
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويدعم التظاهرات ضد الجدار.. نابلسمؤسسات في ال يرفض االعتراف بإغالق فياض
   السالح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان ال يعتبر سالحاً فلسطينياً:نصر يوسف

  في سبتمبر تعجل نهاية اولمرت" كاديما"انتخابات 
   فلسطيني التهدئة دون إجماع خروقات الرد علىونعارضيفي غزة % ٧٠,٥: استطالع

   معابر القطاع يجب أن تفتح بصورة كاملة: كارين أبو زيد

يعلـن ان الـسلطةعبد ربـه    
تدرس وقف المفاوضات مـع     

 وحماس تشكك" ائيلإسر"
  

 ٣ص ... 
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 ٥   مصري-التنسيق جارٍ مع األوربيين لفتح معبر رفح في إطار فلسطيني : هنية .٣
 ٥   والفيتو األمريكي هو ما يعيق الحوار الفلسطيني...نرفض القوات الدولية: بحرأحمد  .٤
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    :المقاومة
 ٨   لفتح معبر رفح بمشاركتها الى جانب مصر والرئاسةحماس قدمت للقاهرة تصوراً .١٠
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١١   ترفض"اسرائيل"و.. فتح تسعى لدفن جثمان الفدائية دالل المغربي في رام اهللا .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١   تعجل نهاية اولمرتفي سبتمبر" كاديما"انتخابات  .٢١
١٢   تعرض طائرة تجسس وباراك يهدد إيران ويتوقع انتقاما من حزب اهللا وحماس"اسرائيل" .٢٢
١٢  أولمرت يريد إقناع بوش بالمشاركة في المفاوضات اإلسرائيلية ـ السورية": هآرتس .٢٣
١٣    الفلسطينيين المشمولين بها"عدد"وتقر ..  تصادق على صفقة األسرى الثالثاء"إسرائيل" .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٣   فلسطيني التهدئة دون إجماع خروقات الرد علىونعارضيفي غزة % ٧٠,٥: استطالع .٢٥
١٤  عدد سكان األراضي الفلسطينيةهم  ماليين نسمة ٣,٧٦١: االحصاء المركزي .٢٦
١٤  أهالي بلعين يقاضون شركات كندية لمشاركتها في أنشطة استيطانية .٢٧
١٤   في قمع االحتالل للمسيرة ضد الجدار في نعلين متظاهرا١٧ًصابة إ .٢٨
١٤   خالل يومينعملية مداهمة في الضفة الغربية ٢٠االحتالل نفذ : تقرير .٢٩
١٥  الشهر الماضي  بينهم فتاتان من محافظة بيت لحم مواطنا٥١ً اعتقل االحتالل: نادي األسير .٣٠
١٥  احنة من أدنبره إلى غزةفلسطيني وزوجته االسكتلندية يكسران الحصار بش .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٣٥:         العدد                  ١١/٧/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

١٥   إلى قطاع غزةل الحديد والحصى والورقادخيسمح بإ االحتالل .٣٢
١٥   جنوبي قطاع غزةانفجار عبوة ناسفة يدمر مقر جمعية خيرية في رفح .٣٣
١٥  ح جنوبي قطاع غزةفق في رف إثر انهيار نفلسطينيينوفاة  .٣٤
   

   : األردن
١٥ "إسرائيل"تدعو الى فرض عقوبات على " شؤون القدس"لجنة  .٣٥
   

   :لبنان
١٦    أكبر نموذج عالمي ضد حقوق اإلنسان إلى المخيماتتهجير الفلسطينيين: سليمانميشال  .٣٦
١٦   من مزارع شبعا ال يحتاج إلى مفاوضات" إسرائيل"انسحاب : وزير الخارجية والمغتربين .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٦  فتح معبر رفح مرتبط بالمصالحة: القاهرة .٣٨
١٧   ين إلى مراجعتهاالخارجية الكويتية تدعو اصحاب األمالك في فلسط .٣٩
١٧ "إسرائيل"ورقة العرب في قمة المتوسط ترفض التطبيع المجاني مع  .٤٠
١٧  سيتقدمون بطلبات إحاطة إلى أبو الغيط بشأن مقتل ضابط مصري مصريون برلمانيون .٤١
١٧  تفرض هيمنة أميركاإلستراتيجية بين واشنطن وبغداد االمعاهدة : عاكف .٤٢
١٧ وبيع مالبس مطبوع عليها تل أبيب يعيدا قضية التطبيع للواجهةعرض فيلم إسرائيلي :مصر .٤٣
   

   :دولي
١٨   معابر القطاع يجب أن تفتح بصورة كاملة: كارين أبو زيد .٤٤
١٨  ما يعانيه الفلسطينيون أسوأ مما تعرض له السود تحت حكم البيض: المؤتمر االفريقي .٤٥
١٨ أمريكا تعرقل تحركاً عربياً باألمم المتحدة إلدانة المستوطنات .٤٦
١٩   من دخول األراضي الفلسطينيةا دولييقالسلطات اإلسرائيلية تمنع وفد تحق .٤٧
١٩   الى وقفه" إسرائيل" وتدعو "أبو غنيم"باريس تدين قرار البناء االستيطاني في  .٤٨
١٩  "إسرائيل"بحجم العنصرية في " يفاجأ"وفد بلغاري  .٤٩

   
    :حوارات ومقاالت

١٩  خافيير سوالنا... أي نوع من فلسطين .٥٠
٢٠  أسعد عبد الرحمن. د... انقسام الطرح اإلسرائيلي"... حماس"إزاء  .٥١
٢٢  جمال زحالقة.د... اء والسالم بين اليهودتقانون االستف .٥٢
    

 ٢٣  :كاتيركاري
***  

  
 وحماس تشكك" إسرائيل" تدرس وقف المفاوضات مع يعلن ان السلطة عبد ربه .١

 ياسر عبد ربه احـد كبـار         أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١١/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
  فـي  "إسـرائيل "علن ان القيادة الفلسطينية تدرس وقف المفاوضات مع         أمساعدي الرئيس محمود عباس     
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وقال في مؤتمر صحافي امس ان الرئيس عباس سيبلغ هـذا الموقـف             . حال مواصلة سياسية االستيطان   
  .لرئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت في لقائهما المرتقب في باريس

وحمل عبد ربه بشدة على حماس، متهماً اياها بإعاقة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، وقال ان اغالق                  
فتح معبر رفح متاح غداً وفق      : "رار حماس على وجود دور لها على المعبر، مضيفا        المعبر يعود الى اص   

، والعائق الوحيد امام فتحه هو موقف حماس التي ال تريد للمعبر ان يفتح اال اذا كـان                  ٢٠٠٥اتفاقية عام   
  ".لها وجود عليه

 عبد ربـه شـدد    أن  :  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١١/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
 أن منظمة التحرير تنظر بخطورة بالغة إلي المخططات اإلسرائيلية الجديدة لتوسيع المستوطنات في              ىعل

 لتقويض دور الـسلطة  ىالقدس والضفة الغربية، وأضاف أن النشاطات االستيطانية موجهة بالدرجة األول 
  .ق الفلسطينية واالنقسام في المناطىهو الفوض" إسرائيل" أن حليف ىومهامها، مشيراُ إل

 يجب أن يتم مـن خـالل التوجـه إلـي صـناديق      ]الفلسطينية الداخلية [وأكد عبد ربه أن حل الخالفات    
السالح، وهي القاعدة التي أرستها منظمـة التحريـر، والتـي جـاء             ى  االقتراع، وليس عبر االحتكام إل    

 .ك أي حوار خارج إطار منظمة التحرير      لن يكون هنا  : وأضاف قائال  . حد قوله  ىاالنقالبيون لكسرها عل  
 االلتـزام بهـا،     ىوحول التهدئة في قطاع غزة قال عبد ربه أن القيادة الفلسطينية تحث كل األطراف عل              

 موقف حماس من التهدئة الذي يتغير وفق        ى تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من الويالت، الفتا إل        ىوعل
  .ما أسماها خدمة أغراض فئوية وحزبية

ما ذكره  : وكاالتعن ال  أحمد رمضان و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١١/٧/٢٠٠٨المستقبل  وردت  وأ
 عناصر انطالقاً من المبـادرة اليمنيـة التـي          ٣رؤية الرئيس عباس للحل تستند إلى       "ن  أ ياسر عبد ربه  

  : أصبحت قرار قمة
ـ          : أوالً ى إعـادة الحـصار علـى الـشعب         تشكيل حكومة مستقلة متوافق عليها من الجميع، وال تقود إل

  . الفلسطيني، بل تتمكن من إنهاء هذا الحصار، والسير قدماً نحو إنقاذ الوضع من حالة االنقسام
دور عربي فعال تحت مظلة الجامعة العربية من أجل مساعدتنا والحكومة الجديدة على إعادة بنـاء                : ثانياً

الدول أبدت استعدادها للمشاركة في هذا المجـال  أجهزة األمن على أسس مهنية ووطنية، وهناك عدد من      
  . بالوجود الفعلي أو اإلشراف أو الدعم اللوجستي

  . التوجه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وأي حل ال ينص على ذلك غير مقبول وال مجال لتطبيقه: ثالثاً
يل النائب عن كتلـة      صالح البردو  . أن د   :غزة من ١٠/٧/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 

في تصريح صحفي له      شكك ،في المجلس التشريعي الفلسطيني   " حماس"، ممثلة حركة    "التغيير واإلصالح "
بما قاله عبد ربه، حول قطع االتصاالت مع الجانب الصهيوني، معتبراً أن عبـد    )١٠/٧ (]أمس [الخميس

وقـال البردويـل فـي       . جنيـف  ربه صاحب تاريخ خطير في التنازالت وعلى رأس هذا التاريخ قضية          
كل ما يخرج عن عبد ربه مشكوك فيه، ونخشى أن هذه الدعوة التي بات يسربها إلى اإلعالم                 : "تصريحه

وأضاف النائب في المجلس     ".أن تكون هي نوع من أنواع تحسين الموقف التفاوضي أكثر مما هي حقيقة            
كنوع من استفزاز الموقـف   " حماس"لحوار مع   إن ما يقوم به عبد ربه يشبه دعوة أبو مازن ل          : "التشريعي

  ".األمريكي واستفزاز الموقف الصهيوني لتحسين شروط التعامل، ولذلك نحن نشك في مصداقية ما يقوله
حتى نكون صريحين ال يوجد حوار فلسطيني فلـسطيني،         : "وعن وضع الحوار الفلسطيني، قال البردويل     

لى أن يكون الحوار، فأعتقد أن أبـو مـازن وقتهـا يمكـن أن               فإذا وافقت الواليات المتحدة األمريكية ع     
يخضع، لكن طالما أن األجندة هي صهيونية أمريكية، وأن أبو مازن مرتهن للقرار األمريكي الصهيوني،               

  ".فنستطيع أن نقول في المدى المنظور ليس هناك أي أمل في حوار فلسطيني فلسطيني جدي
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  ويدعم التظاهرات ضد الجدار.. نابلسسات في مؤسال يرفض االعتراف بإغالق فياض .٢
 سالم فياض امس قرية نعلـين       .زار رئيس حكومة تسيير االعمال الفلسطينية د      :  محمد يونس  -رام اهللا   

شمال رام اهللا والتي تشهد تظاهرات يومية ضد الجدار اإلسرائيلي، كما زار نابلس التي تشهد اجتياحـات         
 ".الصمود والمقاومة الشعبية  "المية، واطلق تصريحات تحض على      واجراءات إسرائيلية ضد مؤسسات اس    

وخاطب فياض المئات من اهالي قرية نعلين بعد يوم طويل من المواجهات مع الجنود الـذين يحرسـون                  
جرافات تقوم بتمهيد االرض لبناء الجدار، متعهدا تلبية ما يحتاجونه، واهالي القـرى المتـضررة مـن                 

واجبنا في السلطة ان نقف دوما في دعم صمود المواطن وتثبيته في ارضه             : "لالجدار، من مشاريع، وقا   
وحض الفلسطينيين على تقليد نمـوذج التـصدي        ". عبر توفير مقومات الصمود والخدمات التي يحتاجها      

