
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  " منظمات محظورة"  بأنها تمول حماس"اسرائيل" منظمة دولية خيرية تشتبه ٣٦باراك يعلن 
  لن تسلم المقار وغير متهالكين للقاء عباسحماس : الزهار

  ضد حماس" كورقة ابتزاز"ح تنفي استخدام التهدئة فت
   سلب اراضي الفلسطينيينىالكشف عن شركة استيطانية إسرائيلية باسم الوطن تعمل عل

  قيقما تناوله االعالم حول رسالة مشعل الى موسى اغلبه غير د: هشام يوسف
  مليون يورو لألراضي الفلسطينية٢٠ألمانيا ستقدم معونة عاجلة بمبلغ 

عباس يغادر دمشق مـن دون
الرئاسة تدرس   و ...لقاء مشعل 
   للحوارحماسمقترحات 

  
 ٣ص ... 
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            ٢ ص                                   ١١٣٢:         العدد                  ٨/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥ عباسيوليو هو السقف الزمني لمبادرة /  تموز١٥": الشرق األوسط"مصدر فلسطيني لـ .٢
٣.  ة يقلّل من شأن زيارته لمقر٦   ال تحتمل في ثناياها أي تغيير أو تعديل: عباسهني 
 ٦   تشكيل حكومة بعيدة عن الفصائل ويدعو إلىفياض يقترح ارسال قوات عربية لغزة .٤
 ٧  مازن للحوار الوطني حماس لم تتحرك قيد أنملة مع مبادرة أبو: اآلغازكريا  .٥
 ٨   "هي معركة وجود"معركة الشعب الفلسطيني مع االحتالل  :مصطفى البرغوثي .٦
 ٨   لألراضي الفلسطينية"إسرائيل"وزارة النقل والمواصالت تقرر وقف تحويل المركبات من  .٧
 ٨   اق سيارة مبعد كنيسة المهد جريمة ال أبعاد سياسية لهاإحر: الداخلية الفلسطينية .٨

    
    :المقاومة

 ٩  لن تسلم المقار وغير متهالكين للقاء عباسحماس : الزهار .٩
 ٩  وفد حماس في القاهرة اليوم لبحث ملفات التهدئة والمصالحة .١٠
١٠   ضد حماس"كورقة ابتزاز"فتح تنفي استخدام التهدئة  .١١
١٠   بتحريرهم"حماس" أسرى ستطالب ١٠برز أ تنشر أسماء "نوتويديعوت احر" .١٢
١١  ضد مؤسسات حماس بالضفة مذبحة إنسانية وأخالقيةحملة اإلحتالل  :برهوم .١٣
١٢  الشعبية تطالب بإعادة النظر في اتفاق التهدئة بسبب الخروقات اإلسرائيلية .١٤
١٢  انفجار جنوب قطاع غزة يودي بحياة إثنين من كتائب القسام ويصيب آخرين .١٥
١٢  "الجزيرة"تجدد تصعيدها اللفظي ضد " فتح" .١٦
١٣  تعزيز القوة األمنية استكمال مسيرة المصالحات في المخيم :لقاء موسع في عين الحلوة .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣ " منظمات محظورة"  بأنها تمول حماس"اسرائيل" منظمة دولية خيرية تشتبه ٣٦باراك يعلن  .١٨
١٤ "حماس"السابق يدعو حكومة أولمرت إلجراء مفاوضات مباشرة مع " الشاباك"رئيس .١٩
١٤  اليمين اإلسرائيلي يدعو الى محاكمة النائب محمد بركه .٢٠
١٤   سلب اراضي الفلسطينيينىالكشف عن شركة استيطانية إسرائيلية باسم الوطن تعمل عل .٢١
١٥  حزب اهللا"تمهيداً لتسليمها الى " مقبرة األرقام" تخرج الجثث من "إسرائيل" .٢٢
١٥  إسرائيليون يقدمون دعاوى في الواليات المتحدة ضد مصارف لبنانية .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٦  نواعاً جديدة من البضائعأ تتضمن  إلى قطاع غزةصوفا عبور مئة شاحنة عبر معبر .٢٤
١٦  ضرار في الممتلكات في نعلينأالقمع االحتاللي يوقع اصابات واعتقاالت و .٢٥
١٦  بسبب الجدار اإلسرائيليعلين نصحيفة الجارديان تسلط الضوء على معاناة قرية  .٢٦
١٦   ألف فلسطيني عن الضفة الغربية٢٨٥ يعزل سرائيليالجدار اإل: دراسة .٢٧
١٧  لتبادلل عدم التنازل عن شروطهمأسير يطالب آسري شاليت ب .٢٨
١٧   الغربيةلفلسطيني متهم بنقل تقنية الصواريخ إلى الضفة سنوات سجناً ٨مؤبدان و .٢٩
١٧  في الضفة الغربية فلسطينيين ١٠يعتقل  االحتالل .٣٠
١٧  منية وانتهاكات حقوق االنسان بمتابعة كافة التجاوزات األتطالب غزةفي ندوة  .٣١
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   :اقتصاد
١٨  تسعى إلحياء المفاوضات لشراء الغاز الفلسطيني"إسرائيل: "مدير عام صندوق االستثمار .٣٢
   

   :صحة
 ١٨  خاليا جينية جذعيةب نصفيمصاب بشلل فلسطيني ينجح في حقن مريض يوناني طبيب  .٣٣
   

   : األردن
١٨  رلماني أردني سابق بعد إدانته بتهمة التشهير في قضية البطريركية بالقدسسجن ب .٣٤
١٨  "حطين"جاهزون لدعم تحسين واقع الخدمات في : العاهل األردني .٣٥
   

   :لبنان
١٩   وقعا رسمياً صفقة األسرى"إسرائيل"حزب اهللا و .٣٦
   

   :إسالميعربي، 
١٩  قيقما تناوله االعالم حول رسالة مشعل الى موسى اغلبه غير د: هشام يوسف .٣٧
١٩ "إسرائيل"مقتل ضابط مصري برصاص مهربين على الحدود مع  .٣٨
١٩   يدعو إلى إعادة رفات الشهداء التونسيينة منسق الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربي .٣٩
٢٠    تنديد شعبي في المغرب بمقابلة اجرتها صحيفة محلية مع مسؤول اسرائيلي سابق .٤٠
   

   :دولي
٢٠   مليون يورو لألراضي الفلسطينية٢٠ألمانيا ستقدم معونة عاجلة بمبلغ  .٤١
٢٠    حواجز إسرائيلية تقطع أوصال الضفة٦٠٨: األمم المتحدة  .٤٢
٢٠   أوضحت إلسرائيل أنه ال يوجد ضوء أخضر لمهاجمة إيرانأمريكا: باحث أمني أمريكي .٤٣
٢١  الوفدين المفاوضين إلى واشنطنرايس تستبدل زيارتها الدورية للمنطقة بدعوة  .٤٤

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  عريب الرنتاوي... مراوحة في القاهرة.. تقدم في دمشق .٤٥
٢٢  محمد صالح المسفر. د ... مصر ومأساة الشعب الفلسطيني .٤٦
٢٣  عوزي بنزيمان -هآرتس ...يقسمون القدس .٤٧
٢٥   عكيفا الدار-هآرتس... هي وهم خطير.. التسوية في الضفة دون حل في القدس .٤٨
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  
  

   للحوارحماسالرئاسة تدرس مقترحات و...  دمشق من دون لقاء مشعليغادرعباس  .١
محمـود    أن الرئيس الفلسطيني    ابراهيم حميدي  ،دمشق نقالً عن مراسلها في    ٨/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  

كال من زعيم حركة الجهاد االسالمي رمضان عبد اهللا شلّح واالمين العـام              مس في دمشق  أعباس التقى   
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لعـام   القيادة العامة طالل ناجي، وذلك بعد لقائه اول من امس كال من االمين ا              -المساعد للجبهة الشعبية    
للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة ومسؤول الخارج في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر، اضافة الى وزيـر               

 القيادة العامة احمـد     -وكان مقررا ان يلتقي عباس االمين العام للشعبية         . الخارجية السوري وليد المعلم   
 السياسي لحركة حمـاس خالـد       جبريل مساء امس، قبل ان يغادر اليوم من دون ان يلتقي رئيس المكتب            

  .مشعل او اي قيادي في الحركة
ـ      و االنزعـاج  "امس ان عباس ابلغ عددا مـن زواره         " الحياة"في هذا الصدد، قالت المصادر الفلسطينية ل

 ]األمين العام للجامعة العربية والرئيس اليمني     [من رسالة كان بعث بها مشعل الى مسؤولين عرب        " الشديد
". تغطية عدوان إسرائيلي على قطاع غـزة      "اس يريد الحوار الحتماالت ثالثة بينها       تتضمن القول ان عب   

صادقاً ومخلصاً لدى اطالق مبادرة الحوار النني توصـلت الـى           "ونقل الزوار عن عباس قوله انه كان        
قناعة بضرورة ترتيب البيت الفلسطيني، غير انني فوجئت بأن مشعل بعث برسائل الى مسؤولين عرب               

يها ان مبادرتي للحوار جاءت إما لتغطية عدوان إسرائيلي محتمل على غزة، او الن المفاوضـات            يقول ف 
". ابو عالء وصلت الى الجدار، او الن اتفاقاً سريا انجـز مـع اإلسـرائيليين      ) احمد قريع (التي يقوم بها    

الحـوار تغطيـة    ان حماس تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر، واذا كنت اسعى الى            "ونقلت لمصادر عن عباس     
  ".للعدوان، فلماذا يساهمون في ذلك؟

واشارت المصادر الى ان عددا من زوار عباس ابلغ مشعل وحمـاس بنتـائج اللقـاءات مـع الـرئيس                    
الفلسطيني، في حين قال نائب االمين العام للجهاد زياد نخالة ان االمور تـسير باتجـاه تنظـيم حـوار                    

ـ  قالت مص  كما   .فلسطيني شامل في القاهرة    في دمشق ان جهود تحقيق المصالحة      " الحياة"ادر فلسطينية ل
في القاهرة نهاية الشهر الجـاري، بمـشاركة مـصر          " حوار فلسطيني شامل  "الوطنية تسير باتجاه تنظيم     

وسورية باعتبارها رئيسة القمة العربية، معتبرة ان تكون زيارة الرئيس عباس لدمشق ولقاءاته قادة عدد               
  .نطالق لهذا الحوار الشاملمن الفصائل نقطة ا

ـ               ان " الحيـاة "وتناول لقاء عباس مع قادة الفصائل موضوع المفاوضات مع إسرائيل، وقال الطـاهر لـ
 فـي   "إسـرائيل "طلبت من عباس وقف المفاوضات التي وصلت الى الجـدار، فيمـا تـستمر               " الشعبية"

ونقلت مصادر أخرى عن عباس     ". فيةنقطة خال "االستيطان وتهويد القدس، مشيرا الى ان هذا االمر شكل          
، وهـي التـي سـمحت للـرئيس نيكـوال           "إسرائيل"قوله ان المفاوضات تسهم في توجيه الضغوط الى         

  .ساركوزي االدالء بتصريحات ضد االستيطان والقول ان القدس عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية
ـ   : حيدر زياد   ،دمشق نقالً عن مراسلها في    ٨/٧/٢٠٠٨السفير  وأوردت   " السفير"قالت مصادر سورية ل

بين عباس ومشعل، مشيرة إلى أن دمشق تعمل على إقناع الجـانبين            " صعوبات كبيرة تعيق عقد لقاء    "إن  
سوريا بذلت جهدا   "اضافت أن   . بأن الحوار الوطني هو السبيل لحماية المصلحة الفلسطينية الوطنية العليا         

تقـف  "وتابعت أن سوريا    ". لدى الطرفين خطوطا حمراء   "، إال أن    "خالل اليومين السابقين في هذا السبيل     
  ". على مسافة متوازية من الطرفين في هذه الجهود، إال أن قرار التحاور يعود إليهما

ـ          إن عباس حاسم فـي رفـضه       " السفير"وكانت مصادر فلسطينية على عالقة جيدة بالحركتين، قد قالت ل
اضافت ان رسالة بعث بها مشعل إلى كل من الرئيس          .  وسياسية لقاء مشعل، مشيرة إلى خلفيات شخصية     

ولم تنف حماس موضوع الرسالة، كما بقيت منفتحة على اللقاء مع           . اليمني واألمين العام للجامعة العربية    
ـ       . عباس أن أي  " اسوشـييتد بـرس   "ولوكالة  " السفير"وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال ل

ماس ووفد عباس في دمشق، مضيفا ان مسؤولين سوريين ومن الفصائل حـاولوا ان              اتصال لم يتم بين ح    
ألن ) مـشعل (عباس ال يريد أن يلتقي      "وتابع ان   . يجمعوا الرئيس الفلسطيني ومشعل، لكن عباس رفض      

، معتبرا أن اللقاءات التي عقدها الرئيس الفلسطيني مع قادة الفصائل تستهدف القـول              "هناك فيتو أميركيا  
وانتقد نزال ما نقل عن عباس خالل لقائـه         ".  مشكلته محصورة بحماس، إضافة لكونها لقاءات مناكفة       إن"
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ـ      ، مستبعدا حصول حوار على مستوى أدنى،       "الولي الفقيه الفلسطيني  "قادة الفصائل، حول وصفه مشعل ب
  . ومشيرا الى وعود أبلغها عباس للفصائل والسوريين بهذا الشأن

لم انقـل  "إذا كان قد نقل رسائل متبادلة بين حماس والسلطة الفلسطينية، اجاب شلح  وردا على سؤال عما     
رسالة محددة من قيادة حماس الى االخ ابي مازن، اال استعداد حماس كما استعداد فتح للخروج من واقع                  

  . االنقسام الحالي، وايضا رسالة االخ ابي مازن ان لديه استعدادا
أعلـن نمـر حمـاد       :وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   ودمشق  من   ٨/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية وجاء في   

التي قدمتها حركة حمـاس     " تدرس المقترحات "مستشار الرئيس الفلسطيني أمس، أن الرئاسة الفلسطينية        
لو توصلت حمـاس إلـى قناعـة    "للحوار الفلسطيني من خالل الرئيس السوري بشار األسد، وقال حماد        

