقف اليابان الداعم لعملية السالم وإلحداث :  عماد ابو سمبل- أريحا 
تنمية في المنطقة حيث إن الشعب الفلسطيني ذو كفاءة عالية ويمكن تحقيق تنمية زراعية وصناعية 

" ممر السالم"أن قضية فلسطين مختلفة تماما عن قضايا أفريقيا ولذلك قدمنا مبادرة وأضاف أننا مقتنعون 
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الفتا االنتباه أن االجتماع الرباعي الذي عقد يوم أمس بطوكيو بحضور إسرائيلي أردني فلسطيني اقر 
لول عام االنتهاء من دراسة الجدوي للمشروع في حدود شهر تشرين الثاني المقبل والبدء في التنفيذ مع ح

وأضاف اونو أن اليابان تولى .  فرصة عمل في الجانب الفلسطيني٦٠٠٠ وان المشروع سيوفر ٢٠٠٩
  .أريحا واألغوار أهمية وتسعى إلحداث تنمية مستدامة بالمنطقة

 ٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حماس إلى أين؟ .٤٤

  محمد جالل عناية
والتهدئة عملية أخذ وعطاء    . وليس عن التوقعات  حديثنا اليوم عن الحقائق وليس عن األوهام، وعما وقع          

تمت من خالل مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، وقد هللت حماس لهذا            " إسرائيل"بين حركة حماس و   
، ولذا  "دليل فشل كل الرهانات على إضعاف حركة حماس أو إسقاطها أو تجاوزها           "الحدث، ووصفته بأنه    

  ".ة تقييم موقفه من الحركةالمجتمع الدولي إلى إعاد"فإنها تدعو 
سواء بالتوافق أم من قبيل المصادفة على أنها هبة من موجـة            " إسرائيل"تبدو التهدئة بين حركة حماس و     

، "إسرائيل"رياح جديدة بدأت تتحرك في أجواء المنطقة، تتمثل في المفاوضات غير المباشرة بين سوريا و              
إلى هذه المحادثات   ) ١٨/٦/٢٠٠٨(في تصريح صحافي    ولقد أشار وليد المعلم وزير الخارجية السوري        

، وستتبعها  ")إسرائيل"من المفاوضات غير المباشرة بين سوريا و      (منذ يومين انتهت الجولة الثانية      "بالقول  
  ".جوالت إلى أن نتوصل إلى أسس صالحة النطالق المباحثات المباشرة

تحدث فيصل مقداد وكيل وزيـر      ) ١٧/٦/٢٠٠٨(األمريكية  " شيكاغو تريبيون "وفي مقابلة له مع صحيفة      
عنـدما يتحـرك النـاس      "حيث قال   " إسرائيل"الخارجية السوري عن أجواء السالم المتوقع بين سوريا و        

شـعبنا  "، وتابع مقداد قائالً     "واألردن ومصر فإن تغييراً كبيراً سوف يتحقق      " إسرائيل"بحرية بين سوريا و   
حول استشهاد أبنائهم، سوف نحسن ظروف الحياة، وننفتح علـى          سوف يتمتع بالحياة دون أحالم مزعجة       

  ".المجتمع الدولي، وأن آثار السالم ستكون بركة تحل على المنطقة بأسرها
نود أن تكون أمريكا راعيـة      : "أما رياض األبرش مستشار العالقات الخارجية في الحكومة السورية فقال         

بذلك في ظل هذه اإلدارة، ولكن لدينا آمال كبيرة فـي اإلدارة            لألمر كله، ولكننا ال نتوقع منهم أن يقوموا         
  ".المقبلة) األمريكية(

قال السوريون على أعلى    "وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح له مؤخراً             
المستويات إن جهودهم وتصميمهم إلعادة الجوالن لن يتحقق ذلك على حساب الفلـسطينيين، وعالقـات               

  ".إننا نثق بالموقف السوري. ريا واتصاالتهاسو
إن التهدئة لم تجلب معها الطمأنينة التامة لحركة حماس رغم قولها إن التهدئة دليل فشل كـل الرهانـات                   
على إضعاف حركة حماس أو إسقاطها أو تجاوزها، حيث يقول روبرت كابل الخبير األلماني في شؤون                

، ولذلك  )من الجماعات الفلسطينية المسلحة   (اس مسؤولية كل هجوم     ستحمل حم " إسرائيل""الشرق األوسط   
ويأتي رأي الخبير األلماني وكأنه صدى لمـا        ". على حماس التأهب لممارسة الضغط على هذه الجماعات       

