
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خالل زيارته األخيرة لدمشقمشعل عباس ينتقد ويسخر من ": القدس العربي"

  فتح تنفي و"تكنوقراط"حماس تؤكد تقديم دمشق مقترحات بينها حكومة 
   بشأن المعابرر من انهيار الهدنة وتؤكد فشل مباحثات القاهرةحماس تحذ
التوصل الى اتفاق سالم أقرب من أي وقت: د عّباس بمبادرة تجاه األسرىأولمرت يع  

  عند حديثه عن القدس" أساء التعبير"اوباما يقول إنه 

مشعل وصالح يتفقـان علـى

  استضافة قطر حواراً فلسطينياً

  
 ٤ص ... 

 ١٤/٧/٢٠٠٨١١٣٨اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٣٨: لعدد        ا                  ١٤/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٥ التقدم في عملية السالم ال يرتقي لمستوى التوقعات: عباس .٢
 ٦  "االتحاد من أجل المتوسط"عترض على البيان الختامي لقمة تالسلطة الفلسطينية  .٣
 ٦  زيارته األخيرة لدمشقخالل مشعل عباس ينتقد ويسخر من ": القدس العربي" .٤
 ٧  وقف المفاوضات وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوات مصرية في غزة :سيناريو القاهرة .٥
 ٨  بعدم تطبيق التهدئة" إسرائيل" تتّهم الحكومة المقالة .٦
 ٨  نأمل أن تكون الوعود المصرية بفتح معبر رفح جدية: لسطينيةوزارة الصحة الف .٧
 ٨  إغالق المؤسسات الخيرية في الضفة مؤامرة كبيرة: بحر .٨
 ٩  اقتحامهامن  االحتالل منعابعاد المساجد عن نشاطات المقاومة ليطالب ببواطنة  .٩
 ٩  فتحاوية والخطاب المسموح دينيىلإمساجد الضفة تحولت من حمساوية : تحقيق .١٠
 ٩  وزارة األسرى تناشد المؤسسات الحقوقية فتح ملفي المعتقلين القدامى والمرضى .١١
    

    :المقاومة
١٠  فتح تنفي و"تكنوقراط"رحات بينها حكومة حماس تؤكد تقديم دمشق مقت .١٢
١٠   حماس وفتح والدول العربية تتحمل مسؤولية االنقسامىال ضغوطات سورية عل: برهوم .١٣
١١   بشأن المعابرحماس تحذر من انهيار الهدنة وتؤكد فشل مباحثات القاهرة .١٤
١٢   بالتراجع عن الجدول الزمني المتعلق بصفقة شليط"إسرائيل"حماس تتهم  .١٥
١٢  حماس تحفر قبرها بيدها: الناطق الرسمي باسم حركة فتح .١٦
١٣  "إسرائيل"حماس تتعامل بازدواجية في اتفاق التهدئة مع : زكريا اآلغا .١٧
١٣   مجموعتان تابعتان لحماس تحتجزان شاليت في نفق":يديعوت" .١٨
١٣   حزب اهللا تميز عربياً وحماس فلسطينياً"..إسرائيل" عملية لتبادل األسرى بين العرب و٣٦ .١٩
١٤   إلى المنطقة عبر النافذة"إسرائيل"سط مشروع إلدخال االتحاد من أجل المتو: محمد نزال .٢٠
١٤  قمة باريس تهدف لفتح قنوات مع العدو: الجهاد اإلسالمي .٢١
١٥  نرفض أن يكون االتحاد من أجل المتوسط جسرا للتطبيع: محمد الحوراني .٢٢
١٥ أمير سر حركة فتح في منطقة النصيرات  يطالب باجراء تحقيق في وفاة"الشعب" .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
٢٤. ١٥  التوصل الى اتفاق سالم أقرب من أي وقت: د عّباس بمبادرة تجاه األسرىأولمرت يع
١٦  ة اولمرت المطالبة باستقالتزايد األصوات": إسرائيل" .٢٥
١٦  تدعو الدول المطلة على البحر المتوسط المشاركة في مشاريع اقليمية: ليفني .٢٦
١٦    االسرى مع حزب اهللالموساد والشاباك يعارضان صفقة تبادل .٢٧
١٧  من اجل السالم بين الدولتين لزيارة دمشق بيريز مستعد .٢٨
١٧  ثلث الجنود اإلسرائيليين ممن شاركوا في الحرب على لبنان مصابون بالصدمة النفسية .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٧  جاه القضية الفلسطينيةجمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية تسعى لجذب الرأي العام ت .٣٠
١٧   األسرىمن زيارة أقاربهن" التفتيش العاري"االحتالل يمنع فلسطينيات رفضن  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٣٨: لعدد        ا                  ١٤/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

