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    :السلطة
 ٤   الوحدة الوطنية استراتيجية ثابتة:حكومة هنية تتهم السلطة بعدم الجدية في الحوار .٢
 ٥  "إلطالق الحوار الوطني الفلسطيني"ل مع مصر عباس يؤكد أهمية التواص .٣
 ٥  الحوار لن يكون ثنائياً بل لجميع الفصائلو... مقاطعة مشعل عباس تعمد: عمرونبيل  .٤
 ٦  بقيادة الشاعرمن كتلة حماس البرلمانية  فياض التقى وفداً: تكشف" معا" .٥
 ٦ تيسير خالد يشيد بنتائج زيارة عباس لسورية ويدعو لحوار وطني شامل .٦
 ٦  وجود أي معتقل سياسي من فتح أو غيرها من الفصائل لديهاالحكومة المقالة تنفي  .٧
 ٦ " قذرة ضد حماسحرباً "في الضفة  إغالق المؤسسات الخيريةدهنية يع .٨
 ٧  هدف االجتياحات اإلذالل وإضعاف السلطة: فياض يندد بالغارات االسرائيلية .٩
 ٧  منظمة التحرير تدعو إلنفاذ قرار محكمة الهاي الدولية وهدم جدار الفصل العنصري .١٠
 ٧  استمرار االستيطان في القدس الشرقية  من تداعيات"سرائيلإ"الرئاسة الفلسطينية تحذّر  .١١
 ٨  السلطة لم تتلق جواباً رسمياً حول السماح بدفن دالل المغربي في رام اهللا: عريقات .١٢
 ٨   لضبط األسعار غزةالحكومة المقالة تضع آلية .١٣
 ٨ ...االختناق القضائي ناجم عن تخلف التشريعات والنقص في القضاة: علىالقضاء األرئيس  .١٤
    

    :المقاومة
 ٨ للحوار الوطني عباستصريحات قادة حماس التوتيرية تستهدف افشال مبادرة : بلعاوي .١٥
 ٩ حماس ترفض الحوار الثنائي مع فتح .١٦
١٧. ٩    مسؤولية تأخير الحوارحماسل الجبهة الديمقراطية تحم 
 ٩  وفد حماس يسلم القاهرة قائمة بالخروق اإلسرائيلية التفاق التهدئة .١٨
 ٩   تصعد حربها على مؤسسات حماس بنابلس"إسرائيل" .١٩
١٠  الفصائل تستنكر اعتداء االحتالل على المساجد والمؤسسات الخيرية بنابلس .٢٠
١٠   عاما٢٨ًالشعبية تنفي مسؤوليتها عن هجوم في إيطاليا قبل  .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠   وحدة سكنية في جبل ابوغنيم في القدس المحتلة٩٢٠خطة اسرائيلية جديدة إلضافة  .٢٢
١١    بتلقي مظاريف األموال من تاالنسكي في التحقيقات السابقة اولمرت يعترف .٢٣
١١  لسطينيين ضد الجيش والمستوطنينتتجاهل شكاوى الف" إسرائيل" .٢٤
١١ على قرية فلسطينية في الضفة الغربية" ١شارون "مستوطنون يطلقون صواريخ  .٢٥
١١  كشف عن مواقع األسلحة النووية اإلسرائيلية وأماكن تخزينهاي شبكة االنترنت ىعل موقع .٢٦
١٢   والمقدسيين٤٨مشاريع قوانين اسرائيلية لمصادرة أمالك عرب الـ  .٢٧
١٢  تعتقل عربيين بتهمة االنتماء للقاعدة"إسرائيل" .٢٨
١٢  "لسرائيإ" من العرب في اليهود أطول عمراً: تقرير .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٣   األول منذ سريان التهدئة في قطاع غزة هو قرب معبر كيسوفيمسقوط شهيد فلسطيني .٣٠
١٣  "إسرائيل" مستوطنة إلى ٦٠جدار الفصل سيضم : بتسيلم .٣١
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١٣  بية احتجاجاً على الجدار العازلظاهرون في الضفة الغرمتبين قوات االحتالل وصدامات  .٣٢
١٤   في القدسمسيرة جماهيرية ضد بناء الجدار في بيت حنينا .٣٣
١٤  االحتالل يقتحم عدداً من المساجد في نابلس .٣٤
١٤  في الضفة الغربية المقدسة  لألماكن"سرائيلإ"نتهاكات امفتي القدس يدين  .٣٥
١٤   الجاريمنذ بداية العام اًفلسطيني ١٤٨٢ اعتقلحتالل اال: مركز حقوقي .٣٦
١٥  رغم مرور ثالثة أسابيع على التهدئةالغزاويون يعيشون مأساة الحصار : تحقيق .٣٧
   

   :صحة
 ١٥  وفد طبي أوروبي يزور قطاع غزة إلجراء عمليات جراحيةالخضري يستقبل  .٣٨
   

   :لبنان
١٥ "إسرائيل"السنيورة يرفض عرضا إيطاليا للقيام بوساطة بين لبنان و .٣٩
١٥ ٢٠٠٦منذ حرب صيف حزب اهللا ضاعف قدراته الصاروخية ثالث مرات ": إسرائيل" .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦  وحماس لبحث صفقة األسرى" إسرائيل"مصر تسعى الستضافة مفاوضات غير مباشرة بين  .٤١
١٦  الجامعة العربية قاعدة الحوار الفلسطيني: موسى .٤٢
١٦  في إطار مبادرة السالم العربية" إسرائيل"أل أحد يعارض التطبيع مع : أبو الغيط .٤٣
١٧  تحرك عربي في مجلس االمن يدعو لوقف االستيطان .٤٤
١٧   أنقرة تتوقع مفاوضات مباشرة بمشاركة عسكريين إسرائيليين وسوريين : هآرتس .٤٥
١٧ األسد يأمل بدور فرنسي في عملية السالم .٤٦
١٨  السعودية تتراجع أمام الضغط اليهودي فتعدل عن دعوة ناطوري كارتا إلى مؤتمر األديان .٤٧
   

   :دولي
١٨  ار غزةلرفع الحواجز وينتقد حص" إسرائيل"األوروبي يدعو االتحاد  .٤٨
١٨   مجموعة الثماني تدعو لتجميد االستيطان وترحب بالتهدئة .٤٩
١٨   ألف أسير فلسطيني١١البرلمان األوروبي يطالب بإطالق  .٥٠
١٩   مليون يورو للسلطة الفلسطينية٢٠ايطاليا تقدم  .٥١

   
    :تاراتمخ
١٩  "إسرائيل"لى داخل إ نة صاروخية يكفي مدى بعضها للوصولترساتجارب ايران تكشف عن  .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  محمد السعيد ادريس... فلسطين إلى أين؟ .٥٣
٢٠  فريد أبو ضهير... لنتائج العكسيةوا.. اإلجراءات اإلسرائيلية .٥٤
٢٢  ياسر الزعاترة... !!عباس في دمشق والمصالحة المؤجلة .٥٥
٢٣  عدنان سليم أبو هليل... !!وإن بدا االنقسام مطلوباً والخالف مرغوباً .٥٦
٢٥  عمران الرشق... دهار حزب التحرير اإلسالمي في مستنقع انعدام األملنمو واز: فلسطين .٥٧
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 ٢٧  :كاريكاتير

***  
  
  وال تمانع من إشراك كل الفصائل في الحوار  ترفض اقتراحات عباس األمنية والسياسيةحماس .١

  رفـضت حمـاس حركـة   أن  فتحي صـباح ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/٧/٢٠٠٨الحيـاة   ذكرت  
الممارسات التي تمارسـها    "واعتبرت في بيان لها ان      ،  اقتراحات الرئيس محمود عباس األمنية والسياسية     

السلطة في رام اهللا تؤكد عدم جديتها في اتجاه الحوار، بل وجعلت من مبادرة الرئيس عباس غطاء لكـل                
لكؤ االحتالل في تنفيذ اسـتحقاقات التهدئـة        شيء سيئ يقوم به االحتالل في غزة والضفة، بما في ذلك ت           

ـ        واعتبر الناطق باسم حركة      تاجراً من القطاع   ١٢والتضييق على تجار القطاع ووقف وكاالت تجارية ل
  .ال تعني الحوار الشامل الذي رحب به" انتقائية"حماس فوزي برهوم االقتراحات 

رحبت حركة حماس :  أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي وأوردت 
 رأب الصدع القائم في الساحة الفلسطينية، ىأمس األربعاء بإجراء حوار فلسطيني داخلي شامل يهدف إل

 إعادة هيكلة األجهزة األمنية وتشكيل لى جوالته اىمؤكدة رفضها لعقد حوار مشروط يستند في أول
س في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منه ان وقال فوزي برهوم الناطق باسم حما، حكومة انتقالية

حركته تؤكد احترامها ألي حوار وطني فلسطيني شامل ينهي حالة االنقسام الداخلي ويوحد الجبهة 
وأكد أن هذا الحوار يجب أن ، الداخلية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية

إستراتيجية، موضحاً أن هذه اإلستراتيجية تتمثل في االتفاق علي يكون حوارا وطنيا فلسطينيا شامال له 
جملة من المبادئ، من خالل جلوس األطراف علي طاولة حوار وطني مفتوح توضع فيه كافة الملفات 

 .وأكد المتحدث باسم حماس أن حركته ستلتزم وستحترم ما يتم التوافق عليه فلسطينيا، حسب األولوية
 ى حماس حريصة عل:وقال .نع في مشاركة كل الفصائل في الحوار الداخليوذكر أن حماس ال تما

 هناك قضايا :وأضاف .مشاركة الجميع وتوافق الجميع إلنهاء الخالفات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني
  .تخص حركتي فتح وحماس لوجود خالفات بينهما لكن مجمل القضايا تحتاج إلي مشاركة الجميع

  
   الوحدة الوطنية استراتيجية ثابتة: السلطة بعدم الجدية في الحوارحكومة هنية تتهم .٢

 في تطور الفت، اتهمت الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية السلطة الفلـسطينية             : فتحي صباح  -غزة  
 .بعدم الجدية في إجراء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، كما اتهمت حكومة تسيير األعمال برئاسـة د               

ض بالتماهي مع االحتالل في سياسة إغالق المؤسسات التابعة لحركة حماس في الضفة الغربية،              سالم فيا 
وقالت الحكومة في ختام اجتماعها األسبوعي الذي عقدته في مدينة غزة أول من امس إن الوحدة الوطنية                 

 جاهـدين علـى     استراتيجية ثابتة ألننا ندرك أهميتها وضرورتها في كل األوقات ونعمـل          "بالنسبة إليها   
الممارسات التي تمارسها السلطة في رام اهللا تؤكد عدم جديتها فـي            "واعتبرت في بيان لها ان      ". تحقيقها

اتجاه الحوار، بل وجعلت من مبادرة الرئيس عباس غطاء لكل شيء سيئ يقوم به االحتالل فـي غـزة                   
تضييق على تجـار القطـاع ووقـف        والضفة، بما في ذلك تلكؤ االحتالل في تنفيذ استحقاقات التهدئة وال          

ـ   ال إمكان النطالق الحوار في ظـل اسـتمرار الفيتـو           : "وقال".  تاجراً من القطاع   ١٢وكاالت تجارية ل
األميركي وتواطؤ سلطة رام اهللا مع االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية ومقدراته التي بناهـا                

  ".بالدم والعرق والصمود
رسة التي تشنها قوات االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية وتـستهدف تحديـداً       الحملة الش "ونددت بـ   

مجـزرة  "ووصفت هذه اإلجراءات بأنهـا      ". الجمعيات الخيرية الراعية ألسر الشهداء والجرحى والفقراء      
إنسانية ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الهدف منها تجويعه وتركيعه وكسر إرادتـه حتـى يرضـخ                 
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واعتبرت ان   ".األميركية والصهيونية، ويقبل بسياسة األمر الواقع الحياتية واإلنسانية واليومية        لالمالءات  
هذه الممارسات العنصرية االسرائيلية منفصلة عما قامت به ما تسمى حكومة فياض وأجهزة السلطة من               "

ـ              ١٠٠إغالق أكثر من     ن هـذه    مؤسسة، بل قام عدد من مسؤولي الحكومة بمحاولة نـزع الـشرعية ع
المؤسسات في شكل يتماهي مع المبدأ ذاته في تبادل األدوار في االعتقاالت السياسية الهادفة إلى إفـراغ                 
الضفة من عناصر الصمود وعناوين الرفض للسياسات العبثية المدمرة التـي تتبعهـا الحكومـة غيـر                 

  ".الشرعية وبعض القيادات في رام اهللا
  ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  "إلطالق الحوار الوطني الفلسطيني" التواصل مع مصر عباس يؤكد أهمية .٣

أكد الرئيس الفلـسطيني     :.)أ.ب.د( ونقالً عن وكالة  رام اهللا،   من   ١٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
محمود عباس خالل اجتماع عقد برئاسته، أمس، للجنة متابعة الحوار الوطني أنه من المهم التواصل مع                

، صدر عـن االجتمـاع      )وفا(وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية      ". ارإلطالق مسيرة الحو  "مصر  
الدور المهم للرئيس السوري بشار األسـد، رئـيس القمـة           "بيان أشار إلى أن لجنة متابعة الحوار أكدت         

خالل زيـارة   " نتائج اللقاء بين الرئيس األسد والرئيس أبو مازن       "وأشادت ب   ". العربية في إنجاح الحوار   
  .ئيس الفلسطيني األخيرة لدمشقالر

كدت مـصادر   أ : من وليد عوض   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
فلسطينية لـ القدس العربي امس بأن الرئيس عباس اكد للجنة متابعة الحوار المنبثقة بان مـصر مكلفـة                  

ورة العناصر التي سيستند اليها الحوار الفلسطيني       حاليا باجراء اتصاالت مع جميع الفصائل الفلسطينية لبل       
  .المرتقب النهاء االزمة الداخلية

وضح قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية عقب انتهاء لقـاء لجنـة               أومن جهته   
متابعة الحوار بعباس امس ان الفصائل بانتظار القرار الذي تتخذه مصر بشأن الوقـت المناسـب لبـدء                  

  . والفصائل الفلسطينية بهدف لبلورة عناصر يستند اليها الحوار الوطني عند انطالقتهىاتصاالتها مع القو
  
