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***  
  

  تجاه الحوار وال عن نية صادقة إيجابيةرفض عباس لقاء مشعل ال ينم عن نوايا : حماس .1
مصادر سياسية رفيعة المستوى فـي      أن  : ، وغزة دمشق  من 6/7/2008 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر

نفت وجود أي ترتيبات حتى اآلن للقاء قمة بين رئيس السلطة محمود عبـاس ورئـيس                " حماس"حركة  
ـ    .خالد مشعل في العاصمة الـسورية دمـشق       " حماس"المكتب السياسي لحركة     صريحات وانتقـدت الت

وال قـادة الفـصائل     " حمـاس "االستباقية التي أطلقها عدد من المقربين من عباس من أنه لن يلتقي قادة              
انعكاساً الستمرار الفيتو األمريكي ـ اإلسـرائيلي علـى الحـوار     "الفلسطينية في دمشق، واعتبرت ذلك 

  ".الوطني الفلسطيني
استعداد الحركـة   " قدس برس "تصريحات لـ   في  " حماس"ـوأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي ل      

إلى اآلن ليست هناك أي ترتيبات للقاء قمة بين عباس ومـشعل،            : "للقاء مع الرئيس محمود عباس، وقال     
وليس هنالك على جدول مواعيد األخ خالد مشعل أي شيء من هذا القبيل، والمسؤولون السوريون وعلى                

ل أيام، وأكد لنا حرص سورية على وحدة الصف وعلى إنجاح        رأسهم الرئيس بشار األسد الذي استقبلنا قب      
الحوار الفلسطيني، وأبدوا استعدادهم للمساعدة في إنجاح الحوار ووعدوا أنهم سيبذلوا مساعيهم من أجل              
إنجاح مساعيهم بحكم دورهم القومي وموقعهم في رئاسة القمة العربية، ولذلك فموضـوع اللقـاء مـع                 

لمساعي األطراف إن كان هناك قبوالً واستعداداً لـدى عبـاس، وعمومـا             الرئيس عباس قضية تركت     
  ".ترحب بـأي لقاء" حماس"

وانتقد الرشق تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الرافضة ألي لقاء بين عبـاس            
ية وال عن نية صادقة     هذا التصريح ال ينم عن نوايا إيجاب      : "وبقية الفصائل في دمشق، وقال    " حماس"وقادة  

" حماس"تجاه الحوار الفلسطيني، فالحرص على أن عباس لن يلتقي بقادة الفصائل الفلسطينية ومنهم قادة               
نرحب باللقاء إن طلب عباس ذلـك، ولكـن إن          " حماس"إشارة سلبية وال تنم عن حس وطني، ونحن في          

مريكي ـ اإلسرائيلي لم يرفع بعد، لهذا  كان عباس ال يرغب في اللقاء مع مشعل فهذا يعني أن الفيتو األ
الحظنا أن الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس للحوار أفرغت من مـضامينها بعـودة مستـشاريه      

وال مع باقي الفصائل الفلـسطينية،      " حماس"لطرح الشروط التعجيزية القديمة، وإال فإنه ال لقاءات ال مع           
  ".س من هذا الفيتو لبدء الحوار الوطنيونحن نأمل أن يتحرر الرئيس محمود عبا

" حمـاس "البرلمانية، ممثلة حركة    " التغيير واإلصالح "اعتبر الدكتور صالح البردويل المتحدث باسم كتلة        
نوع من اإلمالء األمريكـي علـى       "في المجلس التشريعي، أن رفض عباس مقابلة مشعل في دمشق بأنه            

  ".الرئيس
من العجيب أن هذا الموقف يأتي بعـد        ): "6/7 (]أمس [ه اليوم األحد  وقال البردويل في تصريح صحفي ل     

، الفتـاً النظـر   "الدعوة التي أطلقها عباس والتي كانت دعوة غامضة للحوار ولم تترجم بشكل عملي بعد           
رايـس ال ترغـب     ) وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا   (لن تكون حية طالما أن      "إلى أن مبادرة عباس     

  ".ه طالما عليها الفيتو األمريكيفيها، أي أن
لقد انكشفت الصورة وباتت واضحة بأن الرئيس أبو مازن ال يملك من أمره شـيئاً،               : "وأضاف المتحدث 

  ، "وأن األمر أصبح بيد كونداليزا رايس
بعد : "القادم؛ قال البردويل   يناير/ وحول نهاية والية رئيس السلطة محمود عباس المقررة في كانون ثاني          

تهاء والية الرئيس الفلسطيني، وحسب القانون، يكون رئيس المجلس التشريعي رئيساً للسلطة الفلسطينية             ان
  ". يوماً إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد60لمدة 
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أمس األحد قال  مصدر رفيع جدا في حركة حماس أن :دمشق من 7/7/2008 القدس العربي ونشرت
إنه ال يوجد حتى اآلن أي تحديد موعد للقاء بين عباس وبين في حديث هاتفي أجرته معه القدس العربي 

  .مشعل، وأكد المصدر أن أحدا من الرئاسة الفلسطينية لم يتوجه إلى حماس لترتيب اللقاء
  

  أبو مازن يبحث مع األسد المفاوضات والمصالحة الوطنية .2
الفلسطيني الرئيس أن :  سعاد جروس عن مراسلتهادمشق من 7/7/2008 الشرق األوسط ذكرت

بدأ زيارته إلى دمشق امس بلقاء الرئيس السوري بشار األسد على أن يجتمع ) ابو مازن (عباسمحمود 
 .خالل الزيارة التي تستمر لغاية يوم غد، مع نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم

نها تأتي في إطار التشاور ووصف ابو مازن زيارته إلى سورية والمحادثات التي سيجريها فيها، بأ
  .والبحث حول كثير من القضايا التي تهم الجانبين

 وتبذل "جدي" إن دمشق مهتمة جدا بفتح حوار فلسطيني وطني "الشرق األوسط"وقالت مصادر سورية لـ
جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، وأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قدم للجانب 

قة تتضمن مفهوم حماس للحوار، وهي ستكون موضع تدارس مع ابو مازن، وأكدت السوري ور
ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس "المصادر أن الملف الرئيسي الذي بحث مع ابو مازن هو 

 ."المبادرة اليمنية واتفاق صنعاء
بحث مع األسد جملة من  أن ابو مازن "الشرق األوسط"من جانبها أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

مبادرة الحوار الوطني الشامل التي طرحها الرئيس ابو مازن والمبادرة اليمنية في "القضايا في مقدمتها 
ووضعت المصادر زيارة ابو مازن  ."هذا الخصوص والتي اعتمدتها القمة العربية األخيرة في دمشق

وحسب هذه . "احة العربية والفلسطينيةالتشاور مع دمشق في القضايا الساخنة على الس"ضمن إطار 
تسلمه الرئاسة الفلسطينية يواصل مشاوراته مع دمشق باستمرار لبحث "المصادر فإن ابو مازن ومنذ 

 ."المستجدات على مستوى المنطقة والوضع اإلقليمي
م ولغاية مساء أمس لم يعلن عن نية ابو مازن لقاء أي من قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، رغ

الحديث عن مساع سورية للجمع بين محمود ابو مازن وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
 .حماس
 الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو هقالما : دمشق من ابراهيم حميدي عن مراسلها 7/7/2008 الحياة ونقلت

كامل اذا ما كانت حماس بال) المبادرة اليمنية(نحن ملتزمون بها ":  عباس امس-ردينة بعد لقاء االسد 
  ."مستعدة للتطبيق الفوري، هناك استعداد فلسطيني كامل وشامل، خصوصا انها اصبحت قرارا في القمة

 التي عقدت في "لم تقر بقرار من الجامعة العربية" ترى ان المبادرة اليمنية "حماس"غير ان مصادر 
الجهود اليمنية بعد ابالغ الحركة االمين دعم "الماضي، بل انها اكتفت بـ ) مارس(دمشق نهاية اذار 

 اساساً للحوار، "المبادرة اليمنية" الذي يعتبر "اعالن صنعاء"العام للجامعة العربية عمرو موسى اما بقبول 
، االمر الذي صدر في "الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية"او االقتصار على تشجيع االطراف على 

  ."اعالن دمشق"
اطلق مبادرة قامت على اساس تطبيق المبادرة اليمنية التي اصبحت " ردينة إن عباس من جهته، قال ابو

. "حتى االن لم نسمع جوابا ايجابيا بهذا الخصوص. نحن جاهزون لتطبيق المبادرة فورا. قرارا عربيا
انشقاق الضفة والقطاع ادى الى تمرد . ان انقالب حماس اضعف الموقف الفلسطيني والعربي": وزاد
، مشيرا "رائيل بحجة ان االراضي الفلسطينية مجزأة، هذا ما ندعو إليه، وهذا سبب مبادرة ابو مازناس

نحن حريصون على عودة . اضعاف المفاوض الفلسطيني مع اسرائيل" ادى الى "حماس"الى ان موقف 
 المأزق االمور الى ما كانت عليه والعودة عن االنقالب والدخول في حوار شامل الخراج القضية من
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الذي وصلت إليه خصوصا ان المفاوضات مع الجانب االسرائيلي متعثرة وما زالت الفجوة كبيرة بيننا 
  ."وبين اسرائيل

الى ذلك، تطرقت محادثات االسد وعباس الى المفاوضات مع اسرائيل، وقال ابو ردينة إن االسد ابلغ 
ابو "رية واسرائيل برعاية تركية، وان عباس على هامش القمة ان مفاوضات غير مباشرة تجري بين سو

إن اي تقدم على المسار السوري يقوينا ويهمنا ونرحب ": ونقل عن عباس قوله. "مازن قدر هذا الموقف
نحن مرتاحون الي تقدم، ونتمنى ان .. وتتفرغ سورية بالكامل لدعم المسار الفلسطيني.. به ويعزز موقفنا
اي تقدم على المسار السوري يجب "ن الجانب السوري شدد على ان  ا"الحياة"وعلمت . "يكون هناك تقدم

  . "اال يكون على حساب المسار الفلسطيني، وبضرورة عدم استخدام المسار السوري ضد الفلسطيني
 عربي مشترك - سوري -هناك تشاور ومواقف مشتركة، وهناك موقف فلسطيني ": وصرح ابو ردينة

هذا هو . 1967عام ) يونيو(ن المستقلة على خطوط الرابع من حزيران مصلحته العليا اقامة دولة فلسطي
 لن يكون ضمن "فتح"وعلم ان موضوع ممتلكات حركة . " العربي- السوري -الخط االحمر الفلسطيني 

  .االمور التي سيبحثها عباس مع المسؤولين السوريين، كما حصل في زياراته السابقة
الرئيس الفلسطيني طلب امس من الـرئيس الـسوري         أن  : دمشقمن   7/7/2008القدس العربي    وقالت

ضرورة اعتراف دمشق بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية منـع               
ومن جهته  . الجانب السوري الفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر السلطة من دخول االراضي السورية           

ي لعباس بأن االخير بحث مع الجانب السوري قضية السماح للفلسطينيين           اكد نمر حماد المستشار السياس    
واكدت مصادر فلسطينية بأن سورية ما زالت       . بزيارة سورية باستخدام جواز السفر الصادر عن السلطة       

ترفض التعامل مع جواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة وال تسمح لحامليـه بـدخول اراضـيها                 
  .باستخدامه
القدس العربي من مصادر فلسطينية بأن االسد طالب عباس بضرورة الحوار مع حماس ونقل له               وعلمت  

رسالة من حماس تؤكد استعدادها العادة جميع مقرات الرئاسة والسلطة الفلسطينية في غزة اليه شـرط                
 فـان   وحسب المصادر . استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي المسؤولية االمنية عن تلك المقرات          

االسد اوضح لعباس عدم الجدوى من المراهنة على الدعم االمريكي خصوصا وان المفاوضـات التـي                
  .انطلقت عقب مؤتمر انابوليس لم تحقق اية نتائج

  
   ملطخة أياديهم بالدماء سيكون شهادة وفاة للسلطةى سراح أسرق أطال يعدعباس: معاريف .3

 صـفقة   ى السلطة الفلسطينية في اعقاب التوقيع عل      صرح مسؤولون كبار في    : زهير اندراوس  -الناصرة
وقال المحلل السياسي فـي      . لغة القوة  ى بين اسرائيل وحزب اهللا، بأن اسرائيل ال تفهم سو         ىتبادل االسر 

عـن   صحيفة معاريف أمس األحد، بن كاسبيت، ان اوساط السلطة الفلسطينية، عبرت في جلسات مغلقة             
  . مستقبل السلطة الفلسطينية والمفاوضات مع اسرائيلىثارها علقلق شديد من هذه التطورات، ومن آ

واضاف المسؤول الفلسطيني الكبير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه ال يعقل في كل مرة تثبتـون                  
ـ         .  لغة القوة  ىمن جديد انكم ال تفهمون سو       كـل   ىحزب اهللا قاتلكم، اختطف جنودا ويحصل بعد ذلك عل

.  ركبتيـه  ى ركبتيها في كل مرة، وكيف تردون؟ تنزلون ابو مازن ال          ىاسرائيل ال نصراهللا ينزل   . مطالبه
بهذه الـوتيرة،    من يدير معكم مفاوضات ويندد بطريق االرهاب يتعين عليه ان يستجدي تحرير السجناء،            

  . حد زعم المصادر الفلسطينيةىقريبا لن يكون لديكم مع من يمكن الحديث عنه، عل
ائيلية انه في المحادثات المغلقة التي عقدها ابو مازن مع رئيس الوزراء ايهود             وأوضحت الصحيفة اإلسر  