إن حركة حماس هـي     "قالت  " إسرائيل"فإن تسيبي ليفني وزيرة خارجية      " اإلسرائيليون"يعلنه المسؤولون   
إن المسؤولية عـن إطـالق أي       "وتابعت ليفني   ". حدث في قطاع غزة بعد تطبيق التهدئة      العنوان لكل ما ي   

أما إيهود أولمرت رئيس الوزراء فقد لجـأ إلـى لغـة            ". قذيفة صاروخية ستقع على عاتق حركة حماس      
  ".كبيرة في غزة) عسكرية(آخر فرصة لحماس لتجنب عملية "التهديد، حيث وصف التهدئة بأنها 

 تحقيق التهدئة على أنه دليل فشل كل الرهانات على إضعافها أو إسقاطها أو تجاوزهـا،              واعتبرت حماس 
ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم موقفه منها، والذي يبدو أن حماس اعتبرت التهدئة نـصراً فـي                  
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وريا، حليفة  جوانبها العسكرية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية، وقد أكد وليد المعلم وزير خارجية س           
  .حماس، دعم بالده للتهدئة ألنها ترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
ففي الجانب العسكري هنـاك عـدة       . إن المحافظة على التهدئة أكثر صعوبة من التوصل إليها وتحقيقها         

ضعاف قضايا متداخلة، فعلى صعيد الضحايا البشرية فإنها قد تنقذ المزيد منهم، ألن خسائر الفلسطينيين أ              
أما القضية األكثر خطورة على حماس، سواء على بنيتهـا التنظيميـة أو علـى               ". اإلسرائيليين"خسائر  

عالقتها بالتنظيمات الفلسطينية األكثر راديكالية منها في أقصى اليمين وأقصى اليسار، هو أنهـا ملزمـة                
  .من قطاع غزة" إسرائيل"بالمحافظة على وقف إطالق النار على 

ماس للتنظيمات الفلسطينية األكثر راديكالية فقد يلصق بحماس التهمة التي ألـصقتها بفـتح              أما تصدي ح  
بأن حماس أخلّت بشروط التهدئة، وفي الحـالتين        " إسرائيل"، وإذا لم تتصد ستدعي      "إسرائيل"وهي حماية   

  .ستتعرض جبهة غزة الداخلية إلى االضطراب
م موقفه منها، سيقابلها المجتمع الدولي بالطلب من حمـاس          وإن مطالبة حماس للمجتمع الدولي بإعادة تقيي      

األمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األوروبي وروسـيا         (االلتزام بشروط اللجنة الرباعية     
وااللتزام باالتفاقات الموقعة معها، ونبذ العنف، أي التوقف عـن          " إسرائيل"وهي االعتراف ب  ) االتحادية
  .مسلحالجهاد ال

وقد ردد الرئيس الفرنسي ساركوزي، الذي ترأست بالده االتحاد األوروبي، هذه الشروط مرتين خـالل               
أمام " إسرائيل"وفي  ) ٢٣/٦/٢٠٠٨جريدة القدس   (زيارته األخيرة إلى كل من مناطق السلطة الفلسطينية         

  .اسحيث نفى بكل صلف أي اتصاالت تمت بين فرنسا وحركة حم) ٢٢/٦/٢٠٠٨(الكنيست 
فهل تتقـدم أم  .. فهذا هو عالم السياسة في المجتمع الدولي الذي تطل عليه حركة حماس من بوابة التهدئة          

  .تتوقف أم تتراجع؟ إنها خيارات صعبة في كل االتجاهات
  ٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  التهدئة وأزمة المعابر المستمرة .٤٥

 احمد الحيلة
 التهدئة، أن المعابر الستة لقطاع غـزة لـم تعمـل بالـشكل              لوحظ خالل األسبوعين الماضيين من عمر     

المطلوب أو المتفق عليه في التهدئة المتبادلة بين االحتالل والمقاومـة الفلـسطينية؛ فالمعـابر الخمـسة                 
المشتركة مع االحتالل لم تعمل بكامل طاقتها، بل حتى عملها الجزئي هو دون الحد األدنى المطلوب لمد                 

ته اليومية، وذلك نتيجة إغالق االحتالل لتلك المعابر بشكل متكرر بحجج وذرائع شـكك              القطاع باحتياجا 
بها الطرف الفلسطيني، ومنها ادعاء االحتالل سقوط قذيفة صاروخية قرب إحدى المـستوطنات يـومي               