  الحوار لن يكون ثنائياً بل لجميع الفصائلو...  مقاطعة مشعلعباس تعمد: عمرونبيل  .٤

ن الرئيس بشار   أ" الحياة" كشف السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو لـ          : جيهان الحسيني  -القاهرة  
القيام بدور ايجابي مع األميـركيين      "األسد طلب من الرئيس محمود عباس خالل لقائهما في دمشق أخيراً            

الرئيس الفلسطيني تعمد مقاطعة رئـيس      "، موضحاً أن    "مع أميركا ) السورية(العالقات  ) تحسين(في شأن   
دمشق رداً على رسـالته االسـتفزازية       المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أثناء زيارته األخيرة ل         

األسد عرض على عباس لقاء مشعل وأخبره بأنه صاحب القرار          "وقال إن   ". التي بعث بها إلى قادة عرب     
  ".أي ضغوط على أبو مازن إلجراء اللقاء) السوريون(لم يمارسوا : "، مضيفا"في هذا األمر

ود لن يكون ثنائياً بل شامل لجميع الفـصائل         الحوار المنش : "وعلى صعيد الحوار الفلسطيني، قال عمرو     
السوريين أكدوا ألبو مازن دعمهم الكامل لعقد الحوار الشامل في القاهرة، كمـا     "، موضحا أن    "الفلسطينية

وأشار ". أكدوا دعمهم التفاق التهدئة الذي أبرم الشهر الماضي بوساطة مصرية بين اإلسرائيليين وحماس            
كة سورية لدعوته من أجل إطالق الحوار، وأن الرئيس السوري عرض           عباس حصل على مبار   "إلى أن   

  ".المساعدة في إنجاحه
  ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
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  بقيادة الشاعرمن كتلة حماس البرلمانية  فياض التقى وفداً: تكشف" معا" .٥
 سـالم فيـاض،     .االخبارية المستقلة من مصادر ثقة، ان رئيس الوزراء د        " معا" علمت وكالة    :بيت لحم 

 .التقى قبل يومين وبشكل سري وبعيد عن االعالم، بوفد من قادة كتلة التغييـر واالصـالح، برئاسـة د                  
ان اللقـاء   " معـا "وعلمت وكالة    .ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الحادية عشرة         

اخلي، كمـا نـاقش     تضمن نقاشا لالوضاع الداخلية، وسبل تحريك الحوار والمصالحة النهاء االنقسام الد          
بالـشاعر اال انـه     " معا"واتصلت وكالة    .قضايا حقوق االنسان، واالعتقاالت واغالق الجمعيات، ومثلها      

  .رفض التعليق على هذا الخبر
ان الشاعر كان ضمن مجموعة من الشخصيات الفلـسطينية القياديـة           " معا"من جهة اخرى عملت وكالة      

  .، لمناقشة قضايا فلسطينيةالتي التقت مع مركز كارتر في رام اهللا
  ٩/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
 تيسير خالد يشيد بنتائج زيارة عباس لسورية ويدعو لحوار وطني شامل .٦

اشاد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية وعـضو المكتـب              : رامي دعيبس 
ئج االيجابية للزيارة التي قام بهـا الـرئيس محمـود           السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالنتا     

عباس الى دمشق، واللقاءات التي جرت مع الرئيس السوري بشار االسد وكبار المسؤولين الـسوريين،               
وحذر تيـسير خالـد مـن        .كما اشاد باللقاءات التي أجراها الرئيس مع العديد من قادة القوى الفلسطينية           

لساحة الفلسطينية، وتدعو للعودة الى تجارب الحوار الثنائي بين حركتي          االستجابة لمناورات تجري في ا    
فتح وحماس، لما تنطوي عليه اية استجابة لمثل هذه المناورات والدعوات من تكـرار لتجـارب سـابقة         

ودعا في في الوقت نفسه الى مواجهة هذه المناورات والدعوات باالنتقال فورا الى حوار وطنـي                 .فاشلة
ة عربية اتفق عليها االشقاء العرب في القمة العربية، التي انعقدت مؤخرا في دمشق، وذلـك                شامل برعاي 

 .  للبحث الجاد والمسؤول في انهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفقا لما جاء في المبادرة اليمنية
  ٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 رها من الفصائل لديهاوجود أي معتقل سياسي من فتح أو غيالحكومة المقالة تنفي  .٧

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في الحكومة المقالة وجود أي معتقل سياسي من فتح أو غيرها من                : غزة
. الفصائل لديها، مؤكدة أن المعتقلين من المحسوبين على فتح موقوفون على خلفيات جنائية وأمنية بحتـة               

نسخة عنه، أن ثمانيـة     " الشرق االوسط "ن تلقت   وذكرت الوزارة في كشف تفصيلي بأسماء كافة المعتقلي       
من بين المعتقلين الذين تضمنهم كشف لحركة فتح قالت إنهم معتقلون في القطاع، كان قد أفرج عنهم في                  

 .وقت سابق
 ١٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 " قذرة ضد حماسحرباً " في الضفة إغالق المؤسسات الخيريةدهنية يع .٨

قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، اليوم األربعاء إن : ألفت حداد ورأفت الكيالني
يأتي في " إلغالق عشرات الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية في الضفة الغربية "إسرائيل"حملة 

واتهم هنية، في تصريحات للصحافيين خالل زيارته مقر وزارة ، ضد حركة حماس" سياق حرب قذرة
على الجمعيات الخيرية " الحرب اإلسرائيلية"دينة غزة، السلطة الفلسطينية بالمشاركة في األوقاف في م

 جمعية ١٠٠، مشيراً إلى أن السلطة كانت قد أغلقت من قبل أكثر من "بسبب أحقاد داخلية"في الضفة 
ل األيام  جمعية ومؤسسة مدنية في مدينتي نابلس ورام اهللا خال٣٧واعتبر إغالق إسرائيل نحو ، بالفعل



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١٣٤:         العدد                  ١٠/٧/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

، مطالباً بوقف هذه اإلجراءات بشكل فوري وإعادة فتح "بأنه جريمة بشعة ضد اإلنسانية"الثالثة الماضية 
 ."التي ال ترعى سوى أبناء الشهداء والجرحى"تلك الجمعيات 

  ١٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  هدف االجتياحات اإلذالل وإضعاف السلطة: فياض يندد بالغارات االسرائيلية .٩

 سالم فياض رفض السلطة الوطنية المطلق لتعديات الجيش         .اكد رئيس الوزراء د    :ز الدين كتب حسام ع  
 .االسرائيلي على مؤسسات مدينة نابلس، وإغالقه للمركز التجاري، وغاراته علـى المـدن الفلـسطينية              

 ال  ان هذه الحركات االستعراضية   : واعتبر في تصريحات عقب استقباله وزير الخارجية االيطالي الزائر        
يقصد منها سوى إذالل الشعب الفلسطيني، وال ينجم عنها إال اضعاف السلطة الوطنية، والجهـود التـي                 
تقوم بها الحكومة الفلسطينية لفرض االمن والنظام، واإلنعاش االقتـصادي، وتـوفير الحيـاة الكريمـة                

ادت وتيرة الغارات    إلى انه منذ منتصف شهر حزيران الماضي ازد        أشارو .ومقومات الصمود للمواطنين  
عن معدالتها السابقة، واعتبر أن ما يجري على األرض يتعارض تماماً مـع مـا       %  ٥٠بما ال يقل عن     

  .تعلنه الحكومة االسرائيلية من إجراءات لتوفير ما تسميه مناخات ايجابية
 ١٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  هدم جدار الفصل العنصريمنظمة التحرير تدعو إلنفاذ قرار محكمة الهاي الدولية و .١٠

دعت منظمة التحرير الفلسطينية امس األمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وحركـات           :  وليد عوض  - رام اهللا 
السالم العالمية والدول العربية، إلي العمل الجاد لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في الهاي الذي يقضي                

وطالبت دائرة العالقات الخارجية     .ائيل في الضفة الغربية   بعدم مشروعية الجدار الفاصل الذي تقيمه إسر      
بالمنظمة في بيان صحافي بمناسبة الذكري الرابعة لصدور القرار بـ تدخل دولي لتفعيل القرار القاضي               

وأشارت الدائرة إلي أن إسرائيل تواصل       .بعدم شرعية الجدار وبهدمه وتعويض المتضررين من وجوده       
 تجاهلها لقرارات الشرعية الدوليـة، وتمـارس أبـشع          ىب الفلسطيني وتصر عل   انتهاكاتها لحقوق الشع  

وأشـادت الـدائرة، بجهـود       .الجرائم اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق الفلسطينية          
المتضامنين الدوليين وحركات السالم اإلسرائيلية، وجهود أبناء الشعب الفلـسطيني فـي التـصدي لــ        

  .طان الذي أخذ يتصاعد في كافة األراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلةسرطان االستي
  ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   من تداعيات استمرار االستيطان في القدس الشرقية"سرائيلإ"الرئاسة الفلسطينية تحذّر  .١١

 القدس المحتلة، عبـدالرؤوف أرنـاؤوط،      نقالً عن مراسلها في    ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية   نشرت  
حذرت الرئاسة الفلسطينية أمس من تداعيات استمرار االستيطان في القدس الشرقية على            :  الوكاالت وعن

إننا نحذر الحكومة   "وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة         . المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  
لفلسطينية وخاصـة فـي القـدس       اإلسرائيلية من تداعيات استمرار األنشطة االستيطانية في األراضي ا        

وأضاف في رده على إعالن بلدية القدس عن موافقة لجنـة تخطـيط             ". الشرقية على عملية المفاوضات   
إن هـذه   " مسكنا في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة،          ٩٢٠مدني إسرائيلية على مشروع لبناء      

 بمصداقية اإلدارة األمريكية التي لم تبذل       كما تمس "وتابع  ". السياسة تمس بجدية إسرائيل في المفاوضات     
  ".ما يكفي من جهود وضغوط لوقف هذه السياسة المدمرة لعملية السالم

 السفير الفلسطيني في االمم المتحدة رياض منـصور         دانا: نيويوركمن   ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  
  .ام احاديث السالم االستيطان، معتبرا ان العملية االستيطانية تشكل عائقا كبيرا امعملية
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  السلطة لم تتلق جواباً رسمياً حول السماح بدفن دالل المغربي في رام اهللا: عريقات .١٢
صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية أن الـسلطة              .  أكد د  :نابلس

دة دالل المغربي في مدينة     الفلسطينية لم تتلق رداً رسمياً من الحكومة االسرائيلية يسمح بدفن جثمان الشهي           
إن السلطة تقدمت بطلب رسمي الـى الحكومـة         ": "معا"وقال في تصريح خاص لـ       .رام اهللا حتى االن   

االسرائيلية للسماح بدفن جثمان الشهيدة دالل وجاثمين كافة الشهداء الفلسطينيين الذين سيتم اإلفراج عنهم              
  .الفلسطينيةضمن صفقة التبادل مع حزب اهللا في أراضي السلطة 

  ٩/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  الحكومة المقالة تضع آلية لضبط األسعار غزة .١٣

بدأت الحكومة المقالة في غزة بوضع ترتيبات تهدف إلي توزيع المـواد والـسلع              :  أشرف الهور  - غزة
 مدار العام   ى بإدخالها إلي القطاع للقضاء علي ظاهرة السوق السوداء التي تفشت عل           "إسرائيل"التي تسمح   

وذكر حاتم عويضة مدير مكتب وزير االقتصاد في الحكومة المقالة أن وزارته             .المنصرم في قطاع غزة   
شكلت لجنة وطنية بهدف وضع آلية لتوزيع األسمنت المستخدم في عمليات اإلنشاء والبناء والذي سمحت               

 هذه اللجنة حددت سعر بيع األسمنت       وذكر أن  .إسرائيل بإدخاله إلي القطاع بعد انقطاع دام أكثر من عام         
  . تحديد أولويات البيعىللمستهلك بحيث ال يتجاوز تسعيرة الوزارة، إضافة إل

  ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 ...االختناق القضائي ناجم عن تخلف التشريعات والنقص في القضاة: علىالقضاء األرئيس  .١٤

االعلى، رئيس محكمة العـدل العليـا المستـشار          أقر رئيس مجلس القضاء      : ابراهيم ابو كامش   -البيرة  
عيسى أبو شرار، بوجود االختناق القضائي في المحاكم والناجم عن ضعف وتخلف التشريعات القضائية،              
والنقص في عدد القضاة واإلداريين وضعف كفاءة البعض منهم، وضعف سـيادة القـانون، والتمويـل                

محاكم، باالضافة الى الظروف الموضوعية الخارجة عـن        والموازنات، وعدم مالءمة الكثير من مقار ال      
جاء ذلك خـالل مـؤتمر       .االرادة الذاتية والمتصلة بممارسات االحتالل في االراضي الفلسطينية المحتلة        

صحفي عقده المستشار القاضي أبو شرار بمشاركة عدد من القضاة أعضاء مجلس القضاء االعلى، فـي                
، ٢٠٠٧عن اصدار التقرير السنوي الثالث لمجلس القضاء االعلى للعـام           مقر المجلس بالبيرة، أعلن فيه      

وشدد أبو شـرار علـى       .وتحدث فيه أيضا عن انجازات المجلس واحتياجات القضاء ومعوقات التطور         
  .وجوب توفير االمن للقضاة والنيابة العامة

 ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  للحوار الوطنيعباس افشال مبادرة تصريحات قادة حماس التوتيرية تستهدف: بلعاوي .١٥

 إن استمرار التصريحات : قال حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، امس:وفا –رام اهللا 
العبثية والتوتيرية والممارسات الالمسؤولة التي تقوم بها حركة حماس وقياداتها، سواء في قطاع غزة أو 

عادة الوحدة الوطنية والروح الوطنية للقضية الفلسطينية خارج الوطن، تهدف إلفشال مبادرة الرئيس إل
وأضاف بلعاوي في ، عبر الحوار الوطني الشامل إلنهاء إفرازات وتبعات االنقالب في قطاع غزة

تصريح صحفي أن رموز االنقالب في حماس تواصل عبثيتها المدمرة سواء باألفعال أو التصريحات أو 
د حركة فتح، انطالقا من منطق مفاده أن ال صحة وال مصداقية وال التلميحات، وخاصة ضد الرئيس وض