١٧   غزةتسهيل حركة معابرب "إسرائيل"مماطلة دولية حول الخضري يوجه رسائل  .٣٢
١٨   في الضفة الغربيةفي قمع االحتالل للمسيرة ضد الجدار في نعلين اتاصاب .٣٣
١٨  تفجير نادي خدمات رفح يندرج ضمن حالة االنفالت األمني: الصوراني .٣٤
١٨  مدير مركز الميزان في غزة يحوز جائزة دولية .٣٥
١٨   على شفا حالة طارئة الغربيةالبدو والرعاة في الضفة: ريرتق .٣٦
   

   :اقتصاد
١٩ في التيار الكهربائي% ٢٥قطاع غزة يعاني من نقص بنسبة  .٣٧
   

   :صحة
 ١٩  قطاع غزةوفاة رضيعة فلسطينية جراء حصار  .٣٨
   
   :ةبيئ
 ١٩  مياه قطاع غزة غير صالحة لالستهالك وتتسرب إليها مياه البحر أو المياه العادمة .٣٩
   

   : األردن
١٩  ريحاأوالسلطة إلنشاء مطار مشترك في " سرائيلإ"االردن ينفي محادثات مع  .٤٠
٢٠  ريرك اردني على كرسي القدس الطوال أول بطفؤاد تعيين .٤١
   

   :لبنان
٢٠  ورفع الظلم عن الفلسطينيين وتأمين حق عودتهمتحرير مزارع شبعا ننتظر : سليمانميشال  .٤٢
٢٠  نشر محطة إنذار مبكر وصواريخ موجهة بالرادار على جبل صنين" حزب اهللا: "تل أبيب .٤٣
٢٠   على ضرورة وقف االستيطانوزير الخارجية والمغتربين اللبناني يؤكد لنظيره البريطاني  .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١  تعارض" إسرائيل" و...ب بدور أساسي في مشروع المتوسطيةلالجامعة العربية تطا .٤٥
٢١   ممكن خالل عامين" اسرائيل"السالم مع : األسد .٤٦
٢١  مرفوضة ومشينة" إسرائيل"العالقات مع : حزب التحالف الشعبي التقدمي الموريتانيرئيس  .٤٧
٢١ لمصريمخاوف برلمانية من اختراق لألمن القومي او ،طابا تشرب مياهاً إسرائيلية .٤٨
   

   :دولي
٢٢ ساركوزي يجدد موقف بالده من إيجاد تسوية في المنطقة ويرفض الحوار مع حماس .٤٩
٢٢ جل المتوسطأمن  دالنقاط الرئيسية في اعالن اطالق قمة االتحا .٥٠
٢٣  د أن االنتهاكات اإلسرائيلية تجاوزت الخط األحمر في األراضي المحتلةلجنة تحقيق دولية تؤك .٥١
٢٤  عند حديثه عن القدس" أساء التعبير"اوباما يقول إنه  .٥٢
٢٤  السفيرة األمريكية في القاهرة تزور الحدود المصرية الفلسطينية .٥٣
٢٤  إذا فشلت الدبلوماسيةلمهاجمة إيران الموافقة  "إسرائيل"بوش أعطى : مسؤول في البنتاغون .٥٤
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    :حوارات ومقاالت
٢٤  ياسر الزعاترة...  الدولة العبرية"هم ال يخافون" .٥٥
٢٥  نقوال ناصر... بالضرورة" ثنائي"الحوار الوطني  .٥٦
٢٨  علي الرشيد... !أم يحاربون الشعب الفلسطيني بأكمله؟" حماس"يحاربون  .٥٧
٢٩  نواف الزرو... ٢٠٠٦عامان على تموز  .٥٨
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
   حواراً فلسطينياًمشعل وصالح يتفقان على استضافة قطر .١

المباحثات التـي    أن   : صنعاء  من أبوبكر عبداهللا  نقال عن مراسلها   ١٤/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    قالت
خالد مشعل والرئيس اليمني علي عبداهللا      " حماس"جمعت أمس في صنعاء رئيس المكتب السياسي لحركة         

 يجمع الفصائل الفلسطينية من أجـل       استضافة الحكومة القطرية حواراً   " خلصت إلى االتفاق على      ،صالح
  .وفق ما أعلنت مصادر يمنية أمس" المصالحة

وأكد مسؤول في الخارجية اليمنية أن الرئيس صالح هاتف في ختام مباحثاته مـع وفـد حمـاس الليلـة                
الماضية األمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في مقر إقامته في باريس، واقترح عليه استضافة                  