اولمرت اعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن رأيه في الموضوع وقال انه اذا افرجت اسرائيل بالفعل عن                
  . االيدي في اطار صفقة شليط فستكون هذه شهادة وفاة للسلطة الفلسطينيةىمئات السجناء مع دم عل
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ضافت الصحيفة بأن ابو مازن ورجاله يشرحون الولمرت ولمحادثيهم االسـرائيليين بـأن حقيقـة ان                وا
 افراجات صغيرة لسجناء قضوا محكوميـاتهم، بينمـا         ىالسلطة الفلسطينية تحصل بين الحين واالخر عل      

 اعداد مـن الـسجناء، تجعـل االرهـابين     ىمنظمات االرهاب التي تضرب اسرائيل كل يوم تحصل عل      
ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية    .المتطرفين ابطاال اليوم في الشارع الفلسطيني وتمس مسا شديدا بالمعتدلين         و

عن المسؤولين الفلسطينيين قولهم إن الدولة العبرية بتصرفاتها هذه تلحق األضـرار الهائلـة بالمـسيرة                
  . المتطرفينىالسلمية وبفرص المعتدلين في التغلب عل

  7/7/2008القدس العربي 
  

 أبو مازن يريد حواراً شامالً وحماس تريده ثنائياً .4
كشف محضر اجتماع فصائلي حضره الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، عـن            :  أماني سعيد  -رام اهللا   

رفضه الكامل ألي حوار ثنائي بين حركتي فتح وحماس، ورغبته في إجراء حوار تـشارك فيـه كـل                   
، داعيا قادة فصائل منظمة التحرير إلى زيارة غزة شـريطة           "حماس"الفصائل، وهو األمر الذي ال تحبذه       

 ."حماس"عدم االلتقاء مع 
وقال الرئيس عباس خالل اجتماع لجنة متابعة الحوار، المكون من فصائل منظمة التحرير، الذي انعقـد                

كـة  إن حركة حماس ال تريد محاورة أحد غير حر": في رام اهللا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي     
وطالب عباس، بحسب المحضر، قيادات الفصائل بالتوجـه         ."فتح، لن يكون هناك حوار ثنائي مع حماس       

إلى مدينة غزة، وذلك من أجل ذات الهدف الذي ذهب ألجله وفد حركة فتح، شريطة عـدم اللقـاء مـع                    
قوا أما إذا صدف أن جاء أحد من حماس للسالم فال مـانع، ال تـصد              "حركة حماس، وأضاف مستدركا     

  ."الحديث عن مرونة حماس
  7/7/2008الجريدة الكويتية 

  
  قطاعاللضغط على سكان من أجل ا بورقة المعابر  بالتالعب"اسرائيل "حكومة هنية تتّهم .5

اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية أمس إسرائيل بعدم التزام :  فتحي صباح-غزة 
كماً ونوعاً في اتفاق التهدئة، فضالً عن تالعبها بورقة المعابر من أجل ادخال البضائع المتفق عليها 

كان من المفترض حسب "الضغط على سكان قطاع غزة، وقال وزير االقتصاد الوطني زياد الظاظا إنه 
االتفاق أن تدخل كل البضائع بجميع الكميات من دون أي استثناء ابتداء من مطلع الشهر الجاري، لكن 

أغلقت المعابر يومها ولم تسمح في اليومين التاليين إال بدخول كميات متواضعة ال تفي الحاجات إسرائيل 
  ."اليومية للمواطنين

وفي ما يتعلق بالفرق بين الكميات التي دخلت القطاع قبل التهدئة وبعدها، أوضح الظاظا في مقابلة 
ة واحدة ولم تتغير، اذ أنه في األسبوعين النسب" الفلسطينية لألنباء أمس أن "رامتان"متلفزة مع وكالة 

، منعت بعض البضائع التي كان يسمح لها بالدخول من حين )حيز التنفيذ(التهدئة ) دخول(الماضيين بعد 
المعدل لم يتغير طيلة الشهر الماضي، والكميات ال تزال متواضعة، والحصار أشد "، مشيراً إلى أن "آلخر
  ."قسوة

 طناً، 4527بلغت ) في مثل هذا الشهر من العام الماضي(التي دخلت القطاع الكميات "وأشار إلى أن 
 طناً بعد 2924هذه الكميات تناقصت حتى وصلت إلى "باإلضافة الى دخول مواد أخرى، الفتاً الى أن 

 طناً، 1791استمرت البضائع في التناقص حتى وصلت الشهر الماضي إلى ": وقال. "أشهر عدة
خالل أسبوعي التهدئة، منعت إسرائيل دخول "وكشف أنه . "دخول بعض الموادباإلضافة الى حظر 

  ."بعض البضائع نهائياً، على رغم أنها كانت تدخل قبل التهدئة بكميات محددة
  7/7/2008الحياة 
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  سنستمر في المفاوضات ولن نعطي الجانب االسرائيلي ذريعة: المستشار حماد .6

تشار السياسي للرئيس محمود عباس امس في مقابلة مع تلفزيون  اكد نمر حماد المس: وفا–رام اهللا 
 اصرار الجانب الفلسطيني على االستمرار بالمفاوضات والتمسك بالثوابت والمبادرات الدولية، ،فلسطين
سنستمر في المفاوضات ولن نعطي للجانب االسرائيلي ذريعة للقول بأننا بعدم مشاركتنا اعقنا >قائال 

 .<الى تسويةامكانية الوصول 
  7/7/2008الحياة الجديدة 

  
  الداخلية المقالة تعكف على تجهيز معبر رفح إداريا لتفادي أي إشكاليات بعد فتحه مستقبال .7

أعلنت وزارة الداخلية فـي الحكومـة الفلـسطينية         :  الدستور ، ووكاالت االنباء    -القدس المحتلة ، غزة     
ي مع مصر إداريا لتفادي أي إشكاليات بعد فتحه أمـام           المقالة أنها تعكف على تجهيز معبر رفح الحدود       

أن الـوزارة   "وأكد المتحدث باسم الوزارة إيهاب الغصين في تـصريحات صـحفية             .المسافرين مستقبال 
تحاول جاهدة توفير كافة سبل الراحة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين خالل سفرهم عبـر المعبـر      

إن االتـصاالت   "وقال الغـصين   ".ين األسبوع الماضي بعد فتحه جزئيا     الذي شهد اقتحام مئات الفلسطيني    
، " متواصلة مع الجانب المصري لحل كافة المشاكل التي تنجم خالل األيام التي قد يفـتح فيهـا المعبـر                  

 ".أنه وبحسب ما تم االتفاق عليه فإنه لن يسمح بالسفر إال لالسماء الموجودة في كشوفات الوزارة               "مضيفا  
غصين أن تكون هناك معلومات عن فتح معبر رفح خالل األيام المقبلة، مضيفا أن ما يجري هـو    ونفي ال 

 .ترتيبات إدارية للتعامل مع الوضع في حال تم فتح المعبر، حتى يتم تفادي ما حدث في المرات الماضية
  7/7/2008الدستور 

  
  رعينلمزال "إسرائيل "دي تهدتستنكروزارة الزراعة في الحكومة المقالة  .8

ان االحتالل االسرائيلي مـاٍض فـي       " قالت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة،        : سمية درويش  -غزة  
التضييق على المزارعين على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وفي عـرض البحـر باسـتهداف                

الوزارة المقالـة،   واستنكرت  . "واطالق النار المباشر على الصيادين ومراكبهم ومنعهم من مزاولة عملهم         
 متر من الحـدود مـع       300قرار اسرائيل بمنع المواطنين والمزارعين من االقتراب الى مسافة تقل عن            

قطاع غزة، الفتة الى ان معظم االراضي المزروعة مالصقة للحدود، وال يمكن أن يتركها اصحابها من                
في بيان صـحافي، كـل االطـراف        وطالبت وزارة الزراعة الغزية      .دون فالحتها ورعاية مزروعاتهم   

المعنية والراعية العالن التهدئة بإبداء موقفها ازاء جميع خروقات االحتالل المتكررة، كما طالبت بدعم              
معنوي ومادي لتعزيز صمود المواطنين القاطنين في مناطق التمـاس، والمـزارعين الـصامدين فـي                

  .أراضيهم
  7/7/2008الجريدة الكويتية 

  
  ع عمرو موسى على أوضاع غزة الصحيةوزير الصحة يطل .9

ناقش الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني في حكومة إسماعيل هنية، مع األمـين العـام                : القاهرة
لجامعة الدول العربية عمر موسى األوضاع الصحية في قطاع غزة وضرورة تدخل الجامعة في تـوفير                

 عـالق مـن الحـاالت    5000 مريض وحـوالي  1000مقومات الرعاية اإلنسانية عبر إخراج أكثر من   
والتقى الوزير نعيم مع األمين العام على هـامش اجتمـاع االتحـاد              ".التي ال تحتمل التأجيل   "اإلنسانية  

الدوري لألطباء العرب والذي انعقد في القاهرة في الفترة ما بين الثالث والرابع مـن الـشهر الجـاري                   
  ).يوليو/ تموز(
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لعام بالمساعدة في توفير منح تخصصية لتغطية النقص الحاد في بعض التخصصات            وطالب نعيم األمين ا   
الغير موجودة، مشدداً على أهمية تسهيل إيفاد كفاءات عربية لفترات في غزة وكذلك عمل دورات ومنح                

  .دراسية لتطوير قدرات الكادر الطبي الفلسطيني
 معنية بإنهاء االنقسام حتى ال يؤثر بشكل سلبي         بدوره، ثمن موسى الزيارة وأكد على أن الجامعة العربية        

على القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية إنهاء الحصار الظالم، داعياً الفرقاء الفلسطينيين لإلسراع في              
إن المطالب اإلنسانية للشعب الفلسطيني هي حـق طبيعـي وينبغـي    : "وقال موسى .حوار جدي وهادف  

، مشدداً علـى ضـرورة      "لعالج فوراً بما يكفل لهم سبل تحقيق حياة آمنة        العمل على مساعدتهم في تلقي ا     
  .  إنهاء قضية العالقين على الجانبين الفلسطيني والمصري

  6/7/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ما تـم إدخاله من المعابر ال يحد من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة":  المقالةالعمل" .10
ال أحمد الكرد، وزير الشؤون االجتماعية والعمل في الحكومة المقالة إن ما تم ق:  عيسى سعد اهللا-غزة 

إدخاله من المعابر ال يساهم في الحد من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، مؤكداً أن إسرائيل تتعمد عدم 
إدخال واعتبر أنه من دون  .إدخال المواد الخام إلى قطاع غزة لزيادة األزمة االقتصادية واالنسانية

المواد الخام لن تحل أزمة البطالة والفقر، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل إللزامها بفك 
وأكد الكرد، خالل حديث للصحافيين، أمس، بمكتبه في مدينة غزة، أن إغالق المعابر  .الحصار

ي نسبة البطالة والفقر، والحصار االسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة أدى إلى زيادة كبيرة ف
وقال إن وزارته تقوم بعمل وجهد كبيرين من أجل التخفيف من حدة األزمة االقتصادية الخانقة التي 

ونوه الكرد إلى قيام الوزارة بتجهيز كشوف بأعداد العوائل المحتاجة  .يحياها المواطنون والتغلب عليها
وقال إن أعداد المستفيدين من برنامج أفقر الفقراء  . ألف عائلة من أفقر العوائل في قطاع غزة30لنحو 

  .4500 مستفيد إلى نحو 3000ارتفعت مؤخراً، من 
 7/7/2008األيام الفلسطينية 

  
  "الهاي"وحدة شؤون الجدار واالستيطان تطلق برنامجا الحياء وتفعيل فتوى محكمة  .11

ان في حكومة تصريف االعمال     أعلن علي عامر مدير وحدة شؤون الجدار واالستيط       :  ا ف ب   -رام اهللا   
ان المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مواجهة الجدار ستبدأ يوم االربعاء المقبل، سلسلة من              "الفلسطينية  

بالتزامن مع مرور اربعة اعـوام علـى        " النشاطات في كافة االراضي الفلسطينية وخارجها ضد الجدار       
ان أهمية فتوى الهاي تكمن في انها اكدت علـى          "قال  و .صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار      

ابلغـت كافـة    "واشار عامر الى ان الحكومـة        ".ان الجدار غير شرعي واالستيطان ايضا غير شرعي       
ممثليات السلطة الفلسطينية في العالم ، والجاليات الفلسطينية التحضير لهذه الفعاليات احياء لقرار محكمة              

وكانت محكمة العدل الدولية في الهاي اعتبـرت فـي          ".ع من الشهرالحالي  الهاي الذي يصادف في التاس    
 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطالبت بهدمه االمر الذي دعـت اليـه ايـضا                 2004التاسع من تموز    

 .الجمعية العامة لالمم المتحدة
 هـذا المـسار      كيلومترا ، لكن اسرائيل عـدلت      665مسار الجدار كما اعلنته اسرائيل بلغ       "وقال عامر   

و دونمـا مـن مـساحة       22 الفـا    732هذا الجدار يعزل حوالي     " واضاف ".كيلومترا770ليصبح طوله   
وتحـدث   ".و مواطنا فلـسطينيا   885 االف   107االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، ويعزل كذلك         

فـي مختلـف    " تتـابع ستتم بال "ناطق عن القوى الوطنية واالسالمية عن سلسلة من الفعاليات االحتجاجية           
 .القرى والبلدات الفلسطينية المتاخمة للجدار