 االنقالب في غزة، وإعادة المقار األمنية والرئاسية إلى الرئيس عباس، وإعادة بنـاء              بالعودة إلى ما قبل   
  ".األجهزة األمنية وإجراء انتخابات مبكرة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام حوار ناجح

السورية عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قوله اثر لقـاء مـع الـرئيس               " تشرين"ونقلت صحيفة   
  .ده تسعى إلى إيجاد قواسم مشتركة بين السلطة الفلسطينية وحماسعباس، إن بال

من جهته، قال مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج ماهر الطاهر، إنه ناقش مع عباس النقـاط الـسياسية                  
وعما إذا تطرق الحوار مع عباس إلـى تفاصـيل           ".حول موضوع الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام      

نعم كانت هناك جولة مباحثـات اشـتملت كـل          " إلى الوضع الفلسطيني، قال الطاهر       كيفية إعادة اللحمة  
النقاط، وأكدنا له أن حركة حماس جزء أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، وبغض النظر عن موقفي                

ونقل الطاهر عن عباس قولـه       ".فتح وحماس إال أن األهمية تكمن في إعادة اللحمة إلى البيت الفلسطيني           
 ".ون هناك وقفة جدية أمام موضوع اللجنة التنفيذية وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينيةستك"

الناطق باسـم    إلى أن     سعاد جروس  ،دمشق نقالً عن مراسلتها في    ٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  
وقال . الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نفى إطالع عباس على ورقة مقدمة من حماس للجانب السوري              

وأن مباحثـات   " لم يعرض الجانب السوري علينا أية ورقة ونحن لم نسمع بوجودها          " "الشرق األوسط "لـ
عملية السالم بما فيها المسارين السوري      : األول.. الرئيس عباس مع الرئيس األسد تضمنت ثالثة محاور       

وضع آلية متابعة لهذه األمـور      أما المحور الثاني فتضمن طرح القضايا الثنائية والبحث في          . والفلسطيني
وتناول المحور الثالث مبادرة أبو مازن للحوار، التـي تقـوم علـى              .واالتفاق على استمرار االتصاالت   

  .أساس المبادرة اليمنية
" اتصل معنا اسـتقبلناه   "وحول األسباب التي تحول دون لقاء أبو مازن مع خالد مشعل قال أبو ردينة من                

لم اقل لم يتصلوا ولكن قلت من اتـصل         "ه هذا يعني أن حماس لم تتصل اضاف         ولدى سؤاله إذا كان رد    
  ".من قادة الفصائل استقبلناه

  
 عباسيوليو هو السقف الزمني لمبادرة /  تموز١٥": الشرق األوسط" فلسطيني لـمصدر .٢

ـ    :  علي الصالح  - لندن ي  يوليو الجـار   / تموز ١٥أمس إن   " الشرق األوسط "قال مصدر فلسطيني مطلع ل
هو السقف الزمني لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما طرحها في خطاب ألقاه عشية الـذكرى                

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان المبادرة لـن تظـل             . ١٩٦٧الحادية واألربعين لحرب    
ابو مـازن فـي     واذا لم يحصل اي تقدم ما بعد المشاورات التي أجراها الرئيس            . مفتوحة الى ابد اآلبدين   

القاهرة وعمان واليمن وغيرها من العواصم العربية، فانه سيشير بإصبع االتهام الى الطرف المـسؤول               
 .عن عدم تحقيق المصالحة

واعتبر مصدر آخر، طلب عدم ذكر اسمه ايضا، أن مبادرة وئدت في مهدها من قبل وزيرة الخارجيـة                  
وحسب المصدر فان رايس هي التـي تبرعـت   . لمبادرةاالميركية، رايس، وحماس نفسها التي لم تقبل با   

 ما زال على موقفه من حماس، مباشرة بعد طرحه المبادرة، ولم تـدع المجـال ألي     مازن بالقول إن أبو  
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وأضاف ان رايس هي أيضا التي تبرعت بـالرد علـى   . مسؤول فلسطيني ألن يقول شيئا في هذا الصدد     
رو موسى، في مؤتمر برلين لدعم األجهزة األمنيـة الفلـسطينية           األمين العام لجامعة الدول العربية، عم     

 يونيو الماضي، بالقول انه لن تكون هناك مصالحة ورفعا للحظر عـن حمـاس اال بعـد        /نهاية حزيران 
. قبولها بشروط اللجنة الرباعية وهي االعتراف بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة والتخلـي عـن اإلرهـاب              

 -مكاني القول بدون تردد إن هناك قرارا دوليا بعد إنجاح الحوار الفلسطيني             وهكذا بإ "وأضاف المصدر   
 ".الفلسطيني

 ٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ال تحتمل في ثناياها أي تغيير أو تعديل:  يقلّل من شأن زيارته لمقر عباسهنية .٣

 بها لمقـر الـرئيس       قلل رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية من أهمية زيارة قام          : فتحي صّباح  -غزة  
قبل أيام قليلة وعقده اجتماعاً أمنياً فيه، األمر الـذي لـم            " المنتدى"محمود عباس على شاطئ مدينة غزة       

ومقار أمنية أخرى في المدينـة بأنهـا        " المنتدى"ووصف زيارته لـ     .يرق لمؤسسة الرئاسة في رام اهللا     
وقال للصحافيين على هامش زيارتـه أمـس    ".زيارات عادية وغير مرتبطة بالحوار الوطني الفلسطيني    "

ال تحمل في ثناياها أي تغيير أو تعديل، بل إنها          "في المدينة إن الزيارات     " السرايا"لمجمع األجهزة األمنية    
الزيارة للسرايا وللمنتدى، وهـي     "وأضاف أن   ". تأتي انطالقاً من كونها مؤسسات تابعة للشعب الفلسطيني       

يث جهاز األمن والحماية، ال تحمل في ثناياها إال مروراً على أولئك الذين             مؤسسات للشعب الفلسطيني ح   
بجهود هنية  وأشاد  . ، في إشارة إلى أجهزة األمن التابعة لحكومته       "يجلسون في المؤسسات لنقدم لهم الشكر     

 نؤكد لكـم أنـه ال     : "أجهزة األمن في حفظ األمن والنظام في القطاع، وقال مخاطباً عناصر األمن أمس            
تنازل عن أي حق من حقوقنا الثابتة، وهذه الزيارة ليست تغييراً في المواقف باعتبار أن هذه المؤسسات                 

  ".هي مؤسسات تابعة للسلطة والحكومة والشعب، وال تغيير في الملفات أو تعديل على أجندة الحوار
صصاً لحـرس   من مصادر في حكومة هنية أن الحكومة خصصت مبنى صغيرا كان مخ           " الحياة"وعلمت  

الرئاسة وملحقاً بمقر الرئيس عباس، لجهاز األمن والحماية في الحكومة المقالة، نافية إشغال مقر الرئيس               
أو مكتبه من جانب أي أجهزة أو هيئات حكومية أو غير حكومية، وان قرار الحكومة هو المحافظة عليه                  

  .الى أن يتم تسليمه للرئيس مستقبالً
الحكومة على اتصال دائم ومكثف مع الجانب المصري في مـا يتعلـق             "إن  : نيةوفي شأن التهدئة، قال ه    

دلـيالً علـى مـدى تمـسكها        "واعتبر التزام الفصائل بالتهدئة     ". بموضوع التهدئة والخروق اإلسرائيلية   
، مـضيفا أن    "عمل فردي "ووصف إطالق صورايخ محلية الصنع من القطاع اخيراً بأنه          ". بالصالح العام 

هو إساءة الى مصر التي بذلت جهودا كبيرة مـن أجـل            ) التهدئة(إلسرائيلي بتنفيذ بنود االتفاق     التلكؤ ا "
  ".التهدئة

  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
   تشكيل حكومة بعيدة عن الفصائل ويدعو إلىفياض يقترح ارسال قوات عربية لغزة .٤

يس الوزراء، اعتبر   سالم فياض، رئ  . د أن   ٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في    عبدالرؤوف أرناؤوط  ذكر
تشكيل حكومة توافق وطني تـدير      : أن حل االنقسام الداخلي الفلسطيني يتحقق بعنصرين رئيسيين، األول        

يتمثل بالمساعدة العربيـة فـي      : شؤون البالد وتعد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والعنصر الثاني        
توفير خدمة األمن في قطاع غزة انتقالياً لحـين  إعادة بناء القدرات األمنية الفلسطينية على أسس مهنية، و        

، الى أنه في ظل ذلك كلـه، فإنـه          "األيام"وأشار فياض، في تصريحات لـ       .استكمال بناء هذه القدرات   
يمكن للفصائل السياسية الفلسطينية أن تحتفظ بمواقفها السياسية التي نتفهمها خالفاً للتعددية األمنية التـي               

ها مظهراً مدمراً للمشروع الوطني الفلسطيني، وتمس بوحدانية السلطة الفلسطينية          نرفضها بشدة، ونرى في   
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وأكد فياض أن هذين العنصرين، اللذين تم بحثهمـا مـع مـسؤولين عـرب                .كما أكدت التجربة السابقة   
واجانب، ليسا مبادرة منفصلة وانما هما افكار عملية في اطار مبادرة الرئيس عباس والتحرك الذي يقوده                
إلنهاء االنقسام، معبراً عن األمل بأن تلقى هذه االفكار القبول من كافة الفصائل السياسية بما فيها حركـة               

  .حماس
 كشف فياض النقاب عن أنه يرى أن حالً لالنقسام الفلسطيني إنما يكون بتشكيل حكومة توافق وطني                 كما

استئثناء، على ان تكون مهمتها هـي       غير فصائلية تحظى بدعم ومساندة جميع الفصائل الفلسطينية دون          
  االستجابة الحتياجات المواطن الفلسطيني اآلنية ورفع الحصار وتوفير"

األمن واألمان للمواطن الفلسطيني، وايضا التحـضير واالعـداد النتخابـات رئاسـية         عنصران: فياض
وعـن موقـع     ".الفلسطينيوبرلمانية في موعد يتم التوافق عليه فلسطينياً للحفاظ على الزخم الديمقراطي            

كما اكدت سابقا وفي اكثر من مناسبة، فـانني لـست           "الحكومة الحالية في ظل اقتراح كهذا، قال فياض         
مهتما بأي موقع في أي ترتيبات مستقبلية، فكل ما يشغلني هو االنهاء الفوري لحالة االنقـسام، وحمايـة                  

روعة لشعبنا بالحرية واالسـتقالل، واخـراج       المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الحقوق الوطنية المش      
من اجل الوصول الى هذا االمر، فإننا بحاجة        "وأضاف   ".ابناء شعبنا من هذا الوضع الذي بات ال يحتمل        

الى مساعدة امنية عربية في اعادة بناء وهيكلة القدرات االمنية الفلسطينية على اسس مهنية غير حزبية،                
ة انتقالياً لحين استكمال بناء هذه القدرات، وضمان دورها فـي تـوفير             وتوفير خدمة االمن في قطاع غز     

، وقـال   "االمن واالمان للمواطن الفلسطيني، وخلق الطمأنينة في نفوس المواطنين في كافة مناحي حياتهم            
  ".هذا طبعا يتطلب وقبل كل شيء توافقا وطنيا حول هذه المسائل"

الخالف السياسي يجب أالّ يكـون عائقـا امـام          "اسية، وقال   وشدد فياض على اهمية حماية التعددية السي      
تشكيل حكومة توافقية، فالمطلوب اآلن هو التعامل مع االحتياجات اآلنية والشأن اليومي للناس من خالل               

  ".هكذا حكومة
 قال سالم فياض يوم االثنـين  : وفاء عمرو،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في    ١/٦/٢٠٠٨رويترز  وأوردت  

قترح أفكارا تشمل نشر قوات أمن عربية بصورة مؤقتة في غزة من أجل المساعدة في توحيد قطاع                 إنه ا 
هدف رئيـسي   "وقال فياض ان اعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة            .غزة مع الضفة الغربية   

  ."االنفصاليتعين وضع حد لهذا "وتابع في مقابلة مع رويترز  ".للسياسة ونسعى اليه بشدة على الدوام
  
  مازن للحوار الوطني حماس لم تتحرك قيد أنملة مع مبادرة أبو: اآلغا زكريا .٥

 عضو  ،زكريا اآلغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية       . اتهم د :  عبد القادر فارس   - غزة
ـ          ،اللجنة المركزية لحركة فتح    دء الحـوار    حركة حماس بالمماطلة إزاء مبادرة الرئيس محمود عباس لب

وأشار اآلغا  .  وأكد على ضرورة الشروع الفوري والعاجل لتنفيذ مبادرة لحوار         ،وتطبيق المبادرة اليمنية  
إلى ضرورة تهيئة األجواء للحوار عبر وقف كافة الحمالت اإلعالمية في كـل             " عكاظ  "في تصريح لـ    

لى أهميـة وضـرورة أن      وشدد ع ،  وسائل اإلعالم وكذلك وقف حمالت التحريض التي تمارسها حماس        
موضـحا أن دعـوة      وذلك لضمان نجاحـه،    تكون هناك رعاية عربية للحوار بإشراف الجامعة العربية،       

كد أن الرئيس حرص فـي      وأ ،الرئيس أبو مازن مر عليها اآلن ما يقارب الشهر في ظل مماطلة حماس            
طينية كافة، ورفـض اتهامـات      دعوته للحوار بأن يكون عاماً وشامالً تشارك فيه الفصائل والقوى الفلس          

 وقال إن حركة فتح أعلنـت       ،حركة حماس بأن هناك جهات داخل حركة فتح تعرقل بدء الحوار الوطني           
دعمها لما ورد في مبادرة الرئيس وأكدت دوماً وفي كل المناسبات أنها لن تقف عقبة أمام الحوار وأنهـا                   

 .لحوارستبذل قصارى جهدها لتهيئة األجواء المناسبة إلنجاح ا
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 مشيرا إلـى أن     ،وقال ان مقابلة قادة حماس في دمشق لم تكن مدرجة على جدول زيارة الرئيس لسورية              
حركة حماس رغم ترحيبها بدعوة الرئيس لم تتحرك قيد أنملة لألمام ولم نجد منها أي خطـوات فعليـة                   