نجاح دولة قطر   "وقال صالح إن     .وحة حوارا فلسطينيا  فلسطينيا على غرار الحوار بين القوى اللبنانية          الد
في الحوار يشجع على استضافة الدوحة للحوار الفلسطيني الفلسطيني وبما من شأنه رأب الـصدع فـي                 

م في المنطقة ويدفع    الصف الوطني الفلسطيني وإن نجاح الحوار الفلسطيني من شأنه أن يخدم عملية السال            
بالجهود المبذولة من أجل تحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى هذه الخطوة تحظى بدعم وتشجيع األشقاء العرب                

  ".الذين يتطلعون إلى نجاح هذه المبادرة وتقريب وجهات النظر بين القوى الفلسطينية
سلوك العدو  "ووصف  " هدئةالتزام الحركة بالت  "وأكد مشعل في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس صالح          

مازال اهلنـا فـي     "سلوك مضطرب وال يبعث على التفاؤل، مضيفاً        "فيما يتعلق بالتهدئة بأنه     " الصهيوني
حماس مـع   "وأكد أن    ".القطاع وبشهادة رئيس االونروا يعانون حتى بعد التهدئة وهذا يدق ناقوس الخطر           

دخالت خارجية وعمرو موسى قالها فـي بـرلين         المصالحة الوطنية الفلسطينية ولكن تعلمون أن هناك ت       
وقد اتـصلت بـأمير قطـر بعـد         . عندما طالب برفع الفيتو األمريكي الغربي عن المصالحة الفلسطينية        

المصالحة اللبنانية وبأكثر من طرف وطالبت هيئة القمة العربية أيضا واإلخوة في سـوريا ببـذل جهـد             
 تعلمون ان هناك عوائق لالسف تحـول دون المـصالحة           ونحن جاهزون، ولكن انتم   .. لتحقيق المصالحة 

وقعنا اعالن صنعاء، ونحن مع الحوار واستئناف       "وأضاف مشعل    ".ومع ذلك نحن نفتح قلوبنا للمصالحة     
الحوار الفلسطيني على أساس المبادرة اليمنية ومن اجل إعادة األوضاع الفلسطينية في غزة والضفة إلى               

  ".ضاع واألسباب التي أدت إلى الخالف الفلسطينيسابق عهدها ومعالجة كل األو
نحن مع الحوار بـين فـتح       "في أن يشمل الحوار كل الفصائل الفلسطينية قال         " حماس"وفي شأن موقف    

  ".وحماس وصوال إلى الحوار الوطني الشامل
وأوضح الرئيس صالح أن مباحثاته مع رئيس المكتب السياسي لحماس ووفد الحركـة تناولـت قـضية                 

لبحث في تحريك جديد للمبادرة اليمنية مع بعض األقطار العربية وبعض الدول الصديقة حـول رفـع                 ا"
وكيفية  رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية ابتداء        " اسرائيل"الحصار عن فلسطين وتواصل التهدئة مع       

 الدعم  والتحرك     نحن قدمنا مقترحات متفقاً عليها تتضمن     "وقال صالح    ".حماس"و" فتح"من حجر الزاوية    
مع الجامعة العربية وبعض االقطار مثل مصر، سوريا، السعودية، السودان وغيرها من األقطار العربية،              

  ".وان شاء اهللا نوفق من أجل ذلك
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 "الشرق االوسط"مصادر في الحركة لفتت لـالى أن : لندن من ١٤/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأشارت
تي في سياق جولٍة يقوم بها وفد حماس شملت كالً من مصر وإيران تأ"االنتباه إلى أن هذه الزيارة 

واإلمارات، وذلك بهدف توضيح مواقف حماس من جملة القضايا الراهنة والتي من أبرزها الحوار 
وأكدت المصادر أن حماس بصدد الشروع في  ."الوطني الفلسطيني والتهدئة وقضية الجندي جلعاد شاليط

واشارت الى أن حماس ستنقل وجهة نظرها . لحوار الوطني للحكومات العربيةحملة لشرح مواقفها من ا
  .الى حكومات السعودية وقطر والسودان بعد ان نقلتها لكل من القاهرة ودمشق وصنعاء

 ، عماد العلمي"حماس"عضو المكتب السياسي لحركة أن  :صنعاء من ١٤/٧/٢٠٠٨ الحياة وذكرت
وقال في . وفد الحركة إلى صنعاء تهدف الى تفعيل المبادرة اليمنيةاعتبر أن الزيارة التي يقوم بها 

نحيي جهود الرئيس اليمني لمساهمته االيجابية والفاعلة من أجل إعادة اللحمة ": "الحياة"تصريحات لـ 
  . الذي تم التوصل إليه برعايته"اعالن صنعاء" متمسكة ببنود "حماس"، الفتاً إلى أن "للصف الفلسطيني