  7/7/2008الدستور 
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 الجمعيات الخيرية في الخليل قانونية وفاعلة ومؤثرة وذات مصداقية: الهباش .12

أكد وزير الشؤون االجتماعية الدكتور محمود الهباش ان قرار إغالق الجمعيات الخيرية : الخليل
جمعيات الخليل، هو إجراء احتاللي غير قانوني، مشددا على ان هذه الجمعيات الفلسطينية، ومن ضمنها 

وجاءت تصريحات الوزير في لقاء  .قانونية وفاعلة ومؤثرة وتحظى بمصداقية عالية بين أبناء شعبنا
، وأوضح الهباش ان الهجمة التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية "إنسان أون الين" خاص بموقع 
لتي تعيل آالف األيتام والفقراء والمسنين، جاءت على خلفية سياسية وليست قانونية كما الفلسطينية وا

تدعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مشددا على أهمية استمرار ثقة الجهات الداعمة والممولة للعمل 
 .الخيري بضرورة دعم الفقراء في فلسطين وتجاوز ادعاءات االحتالل بشأن هذه المؤسسات

 7/7/2008 الجديدة الحياة
  

  إلى القاهرة للبحث في معبر رفح وإطالق األسرى والحوار" حماس"وفد من : أبو مرزوق .13
قال نائب رئيس المكتـب الـسياسي       : دمشق عن إبراهيم حميدي مراسلها من     7/7/2008الحياة  ذكرت  
سيتوجه غدا الى   إن وفدا من الحركة من الداخل والخارج        " الحياة"موسى ابو مرزوق لـ     " حماس"لحركة  

وقال إن الوفد سيبحث مع     . مصر للبحث في قضايا فتح معبر رفح واطالق االسرى والمصالحة الوطنية          
  ".ضرورة تشغيل معبر رفح على فترات متقاربة، مثل مرتين الى ثالث اسبوعيا"المسؤولين المصريين 

اتـصاالت مكثفـة مـع      إن القـاهرة اجـرت      " الحياة"وفي موضوع المعابر، قالت مصادر مصرية لـ        
االسرائيليين مساء اول من امس لدفعهم الى ضرورة التزام اتفاق التهدئة وتشغيل المعـابر التـي كـان                  

  .الى القاهرة اخيرا للبحث في صفقة تبادل أسرى" حماس"اغالقها وراء ارجاء زيارة وفد 
ابلة مع إذاعة راديو    في مق أن أبومرزوق قال    :  وكاالت ، وعن دمشق من 7/7/2008وكالة سما   وأوردت  

إنه لم يتم تجميد االتصاالت الرامية إلى اإلفراج عن الجندي االسرائيل االسير            "الشمس في مدينة الناصرة     
وأضاف أنه سيتم االعتناء    . مشيراً إلى أنه لم تكن هناك اتصاالت ذات مغزى بهذا الصدد          " غيلعاد شاليط 

 . اإلعالمبهذه القضية من اآلن وصاعداً بعيداً عن وسائل 
القدس العربي   أن   :، وعن أشرف الهور مراسلها من غزة      دمشق  من    7/7/2008 القدس العربي    ونشرت

ا االتـصال مـع قـادة       وعلمت من مصادر عربية وفلسطينية رفيعة جداً أمس األحد أن المصريين عاود           
من المفاوضات،   في اليومين األخيرين، وطلبوا منهم تشكيل وفد والحضور إلى مصر لعقد سلسلة              حماس

ووافقت حماس بعد مداوالت ومشاورات مكثفة، نهاية األسبوع الماضي، على تلبية الـدعوة المـصرية               
وشددت المصادر على أن المحادثات بين وفـد حمـاس وبـين المـسؤولين              . وإرسال وفد إلى القاهرة   

 .المصريين ستتركز فقط في تقييم التهدئة
ان حركته قبلت دعوة مصرية وجهة إليها في وقت         " حماس" في   القيادي رضوان    إسماعيل قال الدكتور و

لكنه أشار الى ان موعد بدء هذه المباحثات التـي          . قريب، لبحث قضية معبر رفح مع األطراف المعنية       
ستشارك فيها إلى جانب مصر وحماس كل من السلطة الفلسطينية في رام اهللا وبعثة المراقبين األوروبيين                

  .ن عمل المعبر في وقت سابق لم تحدد بعدالذين كانوا يراقبو
  . وقال لم توضع لغاية اللحظة اآلليات وال ترتيبات زيارة هذه الوفود للقاهرة

  
  رسالة من مشعل لموسى وراء رفض أبو مازن لقاءه":  األوسطالشرق" .14

ى إن السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس عباس ال" الشرق االوسط"قال مصدر فلسطيني مطلع لـ :غزة
رفض اللقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، خالل زيارته الحالية لدمشق، هو 
الرسالة التي بعث بها مشعل لألمين العام لجامعة العربية عمرو موسى، وعزا فيها دعوة ابو مازن 
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بعث وأضاف المصدر أن موسى . للحوار الى قرب قيام اسرائيل بشن حملة عسكرية على قطاع غزة
بنص الرسالة الى ابو مازن الذي غضب مما جاء فيها، ورفض بعدها عقد أي لقاء مع مشعل أو أي من 

  .مستويات قيادات حركة حماس
 واعتبر مصدر في حماس في تعقيب على موقف ابو مازن من رسالة مشعل، أن اثارة موضوع الرسالة 

 ابو مازن بالحوار مع حماس بسبب الفيتو يأتي للتغطية على عدم رغبة" فتح"من قبل أوساط في حركة 
الى أنه حتى من دون الرسالة " الشرق االوسط" المصدر في تصريحات لـأشارو. األميركي االسرائيلي

المذكورة فإن مواقف ابو مازن لم تكن تصلح أرضية للشروع في الحوار، مشيراً الى أن حركته ال تقبل 
ة اليمنية، بل تصر على تطبيق اتفاق صنعاء الذي وقع عليه أن ينصب الحوار على تطبيق بنود المبادر

 .ممثلو الحركتين بحضور الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح
  7/7/2008الشرق األوسط 

 
  "أسس التوافق"و" مبادئ الحوار" حول  حماس المقدمة للجانب السوريورقة .15

,  وتتضمن نقطتين أساسيتينعلى ورقة حماس التي قدمتها للجانب السوري" الشرق األوسط"حصلت 
  :، وتتضمن تسعة أسس"مبادئ وأسس الوفاق والمصالحة الوطنية"األولى 

   وحدة الضفة والقطاع -1
   وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع؛ أي سلطة واحدة وحكومة واحدة-2
  ها  احترام الخيار الديمقراطي وقواعد اللعبة الديمقراطية والتزام نتائج-3
   احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها -4
   احترام القانون األساسي الفلسطيني والتزامه -5
 إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن التدخالت والمحاصصة -6

  الفصائلية
  ليها بين الفصائل الفلسطينية التزام اتفاقات مكة والقاهرة ووثيقة الوفاق الوطني المتفق ع- 7 
   التمسك بحق شعبنا في مقاومة االحتالل ما دام االحتالل قائماً-8 
 إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها على قاعدة االنتخابات الحرة وبمشاركة جميع القوى -9 

  .لخارجوالفصائل والشخصيات المستقلة واألطياف السياسية الفلسطينية في الداخل وا
إلنجاز الوفاق " محددة"على مرحلة انتقالية " أسس التوافق" وتتضمن النقطة الثانية من ورقة حماس 

  : والمصالحة الوطنية وتقترح
   تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية-1
  العام الماضي) يونيو( حزيران 14 إعادة األوضاع الفلسطينية إلى ما قبل -2
  ة عن االنقسام الفلسطيني معالجة اإلشكاالت الناشئ-3
  إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق آليات ومواعيد يتفق عليها -4
   إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن المحاصصة الفصائلية -5
  البدء بإنجاز ملف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية- 6

  7/7/2008الشرق األوسط 
  

 "لعب بالنار"التلويح اإلسرائيلي بهجمات ضد غزة : حماس .16
حذرت حركة حماس من أن التلويح اإلسرائيلي بشن هجمات عسكرية          :  الدستور، ووكاالت االنباء   -غزة  

واتهم سامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم      ".لعب بالنار"على قطاع غزة بحجة إطالق الصواريخ هو 
ع إلكترونية تابعة للحركة، إسرائيل بعدم االلتزام فعليا باتفاق التهدئة          الحركة، في تصريحات نشرتها مواق    
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وأشـار   . من الشهر الماضي، مؤكدا أن خروقات التهدئة ال زالت متواصلة          19المبرم بين الطرفين منذ     
إلى أن نسبة فتح المعابر تعتبر أقل مما كانت عليه قبل التهدئة، وحجم البضائع التي تدخل إلى غـزة ال                    

ما يعكس عدم جدية االحـتالل ورغبتـه التالعـب    "يد في أحسن األحوال عما كانت عليه قبل التهدئة          تز
وأكد المتحدث باسـم حمـاس أن تعـاطي     ".بشروط التهدئة وتوظيفها بما يخدم مصالحه وابتزاز حماس

سير في قطاع   سيكون له نتائج عكسية على ملف الجندي اإلسرائيلي األ        "إسرائيل مع التهدئة بهذه الطريقة      
   ".غزة جلعاد شاليت

  7/7/2008الدستور 
  

  جاهزون لكل الخيارات وأجندتنا مليئة بالسيناريوهات المرعبة لالحتالل": القسام" .17
ـ     الناطق باسم كتائب القسام     قال أبو عبيدة    : غزة " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في تصريح خاص أدلى به ل

وطني من قبل الفصائل الفلسطينية على التهدئة، وإن الصواريخ         هناك إجماع   ): "6/7 (]أمس [اليوم األحد 
وشـدد النـاطق    ".التي تنطلق من غزة هي صواريخ محدودة وتطلق بشكل فردي، وهدفها ليس المقاومة     

على أن تذرع االحتالل بهذه الصواريخ الضئيلة والمحدودة، ما هو إال تهرب منه من تنفيذ               " القسام"باسم  
وجدد أبو عبيدة تحذيره لالحتالل      . وفتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني       استحقاقات التهدئة 

إذا ما فكر االحتالل باإلقدام على شن عمليات عسكرية بغزة، فإن الهدوء التي تعيشه المغتصبات               : "قائالً
د االحتالل  الصهيونية سينقشع، وستعود الصواريخ لعهدها كما كانت، كما وستعود العمليات التي لن يشه            

  ".لها مثيل
على أن هذه التصريحات والوثيقة التي أوصت بشن هجمات محدودة بغزة، تنم            " القسام"وأكد الناطق باسم    

على أن االحتالل يتلكأ بالتهدئة وهو يريد أن يبقى الوضع متوتراً بغزة، ألنه يخشى الهدوء فيها، مـشدداً                  
تهدئة ستذهب أدراج الرياح وستبقى كافة الخيارات مفتوحة        على أنه إذا ما أقدم االحتالل على ذلك فإن ال         

  .أمام المقاومة
، مبينـاً أن  "نحن جاهزون لكل الخيارات وأجندتنا مليئة بالسيناريوهات المرعبة لالحتالل       "وقال أبو عبيدة    

  .التهدئة جاءت بقرار وإجماع وطني، ولذلك األجدر أن تخرج منه الفصائل كذلك بإجماع وقرار واحد
  6/7/2008لمركز الفلسطيني لإلعالم ا

  
  حماس ال تتعامل بجدية مع الحوار: فتح .18

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا األغا حركة حماس بأنها غيـر معنيـة    :  حامد جاد  -غزة  
وقال األغا في ندوة أقيمت فـي مقـر جامعـة           ". بالحوار وال يوجد لديها النية للبدء بحوار وطني شامل        

ان حركة حماس تتعمد التأخر في بدء حوار جدي، مشيرا إلـى            "  بمدينة غزة أمس حول الحوار     فلسطين
جلعـاد  "أنها تريد دخول الحوار بأوراق كاملة لتقوي موقفها، وهي تنتظر إنهاء ملف الجنـدي األسـير                 

مـشددا  واكد االغا أنه ليس هناك من بديل النهاء االنقسام سوى الحوار،             .وإطالق سراح أسرى  " شاليط
لكي يبدأ الحوار ال بد من مقدمات جدية له من خالل إطالق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئـة                 "بقوله  

  ."األجواء إعالميا
من جهته أكد غازي حمد القيادي في حركة حماس أن األزمة القائمة في إدارة الصراع مـع إسـرائيل                   

 .تقتضي ضرورة وجود سياسة تجمع بين المقاومة والمفاوضات
  7/7/2008الغد األردنية 
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  دول أوروبية عرضت التوسط في قضية تبادل األسرى مع االحتالل": حماس" .19
وجود وساطات أوروبية وغير أوروبية في قضية تبـادل األسـرى،       " حماس"أكدت  : عال محمود  - غزة

ـ                  صرية مؤكدة أنها تتعاطى مع كافة الجهود والوساطات على أساس أنها تصب في خدمـة الجهـود الم
وقال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، في         .المبذولة في سبيل إنجاز صفقة تبادل األسرى      

بسبب عدم التزام   " شاليط"إن حركة حماس علّقت المحادثات غير المباشرة بشأن صفقة          : "لسماتصريحات  
  ".باستحقاقات التهدئة) إسرائيل(

  6/7/2008وكالة سما 
  

  تشمل أسرى وجثامين لمقاومين من الجبهة "إسرائيل"زب اهللا وح بين الصفقة: "الشعبية" .20
ماهر .كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤولها في الخارج د: ألفت حداد ورأفت الكيالني