  .الشعبي للجدار، معتبرا تجربة قرية بلعين الشهيرة نموذجا يستحق التكرار
ضـد المؤسـسات االسـالمية فـي        " إسرائيل"جراءات التي اتخذتها    وفي نابلس، قال فياض ان جميع اال      

لـيس  : "واضاف. المحافظة باطلة، وان حكومته ستواصل التعامل مع هذه المؤسسات كمؤسسات شرعية          
، واصفاً االجراءات اإلسرائيلية اليومية فـي االراضـي         "إلسرائيل ان تتدخل في مناطقنا وتهدد مؤسساتنا      

بمحاولة تقويض جهود حكومتـه،     " إسرائيل"، كما اتهم    " اذالل الشعب الفلسطيني   محاوالت"الفلسطينية بـ   
  .خصوصا امنيا

  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
   مصري-التنسيق جارٍ مع األوربيين لفتح معبر رفح في إطار فلسطيني : ةهني .٣

وزارة إن األوربيين زاروا معبر رفـح و      : "قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية      : فلسطين - رفح
الداخلية بغزة والتقوا مع إدارة المعابر أكثر من مرة، ورفعوا تقاريرهم إلى مرجعياتهم والتي أكدوا فيهـا                 
على عدم وجود أي عائق أمام فتح المعبر، مؤكداً أن األوروبيين لمسوا مدى جاهزية المعبر للعمل مـن                  

أن التنسيق جـار مـع األوربيـين        وأكد خالل جولته في محافظة رفح، أمس،         .ناحية لوجستية وإدارية  
والمصريين ليتم فتح المعبر في إطار فلسطيني مصري، وأن األوروبيين التقوا عدة جهات معنيـة مـن                 

وأوضح بعد تفقده المعبر واإلطالع على       .بينها القائد العام للشرطة الفلسطينية ومسؤول المعابر والحدود       
ح معبر رفح في إطار فلسطيني مصري ودور أوروبـي          سير العمل فيه؛ أن الحكومة لن تدخر جهداً لفت        

غير معطل وفي إطار شراكة سياسية بين الرئاسة والحكومة، الفتاً إلى أنهـا قـدمت تـصوراً مفـصالً             
 إلى وجود أطراف ال سيما في رام اهللا تـصر علـى أن              هنيةوأشار  . متكامالً لمصر في هذا الموضوع    
ي الطريقة القديمة والتي منحت األوروبيـين دوراً معطـالً           وه ٢٠٠٥يعمل معبر رفح على اتفاقية عام       

  .ومنحت االحتالل مراقبة األوضاع من خالل كاميرات مراقبة منتشرة في المعبر
  ١١/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   والفيتو األمريكي هو ما يعيق الحوار الفلسطيني...نرفض القوات الدولية: بحرأحمد  .٤

جلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، فكرة نشر قـوات دوليـة فـي            أحمد بحر، رئيس الم   . رفض د : غزة
تجربتنا فـي   "وقال بحر إن    ". أداة لخدمة االحتالل، وليست ذات جدوى     "األراضي الفلسطينية، باعتبارها    

، وأكد أن المجتمع الـدولي مطالـب أن         "معبر رفح دليل على أنها تخضع لسلطة االحتالل وتنفذ قراراته         
وأضاف خالل لقائه    . قطاع غزة، وأن ينسحب االحتالل الصهيوني من الضفة الغربية         يرفع الحصار عن  
، أن المشكلة األساسية هي في وجـود        )١٠/٧(، في غزة الخميس     "مركز كارتر للسالم  "وفداً أمريكياً من    

االحتالل الصهيوني، والحصار المتواصل على قطاع غزة، ويجب أن تعتمد أي مبادرة على أساس إعادة               
  .الحقوق الفلسطينية



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١١٣٥:         العدد                  ١١/٧/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

        الواليات المتحدة األمريكية تمـارس دوراً سـلبياً فـي          "وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني أوضح بحر أن
استئناف الحوار، وال زالت تضع الفيتو ضد أي حوار فلسطيني داخلي، وهو مـا يعيـق أي محـاوالت                   

حـوار  "عوة المجلـس التـشريعي لبـدء        وجدد بحر د   .، كما قال  "عربية لحل األزمة الداخلية الفلسطينية    
فلسطيني شامل برعاية عربية، لمواجهة العدوان الصهيوني ضد شـعبنا الفلـسطيني، وضـرورة بـدء                

، داعياً إلى أن يقود ذلك إلى تشكيل حكومة فلسطينية وفـق           "خطوات داخلية لفتح معبر رفح وفتح المعابر      
ومة وحدة وطنية وكذلك إعادة تشكيل األجهـزة        توافق وطني شامل يناقش كافة القضايا سواء تشكيل حك        

  .األمنية وفق رؤية مهنية
ورحب بحر بمواقف الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر، وخاصة إدانته للحصار الصهيوني لقطـاع              

وعبر رئيس الوفد الممثل لمركز كارتر،       .ضد االحتالل الصهيوني  " مواقف جريئة "غزة، والتي تعبر عن     
لحصار الصهيوني على قطاع غزة، واإلجراءات المتواصلة في الضفة الغربية وإغـالق            عن استنكاره ل  

  .المؤسسات الفلسطينية
  ١٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اإلسرائيلية نائباً فلسطينياً يعانون وضعاً مزرياً في السجون٤٧ .٥

 حركة حماس قبل أيام عامهم الثالث        نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني أغلبيتهم من       ٤٧ دخل   :رام اهللا 
عزيز دويك، وبيـنهم وزراء فـي      . على التوالي في السجون اإلسرائيلية، وعلى رأسهم رئيس المجلس د         

واعتقل هؤالء تباعا، بعد أسر مجموعات فلسطينية على رأسـها كتائـب القـسام               .الحكومتين السابقتين 
وتصر الحركة اإلسالمية على شمول أي صفقة تبادل        الجندي اإلسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط،        

 .هؤالء النواب وبينهم قياديون في حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إسرائيل"في المستقبل مع 
الوضع الصحي للنواب المعتقلين مزر جـدا       "وأكد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى فؤاد الخفش أن          

وأوضـح أن   ". مهم يعانون مرضا بل منهم من يعاني مجموعة أمـراض         فأغلبيتهم من كبار السن ومعظ    
الرئيس دويك طريح الفراش في مستشفى سجن الرملة الذي فقد أخيرا نحو عشرة كلغ من وزنه ويعاني                 "

إن االحتالل اإلسـرائيلي    : "وقال الخفش  ".األنيميا وضعف الهيموغلوبين بسبب إصابته بمرض السكري      
واب األسرى، ويحرمهم من كل شيء، عالوة على المعاملة القاسية الخاليـة مـن              يتعمد التضييق على الن   

السلطات اإلسرائيلية تحرم النواب المعتقلين من زيارة األهـل، كمـا           "، مشيرا الى أن     "الرحمة اإلنسانية 
ونقل الخفش عن النـواب األسـرى        ".تحرم عشرات العائالت من زيارة أبنائهم في السجون اإلسرائيلية        

تهم المجتمع الدولي الى التحرك لحماية القيم اإلنسانية واألخالق والديمقراطية ومواجهة االنتهاكـات             دعو
   .الصارخة لألعراف والمواثيق الدولية من قبل قوات االحتالل

                 النـواب األسـرى    "من جهته، أكد النائب باسم الزعارير الذي أفرج عنه بكفالة مالية قبل عدة أيـام، أن
لوائح االتهام المقدمة للنواب األسـرى      "، مشيراً إلى أن     "املة قاسية مهينة من قبل السجانين     يتعرضون لمع 

 ".شبه متطابقة، وكلها تتركّز على العضوية في المجلس التشريعي أو في الحكومة عن حركة حماس
  ١١/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  جهزة االمنأالح الالزم لعمل تمنع السلطة الفلسطينية من استيراد الس" إسرائيل ":اليحيى .٦

الـرزاق   أعلن وزير الداخلية في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية اللواء عبـد          :  محمد يونس  -رام اهللا   
وقـال فـي    . تمنع السلطة الفلسطينية من استيراد السالح الالزم لعمل اجهزة االمن         " إسرائيل"اليحيى ان   

" إسـرائيل "ن الدول لتزويدها السالح والذخيرة، لكـن        مؤتمر صحافي امس ان السلطة تعاقدت مع عدد م        
  .ترفض السماح لها بذلك

  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة 
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 ضمن خطة إلعادة هيكلة األجهزة األمنية" المخابرات"و" الوقائي"توجه لدمج : اليحيى .٧

لـى   عبد الرزاق اليحيى، إن العمل جـار ع        ]فياضفي حكومة   [قال وزير الداخلية  ": وفا " وكالة -رام اهللا   
وأضاف في مؤتمر صحافي     .تقليص عدد األجهزة األمنية، ضمن خطة إعادة هيكلة وتنظيم هذه األجهزة          

عقده في وزارة اإلعالم برام اهللا، امس، أن جهاز األمن الوقائي والمخابرات سيدمجان في جهاز واحـد                 
ـ  .ليكون هناك جهاز أمن داخلي وخارجي بقيادة واحدة تسمى جهاز األمن العـام             ح أن األجهـزة    وأوض

الشرطة، واألمن الوطني، واألمن العام، مشيرا إلـى وجـود خطـة         : ستكون ضمن ثالثة تشكيالت، هي    
جديدة إلنشاء قيادة الجبهة الداخلية تضم الدفاع المدني ومديريات أخرى، لتوعية ومساعدة الناس في حال               

 .حصول الكوارث
  ١١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  فلسطيني خارج المخيمات في لبنان ال يعتبر سالحاً فلسطينياً السالح ال:نصر يوسف .٨

قال نصر يوسف، مسؤول االمن الوطني الفلسطيني االسبق عضو اللجنة           :أي.بي.، يو "الخليج "-بيروت  
 إن السالح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان ال يعتبـر سـالحاً             ، امس الخميس  ،المركزية لحركة فتح  
وكـان يوسـف     . في مهمة للبحث في انشاء لواء ضمن جيش التحرير الفلـسطيني           فلسطينياً، وكشف انه  

ان "وقال  . يتحدث خالل جولة له امس في مخيم الرشيدية المتاخم لمدينة صور الساحلية في جنوب لبنان              
ما يهمنا هو امن لبنان وسالمته ووفاقه الداخلي، ويهمنا تنظيم السالح الفلسطيني في لبنان كي ال يـؤثر                  

في اعادة بناء ما تهدم من منازل في مخـيم          " التأخير الكبير "ـوانتقد ما وصفه ب   ".  االستقرار في لبنان   في
البحث في تنظـيم    "شار الى ان مهمته اليوم في لبنان هي         أنهر البارد لالجئين الفلسطينيين شمال لبنان، و      

يط لتنظيم السالح الفلـسطيني     واردف يقول ان مهمته تهدف الى التخط      ". السالح الفلسطيني في المخيمات   
ترتيـب اوثـق    " مخيماً في مناطق مختلفة واقامة لواء فلسطيني و        ١٢في المخيمات حيث يوجد في لبنان       

  ".العالقات بين لبنان والشعب الفلسطيني
واجتمع نصر الى سلطان ابو العينين مسؤول حركة فتح في لبنان وكوادر حركة فتح وفـصائل منظمـة                  

وقال ان البحث جرى حول اوضاع المخيمات ومسألة تشكيل لواء فلـسطيني مـن              . يةالتحرير الفلسطين 
  .لبنان ضمن جيش التحرير الفلسطيني

  ١١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  يبحث مع حزب اهللا ترتيبات استقبال األسرى و الى سليمان رسالة من عباسينقلزكي  .٩
 ونقل له رسالة مـن      ]اللبنانية[رئيس الجمهورية مس، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي،        أزار  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت نتائج زيارته إلى دمشق باالضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيـق        
وبحث هو ووفـد مـن      .  فوزي صلوخ  ]اللبناني[كما زار للغاية ذاتها وزير الخارجية     . الوحدة الفلسطينية 

هللا ترتيبات استقبال االسرى وجثامين الشهداء فـي عمليـة التبـادل مـع              قيادة الفصائل مع قيادة حزب ا     
كما زار زكي، عضو المجلس السياسي في حزب اهللا حسن حدرج، والتقاه بحضور مـسؤول               . "إسرائيل"