ذا كانت المبادرة اليمنية تتعارض أو تتقاطع مع اعالن مصر عن رعايتها لحوار فلسطيني موسع، وعما إ
، وال يوجد تعارض بين )إعالن صنعاء(هناك محطات للحوار، ونحن اآلن في هذه المحطة ": أجاب

اخ المصريون أبلغونا بأنهم سيبذلون جهودهم من أجل تهيئة المن": ، وأضاف"الدعوتين والعكس صحيح
المناسب لعقد حوار وطني فلسطيني ترعاه القاهرة، لكن لم يبلغونا بمواعيد محددة، والجامعة العربية 

عندما تدعونا مصر للحوار، فإننا سنتجاوب، ": ، وقال مؤكدا ترحيب الحركة"أيضا تتحرك في هذا الصدد
  ."لكننا ال نستجدي اللقاء

 من اللقاء الذي عقده األسبوع الماضي في دمشق "اسحم"ورأى العلمي أن استثناء الرئيس عباس حركة 
، موضحا ان هناك "حماس"على لقائه مع قيادات ) نقض(يؤكد أنه غير جاهز للحوار، وأن هناك فيتو 
وعما عرضه عباس لجهة االشراف العربي على األجهزة . ضغوطا أميركية تحول دون عقد الحوار اآلن

ال نوافق على حوار بشروط مسبقة، ولن نتحاور ": نوقراط، أجاباألمنية الفلسطينية وتشكيل حكومة تك
حاجة للحوار ألن هناك اشكالية في ما بيننا، وإال ما كان "وقال إن هناك . "تحت سيف شروط مهما كانت

هناك داع للحوار، فكل طرف لديه رؤيته الخاصة والمختلفة في شتى القضايا، سواء السياسية أو األمنية 
  ."لوطني أو إعادة بناء منظمة التحريرأو المشروع ا

 بضرورة الجلوس أوالً بشكل ثنائي لطرح االشكاالت في صفقة "حماس"وشدد العلمي على موقف 
 ..متكاملة وشاملة على طاولة الحوار إليجاد حل لها، وعلى رأسها الموضوع األمني وتشكيل الحكومة

 مسبقة ومبررات واعذار للفشل، مشيرا الى واعتبر العلمي أن طرح أو فرض حلول مسبقة يعكس نيات
الحديث عن انتخابات مبكرة، رغم أن الحركة ال تعارض ذلك، لكن أصبح ال ضرورة للخوض في هذه "

المسألة ألن استحقاق االنتخابات الرئاسية أمامه ثالثة اشهر، أما االنتخابات التشريعية فالحركة ال 
  . "ي إعادة اللحمة للصف الفلسطيني وتوحيد الضفةتعارض في تبكيرها إذا كان هذا سيساعد ف

وفـد حركـة     الـى أن     : أشرف أبوالهول  عن مراسلها غزة   من ١٤/٧/٢٠٠٨ األهرام المصرية    ولفتت
ـ           ،حماس برئاسة مشعل    صـنعاء مـع     ى بحث خالل توقفه بمطار القاهرة الليلة قبل الماضية متوجها إل

الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح وآخر      مسئولي أمن مصريين تطورات تثبيت التهدئة وفك        
  .الجهود المصرية للتحضير للحوار الوطني الفلسطيني الشامل

  
 التقدم في عملية السالم ال يرتقي لمستوى التوقعات: عباس .٢

إن التقدم في عملية المفاوضات ال يرتقي إلى : محمود عباسالفلسطيني  قال الرئيس : وفا–باريس 
 .ت، وإن ما يجري على األرض من ممارسات إسرائيلية يضر بمفاوضات الحل النهائيمستوى التوقعا

وشدد في مداخلته  بقمة االتحاد من أجل المتوسط في باريس، امس، على ضرورة إنجاح التهدئة، وإعادة 
ا اللحمة لشطري الوطن، ورفع الحصار عن قطاع غزة، إلنهاء حالة المعاناة والعذاب التي يعيشها شعبن
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وأكد على أهمية المبادرة العربية للسالم التي تشكل فرصة تاريخية لسالم عادل وشامل، وأنه قد  .هناك
حان الوقت إلنهاء الصراع وتحقيق حلم السالم في الشرق األوسط، على أن يشمل كافة المسارات 

الدولية ذات الفلسطيني والسوري واللبناني، وعلى أساس المرجعيات المعروفة، وقرارات الشرعية 
بتولي فرنسا رئاسة االتحاد األوروبي، كما ثمن الدعم األوروبي السياسي عباس ورحب الرئيس  .العالقة