 .على األرض
  ٨/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "هي معركة وجود"تالل معركة الشعب الفلسطيني مع االح : البرغوثيمصطفى .٦

ـ    :االتحاد - عبد الرحيم حسين   - رام اهللا   مصطفى البرغوثي،   . د "المبادرة الفلسطينية "قال األمين العام ل
هي معركة وجود في ظل محاوالت إسرائيل اقتالع شعبنا من          "إن معركة الشعب الفلسطيني مع االحتالل       

وأضاف يقول   ."بفرض واقع جديد على األرض    أرضه عبر االستيطان ونهب األراضي وتزوير الحقائق        
ـ   إسرائيل تسير بوتيرة متسارعة في بناء االستيطان والجدار، ونشر الحـواجز           " إن   "االتحاد"في حديث ل

العسكرية، وفرض الحصار واإلغالق، كما أنها تعتقل اآلالف من أبناء الـشعب الفلـسطيني، وتفـرض                
ينية عن بعضها البعض وتحول دون تنقل المواطنين، وهذا          وتعزل المدن والقرى الفلسط    "المدن السجون "

لقـد زاد حجـم العـدوان       ": وقال ."يتطابق مع نظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا          
 فلسطيني منذ ذلـك     ٥٠٠اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ مؤتمر انابوليس حيث استشهد أكثر من            

ر بناء الجدار العنصري الذي يدمر حياة الفلسطينيين، بامتداده على طـول             طفالً، واستم  ٧٠الحين منهم   
ـ ٨ كيلومتراً وارتفاع من     ٨٥٠  أمتار، ولم يسلم الشجر أيضاً من انتهاكات إسـرائيل، فـتم اقـتالع              ٩ ال

الجدار العنصري يبلغ طوله ثالثة أضعاف جدار بـرلين وضـعفي           . مليون وأربعمئة ألف شجرة مثمرة    
  ."ارتفاعه

 ٨/٧/٢٠٠٨تحاد اإلماراتية اال
  
   لألراضي الفلسطينية"إسرائيل" النقل والمواصالت تقرر وقف تحويل المركبات من وزارة .٧

أصدرت وزارة النقل والمواصالت، أمس، قراراً بإيقاف قبول طلبات تحويل المركبـات بكافـة           : رام اهللا 
  .٨/٧/٢٠٠٨ من تاريخ  الى المناطق الفلسطينية اعتباراً"إسرائيل"انواعها وفئاتها من 

  ٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  إحراق سيارة مبعد كنيسة المهد جريمة ال أبعاد سياسية لها:  الفلسطينيةالداخلية .٨

حكومة المقالة في غزة إحراق سيارة مبعد كنيسة المهد خالد          ال انتقدت وزارة الداخلية الفلسطينية في       :غزة
 .ال إجراميا وتعهدت بمالحقة الجناة ومحاسبتهم وفـق القـانون         صالح في مدينة غزة، واعتبرت ذلك عم      

أن القضية جنائية   " قدس برس "وزارة إيهاب الغصين في تصريحات خاصة لـ        الوأوضح المتحدث باسم    
لقد فوجئ الجميع بخبر إحراق مسلحين لسيارة مبعد كنيـسة          "وال تحمل في طياتها أي بعد سياسي، وقال         

 الغصين إلى أن العالقات التي تحكم مبعد كنيسة المهـد خالـد صـالح مـع                 وأشار ".المهد خالد صالح  
ال توجد أي شوائب في العالقات بين مبعد كنيسة المهـد خالـد صـالح               : "حكومة في غزة جيدة، وقال    ال

وحكومة الوحدة الوطنية، فقد زارني هنا في مكتبي أكثر من مرة، وله عالقات إيجابية مع مختلف قـادة                  
، علـى حـد     "جد أي اشكالية يمكنها أن تشير إلى أن األمر له عالقة بموقف سياسي معين             حماس، وال تو  

  .رهتعبي
  ٧/٧/٢٠٠٨ قدس برس
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  لن تسلم المقار وغير متهالكين للقاء عباسحماس : الزهار .٩
 نفى القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار صحة ما تناقلتـه اخيـرا بعـض                 : حامد جاد  -غزة

م بأن حركته على استعداد لتسليم مواقع السلطة بغزة، مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنيـة،               وسائل اإلعال 
  ". هذا الحديث غير دقيق على اإلطالق"مشدداً على أن 

إن الحديث عن إعادة مواقع السلطة مقابل تـشكيل حكومـة           " وقال الزهار في تصريحات صحفية أمس       
ن يظن أننا ممكن أن نقبل بإعادة جهاز األمـن الوقـائي            وحدة وطنية حديث غير دقيق على اإلطالق، فم       

وأكد أن الحركة تقبل من حيث المبدأ بأن تضع كافة األمور والملفات علـى              ". إلى سابق عهده فهو واهم    
وحول رفض الـرئيس  . الطاولة البحث بما فيها إعادة صياغة األجهزة األمنية على أسس وطنية صحيحة           

خالد مشعل خالل زيارته إلى دمـشق، قـال         " حماس"تب السياسي لحركة    محمود عباس للقاء رئيس المك    
 ".إن أبو مازن لم يصل بعد لمرحلة تمكنه من القول بأنه مستعد للحـوار مـع حركـة حمـاس                   "الزهار  

ألنه ليس لديهم   " متهالك للقاء عباس وجماعته   " "حماس"مع ذلك ال يوجد من قيادات الحركة      "وأضاف قائال   
  .الجلوس للحوارتصريح من الغرب ب

  ٨/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   في القاهرة اليوم لبحث ملفات التهدئة والمصالحةحماسوفد  .١٠

 مصادر مصرية   هقالتما  :  احمد رمضان ووكاالت   عن مراسلها رام اهللا    من ٨/٧/٢٠٠٨المستقبل   نقلت
الجندي االسـرائيلي   سيصل القاهرة اليوم الثالثاء الستئناف المفاوضات بشأن        " حماس"امس إن وفداً من     

اضافت المصادر ان الوفد، الذي يتألف مـن        . االسير جلعاد شليط والجهود المبذولة لدعم التهدئة في غزة        
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق وعضو المكتب السياسي محمد نصر، سـيجتمع               

  .مع رئيس جهاز االستخبارات المصري عمر سليمان وكبار مساعديه
الوفد سيبحث في هذه    "ان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية اكد في وقت سابق امس، ان              وك

الزيارة عدة ملفات بما فيها ملف التهدئة ومدى التزام االحتالل بها والخروق التي سجلت من قبله لهـذه                  
، مـشيرا الـى ان      "كالتهدئة وايضا سيبحث ملف فتح معبر رفح وضرورة اتخاذ االجراءات العاجلة لذل           

على اتصال دائم ومكثف مع الجانب المصري في ما يتعلـق بموضـوع التهدئـة والخـروق                 "حكومته  
  ".االسرائيلية

سيضع المسؤولين المصريين في صـورة الخـروق        "فوزي برهوم ان الوفد     " حماس"وقال الناطق باسم    
 باطالق قوات االحـتالل النـار علـى          خرقا على االقل تتمثل    ١٥االسرائيلية للتهدئة، ولدينا احصائية ب    

". واغالق المعابر وعدم التزام اسرائيلي بادخال البضائع ومراحل التهدئـة         ) بغزة(المزارعين والصيادين   
، مـذكرا بـان     "ما توصلت اليه مصر بشأن ملف االسرى الفلسطينيين       "اضاف ان البحث سيتناول ايضا      

حمـاس  (ن بدء سريان التهدئة اللجنـة الثالثيـة مـن           ينص على ان تجتمع بعد اسبوع م      "اتفاق التهدئة   
وسيؤكد .. برعاية مصر لبحث آليات فتح معبر رفح، لكن شيئا من هذا لم يحصل            ) والرئاسة واالوروبيين 

  ".الوفد على دور مصر في هذه القضية لفتح المعبر
  يـضم     من حركة حمـاس    اوفد أن   :غزة من أشرف أبوالهول    ٨/٧/٢٠٠٨ األهرام المصرية    واوردت

 القاهرة لبحث استحقاقات التهدئـة      ى يصل إل  ،والشيخ جمال هاشم  ، وخليل الحية ، الدكتور محمود الزهار  
 مصر من عدم التزام إسرائيل بمـا        ى إل ىوصرح مصدر في الحركة بأن الوفد سينقل شكو       . مع إسرائيل 

 .عادة تشغيل معبـر رفـح     وإ، تم االتفاق عليه من زيادة كمية البضائع والسلع المسموح بدخولها للقطاع          
لكنهـا  ، إنها ليست حالة سالم مـع إسـرائيل   : وقال، وعبر الزهار عن ارتياحه لهذه المرحلة من التهدئة       

وأكد أن حماس طلبت إطالق سراح ألـف معتقـل           . الشعب الفلسطيني  ىمحاولة لتخفيف آثار العدوان عل    
  .سير جلعاد شاليطفلسطيني من المحكوم عليهم بعقوبات مرتفعة مقابل الجندي األ
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   ضد حماس"كورقة ابتزاز"فتح تنفي استخدام التهدئة  .١١

نفت حركة فتح امس استخدامها اتفاق التهدئة المتبادلـة بـين الفـصائل الفلـسطينية               :  د ب أ   -رام اهللا   
 .ضد حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ اكثر من عـام           " كورقة ابتزاز "وإسرائيل في قطاع غزة     

إن التزام فتح بالتهدئة حتى     "نزال الناطق الرسمي باسم الحركة، في تصريح صحفي مكتوب،          وقال جمال   
اآلن هو بمثابة التزام للمستويات السياسية والميدانية بشرعية قيادة رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود                

ونفى نزال   ".بيتهاانضباط القيادة الميدانية للحركة بتوجه الرئيس لدعم التهدئة وتث        "وأشاد نزال ب   ".عباس
أن يكون في عقلية حركة فتح أي ركن يجعلها تفكر في مقايضة التزامها بالتهدئة بخيار ابتـزاز حمـاس          

 .والحصول منها على مقابل معين لقاء التزام فتح بها
إن حكومة الرئيس عباس معنية باستقرار في غـزة         "وعن منافع التهدئة في غزة ، قال الناطق باسم فتح           

ا بمواصلة بناء المشاريع التنموية لصالح السكان في القطاع وكذلك توفير الجو الصحيح إلعـادة               يسمح له 
 ".ال مصلحة حركية لفتح في التهدئة"واعتبر أنه". فتح المعابر كمصلحة وطنية جامعة

  ٨/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
   بتحريرهم"حماس" أسرى ستطالب ١٠برز أ تنشر أسماء "نوتويديعوت احر" .١٢

، عن أبرز عشر أسـرى سـتطالب        " نوتويديعوت احر "كشفت صحيفة   :  حسن مواسي  -ية ،   باقة الغرب 
 .بإطالق سراحهم ، في حال تم التوصل الى اتفاق تبادل أسرى بين إسـرائيل والحركـة               " حماس"حركة  

وكتب مراسل الشؤون الفلسطينية في الصحيفة أسماء وتاريخ كبار األسرى الفلسطينيين الـذين تطالـب               
 -: الق سراحهم مقابل اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط ، وهم وفقا للترتيـب التـالي               حماس باط 

وهو مسؤول عـن التخطـيط لعمليـات        " مهندس األحزمة الناسفة  "يلقب ب   ) عاما( ٣٥عبداهللا البرغوثي   
عملية مطعـم    إسرائيليا إضافة إلى تركيبه للعبوة الناسفة التي إستخدمها منفذ           ٦٦تفجيرية أدت إلى مقتل     

فـي  " هليل"ومقهى  " مومنت"، ومنفذ الهجوم على كافتيريا الجامعة العبرية جبل الزيتون ومقهى         " سبارو"
 .ونادي بلياردو في ريشون ليتسيون" تسريفين"القدس وانفجار موقف الباص في 

 بيرة داخل   نفذت سلسلة من العمليات من بينها زرع عبوة ناسفة داخل علبة          ) عاما٣٣(  أحالم التميمي    -
بمدينة القدس إضافة إلى كونها من أوصل عز الدين المـصري الـى             " أرغون"سوبر ماركت في شارع     

 . إسرائيليا ١٦في القدس تلك العملية التي أودت بحياة " سبارو"مطعم 
أدينت باستدراج إسرائيلي عبر االنترنت الى منطقة رام اهللا حيث انتظره نشطاء            ) عاما( ٢٨ أمنه منى    -
 .وقتلوه وحكمت بالسجن المؤبد" فتح" تنظيم من
من سكان خان يونس وكان اليد اليمنى لمحمد ضيف وهـو مـسؤول عـن               )  عاما ٤٠(  حسن سالمة    -

 ٤٦تفجير حافلتين إسرائيليتين وسط القدس بفارق أسبوع واحد بين الحافلة واألخرى ما أدى إلى مقتـل                 
ض عقوبة اإلعدام عليه ولكن المدعي العام العسكري قرر         إسرائيليا، وقد فحصت المحكمة اإلسرائيلية فر     

 . مرة فقط٤٦االكتفاء بسجنه المؤبد 
 مروان البرغوثي أحد قادة األسرى الفلسطينيين الكبار ، وشغل منصب أمين سر حركة فتح في الضفة                 -

 ٥ويقضي مروان فترة سـجن مـن         ووقف على رأس قيادتها   " كتائب شهداء األقصى  "الغربية ، وأسس    
 .مؤبدات إضافة إلى أربعين سنة أخرى وذلك التهامه بالمشاركة أو المسؤولية عن قتل إسرائيليين

 خـالل   ٢٠٠٦اعتقل عـام    )  عاما ٥٣(  احمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،           -
 األسبق رحبعـام    عملية دهم وتدمير سجن أريحا، ومتهم بالمسؤولية عن اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي           

، والتي جاء كرد على اغتيال أمين عام الجبهـة الـشعبية            ٢٠٠١زئيفي وال زال ينتظر الحكم في العام        
 .لتحرير فلسطين الشهيد أبو على مصطفى 
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من مواليد قرية سلواد شمال رام اهللا ، وأطلقـت عليـه األوسـاط األمنيـة                )  عاما ٤٤(  إبراهيم حامد  -
في الـضفة الغربيـة،     " حماس"وشغل منصب قائد الجناح العسكري ل     " إرهابي -ميغا  "اإلسرائيلية لقب   