ملف األسرى والمعتقلين في الحزب عطا اهللا حمود، اللذين التقيا ايضا قيـادة فـصائل تحـالف القـوى                   
استعراض اإلنجاز الكبير الذي حققته المقاومة عبر اتفاق التبادل الذي سيؤدي           "، وتم   الفلسطينية في لبنان  

  ". الى تحرير األسرى اللبنانيين وأسرى فلسطينيين وجثامين الشهداء األبرار
تشكيل لجنة فلسطينية موحدة لمتابعة الترتيبات العملية واإلجراءات المتعلقة بالمـشاركة        "وتم اإلتفاق على    

  ".  العرس الوطني الكبير، والقيام بواجب تكريم وتشييع رفات الشهداء الفلسطينيينفي هذا
 ١١/٧/٢٠٠٨السفير 
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   لفتح معبر رفح بمشاركتها الى جانب مصر والرئاسةحماس قدمت للقاهرة تصوراً .١٠

 امـس أنهـى    وفد حماس     أن :أشرف الهور  غزة   عن مراسلها من   ١١/٧/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان بشأن جهود التهدئة مع اسـرائيل التـي      جولة من ال  

  .ترعاها مصر
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبـو مـرزوق الـذي رأس وفـد الحركـة ان              

تائج التي  واشاد ابو مرزوق بالن    .ىالمباحثات تناولت ملفات التهدئة وفك الحصار والمعابر وتبادل األسر        
 .حققتها التهدئة بعد حوالي ثالثة اسابيع من بدئها كما وعد بضبط العناصر الفلسطينية التي تحاول خرقها               

ووصف ابو مرزوق في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة عائدا الى دمشق إطالق بعض قـذائف                
مال مـن قبـل حركـات       الهاون على الجانب اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة بأنه عمل فردي وليس ع            

  .المقاومة
واضاف أن الجهود تبذل لضبط هؤالء وتنفيذ القانون بحقهم ألن التهدئة تمت الموافقة عليها بتوافق وطني                
فلسطيني والمحافظة عليها وتثبيت المرحلة األولى منها لالنتقال للمراحـل األخـرى مـصلحة وطنيـة                

  .فلسطينية 
 مرزوق انه سيكون هناك جهد مصري خالل األيام القادمة بهـذا            وبشأن اعادة افتتاح معبر رفح قال ابو      

 إسرائيل واإلتحاد األوروبـي والـسلطة الوطنيـة         ٢٠٠٥الشأن مع األطراف التي وقعت إتفاق المعابر        
وتابع اننا نعتقد أن معبر رفح يمثل عنق الزجاجة فيما يتعلق بفك الحـصار عـن الـشعب                   .الفلسطينية  

  .الفلسطيني في القطاع 
أسامة المزيني، القيادي   .  د  أن   :غزة محمد الدلو   عن مراسها من     ١٠/٧/٢٠٠٨ صحيفة فلسطين  وكتبت

أفاد أن وفد الحركة الذي وصل القاهر مساء الثالثاء يحمل تصوراً لحل أزمة معبر رفـح                 ،"حماس"في  
ـ  .العالقة منذ أكثر منذ عام، دون أن يحدد ماهية هذا التصور            الوفد آليـة لفـتح      يحمل" ":فلسطين"وقال ل

المعبر بشكل دوري، يضمن مشاركة كافة األطراف ذات العالقة وهي الجانـب المـصري، والـسلطة                
إذا ما اتضحت الرؤية بيننا وبـين       : " ، مضيفاً "برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس      

فة الفصائل واألطراف ذات    المصريين، دون تواجد للجانب اإلسرائيلي على المعبر فستعقد جلسة تضم كا          
  ". الصلة

  
  عباس للسلطة يناير المقبل آخر يوم في رئاسة/  كانون الثاني٩:  المصريمشير .١١

مشير المصري في تصريحات خاصة " حماس" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قال: غزة
الي واالنقالبي نحن نسجل استغرابنا الشديد من وجود من يدافع عن التيار االستئص": "قدس برس"لـ

بعد أن أصبحت الصورة جلية وانكشفت الحقائق أمام الجميع حول خطة دايتون " فتح"داخل حركة 
  ".األمريكية وبالممارسة على األرض، فضال عن الفيتو األمريكي

حكم بلعاوي وياسر عبد " االنقسامية"ولفت المصري االنتباه إلى أن من بين هذه األسماء التي وصفها بـ 
هذا التيار نفسه هو من يعمل على إقناع الرئيس محمود عباس : "وقال. وغيرهما من األسماء البارزةربه 

ليفرض سياسة األمر الواقع بخطوات غير دستورية بعيدة عن روح الوحدة الوطنية لالستمرار في 
لرئيس محمود المقبل هو اليوم األخير في حياة ا) يناير(الرئاسة، ذلك أن يوم التاسع من كانون ثاني 

عباس الرئاسية، وإن أراد أن يفرض نفسه كرئيس أمر واقع، فإن ذلك سيضاف إلى الخطوات غير 
الشرعية التي أقدم عليها، ومن العار أن يتعامل معه أي طرف خارجي، ألنه لن يكون ممثال للشعب 

   . ، على حد تعبيره"الفلسطيني
 ١٠/٧/٢٠٠٨قدس برس
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  لجمعيات خيرية تابعة لحماس في الضفة" إسرائيل "القالقوى الفلسطينية تستنكر إغ .١٢

استنكرت القوى والفصائل الفلسطينية أمس، قيام إسرائيل بإغالق عدد كبير من الجمعيات الخيرية  :غزة
  . "حماس"في الضفة الغربية بدعوى أنها تابعة لحركة 

ية للجمعيات والمؤسسات هي اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته، أن حملة االستهداف اإلسرائيل
بمثابة طور جديد في الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني لكسر إرادته وفرض اإلمالءات ''

  .''السياسية التصفوية لقضيته العادلة ونضاله المشروع
لحلقات اإلجرام ''أن إغالق المؤسسات الخيرية في الضفة، هو استمرار '' الجهاد''وأكدت حركة 

سرائيلي الممنهج واصل الجيش حملته لليوم الثالث على التوالي بحق المؤسسات اإلسالمية والجمعيات اال
  .''الخيرية التي ترعى األسر الفقيرة واألطفال األيتام

الحملة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أقدم العدو ''وقال الناطق باسم الحركة، وليد حلس، في بيان له إن 
رمات المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في واحدة من أخطر حمالته العدوانية على جريمة انتهاك ح
  .''الحاقدة متعددة األهداف

 سامي أبو زهري، إن حركته تنظر بخطورة بالغة لالعتداءات "حماس"وقال الناطق باسم حركة 
وأكد أبو زهري  لي،اإلسرائيلية المستمرة بحق المؤسسات والجمعيات الخيرية ودور العبادة وكذلك األها

إن استهداف االحتالل للمؤسسات الخيرية في الضفة "في مؤتمر صحفي عقده عصر امس في غزة 
 واستئصالها، وهذا مخطط سيفشل مثل كل المخططات "حماس"الغربية يهدف إلى تقويض حركة 

لجرائم، وطالب ودعا أبو زهري كافة األطراف المعنية للضغط على االحتالل لوقف مثل هذه ا ."السابقة
التصدي للجيش اإلسرائيلي وأال تدخر أي وسلية من ''فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بـ

  ."أجل الدفاع عن المواطنين
وطالب الرئيس محمود عباس بوقف سياسة التنسيق والتعاون مع الجانب اإلسرائيلي كونها أضرت 

 ." لالحتالل ليواصل عدوانهبشعبنا، ألن ذلك يوفر غطاء أمنيا وسياسيا
  ١١/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  كتائب األقصى تتهم حماس باعتقال ثالثة من عناصرها بعد اطالقهم لصاروخين من غزة .١٣

 كتائب االقصى قالـت ان       أن :غزة أشرف الهور   عن مراسلها من   ١١/٧/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
 والقوا القـبض    ر من الكتائب صاروخين من غزة،     اطالق عناص  بعد   ، حماس طاردوا اعضاءها    عناصر

  .ولم يصب احد بعد اطالق صاروخين على جنوب اسرائيل. عليهم في مخيم جباليا لالجئين
وقال ابو قصي المتحدث باسم الكتائب كتائب االقصى تحمل حكومة حماس المسؤولية عن حياة ثالثة من                

وقال سـامي ابـو      .نطالب باالفراج الفوري عنهم   و. مطلقي الصواريخ الذين اختطفتهم قوات امن حماس      
زهري المتحدث باسم حماس نحن نؤكد على ضرورة ان يلتزم الجميع بالتوافق الوطني الذي تم التوصل                

وقالت كتائب شهداء االقصى انها اطلقت الصاروخين على جنوب اسرائيل ردا علـى              .اليه عبر االجماع  
  . ئها اثناء محاولته عبور سياج حدودي الى اسرائيلقتل اسرائيل في وقت سابق امس أحد اعضا

المتحدث باسم الشرطة التابعـة     أن  : غزة  قيس صفدي    عن مراسلها من   ١١/٧/٢٠٠٨األخبار   وأضافت
اثنين مـن مقـاتلي كتائـب        أن تكون الشرطة قد اعتقلت       للحكومة الفلسطينية المقالة، إسالم شهوان، نفى     

كل ما لدينا أنه تـم اعتقـال        "وقال  . على األراضي المحتلة  لصواريخ  ق ا طالعلى خلفية ا  شهداء األقصى   
  ".اثنين في رفح على خلفية جنائية ال على خلفية إطالق صواريخ
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  تدين لقاء فياض مع قادة منظمة صهيونية متطرفة الشعبية .١٤
الصهيونية  ADLاعتبرت الجبهة الشعبية لقاء رئيس الوزراء، سالم فياض، مع قيادة منظمة : ألفت حداد

المتطرفة في القدس صفعة في وجه كل طفل فلسطيني يعاني من االحتالل ومن يدعمه، خاصة وأن هذه 
المنظمة هي أكثر المنظمات صهيونية عداء للعرب والشعب الفلسطيني، وتدعو للتطهير العرقي في 

دعاء فياض بأن وقالت الجبهة إن ا .فلسطين وتحرض الحكومة األمريكية ضد المؤسسات الفلسطينية
لقاءه مع قيادة هذه المنظمة العنصرية جاء تحت ذريعة رفع الحصار وتحويل األموال المستحقة يعتبر 
ذرائع غير مقبولة، خاصة وأنه من المعروف أن هذه المنظمة وجناحها اإلرهابي كانت وراء قتل ناشط 

 .من أصل عربي اسمه أليكس عودة
 ١١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  إسرائيلية منذ سريان التهدئة في غزة خرقاً ٣٧حصي ت" القدس سرايا" .١٥

 الشهر  ١٩ مرة منذ سريانها في      ٣٧إن إسرائيل خرقت التهدئة      "سرايا القدس "قالت  :  فتحي صباح  -غزة  
وأضـافت دائـرة    .  مرات في اسبوعها الثالث    ٩خترقت التهدئة   وذكرت السرايا أن  إسرائيل      . الماضي

 ١٣ خرقاً، فيما شهد أسبوعها الثاني       ١٥التهدئة شهدت في أسبوعها األول      االعالم الحربي في السرايا أن      
خرقاً، باإلضافة الى تقاعس إسرائيل الواضح في تنفيذ استحقاقات التهدئة منذ سـريانها بفـتح المعـابر،        

  .وإدخال البضائع وحاجات المواطنين في القطاع
ستهداف الصيادين في عرض بحر القطـاع      وأوضحت أن الخروق االسرائيلية تركزت في غالبيتها على ا        

  . في شكل شبه يومي
  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  من استغالل حالة ضبط النفس التي تمارسها الفصائل " إسرائيل"حماس تحذر  .١٦

، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهـري، علـى أن            "حماس"شددت حركة   :  قيس صفدي  -غزة  
تصعيد إسرائيلي خطير وستكون له      "] االحتالل أمس في غزة    الذي قتلته قوات   [جريمة قتل الشاب حميدي   

نحذّر االحتالل اإلسرائيلي من استغالل حال ضبط النفس التـي          "وقال  ". تبعاته على مدى استقرار التهدئة    
األطراف المعنيـة إلـى     "، داعياً   "تمارسها حماس والفصائل الفلسطينية لالستمرار في الجرائم ضد شعبنا        