 األمر الذي يمكن أن يتكرر من طرف االحتالل في األيام القادمـة دون            ) ١/٧(، والثالثاء   )٣/٧(الخميس  
 ..شاهد على الرواية أو ضامن اللتزام االحتالل بالتهدئة

بالتوازي أو بالتقاطع مع ذلك، ما زال معبر رفح مع مصر مغلقاً، وعندما قامـت الـسلطات المـصرية                   
، شهد اليوم األول عبور نحو      )٣/٧ -١(باإلعالن عن فتحه لثالثة أيام فقط للمرضى وللحاالت اإلنسانية          

 من حملة الجنسية المصرية العالقين فـي        ٧٠لسطينياً من المرضى، إضافة إلى       ف ٥٠منهم  ( شخصاً  ١٢٠
، وفـي اليـوم الثـاني       ..، مع العلم أن المعبر مجهز بطاقة وقدرة تستوعب آالف المسافرين يومياً           )غزة

ن واقتحـامهم للبوابـة     اضطرت الشرطة الفلسطينية إلغالق المعبر بعد الظهر، نتيجة تـدفق المـسافري           
 باتجاه البوابة المصرية، احتجاجاً من المسافرين على عدم إدخال سلطة           - بعد طول انتظار     -ية  الفلسطين

، رغم سريان اإلعالن من الجانب المصري بأن المعبر         ..المعابر المصرية ألي منهم بدون إبداء األسباب      
 ..!!يعمل لليوم الثاني على التوالي
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جراءات اإلسرائيلية على المعابر، وبسبب استمرار إغالق       استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة، بسبب اإل      
معبر رفح على الجانب المصري، رغم سريان التهدئة، يقودنا إلى االستخالص أو االستنتاج بـأن هـذه                 

 :اإلجراءات قد ترمي إلى تحقيق عدة مآرب أو أهداف، نذكر منها على سبيل المثال
دئة في نظر الفلسطينيين، وخلق حالة من اإلحباط واليأس لديهم          السعي إلى تقزيم إنجازات الته    : أوالً·    

 ..بعد األمل الذي راودهم برفع الحصار، وبالتالي حرمان المقاومة من االحتفاء بالتهدئة كإنجاز وطني
، وهذه عقدة من الصعب علـى االحـتالل         )نحن هنا (القول بأن األمور ما زالت بيد الصهاينة        : ثانياً·    

ا، ألنه غير قادر لحد اآلن على التسليم بقدرة المقاومة أو الفلسطينيين على انتزاع حقـوقهم                التخلص منه 
، وهذه معركة في الوعي، ال يمكن       ..رغم أنفه، في الوقت الذي يرفض فيه االعتراف بحقوق الفلسطينيين         

تغير وأن هناك   تغييرها إال بمزيد من الضربات الموجعة على رأس االحتالل، حتى يدرك بأن الزمان قد               
 .قوة كامنة في الشعب الفلسطيني ال يمكن أن تهزم

وهو األهم، أن ما يجري من خلق أزمات متتالية حول المعابر، ليس بعيداً عن صفقة األسرى                : ثالثاً·    
فالمعابر تستخدم كأداة للضغط على حماس والمقاومة الفلسطينية        . الفلسطينيين مقابل الجندي جلعاد شاليط    

ل دفعها للتخفيف من شروط الصفقة، والقبول بالمعايير اإلسرائيلية حول من يطلق سـراحه مـن                من أج 
 .األسرى الفلسطينيين

إن كتب لـذلك    -تهيئة األجواء قبل الشروع في الحوار الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس            : رابعاً·    
فح هو أحد نقـاط الخـالف        لصالح طرف على طرف؛ فمن المعلوم أن المعابر وخاصة معبر ر           -النجاح

الرئيسية بين الرئاسة في رام اهللا وحكومة غزة، والمطلوب من األخيرة، التسليم برؤية رام اهللا والقـاهرة                 
إلدارة المعبر، وإال فإنه سيبقى عبئاً عليها، بخلق المزيد من الضغط الشعبي المتضرر من إغالق المعبر،                

 .. غالقه، سوى أنها السياسةالذي ال يوجد أي مبرر أخالقي أو قانوني إل
إذا كانت التهدئة تخترق إسرائيلياً وبشكل متكرر، في الوقت الذي تملك فيه المقاومة فـي غـزة ورقـة                   
الجندي األسير، فما الذي يمكن أن يحصل إذا أفرجت المقاومة عنه في صفقة، فهل سـيحترم االحـتالل                  