في القدس والـذي أدى الـى       " مومينت"وتحمل إسرائيل إبراهيم حامد المسؤولية عنها االنفجار في مقهى          
فـي  " تسيون" إسرائيليا، إضافة الى العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت على مفترق طرق             ١٢مقتل  

 إسرائيليا وأخيرا العملية داخل كافتيريا الجامعة العبريـة والتـي           ١١ وأدت الى مقتل     ٢٠٠١القدس عام   
 . إسرائيليين٦أدت الى مقتل 

، أوصـل المهـاجم     " حماس" محمد قاسم من قرية رأس العامود في القدس وقائد خلية سلوان التابعة ل             -
 انفجرت في الجامعة العبرية وحكم عليـة        وشغل بيديه العبوة الناسفة التي    " مونت"الذي نفذ عملية مقهى     

 . مرة٢٦بالسجن المؤبد 
 التى نفذت التفجير من فندق بارك بمدينة نتانيا عام          -" حماس" عباس السيد من طولكرم رئيس خلية ل       -

نائل البرغوثي ، نهاد أبو كشك ورامـي        :  مؤبدا وكذلك أفراد خليته      ٣٥ و يقضي فترة سجن من       ٢٠٠٢
علما بان اثنين منهم أوصلوا االستشهادي بأنفسهم الى فندق         " حماس"اؤهم على قائمة    أبو طياح وردت أسم   

 .بارك 
ووقـف علـى رأس     " حمـاس " محمد شراتحه من غزة ويعتبر من ضمن مؤسسي الجناح العسكري ل           -

 .١٩٨٩ والين سعدون في أيار١٩٨٩الخلية التي خطفت وقتلت أفي سبارتوس عام 
  ٨/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  ضد مؤسسات حماس بالضفة مذبحة إنسانية وأخالقيةملة اإلحتالل ح :برهوم .١٣

 فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في هقالما  : قنا- غزة  من ٨/٧/٢٠٠٨ الوطن القطرية نشرت
قطاع غزة أن االحتالل يسعى الستئصال الحركة في غزة والضفة الغربية المحتلة ما ينفي ادعاءاته 

جاء ذلك تعليقا على الحملة الكبرى التي بدأها جيش االحتالل  .لمقاومة وسالحهاالمتواصلة بأنه يستهدف ا
اإلسرائيلي امس ضد كافة مؤسسات حركة حماس الخيرية والعاملة في المجاالت التعليمية والخدماتية في 

   .الضفة بهدف إغالقها ومصادرة محتوياتها
 الخطوة التي بدأها جيش االحتالل "قنا"ووصف برهوم في تصريحات خاصة لوكالة االنباء القطرية 

جريمة ال أخالقية وغير إنسانية "بإغالق الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ترعى أسر الشهداء بأنها 
ترتكب بحق كافة شرائح المجتمع الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم أجمع دون أن يحرك أحدهم ساكنا 

". 
إسرائيل دولة عنصرية تسعى إلى استئصال كل من ال يعترف وأضاف أن االحتالل كشف النقاب عن أن 

بها، مشيرا إلى أن ما قامت به من التعرض لجمعيات ومؤسسات خيرية ينفي مزاعمها المستمرة بأنها 
، "فأين هي المقاومة في مؤسسات ترعى أسر شهداء وأسرى وفقراء"تستهدف المقاومة وصواريخها 

هو تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه وتجفيف كل المنابع التي تعزز مؤكدا أن كل ما تسعى له إسرائيل 
  .صموده حتى لو كانت جمعيات خيرية

إن ": "قدس برس"لوكالة  حات خاصةيبرهوم أضاف في تصر أن ٧/٧/٢٠٨ قدس برس وذكرت
 تهدف ممارسة سياسة التجويع والتركيع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هي جريمة ال أخالقية وغير إنسانية

في " حماس"إن ما تتعرض له "وتابع  ".من خالل هذه الممارسات"صهيون أمريكية "إلى تمرير مشاريع 
الضفة عبارة عن حملة استئصال من قبل االحتالل باستهداف المقاومين المجاهدين، وقيادات الحركة، ثم 

الفلسطيني، وهذه عبارة عن  في المائة من شعبنا ٦٠المؤسسات الخيرية التي هي العمود الفقري لرعاية 
وأوضح أن االحتالل يستغل التفاوض والتنسيق األمني لتنفيذ هذه  ".مجزرة ترتكب بحق شعبنا
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ال استبعد أن تأتي هذه الحملة في سياق التنسيق األمني وتطبيق الشق األمني من " المخططات، وقال 
  ".خارطة الطريق

  
 ئة بسبب الخروقات اإلسرائيليةالشعبية تطالب بإعادة النظر في اتفاق التهد .١٤

يجب " قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر في حوار مع وكالة قدسنا لألنباء : غزة
علينا اعادة النظر في موضوع التهدئة بشكل كلي وذلك على قاعدة اما االلتزام بالشروط المتفق عليها 

هذا االتفاق في ضوء الخروقات الصهيونية والضغط على دولة االحتالل عبر مصر، أو ينتهي 
المتواصلة، واعتداءاتها في الضفة، كما أن دولة االحتالل لم تقم بفتح المعابر الدخال المواد األساسية، 
كما لم تلتزم بما نص عليه اتفاق التهدئة بزيادة نسبة ادخال البضائع والمواد األساسية الى القطاع، كما 

 مواد خام أو أساسية يمكن أن تساعد على تشغيل المصانع وآالف العمال في أنها لم تقم بادخال أية
القطاع، وكان آخر خروقها اعالنها أنها سوف تطلق النار على كل من يقترب من الحدود مع قطاع غزة 

 ". متر، فمن غير الممكن السكوت على استمرار هذا الوضع٣٠٠لمسافة 
 ٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   قطاع غزة يودي بحياة إثنين من كتائب القسام ويصيب آخرينانفجار جنوب .١٥

قالت مصادر أمنية في غزة، اليوم الثالثاء، إن شهيدين وجريحين على األقل سقطوا في انفجار وقع فـي                  
معاوية حـسنين مـدير عـام       . وأفاد د . األراضي الواقعة إلى الغرب من خان يونس جنوب قطاع غزة         

كما أشار إلـى احتمـال      . لصحة أن الطواقم الطبية نقلت شهيدين وجريحين      االسعاف والطوارئ بوزارة ا   
وقال مصدر أمني في    . وجود مصابين آخرين في المكان، وذلك جراء االنفجار الذي دمر المبنى بالكامل           

  .القطاع إن االنفجار حدث في موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام غرب خان يونس
  ٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "الجزيرة"تجدد تصعيدها اللفظي ضد " فتح" .١٦

" حمـاس "الفضائية بانحيازها الكامل لحركة المقاومة اإلسالمية " الجزيرة"اتهامها لقناة  " فتح"جّددت حركة   
، ودعت إلـى مقاطعتهـا      "حماس"لحركة  " غرفة نوم "وتنبي رؤيتها، ووصفتها بأنها أصبحت ما وصفتها        

لهجوم الحركة المستمر منذ سنوات علـى القنـاة اإلخباريـة           وإنشاء فضائية فتحاوية، في تصعيد جديد       
أكثر "ويأتي هذا التصعيد على خلفية حلقة برنامج        . العربية البارزة، شمل أيضاً مقدم البرامج سامي حداد       

وقـال  ". فـتح "، والتي شارك فيها متحدث عن حركة        )٤/٧(التي تم بثها يوم الجمعة الماضي       " من رأي 
، وجود استياء عارم في الحركة وفي حكومة سالم فياض، التابعة لجنـاح             "فتح"مصدر مطلع في حركة     

انحياز الجزيـرة  المتـصاعد لـصالح روايـة          "السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تجاه ما سماه         
  ". حماس

تبدأ ما بين سبع إلى عشر أخبار من الشريط         "يالحظ أّن   " الجزيرة"وقال المصدر إّن المتابع لشريط أنباء       
. ، حـسب زعـم البيـان      "واحدا بعد اآلخـر   " حماس"، وعندما ينتهي تبدأ تصريحات قادة       "حماس"بكلمة  

" حماس"تعبر بمجملها عن انحياز مكشوف ل     " الجزيرة"مع تكرار هكذا هفوات من      "وأضاف المتحدث أنه    
  .سب تعبير البيان، ح"تزداد األصوات المطالبة بقناة تلفزيونية خاصة بفتح، ومقاطعة قناة الجزيرة

  ٧/٧/٢٠٠٨قدس برس 
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  تعزيز القوة األمنية استكمال مسيرة المصالحات في المخيم :لقاء موسع في عين الحلوة .١٧
عقد لقاء شعبي موسع في حي الطوارئ  مخيم عين الحلوة، برئاسة رئيس لجنة الطـوارئ الفلـسطينية                  

الحلوة وممثلين لفصائل منظمـة التحريـر       العليا كمال ناجي، في حضور أعضاء لجنة المتابعة في عين           
، "الحركـة االسـالمية المجاهـدة     "و" عصبة االنصار "و" انصار اهللا "وفصائل التحالف الفلسطيني وحركة     

للبحث والتشاور في المستجدات واالحداث االمنية وسلسلة التفجيرات المتنقلة التي وقعت نهاية االسـبوع              
الشيخ ابو شـريف، داعيـا الـى        " عصبة االنصار "ناطق باسم   وتحدث ال  .الماضي في مخيم عين الحلوة    

تصحيح االخطاء التي وقعت قبل أيام بحق القاطنين في حي الطوارئ والى استكمال مسيرة المصالحات               "
  ".بين جميع االطراف والفئات في المخيم

لتحقق من  ودعا الى ا  ". ما حصل مؤخراً جزء من ممارسات غير صحيحة وغير سليمة         "واعتبر ناجي أن    
بعـد تـشكيل الحكومـة      : وعن الوضع الفلسطيني في لبنان، قال ناجي       ".عمليات استئجار البيوت وبيعها   

وقـد  . اللبنانية، نحن مقبلون على حوار معها حول كل القضايا المتعلقة بالوجود الفلسطيني فـي لبنـان               
تحالف وسننشئ قيادة سياسـية     أنجزنا وثيقة سياسية مشتركة مع االخ أسامة حمدان واالخوة في فصائل ال           

  ".موحدة
  ٨/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
  منظمات محظورة"  بأنها تمول حماس "اسرائيل" منظمة دولية خيرية تشتبه ٣٦ يعلن باراك .١٨

فـي قـرار   :  عبد الرؤوف أرنـاؤوط  نقالً عن مراسلها –القدس   ٨/٧/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    أوردت
لـضرب مـصادر تمويـل      " ع واألشمل الذي يصدر في اسرائيل     األوس"وصفته الحكومة االسرائيلية بأنه     

 صندوقاً تعمـل فـي      ٣٦، وقّع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك قراراً يعتبر بموجبه           )حماس(حركة  
" غير مـشروعة فـي إسـرائيل      "دول عربية واسالمية واوروبية وايضا في الواليات المتحدة االميركية          

ويشمل القرار االسرائيلي فروع صـندوق االقـصى فـي           ) .حماس(ركة  باعتبارها تقدم المساعدات لح   
الواليات المتحدة االميركيـة، والنـدوة العالميـة         اوروبا، ومؤسسة االرض المقدسة لالغاثة والتنمية في      

للشباب االسالمي في السعودية، وصندوق االغاثة والتنمية الفلسطيني في بريطانيا، وصناديق اخرى في              
ا وايطاليا والدنمارك والسويد وتركيا وقطر واالردن وجنوب افريقيا والنمسا وبلدان اخرى،            فرنسا وهولند 
  .الذي اطلقه الشيخ يوسف القرضاوي لمساعدة الفلسطينيين" ائتالف الخير"كما تم حظر

) حماس(هذه خطوة هامة ضد الشبكة الدولية التي تساعد ": األيام"وقال بيان للحكومة االسرائيلية وصل 
ي جمع االموال، فالقرار يخرج عن القانون عدداً من المؤسسات التي تنشط في الخارج والمسؤولة عن ف

إن ائتالف الخير "واضاف ". جمع االموال بكميات كبيرة النشطة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة
ول الخليج، هو في حقيقة االمر يشكل مظلة لمؤسسات تديرها حماس حول العالم وخاصة في اوروبا ود

 بإخراجها عن القانون ألنها توفر دعما هائال لحركة ٢٠٠٢وقد قام وزير الدفاع االسرائيلي في العام 
  ) ".حماس(

 :  رومل شحرور السويطي مراسلها   عن نقالً رام اهللا-نابلس   ٢٠٠٨ /٨/٧الحياة الجديدة  وجاء في
من سيصعد في الفترة القريبة المقبلة ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية الصادرة امس ان جهاز اال

وان قيادة المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيلي . المعركة ضد الشبكات المدنية لحماس في الضفة
تعتزم اغالق عدد كبير من الجمعيات واالتحادات الخيرية المتماثلة مع الحركة، ومصادرة امالكها 

 .ق التي توثق اعمالهاووضع اليد لغرض التفتيش على الحواسيب والوثائ
نونيا لتشديد العقوبات المفروضة وذكرت الصحيفة انه في الفترة االخيرة تلقى الجيش االسرائيلي إذنا قا

ضمن امور اخرى، مسموح االن مصادرة أمالك "). الدعوة"منظومة (على محافل مدنية ترتبط بحماس 
 .مدرة للدخل التحادات مرتبطة بحماس، حتى لو لم يكن لها ارتباط واضح بالنشاط االرهابي
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حرم حماس من مصدر دخل يت بان اغالق هذه المؤسسا"ونقلت هآرتس عن مصادر في الجيش ادعت 
ان " هآرتس"وقالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لصحيفة  ".حيوي باالموال المخصصة لالرهاب

شبكة تنظيمية عند الحاجة سيكون ممكنا على أساسها اقامة "حماس بنت في الضفة في السنوات االخيرة 
ي الكبير وتستند الى تدفق أموال هائلة من وهذه تجمع التأييد الشعب". دولة االتحادات"هذه ببساطة . دولة