  ".الل إللزامه بشروط التهدئة ضماناً الستمرارهاالضغط على االحت
، أن من حقها الطبيعي الرد      "فتح"، أحد األجنحة العسكرية التابعة لحركة       "كتائب أحمد أبو الريش   "وأكدت  

على استشهاد حميدي، مشيرةً إلى أن التزامها بالتهدئة كان مشروطاً بحق الرد على أي خرق مـن قبـل                   
صـبرنا قـد نفـد      "، مشددةً على أن     "ع الفصائل إلى إعادة النظر في التهدئة      جمي"ودعت  . قوات االحتالل 

  ".جراء ما يرتكب من جرائم صهيونية ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة
  ١١/٧/٢٠٠٨األخبار 

  
  في الضفة  وإصابة ضابط إسرائيلي في تبادل إلطالق النار "القسام" مقاوم من استشهاد .١٧

محافظة سلفيت ان مواطنـا استـشهد برصـاص قـوات االحـتالل             ذكرت مصادر امنية فلسطينية في      
وافادت مصادر طبيـة ان      .االسرائيلي الليلة الماضية بعد اصابته برصاصات قاتلة في كافة انحاء جسده          

 عاما من قيادات كتائب القسام من قراوة بني حسان شمال غـرب             ٤٥جثة الشهيد محمود عثمان عاصي      
دة من المالبس تماما وقد اصيب باربعة اعيرة نارية في انحاء جسده            سلفيت، وصلت الى المستشفى مجر    

هذا وكانت مصادر اسرائيلية ذكرت ان مقاوما فلسطينيا اطلق النار باتجاه احـد              .ادت لوفاته على الفور   
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الضباط االسرائيليين قرب مستوطنة يكير شمال غرب سلفيت مما ادى الصابة الضابط بجراح وصـفتها               
  .لن الجيش االسرائيلي فجر اليوم انه قتل فلسطينيا في تبادل الطالق النار قضاء سلفيتواع .بالطفيفة

 ١١/٧/٢٠٠٨وكالة سما 
  
 لمصالحة ا يؤكد ضرورة االعالن عن موعد محدد للحوار من قبل عباس وتفعيل البطش .١٨

موعد محدد اكد الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اهمية االعالن عن :  نفوذ البكري- غزة 
للحوار من قبل الرئيس عباس والذي ال يختلف عليه احد مشددا على اهمية الحراك الجماهيري من اجل 
المصالحة الوطنية والحوار عبر وسائل مختلفة تشتمل على الخطب في المساجد واللقاءات والندوات 

ت الداعمة للحوار سوى والمسيرات السلمية خاصة وانه ال يمكن الحد ان يتصدى للمسيرات والفعاليا
 .اسرائيل واعداء شعبنا

جاء ذلك خالل كلمته التي القاها في الندوة السياسية التي نظمتها الفصائل الخمسة ةبمنظمة التحرير 
، بحضور العديد من السياسيين والوجهاء والفعاليات "الحوار الوطني الى اين" الفلسطينية حول 

 . بغزة٢٠٠٠الجماهيرية وذلك في قاعة الوحدة 
من جانبه اكد ابراهيم ابو النجا القيادي في حركة فتح ان االنقسام ادى الى تهديد الوطن والشعب 
والقضية مشيرا الى دور حركة فتح وتأييدها ودعمها للحوار الوطني كما ان الحركة تفوض فصائل 

 .العمل الوطني وكل من شارك في الحوار الوطني الشامل النجاح وثيقة الوفاق
  ١١/٧/٢٠٠٨لحياة الجديدة ا

  
   عاما٢٩ًحول عملية في بولونيا قبل تكذِّب تهم رئيس إيطاليا األسبق "  الشعبيةالجبهة" .١٩

أمس، اتهام الرئيس اإليطالي األسبق وعضو مجلس الشيوخ        " السفير"، في بيان تلقته     "الجبهة الشعبية "نفت  
يوم الثالثاء الماضي، بتدبير الهجـوم علـى        مدى الحياة فرنشيسكو كوسيغا للجبهة، في مقابلة نشرت له          

ليس لها  "وأكدت الجبهة في بيانها أن       .  قتيالً آنذاك  ٨٥ عاماً، والذي أوقع     ٢٨محطة قطارات بولونيا قبل     
، كما نفت أن يكون األمين العام الراحل للجبهة جورج حبش قد            "عالقة ال من قريب أو بعيد بتلك الحادثة       

  ". في أي موضوع كان"مباشرة خاطب السـلطات اإليطالية 
  ١١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
   ترفض"اسرائيل"و.. فتح تسعي لدفن جثمان الفدائية دالل المغربي في رام اهللا .٢٠

اكدت مصادر فلسطينية امس بأن حركة فتح تـسعى للحـصول علـى موافقـة               : وليد عوض  - رام اهللا 
مصادر الفلسطينية فان صفقة تبادل االسرى      وحسب ال  .اسرائيلية لدفن جثة الفدائية دالل المغربي برام اهللا       

التي تم توقيعها مؤخرا ما بين حزب اهللا اللبناني واسرائيل شملت تسليم جثمان المغربي المحتجـزة فـي                  
وحسب المصادر فان كتلة فتح البرلمانية تضغط علـى الوفـد الفلـسطيني             .  عاما ٣٠ثالجة للموتي منذ    

 اسرائيلية لدفن المغربي في االراضي الفلسطينية اال ان تـل           للتفاوض مع اسرائيل للحصول على موافقة     
  . ابيب رفضت طلب السلطة في ذلك االتجاه لغاية االن

  ١١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  في سبتمبر تعجل نهاية اولمرت" كاديما"انتخابات  .٢١
ـ    "اإلسرائيلية"رجح مقربون من رئيس الحكومة       : آمال شحادة  -القدس المحتلة    رت، عـدم   ، ايهـود اولم

. ايلـول المقبـل   /،التي تقرر ان تجري أواسط سبتمبر     " كاديما"ترشيحه لالنتخابات الداخلية لرئاسة حزبه      
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، ويرى المـصدر أن االتفـاق       "أدرك تماما عداء الناخب اإلسرائيلي لي     "ونقل مصدر عن اولمرت قوله      
  . حزبعلى موعد االنتخابات سيكون المرحلة األولى إلطاحة اولمرت من رئاسة ال

مـن أعـضاء    % ٦٠وحسب استطالعات الرأي فإن العداء ألولمرت من داخل حزبه أيـضا حيـث ان               
قولـه  " كاديما"عن وزير من " هآرتس"ونقلت صحيفة . ال يرون ضرورة ترشيحه لرئاسة الحزب    " كاديما"

ضـعه  اولمرت أدرك أنه حتى لو قرر المنافسة، فإنه لن يحظى بتأييد ألن أعضاء الحزب يـرون و                "إن  
  ".  الصعب للغاية في االستطالعات، وال أحد مستعد أن ينهار من أجله

وفي اتصاالت بين اولمرت ولفني بوساطة رئيس اللجنة لشؤون الحزب تساحي هنغبي، توصل االثنـان               
وستجري هذه االنتخابات بـين     . إلى اتفاق حول موعد إجراء االنتخابات التمهيدية النتخاب رئيس للحزب         

 ٢٥أيلول المقبل، وفي حال دعت الحاجة إلجراء جولة انتخابات ثانية فإنها لن تتعـدى           /مبر سبت ١٨ و ١٤
  .من الشهر ذاته

وتنازلت ليفني عن أن يتضمن االتفاق بندا يقضي بأن يشكل من يفوز برئاسة الحزب حكومـة جديـدة،                  
قبل االنتخابات العامة   " كاديما"وفي المقابل تنازل أولمرت عن مطلبه بإجراء انتخابات أخرى على رئاسة            

أن الفائز سيعمل على تشكيل حكومـة جديـدة بعـد           " كاديما"رغم ذلك، أعلن المرشحون لرئاسة      . المقبلة
  .االنتخابات التمهيدية مباشرة

  ١١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   تعرض طائرة تجسس وباراك يهدد إيران ويتوقع انتقاما من حزب اهللا وحماس"اسرائيل" .٢٢

 ضوء المنـاورات اإليرانيـة وتجربـة        ىدد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إيران وقال عل        ه: لندن
وقال باراك خالل اجتماع مكتب حزب العمـل         . ان إسرائيل لن تتردد بمهاجمتها     ىصواريخ طويلة المد  

ـ  في تل أبيب امس الخميس إن إيران ليست تحديا إلسرائيل فقط وإنما للعالم كله، والتركيـز هـو                   ى عل
 في المنطقة وقد أثبتت في الماضي أنها ال         ىالعقوبات والنشاط الدبلوماسي، لكن إسرائيل هي الدولة األقو       

وأضاف ينبغـي األخـذ      .ترتدع عن شن هجمات عندما يكون هناك تخوف من المس بمصالحها الهامة             
رانيون فهناك نشاط مـن     بالحسبان رد فعل أعدائنا، سواء كانت حماس أو حزب اهللا أو السوريون أو اإلي             

  .حولنا، وثمة احتمال للمواجهة 
وعرضت اسرائيل امس الخميس طائرة ركاب نفاثة صغيرة معدلة قد تقوم بدور أساسي في أي هجـوم                 

  . ايران وذلك قبل عرضها ألول مرة في معرض طيران دوليىاسرائيلي عل
نوع وهي من طراز جالفـستريم جـي        وقد تسلم سالح الجو االسرائيلي بالفعل ثالث طائرات من هذا ال          

التابعـة لهـا    ) إلتـا ( وأجرت عليها شركة الصناعات الجوية االسرائيلية المملوكة للدولة وشـركة            ٥٥٠
  .تعديالت كي تستخدم كطائرات لإلنذار المبكر والسيطرة

وتوفر مثل هذه الطائرات ذات المعدات اإللكترونية المتطورة معلومـات ومـساعدة فـي االتـصاالت                
ـ              ل  المنـشآت   ىلطائرات الهجومية ومن المرجح أن تقوم بدور محوري في توجيه اي هجوم اسرائيلي عل

  .النووية االيرانية
  ١١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  أولمرت يريد إقناع بوش بالمشاركة في المفاوضات اإلسرائيلية ـ السورية": هآرتس .٢٣

أمس، عن رئـيس    " هآرتس"صحيفة  نقل الموقع االلكتروني ل   : وكاالت - حسن مواسي    - القدس المحتلة 
الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت قوله خالل لقائه وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتينـي الثالثـاء               
الماضي، إنه سيعمل على إقناع الرئيس األميركي جورج بوش بالمشاركة في المفاوضات اإلسرائيلية ـ  

  .السورية ورعايتها
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شارت الصحيفة الى ان أولمرت مهتم بتجنيد تدخل أميركي في المفاوضات بهـدف إقنـاع الـرئيس                 وأ
السوري بشار األسد بالموافقة على انتقال المحادثات بين الجانبين إلى مفاوضـات مباشـرة ألن اإلدارة                

مرت لفراتينـي  ووفق الصحيفة، قال أول  .األميركية لم تعبر حتى اآلن عن استعدادها لدعم هذه المحادثات         
أعتقد أن األسد مخطئ في تقديراته، وباإلمكان إحضار بوش واإلدارة الحالية لتكـون شـريكة وتمـنح                 "

 ".رعايتها للمحادثات، وبإمكاني إقناع بوش بالموافقة على ذلك
  ١١/٧/٢٠٠٨المستقبل 

 
  بها الفلسطينيين المشمولين "عدد"وتقر ..  تصادق على صفقة األسرى الثالثاء"إسرائيل" .٢٤

حول المساعي التي بذلها لمعرفـة      " حزب اهللا "، أمس، أن تقرير     "معاريف"ذكرت صحيفة   : حلمي موسى 
مصير الطيار اإلسرائيلي المفقود رون أراد سوف يوضع على طاولة رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهـود               

قة النهائيـة علـى     وأوضحت أن الحكومة اإلسرائيلية ستجتمع، الثالثاء المقبل، للمـصاد        . أولمرت اليوم 
له، ما يعني أن تنفيذ الصفقة بات وشيكا وقد يتحقـق           " قبوال"ومن المعلوم أن تسلم التقرير يعتبر       . الصفقة