الطاهر، أن صفقة تبادل األسرى المزمع تنفيذها بين حزب اهللا اللبناني ودولة االحتالل تشمل أسرى 
جبهة الشعبية، واصفاً إياه باإلنجاز الكبير الذي حققته المقاومة اللبنانية الباسلة بقيادة حزب وجثامين من ال

  .اهللا
  7/7/2008 48عرب

  
   عبد الوهاب المسيري.دحماس تنعى المفكر العربي واإلسالمي الكبير  .21

مية المفكـر    إلى األمة العربية واإلسال    :عبد الوهاب المسيري جاء في    . ، في بيان، د   "حماس" حركة   نعت
ـًا عن قضايا األمـة        , العربي واإلسالمي الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري         حيث قضى حياته مدافع
ـًا إلى تغير واقعها المرير وإصالحه   .المصيرية  وداعي

ويشهد للدكتور المسيري رحمه اهللا اهتمامه بالقضية الفلسطينية ودعمه للفكـر المقـاوم علـى األرض                
معارضته لسياسية االنهزام ومشاريع االستـسالم؛ لمعرفتـه الموسـوعية بطبيعـة الكيـان       الفلسطينية و 
ـًا قرب نهايته في حال استمرار ضغط المقاومة وصمود         , وكثرة مكامن الضعف فيه   , الصهيوني مستشرف

هـم  وحركة حماس إذ تنعي المفكر الكبير لتسأل اهللا تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وات يل    .قوى الممانعة 
  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان

  3/7/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  على كل خرق" بصورة عينية" األمنية االسرائيلية توصي الحكومة بالرد عسكرياً األوساط .22
ل يتخبط في أفادت مصادر صحافية إسرائيلية أن المستوى األمني في إسرائي:  أسعد تلحمي-الناصرة 

الفلسطينيين التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً بعد أن أتت عقوبات إغالق المعابر " خرق"كيفية الرد على 
بتعليق المفاوضات في شأن صفقة " حماس"الحدودية بنتائج لم تتوقعها الدولة العبرية لجهة قيام حركة 

  .تبادل األسرى وبالتشدد في مواقفها
القائمة على إغالق المعابر " قواعد اللعبة اإلسرائيلية"ترفض عملياً " حماس "وأقرت األوساط األمنية بأن

" صفقة األسرى"بعد كل قصف على جنوب إسرائيل، وذلك من خالل إعالنها وقف المفاوضات في شأن 
  .في كل مرة يتم فيها إغالق المعابر

للجيش اإلسرائيلي أوصت، أمس أن شعبة التخطيط في هيئة األركان العامة " هآرتس"وأوردت صحيفة 
على كل خرق " بصورة عينية"في وثيقة قدمتها الى القيادتين األمنية والسياسية، بأن ترد إسرائيل عسكرياً 

بهدف إعادة تثبيت شروط االتفاق ومنع استمرار إطالق الصواريخ والقذائف من القطاع على جنوب 
حيال "السياسة اإلسرائيلية الحالية تجاه قطاع غزة كما دعا معدو الوثيقة إلى إعادة النظر في . إسرائيل

إطالق سبعة صواريخ وخمس قذائف هاون على جنوب إسرائيل منذ دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ في 
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وأشاروا أيضاً إلى أن عمليات اإلطالق نفذتها .  من الشهر الماضي، ما تعتبره إسرائيل خرقا لالتفاق19
رق تعليمات حماس، علماً أن األخيرة معنية بمواصلة التهدئة ألنها تخدم تخ"فصائل فلسطينية صغيرة 

  ".مصالحها
عاموس هارئيل وآفي سخاروف في مقالهما المشترك أمس " هآرتس"ورأى المعلقان البارزان في صحيفة 

 عن أهم تنازلت"أنه بعد أسبوعين على اتفاق التهدئة يبدو أن إسرائيل بفتحها المعابر باستثناء معبر رفح، 
  ". وهي الحصار االقتصادي،وسيلة ضغط بيدها، في المفاوضات على اتفاق تبادل أسرى مع حماس

  7/7/2008الحياة 
  

   وينفي ما نقلته وسائل اعالم على لسانهعباس يهاتف زبيري .23
 ز تلقى الرئيس محمود عباس أمس  اتصاال هاتفيا من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري- وفا -عمان 
وعبر بيريس عن . له ما نقلته بعض وسائل اإلعالم على لسانه خاصة فيما يتعلق بالرئيس عباسنفى خال

أسفه لما ورد في أجهزة اإلعالم بهذا الخصوص وأكد أنه ملتزم بعملية السالم وأنه لم يغير موقفه بهذا 
  .الشأن

  7/7/2008الحياة الجديدة 
  

  مؤسسات حماس في الضفةجيش االحتالل يبدأ قريبا حملة كبرى ضد : هارتس .24
ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان جيش االحـتالل سـيبدا               -القدس المحتلة   

قريبا حملة ضخمة ضد كافة مؤسسات حماس الخيرية والتعليمية والخدماتية في الضفة الغربية المحتلـة               
 .بهدف اغالقها ومصادرة محتوياتها 

الوزراء اولمرت ووزير حربه باراك واالجهزة االمنيـة االسـرائيلية اقـرت           وقالت الصحيفة ان رئيس     
الخطة التي تهدف الى حرمان حماس من كافة مؤسساتها الخيرية والخدماتية في الضفة المحتلة موضحة               
ان الحملة التي بدات في الخليل ورام اهللا وقلقيلية ستمتد الى باقي قرى ومدن الضفة المحتلة دون توقـف                   

 .بانهاء الوضع المؤسساتي لحماس في الضفة واستئصالهاال 
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري اسرائيلي قوله ان العملية تهدف الى منع سـيطرة حمـاس علـى                  
الضفة منوها الى ان الحركة باتت تسيطر على كثير من المؤسسات حتى التي تـسيطر عليهـا لـسلطة                   

صل مع الجهد العسكري االستخباري يهدف الى تقوية العناصر         الفلسطينية وان الجهد االمني الجديد بالتوا     
 .الفلسطينية المعتدلة ومنع امتداد حماس للضفة والسيطرة عليها

وتقول المصادر ان العملية ستشمل مصادر التمويل وحتى المصانه الصغيرة والمدارس وكل ما تـصل               
ل االسبوع الماضي على موافقة قانونيـة  اليه تحقيقات جهاز االمن الداخلي وذلك بعد ان تم الحصول خال          

 .من الدولة
  7/7/2008وكالة سما 

  
  من اإلسرائيليين يؤيدون إطالق سراح األسرى الفلسطينيين % 70: استطالع .25

، الذي يعده معهدا في جامعة تـل         لشهر يونيو حزيران   "مقياس السالم والحرب  "  استطالع دّل -الناصرة
من الجمهور اإلسرائيلي يؤيد إطالق سراح أسـرى        % 70لى أن   أبيب، ونشرت معطياته أمس األحد، ع     

فلسطينيين أدانهم االحتالل بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وذلك ضمن صفقة تبادل أسـرى مـع حركـة                 
، %51 وقال معدو االستطالع أن هذه النسبة أعلى بكثير من النسبة التي في نهاية العام الماضي               .حماس

 الحكومة اإلسرائيلية على اتخاذ قرار بتخفيف معارضتها إلطالق سراح أسـرى   وهو ما بإمكانه أن يحفز    
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، في إطار صفقة مع حماس تشمل جندي االحتالل االسير في           "على أياديهم دماء  "فلسطينيين ممن تصفهم    
  .قطاع غزة
  .من المستطلعين أبدوا تأييدهم لصفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا اللبناني% 60كذلك فإن 

من الجمهور في إسرائيل اعتقد أن اتفاق التهدئة مع قطاع غزة جيـد إلسـرائيل               % 45لمقابل فإن   وفي ا 
من مجمل المستطلعين يعتقدون أن االتفاق جيد أيـضا         % 79يعتقدون أنه ليس جيدا، ولكن      % 48مقابل  

ـ    % 8,5إن حركة حماس لن تحترم االتفاق، مقابل        % 64لحركة حماس، وقال     ي يعتقدون أن إسرائيل ه
  .التي ستخرق االتفاق

من اإلسرائيليين لـم    % 73اإلسرائيلية، إلى أن    " السالم اآلن "من جهة أخرى فقد أشار استطالع لحركة        
من هؤالء إنهم ال    % 6ألخيرة، على األقل، وقال     يدخلوا إلى الضفة الغربية المحتلة في السنوات الخمس ا        

لتخوفهم من الوضـع    % 8يتوجهون إلى الضفة الغربية ألسباب سياسية، بمعنى رفض االحتالل، مقابل           
 .مختلفة% 40ال يشعرون بأي حاجة للتوجه إلى تلك المنطقة، وكانت أجوبة % 46األمني، و

  7/7/2008الغد األردنية 
    

  "الجرافة"طالبة بهدم منزل منفذ عملية  يتظاهرون للممتطرفون .26
سمحت الشرطة اإلسرائيلية لناشطين من اليمين المتطرف امس بتنظيم اعتصام          :  د ب أ   -القدس المحتلة   

" الجرافة"احتجاجي في مدخل قرية صور باهر شرق القدس للمطالبة بهدم منزل حسام دويات منفذ عملية                
  .يفي المدينة المقدسة يوم األربعاء الماض

وحددت الشرطة بناء على قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية عدد المشاركين في االعتصام بثالثين شخصا              
على أن يكون اعتصاما سلميا وتحت حماية أفراد الشرطة الذين سينتشرون في المكان تحسبا لوقـوع أي            

في شرقي  " المهاجمينإن قرار هدم منزلي     "وقال مصدر أمني في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية       .طارئ
، وذلك رغم ما قاله المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية مـن           " القدس ينطوي على اشكاليات قضائية    

في إشارة إلى منزلي عالء أبو ادهـيم وحـسام          " إنه ليس هناك أي مانع قانوني يحول دون هدم المنزلين         
  .دويات

  7/7/2008الدستور 
  

  "تصرف بمفرده"ية القدس منفذ عمل:  االسرائيليةالشرطة .27
  اكد المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس ان منفذ -وكاالت -القدس المحتلة 

وان ليس هناك أي تنظيم فلسطيني " تصرف بمفرده"عملية الجرافة في القدس يوم األربعاء الماضي 
 مستبعدا ان يكون حسام دويات "حسب عناصر التحقيق لقد تصرف بمفرده"وقال . متورط في العملية

اهللا "وقال روزنفيلد ان دويات الذي قتل بالرصاص في الموقع صاح قائال ، تصرف تحت تأثير المخدرات
 ".ان الشرطة فهمت من ذلك انه يشير الى نواياه في القتل"وقال " أكبر

  7/7/2008الحياة الجديدة 
 

  خي نسبة الوالدة في سديروت بسبب القصف الصاروانخفاض .28
وذلك % 15 انخفاضا بنسبة 2008سجلت نسبة الوالدة في بلدة سديروت في النصف األول من عام 

 طفال 154ويشير الفحص الذي أجرته صحيفة هآرتس أن  .نتيجة لتعرض البلدة للقصف الصاروخي
 .2007 مقابل فترة مماثلة عام 2008ولدوا في النصف األأول من عام 



  

  

 
 

  

            16 ص                                   1131:         العدد                  7/7/2008األثنين : التاريخ

قرار العديد من العائالت إرجاء والدة طفل جديد بسبب األوضاع األمنية، وينبع االنخفاض من عاملين، 
هذا وانخفض عدد األطفال الذين تسجلوا  .وبسبب الهجرة التي شهدتها سديروت بسبب القصف

 .، قياسا مع السنة الماضية%25للحضانات للسنة الدراسية القادمة بنسبة 
  6/7/2008 48عرب

  
  في ظل اعتداءات لالحتاللالهاي حول الجدار  ذكرى قرار إلحياء يستعدونالفلسطينيون .29

أمس، فرض حظر التجول على بلدة نعلين غرب مدينة  واصل جيش االحتالل :وكاالت، فلسطين المحتلة
 فيما استمرت المواجهات في البلدة ليرتفع عدد الجرحى إلى أكثر مـن             ،رام اهللا لليوم الثالث على التوالي     

 حيث أسفر ذلك  م مدينة جنين وبلدة قباطية جنوب المدينة،        ااقتحوار مدينة الخليل    د حص يشدتم ت فيما  . 13
الغربيـة  أعلن مسؤولون فلسطينيون في الضفة ومن جهة أخرى،  .  منهم من نعلين   3 شبان   4عن اعتقال   

 إلحياء الذكرى الرابعة إلصدار محكمة العـدل الدوليـة الـرأي            ، وساق عن استعدادات جارية على قدمٍ    
من جهتـه لفـت     و .تشاري حول الجدار الفاصل، بفعاليات على مستوى األراضي الفلسطينية والعالم         االس

 طول مسار الجدار كما     ، إلى أن  مدير وحدة شؤون الجدار واالستيطان في الحكومة الفلسطينية علي عامر         
 ألفاً  732ل حوالي    الجدار يعز  مبيناً أن كم،  770 ليصبح طوله    ه عدلت ها كم، لكن  665 بلغ   "إسرائيل"أعلنته  

 885 آالف و  107يعـزل   في حين أنه    ،   الغربية  دونماً من مساحة األراضي الفلسطينية في الضفة       22و
  .مواطناً فلسطينياً