سنسعى لنكون شريكا كامال وفعاال في : وقال .واالقتصادي الذي نحتاج إليه لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية
إنجاحه، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بإنهاء االتحاد من أجل المتوسط، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل 

 .االحتالل وعقباته
 ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "االتحاد من أجل المتوسط"عترض على البيان الختامي لقمة تالسلطة الفلسطينية  .٣

الذي أكد دعم   " االتحاد من أجل المتوسط   "أثارت السلطة الفلسطينية اعتراضات على البيان الختامي لقمة         
 -وفقاً لمـا ورد في االجتماع الوزاري اليورو        "كين في القمة لعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية        المشار

 حل"، من دون التطرق إلى      "، ووفقاً لعملية أنابوليس   )٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني (متوسطي في لشبونة    
 يلحظ إقامة دولتهم    "إسرائيل"ع  أبدى الفلسطينيون تحفظهم على عدم اإلشارة إلى اتفاق سالم م         و. "الدولتين
    .المستقلة

  ١٤/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  خالل زيارته األخيرة لدمشقمشعل عباس ينتقد ويسخر من ": القدس العربي" .٤

حصلت القدس العربي من مصادر فلسطينية رفيعة وموثوقة جدا في الداخل           :  زهير اندراوس  - الناصرة
يشار إلي أن عباس وصـل      .  سورية ىمحمود عباس إل   محضر لقاءات الرئيس الفلسطيني      ىوالخارج عل 

 ٨وخالل تواجده في دمشق عقد عبـاس        . ٨/٧/٢٠٠٨، وغادرها في    ٦/٧/٢٠٠٨إلي دمشق يوم األحد     
 .لقاءات مع الرئيس السوري بشار األسد، ومع نائبه فاروق الشرع، ومع وزير الخارجية وليـد المعلـم                

عقد سلسلة من االجتماعات مع قادة الفـصائل الفلـسطينية          وأكدت المصادر لـ القدس العربي أن عباس        
اجتماع مع وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة نايف حواتمة، وفـد الجبهـة        : وكانت كالتالي 

 القيـادة   - الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة الدكتور ماهر الطاهر، وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين            
كما اجتمع الرئيس عباس    . ناجي وعضوية فضل شرور، عمر الشهابي وأنور رجا       العامة برئاسة طالل    

 وفد من تنظيم الصاعقة برئاسة فرحان أبو الهيجاء، ولقاء مع وفد حركة الجهاد اإلسـالمي برئاسـة                  ىإل
 .محمد الهندي. األمين العام رمضان عبد اهللا شلّح وعضوية زياد نخالة ود

ق حديثها لـ القدس العربي عن أهم ما طرحه عباس خالل لقاءاته مع             وكشفت المصادر المطلعة في سيا    
طرح فكرة تشكيل لجنة فلسطينية للحوار تتكون من ثالثة إلي أربعـة أشـخاص،              : المسؤولين السوريين 

 أسس مهنية   ىالهدف األول إعادة بناء األجهزة األمنية عل      : ويكون هدفها محصوراً في نقطتين أساسيتين     
والهدف الثاني تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون مهمتها تسيير األعمال، وإجراء انتخابات           . وبرعاية عربية 

 . رئاسية وتشريعية مبكرة واإلشراف عليها
وجه نقداً الذعـاً    : وحسب المحضر فإن أهم ما قاله الرئيس عباس خالل لقاءاته مع الفصائل هو كالتالي             

باإلضافة إلـي ذلـك اسـتنكر       . أسماه االنقالب في قطاع غزة    لخالد مشعل متهماً إياه بالمسؤولية عن ما        
عباس اتهام حماس له بأنه يرفض لقاءهم بسبب تعليمات من وزيرة الخارجية األمريكية رايس، حيث قال                

 ذلك، انتقد حركـة     ىهل سمحت لي رايس بمقابلة شلّح، ولم تسمح لي بمقابلة مشعل؟ عالوة عل             :ساخراً
، التي اخترقـت التهدئـة      ى التهدئة، وعندما قيل له وماذا عن كتائب شهداء األقص         الجهاد الختراقها اتفاق  

 في قطاع غزة، وقد تم حلها، وزاد قائال إن هـؤالء           ىليس هناك كتائب شهداء األقص    : كذلك؟ أجاب قائال  
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حضر ويتبين من الم  .  إيران ىالذين ينتحلون اسم الكتائب موجهون من جهة خارجية لم يحددها، ملمحاً إل           
ينبغي إدراك أن هناك حقائق جديدة في قطـاع غـزة، وأن كثيـراً مـن                : أن محمد الهندي، قال لعباس    
 لو  ىنحن نريد العودة حت   :  القطاع، وانه قابل بعضهم في القاهرة، فقالوا له        ىالفتحاويين يريدون العودة إل   
 . أرجلناىأطلقت حماس الرصاص عل