شرعية إال لما تقوله أو تفعله أو يتطابق ومصلحتها وحماية مشروع إمارتها االنفصالية في غزة، حتى 
 . ولو كان ذلك على حساب أرواح وجماجم أبناء الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني برمته
 ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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 حماس ترفض الحوار الثنائي مع فتح .١٦

، حماس عقد حوارات ثنائية بينها وبين حركة فتحرفضت حركة : وكاالتال -أنس عبدالرحمن - غزة
جاء ذلك على لسان ابراهيم أبو النجا مفوض ، رغم الضغوطات التي مورست عليها مؤخرا بهذا الشأن

ل نظمته الحركة الثالثاء بتخريج دورة في االعالم عام االعالم والتعبئة الفكرية بحركة فتح خالل احتفا
 نرفض أي حوار ثنائي، وعلى الجميع الذهاب إلى الحوار فتحوقال أبو النجا نحن في حركة ، بغزة

وأشار القيادي في ، الوطني بمنطق صحيح وبدون االمساك بأوراق صغيرة تعتبر أوراقا ضاغطة علينا
وصف ، كما  واقليمية كبيرة من اجل الذهاب إلى حوار ثنائيفتح إلى أن حركته تعرضت لضغوط عربية

 . أبو النجا التهدئة بأنها تهدئة من طرف واحد، مشيراً إلى المذابح اليومية التي ترتكبها قوات االحتالل
 ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
١٧. مسؤولية تأخير الحوار حماسل الجبهة الديمقراطية تحم   

بهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم ان إحدى العقبات التي كشف عضو المكتب السياسي للج
، وشدد على فتح على إجراء حوار ثنائي مع حركة حماستعترض الحوار الفلسطيني هي إصرار حركة 

  . ان الفصائل تريده حواراً شامالً غير مجتزأ
 ١٠/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   

  
  روق اإلسرائيلية التفاق التهدئةوفد حماس يسلم القاهرة قائمة بالخ .١٨

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس إن وفد الحركة الذي بدأ اجتماعاته، أمس، في  :حسن جبر
وقال ، القاهرة يحمل رسالة بالخروق اإلسرائيلية للتهدئة المعلنة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية

 تعطل أهم "إسرائيل"األهم في لقاءات الوفد، مشيراً إلى أن إن ملف التهدئة هو العنوان " األيام"برهوم لِـ 
سنطالب مصر بأن ترعى اجتماعاً عاجالً لألطراف  كما أننا بند من بنود التهدئة والمتمثل في معبر رفح

وأكد برهوم أن وفد حماس سيستمع ، "السلطة الوطنية، وحماس، واألوروبيين"في معبر رفح  المشاركة
مصري حول أية مستجدات بشأن صفقة تبادل األسرى، الفتاً إلى أن حماس معنية كذلك من الجانب ال

ووفقاً لبرهوم، سيناقش وفد حماس كذلك قضايا الحوار ، بالفصل بين صفقة األسرى واستحقاقات التهدئة
وعن مستجدات قضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد ، الوطني وكيفية إيجاد مظلة عربية الستئناف الحوار

، أكد برهوم عدم وجود أية مقترحات جديدة، الفتاً إلى أن وفد حماس ذهب إلى مصر لالستماع شاليت
مازالت : وتابع، األمر منوط باالحتالل ومدى استجابته للجهد المصري: وقال، حول أي شيء جديد

ادل إن صفقة التب: وقال، شروط الفصائل اآلسرة قائمة، ولم نقدم مقترحات جديدة أو نتلقى مقترحات
ستتضمن قيادات من جميع الفصائل، مشيراً إلى أن حماس رفضت عرضاً ألن تتضمن قائمة صفقة 

  .شاليت قيادات حماس فقط
 ١٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  تصعد حربها على مؤسسات حماس بنابلس"إسرائيل" .١٩

في الضفة " مدنيةبنية حماس ال"واصل الجيش االسرائيلي، حربه ضد ما يسميه : كفاح زبون: رام اهللا
فأغار، أمس، على . الغربية، في محاولة لتجفيف منابع حماس المالية، والحد من قدراتها على الصمود

مجلس بلدية مدينة نابلس شمال الضفة، ومجلسي بلديتي، تل وقبالن، غرب وجنوب المدنية، واستولى 
 حافالت من مدرسة اسالمية، ٥كما اقتحم الجيش ستة مساجد، وصادر . على أجهزة كومبيوتر ووثائق

ويبدو ان الحرب التي اعلنتها ، وأغلق دارا للقرآن، ومعامل خياطة، ومركزا تجاريا كبيرا وسط المدينة
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اسرائيل، منذ االثنين ضد بنية حماس التحتية، ستطال كل المؤسسات والجمعيات والمحال التجارية 
وتتركز حملة اسرائيل ضد . حماس أو مقربة منهاوالمدارس والمساجد التي يشتبه الجيش في انها تتبع 

 وفي سياق .اال ان مصادر اسرائيلية تقول ان الحملة ستتوسع.  حماس في الضفة"معقل"نابلس التي تعتبر 
اللندنية، أمس، أن إسرائيل منعت منظمة خيرية بريطانية من " التايمز"الحملة اإلسرائيلية، أفادت صحيفة 

 .حماسضفة الغربية وقطاع غزة بتهمة إقامة ارتباطات مالية بحركة مواصلة نشاطاتها في ال
  ١٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 الفصائل تستنكر اعتداء االحتالل على المساجد والمؤسسات الخيرية بنابلس  .٢٠

ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي " حركة األحرار الفلسطينية"استنكرت : ألفت حداد ورأفت الكيالني
  ."على المؤسسات الخيرية والمساجد بمدينة نابلس المحتلة داءاتمن اعت

الحملة العدوانية الممنهجة التي تشنها قوات "ومن جهتها أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن 
االحتالل اإلسرائيلي ضد المساجد ودور القرن الكريم والمؤسسات الخيرية في الضفة، حلقة من حلقات 

ن الشامل بحق الشعب الفلسطيني، ودليل على نوايا العدو اإلسرائيلي الذي يتخذ من الحرب والعدوا
  ."المفاوضات غطاء الستمرار عدوانه على شعبنا

نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية حاشدة مساء أمس، الثالثاء، انطلقت من أمام مسجد  من جهتها
ة التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلية ضد الجمعيات الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا، وذلك تنديداً بالحمل

  .والمؤسسات الخيرية واإلسالمية في محافظات ومدن الضفة الغربية
إن حملة االستهداف اإلسرائيلية للجمعيات والمؤسسات "قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان و

وطالب الناطق ، " الفلسطيني لكسر إرادتههو بمثابة طور جديد في الحرب الشاملة التي تشن على الشعب
باسم الجبهة المؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية والمؤسسات الدولية المعنية ذات الصلة للتحرك من 

المحارق والمجازر السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية التي تشن على الشعب "أجل وقف هذه 
  ."دون هوادة

 ٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   عاما٢٨ً تنفي مسؤوليتها عن هجوم في إيطاليا قبل الشعبية .٢١

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما قاله الرئيس االيطالي االسبق فرانشيسكو كوسيغا من أن : غزة
 عاماً، ٢٨الجبهة مسؤولة عن تدبير الهجوم على محطة قطارات مدينة بولونيا، شمال شرقي إيطاليا قبل 

 وقالت الجبهة ان ال عالقة بتلك الحادثة التي اشار اليها كوسيغا في ، شخصا٨٥ًواسفر عن مقتل 
الجبهة الشعبية إذ تؤكد نفيها لكل تلك المزاعم "واضافت ان . "كورييري ديالسييرا"تصريحاته لصحيفة 

تعرب عن أسفها الشديد لما وصل إليه بعض السياسيين في إيطاليا من اختالق األكاذيب خدمة لسياسات 
في الوقت الذي تجري فيه اتصاالت "واشار البيان الى أن هذا االتهام للجبهة يأتي . " ضد شعبناعدوانية

 ." أوروبية بهدف الحصول على دعم أوروبي للقضية الفلسطينية-فلسطينية 
 ١٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   وحدة سكنية في جبل ابوغنيم في القدس المحتلة٩٢٠خطة اسرائيلية جديدة إلضافة  .٢٢

اعلنت بلدية القدس امس االربعاء عن موافقة لجنة تخطيط مدني اسرائيلية           :  وليد عوض  - س المحتلة القد
 : مسكنا جديدا في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة، وافاد بيان للبلديـة             ٩٢٠ مشروع لبناء    ىعل

، في اشارة الـي  )مجبل ابو غني  ( وحدة سكنية في حار حوما       ٩٢٠وافقت لجنة التخطيط المدني علي بناء       
  .الحي الواقع في القدس الشرقية والذي يسكنه اكثر من عشرة آالف شخص
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 الف منزل جديد خالل السنوات العشر المقبلة في         ٤٠ويعد مشروع حار حوما جزءا من خطة لبناء نحو          
ـ    /احياء في القدس الشرقية والقدس الغربية وافقت عليها وزارة االسكان في حزيـران             ي،  يونيـو الماض

 .حسبما صرح مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس
  ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   بتلقي مظاريف األموال من تاالنسكي في التحقيقات السابقة اولمرت يعترف .٢٣

 في عنوانها الرئيسي ان أولمرت اعتـرف فـي          "معاريف"أوردت صحيفة    :زهير اندراوس  - الناصرة
 أموال من رجل األعمال اليهودي األمريكي مـوريس         ىف تحتوي عل  التحقيقات السابقة معه بتلقي مظاري    

 خالل التحقيق معه، بأن المبالغ المذكورة كانت عبـارة عـن مئـات الـدوالرات                ىتاالنسكي، لكنه ادع  
  .واستخدمت لتغطية تكاليف إقامته في الخارج خالل عدة زيارات قام بها إلي الواليات المتحدة األمريكية

 إن محققي الشرطة استجوبوا في الواليـات المتحـدة نـشيطة            "هآرتس"الت صحيفة   ، ق ىمن ناحية أخر  
ـ                أنهـا   ىليكودية سابقة تدعي شارون تصور كان رجل األعمال اليهودي األمريكي تاالنسكي قد أشار إل

  . أولمرتىشاهدته في عدة مناسبات يسلم النقود إل
كون التحقيق القادم مع أولمرت مستفيـضا        إن الشرطة أرادت ان ي     "يديعوت أحرونوت "من جانبها قالت    

  . خضوعه لتحقيق يمتد لساعتين ليس إالىويدوم سبع سنوات لكن رئيس الوزراء رفض ذلك ووافق عل
  ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  تتجاهل شكاوى الفلسطينيين ضد الجيش والمستوطنين" إسرائيل" .٢٤

نشر أمـس ان    " يش دين "ع عن حقوق االنسان     للدفا" اإلسرائيلية"أفاد تقرير صادر عن المنظمة      : ب.ف.أ
من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون في الـضفة الغربيـة بـسبب            % ٩٠تتجاهل  " اإلسرائيلية"الشرطة  

 ملفات فتحـت فـي      ٢٠٥وأشار التقرير إلى انه من أصل        ".إسرائيليين"تعديات مختلفة عليهم من جانب      
 ١٣ منها فقط فعلياً وتم توجيه اتهامات في         ١٦٣رطة في   نظرت الش " يش دين "السنوات الماضية وتابعتها    

فيما فقد  ) من االجمالي % ٩١( ملفاً   ١٤٩وأوضح التقرير انه تم اغالق      ). من االجمالي % ٨(قضية فقط   
 .          آخر لم يتم النظر فيه أبداً

  ١٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  نية في الضفة الغربيةعلى قرية فلسطي" ١شارون "مستوطنون يطلقون صواريخ  .٢٥

أطلق مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة براخا قرب مدينة : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلة
 ٥وقالت مصادر فلسطينية إن . نابلس خمسة صواريخ يدوية الصنع على قرية بورين جنوب المدينة

ستوطنة براخا القريبة من نابلس أطلقها مستوطنون من م" ١شارون "صواريخ كتب عليها باللغة العبرية 
 مترا من منازل الفلسطينيين في قرية بورين دون أن تؤدي إلى وقوع أضرار أو ١٥٠سقطت على بعد 

وهذه هي المرة الرابعة التي يطلق فيها المستوطنون صواريخ باتجاه القرية خالل ثالثة أسابيع، . إصابات
 .دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات

  ١٠/٧/٢٠٠٨ الوطن السعودية
 

  كشف عن مواقع األسلحة النووية اإلسرائيلية وأماكن تخزينهاي شبكة االنترنت ى علموقع .٢٦
كشف النقاب أمس األربعاء في الدولة العبرية عن أن مجموعة من المفكرين             : زهير اندراوس  - الناصرة

ار اإلسـتراتيجية للدولـة      شبكة االنترنت يكشف جميع األسر     ى عل والصحافيين اإلسرائيليين أقاموا موقعاً   
 "يديعوت احرونـوت  "وقال موقع صحيفة    . العبرية، بما في ذلك األماكن التي توجد فيها األسلحة النووية         
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قاموا بتركيز معلومـات    ) ارماغدو( االنترنت إن أعضاء المجموعة الذين يطلقون علي أنفسهم اسم           ىعل
، باإلضافة إلي أمـاكن التـصنيع       "إسرائيل"تملكها  كثيرة وحساسة للغاية حول األسلحة اإلستراتيجية التي        

  .والتخزين لهذه األسلحة الخطيرة
ومن خالل التصفح في الموقع، وهو باللغة العبرية، يتبين أن أفراد المجموعة قاموا بنشر خريطة مفصلة                

 بتخزين  "ئيلإسرا" األماكن التي تقوم     ى، وإل "إسرائيل" األسلحة النووية التي تملكها      ىتشير بشكل واضح إل   
وأشار الموقع اإلسرائيلي إلي أن المجموعة التي تقف وراء الموقـع الجديـد هـي                .هذه األسلحة الفتاكة  

  .مجموعة اللجنة اإلسرائيلية من أجل شرق أوسط خال من األسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية
وفي مقدمتها النائب فـي الكنيـست       وأكد الموقع أن العديد من العناصر الخارجية تدعم الحركة الجديدة،           

وبهدف االلتفـاف علـي الرقابـة       . دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة      . اإلسرائيلي د 
العسكرية اإلسرائيلية، فإن الموقع الجديد يتلقي خدمات االنترنت من شركة أسـترالية التـي دأب أفـراد                 