أهدافها؟  صحيح أن التهدئة مصلحة إسـرائيلية، ولكـن          التهدئة، أم يعتبرها اتفاقية قد استنفدت أهميتها و       
وبالنظر إلى طبيعـة االحـتالل، يعلـم        . الصحيح أيضاً أنها مصلحة اضطرارية خلقتها معطيات ظرفية       

، وليس مستبعداً، أن يعمد بعد التخلص مـن أزمـة           ..الجميع بأنه ناقض لوعوده وهو ليس جديراً بالثقة       
 .. وضع المزيد من العراقيل على المعابر بذريعة هنا أو هناكالجندي األسير جلعاد شاليط، إلى

ولذلك على المقاومة الفلسطينية اآلسرة للجندي، وخاصة حركة حماس، أن ال تستعجل في عقـد صـفقة                 
األسرى قبل الحصول على ضمانات تضمن التزام االحتالل بشروط التهدئة وبرفع الحـصار، وتـضمن               

قاومة أيضاً أن تعد نفسها لما هو أسوأ، ألنها قد تجـد نفـسها مـضطرة           كما أن على الم   . فتح معبر رفح  
لتذكير االحتالل بأنها ما زالت قادرة على المس بأمنه، إذا هو أصـر علـى المـس بـأمن المـواطنين                     

  ..الفلسطينيين
  ٤/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  عن حركة الجهاد والدور والحضور .٤٦

 ياسر الزعاترة
 مـا   ،ه هنا حول التهدئة والجهاد وحماس وإيران قد فهم خطأ من قبل الـبعض             يبدو أن المقال الذي كتبنا    

 قد نتفق معها    ، حتى ال نقع في خانة اإلساءة لفئة مجاهدة من أبناء شعبنا           ،يفرض علينا ضرورة التوضيح   
 لكن ذلك ال يقلل من تقديرنا لها ولـدورها          ، تماماً كما اختلفنا مع حماس     ،وقد نختلف في بعض المواقف    

 .كبير في التصدي ألشرس مشروع عدواني يستهدف األمة منذ قرونال
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 وفيه بعض المالحظات حول مواقف صدرت عن قادة من الجهاد في الـداخل              ،كان حديثنا حول التهدئة   
 األمر الذي يبدو مفهوماً حين يؤخذ في سياق الحزبية التـي قـّل أن               ،فيها شيء من المزايدة على حماس     

 من دون أن يمنع ذلك اإلشارة إليهـا فـي           ، بمن فيهم اإلسالميون   ،ميدان السياسة يتجاوزها العاملون في    
 .سياق المناصحة

 نـشعر  ،عندما نستمع إلى األمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح في بعض النـدوات أو الحـوارات              
ختلف معه في    ال تكاد ت   ، فهنا ثمة قائد على درجة راقية من الوعي ووضوح البوصلة          ،بالكثير من السعادة  
 .شأن من الشؤون

 ، من دون أن تغرق في مستنقع القطرية الـضيقة         ،بوصلة واضحة تركز على مصالح الشعب الفلسطيني      
إلى جانب وعي شامل بقضايا األمة ووحدتها وضرورة مواجهتها للمشروع الصهيوني الـذي يـستهدفها               

 .جميعا
 فضالً عـن    ،الذي ال يتردد للحق وللمقاومة     وذلك االنحياز    ،هكذا يبهرك حضور األمة في خطاب الرجل      

 سواء ظل   ، والخالصة أننا إزاء قائد يفتخر الفلسطينيون به من دون شك          ،عمق التقدير السياسي لألحداث   
 هو الذي لم يقبل منصبه الذي جـاءه         ، أم غادر الدنيا برصاص األعداء أو بمتفجراتهم       ،على رأس عمله  

 .ولم يسع إليه إال طمعاً في الشهادة
 بتماسـك   ،ليس ثمة مشكلة في عالقة الجهاد بإيران؟ السيما في ظل قيادة رجل مثل الـدكتور رمـضان                

 مع أننا لم نجد كما قلنا من قبل أي اختالف بين إيران وبين الجهـاد أو                 ،خطابه ووضوح خطه السياسي   
وليس في تفاصـيل     أعني الخط العام المؤمن بإستراتيجية المقاومة        ،حماس فيما خص القضية الفلسطينية    

 .المواقف القابلة لالختالف
 وليس ثمة مشكلة في أن تتلقـى الجهـاد          ،العالقة مع إيران بالنسبة للجهاد هي خيار سياسي وليس فكريا         