  7/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

   الفصل العنصري في الضفة الغربية عن جدارخاصاً  اًملف تنشر الجارديان صحيفة .30
السنوية الرابعة على قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الجدار الذي          في الذكرى   : بشير الخوري  - لندن
هـذة   عـن     ملفاً  البريطانية اني في الضفة الغربية غير شرعي، خصصت صحيفة الجارد        "سرائيلإ"بنته  
ذا إسرائيليين له بالحاجز العازل، ومعرفـة مـا   لى تحديد الجدار وسبب بنائه وتسمية اإل      إتطرق  ،  قضيةال
  .ن بدأوا العمل فيهأ وما كلف الفلسطينيين منذ ،منية من الناحية األ نفعاً"ئيلسراإ"جدى أ

  7/7/2008بي بي سي 
  

 ات األمنية التوقيفبسبب في تفجيرات داخلية واثنين فلسطينياً 11وفاة : تقرير .31
ـ ، غطى شهر حزيران الماضي    اتقرير شهري له  ، في   وثقت الهيئة المستقلة لحقوق االنسان    : رام اهللا  اة  وف

 آخرين في شجارات عائلية واثنين في مراكز التوقيف بغزة          5 و ،في تفجيرات داخلية في غزة      مواطنين 8
وقد خلصت الهيئة من مجمل     .  حالة قتل على خلفية الشرف في رفح       في حين كان هناك   .  الغربية والضفة

هر أيار، ما يؤشر إلى      إلى تزايد حاالت القتل والوفاة خالل حزيران مقارنة بش         ،ما رصدته من انتهاكات   
عدم نجاعة اإلجراءات التي تقوم بهـا األجهـزة األمنيـة فـي حمايـة      وتراجع حماية الحق في الحياة،      

واستمرار حاالت القبض التعسفي على األشـخاص       ،  الممتلكات العامة والخاصة والقبض على المخالفين     
  .دون مراعاة أحكام القانون األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية

  7/7/2008الحياة الجديدة 
  

  لمستوطنين على مزارعي الخليل  ل  جديدةشريط فيديو يكشف اعتداءات .32
 كشف شريط فيديو عرض حديثاً عن اعتداء جديد لغالة المستوطنين على الفلسطينيين في الخليـل                :ب.أ

موع فـي    من سكان بلدة الس    فلسطيني يعتدي على    ، حيث عرض الشريط مستوطناً     الغربية جنوب الضفة 
الخليل بطريقة وحشية، في ثاني تصوير حي ألعمال التنكيل التي يتعرض لها الفلسطينيون علـى أيـدي             
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ن مثل هذه االعتداءات، باتت محرجة       إلى أ  لم،يتسي منظمة ب  د أشارت وق .المستوطنين خالل أقل من شهر    
  . خصوصاً مع مشروع لتوثيقها بالفيديو أطلقته المنظمة مؤخراً،لالحتالل

  7/7/2008خليج اإلماراتية ال
  

    غزة قطاعي إطالق النار على المزارعين الفلسطينيين شمال يواصلاالحتالل .33
 إطالق النار على المزارعين الفلـسطينيين        اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل   : وكاالت ،فلسطين المحتلة 

يقـاً لقـرار سـابق بمنـع        ، تطب  غزة  قطاع يفي األراضي الزراعية القريبة من الجدار االلكتروني شمال       
منـع بأنـه    الواعتبرت المبادرة المحلية لمواجهة العدوان، قرار        . متر من الجدار   300االقتراب لحدود   

نه يهدد بالتهام آالف الـدونمات الزراعيـة        أ عدا عن    ،تهديد حقيقي يحكم بالموت على آالف المزارعين      
  .وعدد كبير من اآلبار

  7/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

  في السجون اإلسرائيلية20يدخل عامه الـ "حافلة تل أبيب" عملية ذمنف .34
 على قائمة قدامى األسرى     112دخل األسير الفلسطيني عبد الهادي سلمان غنيم، الذي يحتل الرقم           : غزة
، وصدر بحقـه حكـم   1989عام كان قد اعتقل بتاريخ حيث  .مس عامه العشرين في سجون االحتاللأ

  حـرف مـسار حافلـة   وذلك بعد أن نجح فـي  . عاما480ً مرة، باإلضافة الى     16بالسجن مدى الحياة    
مما  لتسقط هاوية بمن فيها وتستقر في أسفل قاع وادي،           اسرائيلية كانت متوجهة من تل أبيب إلى القدس       

غنيم أن  فيما قدر ل  جروح مختلفة،   ب شخصاً آخرين    24مقتل ستة عشر إسرائيلياً، وإصابة      أسفر حينها عن    
  .على قيد الحياةيبقى 

  7/7/2008الوطن القطرية 
  

      أيام4 ستتم بعد  بين إسرائيل وحزب اهللاصفقة تبادل األسرى: مصدر فلسطيني .35
 سـتتم علـى     "إسرائيل"ن صفقة التبادل المرتقبة بين حزب اهللا و       أ كشف مصدر فلسطيني مطلع      :ا.ب.د

 وتشمل اإلفراج عن سمير القنطار وثالثة       ن المرحلة األولى ستتم بعد أربعة أيام      أاً  موضحثالث مراحل،   
 دالل المغربي، إضافة  الشهيدة المرحلة الثانية بعد ستة أيام من الدفعة األولى وتشمل رفاتوتبدأ .أسرى

 شـهيداً  150 شهيداً بينها رفـات  199رفات الدفعة الثالثة تشمل في حين  .لى رفات عدد من الشهداءإ
  .من أي مصدر آخرلم يصدر مي للتقرير  أي تأكيد رسعلماً أن. فلسطينياً

  7/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

  اإلسرائيليةفي أمسية ضد الخدمة المدنية 48من فلسطينيي الشباب والشابات عشرات .36
، أمـسية ثقافيـة     48 الواقعة ضمن األراضي المحتلة عـام         معليا  قرية نظّمت مجموعة القيادة الشابة في    

دعائي أنتج ضمن الحملة اإلعالمية والجماهيرية القطرية ضـد الخدمـة           عرض فيلم   تم خاللها   وتوعوية  
، والذي يشارك فيه أعضاء مجموعة القيادة الشابة في مدينة حيفا ويعرضـون خاللـه    اإلسرائيلية المدنية

  .المخطط الخطيرهذا أهم األسباب التي تدفعهم لرفض 
  6/7/2008 48عرب

  
  ىئمة أسماء شهداء انتفاضة االقصمحمد وفاطمة يتصدران قادراسة تبين أن  .37

وضح الباحث المختص في الشوؤن الفلسطينية مهدي جرادات أنه بعـد مـررو             أ :وليد عوض  -رام اهللا   
، أن أكثر أسـماء     ى سيكولوجية أسماء شهداء انتفاضة األقص     حول نشر دراسته التوثيقية     ىعام كامل عل  
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 حيـث كـان     .سالمية والوطنية  األسماء اإل  ىلإتمي  نتفاضة كانت تن  هذ اال  قافلة شهداء    ىلإالذين انضموا   
  . باسم فاطمةشهيدة 26في حين كان هناك  ،محمدمن الذكور تحت إسم شهيداً  830هناك 

  
أنها أسـماء   في حين   مسلمين من جهة،    العرب و ال عند محببة    هذه األسماء  ن جميع أ ىجرادات ال  شارأو 

  .ىة أخرمكروهة عند الحاخامات والمتطرفين اليهود من جه
  7/7/2008القدس العربي 

  
   عن أضخم مشروع للزواج في قطاع غزة اإلعالن .38

أعلنت جمعية فلسطينية تعنى بتيسير الزواج بقطاع غزة، أمس، عن أضخم مشروع للزواج، يـتم               : غزة
ن أوقـال رئـيس مجلـس إدارة الجمعيـة           .بموجبه تزويج ألف عريس فلسطيني ودعمهم مالياً ومعنوياً       

نفذ على ثالث مراحل، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد علـى مـدى مـساهمة الـدول العربيـة                   المشروع سي 
ولفت إلى أن مراحل المشروع تتضمن مرحلة لتزويج المصابين والجرحى           .واإلسالمية إلنجاح المشروع  

  .جراء االعتداءات اإلسرائيلية التي تصاعدت خالل انتفاضة األقصى
 7/7/2008شبكة فلسطين االخبارية 

  
  في االقتصاد وسوق العمل لم تنضج بعد الفلسطينيةدماج قضايا المرأةإعملية : راسةد .39

لـصالح  الفلسطيني   أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء      ،كشفت دراسة تحليلية  :  ابراهيم ابو كامش   -البيرة  
عيد لم يتح   ن عدم انسجام السياسة االقتصادية على المدى الب       أ ،مركز المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق    

تراجع موضوع  كما  المجال إلى بناء تراكم في مجال إقحام المرأة في سوق العمل واالقتصاد الفلسطيني،              
لـؤي  . وأعلن رئيس الجهـاز د     .على سلم األولويات بسبب حجم الضغوطات على سوق العمل        ها  إشراك

باين الشديد يظهر في المشاركة     ن الت أ ظهرت)  سنة فأكثر  15األفراد  (ن التقديرات للقوى البشرية     أشبانة،  
 إذ تزيد أعداد المشاركين من الذكور بالقوى العاملة عن عدد اإلناث المـشاركات              ،الفعلية بالقوى العاملة  

 انثى في المجتمع تـشارك   100 إناث من كل     6ن ما ال يزيد عن      أ اًوضحبما يزيد عن أربعة أضعاف، م     
من النـساء العـامالت     % 48,9ن  أوبينت النتائج    .ذكر 100 من كل     ذكراً 34في عملية اإلنتاج مقابل     

منهن يعملن في الصناعة    % 8,8منهن يعملن في قطاع الزراعة، و     % 33,7يعملن في قطاع الخدمات، و    
ن أأكد علـى    ، فقد   األجور أما على صعيد     .من العامالت في بقية االنشطة االقتصادية     % 8,6التحويلية، و 

  .من األجر اليومي للرجل% 83رأة يبلغ المعدل الوسيط لألجر اليومي للم
  7/7/2008الحياة الجديدة 

  
  اإلسرائيلية -تنفي مشاركة األردن في المفاوضات الفلسطينية " الخارجية" .40

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مشاركة االردن في المفاوضات الفلسطينية :  عمر محارمة-عمان 
ان الموقف االردني الذي يعيد جاللة الملك عبداهللا " الدستور"لـوقال المتحدث في تصريح .  االسرائيلية-

الثاني تأكيده باستمرار يقوم على وضع االردن لكافة امكاناته في خدمة االشقاء الفلسطينيين دون تدخل 
وأكد عدم صحة االخبار الصحفية التي تحدثت عن دخول االردن على خط . مباشر في المفاوضات
بين لمنع انهيارها نتيجة تعثرها وذلك من خالل ايجاد دور اردني في االراضي المفاوضات بين الجان

الفلسطينية لوضع حد للمخاوف االسرائيلية من اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، واعطاء الفلسطينيين 
 .الضمانات بانهم سيعيشون بدولة حقيقية تمنحهم الحرية وكامل الحقوق وتحقق لهم االمن واالزدهار

 .وأضاف ان القضية الفلسطينية كانت والزالت قضية االردن المركزية 
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  7/7/2008الدستور 
  
  

  
   األردني يؤكد دور روسيا في دعم جهود السالمالعاهل .41

أكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني خالل لقائه في كازاخستان :  أبو غربية-عمان عبد الجبار 
 أمس، أهمية دور روسيا الحيوي في دعم جهود تحقيق السالم في ،الرئيس الروسي ديمتري مديفيدف

  . الشرق االوسط ومساندة مساعي المجمتع الدولي في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين
  7/7/2008عكاظ 

  
  "مهرجان األردن"يطالب الحكومة بإلغاء  جبهة العمل اإلسالمي حزب .42

في ) الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين( العمل اإلسالمي طالب أمين عام حزب جبهة: عمان
، والمفترض أن ينطلق يوم "مهرجان األردن"األردن زكي بني ارشيد الحكومة بحسم الجدل المتسع حول 

موطن الخلل، ومحاسبة مرتكبيه، والعودة إلى جهات وطنية تنتمي "غد الثالثاء، والمبادرة باإلشارة إلى 
وأعرب بني ارشيد في رسالة ". مة وموروثها الحضاري، إلدارة مهرجان يعبر عن األردنلثقافة األ

مفتوحة بعث بها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي عن أمله باتخاذ الحكومة موقفا تاريخيا يحسم الجدل 
ر إلى أن وأشا". التحديات المتعددة"المتسع والممتد أفقيا وعموديا وإلغاء المهرجان استعدادا لمواجهة 

االنخالع من قيم األمة "، مشيرا إلى أن "تخطيط متسرع وإصرار يفتقد الحكمة"بسبب " تهاوى"المهرجان 
أزمة صنعتها قرارات ال تدرك عمق معاناة "وضعنا في " ومواقفها المناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني

 ".المواطنين
  7/7/2008الخليج اإلماراتية 

  
  التوطين ولن يكون سالح خارج الشرعيةسنعمل لمنع : ممثل عون .43

 النائب نعمة اهللا ابي نصر، في كلمة "التغيير واإلصالح"اعتبر عضو تكتل : الشرق االوسط - بيروت
ان لبنان ال يجوز ان يتحمل منفرداً وزر القضية "القاها ممثالً رئيس التكتل النائب ميشال عون 

لن نسمح بسياسة التغيير الديموغرافي ": وقال. الدول العربية داعياً الى توزيع الالجئين على "الفلسطينية
وسنعمل لمنع التوطين والحد من بيع االراضي . ولن نسمح بسياسة التبعية ألي دولة او جهة. والجغرافي
يريدون التوطين النه عنصر اساسي من ": واضاف ."ولن يكون سالح خارج الشرعية اللبنانية. لالغراب