الخارج بحجم مئات ماليين الدوالرات في السنة، من جهات في السعودية، في دول الخليج والطوائف 
 ".المسيحية في اوروبا، في الواليات المتحدة وفي أميركا الجنوبية

 الحركة على الضفة يبقى وقال أحد الضباط االسرائيليين إن بتقديره الحاجز االساس في وجه سيطرة
الجيش االسرائيلي الذي تقيد نشاطاته في المنطقة قدرة حماس العسكرية وتمنعها من تحدي السلطة بشكل 

وقد .  معلومات، اموال ورجال خبراء، أكثر بكثير من فتح"حماس"لديهم "وقال هذا الضباط . اكثر مباشرة
لمجالس المحلية وهم يحتلون بالتدريج السيطرة على فازوا في االنتخابات في قسم كبير من البلديات وا
 ".مزيد من مؤسسات التعليم، الصحة، الرفاه والدين

نحن نتحدث عن تعزيز المحافل المعتدلة، . سفي، نحن ندير هنا معركة خاسرةإل: "وأضاف الضابط يقول
 حماس على كل فقد سيطرت. أي السلطة الفلسطينية، ولكن عمليا سيطرة السلطة على االرض قليلة

ليس فقط المحاكم االسالمية الصرفة، بل وعلى محافل كانت في الماضي تحت سيطرة . االتحادات
 .السلطة

  
  حماس"السابق يدعو حكومة أولمرت إلجراء مفاوضات مباشرة مع " الشاباك"رئيس .١٩

ا اإلذاعـة   سـابق ) الـشاباك (ابلغ يعقوب بيري قائد جهاز األمن الداخلي         : من زهير اندراوس   -الناصرة
 إجراء محادثات مباشرة مع حماس من اجل        ى الحكومة السعي إل   ىاإلسرائيلية العامة باللغة العبرية ان عل     

 .تبادل األسري
  ٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   مع مشعلاليمين اإلسرائيلي يدعو الى محاكمة النائب بركه في أعقاب خبر اجتماعه .٢٠

 المتطرف في األيام األخيرة ، حملة تحريض ودعـوات          شنت أحزاب اليمين اإلسرائيلي   :  حسن مواسي 
لمحاكمة النائب محمد بركة ، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ، وذلك في أعقاب نشر خبـر                 

 .خالد مشعل" حماس"مفاده اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي في حركة 
ـ    ع ، لكنه لم ينف ذلـك ، مؤكـدا أن           رفض بركة التعقيب على االجتما    " الدستور"وفي تصريح خاص ب

إسرائيل تحتل بجدارة في كتاب قوانينها صفة الدولة األكثر عنصرية في العالم ، ونحن تعودنـا علـى                  "
 ".التحريض ودعوات المحاكمة من قبل اليمين اإلسرائيلي الموجه ضدنا ، وهذا األمر لم يعد مفاجئا

طينية أمر يشغلني كل الوقت ونحن مستعدون لبذل كل         إن موضوع إنجاز الوحدة على الساحة الفلس      "وقال  
الجهود المطلوبة في هذا اإلطار ، وهذا برنامجنا وموقفنا وإيماننا ، ، وان كان ذلـك منـوط بتهديـدات                    
اسرائيلية ومحاكمات فليكن ، ولن يغير هذا األمر بالنسبة لنا أي شيء من سياسـتنا وال مـن التـصاقنا                    

 ".بوطننا
  ٨/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   سلب اراضي الفلسطينيينىالكشف عن شركة استيطانية إسرائيلية باسم الوطن تعمل عل .٢١

اإلسرائيلية في عددها الصادر أمـس االثنـين        ) هآرتس(كشفت صحيفة    : من زهير اندراوس   - الناصرة
 النقاب عن أن الشرطة اإلسرائيلية تجري تحقيقا مع جمعية إسرائيلية استيطانية تطلق علي نفـسها اسـم                
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، تقوم بأعمال التحايل في الضفة الغربية المحتلة وتزور الوثائق والتواقيـع لتـسجيل أراضـي                )الوطن(
 . الفلسطينيين علي اسمها

وأكد التقرير الذي انفردت بنشره الصحيفة اإلسرائيلية أن المؤسسات الرسمية في الدولة العبرية ضـالعة               
ية، أو حسب التعريف اإلسرائيلي مستوطنات غيـر        في عملية النصب واالحتيال لبناء مستوطنات عشؤائ      

قانونية، وأكدت الصحيفة أنه لدي الفحص تبين أن العديد من الشركات الفلسطينية مـسجلة فـي رام اهللا                  
 .باسم الوطن

ـ         ىوتبين من التقرير أن المستوطنين توجهوا إل        ى اإلدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة وعرضوا عل
 هناك وثيقة تفيد بأن صاحب األرض الفلسطيني منحهم الصالحيات للتصرف باألرض            مسؤولي االحتالل 

التي يملكها كما يشاؤون، وهكذا تمكنوا من السيطرة علي األرض، إال أن الشرطة اإلسرائيلية التي قامت                
يكيـة،  بالتحقيق في الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل محام وكاتب عدل في الواليات المتحـدة األمر                

 شـركة   ىأكدت أن الوثيقة مزورة ،أضافت الصحيفة اإلسرائيلية، أنه علي الرغم من التوجهات العديدة إل             
الوطن إلثبات ملكية األرض بصورة قانونية، رفضت الشركة االستيطانية تزويد اإلدارة المدنية بالوثائق             

  .التي تؤكد ذلك
  ٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  حزب اهللا"تمهيداً لتسليمها الى " مقبرة األرقام" تخرج الجثث من "إسرائيل" .٢٢

قّدرت أوساط إسرائيلية أن تتم عملية تبادل األسرى بين إسرائيل و :  اسعد تلحمي- بيروت، الناصرة 
 من الشهر الجاري بعد عودة رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت من ١٦ أو ١٥في " حزب اهللا"

وأضافت أن ثمة مسائل . ي يعقد في باريس مطلع األسبوع المقبلالذ" اتحاد حوض المتوسط"مؤتمر 
وفحص " حزب اهللا"إجرائية لم تنته بعد ويستغرق إنجازها أياماً أخرى مثل عملية انتشال رفات مقاتلي 

األسماء وإعادة التشخيص وهي عملية توقع القّيمون عليها أن تستغرق أياماً، والعفو الذي يجب أن 
سرائيلي شمعون بيريز عن األسير سمير القنطار ورفاقه األربعة الذين سيتم اإلفراج يصدره الرئيس اإل
.  ساعة التي ستمنح لمن يرغب في التوجه للمحكمة العليا للطعن في قرار العفو٤٨عنهم، ومهلة الـ

وأمس قدمت عائلة الشرطي الياهو شاحر الذي قتل في العملية التي نفذها سمير قنطار في ربيع عام 
  . التماساً إلى المحكمة ضد صفقة التبادل١٩٧٩

  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة 
 

   يقدمون دعاوى في الواليات المتحدة ضد مصارف لبنانيةإسرائيليون .٢٣
على لبنان " االسرائيلي"ممن اصيبوا في العدوان " اسرائيليا"تقدم ستون  :آمال شحادة - القدس المحتلة 

دعوى الى محكمة فيدرالية في نيويورك في الواليات  أو قتل لهم أحد افراد العائلة، ب٢٠٠٦صيف ،
  .المتحدة ضد خمسة بنوك لبنانية ويطالبون بتعويضهم بمائة مليون دوالر

، اوران غوطرمان، الذي قدم الدعوى ان وجود حسابات لحزب اهللا في هذه             "االسرائيلي"وادعى المحامي   
وارفـق   .لمتحدة تتعامل مع حزب اهللا كتنظيم ارهابي      البنوك اللبنانية يخالف القانون باعتبار ان الواليات ا       

غوطرمان بالدعوى مستندات عن تحويالت مالية لحـزب اهللا عبـر هـذه البنـوك وحـسب االدعـاء                   
فإن هذه االموال قدمت لدعم الحزب وبأن كل دعم مالي له يساعد علـى تعزيـز قدراتـه                  " االسرائيلي"

  .تموز/ ي استخدمها في حرب يوليوالعسكرية وتسلحه، بخاصة امتالك الصواريخ الت
  ٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  نواعاً جديدة من البضائعأ تتضمن  إلى قطاع غزةصوفا عبور مئة شاحنة عبر معبر .٢٤
 المقالـة أمـس أن كميـة         الفلسطينية أعلنت االدارة العامة للمعابر في وزارة الداخلية في الحكومة        : غزة

 التجـاري أول مـن      "صـوفا "لى قطاع غزة عبر معبر      إالل بإدخالها   البضائع التي سمحت سلطات االحت    
 النـاطق باسـم االدارة      أضـاف و .أمس، تخطت للمرة األولى حاجز المئة شاحنة محملة ببضائع مختلفة         
وتوقـع دخـول حديـد التـسليح        . محمد عدوان أن سلطات االحتالل استمرت بالسماح بدخول االسمنت        

 واصلت سلطات   مافي .القريبة المقبلة، وذلك للمرة األولى منذ أكثر من عام        المستخدم في البناء في الفترة      
  .االحتالل توريد كميات مقلصة من الوقود الى القطاع

  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

 ضرار في الممتلكات في نعلينأالقمع االحتاللي يوقع اصابات واعتقاالت و .٢٥
ابع على التوالي تحدي قرار حظر التجـول        مس ولليوم الر  أهالي نعلين،   أ واصل   : نائل موسى  -رام اهللا   

شعار آخر بالخروج الى الشوارع والتـصدي لقـوات االحـتالل           إلى   إ المفروض على القرية المحاصرة   
قـد  و .واعتداءاتها التي تكثفت على المواطنين والمنازل والممتلكات في مسعى الخضاع القرية المنتفضة           

صيب عـدد آخـر بيـنهم رضـع         أعيرة المغلفة بالمطاط و   ألصابات با  من اإل  وقع القمع االحتاللي عدداً   أ
 فيما اعتقل جنود االحتالل ثالثة مواطنين وابلـغ عـن اعتـداءات             ،بحاالت اختناق بالغاز داخل منازلهم    

مس مظاهر تضامن عـدة     أوبالتوازي شهد نهار     . منازل وعدة مركبات ومؤسسات عامة     ٧وتخريب في   
لدولي بالتعاون مع لجنتي نعلين وبلعين واالغاثة الطبية مـسيرة          نظمت حركة التضامن ا   حيث   ،مع القرية 
مس مسيرة  أ فيما نظمت المبادرة الوطنية مساء       ،دخال غذاء ودواء ولكسر الحصار    لى القرية إل  إصباحية  

  .تضامنية برام اهللا
  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  اإلسرائيليبسبب الجدار نعلين  الجارديان تسلط الضوء على معاناة قرية صحيفة .٢٦

 حول األوضاع التي يعيشها أهالي قرية نعلين في الـضفة           الجارديان تقريراً نشرت  : مها الريشة  - لندن
 "إسـرائيل  " على قـرار   سلسلة االحتجاجات التي يقوم بها األهالي منذ شهور احتجاجاً        مشيرة إلى   الغربية  

 من أراضيها ستصبح في الجانب      ماً دون ٢٥٠٠أن  مما يعني   . بناء جزء من الجدار العازل عبر أراضيها      
، إال  ألف دونـم ٥٧٦  كانت مساحة نعلين عند احتاللهامع اإلشارة إلى أن. اإلسرائيلي من الضفة الغربية  

  . آالف فقط١٠ تقلصت اليوم إلى أنها
  ٨/٧/٢٠٠٨بي بي سي 

  
   ألف فلسطيني عن الضفة الغربية٢٨٥ يعزل سرائيليالجدار اإل: دراسة .٢٧

ووكالة االونـروا   ) اوتشا(اسة أعدها مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم المتحدة          تشير در : القدس
 لقـرار المحكمـة      مقامة على أراضي الضفة الغربية، خالفاً       اإلسرائيلي من مساحة الجدار  % ٨٧إلى أن   

لحـرام  من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الـشرقية واألراضـي ا           % ٩,٨الدولية، منوهة إلى أن     
مـشيرة إلـى أن     . نحاء الضفة أموجودة ما بين الجدار والخط االخضر، وبالتالي هي معزولة عن باقي            

فيما البـاقي  " إسرائيل"من الجدار تكون عند استكمال بناء الجدار على الخط االخضر أو في     % ١٣قرابة  
 ٣٥فق مساره الحـالي، فـإن       وبحسب الدراسة، فإنه إذا ما تم استكمال بناء الجدار و         . في الضفة الغربية  

 تجمعاً سـكانياً سـيتواجدون بـين        ٣٥ألف فلسطيني يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويقيمون في          
 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية ويحملون بطاقـات          ٢٥٠الجدار والخط االخضر، فضالً عن أن       

سكانية فلسطينية موجودة في داخل     القدس سيتواجدون بين الجدار والخط االخضر، في حين أن تجمعات           
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 ألـف   ٢٨٥ما يسمى حدود بلدية القدس سيفصلون عن القدس من خالل الجدار، الذي سـيعزل قرابـة                 
 بوابة على طول مسار الجـدار، مـن         ٦٦إلى ذلك، تكشف الدراسة وجود      . فلسطيني عن الضفة الغربية   

 بوابة  ١٢ بوابات موسمية اسبوعية، و    ٧ بوابة زراعية و   ١١ بوابات فيها جميع صفات الحاجز، و      ٨بينها  
 سـاعة فـي     ٢٤ بوابة يتطلب الدخول عبرها التنسيق المسبق، وبوابة واحدة مفتوحة لمدة            ٢٧موسمية، و 

ممن كانوا يعملون فـي     % ٢٠، فإن أقل من     ٢٠٠٧ومن جهة أخرى بينت الدراسة أنه وفي العام         . بلعين
  . للعمل في أراضيهمتصاريحاالراضي في المناطق المغلقة قبل الجدار منحوا 

  ٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  لتبادلل عدم التنازل عن شروطهمأسير يطالب آسري شاليت ب .٢٨
 في رسالة سربت من داخل سجنه في الـذكرى          ،طالب األسير عبد الهادي غنيم     : أمين أبو وردة   - نابلس