 وما دام العرب مذعورين وال يجـرؤون علـى دعـم            ،الدعم من إيران ما دام يصب في خدمة القضية        
 بينمـا   ، يتحدثون عن التدخالت اإلقليمية في القضية الفلسطينية        وال قيمة ألولئك الذين ما برحوا      ،المقاومة

 .يرتمون في أحضان أمريكا واإلسرائيليين
 فإن ذلك ال يحدث حرصاً على مذهب أهـل          ،حين يبادر البعض إلى اتهام الجهاد أو حماس بنشر التشيع         

 على إنجازاتهم في الدفاع عن       وإال فليدلنا أولئك   ، بقدر ما هو عبث سياسي هدفه التشويه       ،السنة والجماعة 
 األمـر   ،) شيعة ،شيعة(ونتذكر قبل عام ونصف ذلك الهتاف الذي أداره أحدهم بحق حماس            . عقيدة األمة 

 ، السيما أولئك الذين يدركون أن العدو ال يفرق في استهدافه بين شيعة وسنّة             ،الذي استفز المسلمين جميعاً   
 .ه وعمامتهوأنه يحب التابع منهم بصرف النظر عن لحيت

 ،في برنامج على إذاعة القدس التابعة للجهاد      ) الجهاد(قبل أيام خرج الدكتور محمود الزهار ونافز عزام         
 فقد قدم وعزام مقاربة طيبة للعالقة بـين         ،وفي حين نفى الزهار ما نسب إليه حول فرض التهدئة بالقوة          

 واإلجمـاع المحمـود ال      ،ر مما يفرقهم   وأظن أن ذلك هو األصل فما يجمع اإلخوة أكثر بكثي          ،الحركتين
نقول ذلـك ألن    .  حتى لو وقع على تهدئة عابرة لها ظروفها ومعطياتها         ،يكون إال على برنامج المقاومة    

 . والتنافس الحقيقي يكون في ميدان الشرف والبطولة والمقاومة،فلسطين كل فلسطين ما تزال محتلة
  ٤/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  افية التونسيةرسالة إلى الجمعية الجغر .٤٧

  منير شفيق
العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني، من غير تلك التـي اعترفـت             ) الحكومات(لنبدأ بحجة الدول    

  .دبلوماسياً، فهذه األخيرة لها حفلة أخرى في مناقشة حججها، وما أعطته من أسباب
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، قامت على أسـاس أنهـا        الحكومات التي طبعت، وكانت تونس في مقدمتها زماناً، وحجة         -حجة الدول   
األمر الذي يعني أن ال مصلحة خاصة لها فـي          . تفعل ذلك لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية      

فهي لم تقدم على التطبيع بسبب الضغوط األميركية، مثالً، وال بسبب رفـع ضـغوط المنظمـات                 . ذلك
الخاصة بحقوق اإلنسان، أو باالحتيال علـى       الصهيونية أو اإلعالم الصهيوني العالمي فيما يتعلق بملفاتها         

الديمقراطية مثل التمديد إلى ما ال نهاية للرئيس ونظامه، أو اإلفادة من النفوذ الـصهيوني فـي مقابـل                   
التطبيع في الضغط على بعض الحكومات الغربية لعدم التعرض لملفاتها الخاصة بالفساد أو االستبداد أو               

  ).االت التعسفية وما شابهالتعذيب واالعتق(حقوق اإلنسان 
فهذا كله ال يذكر عند الدخول في عملية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وإنما الحجة التـي تغطـي                   

وذلك من خالل استخدام التطبيع مـن أجـل         . العملية، فهي خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية      
ـ          رائم بحـق الـشعب الفلـسطيني، أو وقـف          الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف ما ترتكبه من ج

  ).دعم المفاوض الفلسطيني(االستيطان، أو اإلقناع بتسهيل عملية التسوية 
وإلى هنا، فنلنكن من السذاجة إلى حد تنزيه الدولة المعنية من أي دافع مصلحي يخص النظـام، ولنقبـل                   

لكن نتمنى على الحكومة التونسية     و. "خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية    "بأن هدف التطبيع هو     
وعلى كل من أطلق تلك الحجة أن يثبتوا بالوقائع كيف خدم تطبيعهم مـع الكيـان الـصهيوني القـضية              
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولو على مستوى جزئي، مثالً وقف االغتياالت واالعتقاالت في الـضفة              