فليفهم الجميع ان هذا التذاكي في . يير الديموغرافي والسبق العددي بين الطوائفعناصر سياسة التغ
 "..تغيير ديموغرافية لبنان لحساب طائفة على حساب بقية الطوائف لن ينفع ولن ينجح النه ال يجوز 

  7/7/2008الشرق األوسط 
  

  ال سالم بدون حل القضية الفلسطينية:  امين منظمة المؤتمرمساعد .44
قال مساعد األمين العام للشؤون السياسية لمنظمة المـؤتمر االسـالمي الـسفير          :  ربيع شاهين  - القاهرة

مهدي فتح اهللا إن مصير ومستقبل القدس في رأس أولويات منظمة المـؤتمر االسـالمي منـذ نـشأتها،             
وأضاف، في تصريحات لعكاظ، أن دور المنظمة ال يقتصر على البعد السياسي لقضية القـدس بـرغم                 

هميته، الفتا الى وجود مساعدات ضخمة تقدمها المنظمة ألهل القدس والمدينة المقدسة للمـساعدة فـي                أ
ولفت فتح اهللا إلى أن هناك لجنة       . الدفاع عن تراثها وحمايته في مواجهة حمالت التهويد والطمس لهويتها         

زاري الى جانب الدولة    تمخضت عن المنظمة وهي التي تضم الدول المعروفة بترويكا القمة والمجلس الو           
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المضيفة للمقر تعنى بمتابعة األحداث الساخنة والتعامل مع األزمات العاجلة دون انتظار للتحرك لجمـع               
  .الدول األعضاء بالمنظمة، وأنه تم عقد العديد من االجتماعات لهذه اللجنة

  
 سالم أو أمن أو استقرار       وقال إن قضية القدس تمثل جزءا ال يتجزأ من القضية الفلسطينية ككل وأنه ال             

  .بالشرق األوسط دون حل شامل وعادل لها
  7/7/2008عكاظ 

  
  من يشارك في جريمة حصار الفلسطينيين مرتد عن اإلسالم:  علماء األزهرجبهة .45

، أن كل من يشارك في حصار وتجويع الفلـسطينيين  "جبهة علماء األزهر  "اعتبرت  :  صبحي عبد السالم  
، استنادا إلى فتـوى أصـدرتها لجنـة         "مرتدا وخارجا عن دين اإلسالم    "عليهم  في قطاع غزة والتضييق     

الفتوى بالجامع األزهر، برئاسة مفتي الديار المصرية األسبق الشيخ عبد المجيد سليم في الثالث من يوليو                
  .هـ1366 شعبان عام 14م الموافق 1947عام 

  6/7/2008صحيفة المصريون 
  

    ر بين علماء األزهر والحاخامات إال بعد تحقيق السالمال حوا: وزير األوقاف المصري .46
أكد الدكتور محمود حمـدي   :جمال إسماعيل - القاهرة :7/7/2008 الخليج اإلماراتيـة  ذكرت صحيفة

زقزوق وزير األوقاف ورئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر أنه ال حوار بين علماء األزهر               
حتى يتم دفع جهود السالم بين العرب واإلسرائيليين وتحقيـق خطـوات            والحاخامات في الوقت الراهن     

 .جادة في سبيل تحقيق السالم الشامل والعادل على أرض الواقع
نفى زقزوق بشدة ما تردد عـن        : محمد خليل  - القاهرة   :7/7/2008الشرق األوسط   وأضافت صحيفة   

ات دينية يهودية أثناء وجوده في فرنـسا        إجراء وفد المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية حواراً مع شخصي        
لحضور مؤتمر لحوار األديان، مؤكدا أن األمر ال يعدو لقاء عابرا للوفد مع حاخام فرنسي تم بمحـض                  

 .الصدفة ببيت السفير المصري بباريس
  

 "إسرائيل" على رسام الكاريكاتير بهجوري لسفره لـحملة .47
 المصري جورج بهجوري حالياً لهجوم حاد من الصحف         يتعرض فنان الكاريكاتير  :  حازم عبده  -القاهرة  

ـ         ، األسبوع الماضي، حيث من المتوقـع       "إسرائيل"والمثقفين بمصر وذلك بعد كشف النقاب عن زيارته ل
وكانت زيـارة بهجـوري     . قيام نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها بهجوري باتخاذ إجراءات عقابية ضده          

كاتير من أجل السالم، الذي أقيمت لقاءاته األسبوع الماضي فـي           بترتيب مسبق ضمن إطار مشروع كاري     
  .مناطق السلطة الفلسطينية وتل أبيب، وذلك على حد قول صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية

  7/7/2008الوطن السعودية 
  

   اسرائيلية لسرقة مخطوطات وآثار عراقية تحركات .48
ية في بغداد، ان اياد خفية مازالت تبحـث فـي           قال مصدر من خبراء األثار العراق     :  الخليل عبيد  -بغداد  

واوضـح الخبيـر    .  العراق عن كنوز آثارية تعود للديانة اليهودية في محاولة لتهريبها الى دول العـالم             
العراقي انه علم ان عددا من افراد اسرة خليجية حاكمة حصلوا عن طريق وسطاء على بعض من هـذه                   

السرائيليين يتحركون بجدية لتتبع آثار يهودية لـم يتمكنـوا منهـا            ان ا : وأردف. الكنوز العراقية القديمة  
تمكن من السيطرة على أكبر مكتبـة       ) الموساد(وتسربت الى الخليج، وان جهاز االستخبارات اإلسرائيلي        

 . يهودية أثرية في العراق كانت محفوظة في دائرة المخابرات العراقية السابقة
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  7/7/2008الدستور 
  

  
      بمعالجة االنتهاكات في الجوالن"إسرائيل"طالب لجنة دولية ت .49

 التي تمس حقوق اإلنسان في "اإلسرائيلية"طالبت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات  :دمشق
 باتخاذ خطوات لمعالجة االنتهاكات الحالية لحقوق اإلنسان في "إسرائيل"األراضي العربية المحتلة 

وأعربت في بيان لها أمس عن قلقها من الوضع ، بما يتفق مع األعراف الدوليةالجوالن السوري المحتل 
 طمس الهوية العربية السورية فيه وإساءة سلطات "إسرائيل"اإلنساني في الجوالن المحتل ومحاولة 

. االحتالل معاملة المعتقلين السوريين في سجونها والعراقيل التي تفرضها على الزيارات بين األسر
 .  إلى التقيد بااللتزامات الشرعية التي تفرضها القوانين الدولية لحقوق اإلنسان"إسرائيل"للجنة ودعت ا

  7/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

  يعتدون على وفد فرنسي اثناء زيارته البلدة القديمة بالخليلمستوطنون .50
نة الخليل، اثناء  تعرض وفد من أعضاء البرلمان الفرنسي لالعتداء من مستوطنين في مدي:الخليل

 وقالت مصادر محلية ان ما يسمى المتحدث الرسمي باسم مستوطني ،زيارتهم للبلدة القديمة من المدينة
البلدة القديمة بالخليل ديفيد وايدر اعترض وفدا فرنسيا عند منطقة السهلة بالقرب من الحرم اإلبراهيمي 

لفرنسي أدت إلى توقيف الوفد من قبل قوات الشريف وحصلت مشادة بينه  وبين الحرس الشخصي للوفد ا
 ،االحتالل باإلضافة إلى اقتياد أحد الدبلوماسيين إلى مقر الشرطة اإلسرائيلية في مستوطنة كريات أربع

وكان الوفد زار لجنة اعمار الخليل برفقة نائب القنصل الفرنسي العام في القدس واستمع إلى شرح 
 .مفصل عن الوضع السياسي في المنطقة

 7/7/2008الحياة الجديدة 
  

  محالت بريطانية كبيرة تخدع المستهلكين ببيع منتجات للمستوطنات على انها فلسطينية .51
ـ  : لندن  البريطانية ان متاجر كبيرة في بريطانيا وجهت لها اتهامـات ببيـع             "اوبزيرفر"كشفت صحيفة ال

وفي الغالب يتم خداع الزبـائن      ،  يينزبائنها بضائع منتجة في المستوطنات المقامة على اراضي الفلسطين        
بأن البضائع التي يشترونها منتجة في اراضي الفلسطينيين وليس المستوطنات المقامة علـى اراضـيهم               

تيسكو وسانزبري وويتروز   (وقالت الصحيفة ان كبار المحالت سوبرماركت مثل        ،  المصادرة منهم بالقوة  
انع المستوطنين ومزارعهم المقامة على اراضي      كلها اعترفت بوضع منتجات جاءت من مص      ) وسمرفيلد

وزعمت المحالت ان وضع عالمات تجارية عليها بأن اصلها من الضفة الغربية كان كافيا              ،  الفلسطينيين
  .العالم الزبون عن البضاعة واصلها

  7/7/2008القدس العربي 
  

   دوليون يستعدون لخرق حصار غزة بقارب من الرنكانشطاء .52
 شخصا من النشطاء السياسيين 45يستعد فريق مكون من : عبدالرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلة

 دولة للتجمع في قبرص ومن ثم التوجه في قارب، تمكنوا من شرائه من خالل 15والحقوقيين من 
تبرعات، من الرنكا إلى غزة يوم الخامس من أغسطس المقبل في محاولة منهم لكسر الحصار 

وتضم  "الحرية لغزة"وتطلق المجموعة على نفسها اسم، أكثر من عامينالمفروض على قطاع غزة منذ 
نشطاء من استراليا، كندا، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، ايرلندا، إسرائيل، إيطاليا، األردن، باكستان، 

 .أسكتلندا، بريطانيا، الواليات المتحدة، فرنسا وأيضا فلسطين
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 7/7/2008الوطن السعودية 
 

 
  

   الفلسطينيون مقابل شاليت- أضعف االيمان .53
   داود الشريان

محور التهدئة وفتح المعابر " حماس"أصبح الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت الذي تحتجزه 
وإغالقها، والمصالحة ومبادراتها، وبات مصيره يتحكم بحياة مئات اآلالف من الفلسطينيين، العالقين 

ز فتح معبر رفح، وأخذ إطالق سراحه أبعادا سياسية معقدة، والجائعين والخائفين، فثمن شاليت تجاو
في أزمة لجبر خواطر المصريين والسوريين، " حماس"فتحول إلى قضية خاسرة، فضالً عن انه أوقع 

  .فكل يريد استثماره وبيعه
 مقايضة إسرائيل والتوصل إلى صفقة لتبادل 2006في األصل كان الهدف من أسر شاليت العام 

بإطالق سراحهم من " حماس" أسيرا تطالب 350 أسيرا من أصل 230قيل وقتها إن عددهم األسرى، 
استخدام صفقة األسرى لتحقيق انتصار سياسي " حماس"السجون اإلسرائيلية، وخالل تلك الفترة، حاولت 

مروان " فتح"على السلطة الفلسطينية، فجرى الحديث عن مطالبتها بإدراج اسم أمين سر حركة 
أن الرئيس محمود عباس طلب من إسرائيل شطب اسم البرغوثي خشية " حماس"ثي، ثم أعلنت البرغو

، فتطور الجدل حول هذا الموضوع إلى مناسبة لتبادل "فتح"منافسته له في المؤتمر العام السادس لحركة 
كيك، واليوم ، فتحمل البرغوثي خالل هذا التراشق الكثير من التهم والتش"حماس"االتهامات بين السلطة و 

أصبح غلعاد شاليت محورا لقضايا وملفات أخرى، فغابت قضية األسرى وسط المناورات السياسية، 
 أسيرا فلسطينياً من السجون اإلسرائيلية، 230وفتح المعابر وحماية التهدئة، وعوضاً عن إطالق 

  .بحكمتها السياسية، أن تضيف إليهم مئات اآلالف" حماس"استطاعت 
تعيش حاالً من التخبط وغموض األهداف، فساعة تعجب " حماس"البائس، يكشف بوضوح أن هذا المشهد 

من خالل استخدام قضية إطالق كل األسرى للحصول على مكاسب سياسية في " حزب اهللا"بنموذج 
في المناورات ورهن القضية الفلسطينية " فتح"الشارع الفلسطيني، وتارة تتصرف على طريقة أبوات 

ضيعت " حماس"خرين ومشاريعهم، وثالثة تعلن أنها متمسكة بالمقاومة المسلحة، والنتيجة أن لمصالح اآل
، وهذا وضع سقيم، أسهم في زيادة "السقاومة"المقاومة، وتاهت في دهاليز السياسة، فصارت منظمة لـ 

 حسها تستبدل مكاسب صغيرة بمشروعها الوطني، وتكشف عن تدني" حماس"معاناة الفلسطينيين، وجعل 
  .السياسي

  7/7/2008الحياة 
  

  ؟.. عباس لدمشق هل تهيئ لتفكيك انقالبي غزة والضفةزيارة .54
  شاكر الجوهري

  وأعلنت بناء على نصيحة عضو لجنة تنفيذية" حماس"ـ مبادرة أبو مازن هدفها قذف الكرة في مرمى 
   أزمته مع األسدـ عباس شارك في قمة دمشق خشية دعوة القدومي لترؤس وفد فلسطين إن تفاقمت

ليست اسرائيل وحدها التي تعمل على تخريب التهدئة في قطاع غزة، إذ أن محمود عباس رئيس السلطة 
  ..!الفلسطينية معني هو اآلخر بعدم نجاحها