  . العسكرية لحجب الموقع إخفاء اسمها خشية تدخل الرقابةىالمجموعة عل
  ١٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   والمقدسيين٤٨سرائيلية لمصادرة أمالك عرب الـ إمشاريع قوانين  .٢٧

 أفادت تقارير إخبارية بأن نواب الكنيست وافقوا امس على مشروع قانون .):أ.ب.د( -القدس المحتلة 
 في القدس الشرقية الذين ينفذون  والفلسطينيين المقيمين٤٨ـ يسمح للدولة بمصادرة أمالك عرب ال

 بأن الكنيست وافق على المشروع المقدم من جدعون سار "إسرائيل"وذكر راديو  ."إسرائيل"هجمات ضد 
ويتطلب  . نائبا، وذلك في أول قراءة للمشروع١٣ نائبا وعارضه ٥٠من حزب الليكود حيث وافق عليه 

وقال سار إن المشروع يهدف إلى أن يكون  .انوناأن يمر المشروع بثالث قراءات أخرى قبل أن يصبح ق
  .بمثابة رادع

مكانية تجريد المسلحين إكما وافق الكنيست أيضا على مشروع قانون آخر في أولى قراءاته يقضي ب
وقال يوهانان بليسنر من حزب  ."إسرائيل"وأسرهم وكل من يقدم لهم المساعدة من وضعية  مقيم دائم في 

  .وع القانون بأنه سيردع أيضا سكان القدس الشرقية عن تقديم العون للمسلحينكاديما الذي قدم مشر
  ١٠/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 

  
   تعتقل عربيين بتهمة االنتماء للقاعدة"إسرائيل" .٢٨

/ أيارقالت األجهزة األمنية اإلسرائيلية أمس، إنها اعتقلت في : عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس المحتلة 
 عضوين في تنظيم القاعدة، وإنهما قدما معلومات عن معسكرات ٤٨ من عربمايو الماضي اثنين 

للجيش اإلسرائيلي ومنشآت استراتيجية وأماكن مكتظة بالناس في أنحاء إسرائيل بما فيها أبراج 
وادعت السلطات اإلسرائيلية أن  .الدولي قرب تل أبيب) بن غوريون(في تل أبيب ومطار ) عزريئيلي(

خالل التحقيق معهما بإقامة اتصال مع تنظيم القاعدة وعناصر تابعة لحركة الجهاد "االثنين اعترفا 
وقالت الحكومة اإلسرائيلية إن  ".العالمية بواسطة شبكة اإلنترنت حيث وافقا على االنضمام إلى القاعدة

وعمر أبو مايو الماضي طاهر / أيارالشرطة وبالتعاون مع جهاز الشاباك والجيش اإلسرائيلي اعتقلت في 
 .إال أنه لم يسمح بنشر الخبر إال باألمس سكوت، وهما من نشطاء الحركة اإلسالمية،

 ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
 
  "لسرائيإ" من العرب في اليهود أطول عمراً: تقرير .٢٩

التـي يـساهم االتحـاد      ) سـيكوي ( ذكر تقرير نشرته جمعية دعم المساواة المدنية في اسرائيل           :القدس
في تمويلها ان اليهود يعيشون عمرا أطول ومعدالت وفيات األطفال والفقر عندهم أقل مقارنة              االوروبي  
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وجاء تقرير الجمعية التي تدعم جهـود المـصالحة ان هـذه الفجـوات          .بالمواطنين العرب في اسرائيل   
يص وغيرها في مستويات المعيشة ناتجة عن أسباب منها التفرقة االسرائيلية في المعاملـة فـي تخـص                

  .األموال بين البلدات العربية واليهودية
رغـم إعـالن الحكومـات      "انـه   ) فرصة(وقال نسيم دويك المتحدث باسم سيكوي التي تعني بالعبرية          

االسرائيلية انها ملتزمة بتعزيز المساواة بين جميع المواطنين اليهود والعرب على السواء يبين الواقع في               
  ." نظريةاسرائيل ان المساواة ال تكون إال

تتمثل " إثارة للقلق " صفحة ان واحدة من بين النقاط االكثر         ٧٧وذكرت الجمعية في التقرير الذي يقع في        
 رغـم حـدوث     ٢٠٠٧ واليهود عام    ٤٨في التفاوت في متوسط العمر ومعدل وفيات االطفال بين عرب           

يـر ان متوسـط عمـر       وذكر التقر  .تحسن مطرد في هذين المؤشرين لدى الجانبين في اآلونة األخيرة         
 . سنة أي أقل بنحـو أربعـة أعـوام         ٧٤,٩ سنة بينما متوسط عمر الرجال العرب        ٧٨,٤الرجال اليهود   

 سـنة بينمـا     ٨٢,٤فمتوسط عمر النساء اليهوديـات      . وهناك فجوة مماثلة بين النساء في الجانبين أيضا       
 طفـل   ٤,٨الطفال بين العرب    وذكر التقرير ان معدل وفيات ا      . سنة ٧٨,٥متوسط عمر النساء العربيات     

وقال دويك ان التفـاوت يرجـع ألسـباب أهمهـا            . طفل في االلف عند اليهود     ٣,٦في االلف بينما يبلغ     
  .التوزيع االسرائيلي غير العادل للتمويل

  ٩/٧/٢٠٠٨رويترز 
  
   األول منذ سريان التهدئة  في قطاع غزة هو قرب معبر كيسوفيمسقوط شهيد فلسطيني .٣٠

 بوجود جثمان شهيد فـي      همن االحتالل أبلغ  أ"معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ       . قال د : غزة
العشرينات من عمره منذ السابعة والنصف من صباح اليوم بعد أن اطلق النيران عليه بالقرب من البوابة                 

فـي  ويعتبر هذا الشهيد األول      . غزة قطاع جنوب شرق خان يونس في جنوب       لمعبر كيسوفيم  ةالعسكري
  .قطاع منذ بدء سريان التهدئةال

  ١٠/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

  "إسرائيل" مستوطنة إلى ٦٠جدار الفصل سيضم : بتسيلم .٣١
ربع سنوات على فتوى محكمة العدل الدوليـة ضـد          أحقوقية إنه بعد مرور     البتسيلم   قالت منظمة : القدس

سرائيلية ليست فقط لم تلتزم بقرار      ومة اإل ن الحك إ ف ،راضي الضفة الغربية  أجدار الفصل العنصري على     
 بالغـاء   هاسرائيلية التي الزمت  نما ايضاً لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا اإل         إهذه المحكمة و  

، تم االنتهـاء مـن      ٢٠٠٨نه حتى شهر أيار من العام       ألى  إواشارت   .عدد من المقاطع التي تمت اقامتها     
بينما  كم ال تزال قيد البناء،       ٦٦ن هناك   أمن طول الجدار، في حين      % ٥٧  كم، وهو ما يشكل    ٤٠٩بناء  

من مساحة الـضفة    % ١١,٩مع انتهاء مسار الجدار، ستكون       مبينة أنه و   . كم ٢٤٨لم يبدأ بعد العمل في      
. لى الغرب من الجدار، أو محاطة بالجدار بصورة جزئية أو تامة          إ،  )بما في ذلك القدس الشرقية    (الغربية  
ن مسار الجـدار      أ  ضافتأو . في هذه المساحة   ون بلدة يعيش  ٩٢ ألف فلسطيني في     ٤٩٨حوالي   أن   علماً

  . ألف مستوطن٣٨١ مستوطنة يعيش فيها حوالي ٦٠ من الناحية الفعلية "إسرائيل"يضم إلى 
  ١٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ى الجدار العازلظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً علمتبين قوات االحتالل وصدامات  .٣٢

وقعت صدامات أمس بين قوات االحتالل ونحو مائتي شخص كانوا يتظـاهرون فـي الـضفة الغربيـة              
احتجاجاً على الجدار العازل بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إلـى                

سرائيلية إن قوات حـرس     كما قال متحدث باسم الشرطة اإل      .هدم جزء من الجدار باعتباره غير شرعي      
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الحدود صدت فلسطينياً كان يحاول صدم الجدار بجراره حيث قاده حتى الحاجز الخرساني عنـد قلنديـة               
قال شهود عيـان ومـسؤولون طبيـون إن قـوات            فيما   .وهي نقطة تفتيش عسكرية تقع خارج رام اهللا       

فة الغربيـة خـالل احتجاجـات    االحتالل أصابت سبعة محتجين في اشتباكات باأليدي في نعلين في الض      
  .استخدم فيها الجنود اإلسرائيليون قنابل صوت وأخرى مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

  ١٠/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  

   في القدسمسيرة جماهيرية ضد بناء الجدار في بيت حنينا .٣٣
عنصري فـي   واطنين، أمس، في مسيرة جماهيرية ضد بناء جدار الفصل ال         مئات من ال  مشارك ال : القدس

 .ناسبة الذكرى الرابعة لفتوى الهاي القاضية بعدم شرعية الجـدار         مبلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، ل      
والعديد من الشخصيات الرسمية    حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس،         وذلك بمشاركة   

  .الفلسطينية
  ١٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 من المساجد في نابلساالحتالل يقتحم عدداً  .٣٤

ن قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمـت سـتة        أمصادر في وزارة االوقاف الفلسطينية      ذكرت  : الوكاالت
 أن هذه المساجد تقع ضمن اشـراف        مشيرة إلى . مساجد في نابلس فجر اليوم وقامت بأعمال تفتيش فيها        

  .سياسية وال مبرر القتحامهاوزارة االوقاف الفلسطينية وهي بعيدة كل البعد عن التجاذبات ال
  ١٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في الضفة الغربية لألماكن المقدسة "سرائيلإ"مفتي القدس يدين انتهاكات  .٣٥

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أمـس انتهـاك سـلطات            :  بترا -رام اهللا   
 أن  اًوضـح م .ة األوقاف والمساجد في نـابلس     سرائيلي لمحكمة االستئناف الشرعية ومديري    االحتالل اإل 

هدف من وراء هذا العبث إلى إشاعة الفوضى في الـشارع الفلـسطيني عابثـة بمؤسـساته                 ياالحتالل  
  .ومقدساته ومستهترة بأرواح ابناء الشعب الفلسطيني

  ١٠/٧/٢٠٠٨الدستور 
  

   الجاريمنذ بداية العام اًفلسطيني ١٤٨٢  اعتقلحتاللاال: مركز حقوقي .٣٦
، أنه رغم الهدوء الـذي       في تقرير أسبوعي له    أوضح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان     : وفا - ام اهللا ر

يسود قطاع غزة وفقاً للتهدئة، إال أن قوات االحتالل صعدت من جرائم حربها في الضفة، فيما ال تـزال                   
ة عن حقوق اإلنـسان     وذكر التقرير أن ثالثة وعشرين مدنياً، ومدافع       .قطاع بشكل غير مسبوق   التحاصر  

ـ  ، فيما أصاب المستوطنون مـدنياً آخـر، منوهـاً          أصيبوا بنيران االحتالل   من التابعية الفرنسية    أن  ى إل
 أصيبوا في الضفة، كما توفي طفل في مدينة رفح جنوب القطاع، متأثرا بجروح أصـيب                الجرحى جميعاً 

 ٣٠ن قوات االحـتالل نفـذت       أاف  وأض .بها األسبوع الماضي، جراء عبثه بجسم من مخلفات االحتالل        
عملية توغل على األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، واقتحمت خاللهـا عـشرات المبـاني                 

 .والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجـاه المـواطنين ومنـازلهم              
 يرفع عدد المواطنين، الذين     مماعة أطفال،   ، من بينهم أرب    اعتقلوا خالل التوغالت    مواطناً ٥٨وأوضح أن   

 مواطناً، فضالً عن اعتقال عدد آخر على الحـواجز العـسكرية،            ١٤٨٢اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى       
  .والمعابر الحدودية، وخالل مظاهرات االحتجاج السلمي

  ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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 رغم مرور ثالثة أسابيع على التهدئةالغزاويون يعيشون مأساة الحصار : تحقيق .٣٧

 أغلقـت   ، وحمـاس  "إسرائيل"على الرغم من مرور ثالثة أسابيع على التهدئة بين           :ردينة فارس  - غزة
سلطات االحتالل المعابر التي تغذي قطاع غزة بالمواد التموينية أربع مرات بحجة خرق التهدئة، األمـر                

ن عن التهدئة كانت المعابر تفتح أكثر منها خـالل هـذه            الذي أثار حنق وغضب المواطنين، فقبل اإلعال      
الفترة وهو ما نتج عنه استمرار الحصار الخانق واستمرت معاناة المواطن الغزي الذي بات همه فقـط                 

أزمة الوقود، باإلضافة إلى نقـص األدويـة وغيرهـا مـن             البحث عن لقمة العيش المفقودة واستمرار     
لم يعد   فلسطين والقدس و   فع بإحدى السيدات إلى اإلشارة إلى أنهم قد نسوا        األمر الذي د  . مستلزمات الحياة 

لبحـث داخـل     في حين يتـسابق الـبعض ل       .وليتر بنزين " جرة غاز " و هقوت أطفال أحد يفكر إال بتأمين     
  .!!الحاويات على أي شيء للبيع أو األكل 

 ١٠/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
 اء عمليات جراحيةوفد طبي أوروبي يزور قطاع غزة إلجرالخضري يستقبل  .٣٨

التقى جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وفداً طبياً أوروبياً يضم قرابة             : ألفت حداد 
خمسة عشر طبيباً من عدة جنسيات، وصلوا إلى قطاع غزة لعالج وإجراء عمليـات جراحيـة صـعبة                  

  .لمرضى وجرحى، إلى جانب تدريس أطباء فلسطينيين وتأهليهم
  ٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 "إسرائيل"السنيورة يرفض عرضا إيطاليا للقيام بوساطة بين لبنان و .٣٩

أكد مصدر حكومي لبناني أمس أن رئيس :  عبد الرؤوف ارناؤوط، الوكاالت- القدس المحتلة، بيروت
 ."إسرائيل"الوزراء المكلف فؤاد السنيورة رفض عرضا تقدمت به إيطاليا للقيام بدور الوسيط بين لبنان و