أو لو على مستوى الحد من االستيطان فـي  . ةالغربية، حيث سلطة حكومة سالم فياض، وليس قطاع غز       
  .القدس الشرقية، أو بعد الحدود بين نهر األردن والضفة الغربية

وإذا كان هذا فوق المقصود بخدمة القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، فليقولوا ماذا فعلـوا إلنقـاذ                 
فعلوا ليحولوا دون اغتياله؟ بـل      صديقهم الصدوق الرئيس ياسر عرفات من الحصار أو العزل؟ بل ماذا            

  ماذا فعلوا رداً على استشهاده مقتوالً بالسم؟
فعلى األقل لماذا لم يتوقف التطبيع، ولو لشهر، أو لبضعة أيام، احتجاجاً أو تدعيماً للحجة التي قام علـى                   

  .أساسها
و إلى الجمعية الجغرافية    ما آثار هذه المواجع في هذا األسبوع، الرسالة التي بعث بها الدكتور مسلم أبوحل             

وذلك بصفته مدير الجمعية الجغرافيـة الفلـسطينية        . التونسية، ومن خاللها بالطبع إلى الحكومة التونسية      
  .ورئيس دائرة الجغرافيا في جامعة القدس

وقـد  . ، في تـونس   "المؤتمر الدولي للجغرافيين  "الرسالة وجهت بمناسبة عقد الجمعية الجغرافية التونسية        
فإلى جانب االحتجاج المبدئي علـى التطبيـع        . فيمن دعتهم إليه وفداً من الجغرافيين اإلسرائيليين      دعت،  

األولـى  : الجغرافيين اإلسرائيليين يحملـون رتبتـين     "وعدم المقاطعة، أضافت الرسالة المذكورة إلى أن        
ر فـي الجـيش     فجميعهم، بال استثناء، ضـباط كبـا      . والثانية علمية جغرافية عنصرية   . عسكرية دموية 

ووظفوا علمهم في بناء الجدار والتخطـيط       . اإلسرائيلي قتلوا بأيديهم أو أصدروا أوامر بقتل الفلسطينيين       
  .إلقامة مستوطنات وسرقة المياه واألرض وغيرها

. إن الملفات مليئة بالبيانات اليومية التي ستعرض على محكمـة العـدل الدوليـة             "وزادت الرسالة قائلة    
. فيون اإلسرائيليون القادمون إلى المؤتمر في الصفوف األولى من متهمي جرائم الحرب           وسيكون الجغرا 

ويـشغلون مواقـع    . فأياديهم ملطخة بدماء األطفال الفلسطينيين، وفكرهم ملوث باإلرهاب والعنـصرية         
  ."استشارية فاعلة في توجيه آلة الدمار اإلسرائيلية

ظنا عن حضور الوفـد اإلسـرائيلي ونعلـن مقاطعتنـا           نسجل تحف "وأنهت الرسالة ذات المغزى بالقول      
  ).٢٦/٦/٢٠٠٨عن الحياة في . ("المؤتمر، كما نناشد الجغرافيين العرب الشرفاء مقاطعته

هذا المؤتمر، وهذه الرسالة، يوجبان أن يعاد النظر بمنهجية التطبيع وسياسته من حيث أتى، كما ضرورة                
 أخرى، على نطاق واسع، فمـن غيـر المعقـول أن يـستمر              إعادة أحياء روح المقاطعة وتنفيذها، مرة     
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التطبيع، ويتم تجاهل قرارات المقاطعة في الظرف الذي تعاظمـت فيـه الجـرائم اإلسـرائيلية بحـق                  
فمثل هذا المؤتمر الذي يعقد في تونس يشكل مكافأة للكيـان           . الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة     

والنتهاكاته االستيطانية، بما في ذلـك حفرياتـه تحـت المـسجد            الصهيوني على حصاره لقطاع غزة،      
األقصى، ناهيك عما راح يقدمه من شروط في مفاوضاته مع الرئيس محمود عباس، وبما يمس القـدس                 

  . ويبتلع الحدود وما حولها٤٨،ويتهدد وجود للفلسطينيين في مناطق 
ا دام رد الفعل من نمط دعوة وفد الجغرافيين         والسؤال لماذا ال يمعن قادة الكيان الصهيوني في كل ذلك م          

  اإلسرائيليين إلى تونس؟
  ١/٧/٢٠٠٨ البحرينية" الوقت"

 
  :كاريكاتير .٤٨

  

  
  ٣/٧/٢٠٠٨. الجزيرة نت