  .هذا ما تؤكد عليه مصادر سياسية فلسطينية متطابقة
 حزب العمل، وزير الدفاع، وتسيبي أبرز المعنيين في اسرائيل بعدم نجاح التهدئة هما ايهود باراك زعيم

  .ليفني أحد أبرز قادة حزب كاديما ،وزيرة الخارجية
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هذان يعتقدان بأن نجاح التهدئة من شأنه أن يفوت عليهما فرصة خالفة ايهود اولمرت في رئاسة 
  .الوزراء

دم اتمام صفقة أما في الجانب الفلسطيني فإن عباس هو المعني األول بعدم نجاح التهدئة، واستطرادا بع
جناح /واسرائيل، وذلك من خالل اصدار األوامر لكتاب شهداء األقصى" حماس"تبادل األسرى بين حركة 

  ..محمد دحالن، بإطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية
  :ولعباس اسبابه الخاصة لذلك

  .إن نجاح التهدئة يفتح الباب أمام اتمام صفقة تبادل األسرى: أوال
" حماس"تبادل األسرى يعني إطالق اسرائيل لسراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من إن : ثانيا

  .في المجلس المعتقلين لديها" حماس"الدكتور عزيز الدويك، ونواب 
  :في المجلس التشريعي يمهد الطريق أمام" حماس"إطالق سراح رئيس وممثلي : ثالثا

ر األعمال برئاسة الدكتور سالم فياض، وفرض تشكيل سحب الثقة، غير المعطاة أصال، لحكومة تسيي.1
وفصائل منظمة التحرير المتحالفة معها " فتح"حكومة وحدة وطنية، أو حكومة حمساوية، إن رفضت 

  .اإلشتراك في حكومة وحدة وطنية
تأكيد أغلبية المجلس التشريعي الحمساوية مرة أخرى على عدم شرعية وقانونية تمديد والية عباس .2
  .ة خامسة، على األقل لعدم جواز تعديل الدستور بموجب قانون، ألن الدستور هو أبو القوانينلسن
يناير المقبل، انتهاء والية /إعالن المجلس التشريعي بأغلبيته الحمساوية يوم التاسع من كانون ثاني.3

 جديد للسلطة محمود عباس، وتولي الدكتور الدويك رئاسة السلطة بصفة انتقالية لحين انتخاب رئيس
  .الفلسطينية، األغلب أن يكون حمساويا، واألغلب أن يكون اسماعيل هنية

  .جراء النجاحات التي تؤدي إليها التهدئة وتبادل األسرى" حماس"زيادة شعبية : رابعا
  ؟..لم تقدم الرئيس الفلسطيني إذا بمبادرته للحوار الوطني

  :مرين، أو كالهما معاذهبت التحليالت سابقا إلى أنه فعل ذلك ألحد ا
  .تنصال من مسؤوليته عن شن عدوان اسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة: األول
  .تهيئة لتوقيعه على اتفاق مبادئ مع اسرائيل: الثاني

في " حماس" وهذا ما ذهبنا إليه في تحليل سابق، أخذ به  خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحـركة 
  .و موسى، األمين العام للجامعة العربيةرسالة وجهها مؤخرا  لعمر

غير أن المعلومات تكشف اآلن أن عباس فعل ذلك جراء نصيحة تلقاها من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية 
  "..!حماس"لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن يقذف بالكرة إلى مرمى 

قتها على جميع المبادرات التي تطاردك بطلبات الحوار، ومواف" حماس"قال له عضو اللجنة التنفيذية إن 
في " حماس" "تحشر"تطرح من عديد األطراف إلجراء حوار بين الحركتين، فلم ال تطرح أنت مبادرة 

  ؟..زاوية ضيقة، ال تستطيع القبول بها، وتظهر أنت في مظهر الحريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية
، "فتح"غالبية الساحقة في المجلس الثوري لحركة عضو اللجنة التنفيذية لفت نظر عباس كذلك إلى أن ال
، والتفاهم معها، وعدم جواز اإلبقاء على "حماس"كما غالبية اللجنة المركزية للحركة تطالب بالحوار مع 

للموقف عسكريا ضد مجاميع محمد دحالن في قطاع " حماس"حالة اإلنقسام الفلسطيني، على خلفية حسم 
  .غزة

ولعل السبب . لعام للمجلس الثوري تجلى كذلك في دورة اجتماعاته األخيرةوقال له أظن أن الجو ا
ولفت نظره إلى أن . الرئيس لهذا التوحد ضد نهجك يكمن في خلو حكومة فياض من وزراء فتحاويين

في المجلس التشريعي هو الذي يقود معارضة هذا النهج اآلن، بعد أن تم " فتح"عزام األحمد رئيس كتلة 
يس عن توقيع األحمد على إعالن صنعاء مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب تراجع الرئ
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الذي أطلق تصريحات علنية طالبت بإطاحة أو تعديل ) األحمد(وهو ذاته "..حماس"السياسي لحركة 
  .حكومة فياض

  .ال تشعر أن حكومة فياض هي حكومتها" فتح.."باختصار
 فتحاويين من قيادات الصف الثالث إلى حكومة فياض، تسند لهم فكان أن اقتنع عباس بإدخال وزراء

  .حقائب غير رئيسة، فيفقد المستوزرون حجتهم القائلة بعدم فتحاوية الحكومة
  ..وكانت مبادرة عباس

وهي مبادرة انحصرت معها صالحيات الرئيس الفلسطيني في متابعة المبادرة، بعد أن تنازل مسبقا عن 
  ..! لكل من ياسر عبد ربه، وسالم فياضجميع صالحياته فعليا

  .فهو تنازل عن الملفات اإلقتصادية والتجارية والمالية والعالقات الخارجية واألمنية لفياض
  .وتنازل عن قيادة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعن الملفات السياسية لعبد ربه

  ؟..هل يعني ذلك أن عباس ال يعتزم الترشح لوالية ثانية
مصادر تؤكد أنه سيرشح نفسه للوالية الثانية، وذلك استنادا إلى تحوله من الحديث العلني عن نيته عدم ال

الترشح، إلى استفتاء رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية بشأن تمديد واليته لسنة 
  ..!خامسة

من " حماس"إلطاحة حركة والهدف من تمديد الوالية لسنة خامسة هو كسب مزيد من الوقت يوظف 
  .السلطة في قطاع غزة

  ).اإلثنين(، وغدا )األحد(لذا، فإن األرجح هو عدم التقاء عباس مع مشعل خالل زيارته لدمشق اليوم 
وهو إن فعل تحت ضغط الرئيس السوري بشار األسد، بصفته رئيس القمة العربية في دورتها لهذا العام، 

  .فإنه سيفعل ذلك من باب المناورة
. بالمناسبة، زيارة عباس لدمشق تتم بناء على دعوة من الرئيس السوري، وليس بمبادرة من عباس

وهدف الدعوة هو العمل على تفعيل قرار القمة العربية األخيرة بشأن إعالن صنعاء، باعتباره يفتح باب 
  .الحوار حول كيفية تنفيذ المبادرة اليمنية

 جراء خشيته من أن تؤدي مقاطعته إلى توسعة شقة الخالف وفي األساس، شارك عباس في قمة دمشق
مع العاصمة السورية، إلى حد يتم معه توجيه دعوة لفاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة 

  ..!التحرير الفلسطينية للحضور، وترؤس وفد فلسطين للقمة
  :في هذا السياق يتوجب مالحظة امرين

زيارتها قبيل موعد زيارة عباس، حيث التقاه فاروق الشرع نائب الرئيس، دعوة دمشق للقدومي ل: األول
ووليد المعلم وزير الخارجية، بعد غياب غير مسبوق للقدومي عن زيارة العاصمة السورية قارب السبعة 

  .أشهر
" حماس"استقبال الرئيس السوري لخالد مشعل على رأس وفد من المكتب السياسي لحركة : الثاني

آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الفلسطينية "وقد نوقشت خالل اللقاء . لماضيالخميس ا
واإلقليمية، حيث أكد الرئيس على دعمه للحوار الوطني الفلسطيني الجاد، الذي يحقق الوحدة الوطنية 

" بومن جانبه، أعرب مشعل، عن ترحي".."الفلسطينية، واستعداد سوريا لبذل الجهود للوصول إلى ذلك
بالمصالحة الفلسطينية وبأي حوار وطني جاد يعالج جذور اإلنقسام الذي تعيشه الساحة " حماس

  .بعد اللقاء" حماس"، كما قال تصريح صحفي صدر عن "الفلسطينية
باختصار، تمت تهيئة األجواء في دمشق لعقد لقاء بين عباس ومشعل، حتى ال نقول إنه جرى تطويق 

  . اللقاءعزوف عباس عن عقد مثل هذا
ذلك أن عباس صرح مرارا في محاولة مسبقة الحتواء ..ومع ذلك، يظل أمر اللقاء غير محسوم بعد

  .الضغوط السورية، أنه ذاهب إلى دمشق من أجل التقاء قيادتها
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فعباس يخطط من اآلن، . والمقربون من عباس يكشفون عن خطط أخرى ترسم خارج إطار المصالحة
فلسطيني بمن حضر، مخالفا النظام األساسي للمجلس، بهدف تعيين أحمد ويصر على عقد مجلس وطني 

قريع رئيسا للمجلس الوطني خلفا لسليم الزعنون الرئيس الحالي، أو نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، وربما كذلك نائبا لرئيس السلطة، مع أن هذا يتطلب أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، كي 

  .، بما يستحدث هذا المنصب غير المنصوص عليه)الدستور(تم تعديل القانون األساسي ي
للتراجع عن انقالبها في " حماس"ويخلص المراقبون إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه عباس دعوة 

  ..!غزة، يواصل تكريس انقالبه هو في الضفة الغربية
  ..ان يتوجب تفكيكهما، ال انقالبا واحداويؤكد هؤالء أن الساحة الفلسطينية تشهد انقالب

وفي ضوء العمل على تكريس وتعزيز انقالب الضفة، تثور شكوك كبيرة حول امكانية تنفيذ أول 
خطوات المصالحة التي تم التوافق عليها من خالل وساطة الدكتور حسن خريشا نائب رئيس المجلس 

ياسيين في كل من سجون غزة والضفة، حيث التشريعي، وتقضي بإطالق متبادل لسراح المعتقلين الس
 معتقلين، نصفهم في الضفة ونصفهم اآلخر في القطاع، وكان متوقعا أن يتم اطالق 110يبلغ عددهم 

  .سراحهم خالل األيام القليلة الماضية
5/7/2008  

  
   واحتماالت العودة إلى نظرية الدفاع الوقائي"إسرائيل" .55

  محمد بوبوش
 إلى استعمال العنف في وقت السلم إلى إضفاء طابع المشروعية علـى أعمالهـا               اعتادت الدول التي تلجأ   

ارتكازا على االستثناءات الواردة في مبدأ تحريم القوة في العالقات الدوليـة، وبخاصـة حالـة الـدفاع                  
  .الشرعي الفردي والجماعي

ة وخطورة المواقـع وإلـى   بيد أنه إلى جانب هذه التبريرات، تعمد الدول لالستناد إلى الظروف والمالبس       
وهكذا يبدو من العسير التفريق بين اإلعالن عن النوايـا          . المالبسات الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية   

وبين األهداف المرسومة، عالوة على االعتبارات السياسية الخارجية والسياسية القانونية الخارجية التـي             
  .بيق البحت للقاعدة القانونية المجردةتنتهجها الدولة والتي تتقدم غالبا على التط

فالدفاع الوقائي ال يفترض في حالة االعتداءات القائمة واألضرار الحاصلة وإنما على العكس من ذلـك                
  .يستهدف منع االعتداءات و األضرار التي يحتمل وقوعها مستقبال

سة الدفاع الوقائي ألنـه ال      وقد ذهب البعض إلى أن سرعة األسلحة النووية وقوتها التدميرية تجيز ممار           
يمكن أن نطلب من الدول في عصر الصواريخ واألسلحة الهيدروجينية أن تنتظر وقوع العدوان المـسلح                
عليها حتى يسمح لها بالدفاع عن نفسها، وأنه بسبب التطور الكبير في التسلح وعدم فعالية نظـم األمـن                   

وعة، مقبولة في ممارسة أجهزة األمم المتحدة إذا        الجماعية المعاصرة، أصبحت فكرة الدفاع الوقائي مشر      
  .توافر فيها شرط اللزوم والتناسب

وإلى جانب نظرية الدفاع الشرعي الوقائي تحاول بعض الدول العودة لمفاهيم القانون الـدولي التقليـدي                
مصالح التي عفا عنها الزمن كمفهوم حالة الضرورة كظرف مسقط لمسؤولية الدولة المتدخلة، ومفهوم ال              

ويبدو من األحداث األخيرة أن إسرائيل تحاول إعادة إحياء هذه النظرية مـن جديـد وتفعيـل                 . الحيوية
  .مضامينها بسبب تخوفاتها من البرنامج النووي اإليراني

فقد أمضى القادة اإلسرائيليون األسابيع الماضية وهم يطلقون تصريحات نارية ضـد إيـران ويهـددون                
ـ    الواليات المتحدة والدول األخرى بحاجة للتــعامل مـع الطموحـات           . دهاباتخاذ عمـل عسكري ض

النووية اإليرانية ولكن باللجوء إلى العمل الدبلومـاسي الحاسم وممارسة الضغـوط االقتصادية والمالية            
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت الذي تحـيط بـه          . وليس عبر التهديد بالحرب أو التخطيط لها      
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ن كل صوب يقود هذه الصولة وقال في تصريحات في واشنطن قبل يوم واحد من لقائه الرئيس                 فضائح م 
بعدها خرج وزير   . االمريكي بوش في البيت األبيض يجب وقف التهديد اإليراني بجميع الوسائل الممكنة           