قال المصدر إن السفير اإليطالي جبريال كيكيا طلب لقاء عاجال مع السنيورة وأبلغه رسالة من وزير و
 "إسرائيل"خارجية بالده فرانكو فراتيني يعرض فيها استعداد إيطاليا للقيام بدور الوسيط بين لبنان و

 موافقته على الطلب وعلى وأضاف أن السنيورة أبلغ السفير اإليطالي عدم". إلجراء مباحثات بين البلدين
اإلسرائيلية عن مصادر حكومية إسرائيلية لم تسمها أن رئيس " جروزاليم بوست"ونقلت صحيفة  .المسعى

 "إسرائيل"الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت طلب من فراتيني، خالل لقائهما، إبالغ القادة اللبنانيين بأن 
وقال المتحدث باسم  .لقضايا، بما فيها مزارع شبعامستعدة للتفاوض مباشرة مع لبنان حول جميع ا

هناك سالم إسرائيلي مع األردن ومصر وحاليا هناك مفاوضات مع "أولمرت، مارك ريجيف، 
 ". الفلسطينيين والسوريين وتبقت لبنان، لقد حان الوقت ألن تبدأ المفاوضات

 ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
 
 ٢٠٠٦صاروخية ثالث مرات منذ حرب صيف حزب اهللا ضاعف قدراته ال": إسرائيل" .٤٠

 قال مسؤولون عسكريون واجهزة االستخبارات اثناء اجتماع للحكومة ):ب.ف.ا (– القدس المحتلة
االمنية االسرائيلية، كما ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة، ان حزب اهللا ضاعف قدراته الصاروخية 

 الف ٤٠هذا التقرير ان حزب اهللا يملك حاليا وافاد  . على لبنان٢٠٠٦ثالث مرات منذ حرب صيف 
  . "اسرائيل"صاروخ جاهز لالطالق على 

١٠/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية   
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  وحماس لبحث صفقة األسرى" إسرائيل"مصر تسعى الستضافة مفاوضات غير مباشرة بين  .٤١
تـسعى  "ن مصر محمد بسيوني، إ " إسرائيل"قال السفير المصري السابق لدى      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

الى إجراء مفاوضات غير مباشرة في القاهرة منتصف الشهر الجاري بين اإلسرائيليين وحركة حمـاس               
بهدف وضع آلية لتفعيل صفقة تبادل أسرى تتوسط فيها مصر من أجل إطالق أسرى فلـسطينيين فـي                  

ي رئيس االسـتخبارات    وكان مقررا ان يلتق   ". مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت       
المصرية الوزير عمر سليمان، مساء أمس، وفداً من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى               

. أبو مرزوق لبحث صفقة التبادل يضم القياديين في الحركة محمود الزهار وسعيد صيام ومحمد نـصر               
رم أخيراً برعاية مـصرية والـذي   وفد حماس سيبحث في تثبيت اتفاق التهدئة الذي أب        "وقال بسيوني، ان    

هناك مأخذاً على الطرفين في شـأن حـدوث         "، الفتاً إلى أن     "يتناول رفعاً تدرجياً للحصار وفتح المعابر     
  ".خروق التفاق التهدئة، وتثبيتها سيمهد لبحث صفقة تبادل األسرى

  ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  الجامعة العربية قاعدة الحوار الفلسطيني: موسى .٤٢

األمـين العـام     أن   القاهرة، أشرف الفقـي    نقالً عن مراسلها في    ١٠/٧/٢٠٠٨ن السعودية   الوطذكرت  
لجامعة الدول العربية عمرو موسى، رحب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ايرلندا مايكـل                

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة سترعى هذا          . مارتيني، بالدعوة المصرية لعقد حوار فلسطيني     
عندما ينطلق الحوار سيكون في اإلطار ويمكن للجامعة أن تكون القاعـدة لـه،              "حوار علق موسى بأنه     ال

كما أكد أنه ضد التسلح النووي في المنطقـة سـواء مـن قبـل               ". ولكن ليس في هذه المرحلة التمهيدية     
وأيد موسى الجهـود    . سالحا نوويا " إسرائيل"أو إيران، مضيفاً أن الجامعة العربية ضد امتالك         " إسرائيل"

المبذولة لحل المشكلة العربية اإلسرائيلية، معرباً عن أمله في أن تنجح المـشاورات والمفاوضـات وأال                
  .تكون مفاوضات من أجل المفاوضات

حث عمـرو موسـى     ): أ.ب.د( من القاهرة ونقالً عن وكالة       ١٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
العربية وجهود الجامعة العربية الرامية لتحقيـق المـصالحة الفلـسطينية           األطراف المعنية بتأييد الجهود     

  .وعدم عرقلتها، ولفت إلى أن الجهود الرامية للمصالحة مازالت في المراحل األولى
تتوقـف عـن بنـاء      "بـأن   " إسـرائيل "طالب عمرو موسـى     :  من القاهرة  ١٠/٧/٢٠٠٨ الحياة   وجاء

  ". المالمستوطنات وتظهر أنها تعمل من أجل الس
  
  في إطار مبادرة السالم العربية" إسرائيل"أل أحد يعارض التطبيع مع : أبو الغيط .٤٣

محمـود النـوبي أن وزيـر       نقـالً عـن مراسـلها        ١٠/٧/٢٠٠٨ األهرام المـصرية     ذكرت صحيفة 
أحمد أبوالغيط جدد موقف مصر الرافض الستخدام مبادرة االتحاد من أجل المتوسط            ] المصري[الخارجية
في غياب تسوية للقـضية الفلـسطينية       " إسرائيل"لطرف العربي للدخول في تطبيع للعالقات مع        لتطويع ا 

ان ال أحد يعارض    "وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره االيرلندي مايكل مارتن في القاهرة أمس،              
وردا ". لسالم، ولكن من خالل المبادرة العربية التي تقوم على تبادل األرض مقابل ا            "إسرائيل"التطبيع مع   

كانت " اسرائيل"ضمن مبادرة االتحاد من أجل المتوسط قال أبوالغيط ان          " إسرائيل"على سؤال عن وجود     
، ولم يؤد الوضع اإلسرائيلي إلى عرقلة عملية برشـلونة،          ٩٥ موجودة في اطار عملية برشلونة منذ عام      

متوسط مثل البيئة والطاقة المتجددة     موضحا ان المبادرة الجديدة تركز اساسا على مشروعات في البحر ال          
وفي شأن التهدئة في قطاع غزة طالب أبوالغيط الطرفين اإلسـرائيلي           . ونظافة البحر ومكافحة الكوارث   

والفلسطيني بااللتزام الحرفي بالتهدئة والتوقف الفوري عن اطالق الصواريخ والقذائف من القطاع علـى              
  .الق المعابر وحرمان الفلسطينيين من احتياجاتهمعن اغ" إسرائيل"مقابل امتناع " إسرائيل"
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إسرائيل تسعى حاليا الى الحصول على أكثـر        : "قال أبو الغيط  : ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة  وأضافت صحيفة   
نطالب المجتمع الدولي بالتصدي بقـوة      . من أراضي الضفة الغربية، وهذا أمر نرفضه تماما        % ٣٠من  

عدم توقف االستيطان يهدد التسوية السلمية      "،موضحا أن   "سطينيةوبحزم لهذا االستيطان في األراضي الفل     
نهائيا ويؤدي إلى فشل بزوغ الدولة الفلسطينية الموحدة القادرة على العيش مما يهدد عملية السالم ويهدد                

  ".أيضاً بامتداد النزاع إلى أجل ال نعرف نهايته
  
  تحرك عربي في مجلس االمن يدعو لوقف االستيطان .٤٤

قررت المجموعة العربية في االمم المتحدة تقديم مشروع قرار الـى مجلـس             : دمشق، نيويورك القاهرة،  
االمن يدعو الى التعليق الفوري لعمليات االستيطان في االراضي الفلسطينية، وذلك بعـد اسـابيع مـن                 

ـ   . المشاورات الجانبية مع اعضاء مجلس االمن للبحث في لغة القرار ومضمون بنوده            ي وقـال ديبلوماس
عربي، للصحافة العربية، ان ثمة اصرارا عربيا على تقديم القرار للتصويت عليه في اقرب وقت ممكن،                
معتبرا ان اي تأخير في تقديمه قد يعطي المزيد من الوقت والفرص لكل من يحاول افشاله والتأثير على                  

  .نتيجة التصويت
  ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  اركة عسكريين إسرائيليين وسوريين  أنقرة تتوقع مفاوضات مباشرة بمش: هآرتس .٤٥

ذكرت صحيفة هآرتس، امس، ان تركيا تضغط على سوريا للتحول إلى مـسار مفاوضـات               : يو بي آي  
بأسرع وقت ممكن، وان أنقرة تتوقع بالفعل ان تكون جولة المحادثات المقبلة بـين              " إسرائيل"مباشرة مع   

ونقلت هآرتس عن مصدر تركـي      .  تكون مباشرة  الجانبين بمشاركة عسكريين إسرائيليين وسوريين وان     
اننا نتوقع ان تكون المحادثات المقبلـة مباشـرة وبـين           "ضالع في المحادثات السورية اإلسرائيلية، قوله       

  ". مسؤولين عسكريين سوريين وإسرائيليين حول ترتيبات أمنية والقطاع الذي سيكون منزوع السالح
  ١٠/٧/٢٠٠٨السفير 

  
 رنسي في عملية السالماألسد يأمل بدور ف .٤٦

قال الرئيس السوري بشار االسد في لقاء اجري، الثالثاء، مع عدد من الصحفيين ): ب.ف.ا (–دمشق 
في مجال السياسة الخارجية نريد من فرنسا ان تكون دولة فاعلة "بينهم مراسل وكالة فرانس برس 

انها القوة "مضيفا " اساسي"السالم وأشار إلى أن الدور االميركي في عملية ". خاصة في عملية السالم
وتابع ". ال تستطيع اية دولة اوروبية ان ان تحل محلها. عالقة خاصة" اسرائيل"الكبرى وعالقتها مع 

في . الدور االوروبي هو دور مكمل ولكن المشكلة ان الواليات المتحدة ال تفهم ما يحصل في المنطقة"
وحول المفاوضات غير ".  تستطيع ان تساعد الواليات المتحدةهذه العالقات االيجابية لفرنسا مع واشنطن

اوال بناء : ما نقوم به اآلن هو شيئين"برعاية تركيا قال االسد " اسرائيل"المباشرة التي تجريها سوريا و
ماذا عن موضوع "وسأل االسد ". الثقة، وثانيا البحث عن االرضية المشتركة للمفاوضات المباشرة

". نيين وعددهم نصف مليون في سوريا ونصف مليون في لبنان؟ كيف تحل مشكلتهم؟الالجئين الفلسطي
كل ما تريده سوريا بمعنى اعادة الحقوق السورية كاملة ال نستطيع ان نقول " اسرائيل"اذا قدمت "واوضح 

م، ما يهمنا بالموضوع هو جوهر عملية السال. لذلك قلت افرق بين التوقيع والسالم. اننا لن نوقع سالم
العالقات، الترتيبات :  وما يعنيه من انسحاب كامل من االراضي المحتلة والمحاور االخرى٢٤٢القرار 

 ".االمنية، المياه وغيرها
  ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 
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  السعودية تتراجع أمام الضغط اليهودي فتعدل عن دعوة ناطوري كارتا إلى مؤتمر األديان .٤٧
ب ضغوط مورست على السعودية تم إلغاء كلمة الراف يسرائيل دافيد أنه في أعقا" هآرتس"كتبت صحيفة 

المعادية للصهيونية، والتي كان يفترض أن يلقيها في مؤتمر األديان " ناتوري كارتا"فايس، زعيم حركة 
واإلشارة هنا إلى مؤتمر هو األول من نوعه، بمبادرة العاهل  .الذي يعقد في مدريد األسبوع القادم

وقد وجهت الدعوة .  شخصية من رجال الدين، كممثلين لكافة الديانات١٥٠د دعي للمؤتمر وق. السعودي
 .والواليات المتحدة" إسرائيل"أيضا، للمرة األولى، إلى عدد من الرابانيم والحاخامات في 

  ١٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  لرفع الحواجز وينتقد حصار غزة" إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .٤٨

ذكرت صحيفة هآرتس االسرائيلية ان االتحاد االوروبي وموفد األمم المتحدة  :رجمة الت–محمد بشير 
الخاص للسالم في الشرق األوسط، توني بلير انتقد وبشدة الحواجز ونقاط التفتيش االسرائيلية في الضفة 

ن الحواجز وأكد االتحاد االوروبي وموفد الهيئة الدولية الى المنطقة أ. الغربية والحصار على قطاع غزة
والحصار االسرائيليين يعتبران عائقا كبيرا لالنتعاش االقتصادي ويحدان من التأثير االيجابي للمساعدات 

ونسبت الصحيفة الى متحدث باسم االتحاد االوروبي قوله إن . الدولية في االراضي الفلسطينية المحتلة
يساهمان في زيادة تعثر عملية السالم الشعب الفلسطيني يعاني االمرين من الحصار والحواجز اللذين 

وتوصيل المساعدات االساسية العاجلة الى المتضررين والمحتاجين من الفلسطينيين ونقلت الصحيفة عن 
وزير الخارجية الفرنسي، بيرنارد كوشنير وبلير ومفوضية العالقات الخارجية لالتحاد االوروبي، بنيتا 

طات االسرائيلية الحصار عن القطاع وتزيل نقاط التفتيش والحواجز فيروفالدنير قولهم انه مالم ترفع السل
عن الضفة، فإن الشعب الفلسطيني سيظل يعاني وستفشل جميع جهود السالم والتنمية االقتصادية في 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة
  ١٠/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  مجموعة الثماني تدعو لتجميد االستيطان وترحب بالتهدئة  .٤٩

دعت قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى في العالم إلى تجميد : كرية أحمد، الوكاالت ف-بروكسل 
جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية فيما رحبت بالتهدئة التي دخلت حيز 

نجدد دعمنا "  وقالت في بيانها الختامي في توياكو في اليابان.التنفيذ في غزة وحثت على الحفاظ عليها
ندعو األطراف . ٢٠٠٨ اإلسرائيلية والتوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام -الكامل للمفاوضات الفلسطينية 