  . في أي وقت بعد يوم الثالثاء
  ١١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  فلسطيني التهدئة دون إجماع خروقات الرد علىونعارضيفي غزة % ٧٠,٥: استطالع .٢٥

في استطالع أجراه مركز أبحـاث المـستقبل فـي          في قطاع غزة،    واطنين  من الم % ٧٠,٥أعرب  : غزة
 ونشرت نتائجه أمس، عن معارضـتهم الـشديدة إلقـدام أي          ٢/٧/٢٠٠٨ – ٢٨/٦/٢٠٠٨الفترة ما بين    

ثـار التهدئـة علـى      وبالنسبة آل .  التهدئة دون إجماع فلسطيني     خروقات فصيل فلسطيني على الرد على    
%. ١٧ فيما عارض ذلك     ،أنها تخدم القضية الفلسطينية بدرجة كبيرة     % ٣٨,٩ ، اعتبر القضية الفلسطينية 

أن يكون الرد من    % ٦١,٨الغربية، رأى   وحول طبيعة الرد ومكانه في حال استمر العدوان على الضفة           
إلى % ٤٢,٣  ومن جهة أخرى أشار    . من الضفة فقط    أن يكون الرد   %٢٨,٤ ، في حين رأى   غزة والضفة 

 بدرجـة    يشعرون بـذلك   %٣٩,٣مقابل  ، باألمان بدرجة ضعيفة بعد سريان التهدئة     نهم بدؤوا يشعرون    أ
وفي سياق وضـع حـد للمماطلـة        .  بدرجة كبيرة   باتو يشعرون باألمان   %١٧,٤، في حين أن     متوسطة

أن تعلن فصائل المقاومة فشل التهدئة       %٤٩ حوالي   رأىتهرب من االلتزام ببنود التهدئة،      الاإلسرائيلية و 
فيمـا  ، بعد شـهرين  أن يكون ذلك    % ٢٢,٧ رأى يرفع الحصار بالكامل بعد شهر فقط، بينما         في حال لم  

 وحـول   .أن تبقى فصائل المقاومة ملتزمة بالتهدئة في حال لم يرفع الحصار عـن غـزة              % ١١,٩ رأى
% ٣١,٦ بينما رأى    ، خرق لإلجماع الوطني    ذلك أن% ٤٨,٢ اعتبر   ،الموقف من خرق أي فصيل للتهدئة     

عبر غالبية الجمهور الفلسطيني في غزة      فقد   الحوار الوطني     أما على صعيد   .اء ذرائع لالحتالل  أنها إعط 
أنـه  % ٣٦,٢ حيث اعتبر من الحوار بين فتح وحماس وإمكانية التوصل التفاق بين الطرفين،           عن اليأس   

تفاق سيكون  أن اال % ٢٢في حال الشروع في الحوار فإنه لن يتم التوصل ألي اتفاق، بينما أجاب حوالي               
أن إسماعيل هنيـة    % ٣٧,٤وفي هذا اإلطار رأى      .خالل شهرين رأى أنه سيكون    % ١٩,٧خالل شهر و  

أن الرئيس عباس هـو األكثـر       % ٣٢,٢ اعتبر على الحوار وإنهاء حالة االنقسام، بينما        هو أكثر حرصاً  
حركـة   %٣٠,٦أيد  حركة حماس و   % ٣٣وحول ثقة الجمهور في غزة بالفصائل الوطنية أيد          .حرصاً
 عن تأييدهم لهنية، بينما حصل عباس       %٣٣,٣في حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فقد عبر         أما  . فتح

  .فقط% ٨ بتأييد مصطفى البرغوثي ، يليهم%٢٨,١على 
  ١٠/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  عدد سكان األراضي الفلسطينيةهم  ماليين نسمة ٣,٧٦١:  المركزياالحصاء .٢٦
ن عدد  أمس  أكد   أ جهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني   ال أن   :رام اهللا  من   ١١/٧/٢٠٠٨ المستقبل   نشرت

 ١,٨٥٣ مليـون ذكـر و     ١,٩٠٨ ماليين نسمة، مـنهم      ٣,٧٦١السكان في األراضي الفلسطينية بلغ نحو       
 للتعداد العـام للـسكان والمـساكن        فقاًذلك   ذكر لكل مئة أنثى، و     ١٠٣مليون أنثى بنسبة جنس مقدارها      

 مليـون نـسمة،     ٢,٣٤٥تقرير أن عدد سكان الضفة الغربية بلغ نحو         الوأوضح   .٢٠٠٧عام  ل ل والمنشآت
  . مليون نسمة١,٤١٦عدد سكان قطاع غزة نحو بينما بلغ 

أظهـرت أن    البيانـات إلـى أن    : رام اهللا  مـن    ١١/٧/٢٠٠٨القدس العربي    مراسلوليد عوض   ولفت  
أوضح التقريـر    فيما   .ا هو عليه في الضفة الغربية     المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة فتي بشكل أكبر مم        

أن الخصوبة في األراضي الفلسطينية تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً فـي الـدول                 
الخصوبة بدأت في االنخفاض خالل العقـد       هذه   أن   ى هنالك دالئل تؤكد عل    مع اإلشارة إلى أن   ،  ىاألخر

 أن معدل المواليد في األراضي الفلسطينية قد انخفض         ىتشير البيانات إل  ث   حي .األخير من القرن الماضي   
  .٢٠٠٦ مولود عام ٣٦,٧ ى إل١٩٩٧ مولود لكل ألف من السكان عام ٤٢,٧من 

  
   بلعين يقاضون شركات كندية لمشاركتها في أنشطة استيطانية أهالي .٢٧

ار في قرية بلعين في الضفة الغربية       قال مسؤولون في لجنة مواجهة االستيطان والجد      :  ا ف ب   -رام اهللا   
 لرفع قضية ضد شركتين كنـديتين شـاركتا فـي بنـاء              كندياً وكلوا محامياً أهالي القرية   أن  أوحقوقيون  
ن النجاح في هـذه     ألى  إواشار عضو اللجنة عبد اهللا ابو رحمة         .راضي القرية أسرائيلية على   إمستوطنة  

كـذلك   ".سرائيلي في التعامل مع حقوقنا    ضغط على القضاء اإل   قد يسهم في ال   "مام القضاء الكندي    أالقضية  
نذار وقرار دائمين يفرضان على الشركتين المـدعى عليهمـا، وعلـى            إصدار  إ"ـهالي بلعين ب  أيطالب  

عمال البناء وما يرتبط بها من نشاطات فيما يخص         أمدرائهما وموظفيهما ووكالئها الوقف الفوري لجميع       
  . مليون دوالر كندي٢هالي القرية قيمته االهالي كذلك الشركتين بدفع تعويض أليطالب  كما ".قرية بلعين

  ١١/٧/٢٠٠٨الدستور 
  

  في قمع االحتالل للمسيرة ضد الجدار في نعلين متظاهرا١٧ًصابة إ .٢٨
طلقهـا جنـود    أ بالرصاص المغلف بالمطاط وقنابـل        متظاهراً ١٧مس  أصيب  أ:  نائل موسى  - رام اهللا 
 محكمـة   حياء الذكرى الرابعة لقـرار    إ سلمية حاشدة شهدتها نعلين ضمن فعاليات        على مسيرة  االحتالل

  .العدل الدولية في الهاي بشأن الجدار
  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   خالل يومينعملية مداهمة في الضفة الغربية ٢٠االحتالل نفذ : تقرير .٢٩

األمن الوطني الفلسطيني حول الحوادث     تقرير أعده المكتب اإلعالمي لقوات       كد أ : وليد عوض  - رام اهللا 
 الثامنـة   ىوالخروقات اإلسرائيلية لمحافظات الضفة الغربية منذ الساعة السادسة من يوم أمس االول حت            

 عملية مداهمة في الضفة الغربية،      ٢٠ ونفذت أكثر من     ن قوات االحتالل، قتلت مواطناً    أ ،مسأمن صباح   
 مـن   ، وهدمت منزلين بالخليل واقتلعت عـدداً       مواطناً ١٣  حواجز عسكرية طيارة، واعتقلت    ٦وأقامت  

مس هجومه علـي    أجيش االحتالل واصل     في حين أن     .األشجار، وصادر محتويات جمعيات ومؤسسات    
 التوالي متجاهالً كافة االنتقـادات      ىالجمعيات والمؤسسات الصحية واإلعالمية في نابلس لليوم الرابع عل        

  .المحلية والدولية
  ١١/٧/٢٠٠٨بي القدس العر
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 الشهر الماضي  بينهم فتاتان من محافظة بيت لحم مواطنا٥١ً اعتقل االحتالل: نادي األسير .٣٠
مـس، أن قـوات     أ أوضح رئيس نادي األسير في محافظة بيت لحم عبد اهللا الزغاري،             : وفا -بيت لحم   

ديد منهم إلـى مراكـز      ، بينهم فتاتان، وتم تحويل الع      مواطناً ٥١االحتالل اعتقلت خالل الشهر الماضي      
  .التحقيق في المسكوبية ونفحة، كما حول عدد منهم إلى االعتقال اإلداري

  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   وزوجته االسكتلندية يكسران الحصار بشاحنة من أدنبره إلى غزةفلسطيني .٣١
ن االسكتلندي فـي     رحلة جريئة لفلسطيني وزوجته االسكتلندية، من أمام مقر البرلما          أمس انطلقت: أدنبره

ومـن المتوقـع أن      .أدنبره، وصوالً إلى غزة، على متن شاحنة تضم كميات من األدوية لكسر الحصار            
يحظى مرور الشاحنة في طريقها الطويل باهتمام الفت من الجمهور ووسائل اإلعالم، بما يمثل رسـالة                

  . غزةفي قطاعإعالمية لصالح كسر الحصار عن المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني 
  ١١/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إلى قطاع غزةل الحديد والحصى والورقادخيسمح بإ االحتالل .٣٢

سرائيلية بدخول عـدد مـن الـشاحنات المحملـة بالحـصى            سمحت السلطات اإل  :  فتحي صباح  -غزة  
مـس  أول من   أ سمحت   قد كانتفيما  . كثر من عامين  أمس، وذلك للمرة االولى منذ      أالمستخدمة في البناء    

بدخول شاحنة محملة بالحديد وأخرى محملة بالورق، وذلك للمرة االولى منذ سيطرة حماس على غـزة                
  .قبل نحو عام

  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

   جنوبي قطاع غزة عبوة ناسفة يدمر مقر جمعية خيرية في رفحانفجار .٣٣
" يـابوس " مس مقـر جمعيـة  أجروا قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مجهولين ف   :  د ب أ   -  رفح

 ولكن دون أن يـسفر      ،عبر عبوة ناسفة أتت على المقر بالكامل       الخيرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة      
لم الذي  فيما باشرت شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة التحقيق في مالبسات الحادث            .عن وقوع إصابات  

  . أو الجهة التي تقف وراءههتعرف أسباب
  ١١/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  ح جنوبي قطاع غزة إثر انهيار نفق في رففلسطينيين وفاة .٣٤

قُتل فلسطينيان اثنان أمس الخميس، إثر انهيار نفق أرضي كانا يعمالن داخله بـين              :  يسري محمد  -رفح  
يرفع عدد ضحايا انهيار األنفاق من الفلـسطينيين        مما  . قطاع غزة واألراضي المصرية بغرض التهريب     

  .نذ بداية العام الجاري بحسب إحصاءات منظمات حقوقية شخصا م١٨إلى 
  ١١/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  "إسرائيل"تدعو الى فرض عقوبات على " شؤون القدس "لجنة .٣٥

دعت اللجنة الملكية لشؤون القدس مجلس األمن الدولي الى تبني قرارات تتضمن عقوبات رادعة : عمان
كما دعت في بيان . جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلةلعزمها على بناء مستوطنات " اسرائيل"بحق 

صحافي، أمس، حمل توقيع أمينها العام عبداهللا كنعان، حكومة االحتالل اإلسرائيلية التخاذ اإلجراءات 
الالزمة إليقاف مشروع بناء مستوطنات جديدة وجدار الفصل العنصري في حال كانت ترغب فعال في 