ن ثوابتهم وشروطهم حتى يتسنى لـه        آسري الجندي اإلسرائيلي شاليت بعدم التنازل ع       ،العشرين العتقاله 
وقـد  . ظروف اعتقال سيئة للغايـة    ضمن   أنه يقبع اآلن في سجن جلبوع،        اًوضحمالخروج من المعتقل،    

ناشد غنيم آسري شاليت إدراج اسمه ضمن صفقة التبادل واإلصرار على إطالق سراح األسـرى ذوي                
  .األحكام العالية، وعدم القبول بالمعايير اإلسرائيلية

  ٨/٧/٢٠٠٨خليج اإلماراتية ال
  

   الغربية سنوات سجناً لفلسطيني متهم بنقل تقنية الصواريخ إلى الضفة٨ ومؤبدان .٢٩
حكمت المحكمة اإلسرائيلية المركزية في بئر السبع على شريف زيادة من مدينة غـزة بالـسجن                 :نابلس

الضفة الغربية عن طريق     بتهمة نقل نظام صناعة صواريخ القسام من غزة إلى           ،مؤبدين وثماني سنوات  
  .الحدود المصرية

  ٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  في الضفة الغربية فلسطينيين ١٠يعتقل  االحتالل .٣٠
عشرة مواطنين فلسطينيين على األقل في الـضفة الغربيـة           اعتقلت قوات االحتالل فجر االثنين     :رام اهللا 
، التي تمارسها قوات االحتالل ضد المواطنين        وذلك في إطار االعتداءات المتواصلة بشكل يومي       ،المحتلة

  . الفلسطينيين في كافة األراضي الفلسطينية
  ٧/٧/٢٠٠٨ قدس برس

  
 منية وانتهاكات حقوق االنسان بمتابعة كافة التجاوزات األتطالب غزةفي  ندوة .٣١

لنـدوة   خالل ا  ،تطرق الباحث حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق االنسان         : نفوذ البكري  -غزة  
 ،حداث حزيـران  أالتي نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق االنسان حول واقع الحريات بعد مرور عام على              

 ٦٦٦لـى استـشهاد     إدى  أسرائيلي  ن التصعيد اإل  أ مشيراً إلى  ، وغزة  الغربية لى االنتهاكات في الضفة   إ
ل ابو شمالة مـدير     قال خلي من جهته   و .غلب الضحايا من غزة   حيث كان أ   من االطفال    ٨٨ منهم   مواطناً

طالق النار في االفراح ومنع     إ وليس وقف    ،ن مفهوم االمن مرتبط بتطبيق سيادة القانون      أمؤسسة الضمير   
دارة إن حكومة حماس لم تفسح المجال للمـواطنين فـي           أكد  أ و .ظاهرة الملثمين والمسلحين في الشوارع    

زمة الوقود وربـط    أ وجود تحفظات على     لىإ زمة وتقديم وجهات نظرهم في القضايا المختلفة مشيراً       األ
 وأشار  .التوزيع بالترخيص في ظل احتكار الوقود في السوق السوداء وبيع كميات هائلة باسعار مضاعفة             

  ،ن مؤسسة الضمير وثقت العديد من حاالت التعذيب لمعتقلي حركة فتح بغزةإلى أ
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مـن  سجون في غزة دون وجود رجـل األ       فساح المجال للمنظمات الحقوقية لزيارة ال     إهمية  أ على    مشدداً
  .ثناء زيارة المعتقلأ

  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   تسعى إلحياء المفاوضات لشراء الغاز الفلسطيني"إسرائيل: " عام صندوق االستثمارمدير .٣٢

 تسعى إلحيـاء    "سرائيلإ"محمد مصطفى، أمس، أن     . كشف مدير عام صندوق االستثمار د      :جعفر صدقة 
" بريتيش غـاز  "الجانب الفلسطيني وشركة      شراء الغاز الفلسطيني، في وقت يتريث فيه       المفاوضات بشأن 

المطور الرئيسي لحقل الغاز قبالة شواطئ غزة في اتخاذ قرار بهذا الشأن، إلى حين التأكد مـن جديـة                   
من جهة اخرى، كشف مصطفى أن الصندوق بدأ بالفعل خطوات عمليـة إلقامـة               و .الجانب اإلسرائيلي 

علنه الصندوق في شهر نيسان     أ تضم ألفي وحدة سكنية شمال مدينة رام اهللا، وذلك ضمن برنامج             ضاحية
  . مليار دوالر١,٥  إلى ألف وحدة سكنية على مدى عشر سنوات، باستثمارات تصل٣٠الماضي لبناء 

  ٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ا جينية جذعيةخاليب نصفيمصاب بشلل فلسطيني ينجح في حقن مريض يوناني  طبيب .٣٣

وداعاً للشلل النصفي بعـد     "، بأنه بات من الممكن القول        من الخليل  يقول الطبيب خليل السالمين   : الخليل
 بحقن خاليا جينية جذعية، وهـي المـرة          يوناني مصاب بشلل نصفي     من حقن مريض   هتمكنبعد  " اليوم

لم يكن اإلنجاز الطبـي األول      ك   ومما يذكر في هذا الصدد أن ذل       .األولى التي تحدث في الشرق األوسط     
، حينما كان معتقالً في سجن مجدو من إجراء عملية جراحية           ١٩٩٩ العامبالنسبة للسالمين، فقد تمكن في      

  .ألسير فلسطيني، بواسطة شفرة حالقة عقمت بمادة يود متوفرة بحوزة األسرى
  ٧/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   بتهمة التشهير في قضية البطريركية بالقدس برلماني أردني سابق بعد إدانتهسجن .٣٤

بموجب أمر من محكمة صلح عمان، امس تم حبس عضو : محمد الدعمه: نظير مجلي عمان: تل أبيب
البرلمان األردني السابق، عودة القواس، ذلك بعد إدانته بالتشهير بالمحاميين الفلسطينيين، جواد بولس 

والمؤامرة التي كشفا خيوطها في بطريركية " باب الخليل "والياس خوري، على خلفية تحقيق حول صفقة
وحكمت المحكمة على القواس بالسجن أسبوعين . الروم األرثوذكسية في القدس وسائر األراضي المقدسة

 . آالف دينار في القضيتين معا، وبدء تنفيذ الحكم على الفور١٠ودفع غرامة 
  ٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "حطين"ون لدعم تحسين واقع الخدمات في جاهز:  األردنيالعاهل .٣٥

أكد العاهل األردني عبداهللا الثاني أهمية تحسين الخدمات التعليمية والصحية والشبابية في :  عمان–بترا 
وقال خالل لقائه، امس، في الديوان الملكي .  الف الجئ ونازح فلسطيني٨٠مخيم حطين الذين يقطنه 

نحن جاهزون لتقديم الدعم الذي " كلنا األردن في مخيم حطين الهاشمي أعضاء فريق عمل هيئة شباب
وأكد الملك األردني خالل اللقاء ـ الذي عرض فيه الشباب ". من شأنه تحسين واقع الخدمات في المخيم

ابرز مالمح دراسة أعدوها عن واقع المخيم الخدمي واالجتماعي ان مطالب واحتياجات المخيم هي محط 
  . يتم تنفيذها بحسب األولويات وبالتعاون مع الحكومة ووكالة الغوث الدوليةرعايته واهتمامه وس

  ٨/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
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   وقعا رسمياً صفقة األسرى"إسرائيل" اهللا وحزب .٣٦
وقعا صفقة تبادل '' حزب اهللا''كشف مصدر سياسي لبناني أمس ان إسرائيل و : وكاالت-  عواصم

 أكدت مصادر "إسرائيل"وفي . وعد تنفيذ االتفاق يتحدد هذا االسبوعاألسرى بوساطة األمم المتحدة وان م
 وان المدعو عوفر ديكيل وقع نيابة عن تل أبيب فيما وقع مطلعة ان الصفقة قد جرى توقيعها رسمياً

مبينة انه بسبب عقبات فنية، يرجح تأجيل تنفيذ التبادل المقرر نهاية األسبوع '' حزب اهللا''وفيق صفا عن 
  .٢٠٠٨ يوليو ١٣، إلى األحد المقبل الموافق الحالي

  ٨/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 

  ما تناوله االعالم حول رسالة مشعل الى موسى اغلبه غير دقيق: هشام يوسف .٣٧
قال مدير مكتب االمين العام للجامعة العربية هشام يوسف،  في اتصال هاتفي،  : فاطمة العيساوي-لندن 

ول الرسالة الموجهة من خالد مشعل الى االمين العام عمرو موسى باعتبارها سببا ان ما تناوله االعالم ح
في عرقلة اللقاء الذي كان مرتقبا بين مشعل والرئيس الفلسطيني محمود عباس اغلبه غير دقيق، مشيرا 

ن مثل الى اننا لن ندخل في تفاصيل مرتبطة بالدور الذي تقوم به الجامعة في المصالحة الفلسطينية كما ا
وأضاف ان الجهود التي . هذه الرسائل التي تنقل من طرف الى اخر ليست موضوعا لوسائل االعالم

تبذلها الجامعة تتجاوز مقابلة من هنا ومقابلة من هناك وهي اعمق من ذلك، متحدثا عن لقاء للفصائل 
لتي تصر على ان الفلسطينية في القاهرة تحت مظلة عربية بطلب من العديد من االطراف العربية ا

وردا على سؤال حول المقاربة السورية للمصالحة . توضع قضية المصالحة الفلسطينية تحت مظلة عربية
السوريون دخلوا على الخط وهنالك ايضا السعوديون "وما اذا كانت تتضارب مع االقتراح المصري، قال 

وشرح ان المرحلة .  هذه المرحلةفي" واليمنيون وال مانع من مشاركة اطراف عربية عديدة وال تعارض
لالتصاالت والمقابالت على أعلى المستويات باعتبار ان عملية المصالحة نفسها لم تنطلق "الحالية هي 

 ".بعد ليصار الى توحيد الجهود
  ٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
 "إسرائيل" ضابط مصري برصاص مهربين على الحدود مع مقتل .٣٨

ي، فجر أمس، برصاص مهربين، كانوا يحاولون تهريب أفارقة قتل ضابط مصر:  يسري محمد- رفح 
إن "وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها أمس، . وشحنات مخدرات إلى األراضي اإلسرائيلية

ضابط شرطة من جهاز األمن المركزي قتل بسيناء أثناء محاولة ضبط مجموعة من األشخاص حال 
وقالت مصادر أمنية حدودية إن سلطات األمن تقوم، ". انب اآلخرتسللهم من الجانب المصري إلى الج

وأتى  .منذ أمس، بحملة مداهمات موسعة بمنطقة وسط سيناء بحثاً عن مهربي المهاجرين األفارقة
الحادث وسط دعوات أطلقها مشايخ القبائل وكبار ورؤساء العشائر والعائالت وقيادات مدينة العريش 

 . غير المرخص من جميع األفراد والقبائل ومنع تداوله ومحاكمة من يقتنيهبضرورة سرعة جمع السالح
  ٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  يدعو إلى إعادة رفات الشهداء التونسيين  الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية منسق .٣٩

ن، عضو تلقى أمين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلي:  اسعد تلحمي-بيروت، الناصرة 
يحيى المعلم أمس، اتصاالً من منسق الهيئة التونسية لدعم المقاومة " تجمع اللجان والروابط الشعبية"

وعرض أوضاع عدد من الشهداء . العربية أحمد الكحالوي هنأ فيه الشعب اللبناني بعملية التبادل
لبنان، داعياً إلى إجراء التونسيين الذين فقدوا خالل مواجهات مع العدو اإلسرائيلي والمقاومة في 

. االتصاالت مع المعنيين والمقاومة من اجل الكشف عن مصيرهم وإعادة رفاتهم إلى أهلهم في تونس
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وأجرى المعلم االتصاالت الالزمة مع المعنيين في حزب اهللا ورئيس الجمعية اللبنانية لألسرى 
ما عن مصير أعضاء تجمع اللجان والمحررين عطا اهللا حمود للكشف عن مصير الشهداء التونسيين، ك

  .١٩٨٢الستة المفقودين منذ عام 
  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
    شعبي في المغرب بمقابلة اجرتها صحيفة محلية مع مسؤول اسرائيلي سابق تنديد .٤٠

نددت منظمات مغربية تنشط في دعم الشعب الفلسطيني باجراء صحيفة مغربية مستقلة حوارا : الرباط
وقالت . ابق وقالت ان هذا الحوار شكل من اشكال التطبيع االعالمي المجانيمع مسؤول اسرائيلي س

الصحيفة ان ما قامت به يدخل في اطار عمل صحافي مهني، الغرض منه البحث عن معلومات حول 
وقال بيان لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق ". إسرائيل"التاريخ السري لعالقات المغرب بـ

 المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، انهما فوجئتا كما فوجئ الشعب المغربي بالخطوة وفلسطين والجمعية
التطبيعية مع اإلرهاب الصهيوني، التي أقدمت عليها جريدة المساء، بمجالسة وإجراء حوار مع اإلرهابي 

  .نةالصهيوني شلومو بن عامي وزير خارجية الكيان العنصري سابقا، وأحد ابرز المجرمين الصهاي
  ٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مليون يورو لألراضي الفلسطينية٢٠ معونة عاجلة بمبلغ ستقدمألمانيا  .٤١

 مليون ٢٠ قال مكتب ممثلية جمهورية ألمانيا االتحادية، إن الحكومة األلمانية ستقدم مبلغ : وفا–رام اهللا 
 هذه المعونة يوم األربعاء المقبل يتم توقيع االتفاقية بشأن، وسيورو كمعونة عاجلة لألراضي الفلسطينية

. سالم فياض وممثل ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية د. في مكتب رئيس الوزراء، بمشاركة وزير المالية د
". كلوس بوركهاردت، والنائبة األولى للبنك األلماني للتنمية في الشرق الوسط وشمال افريقيا كلوديا أكسه

 مليون ١,٥عونة تعمل على تأمين احتياجات الحياة الضرورية لحوالي وأشارت الممثلية إلى ان هذه الم
 .شخص يعيشون في المنطقة الساحلية كثيفة السكان في قطاع غزة

 ٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

   حواجز إسرائيلية تقطع أوصال الضفة٦٠٨: األمم المتحدة  .٤٢
ز عسكرية إسرائيلية في الضفة  حواج٦٠٨كشف تقرير جديد لألمم المتحدة وجود  : ردينة فارس-غزة

 حاجزا من هذه الحواجز يقيم عليها جنود إسرائيليون، أما الحواجز األخرى وعددها ٨٨الغربية وقال إن 
وذكر التقرير الذي أعده مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية . فهي طرق مغلقة بالصخور واألتربة٥٢٠

 بوابة ٨٦ق الضفة ويقطع أوصالها بوسائل إضافية، منها أن الجيش اإلسرائيلي يغل) اوتشا(في القدس 
 .  جدارا٧٢ خندقا و١٧و

 ٨/٧/٢٠٠٨عكاظ 
 
   أوضحت إلسرائيل أنه ال يوجد ضوء أخضر لمهاجمة إيرانأمريكا:  أمني أمريكيباحث .٤٣

صرح استراتيجي أمريكي كبير هذا األسبوع أن رئيس أركان الجيوش األمريكية المشتركة، األدميرال 
ال يوجد ضوء أخضر من الواليات المتحدة إلسرائيل "ل مالن، أبلغ إسرائيل رسالة قاطعة بموجبها مايك

وأضاف أن اإلدارة األمريكية، الرئيس ووزير الدفاع والقيادة ، "لمهاجمة المنشآت النووية اِلإيرانية
قد صرح بذلك في وأن مالن . العسكرية، صرحوا بأنهم يختارون المسار الدبلوماسي للضغط على إيران

  واشنطن بشكل واضح،
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 مشيرا إلى أن كبار الضباط في الجيش األمريكي ال يدلون بتصريحات علنية بدون الحصول على 
 .مصادقة البيت األبيض

٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
 

   تستبدل زيارتها الدورية للمنطقة بدعوة الوفدين المفاوضين إلى واشنطنرايس .٤٤
ة الخارجية االميركية دعوة الى رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض وجهت وزير:  محمد يونس- رام اهللا 

مراجعة مجريات المفاوضات "احمد قريع لزيارة واشنطن ثالث مرات حتى نهاية العام الحالي بهدف 
ووجهت رايس دعوات مماثلة للوفد االسرائيلي برئاسة وزيرة الخارجية . " االسرائيلية- الفلسطينية 
 زيارة لالراضي الفلسطينية واسرائيل في السنوات ١٦لوزيرة االميركية اجرت وكانت ا. تسيبي ليفني

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن زيارات رايس لم تنجح في حمل الجانب االسرائيلي . الثالث االخيرة
على تحقيق اختراق في المفاوضات، كما لم تنجح في حمله على إزالة بعض من القيود التي يفرضها 

  .فلسطينيين، خصوصا الحواجز العسكريةعلى حياة ال
  ٨/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  مراوحة في القاهرة.. تقدم في دمشق .٤٥

  عريب الرنتاوي
في توقيت متزامن وال يخلو من الداللة ، شهدت دمشق سلسلة من االجتماعات والحـوارات الفلـسطينية                 

كانت القـاهرة تعلـن عـن سـحب          الفلسطينية خالل األيام القليلة الفائتة ، فيما         -السورية والفلسطينية   
مبادرتها للمصالحة الفلسطينية ، وتسارع إلى نفي توجيه الدعوات أو تحديد موعـد السـتئناف جهـود                 

 .الوساطة بين الفصائل الفلسطينية
المنطلقة من غزة وعلى حدودها ومعابرها ، تعطي األولوية         " االتهامات"دمشق البعيدة عن مرمى النار و     

ـ في حراكها الفلسطين   ، أما مصر التي تطالهـا      " الوحدة الوطنية والمصالحة الداخلية بين الفلسطينيتين     "ي ل
شظايا الصواريخ اإلسرائيلية واالتهامات الفلسطينية بالشراكة في فرض الحصار الجائر علـى القطـاع              

ـ     ـ         " التهدئة"وأهله ، تعطي األولوية ل ا باتـت   وتجعل منها مبتدأ الدبلوماسية المصرية وخبرها ، حتى أنه
تنظر لمسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية من ثقب بوابة معبر رفح ، وكيف يمكن التنسيق بين سلطة األمر                 

 .الواقع في القطاع ، والرئاسة الشرعية في رام اهللا في ادارته؟،
من الواضح تماما أن دمشق قررت الدخول على خط الوساطة بين الفلسطينيين وبقوة ، ال مـن موقعهـا                   

أس القمة العربية فحسب ، بل وفي سياق سياسة تسعى في إعادة رسم صورتها وتقديم نفسها كقوة                 على ر 
السائدة " الصورة النمطية "، بخالف   " إيجابي"استقرار وسالم في المنطقة ، وكالعب إقليمي يضطلع بدور          

اتيجية أشـمل   عنها ، والتي لعبت الواليات المتحدة وإسرائيل دورا رئيسا في تكريسها من ضمن إسـتر              
 .معارضي السياسة األمريكية في المنطقة توطئة لنبذهم وعزلهم" شيطنة"تستهدف 

وفي هذا السياق ، لم يعد خافيا على أحد ، أن سوريا انتهجت مؤخرا سياسية مختلفة حيال العراق ، تقوم                    
وهـي لعبـت    العسكري ، بدل تسهيل عبورهم إلى العراق ،         " صيدنايا"في سجن   " المجاهدين"على وضع   

دورا ميسرا التفاق الدوحة وتشكيل الحكومة في لبنان ، وهـي فتحـت قنـاة تفـاوض عريـضة مـع                     
اإلسرائيليين عبر الوسيط التركي ، وتدعو صباح مساء لالنتقال إلى المفاوضـات المباشـرة بالرعايـة                

يزيـه ، ومـن      األوروبية ، وهي تتقارب مع أوروبا والغرب بخطى حثيثة ومن بوابـة اإلل             -األمريكية  
الواضح تماما أن الرئيس بشار األسد يرغب في أن يحل علـى مائـدة سـاراكوزي ، ضـيفا مـدججا                     

 .بالمنجزات واإلسهامات اإليجابية الملموسة
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في مقابل هذا األداء المتقدم والتصاعدي للدبلوماسية السورية ، تواصل الدبلوماسـية المـصرية أداءهـا           
الهشة ، غير المستقرة    " التهدئة"قة وملفاتها المتفجرة ، ويمكن القول أن        المتراجع في عدد من قضايا المنط     

وغير النهائية ، هي اإلنجاز الوحيد الذي حققته هذه الدبلوماسية خالل السنوات الماضية ، فـال مـصر                  
نجحت في الدخول على خط الوساطة بين الفلسطينيين ، وال هي تقدمت على خط المفاوضات الفلسطينية                

رائيلية ، وقد حلت تركيا محلها في الوساطة بين دمشق وتل أبيب ، مثلما حلت الدوحة محلها في                   اإلس -
الملف اللبناني ، ولم تفلح مقاطعتها في إحباط قمة دمشق أو منع انعقادها ، كما أن حدائقها الخلفيـة فـي                     

: أدوار أكبر مـن دوره    السودان وإريتريا ومنابع النيل ، باتت ساحة مفتوحة لالعبين كثر ، يضطلعون ب            
 .إسرائيل ، تركيا مرورا بإيران وعطفا على القوى الدولية القديمة منها والصاعدة حديثا على حد سواء

وكان الفتا أن أصواتا فلسطينية عدة ، انطلقت من قطاع غزة إثر صفقة التبادل المبرمة بين حـزب اهللا                   
ري في محادثات تبـادل األسـرى بـين حمـاس           وإسرائيل بوساطة ألمانية ، تدعو لتغيير الوسيط المص       

ضعف قدرة  : وإسرائيل ، ويعزو أصحاب هذه األصوات أسباب مطالباتهم هذه ، إلى جملة أسباب أهمها             
الوسيط على التأثير ، واستسهاله الضغط على الجانب الفلسطيني عندما تتعقد المفاوضـات ويستعـصي               

  .الحل ويتعذر الضغط على الجانب اإلسرائيلي
الصة أن سوريا في حلتها الدبلوماسية الجديدة ، تبدو مرشحة لمزاحمة مصر على القيام بدور الوسيط                الخ

على نار حامية ، قبل أن      " طبخته"النشط بين فتح وحماس ، مستندة في ذلك إلى إنجاز كبير سبق لها وأن               
اطة الـسعودية عليـه ،      ، ذاك االتفاق الذي لم تضف الوس      " اتفاق مكة "تقطفه الرياض وتقدمه على هيئة      

  .حرفا واحدا خارج خانة االسم الذي حمله
قبل أشهر قليلة ، كانت الدبلوماسية السورية ترسف بأغالل الشلل واإلعاقة ، بيد أنها اليوم تتحرك علـى                  
أكثر من جهة وغير محور ، مفككة أطواق العزلة المضروبة حولها ، فيما الدبلوماسـية المـصرية مـا                   

رض الشيخوخة وبطء حركتها وضعف مبادرتها ، وإذا ما ظل الحال على هذا المنوال ،               زالت تعاني عوا  
فليس مستبعدا أن تنتقل الوساطة     " البناء واإليجابي "وإن قدر لمسار اسطنبول التفاوضي أن يواصل تقدمه         

بين حماس وإسرائيل إلى دمشق ، ومن يدري ، فقد تختطـف العاصـمة الـسورية دور                 " التهدئة"حول  
وتـنظم اجتماعـا    " أنـابوليس "قاهرة وشرم الشيخ معا ، فتستضيف الحلقة الثانية أو الثالثة من مسلسل             ال
 ).وتستقبل مؤتمرات دولية لمحاربة اإلرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ؟،" منتدى دافوس"لـ

  ٨/٧/٢٠٠٨الدستور 
 

  مصر ومأساة الشعب الفلسطيني .٤٦
  محمد صالح المسفر. د 

ليال واحدا يقنعني بأسباب موضوعية تجعل مصر تتنكر للشعب الفلسطيني منذ اتفاقيـة كامـب               لم أجد د  
 حقبة الرئيس حسني مبارك، رحت ابحث في كل تركة جمال حمدان الفكريـة ــــ                ىديفيد وصوال إل  

كاتب مصري مرموق ــ واحمد بهاء الدين وكل مفكري مصر وكتابها الذين قضوا والمـشهود لهـم                 
 العروبة وانتهاء بما يكتب ويقول به الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل علني أجـد سـببا       بحبهم لمصر 

 فراعنة  ىواحدا يقنعني بحق مصر السادات ومن بعده مبارك في التنكر لفلسطين الشعب والجغرافيا وحت             
 .مصر لم يشيحوا بوجوههم عن فلسطين وبالد الشام شرقا

ا فهو شريان الحياة بالنسبة لها لكن روحها وعقلهـا معلقـان            ال يمكن أن تعيش مصر معزولة عن جنوبه       
بالمشرق من فلسطين تفاعلت مصر مع حضارات أخري لقد اهتم فراعنة مصر ببالد الشام والتي تمتـد                 
من حدود مصر الشمالية الشرقية من فلسطين وحتي حدود بـالد الرافـدين شـرقا ووقعـوا اتفاقيـات                   

من الشرق اعتنقت   . ل الميالد من اجل حماية مصر وأمنها واستقرارها       ومعاهدات مع ملوك بالد الشام قب     
مصر ديانتين شرقيتين المسيحية واإلسالم األولي من فلسطين والثانية من جزيرة العرب ومـع الـشرق                
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جحافل كبار فراعنة مصر تحتمس ورمسيس كانت قبلتهم بالد الشام للدفاع عـن             . كانت تجارتها الرابحة  
 مماليك مصر قطز والظاهر بيبرس للتصدي لموجات التتار والصليبيين فأنهم كانوا            مصر، وحينما خرج  

وحينما حاول غزاة مصر العتاة في العصر الحـديث أن يـدافعوا عـن              . في النطاق االستراتيجي لمصر   
إن هدف قوي الـشر     . وجودهم في مصر أدركوا أن أمنهم في مصر يقع علي شواطئ عكا في فلسطين             

اننا هو إحكام القبضة علي مصر وعزلها عن محيطها لالستبداد بها ومنعها من التواصل              األجنبية في زم  
يقول ميناحيم بـيغن    . مع أطراف قوتها ومجالها الحيوي ذلك ما تفعله أمريكا اليوم وما تحلم به إسرائيل             

ـ         : رئيس وزراء إسرائيل األسبق في حق مصر       ا مصر أشبه ما تكون بزجاجة قاعدتها في أسوان وعنقه
 . في سيناء، وإسرائيل هي قطعة الفلين التي تنحشر في عنق الزجاجة مصر لتقفلها وتختم عليها 

هل يقبل ساسة مصر اليوم بان تحشرهم قطعة فلين لتقفل علـيهم المنافـذ والمجـال الحيـوي لمـصر                    
 لتسخيرهم لخدمة مصالح قوي الشر؟ 

ب الفلسطيني واعرف دوافع الحصار والعـزل       اعرف األسباب والدوافع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشع        
واألسوار التي تقيمها لكن ال أحد يعلم لماذا مصر العروبة أو ان شئت الفرعونية تحكم الحـصار علـي                   

اإلدارة . الفلسطينيين جنوبا تضامنا مع حصار قطعان المستوطنات أسباط معسكرات الكيبـوتس شـماال            
لسطيني أمام حركة السفر بين القطرين وقبـل أن يفـتح           المصرية تعلن عن فتح معبر رفح المصري الف       

إذا فتح فال يمر منه اال العدد القليل من أصحاب الحاجة الضرورية كالمرضي             . تعود إلغالقه مرة أخري   
ما الذي يمنع مصر من ان تسمح بـسفر العـابرين           . مثال وليس كلهم اما غيرهم فيكون في الحدود الدنيا        

مفاوضات يتبعها مفاوضات مع القيادات الفلسطينية حـول معبـر   . لي القطاعالفلسطينيين وغيرهم من وا  
مصر دولة ذات سيادة فلماذا تخضع للهيمنة الصهيونية علي حدودها وترفض فـتح حـدودها إال                . رفح

لمـاذا  . بإشراف عدو مصر األول ــ إسرائيل ــ وبشهادة من األوروبيين الذين هم أسـباب مآسـينا    
 لعزل مصر عن    ٦٧ل مواد حائط بارليف الذي أقامه علي قناة السويس بعد حرب            مصر العزيزة تنقل ك   