ديثه من مشعل، ووجه نقداً الذعاً لمشعل متّهماً إياه بالمسؤولية           ما ذكر سخر عباس خالل أحا      ىمضافاً إل 
واستخدم عبارات غير الئقة في حقه، وكان مـن العبـارات التـي              عما أسماه االنقالب في قطاع غزة،     

 .استخدمها في وصف مشعل بأنه كذّاب، وأنه ال يشرفه لقاءه
 االسـتمرار فـي     ىال بديل عندي سـو    : وعندما سئل عباس عن البديل في حال فشلت المفاوضات قال         

خْلصنا من ولي فقيه لبنان، يعني األمين العام        : ووصف مشعل بولي الفقيه الفلسطيني، قائالً     . المفاوضات
  .لحزب اهللا الشيخ حسن نصر اهللا، فطلع لنا ولي فقيه فلسطيني

والفلسطينيين لعدم لقاء خالـد     وتابعت المصادر قائلة إن التبريرات التي قدمها عباس للوسطاء السوريين           
 الرؤساء والملوك العرب تتضمن اتهاماً لعباس، وفـق مـا           ىالرسالة التي وجهها مشعل إل    : مشعل كانت 

أما التبرير الثاني فكان الورقة التي سلّمها مشعل للرئيس السوري، التي اعتبر عباس أنها تتـضمن                 .قاله
 . الحوارىشروطاً عل

  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  وقف المفاوضات وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوات مصرية في غزة :سيناريو القاهرة .٥

بو مازن المبتسم في باريس يخطط لالنفصال عن إسرائيل والواليـات المتحـدة االمريكيـة               أ ":بيت لحم 
 السياسية  بهذه الخالصة افتتحت مصادر إسرائيلية سيناريو توقعاتها لسير العملية        "... انطالقا من القاهرة    

وامريكا وفقا للرؤيـة    " إسرائيل"واحتماالت التصالح الفتحاوي الحمساوي على طريق ابتعاد السلطة عن          
ن المفاوضات المتوقعه بين حماس وفتح هي بدايـة         أضافت تلك المصادر    أو .التي تسوقها هذه المصادر   

تكنوقراطية وذلك خالفا لما    مسيرة اعالن حكومة االتفاق الوطني الفلسطيني التي ستتكون من شخصيات           
 .نشر سابقا حول االتجاه نحو اقامة حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات سياسية ذات ابعاد تنظيمية               

واوردت المصادر ثالث نقاط اساسية تم االتفاق حولها دون ان يتم حتى االن تحديد موعـد او جـدول                   
  :زمني لتنفيذها وهي

برئاسة اسماعيل هنية بشرط ان يتم االتفاق على تشكيلة حكومة           موافقة حماس على حل حكومة غزة        -١
  .التكنوقراط وصالحيات الوزراء فيها

 االتفاق على اجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفه الغربية ولم يتم تحديـد                 -٢
ف قبـل   .ت.مجدول زمني لذلك بسبب مطالبة حماس باستالم جدول زمني لتنفيذ االصـالحات داخـل               

  .الموافقه على اجراء االنتخابات المذكورة
 اتفاق فتح وحماس على نشر قوات مصرية في قطاع غزة لالشراف علـى اعـادة بنـاء وتـدريب                    -٣

االجهزة االمنية الفلسطينية العاملة في القطاع دون استثناء احتمال نشر قوات عربية اخرى الـى جانـب         
  .المصرية

من هـذه التطـورات وهـل       " إسرائيل" المصادر اإلسرائيلية يتعلق بموقف      والسؤال االهم الذي طرحته   
حماس والمصريون   ستوافق على ما ورد اعاله ام ال؟ مدعية ان كافة االطراف المعنية بالموضوع فتح،             

وعدم سؤالها عن رأيها ووضعها امام حقائق ناجزة ومنتهية مـشيرة           " إسرائيل"اتفقوا جميعا على تجاهل     
د المصري بموافقة حماس على اطالق سراح غلعاد في اي من هذه التطورات مـا سـتكتفي                 الى االعتقا 

  .بانجازه ولن تحاول احباط المسيرة" إسرائيل"
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واستذكرت تلك المصادر ما اعلنه ياسر عبد ربة يوم الخميس الماضـي حـول نيـة الـسلطة وقـف                    
ا الشأن قريبا واضعة تصريحات عبـد       وان الفلسطينيين بصدد اتخاذ قرار بهذ     " إسرائيل"المفاوضات مع   