إلى االمتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات وإلى تطبيق التزامات خارطة الطريق مثل 
حريض، نحن نرحب بالتهدئة تجميد جميع األنشطة االستيطانية وإنهاء كل أعمال العنف واإلرهاب والت

في غزة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا وندعو للحفاظ عليها، نحن سنبقى ملتزمين بمواصلة توفير 
نحن ننظر قدما إلى سالم شامل بين . المساعدة للفلسطينيين والمساعدة على تعزيز المؤسسات الفلسطينية

  ".وجيرانها" إسرائيل"
  ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   ألف أسير فلسطيني١١لمان األوروبي يطالب بإطالق البر .٥٠

، بإطالق "إسرائيل"طالب البرلمان األوروبي في ستراسبورج، أمس، :  فكرية أحمد، الوكاالت-بروكسل 
 طفال، وأكد البرلمان في جلسة له خصصت حول العالقات ٣٧٦ ألف أسير فلسطيني، بينهم ١١سراح 

لمعتقلين السياسيين من الفلسطينيين بالسجون اإلسرائيلية بجانب وجود وجود ا"الخارجية لدول االتحاد، أن 
، حيث يتزايد االحتقان "إسرائيل"األطفال والشيوخ، إنما يعرقل أي تقارب أو تفاهم فلسطيني مع 
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". دون محاكمات أو تهم واضح" إسرائيل"الفلسطيني والغضب لوجود اآلالف من أبنائهم وآبائهم بسجون 
ن أن إطالق سراح السجناء الفلسطينيين سيؤدي بصورة كبيرة إلى تهدئة العنف والعنف وأكد البرلما

  .المتبادل بين الجانبين
  ١٠/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   مليون يورو للسلطة الفلسطينية٢٠ايطاليا تقدم  .٥١

دعم إضافي أعلن وزير الخارجية االيطالي، فرانكو فراتيني، عزم بالده تقديم :  منتصر حمدان-رام اهللا 
 مليون يورو، إلى جانب االلتزامات المالية التي تعهدت بها إيطاليا في ٢٠للسلطة الفلسطينية، بقيمة 

واكد . مؤتمري باريس وبرلين، محددا مجاالت استخدام هذا الدعم المالي في مجاالت التنمية االجتماعية
سالم فياض، على دعم الرئيس .دفراتيني خالل مؤتمر صحافي عقده مع رئيس حكومة تسيير األعمال 

محمود عباس والحكومة، التعهد بتقديم المساعدات في إعادة بناء مؤسسات السلطة، وخصوصا المؤسسة 
واعلن استعداد بالده للمشاركة في تدريب عناصر األمن الفلسطيني وتزويدهم بالخبرات، وربط . األمنية

  .ضي الفلسطينيةباألمن واالستقرار في األرا" إسرائيل"تحقيق أمن 
  ١٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"لى داخل إ نة صاروخية يكفي مدى بعضها للوصولترساتجارب ايران تكشف عن  .٥٢

 البعيدة المـدى وثمانيـة صـواريخ        "٣-شهاب"أجرت إيران أمس، تجارب على مجموعة من صواريخ         
 .ول الغربية في شأن برنامجها النـووي      أخرى ذات مدى أقصر، وذلك وسط تزايد التوتر بينها وبين الد          

أطول الـصواريخ اإليرانيـة     وهو  " ٣-شهاب"  تحتوي على   ترسانة إيران الصاروخية   فيما يشار إلى أن   
 كلم أي ما يكفي للوصـول إلـى القواعـد           ٢٠٠٠ حيث أعلن الجيش اإليراني أن مداه يصل إلى          ،مدى
صواريخ سكود  " ١-شهاب" و "٢-شهاب"ه صواريخ    بينما تشب  ."إسرائيل"لى داخل   إكية في الخليج و   ياألمر

 كلـم  ١٧٠يبلغ مداه نحـو   فالفاتح أما". ٣-شهاب"يبلغ مداها نحو ثلث المدى الذي تصل إليه صواريخ      و
.  أمس منهتم إطالق مجموعة    الذي  " "زلزال"وهناك صاروخ   . طبقاً للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية    

" ٣-فجـر " وهناك   . كلم ١٠٠نحو  " النازعات"يما يبلغ مدى صواريخ      ف . كلم ٤٠٠ و ٢٠٠ويبلغ مداها بين    
مدى وهو ب " عقاب"ويبقى صاروخ   .  كلم ٧٥ إلى   "٥-فجر" بينما يصل مدى     ، كلم ٤٥ نحو   اهيبلغ مد الذي  

 كلـم، طبقـاً لمعهـد الدراسـات         ٤٥يقل كثيراً عن مدى بقية الصواريخ اإليرانية، اذ ال يتعدى نحـو             
  .االستراتيجية

  ١٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  فلسطين إلى أين؟ .٥٣

  محمد السعيد ادريس
 يكشف عن وجود مخاطر هائلة تتهدد مستقبل القضية الفلسطينية، بعـد أن وصـلت   "المأزق"هذا السؤال   

دائرة الخطر إلى موقع القلب في القضية، أي فلسطين نفسها والقوى السياسية الفلسطينية التي تحمل لواء                
دائرة الصهيونية ثم الدائرة االستعمارية الغربية، إلى أن امتـد الخطـر إلـى              في البداية كانت ال   . قضيتها

الدائرة العربية، أي أصبحت الدائرة العربية، وهي خط الدفاع األول عن القضية الفلـسطينية، مـصدراً                
للخطر عليها عندما بدأت مسيرة التطبيع، حيث تراجعت القضية الفلسطينية لدى العديـد مـن األنظمـة                 

واآلن امتد الخطر إلى بؤرة أو قلب القضية، عندما أصبحت قوى ومنظمات وقيادات فلـسطينية               . يةالعرب
 من قربها لقوى سياسية فلسطينية أخرى منافسة، حيث أصبح الـصراع الفلـسطيني               "إسرائيل"أقرب إلى   

  .الفلسطيني أهم من الصراع الفلسطيني  اإلسرائيلي
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اشفة لمخططات تورطت فيها أطراف فلسطينية لها عالقة بالـسلطة،  تجربة االنتخابات الفلسطينية كانت ك  
كانت تهدف الى عرقلة فرصة فوز المعارضة الفلسطينية، خصوصاً حركة حماس، في هذه االنتخابـات               

 على الـسلطة    "انقالب حماس "وتجربة ما سمي    . عن طريق توافقات وأدوار اتفق عليها مع اإلسرائيليين       
كانت هي األخرى كاشفة حيث تورطت قيادات في السلطة في االنقالب على             ٢٠٠٧حزيران  / في يونيو 

  .حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية
اآلن، وفي الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى القيام بمحاولة للمصالحة الفلسطينية تسعى أطراف فلسطينية               

ن رئيس السلطة محمود عبـاس عزمـه        الفشل ومحاوالته بدأت فور إعال    . إلفشال فرصة هذه المصالحة   
على تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية، بالطبع كانت الضغوط األمريكية واإلسرائيلية لها دور كبير فـي               
الحيلولة دون ذلك، لكن أطرافاً فلسطينية أخرى داخل السلطة تدخلت إلفشال المحاولة عن طريق أحداث               

 فرصة نجاح التهدئة بين سلطات االحتالل وحمـاس         وقيعة جديدة بين السلطة وحماس، من خالل عرقلة       
  .بوساطة مصرية

لقد أخذت حماس المبادرة وطرحت أفكاراً مهمة للمصالحة، لكنها كان يجب أن تحافظ على قـدر مـن                   
التهدئة وضبط النفس الحتواء كل محاوالت الذين يريدون إفشال المصالحة، وكان يجب أال تطرح هـذه                

وحدة الـضفة والقطـاع،     : هذه األفكار تشمل  . ، بل كأفكار يجب الحوار حولها     األفكار باعتبارها شروطاً  
أي سلطة واحدة وحكومة واحدة، واحترام الخيار       : ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع      

الديمقراطي والتزام نتائجه، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية مهنية بعيداً عـن التـدخالت                
 ووثيقـة الوفـاق     ٢٠٠٥  واتفاق القاهرة عـام،    ٢٠٠٧،المحاصصة الفصائلية، والتزام اتفاق مكة عام     و

  .٢٠٠٦الوطني للعام 
هذه أفكار مهمة تصلح كأساس لحوار وطني شامل، لكنها ال تصلح كشروط مسبقة للحوار، وغير ذلـك                 

لمرة سيعمق الفجوة القائمـة     سيعطي ألعداء المصالحة فرصة وأدها قبل أن تولد، وفشل المصالحة هذه ا           
  فلسطين إلى أين؟: فعالً، األمر الذي يطرح مائة عالمة استفهام تقول

  ١٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  والنتائج العكسية .. اإلجراءات اإلسرائيلية .٥٤
  فريد أبو ضهير 

ة بإغالق مواطنو نابلس، والضفة بالعموم، تشغلهم في الوقت الراهن اإلجراءات اإلسرائيلية الخاص
القوات اإلسرائيلية قامت خالل األيام الماضية، . مؤسسات وجمعيات يعتقد أن لها عالقة بحركة حماس

وقبل ذلك بشهور أيضا، بمداهمة عدد من المؤسسات والجمعيات، وحتى محالت تجارية، وصادرت 
بعض هذه . تأجهزة حاسوب، وحتى األثاث، وقامت بتكسير األبواب وعدد من محتويات تلك المؤسسا
وآخر هذه . الجمعيات هي لمساعدة األيتام واألسر الفقيرة، وبعضها حقوقية أو إعالمية، وهكذا

. اإلجراءات إغالق ناد رياضي ومدرسة لإلناث، ومستوصف، تابعة لجمعية التضامن الخيرية في نابلس
التجارية والمكاتب بل إن تلك اإلجراءات طالت مبنى المول، وهو سوق تجاري فيه عدد من المحالت 

  . وسوبرماركت ومطاعم
ووضع الجيش على باب السوق قرارا بإحالة ملكيته إلى الجيش اإلسرائيلي ابتداء من الخامس عشر من 

  .آب، وطالبت المستأجرين بمراجعة الجيش في هذا الخصوص
هذه المؤسسات لها ، حيث تعتبر أن "اإلرهاب"محاربة : الحجة اإلسرائيلية، هي نفسها التي تتكرر دائما
  .عالقة مباشرة أو غير مباشرة بحركة حماس
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  الحرب على المواطن
لو افترضنا أن هذه الحجة صحيحة، فإن استهداف تلك المؤسسات، أو معظمها، يسبب ضررا بالغا 

؟ كيف "اإلرهاب"فأين هو . بالمواطن العادي، الذي يستفيد منها، وبخاصة األيتام والمرضى والطالب
 أن تستهدف األيتام وتمنع عنهم بعض المساعدات الضرورية لمواجهة قساوة "متحضرة"دولة يمكن ل

الحياة؟ وما هي الحكمة من وراء إغالق مستوصف ومركز صحي يقدم خدمة للفقراء وذوي الدخل 
المحدود بشكل أساس؟ وكيف تبرر إسرائيل وأمريكا إغالق مدرسة لإلناث، في الوقت الذي تتشدق به 

  عالم الغربي، ومعها إسرائيل، بأهمية العلم ورفع الظلم عن الفقراء والمحتاجين؟دول ال
وإنما هي حرب على .  كما يقولون"اإلرهاب"إن إغالق هذه المؤسسات ليس حربا على حماس أو على 

ويذكرنا ذلك بحصار غزة المتواصل منذ أكثر من عام، ولغاية اآلن، والذي لم . الشعب الفلسطيني بأسره
  .تهدف حماس، وإنما استهدف كل الشعب الفلسطيني، عقوبة له على اختياره الديمقراطييس

ما يحدث في غزة، وما يحدث اليوم في الضفة، هو عمل تقوم به إسرائيل، وتشارك فيه معظم دول 
  .العالم، التي تغض الطرف عما يحدث

  
  إضعاف قوة حماس أم تعزيزها؟

فهي تريد القضاء على حماس، أو تحجيمها، ولكن . الهما مرفي رأيي أن إسرائيل بين خيارين، أح
وحسب التقارير اإلسرائيلية، فإن الوضع القائم . كيف؟ الخيار األول هو ترك األمور على ما هي عليه

ولذلك، . ووجود هذه المؤسسات وتناميها هو تثبيت لقوة حماس على األرض. يعزز من مكانة حماس
ن إلى أنه ال يمكن ترك تلك المؤسسات تعمل وتنمو، وتصل خدماتها إلى يخلص المسؤولون اإلسرائيليو

  .المواطنين
ولكن المشكلة أن هذا الخيار أيضا يصب في مصلحة . أما الخيار الثاني، فهو إغالق هذه المؤسسات

فهي تحصل على تعاطف الناس، وترسل رسالة واضحة إلى الناس بأن هذه الحركة هي التي . حماس
وحتى نتأكد من ذلك، فما علينا إال أن نستمع إلى آراء الناس في . في مواجهة إسرائيلتقف وحيدة 

  .الشارع، وأن نتابع األخبار والتقارير والمنتديات على اإلنترنيت
ولكن . لقد حاولت إسرائيل استئصال حماس من خالل موجات االعتقاالت، واإلبعاد، وحتى االغتياالت

  .إسرائيلالنتيجة كانت عكس ما أرادت 
يبدو أن جعبة إسرائيل قد فرغت من أساليب مواجهة هذه الحركة التي حيرت ساستها، فلم يبق إال أن 

وربما تشهد األيام القادمة مالحقة للمصلين في المساجد، وربما الحرب . تضيق على الناس من حولها
  .على الحجاب، إذا لم يتم التصدي لهذه اإلجراءات

  
  دور السلطة
فهل يجيز القانون إلسرائيل إغالق .  الجانب القانوني في التصدي لإلجراءات اإلسرائيليةويثار هنا

مؤسسات حصلت على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية؟ إذا كان الجواب نعم، فما قيمة تلك 
ا التراخيص أصال؟ وإذا كان الجواب ال، فلماذا ال تقوم السلطة برفع قضية لدى محكمة العدل العلي

  .اإلسرائيلية تتعلق بعدم احقية الجيش اإلسرائيلي بسحب صالحيات السلطة
إن اإلجراءات اإلسرائيلية بحق المؤسسات والجمعيات، بل كل اإلجراءات داخل المدن الفلسطينية في 
. الضفة الغربية، تضعف السلطة بشكل كبير، وتعمل على خلخلة مكانتها في نظر المواطن الفلسطيني