. مجالها الحيوي شرقا وتقيمه هي ذاتها وبإرادتها ليكون عازال بين قطاع غزة ومجالها الحيوي مـصر                 
 مصر واجب وطني مصري في األساس هو ان تجعل عقيدتها اإلستراتيجية عدم السماح              ىوالحق أن عل  
 . بينها وبين جوارها العربي أيا كان هذا العازل سياسيا اقتصاديا عسكريا وحتي معنويابإقامة عازل

مصر هذه األيام تحضر لعقد لقاء مع قيادات من حركة حماس في القاهرة للمساومة نيابة عن إسـرائيل                  
م حول الجندي شليط المحبوس في غزة والذي يداه ملطختان بدماء الشعب الفلسطيني مصر تطلب تـسلي               

الجندي يقابله فتح معبر رفح وبعض اإلجراءات حول األسري الفلسطينيين االتجاه يسير إلي اإلفراج عن               
الجندي المحبوس مقابل اإلفراج عن عدد محدود من األسري الفلسطينيين الن عباس ورهطه في رام اهللا                

فـي  ) تعبير إسـرائيلي  (يقولون لبني صهيون إن إطالق سراح أسري فلسطينيين ملطخة أياديهم بالدماء            
الجانب المصري كما   ). ٧/٧/٠٨معاريف  (صفقة الجندي شليط مع حماس فهذا يكون شهادة وفاة السلطة           

 تقول وكاالت االنباء قدم تعهدات بإبقاء معبر رفح مغلقا حتي يتم اإلفراج عن الجندي شليط 
األشهر القادمة أشـهر    . ح إسرائيل مصر تتعهد بإبقاء الحدود مع فلسطين الجنوبية مغلقا لصال        !! يا للهول 

  غزة؟ ىدينية إسالمية حج وعمرة وموسم إجازات فماذا ستفعل مصر بالفلسطينيين العابرين من وال
  ٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يقسمون القدس .٤٧

 عوزي بنزيمان - هآرتس
مبكـى   بعد يومين من وصول قوات جيش الدفاع االسرائيلي الى حائط ال           ١٩٦٧في التاسع من حزيران     

استدعي أنور الخطيب محافظ القدس من قبل المملكة االردنية الى فندق االمبسادور على عجـل حتـى                 
. حاييم هرتسوغ الذي كان قد عين قبل مدة وجيزة حاكما عسكريا للضفة الغربيـة             ) احتياط(يقابل اللواء   
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حتـى يلتحقـوا بأسـرهم      الخطيب طلب منه السماح لعدد من العائالت العربية باالنتقال للضفة الشرقية            
: الحاكم االسرائيلي وافق ورفع من مستوى التوجه الى درجة خط تحـرك قـوي             . الموجودة في االردن  

لهذا الغرض قامت اسرائيل باسـتخدام      . تشجيع كل مواطن يقطن في شرقي القدس على االنتقال لالردن         
هيرتـسوغ  .  على مغادرتهادعاية مشجعة وخصصت نقليات منظمة حتى تحفز السكان العرب في المدينة  

 .لم ينس توجيه االوامر للخطيب بان يوقع على ورقة يؤكد فيها أن المبادرة للتهجير لالردن قد أتت منه
اغلبية عرب القدس احجموا عن استغالل هذه الفرصة السانحة واجتيـاز التهـر             . النجاح كان جزئيا فقط   

 وتشبعوا من شعارات الـصمود والتمـسك        ١٩٤٨م  للضفة االخرى وهم الذين اكتووا بنار النكبة في عا        
اولئك الذين وقعوا في هذا االغراء عادوا بعد بضعة اسابيع في ظل الضغوط الدوليـة التـي                 . باالرض

  . مورست على اسرائيل حتى تسمح بعودتهم الى منازلهم
رار الحكومـة    الخطيب بثمانية عشر يوما سنت في الكنيست ثالثة قوانين ترجمة ق           -بعد لقاء هيرتسوغ    

منذ ذلك الحين والدولة تتلوى مع      . بتوحيد القدس وتطبيق القانون االسرائيلي على شرقيها الى لغة رسمية         
التناقض النابع من رغبتها في اعتبار مناطق شرقي القدس جزءا ال يتجزأ من اراضيها الـسيادية رغـم                  

الذين اضـيفت علـيهم عبـر    (ب العرب الحقيقة المؤسفة المتمثلة بوجود عشرات االف المواطنين االجان    
التناقض ازداد حدة  مع السنين وتجسد مرة اخرى اثر عملية الجرافـة             ) السنين الهوية الوطنية الفلسطينية   

 . اميقبل خمسة ا" يافا"و " ري يسرائيلس"في شارعي 
عليه الى عضو   من الناحية الظاهرية تحول الجزء الملحق من اللحظة التي فرض فيها القانون االسرائيلي              

وفي كل  (من اعضاء الدولة ومنظومة القوانين المطبقة فيه تشبه تلك التي تسير الحياة في الجزء الغربي                
 .وهي مغايرة للقوانين المطبقة في الضفة الغربية) مناطق الدولة

"  ئمون  مقيمون دا "ليسوا مواطنين يحملون جنسية الدولة اال انهم        ) باغلبيتهم المطلقة (عرب شرقي القدس    
وملتزون بالواجبات مـن الناحيـة      " مقيم دائم "فيها وهم يستحقون الحصول على الحقوق التي تعطى لكل          

هم يحصلون على المخصصات من التأمين الوطني ويعاقبون مثل كل مخالف في البالد عنـدما           . االخرى
 . يرتكبون الجرائم

 حسام دويات في صور باهر لما فعله من         من هنا عندما يدعو باراك واولمرت ويقررون هدم منزل اسرة         
جريمة قتل وجرح العشرات من جرائها، انما يقومون بتعميق التناقض المتمثل في الـسعي االسـرائيلي                

نفس الشيء يقال عما يفعله المستشار القضائي للحكومة        . العتبار شرقي القدس جزءا عضويا من الدولة      
تى تستخدم عقوبة خاصة ضد عرب المدينة وهذا ما         عندما يعطي ضوء اخضر للحكومة ح     . ميني مزوز 

 . تفعله مؤسسة التأمين الوطني عندما تحرم عائلة المعتدي من حقوقها
 اوال وقبـل    -الدولة التي اعلنت عن ضم شرقي المدينة ملزمة بتحمل العبء المترتب على قرارها هذا               

الشطر الغربي حيث لم تجري العادة      كل شيء يتوجب تطبيق القوانين بصورة متساوية كما هو الحال في            
في بيت شـيمش ال يقومـون بحرمـان         . على هدم منازل عائالت القتلة وكذلك الحال في حولون ايضا         

المجرم من حقوقه في التأمين الوطني مهما كان مقيتا وبشعا وال يسمح لسلطات الدولة بالتنكيـل بعائلـة                  
على مواطني الدولة ناهيـك     " بيئية"ض عقوبة جماعية    المخالفين في ام الفحم القانون التشريعي يحظر فر       

عن ان هذا القانون والمنطق السليم ال يطيقان اضطهاد االقارب بما فيهم اقارب القتلة الذين يسعون الـى                  
 . ممارسة تقاليدهم وطقوسهم الدينية

مـن  صحيح ان القلب يتفطر عند مشاهدة مسار الدم الذي تركه المخربون من سـكان شـرقي القـدس                   
ورائهم، وصحيح ان هناك تناقضا شكليا  بالتزام سلطات الدولة بضبط نفسها والتصرف بعدالة ونزاهـة                
وفقا للقانون مع عائلة من خرق هذا القانون بمثل هذه الصورة الهدامة والعنيفة، اال ان من وضع توحيـد            

ادفة الى اعاقة وعرقلة اعـادة      القدس على رأس سلم اولوياته واهتماماته ومن يسن القوانين المتالحقة اله          
مهما كانت العمليات مؤلمة ومثيرة للغضب اال       .  ملزم بتحمل الثمن النابع من هذه السياسة       -تقسيم المدينة   
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اننا ال نستطيع ان ندعي السيادة على شرقي المدينة وتطبيق قانون منفرد خاص على سكانها العرب فـي                  
 .ذات الوقت

  ٧/٧/٢٠٠٨وكالة سما 
  

 هي وهم خطير.. في الضفة دون حل في القدسالتسوية  .٤٨
   عكيفا الدار- هآرتس

، مدمن على المخدرات، او مجرد انسان "ذئب وحيد"في هذه المرة ايضا هو " المخرب"كم من الجيد ان 
االعشاب . "المقدسيين ال يقومون بأعمالهم بتكليف من التنظيمات االرهابية" القتلة"المهم ان . مجنون
عندنا ايضا كان هناك طبيب غريب االطوار ارتكب مذبحة في . ان تنبت في كل حديقةيمكن " الضارة

وعن " من اجل الردع"لم يقترح احد هدم منزله . مسجد واقامت اسرته من اجله نصباً تذكاريا معتبراً
ها ان افترضنا انه انسان شاذ فتدمير منزل اسرته سيردع الشاذ التالي بنفس الدرجة التي تردع في. حق

عقوبة االعدام االشخاص الذين يقررون تفجير انفسهم في الباص على امل ان يكونوا في الجنة مع 
الردع ذو صلة باالمر عندما يتعلق باتجاهات ذات جذور في التيار المركزي وليس على . سبعين عذراء

 .هوامش المجتمع
 هما - بل اشد من ذلك بالء . نظيماً بعينهوقاتل الجرافة لم يمثال ت" مركاز هراف"القاتل في المعهد الديني 

من الممكن اكتشاف . يعبران عن حالة مزاجية في اوساط عشرات االف المواطنين في عاصمة اسرائيل
التململ االتي من االسفل ليس بحاجة في . مكان التنظيم االرهابي واخراجه عن القانون واعتقال قادته

هذا ما حدث في .  خاضعاً المرة شخص ولجمه اشد صعوبةالمقابل الى قيادة ويد توجهه، وهو ليس
التنظيمات لم تكن الصانع لتلك الموجة بل . االنتفاضة االولى وبدرجة معينة ايضا في االنتفاضة الثانية

 .امتطت فوق صهوتها
شاب فلسطيني، من سكان احد االحياء النائية في المدينة التي اصبحت خارج الجدار، قال لي انه يسأل 

فسه كل صباح وهو في طريقة الى العمل عندما يرى جموع الناس تتزاحم عند الحاجز، كيف يحدث ان ن
هذا الشخص ارسل ولديه الى مخيم صيفي مع ابناء شبيبة . العمليات التي تنفذ قليلة الى هذا الحد

سار الجدار بالصدفة او ليس بالصدفة، انطلق القاتالن من احياء خط التماس التي غير م. اسرائيليين
" غالف القدس. "الفاصل الذي حدد بقسوة وبقصر نظر حياة سكانها من النقيض الى النقيض دفعة واحدة

 -  كيلومتر اكثر من المسافة بين القدس وحيفا، عزل اغلبية عرب القدس ١٧٠الذي يمتد طوله الى 
ولئك الذين اصبحوا  الف شخص وهم ا٦٠. اولئك الذين يعيشون غربي الجدار عن اخوانهم في الضفة

 .خارج الجدار، ابعدوا عن اماكن عملهم ومدارسهم ومستشفياتهم في القدس
والبلدة القديمة " الحوض المقدس"الضم الزاحف باستمرار لالحياء اليهودية في شرقي المدينة بما في ذلك 

ن وضع االحتالل مع االستخفاف باألميركيين، يطمس الفرق بين الواقع في القدس الموحدة ظاهرياً وبي
. من الناحية السياسية يعتبر وضع سكان شرقي القدس اقل من وضع جيرانهم في الضفة. في الضفة

بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي ) المرحلة أ(اسرائيل ال تنفذ التزاماتها في خارطة الطريق 
 .المدينة وتحبط كل اطار قيادي سياسي محلي ينشأ

السؤال . يحرف االنظار عن قضية اصعب بإضعاف المرات" المخربين"هدم منازل الجدل الشعبي حول 
المقدسيين بصورة تختلف عن تلك التي تتعامل فيها " المخربين"ليس لماذا يتوجب التعاون مع عائالت 

هل يوجد بالفعل : في الضفة؛ بل ان السؤال يجب ان يكون" المخربين"اسرائيل منذ سنوات مع عائالت 
ليس هناك فرق حقيقي بين اولئك الذين حصلوا على هويات زرقاء . لتعامل معهم بصورة مغايرةمبرر ل

هل نجحت مخصصات التأمين الوطني من جهة والرقابة على الهجرة . اسرائيلية وبين سكان الضفة
 .قد انهارت" توحيد القدس"الفلسطينية من جهة اخرى في تغير تطلعات عرب القدس ام ان سياسة 
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اربعين عاما آن االوان ألن يدرك السياسيون ان تدمير منازل عربية اخرى وبناء منازل جديدة بعد 
في القدس مثل اي منطقة من البحر حتى النهر، يسود . لليهود لن يحول القدس الى مدينة اكثر توحيداً

كومات ح. واقع ثنائي القومية يسيطر فيه مجموعة عرقية واحدة بالقوة على مجموعة عرقية اخرى
اتبعت اتجاههم سياسة . اسرائيل بأجيالها المتعاقبة تعاملت مع عرب القدس وكأنهم طرفٌ معاد ال قيمة له

متوقع منهم ان يعبروا لهم عن االمتنان . التي اعلنت عن افالسها في باقي المناطق" االحتالل الحضاري"
كي كان قد خدم في القدس قال قبل دبلوماسي امير. ويتحولوا الى مواطنين مخلصين للكيان الصهيوني

 ".ال تكسروهم وال تشتروهم: "سنوات كثيرة عن عرب المدينة
ربما سيساعدنا ذلك . تدمير المنزلين في القدس سيهدم حاجزاً مصطنعاً آخر بين الفلسطينيين والفلسطينيين

  .حتى ندرك ان التسوية في الضفة من دون حل في القدس هي وهم خطير
  ٨/٧/٢٠٠٨دة الحياة الجدي

  
  :كاريكاتير .٤٩

  

  
  

  ٨/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  