ربه في اطار االشارات الواضحة حول طبيعة االتفاق المتبلور في القاهرة الـذي يقـوم علـى تجاهـل                   
  .والواليات المتحدة ورئيسها بوش" إسرائيل"

  ١٣/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  بعدم تطبيق التهدئة" إسرائيل" تتّهم الحكومة المقالة .٦

بأنها " إسرائيل"الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ايهاب الغصين          اتهم  : اح فتحي صب  -غزة  
وقال إنه  ". ال تزال تنتهك اتفاق التهدئة، وان الحصار قاس على المواطن الفلسطيني ويسبب له األزمات             "
عبـر المعـابر    لم يطرأ حتى االن أي تحسن على كميات البضائع وأنواعها التي تدخل إلى قطاع غزة                "

الكميات البسيطة التي تدخل تشكل أزمة جديدة للفلسطينيين، وان كميات االسـمنت            "، مضيفاً ان    "التجارية
وطالب مصر والمجتمع الدولي بالضغط علـى اإلسـرائيليين         ". وحديد التسليح التي دخلت ال تكاد تذكر      

  .اللتزام التهدئة واستحقاقاتها
  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  نأمل أن تكون الوعود المصرية بفتح معبر رفح جدية: الفلسطينيةوزارة الصحة  .٧

 تلقت خالل االتفـاق األخيـر    الوزارةأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خالد راضي أن     : غزة
الذي جرى مع الجانب المصري وعودا لكنها ليست جازمة بشأن فتح معبر رفـح والـسماح للمرضـى                  

وأوضح راضي في تصريح صحفي مكتـوب أن الجانـب الفلـسطيني             .لخارجبالسفر لتلقي العالج في ا    
وضع الجانب المصري في صورة الضرر الواقع على القطاع الصحي، وأن الجانـب المـصري وعـد               
بمعاودة فتح المعبر لمدة يومين أو ثالث أيام، ليتم نقل المرضى وأصحاب االحتياجـات الخاصـة إلـى                  

لى أنه لم يتم الحديث عن عدد محدود، وإنما فتح المعبر لوقت جزئي              إ راضيوأشار   .العالج في الخارج  
 كما كان    نأمل أن ال يكون هناك سقف قاتل لعدد المرضى        : "لتسهيل حركة المرضى لتلقي العالج، وقال     

  ".في المرات السابقة
زيـر  إن وزير الصحة التركي في لقـاء و       " :وحول زيارة وزير الصحة باسم نعيم إلى تركيا قال راضي         

الصحة وعد الستعداد بالده باستقبال الجرحى والمصابين وعالجهم على نفقة الدولة، ووعد بدعم القطاع              
الصحي في غزة، كما وعد بتدريب كوادر طبية في مختلف التخصصات، وتقـديم مـنح دراسـية فـي                   

  ".التخصصات النادرة في الطب
  ١٣/٧/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ضفة مؤامرة كبيرةإغالق المؤسسات الخيرية في ال: بحر .٨

 أحمد بحـر إغـالق سـلطات االحـتالل          .وصف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د       :غزة
، تهدف إلى دفع الـشعب      "مؤامرة كبيرة "اإلسرائيلي المؤسسات الخيرية في الضفة الغربية بأنه جزء من          

سات الخيرية في قطاع غـزة،  ودان بحر خالل اعتصام نظمه تجمع المؤس   .الفلسطيني للتنازل عن ثوابته   
أمس، في باحة المجلس التشريعي، سياسة إغالق المؤسسات الخيرية، مناشداً مؤسسات حقوق اإلنـسان              

  ".اإلجرام الصهيوني"ومنظمة األمم المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه 
  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  اقتحامهامن  االحتالل منعاطات المقاومة لابعاد المساجد عن نشيطالب ببواطنة  .٩
 امس  فياض الشيخ جمال بواطنة، وزير األوقاف والشؤون الدينية بحكومة          ىالتق : وليد عوض  - رام اهللا 

وأكـد   .مدراء األوقاف في محافظات الضفة الغربية ورؤساء أقسام المساجد والوعظ وتحفـيظ القـرآن             
ألمة وأماكن لعبادة اهللا وحده، والخطاب الديني يجب أن يكون          بواطنة أن رسالة المسجد رسالة توحيدية ل      

ـ     .دينياً مجرداً وأنه آن األوان إلزالة كل الشعارات الحركية والحزبية من المساجد             ىوشدد بواطنـة عل
 قوات االحتالل القتحامها بحجة انهـا       لىضرورة ابعاد المساجد عن نشاطات المقاومة لتفويت الفرصة ع        