 يستبعد أن تكون من أهداف هذه الحمالت، إضعاف السلطة وتقويضها على المدى المتوسط ولذلك، فال
  .والبعيد
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ويبدو هذا األمر جليا في نظر المواطنين الذين تضرروا دون أن يكون عالقة بتلك الجمعيات 
ر أبواب والمؤسسات، مثل المحالت التجارية والمكاتب، وغيرها، والذين قامت القوات االسرائيليةبتكسي

  .محالتهم ومحتوياتها، عن قصد أو عن غير قصد
إن السلطة مطالبة اليوم بأن تقوم بإجراء عملي لحماية المواطن الفلسطيني ومؤسساته، ومن خالل 
إجراءات سياسية وقانونية، يتم من خاللها تحديد فيما إذا كانت اإلجراءات اإلسرائيلية قانونية أو غير 

  .قانونية
ق بمسألة حماس، فأعتقد أنه ال يوجد نضج في األفكار التي تضعها إسرائيل، أو حتى أما فيما يتعل

الرباعية ومن ورائها الواليات المتحدة، تجاه التعامل مع هذه الحركة، بصرف النظر عن اآلراء 
ويبدو أن الهدف اإلسرائيلي خاطئ، ولذلك، فإن كل ما تقوم به لتحقيق ذلك الهدف . والمواقف تجاهها

  .كون خاطئا أيضاسي
  ٩/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  !!عباس في دمشق والمصالحة المؤجلة .٥٥

  ياسر الزعاترة 
 فإن ما فعله فـي      ،الذين يحيطون بالرئيس الفلسطيني   " األذكياء" بعيداً عن أية تبريرات يمكن أن يسوقها        

لـى لقـاء القيـادات       ولو اقتصر نشاطه الدبلوماسي ع     ،دمشق كان نقطة في غير صالحه بكل المقاييس       
 أما أن يشمل لقاءات مع قادة فـصائل مـن بينهـا الجهـاد               ،السورية لكان الموقف أفضل من دون شك      

 وربما األكثر راديكالية من حماس، فذلك ما جعل الموقـف أكثـر بؤسـاً               ،اإلسالمي ذات الخط المطابق   
  .بكثير

تهي اللقاء إلى ال شيء، وله بعد ذلك،        كان بوسع الرئيس الفلسطيني أن يلتقي خالد مشعل في دمشق ثم ين           
الذين ال يريدون العودة عن انقالبهم، لكنه لـم يفعـل           " االنقالبيين"ولألذكياء إياهم أن ينحوا بالالئمة على       

  .تاركاً للشارع الفلسطيني تقييم الموقف بالطريقة المتوقعة، أقله ألصحاب المواقف غير المحسومة
 حول مبررات الرفض، فضالً عن المضي في برنامج وضع الشروط قبل            األسوأ بالطبع هو ما قيل ويقال     

إعالن صنعاء كـان    (الشروع في الحوار، سواء ما تعلق منها بالمبادرة اليمنية وجدلية الحوار أو التنفيذ              
صريحاً في جعل المبادرة إطاراً للحوار، وإال فلماذا اندلعت تلك المالسنة على الهواء مباشرة بين عـزام                 

، أو ما تعلق منها بقصة االعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي ال يعرف أي عاقل               )مد ونمر حماد  األح
لماذا تجرجر فتح حماس إليها، وما الذي جنته الحركة الوطنية الفلسطينية من مسلسل االعترافات الطويل               

يـاض، رئـيس حكومـة       وإلى اآلن؟، األكثر إثارة من ذلك كله هو ما سمعناه من سالم ف             ٧٤منذ العام   
، )الشرعية بالطبع مقابل األخرى غير الشرعية أو المقالة في قطاع غـزة           (تصريف األعمال في رام اهللا      

  .وبالطبع في سياق الحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني
 ألنه ليس قياديـاً     ،والحال أنه ليس من المناسب دخول فياض بالذات على خط الحديث عن إنهاء االنقسام             

 في حـين ال     ،)أعني فتح (كة فتح، صاحبة المشكلة مع حماس، فضالً عن مشاكله المعروفة معها            في حر 
تشكل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها سوى رقم مجهري في الساحة الفلسطينية، وهي ال تنتمي حتى إلى                 

ـ  " األمين العام "الثقل النضالي التاريخي الذي يتغنى به البعض على طريقة ذلك            دلي بتـصريحات   الذي ي
  .للصحافة أكثر من كوندوليزا رايس

رئيس حكومة تصريف األعمال قال إن تشكيل حكومة توافق وطنـي للتحـضير النتخابـات رئاسـية                 
، لكنه أضاف إلى ذلك مساعدة عربية لبناء        "حالة االنقسام الفلسطيني  "وتشريعية هو أمر ضروري إلنهاء      
  ".التعددية األمنية" تعدد المواقف السياسية ممكن، وليس القدرات األمنية الفلسطينية، معتبراً أن
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 فما عليه سوى قراءة تصريحات الرجل فـي حـواره مـع             ،من أراد أن يفهم حقيقة ما يجري وما يراد        
صحيفة األيام الفلسطينية، فهي المعبر الحقيقي عما يراد مـن الحـوار الـوطني العتيـد أو المـصالحة                   

  .الفلسطينية
هو التحضير النتخابات تشريعية ورئاسية، وبالطبع وفق قانون القائمة النسبية، وذلـك            المطلوب ببساطة   

لكي تعود القيادة إلى حركة فتح، أكان بقليل من الفهلوة، أم عبر التحالف مع فصائل منظمـة التحريـر                   
  .من أجل ضمان الغالبية بصرف النظر عما ستحصده حركة حماس" وطنية"بقائمة 

لتالي من اللعبة يجري كشفه قبل موعده، ممثالً في تعزيز القدرات األمنية الفلسطينية،             المعضلة أن الشق ا   
وبالطبع بالتنسيق مع سلطات االحتالل، وذلك في سياق برنامج خريطة الطريق الرافض كلياً للمقاومـة،               

 مفاوضـات    ثم ، الدولة المؤقتة  ،"اإلرهاب"وقف المقاومة   (والمؤكد على الخطوات المعروفة في الخريطة       
، هذا إذا لم تكن ثمة طبخة جاهزة سيجري اإلعالن عنها بعد استعادة الشرعية من خـالل                 )الحل النهائي 

  .االنتخابات العتيدة
هدفها إجـراء   " توافق وطني " تليها حكومة    ،هكذا ال يتجاوز الحوار حكاية العودة عن انقالب قطاع غزة         

عن البرنامج التالي للشعب الفلسطيني، أو العـودة عـن          انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، أما الحديث       
  .انقالبات الضفة الغربية والحرب الشعواء على حماس ومؤسساتها فال قيمة له في السياق

 ينتهي االنقسام وتـستعيد القـضية وهجهـا         ،وسالحها الوحيد " القديمة الجديدة " وفي ظل الشرعية     ،هكذا
  وحضورها على مختلف الصعد،،

 ١٠/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
 !!وإن بدا االنقسام مطلوباً والخالف مرغوباً .٥٦

  عدنان سليم أبو هليل
الذي (السيد محمود عباس أبو مازن ذهب لسوريا والتقى الفصائل باستثناء حماس ليقول لشمعون بيريس 

لست كذلك وإنني أستطيع أن أعزل حماس عن الكل الفلسطيني وأن أتكلم باسم ) اتهمه بأنه ضعيف
 وهو يريد في الوقت نفسه أن يقول للسيد خالد مشعل ولحماس ها أنذا آتي إلى مرابضكم ..الجميع

 أن يستمر في مساعيه التسووية، - فيما أتصور -والغاية النهائية .. وأزاحمكم في مستقر إقامتكم
تجاهل واختياراته السياسية التي تقوم على إقناع العدو بأنه شريك جدير بالثقة وقادر على عزل حماس و

حقها في السلطة مع تشجيعها على االتصال به، ويحرك لذلك الوساطات وتقوم على فرض التزاماته 
ولكن ما وراء ذلك ).. بالخمسة بلدي(وانحشاراته على الكل الفلسطيني ومواجهة من يعارضه عند اللزوم 

 في ظل انشغال -  على األقل-هو أن الرجل في أزمة حقيقية فمشروع التسوية متعطل ولسنة قادمة 
األمريكان بموضوع االنتخابات وانشغال العدو الصهيوني بمشكالته الداخلية والتحدي النووي اإليراني، 
ووهو في أزمة، بعد أن تبدد أدراج الرياح ما توهمه من أن أنابوليس وباريس سيدران عليه شرعية 

 الرجل ستنتهي واليته بعد خمسة ، ثم إن)ما يغنيه عن حماس وعن غزة(دولية وسمناً وعسل السالم 
 - ، في حين سيكون مع حماس - موقع الرئاسة -أشهر من اآلن وستفقد حركة فتح بذلك ما تناطح به 

 من خالل رئاستها - المجلس التشريعي والحكومة سابقا وستؤول إليها الحقا -من الناحية الدستورية 
ويعلم عباس أنه .. مكن من إجراء انتخابات رئاسية رئاسة السلطة بخلو هذا الموقع وعدم الت-للتشريعي 

إذا اعتدى على الدستور، وثبت رئاسته بأي شكل فإن موقعه لن يبقى بقيمته الحالية وأن حماس وغيرها 
لن يسكتوا على ذلك، ما سيزيد عزلة فتح، واألهم أن تمثيلها القانوني للشعب الفلسطيني سيكون مطعونا 

) رئيس التشريعي باإلنابة(نازالت، ولربما تقوم حماس بتنصيب السيد بحر فيه عند أية مفاوضات أو ت
كرئيس وهذا هو الضعف الذي عناه بيريس، والذي يحاول عباس مداراته في هذه الزيارة ومن لقائه بقادة 

فالرجل في أزمة والوقت يتناقص وهو مستعجل على ما يريد ولكنه حتى اآلن ال يخطو .. الفصائل
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والسبب أنه .. لوبة تجاه حماس وإن اقترب عن بعد أو ابتعد عن قرب وحرك الوساطاتالخطوة المط
وعلى ذلك فزيارته لسوريا .. ويريد أن يأتي إلى الحوار ويده عليا.. يريد جني العسل بدون لسع النحل

خاصة واستثمار دبلوماسي من الطراز األول، وليس صحيحا أن ذلك يأتي خارج السياق األمريكي 
  .رائيلياإلس

 فتناسوا ضرورة محاصرة تيار التسوية، وغفلوا عن - بحسن نيتهم -العجيب أن قادة الفصائل تصرفوا 
أن الرجل ال يقيم اعتبارا لمواقفهم وال لشخوصهم فقبلوا االلتقاء معه ووفروا له ما أراد من رسائل 

 إال محاولة جمع الحركتين  إنما التقوا به وليس في وجدانهم- بحسن ظنهم -وهم .. داخلية وخارجية
وردم الهوة وإعادة التواصل بينهما، غافلين عن األبعاد السياسية األخرى واألخطر من جراء هذا اللقاء، 
.. وقد فعلت فتح وها هي تتغنى بعزلة حماس وأن الفصائل مع الرئيس الذي هو موضع إجماع وطني

من العاطفية إلى الموضوعية والواقعية في وذلك يؤكد أن على الفصائل الفلسطينية أن تخرج .. إلخ
التعامل مع الحالة الفلسطينية، ومن سطحية عبارات الوحدة الوطنية واألخوة الثورية ورفقة السالح إلى 

وأن يخرجوا من افتراض أن لم شمل الحركتين هو المخرج .. حقيقة العمل بها والمحاسبة في ضوئها
 االعتراف بأن االنقسام بين الحركتين - حتى اآلن -يرفضون  لكل األزمات، و- أو األقرب -الوحيد 

والدينية (هو حقيقة واقعة ونتيجة لسلسلة طويلة وتراكمية من الخالفات والتباينات الفكرية والسياسية 
وأقصد أنهم .. ، وأنه خصومة تاريخية تدافعية تزايحية تناقضية وليس خالفا تكامليا وال تنوعيا)والوالئية
 منذ بداية - أي فتح -ن يرتجون من حركة فتح وحدة معهم وعودة إليهم، بعد أن حسمت أمرها ال يزالو

، - ال المقاومة -عملية التسوية أوائل التسعينيات في أن تكون مع الحل القائم على مرجعية المفاوضات 
ال حيدة وال تراجع  هي الخيار االستراتيجي الذي - وليس الحقوق الوطنية -ومع اعتبار التسوية السلمية 

 وليس القرارات الدولية ذات -وأن ما يتوصل إليه مع االحتالل من تفاهمات .. عنه في كل الظروف
 هو ما يلتزم به ويفرض على الموافقين والمعارضين، وقد تمثل ذلك عمليا في كسر البندقية -العالقة 

شروع الوطني بما يتفضل به االحتالل وحمل الكل الفلسطيني على تجفيف كل معاني المقاومة وتحديد الم
وتحصله المجامالت واالنخراط في أية عملية أمنية يقرر المحتل، وفق رؤيته وخصوصية مصلحته بأنها 

حسنة الظن (هذه الفصائل .. ضرورية الستمرار المفاوضات واستمرار اعتبارهم شريكا في المفاوضات
 استخفُّوا أو نسوا ما يشترطه عباس لعودة الحوار يبدو أنهم في اندفاعتهم العاطفية) وحسنة النية

 بما في ذلك - بوضعها الحالي والتزاماتها -الفلسطيني من االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
 -  الالشرعية -والقرارات الدولية التي تشرعن االحتالل، والقبول بحكومة فياض ) بإسرائيل(االعتراف 

  ..عني القبول بالخروج من اللعبة السياسية بالكاملوإجراء انتخابات مبكرة مما ي
 فلماذا ال ترونه في - الذي هو شر في األصل -أما االنقسام ) لهؤالء المحسنين النية والظن(وأقول 

لماذا ال ترونه من .. الحالة الفلسطينية وبعد ما آل إليه وضع المنظمة وصلف االحتالل وتآمر العالم
بعيدا عن معادالت االحتالل ؟ ولماذا يصر البعض على أن ) الجزئي(لتحرير زاوية أنه تطبيق حقيقي ل