" إسرائيل"إن أحدا من العرب والمسلمين لن يقبل ببقاء " بيانها الصحافي وقالت اللجنة في. السالم
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تعتمد على " إسرائيل"إذا كانت "وأضافت ". ومستوطناتها في األراضي العربية المحتلة بما فيها القدس
  ".قوتها اآلن والدعم األميركي لها والضعف العربي نحوها، فإن ذلك لن يدوم الى األبد

  ١١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   هو أكبر نموذج عالمي ضد حقوق اإلنسان  إلى المخيماتتهجير الفلسطينيين: سليمانميشال  .٣٦

العرب مدعوون إلـى    "أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على اهمية التعاون العربي، وقال إن             
 نجحت في نهاية األمـر       تسعى إلى عدم تحقيقه، وإلى شرذمة الدول العربية، وقد         "إسرائيل"االتفاق، ألن   

المقاومة هي فخر للبنان، وهـي عنـصر        "وشدد على أن    . في إلصاق تهمة اإلرهاب بالعرب والمسلمين     
وأشار إلى ان حقوق اإلنسان منتهكة في العـالم العربـي عبـر تهجيـر               . "قدرة قومية له ولن نفرط بها     

و أكبر نموذج عـالمي ضـد حقـوق         الفلسطينيين، وعيشهم في مخيمات يسودها الفقر، معتبراً أن ذلك ه         
 وتتغاضى عنه الدول عندما تقر بتوطين الفلسطينيين في البلـدان الموجـودين             "إسرائيل"اإلنسان مارسته   

  . "إن من ابسط البديهيات أن نعيد لإلنسان حقه في وطنه وأرضه، وأن يستعيد هويته الوطنية": وقال. فيها
  ١١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
   ال يحتاج إلى مفاوضات من مزارع شبعا" إسرائيل"انسحاب : ربينوزير الخارجية والمغت .٣٧

 من المزارع وتالل كفرشوبا هـو       "اسرائيل"ان انسحاب   "أعلن وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ       
موجب دولي يستند الى قرارات دولية غير مشروطة، وبالتالي ال يحتاج الى مفاوضات سياسية، بل الـى         

ان لبنان، الذي يتمسك بالمبادرة العربية للسالم التي أقرتها قمـة           "وأكد  . " هذه القرارات  ارادة دولية بتنفيذ  
بيروت بكافة عناصرها، وفي اطار عملية سالم جدية وشاملة ومستندة على المبادئ المعروفة، ليس فـي                

رات الدولية ذات    لبحث القضايا العالقة معها والتي تتناولها القرا       "اسرائيل"وارد الدخول في مفاوضات مع      
  . "الصلة، وأهمها قضية احتالل مزارع شبعا

  ١١/٧/٢٠٠٨السفير 
  

   معبر رفح مرتبط بالمصالحةفتح: القاهرة .٣٨
أكد مصدر مصري رفيع أن قضية معبر رفح مرتبطة بالمصالحة الوطنية، :  جيهان الحسيني- القاهرة 

الملف، لكنها تتريث من أجل توفير مشيراً إلى أن مصر تقوم اآلن باتصاالت ومشاورات لتحريك هذا 
ولفت إلى أن الدعوة الى الحوار لن يتم اإلعالن عنها قبل تمهيد األجواء . النجاح الكافي لهذه الجهود

وتلطيفها بين الفرقاء الفلسطينيين في حركتي فتح و حماس حتى ال يتم احباط هذه الجهود ويكون 
انت تسعى الى المصالحة في وقت لم تكن األجواء مصيرها الفشل كما حدث لمبادرات عربية أخرى ك

قالت المصادر إن مصر تسعى و. ممهدة بما فيه الكفاية، فلم يحدث الحد األدنى من االستجابة إلنجاحها
، موضحة أن ٢٠٠٥الى تحييد األطراف التي شاركت في التوقيع على اتفاق بروتوكول المعابر لعام 

. جماع، لذلك تبحث مع هذه األطراف كيفية تشغيل معبر رفحمصر ال يمكنها أن تخرج عن هذا اإل
ولفتت الى أن هذه المسألة تشكل عبئا وإحراجا كبيرين لمصر، مشيرة إلى أن لدى مصر استعدادا لنقل 
اقامة المراقبين الدوليين الى أراضيها، وأنها لن تعارض أي صيغة جديدة إلدارة معبر رفح شرط أن 

  .اف المعنية بهذا الملفتلقى موافقة جميع األطر
  ١١/٧/٢٠٠٨الحياة 
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  تدعو اصحاب األمالك في فلسطين إلى مراجعتها  الكويتية الخارجية .٣٩
دعت االدارة القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين الذين لديهم امالك من اراض وعقارات في مناطق 

دير االدارة السفير جابر دعيج وقال م. السلطة الفلسطينية الى مراجعتها اعتبارا من بعد غد االحد
ان االدارة تدعو المواطنين الذين لديهم امالك من اراض وعقارات في مناطق " كونا"االبراهيم الصباح لـ

السلطة الفلسطينية الى مراجعة االدارة في منطقة الشويخ السكنية مصطحبين معهم جميع المستندات التي 
سترد على اي استفسار يرد اليها بهذا الشأن وانها خصصت واضاف الدعيج ان االدارة . تثبت ملكيتهم

  .٢١٠١ تحويلة ٤٨٣٩٢٩٣ و ٤٨٤٢٣٧٨خطوطاً هاتفية للرد على االستفسارات عبر االرقام التالية 
  ١١/٧/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

  
 "إسرائيل" العرب في قمة المتوسط ترفض التطبيع المجاني مع ورقة .٤٠

 ان مشاورات عربية تجري اآلن لبلورة ورقة عربية موحدة أمام ،اظعلمت عكـ :ربيع شاهين - القاهرة 
 ان ،وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة.  بعد غد األحد،قمة المتوسط التي ستعقد في باريس

وزراء الخارجية العرب العشرة األعضاء في عملية برشلونة سيناقشون في اجتماع لهم عشية القمة 
 المعروضة عليها، كما يسعى االجتماع الى بلورة موقف عربي رغم الموقف العربي من القضايا

وعلمت عكـاظ ايضا ان الدول . معارضة بعض الدول خاصة ليبيا وانتقادها الشديد لهذا اإلطار الجديد
، واقامة تعاون اقليمي تشارك به "إسرائيل"التي ستتحدث امام القمة ستؤكد رفضها للتطبيع المجاني مع 

ى حساب الحقوق العربية، فيما ستشدد على تمسكها بمبادرة السالم العربية التي تبنتها قمة  عل"اسرائيل"
 .  كأساس للتسوية٢٠٠٢بيروت العربية عام 

 ١١/٧/٢٠٠٨عكاظ   
  
  سيتقدمون بطلبات إحاطة إلى أبو الغيط بشأن مقتل ضابط مصري  مصريونبرلمانيون .٤١

ن محافظة شمال سيناء أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة أكد برلمانيون مصريون يمثلو:  شادي محمد- رفح 
عاجلة إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بشأن مقتل ضابط شرطة مصري بعد أن أعلن 

ومصادر إعالمية إسرائيلية أن تبادال إلطالق الرصاص وقع بين رجال األمن المصري " إسرائيل"راديو 
 قبل أن يلقى الضابط حتفه فيما أكد سكان الحدود المصرية وقوات االحتالل اإلسرائيلي والمهربين

اإلسرائيلية أن حوادث إطالق الرصاص عليهم من أبراج المراقبة اإلسرائيلية تكررت كثيرا هذا العام 
  . وقتل خاللها طفلة صغيرة ورجل بمنطقة أبو جراد

  ١١/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  تفرض هيمنة أميركاوبغداد اإلستراتيجية بين واشنطن المعاهدة : عاكف .٤٢

اعتبر المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، أمس، أن المعاهدة 
اإلستراتيجية بين واشنطن وبغداد تهدف إلى هيمنة واشنطن على العالم اإلسالمي وخدمة المشروع 

  .الصهيوني
  ١١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
 س مطبوع عليها تل أبيب يعيدا قضية التطبيع للواجهة عرض فيلم إسرائيلي و بيع مالب: مصر .٤٣

فور "مجددا إلى صدارة المشهد في مصر، بعدما قرر فندق " إسرائيل"عادت قضية التطبيع مع : القاهرة
 ".زيارة الفرقة الموسيقية"المملوك لألمير السعودي الوليد بن طالل عرض الفيلم اإلسرائيلي " سيزون

 شركة روتانا التي يملكها الوليد بن طالل عالقتهم بعرض الفيلم، قال مدير وفيما نفى المسؤولون في
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الفيلم سيعرض يوم الخميس في عرض خاص لنزالء إسرائيليين خالل "فندق الفورسيزون بالجيزة إن 
أقصى شمال غرب (كما انتشرت في محافظة مطروح  ".حفل بسيط ولن يعرض عرضا عاما للجمهور

 أحزاب إلصدار ٥ية مكتوب عليها اسم، تل أبيب باللغة اإلنجليزية مما دفع مالبس أطفال قطن) مصر
  .بيان إدانة واستنكار

  ١١/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  معابر القطاع يجب أن تفتح بصورة كاملة: كارين أبو زيد .٤٤

زيد، كارين أبو   " األونروا"طالبت أمس، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           :غزة
بفتح كافة معابر قطاع غزة التجارية ومعبر رفح كشرط أساس لتحسين األوضاع اإلنسانية فـي قطـاع                 

وقالت ابو زيد في مؤتمر صحفي عقد على هامش تكريم مئات الطلبة والمدرسين الـذين تحـسن                 ،  غزة
 غزة لم تتغيـر     إن االوضاع في قطاع   : "مستواهم التعليمي خالل الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي        

دخال كافة مواد البناء حتى نتمكن من تشغيل مشاريعنا الكبرى فـي قطـاع              إلوان المعابر يجب ان تفتح      
 مليـون دوالر    ٢٠٠ مشروعا معطلة منذ عام تقريبا اضافة الى مشاريع بـ           ٩٣غزة والتي تبلغ حوالي     

ت منذ سنوات في جنوب قطاع غزة،       وحول آالف الفلسطينيين الذين باتوا بال بيو       ".لمنظمات أممية شقيقة  
، مؤكـدة ان مـشكلة      "إن االونروا قدمت حلوال مؤقتة لهؤالء الناس الذين طالت معاناتهم         : " أبو زيد  قالت

 .إسكانهم ستحل في حالة دخول مواد البناء الى قطاع غزة
  ١١/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   السود تحت حكم البيضما يعانيه الفلسطينيون أسوأ مما تعرض له: المؤتمر االفريقي .٤٥

 إن عددا من األعضاء القدامى في حزب المؤتمر الوطني االفريقي قالوا خالل             ":االندبندنت"قالت صحيفة   
زيارتهم لألراضي الفلسطينية إن الفصل الذي يعانيه الفلسطينيون قد يكون في بعض جوانبه أسـوأ مـن                 

  . عنصريةالذي تعرض له السود تحت حكم البيض في جنوب افريقيا ال
 أيام السرائيل واألراضي الفلسطينية أعـرب الـزوار عـن           ٥وقالت الصحيفة إنه بعد زيارة استغرقت       

ونسبت اإلندبندنت لنوزوزوي مادالال عضو برلمان جنوب افريقيا عـن          ،  صدمتهم واستيائهم مما شاهدوه   
خالل النظام العنـصري    إنه رغم كل القيود التي كانت مفروضة        "حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي القول      

  . بكثيرإال أن القيود المفروضة على حركة الناس هنا أكثر 
  ١١/٧/٢٠٠٨بي بي سي 

 
 أمريكا تعرقل تحركاً عربياً باألمم المتحدة إلدانة المستوطنات .٤٦

طلبت دول عربية من مجلس األمن الدولي أول من أمس إعالن عدم شرعية المستوطنات  :نيويورك
وقدمت ليبيا، وهي عضو في ، وإدانة عمليات البناء الجديدة في القدس الشرقية المحتلةاإلسرائيلية مجددا 