ضـطر  النقل اإلسرائيلي شاؤول موفاز الذي يستعد لمنافسة أولمرت على رئاسة حزب كاديما إذا مـا ا               
  .اولمرت إلى االستقالة ليقول أن هجوما إسرائيليا ضد المواقع النووية اإليرانية يبدو أمرا ال يمكن تجنبه

نحن ال نعرف ما يدور خلف األبواب المغلقة في واشنطن أو ما سمعه اولمرت من بوش ولكـن الـذي                    
االيجابية فأي هجوم يـشن علـى       نعرفه جيدا أن التهديد باستخدام القوة المسلحة ليس بتلك اإلستراتيجية           

  .إيران من قبل أي من البلدين سيكون كارثيا
بلغت الحملة الدعائية الترهيبية التي تقودها إسرائيل ضد إيران وبرنامجها النووي، مدى خطيراً ومثيـراً               

 لو  وفيما. ومما تنذر به هذه الحملة، الوصول باالستعداد لضرب إيران مرحلة الالعودة          . للمخاوف والقلق 
وجهت إسرائيل ضربتها هذه، فإن المرجح لها أن تسفر عن عواقب كارثية سواء كانت على المـستوى                 

  .اإلقليمي أم على مستوى العالم بأسره
وهي حملة تشبه في كثير من الوجوه، حملة التـضليل          . إضافة إلى عواقبها الوخيمة على إسرائيل نفسها      

 داخل وخارج إدارة بوش، بشأن برامج أسلحة الدمار الـشامل           المعلوماتي التي قادتها إسرائيل وحلفاؤها    
  .2003المنسوبة إلى صدام حسين، مع العلم أنها الحملة التي انتهت إلى غزو العراق في عام 

 عندما أقدمت إسرائيل على تدمير المفاعل النووي العراقـي كـون            1981الوضع ليس كما كان في عام       
الوضع مع إيران يختلـف     . اق لجميع منشآته النووية في مكان واحد      الهدف كان مفردا بسبب تجميع العر     

بالكامل، فأي عملية عسكرية لمهاجمة المنشآت النووية اإليرانية ستؤدي إلى قتل الكثير من المدنيين وقد               
تفشل في إعاقة البرنامج النووي اإليراني فقد تعلمت طهران الدرس ووزعت منشآتها النووية في مناطق               

إيران لن تتلقى الضربة ساكتة بل سـتعمد        . عضها معروف وبعضها سري ال يعرف عنه شيء       متعددة ب 
  .لالنتقام وسيكون ردها مرعبا ومتعددا

حتى الدول العربية التي تبدي عدم ارتياح للبرنامج النووي اإليراني ال تتقبل فكرة قيام أمريكا أو إسرائيل              
  .ضد إيران سيكون له الكثير من التداعياتبمهاجمة بلد إسالمي آخر وبالتالي فإن أي عمل 

. ومما يزيد من مخاوف حدوث مواجهة عسكرية طائشة كهذه مع طهران، ثالثة تطورات حدثت مؤخراً              
يونيو الحالي مناورات فوق مياه البحر األبيض       /أولها إجراء سالح الطيران اإلسرائيلي في مطلع حزيران       

وقال مـسؤولون مـن وزارة      . F-16 و F-15من طرازي    طائرة   100المتوسط، شاركت فيها أكثر من      
الدفاع األمريكية إن الهدف الواضح من هذه المناورات، هو التدريب علـى تكتيكـات القتـال الجـوي                  

وثانيهـا اللقـاء    . وإجراءات إعادة التزود بالوقود، بهدف توجيه ضربة محتملة لمنشآت إيران النوويـة           
يونيو الجاري مـع    / حزيران 20حيفة لوموند الفرنسية بتاريخ     الصحافي الرئيسي الذي أجرته ونشرته ص     

وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، الذي نفى بشدة صحة المعلومات الواردة في التقويم االسـتخباراتي               
. 2003القومي وهو آخر التقارير االمريكية المؤكدة لوقف إيران ألنشطتها الحربية النووية منـذ عـام                

ذ بهذه المعلومة، آثر باراك ترديد األسطوانة اإلسرائيلية المعهـودة التـي ال تكـف عـن               وبدالً من األخ  
إذا ما سمح العالم إليران أن تتحول إلى دولـة نوويـة،    : الترويج لفزاعة الترسانة النووية اإليرانية بقوله     

 الزمـان مـن   فإن الذي أتوقعه هو أن تصل التكنولوجيا النووية إلى يد اإلرهابيين في غضون عقد مـن     
. وعندها يمكن إرسالها داخل حاوية إلى السواحل الشرقية االمريكية، أو إلى أوروبا أو إسـرائيل                . اآلن

. إن من قدر إسرائيل أن تكون أسداً في بيئة وعرة تتربص بها من كل جانب              : واستطرد باراك في القول   
ووية، مضافاً إليهمـا خطـر الـدول        فهناك خطر اإلرهاب اإلسالمي، وهنا خطر انتشار التكنولوجيا الن        

غير أنه فات على باراك ذكر مساهمة دولته الكبيرة في نشر التكنولوجيا النوويـة              . المارقة المحيطة بنا    
  !والعنف والفوضى على امتداد المنطقة الشرق أوسطية كلها
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معهد واشنطن   صفحة نشرها مؤخراً     30بهذا نصل إلى التطور الثالث، وهو عبارة عن دراسة مؤلفة من            
ولم تكتف الدراسة بالتوصية بتوجيه ضربة واحدة       . لسياسات الشرق األدنى حملت عنوان المالذ األخير        

ربما تستخدم فيها األسلحة النووية القادرة على النفاذ إلـى بـاطن األرض، إن              -لمنشآت إيران النووية    
ع العمل غيـر العـسكري ضـد         وإنما نادت بتوجيه سلسلة من الضربات المتزامنة م        -دعت الضرورة 

يذكر أن معهد واشنطن يعـد مـن األذرع         . طهران، على أن يتواصل هذا النشاط لفترة ممتدة من الوقت         
الرئيسية التي تنشط في توجيه سياسات اإلدارة الحالية إزاء الشرق األوسط، بالقدر نفسه الذي تمارس فيه                

  .منظمة إيباك تأثيرها على الكونغرس األمريكي
ر الرابع هو ما جاء على لسان شافتاي شافيت الرئيس السابق لجهـاز االسـتخبارات االسـرائيلي                 التطو

في مقابلة مع صحيفة بريطانية أن إسرائيل لديها عام واحد لتدمير المنشآت النووية اإليرانيـة               ) الموساد(
  .وإال ستواجه خطر أن تتعرض لهجوم ذري إيراني

تلغراف السبت ان أسوأ السيناريوهات هـو أن تمتلـك إيـران            وقال شافيت في حديث لصحيفة صنداي       
وأضـاف بـصفتي    .السالح النووي خالل حوالي عام والوقت المتبقي لمواجهة ذلك يضيق أكثر فـأكثر              

علينا . ضابطا في االستخبارات عملت على أسوأ السيناريوهات يمكنني أن أقول أنه علينا االستعداد لذلك             
ي الجانب الدفاعي والجانب الهجومي والرأي العام في الغرب في حال لم            أن نفعل كل ما هو ضروري ف      

وكان قائد قوات الحرس الثوري اإليراني الجنرال محمد علي جعفري حـذر            . تجد العقوبات علي إيران   
  .إسرائيل مجدداً من مهاجمة إيران مؤكداً أن الدولة العبرية تقع في مرمي الصواريخ اإليرانية

ي جام المحافظة السبت عن جعفري قوله ان إسرائيل تقـع فـي مرمـي صـواريخ                 ونقلت صحيفة جام  
 مواجهة قوتنا وقدرتنا الصاروخية     - رغم كل قدراته     -الجمهورية اإلسالمية وال يمكن للنظام الصهيوني       

.  
وجاءت تصريحات جعفري بعدما ذكرت وسائل إعالم امريكية أن إسرائيل شاركت بأكثر من مئة طائرة               

ات مع اليونان في المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر قد تكون اسـتعداداً الحتمـال شـن                   في مناور 
  .ضربة ضد المنشآت النووية اإليرانية

من جهة أخري رأي شافيت أن المرشح الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية األمريكية باراك اوباما سيكون              
وقال إذا انتخب ماكين سيكون من السهل       . إيراناقل تجاوباً للموافقة علي ضربة عسكرية إسرائيلية ضد         

وأضاف إذا انتخب اوباما فالجواب سيكون ال وأتوقع أال يقبل بذلك علي األقل             . فعالً ان نقرر القيام بذلك      
  .في واليته الرئاسية األولي 

قيقيـا  ربما يسعي اولمرت لتحويل األنظار بعيدا عن مشاكله السياسية ومع ذلك فإن إيران تشكل خطرا ح               
علي إسرائيل في ظل التهديدات النارية التي أطلقها الرئيس اإليراني بإزالة إسرائيل عن الخريطة وقـد                 
أدي نشر تقرير مفتشي األمم المتحدة األخير حول التقدم في البرنامج النووي اإليراني واحتمـال وجـود    

تصعد جهودها الرامية إلي دفـع      ويعتقد اليوم أن إسرائيل     . امتداد عسكري له إلي تصعيد هذه المخاوف      
إدارة بوش نحو توجيه ضربة عسكرية إلي طهران، قبل مغادرة بوش لمنصبه بحلول شهر تشرين الثاني                

وربما كانت هذه هي الرسالة األساسية التي حملها رئيس الوزراء اإلسـرائيلي إيهـود              . المقبل) نوفمبر(
. الجـاري ) يونيو(يرة لواشنطن في مطلع حزيران      أولمرت إلي البيت األبيض خالل زيارة أولمرت األخ       

وفي المقابل حث هذا الترويج اإلسرائيلي الذي ال يكل لفزاعة الخطر النووي اإليراني، الـدكتور محمـد      
البرادعي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلي التحذير من خطر هذه الحملة بما نسب إليه مـن                  

جاء ذلك في   . من شيء مما رآه في إيران اآلن، يمثل خطراً نووياً جدياً وشيكاً           تصريحات أكد فيها أنه ما      
ومن : ومضي البرادعي إلي القول في اللقاء نفسه      . لقاء أجرته معه إحدي الفضائيات يوم الجمعة الماضي       

ب الجانب اآلخر، فإن توجيه ضربة عسكرية إلي إيران سيحيل المنطقة كلها إلي كرة من اللهب، إلي جان                
  .دفع إيران باتجاه تطوير األسلحة النووية 
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وربما أضاف البرادعي القول أيضاً إن من شأن مغامرة عسكرية كهذه أن تكون لها عواقب كارثية علي                 
  .اقتصادات ومجتمعات منطقة الخليج العربي، التي ستجد نفسها في خطوط النار األمامية

خافيير سوالنا زار طهران مؤخرا لمناقـشة تفاصـيل         مسؤول العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي       
صفقة طرحها علي القادة اإليرانيين تتضمن تقديم الكثير من الحوافز إلقناعهم بالتخلي عـن طموحـاتهم                

  .النووية
لكن اإليرانيين لم يقبلوا بمثل هذه الحوافز كما أن التهديد بالعقوبات لن يخيفهم مما يعنـي فـشل مهمـة                    

  .سوالنا
 بالعقوبات وحدها ال يفيد وال بد لواشنطن أن تجري اتصاالت مباشرة مع طهران إذا أرادت فعال                 التلويح

إن الواليات المتحدة هي الدولة الغربية الوحيدة التي لـم ترسـل            . إقناعها بالتخلي عن طموحاتها النووية    
  .دبلوماسيا ليرافق سوالنا في رحلته إلي طهران

رشح الجمهوري ماكين ال يوافقان علي إجراء محادثات مباشرة مع إيران           المرشح الديمقراطي اوباما والم   
ومن المحتمل أن يوافق اوباما أما ماكين فال، وهما يدعوان لفرض المزيد من العقوبات علي طهران بما                 

  .فيها الحد من صادرات البنزين إليها
 ال يزيد عددها علي أصابع اليد       هذه الفكرة تعتبر جيدة كون إيران تعتمد علي مجموعة من الشركات التي           

  .من احتياجاتها للبنزين% 40الواحدة في استيراد 
في رحلته إلي أوروبا ضغط بوش علي األوروبيين، لتقليل قيمة ائتمانات التصدير التي يقدمونها إليـران                

ا مـن   وقطع روابطهم بالمؤسسات المالية اإليرانية لكن علي بوش أن يعلن أيضا أن أمريكا ستقدم حصته              
الحوافز إليران ونحن نتمني لو أن بوش يمتلك اإلرادة والمهارة ليتقدم بعرض جدي كبير ويرسل هـذا                  

لألسف انه ال يوجد أي إشارة علي شيء من         . العرض إلي طهران مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس       
  .نا إلي طهرانهذا القبيل وكان األولي لو انه أرسل دبلوماسيا امريكيا رفيع المستوي مع سوال

وإذا لم تفلح العقوبات أو الحوافز في تحقيق أي انجاز فعلي فإن أصوات الداعين التخاذ عمل عـسكري                  
ستتعالي وبغض النظر عما يقوله المستشارون لبوش وأولمرت وبغض النظر عما يقوله كل منهما لآلخر               

  .فإن شن هجوم علي إيران سيكون كارثة محققة دون أدني شك
 ي في العالقات الدولية والقانون الدوليباحث مغرب

  7/7/2008القدس العربي 
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