 بما هو عليه من الضعف في مواجهة االحتالل ومافيات -االنقسام شر مطلق إذا كانت عودة عباس لغزة 
 ستعني عودة االحتالل إليها بعد أن أخرج منها مرتين ؛ مرة -االختالس والتهريب واالختراق األمني 

اومة التي جعلته يحاول االبتعاد عن مرمى نارها وعملياتها، ومرة بالتهدئة التي فُرضت عليه بالمق
وأجبرته أن يكف يده عنها؟ وإذا كان طموح الناس أن يكون لهم موطئ قدم بدون استقطاعات وال أثمان 

م حماس ؟ ثم استراتيجية وال تفريط بالثوابت، وكانت حماس توفر له ذلك فلماذا ال تبقى غزة تحت حك
ستكون حماس على كامل االستعداد للوحدة وهي التي تؤمن ) بمفاوضاته(عندما يحرر عباس الضفة 

ولن يعرض الجمعيات ) الغالبا(وإذا كان االنقسام سيحمي قوت .. بوحدة األمة كلها من طنجة إلى جاكرتا
لمصلحة أن ينتقل ذلك لغزة؟ ولجان الزكاة الخيرية إلى الذبح الذي يجري عليها في الضفة، فهل من ا
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أن تغرق غزة في االعتقاالت ومنع الصوت المعارض ) تحت شعار إنهاء االنقسام(وهل من المصلحة 
  ومصادرة الصحف وخنق اإلعالم واعتقال رؤساء البلديات كما يحدث في الضفة؟

ا ال ترونه في الحالة  فلماذ- وهو خير في األصل -وأما التصالح ) لهؤالء المحسنين النية والظن(وأقول 
لماذا ال .. الفلسطينية، وبعد الذي آل إليه وضع الحركتين وتأجند حركة فتح في المقتضيات الصهيونية

وبالتالي فلماذا ال .. ترونه على أنه خلط لألوراق وتجميل ألهل الضرار وتسويق للوالءات المشبوهة؟
لملجأ والمنجى للبائسين أن يدخلوا في صورة تتركون المفاصلة تأخذ مجراها ؟ ولماذا يسمح بتوفير ا

االنتصارات وأن يسرقوا الثمار ؟ وإذا كانت المقاومة في إقبال وتحقق نجاحات في طول البالد وعرضها 
من فلسطين إلى لبنان إلى العراق إلى أفغانستان إلى الصومال، وكان في المقابل تيار التسوية يحصد 

ئح وكان الجزء األهم من المعركة هو معركة الوعي والمفاصلة بين الخيبة ويعلن الفشل ويحقق الفضا
الزبد والعبث والغث وبين ما ينفع الناس، وكان كل من االتجاهين يقدم نفسه على أنه المخلص األبدي 
والصواب المطلق، فلماذا ال يترك كل صاحب خيار أن يستمر في خياره وأن يصل إلى نهاية مطافه ثم 

ذلك أن يحكم على األصلح وإلى األبد كذلك؟ وإذا كانت قضية الشعب الفلسطيني في يترك للشعب بعد 
األساس هي قضية تحرر وطني، ومقاومة الغازي األجنبي الذي دشن العام الستين الحتالله ولم تكن 

وكانت حركة فتح منشغلة بالحب الحقيقي ومسرحيات التهريج .. قضيته قضية تنمية أو ترفيه أو كماليات
 الفضائية -ومن أراد فليتابع لساعة واحدة تلفزيون القوم .. (فالم العري ومسابقات السوبر ستاروأ

وإذ ذاك فأي تصالح ممكن بين النهجين : أقول !)  ليرى كيف يفكر القوم وما الذي يشغلهم-الفلسطينية 
والذين يرفعون ) ةأعطني خبزا أعطيك مقاوم(واالهتمامين ؟ وأي لقاء بين برامج الذين يرفعون شعار 

نفنى .. القدس في العيون(وشعار ) لن نعترف بإسرائيل(وشعار ) تموت الحرة وال تأكل بثدييها(شعار 
  ؟)وال تهون
إذا : معاذ اهللا أن أدعو إلى االنقسام الفلسطيني أو حتى للخالف، ولكن الواقعية السياسية تقول: آخر القول

 سوريا كما استكبرت عليه في غزة، وإذا كانت تحاول كانت حركة فتح تستكبر على لقاء حماس في
ثم تستكبر على الخلق وتتعامى .. وإذا كانت مأزومة) الحسنة النية والظن(استقطاع المواقف من الفصائل 

عن الحق، وال تحس بما عليها وكانت تصر على ما يضاد المصالح الوطنية الفلسطينية العليا ومصرة 
.. ية كل المدى وعلى غير الهدى، وكانت ترى نفسها على الحق المطلقعلى السير في مفاوضات عبث

فلماذا يلزم كّل الشعب الفلسطيني برؤيتها؟ ولماذا تجبر حماس على مصالحتها؟ ولماذا يعم بالء فتح على 
غزة بعد الضفة؟ وإذا كان بعض الشر أهون من بعض، فلماذا ال يكون التفكير في استنقاذ ما يمكن 

 !! من المشروع الوطني، ولو بدا كأن االنقسام مطلوب والخالف مرغوباستنقاذه
  

  نمو وازدهار حزب التحرير اإلسالمي في مستنقع انعدام األمل: فلسطين .٥٧
  عمران الرشق

يبدو أننا ال نبالغ حاليا، إن قلنا أن الفشل في مشروع الحركة الوطنية الفلسطينية الدوالني وما يخلقه مـن             
وليس المقصود  . ي أعين الجماهير، يدفع إلى اشتداد عود الحركات الدينية الدوغمائية         زعزعة لصدقيتها ف  

اللتين كان عليهما ولوج الشرعية السياسية الفلـسطينية عبـر          " الجهاد اإلسالمي "أو  " حماس"هنا حركتي   
قامة دولـة   االشتراك بالمشروع التحرري المقاوم لالحتالل، إلى جانب االلتزام بقواعده وأهمها السعي إل           

مستقلة قطرية بالضرورة، وإنما أحزاب وجماعات إسالمية أخرى، بأهداف ومشاريع مختلفة، لكن الذي             
يجمعها هو التنكر للحركة الوطنية ونهجها، والعـداء للحريـات والحقـوق الديمقراطيـة واالجتماعيـة                

  . والفكرية
 واضح، هو حزب التحريـر اإلسـالمي   ولعل اشد هذه الحركات تأثيرا، وأكثرها امتالكا لبرنامج سياسي     

وباعتقاد الحزب فإن إقامة دولة الخالفة ال يـتم عبـر عمـل             . ١٩٥٣الذي تأسس في القدس مطلع عام       
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، وإنما بانقالب تنفذه احد الجيوش بالتعاون مع أنصاره في دولـة            )ثورة من األسفل  (تضطلع به الشعوب    
، وهو ما يبدو بالمناسبة     "اليهود"لك تحرير فلسطين من     مسلمة، لتزحف بعدها فاتحة أنحاء العالم بما في ذ        

نسخا بعباءة إسالمية، للرؤية الماركسية اللينينية التي تتخذ من ثورة تقودها طليعة تعتنق أفكارها طريقـا                
  .للوصول إلى السلطة

ف الـسل "و" األصول" وبالطبع، يشترك حزب التحرير مع الحركات اإلسالمية األخرى في أن العودة إلى           
اإلخـوان  "هي الطريق لتجاوز الحاضر المرير وبناء مستقبل مزدهر، ولكن، إذا كانت حركـة              " الصالح
قد استوعبت، بطريقة أو بأخرى، األفكار الحديثة كالديمقراطية وحقوق اإلنسان، التي لم يعـد              " المسلمين

 أساتذة الجامعات، إضـافة     بإمكانها تجاهلها بعد أن نشطت في المجتمع المدني، والمنظمات المهنية، وبين          
إلى دخولها حلبة الصراع السياسي ومنافستها في االنتخابات ووصولها البرلمان، فإن حـزب التحريـر               
يصرح علنا برفض هذه المفاهيم ناعتاً إياها بالكفر البواح والمؤامرة التي يسعى الغرب من خاللها إلـى                 

  .إحكام سيطرته على المسلمين
الحزب يحظى بثقة الفلسطينيين، نظرا لكونه حزبا خطابيا، يقتـصر نـشاطه            وحتى وقت قريب لم يكن      

السياسي على إلقاء المواعظ وإصدار البيانات المروجة لفكرة إعادة الخالفة، في وقت كانـت الفـصائل                
ولكن، أصبح بإمكان الحـزب     . الفلسطينية تستقي شرعيتها من تضحياتها في سبيل التخلص من االحتالل         

ججة بصوابية نهجه، أو على األقل التلويح به كقشة لغريق، بعد أن غدا حلم الدولة الفلسطينية                اليوم المحا 
المستقلة مهددا بالتبدد والضياع، اثر استنفاذ الحركة الوطنية الفلسطينية خياري المقاومة والتفـاوض دون     

 غيـر  "إسـرائيل "تحقيق انجازات ذات قيمة على األرض، في ظل موازين قوى مختلة بالكامل لـصالح        
  .الراغبة بالسالم

وتعطي تحركات الحزب خالل السنتين الماضيتين، والمدروسة بعناية، دليال واضحا على نفـوذه األخـذ               
بالتعاظم، فمستفيدا من تعثر تجربة حماس في الحكم، حشد الحزب نحو عشرة أالف شخص من أنصاره،                

ومستفيدا أيضا مـن    .  ذكرى سقوط الخالفة    بمدنية رام اهللا، في    ٢٠٠٧في مهرجان ضخم نظمه في آب       
تالشي أمال الفلسطينيين من المفاوضات، سير الحزب مسيرات غاضبة في معظم المدن الفلسطينية تحت              

، مع االنتباه للمعنى المختلف الذي تحملـه        "فلسطين يحررها زحف الجيوش ال زحف المفاوضين      "شعار  
  . ٢٠٠٧على مؤتمر انابوليس للسالم في تشرين الثاني كلمة زحف في كال االستخدامين، وذلك احتجاجا 

والمالحظ كذلك هو التنوع االجتماعي الذي بدأت قاعدة الحزب تشهده، فبعد أن كان يقتصر علـى فئـة                  
التجار التقليديين المنحدرين باألغلب من مدينة الخليل أكثر المناطق الفلسطينية محافظة، أو من هجرهـا               

حثا عن أسواق جديدة، بات يتغلغل اآلن في أوساط طبقات أخرى، بحيث أصـبح              منهم إلى مدينة القدس ب    
باإلمكان مشاهدة أالف الفقراء والفالحين، وكثير منهم من جيل الشباب، يصطحبون أطفـالهم ونـسائهم               
المحجبات والمنقبات، بحافالت ضخمة غير مختلطة إلى مواقع احتفاالته، حيث يتولى الثري الذي يـدفع               

  .لرحلة، مصاريف طعامهم وشرابهم أيضا، إضافة إلى إعادتهم لمنازلهمتكاليف ا
 وبشكل اقل مع المجتمع المحلي خاصة الفئات        "إسرائيل"ورغم حالة عدم االشتباك التي يتبعها الحزب مع         

الضعيفة فيه كالنساء، فال يمكن إغفال ما تعكسه حالة اإلقبال عليه من غضب وإحباط، قد تنفجر يوما ما                  
ذ طابع عنف داخلي أو خارجي أو كليهما معا، خاصة وأن حزب التحرير يـشترك مـع الحركـات                 لتأخ

اإلسالمية المتطرفة في ذات المرجعية المتشددة المستقاة من كتابات أبي األعلى المـودودي وتفـسيرها               
ـ               )نسبة إلى سيد قطب   (القطبي   وار ، والتي تقسم العالم إلى دار إسالم ودار كفر، الحرب هـي لغـة الح

  . الوحيدة بينهما
والمؤسف هنا، أن القضية الفلسطينية ستكون أول ضحايا هذا االنفجار، حتى ولو طال في جـزء منـه                  

فإضافة لتنكـره لمبـدأ الدولـة       .  عن نشاطات حزب التحرير    "إسرائيل"االحتالل، وهو ما يفسر تغاضي      
فإن انتصار خطاب حزب التحرير على      الفلسطينية التي تمحور الكفاح الفلسطيني حولها لعشرات السنين،         
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خطاب الحركة الوطنية، من شأنه أن يزج بالقضية الفلسطينية في خانة الصراع الديني، التي يروج لهـا                 
المحافظون الجدد وتريدها إسرائيل لوصم المقاومة الفلسطينية باإلرهاب اإلسالمي، ولنسف كل الجهـود             

 ما يتعرضون له هو احتالل استيطاني يـسعى القـتالعهم مـن             التي بذلها الفلسطينيون إلقناع العالم بأن     
أرضهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في الحرية واالستقالل التي تكفلها لهـم القـوانين واألعـراف       

  .الدولية
، يعمل على محو الهوية     )مسلم مقابل كافر  (كما أن الحزب وبتنصيبه العقيدة الدينية محددا وحيدا لالنتماء          

 مضيفا مزيدا من التشرذم والفرقة إلى صفوف الفلسطينيين، الذين هم بأشد الحاجة إلى التوحـد                الوطنية،
بمختلف أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم األيدلوجية في وجه محاوالت االستيطان والتهويد التي تقـوم بهـا               

  ."إسرائيل"
بنهجه، من خطر جسيم علـى      يضاف إلى ذلك، ما يشكله اتساع شعبية حزب التحرير واقتناع الجماهير            

 جهودا كبيرة في ترسيخها، مثل      - السيما اليساريون منهم   –البنى واألفكار الحديثة التي بذل الفلسطينيون       
االتحادات والنقابات والمسارح وحلقات النقاش، ومن األدلة على ذلك، االعتداء الذي شنه ناشطون مـن               

قرية بديا شمال الضفة الغربية، ألنه قـام بتعلـيم          حزب التحرير في أيار الماضي على مركز نسوي في          
  .النساء الدبكة الشعبية

وأخيرا يرى كثيرون أن االنحناء هو خير وسيلة للخروج من العاصفة بأقل الخسائر، لكن الخراب الناجم                
عما تمر به القضية الفلسطينية من كوارث وأعاصير، يتطلب من الفلسطينيين وقفة وتحركا جديين، قبـل                

  .يقتلع االحتالل واليائسون منهم ما تبقى لهم من حلم باالستقالل والديمقراطيةأن 
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  :كاريكاتير .٥٨
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