 إلى وقف توسيع "إسرائيل"المجلس وتترأس المجموعة العربية في األمم المتحدة، مشروع قرار يدعو 
  على الفور، غير أن الواليات المتحدة١٩٦٧مستوطناتها في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 إن معايير القرار :وقال المندوب األمريكي لدى األمم المتحدة زلماي خليل زادة، عارضت ذلك المطلب
المقبول بالنسبة لهم والذي يمكن أن يقدم إلى المجلس هي أن يكون متوازنا، موضحا أن مشروع القرار 

 .يجب أن يعكس إنجازات أو إخفاقات طرفي الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
  ١١/٧/٢٠٠٨السعودية الوطن 
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٤٧. دوليا من دخول األراضي الفلسطينيةالسلطات اإلسرائيلية تمنع وفد تحقيق   
منعت السلطات اإلسرائيلية مرة أخرى وفد تحقيق دولي رفيع المستوى تابعا لألمم المتحـدة مـن                 :عمان

لث علـى التـوالي     دخول األراضي الفلسطينية ال سيما قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق للعام الثا             
وقال رئيس اللجنة في    ،  لمعاينة الحقيقة على األرض جراء ممارسات جيش االحتالل من عدوان وحصار          

إن هذه ليست المرة األولى التي تمنع فيها السلطات اإلسرائيلية رئـيس وأعـضاء               ":تصريحات صحفية 
 ".ة ضد الشعب الفلسطينياللجنة من دخول األراضي الفلسطينية للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلي

  ١١/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  الى وقفه" إسرائيل" وتدعو "أبو غنيم"باريس تدين قرار البناء االستيطاني في  .٤٨

، "جبل ابو غنيم  "اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ادانتها للقرار االسرائيلي بمواصلة االستيطان في            
تدين القرار االسرائيلي حـول     "تمر صحافي، ان فرنسا     وقال الناطق باسم الوزارة اريك شوفالييه في مؤ       

هذا القرار يساهم في اضعاف مصداقية        .. مسكناً في مستوطنة هار حوما     ٩٢٠استدراج العروض لبناء    
ودعت باريس السلطات االسرائيلية    ،  "مواصلة االستيطان عقبة امام السالم    .. العملية الديبلوماسية الجارية  

لقرار وإلى االمتناع من اي عمل من جانب واحد قد يؤثر سلباً على الوضع النهائي               اعادة النظر في ا   "الى  
  ".لالراضي الفلسطينية وال سيما القدس

  ١١/٧/٢٠٠٨المستقبل 
 
  "إسرائيل"بحجم العنصرية في " يفاجأ" بلغاري وفد .٤٩

 والوفد المرافق له    بيتر بيرون نائب رئيس البرلمان البلغاري، أنه      . أكد د  : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
وأراضي الـسلطة وأن مـشاهداتهم بـأم    " إسرائيل"صعقوا من المعلومات التي سمعوها أثناء زيارتهم ل     

ونظـم عـضو    ،  أعينهم، قلبت، رأساً على عقب، األكاذيب الرسمية، المضللة للرأي العام فـي أوروبـا             
وفد شملت القرى المهجرة في الشمال،      جولة ميدانية لل  ) التجمع الوطني الديمقراطي  (واصل طه   " الكنيست"

لوبية والشجرة، وعقد لقاء مع رئيس لجنة مهجري صفورية أمين أبو عرب الذي قدم للوفد شرحاً وافيـاً                  
وقام الوفد بزيارة لمخيم عايدة لالجئين، قرب بيت لحم فـي           . عن القرى المهجرة ونشاط لجنة المهجرين     
عنصري، وزار المسجد األقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامـة         الضفة الغربية، ورأى بأم عينه الجدار ال      

  .واطلع على حجم مصادرة األراضي والتضييق على السكان والحواجز الفاشية وحجم االستيطان
  ١١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  أي نوع من فلسطين .٥٠

  خافيير سوالنا
أكثر من ستة شهور، منـذ إعـادة        يتحدث المفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون مع بعضهم بعضاً منذ         

، بهدف معلن هو التوصل إلى اتفـاق        ٢٠٠٧نوفمبر  /إطالق عملية السالم في أنابوليس في تشرين الثاني       
  . حول دولة فلسطينية قبل نهاية هذه السنة

عادت قضايا الوضع النهائي، كالحدود والقدس والالجئين إلى األجندة، وأصبحت مالمح حـل الـدولتين               
توسطت مصر في هدنـة بـين حمـاس      : كانت هناك مؤخراً بعض المؤشرات المشجعة     . يانواضحة للع 

وإسرائيل في غزة، هناك مؤشرات على حوار فلسطيني داخلي، ويبدو أن هناك حراكـا علـى المـسار                  
  .علينا أن نمسك بفرصة السالم. اإلسرائيلي السوري

تحاد األوروبي، وحل النـزاع اإلسـرائيلي       السالم الشامل في الشرق األوسط هو الهدف اإلستراتيجي لال        
تريد أوروبا، بل وتحتاج أن ترى إنـشاء دولـة          . العربي على أساس حل الدولتين هو مفتاح تحقيق ذلك        
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من أجل ذلـك، يجـب إرسـاء        . فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للبقاء تعيش بسالم إلى جانب إسرائيل         
فهو يقـود   . لموقع الذي يلعب فيه االتحاد األوروبي دوراً مميزاً       وهذا هو ا  ، قواعد هيكل الدولة الفلسطينية   

الجهود الدولية لمساعدة الفلسطينيين في جهودهم إلنشاء الدولة ضمن استراتيجية رئيسية تبناها االتحـاد              
ويجري تكريس جزء هام من هذه االستراتيجية لتطوير األمن وحكم القـانون،            . األوروبي السنة الماضية  

أحجار زاوية في الدولة الفلسطينية الجديدة وموضوع مؤتمر دولي واسع لـوزراء الخارجيـة              والتي هي   
  . يونيو/ حزيران٢٤استضافته برلين في 

يحقق االتحاد األوروبي فرقاً ملموساً على األرض، فهو يساعد الفلسطينيين على تقوية قدراتهم األمنيـة               
 – EUPOLلقد نـشطت بعثتنـا الـشرطية    . فراد كذلكالمدنية ليس فقط بالكلمات أو األموال وإنما باأل

COPPS      وهي تقدم المشورة والرعاية للسلطة      ٢٠٠٥نوفمبر  / في المناطق الفلسطينية منذ تشرين الثاني ،
تقوم كل من كندا والنرويج     . الفلسطينية في جهودها لبناء قوة شرطة مدنية وترسيخ قواعد األمن والنظام          

لقد أصبحنا علـى    . عمل بتنسيق عن كثب مع شركائنا في الواليات المتحدة        وسويسرا بدعم البعثة ونحن ن    
وشك زيادة حجم البعثة وتوسيع مجالها إلى قطاع حكم القانون األوسع، متبنين بشكل خـاص األنظمـة                 

تحتاج دولة فلسطينية ديمقراطية إلى شرطة مدنية مدربة منضبطة تملـك المعـدات             . الجزائية والقضائية 
  .ا أنها تحتاج لمحاكم وسجون عاملةالمناسبة، كم

 البعثة األمنية األوروبية الوحيدة من االتحاد األوروبي العاملة في الـشرق  EUPOL – COPPSليست 
 على نقطة عبور رفح بين مـصر وغـزة   EUBAM Rafahتأسست بعثة المساعدة الحدودية . األوسط

لما تسمح الظروف بذلك، وتـشكل الـدول        ، وهي تقف اليوم على أهبة االستعداد لالنتشار حا        ٢٠٠٥عام  
  ).UNIFIL(األعضاء في االتحاد األوروبي عصب قوة األمم المتحدة في لبنان 
خالل السنة الماضية وحـدها، قامـت   . بدأت جهودنا تثمر وتساعد على تحقيق فرق حقيقي على األرض      

ام، وقامت بتجديد مراكـز      ضابط شرطة مدنية في مجال النظام الع       ٨٠٠بعثة االتحاد األوروبي بتدريب     
بدأت السلطة الفلسطينية نـشر قواتهـا فـي         . الشرطة وساهمت في شبكات االتصاالت للشرطة المدنية      

تتعاون . المناطق المدنية الرئيسية مثل نابلس، وبدأت بالتدريج بتولي المسؤولية األمنية في الضفة الغربية            
  . مر هذا التعاون ويزدادقوات األمن الفلسطينية واإلسرائيلية، ويجب أن يست

تشكل هذه اإلجراءات في مجال األمن وحكم القانون جزءاً من جهد أوسع لتحسين ظـروف وأوضـاع                 
وحتى يتسنى للديمقراطية أن تغرس جذورها يجب أن يرى النـاس           . الشعب الفلسطيني وإنعاش االقتصاد   

لشاحنات من نقل البضائع بحريـة،      يجب إزالة الحواجز ونقاط التفتيش، وأن تتمكن ا       . أن حياتهم تتحسن  
وأن يتمكن السكان من التنقل والوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم ومستشفياتهم دون إعاقة، ويجب أن               
يتمكن المزارعون من فالحة أرضهم وبيع محاصيلهم، ويجب تشجيع المستثمرين على القدوم وإحـضار              

بالطبع ليس الفلسطينيون هـم الوحيـدين الـذين         و. رأس المال األجنبي، ويجب إنشاء األعمال التجارية      
ال يمكن لمصالح إسرائيل األمنية إال أن تربح من دولة فلسطينية سـلمية ديمقراطيـة               . يستفيدون من ذلك  

الواقع أن المنطقـة بأسـرها سـوف تـستقر إذا اسـتطاع اإلسـرائيليون               . وفي نهاية المطاف مزدهرة   
يقوم االتحاد األوروبي بعمل ما يستطيعه للمساعدة في        . ن سنة والفلسطينيون حل نزاعهم المستمر منذ ستي     

  . ذلك
  ١١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  انقسام الطرح اإلسرائيلي"... حماس"إزاء  .٥١

  أسعد عبد الرحمن. د
في األخبار، أن رئيس جهاز االستخبارات المصري المكلف بالملف الفلسطيني، تعهد لوفد من حركة 

 جانب مصر في حال رفضت الحكومة اإلسرائيلية وساطة مصر للتهدئة، بفتح معبر رفح من" حماس"
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غير أن مفاوضات التهدئة تعرضت للتأخير ألسباب . فقبل الوفد بالوساطة وبنودها كاملة على نحو مبكر
فقد أجل رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناقشة التهدئة لحين عودته من واشنطن، . سياسية داخلية إسرائيلية

، وهذا يعني إما استمرار الحصار "االتفاق على التهدئة ما زال بعيداً جداً"علن وزير حربه أن في حين أ
ومعروف . تَمكُّن إسرائيل من تصفية المقاومة فيه" أمل"أو اإلعداد الجتياح عسكري كبير للقطاع على 

اإلسرائيليين؛ " تدلينالمع"أن الموقف من التهدئة مع قطاع غزة يعبر عادة عن االنقسام بين المتطرفين و
في غزة وتنهي إطالق " حماس"بين أولئك المؤيدين للقيام بخطوة مدروسة عسكرياً تحطم حكم 

ولعل من أبرز . بوساطة مصرية" حماس"بين إسرائيل و" بالتقاء المصالح"الصواريخ، وبين من يؤمنون 
عززت سيطرتها على " حماس"ة أن العوامل التي تعيق التوصل إلى االتفاق هو عدم تسليم إسرائيل بحقيق

القطاع، وتمتلك قوة عسكرية تستطيع استفزاز الجيش اإلسرائيلي، وإثارة االنطباع بأن قبول إسرائيل 
ويعرقل مصالح إسرائيل في تصفية حكم الحركة في غزة " حماس"وقف إطالق النار يوفر الشرعية لـ

  .واستعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع
شق الشعب الفلسطيني "بعنوان " هآرتس"، في مقال له نشر في "ميرون بنفنستي"قف األول عبر عنه المو

وقف إطالق النار المترافق مع : "، وقد قال فيه"نقطة الالعودة في غزة.. مصلحة إسرائيلية بعيدة المدى
ء أجهزة تسوية في المعابر، خصوصاً معبر رفح، سيؤدي إلى ترسيخ حكم حماس وإلى تكريس بنا

ويبدو أن وقف إطالق النار، حتى وإن . سلطوية متشعبة بعيداً عن األجهزة القائمة في الضفة الغربية
اتسم بالهشاشة، سيكون مؤشراً لنقطة الالعودة في االنشقاق الفلسطيني وانفصال المجتمع الغزاوي في 

التسبب في سيطرة حماس من من الممكن اتهام إسرائيل ب: "ويضيف الكاتب اإلسرائيلي". كيان مستقل
بنفس الدرجة يمكن االدعاء بأن عزل الضفة عن القطاع بنيوي . خالل سياستها المنهجية لعزل القطاع

داخلي وأن سكان الضفة خافوا دائماً من إغراقهم بسكان غزة، ولذلك لم يحتجوا بصوت مرتفع على عدم 
انت المهارة االستراتيجية التي تمخضت عن وسواء ك. تطبيق اتفاق المعبر اآلمن بين الضفة والقطاع

الثمار منسوبة إلسرائيل أم إلى الصدفة، فمن الواضح أن شق الشعب الفلسطيني يخدم المصلحة 
  ".اإلسرائيلية بعيدة المدى

اإلسرائيلي، حين دعا إسرائيل خالل اجتماع حديث " الشاباك"وفي السياق ذاته، جاء موقف رئيس جهاز 
إلى االستعداد لتنفيذ عملية واسعة النطاق في قطاع " الكنيست"ارجية واألمن التابعة لـللجنة الشؤون الخ

إذا استمر تراجع حركة فتح وحالة الضعف التي تعيشها، مقابل األطراف والجهات : "وأضاف. غزة
ة ، األمر الذي دعا رئيس لجن"المتطرفة الفلسطينية، فلن يكون هناك مناص من تعميق وتعزيز العمليات

للتعليق على أقوال رئيس ) يوفال شتاينتس" (الليكود"الخارجية واألمن السابق عضو الكنيست عن حزب 
حتى ال ) ٢الجدار الواقي (واضحة وجلية وإنه ال يوجد خيار سوى تنفيذ عملية "بالقول إنها " الشاباك"

  ".تتحول غزة إلى جنوب لبنان ثانية وتصل الصواريخ حتى اسدود وتل آبيب
 عاماً أخذنا من أمهاته وآبائه بالدهم، دمرنا ٦٠قبل . جارنا لديه أسباب جيدة لكراهيتنا: " شبيطآري

  ".منازلهم وطردناهم حتى غزة
 ال تتمتع بتأييد كبير في - ولو بشكل غير مباشر- " حماس"بالمقابل، ومع أن القناعة بضرورة التعامل مع 
وفي ". حماس"بر أنه ال مناص إلسرائيل من التفاوض مع الساحة السياسية اإلسرائيلية، فثمة أصوات تعت

، مع إعطائها فرصة للعيش "دمويتها"رغم " حماس"نطاق الطرح القائم على ضرورة تفاهم إسرائيل مع 
ضمن شروط تضمن األمن إلسرائيل، بما في ذلك سيناريو دولة إسالمية منزوعة السالح، يقول آري 

 عاماً بالضبط أخذنا من أمهاته ٦٠قبل . لديه أسباب جيدة لكراهيتنا. نياًجارنا قاتل لكنه ليس هذيا: "شبيط
وفي صيف . وآبائه بالدهم، قمنا بتهجيرهم من قراهم ودمرنا منازلهم وأزلنا فلسطينهم عن الخريطة

هؤالء المهاجرون ذاقوا الحسرات التي تحولت مع الزمن إلى كراهية .  طردناهم حتى غزة١٩٤٨
وفي ". حولت إلى مطلب بالعدالة المطلقة التي ال تُبقي مكاناً للحياة، خصوصاً حياتنا نحنكراهية ت. عميقة
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ضربه أو : هناك طريقتان فقط لمواجهة الجار القاتل: "سياق التخوف من تزايد قوة الجار، يضيف شبيط
جرار إلى من المحتمل أن تضطر إسرائيل إلى دخول كرافان الجار وإزالته، لكن قبل اإلن. نزع سالحه

جمهورية إسالمية في : يجدر أن نعرض على حماس صفقة. غزة يجدر بنا استنفاد اإلمكانيات األخرى
  ".حياة مرضية لهؤالء اإلسالميين مقابل تنازل تام عن العنف والتسلح. غزة مقابل نزع كامل للسالح

من القومي رئيس شعبة رئيس مجلس األ" غيوا إيالند"غير أن الموقف األكثر وضوحاً جاء من الجنرال 
األميركية بحصار حماس -اعتبر أن السياسة اإلسرائيلية : "التخطيط في الجيش سابقاً، والذي كتب يقول

األولى أن الجميع : وعزلها ودعم طرف في الساحة الفلسطينية ضد طرف آخر، أوجدت أربع نتائج سلبية
. داخلي، والنتيجة معاكسة لما هو مرغوب فيهباتوا يعلمون حقيقة أن تل آبيب متدخلة في شأن فلسطيني 

. الثانية عدم االعتراف بوجود حكم في غزة يتحكم بما يحصل وال يتحمل المسؤولية في الوقت نفسه
الرابعة أن تواصل إسرائيل . الثالثة ليس لدى حماس ما تخسره، وهي ليست مضطرة لوقف إطالق النار

التجاهل بأن لديهم حكماً وهو الذي يجب، بل ويرغب، في تحمل مسؤوليتها عن رفاه سكان غزة في ظل 
السياسة اإلسرائيلية المتبعة حالياً ستؤدي "اختتم مقاله بالتأكيد على أن " إيالند"الجنرال ". أن يكون مسؤوالً

آجالً أم عاجالً إلى عملية عسكرية واسعة الحتالل غزة رغم أنه من األفضل خلق ردع ناجح على عملية 
  ".لردع الناجح يمكن تحقيقه فقط إذا كان هناك طرف آخر يتحمل المسؤولية ولديه ما يخسرهوا. كهذه

فرئيس جهاز ". حماس"أما في صفوف الجنراالت المتقاعدين فاللغة أكثر صراحة تجاه التفاوض مع 
ة عبر عن موقف مبدئي مرحب، حيث يتوقع مرحل" يعقوب بيري"السابق الجنرال " الشاباك"األمن العام 

محمود "من التفاوض كجزء من الجهود للتوصل إلى اتفاق، ويستطرد في شرح وجهة نظره فيقول إن 
عباس أو أي قائد آخر، ال يستطيع عقد التسوية معنا إذا لم يشمل ذلك قطاع غزة، وهذا يعني أننا في 

 ولو من نهاية المطاف مباشرة أو مواربة سنضطر إلى الدخول في شكل من أشكال الحوار مع حماس
السابق الذي يعتقد " الموساد"رئيس جهاز " داني ياتوم"الفكرة نفسها يوافق عليها ". أجل مساعدة قيادة فتح

األفضل أن يتفاوض أبو مازن معهم لترتيب : "لعباس" حماس"أن على إسرائيل ترك مهمة التفاوض مع 
 أن أبو مازن مستعد للتفاوض األوضاع أما نحن فليس علينا أن ننظف الحظائر من أجلهم، أنا أعرف
وهكذا يستمر الطرح المنقسم ". معهم، وأنا أعرف أنه يفعل ذلك رغم تصريحاته التي تظهر عكس ذلك

  !إسرائيلياً بين تيارين مهمين، ولننتظر كي نرى لمن تكون الغلبة
  ١١/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  اء والسالم بين اليهودتقانون االستف .٥٢

 جمال زحالقة.د
ي الوقت الذي تجري فيه، بوساطة تركية، مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، أقر الكنيست ف

اإلسرائيلي، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يلزم إجراء استفتاء عام في إسرائيل قبل أي انسحاب من 
ه، منح االئتالف خالل التصويت علي. مناطق جرى ضمها إلسرائيل، والمقصود تحديداً الجوالن والقدس

الحكومي أعضاءه حرية التصويت، مما يعني أن النواب صوتوا إلى جانبه بأغلبية ساحقة بمحض 
هذه .  نائبا١٨ً ولم يعارضه سوى ٦٥إرادتهم وليس التزاماً بمواقف أحزابهم، وكانت المحصلة أن أيده 
رائيلي، إذ تدل استطالعات الرأي العام النتيجة ليست بعيدة عن األجواء السائدة حالياً في الرأي العام اإلس

 .أن حوالي ثلثي اإلسرائيليين يعارضون االنسحاب من الجوالن وال تدعم ذلك سوى أقلية صغيرة نسبياً
ال يمكن اختزال قرار الكنيست على أنه نابع من حسابات الصراعات والمنافسة بين األحزاب، بل هو 

ولعل .  ناضجة للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومتوازنةدليل على أن إسرائيل، حكومة وشعباً، غير
الرسالة الفورية لمثل هذا القرار هي أن حكومة الدولة العبرية غير جادة في مفاوضاتها الحالية مع 
سوريا، وأنها، أي المفاوضات، ليست بالنسبة إلسرائيل أكثر من تكتيك في إدارة الصراع، ال مسعى 
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هم من هذا كله، هو أن هذا هو مؤشر إضافي إلى أن المجتمع اإلسرائيلي غير األ. حقيقي إليجاد حل له
هذا يعني . نحو التسوية العادلة" جواني"قادر، من تلقاء ذاته وبتفاعالته الداخلية، على إنتاج تطور 

استمرار الصراع، وهذا يعني أيضا أنه إذا كانت ستكون هناك تسوية فهي ستفرض على إسرائيل فرضاً، 
 .ي طالما لديها مفر فهي ستفر منهاالت

لكنه، . ال يمنع القانون الجديد إجراء المفاوضات، وال يمنع، من حيث المبدأ، حتى التوصل إلى اتفاق
حتى اآلن، أخذ المفاوض اإلسرائيلي ضمن حساباته . وبالتأكيد يلقى بظله على عملية التفاوض ونتائجها

تي ستقرر أي اتفاق، وباألكثر أخذ بعين االعتبار مواقف مئة آراء عشرين وزيراً ومائة في الحكومة ال
بعد إقرار قانون االستفتاء نهائياً، سيبدأ يجري حساباته على . وعشرين عضوا في الكنيست اإلسرائيلي

أساس مواقف الماليين من أصحاب حق االقتراع في االستفتاء العام، الذي يعطي أفضلية بنيوية لمن 
من هنا فإن حسابات االستفتاء  .هؤالء هم المستوطنون ومن يلف ويلتف حولهميهمه األمر جداً، و

ستفضي من جهة إلى المزيد من التشدد في مواقف المفاوض اإلسرائيلي، وسيؤدي من جهة أخرى إلى 
تشكيك الطرف العربي المفاوض بجدوى التفاوض إذا كان ما قد يتفق عليه خالل التفاوض غير ملزم 

بالتالي أضحت المفاوضات أصعب والتوصل .  آلليات إقرار إسرائيلية غير مضمونةإلسرائيل وخاضع
 .إلى أي اتفاق أصعب وأصعب

. لقد مر قانون االستفتاء بعد ضغوط لمستوطني الجوالن واللوبي الخاص بهم في الكنيست اإلسرائيلي
لعمل وكاديما واألحزاب الملفت لالنتباه هو خفة هذه الضغوط، حيث كانت آذان نواب أحزاب اليمين وا
وربما بسبب علمهم، ، الدينية، صاغية وكان من السهل عليهم التصويت مع االستفتاء، مع علمهم

حين احتفى المستوطنون بتمرير القانون، أكد . بإسقاطاته على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية
ست، وليس فقط في الشارع اإلسرائيلي، المتحدثون باسمهم أن هذا دليل على أن األغلبية الساحقة في الكني

وأكد هؤالء المتحدثون أن قانون االستفتاء سيجلب السالم، ولكن . تؤيد إبقاء هضبة الجوالن مع إسرائيل
لعل هذا اآلمر هو عنوان المرحلة في إسرائيل، انسجام أكثر  .ليس مع العرب بل بين اليهود في إسرائيل

تعاد متواصل عن إمكانية التسوية، وآن األوان أن يبتعد الواهمون أيضاً في المواقف السياسية داخلياً، واب
من المستبعد جداً أن تكون هناك حاجة إلجراء االستفتاء على التسوية، ألنها أصالً كانت . عن أوهامهم

  بعيدة المنال، فما بالك بعد سن قانون االستفتاء، الذي جاء ليلغي إمكانية استعماله
  ١٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
  :كاريكاتير .٥٣

  

  
  ١٠/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت   