وقال بواطنة أن االحتالل يبحث عن ذرائـع القتحـام المـساجد، ونحـن              . ة االحتالل تستخدم في مقاوم  
مطالبون بالحد من هذه الذرائع من أجل حماية المساجد وعدم تعريضها النتهاكات االحتالل التي ترافقها               
اإلهانات والتدنيس والدخول باألحذية والعبث بالمصاحف والكتب الدينية وأرشـيف وسـجالت دوائـر              

 ىوقاف، مؤكدا أن كل ذرائع االحتالل مرفوضة ومدانة وأن المساجد يجب أن تحمي وتصان، وأن عل               األ
المجتمع الدولي أن يقدم الحماية للشعب الفلسطيني الذي هو تحت االحتالل، فاتفاقية جنيف الرابعة نصت               

 .  حماية دماء وأموال وأعراض ومقدسات الشعوب التي تكون تحت االحتاللىصراحة عل
  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  فتحاوية والخطاب المسموح دينيىلإمساجد الضفة تحولت من حمساوية : تحقيق .١٠

ـ  ىعكفت وزارة االوقاف في حكومة سالم فياض خالل العام الذي انقـض            : وليد عوض  - رام اهللا   ى عل
ويين امـا    التصدي لخطباء المساجد الحمسا    ى قطاع غزة وحظرها بالضفة الغربية عل      ىسيطرة حماس عل  

 هنا او   ىخرأ البحث عن وظيفة     ىمن خالل وقفهم عن العمل او من خالل وقف رواتبهم مما اجبرهم عل            
 حركة فتح وال    ى مصراعيه لتعيين خطباء وأئمة متمدنين او محسوبين عل        ىهناك، في حين فتح الباب عل     

 مـن   مة المساجد حاليـاً   بات أئ  و . حد قول تلك المصادر    ىمانع ان كان بعضهم من اليسار الفلسطيني عل       
  . حد قول مصادر فلسطينية تتابع ملف المساجدىالفتحاويين المتدينين وليس الحمساويين المتعصبين عل

 ابعاد المساجد ودور العبادة عن السياسة واقتصار دورهـا          ى عل فياضوتحرص وزارة االوقاف بحكومة     
االمور الدينية فقط وتوضيحها للناس بعيدا       العبادة، في حين بات دور االمام في المسجد الحديث في            ىعل

وتنشط اجهزة االمن الفلسطينية     .عن الشأن السياسي الذي بات الحديث فيه محظورا رسميا ومتابعا امنيا          
منذ عام في متابعة ومراقبة المساجد بعد ان بات ممنوعا الترويج الفكار حماس او توجيـه االنتقـادات                  

 المساجد افقدها مركزا اسـتطاعت مـن        ىان محاربة سيطرة حماس عل    وال بد من الذكر      .الداء السلطة 
خالله تجنيد االف االنصار والعناصر لها خالل العقود الماضية وفق ما اكدت مصادر امنية فلسطينية لـ                

 .القدس العربي
  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مرضىوزارة األسرى تناشد المؤسسات الحقوقية فتح ملفي المعتقلين القدامى وال .١١

 ناشدت وزارة األسرى والمحررين، كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، لتبني قضية : وفا–رام اهللا 
وطالبتها بالعمل وفق رؤية موحدة للضغط على المؤسسات الدولية، إلجبارها على  .األسرى المرضى

 االحتالل، التي التحرك الجدي والفاعل، لإلطالع على األوضاع الصحية الصعبة في سجون ومعتقالت
تتنافى وكافة االتفاقيات الدولية، والنظر في حجم الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق األسرى في تلك 
السجون والمعتقالت، وإنقاذ حياة المئات ممن يعانون من أوضاع صحية خطيرة، والعمل من أجل إطالق 

ج عن األسير السوري سيطان ودعت الوزارة في تقرير أصدرته، امس، في أعقاب اإلفرا .سراحهم
 .الولي من هضبة الجوالن بسبب وضعه الصحي المتردي، إلى فتح ملفي األسرى القدامى والمرضى

 ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  فتح تنفي و"تكنوقراط"حماس تؤكد تقديم دمشق مقترحات بينها حكومة  .١٢

راحات التي قدمتها سورية إن االقت" الشرق األوسط"قال مصدر مقرب من حماس لـ:  لندن-غزة 
لحركتي فتح وحماس كصيغ للشروع في حوار وطني هي صيغ قدمتها في الماضي أطراف فلسطينية 

وحسب المصدر فان السوريين طرحوا على الفريقين تشكيل . سعت لتقريب وجهات النظر بين الحركتين
 الحكومة مهمة العمل على رفع حكومة تكنوقراط ومستقلين ال تشارك فيها الحركتان، على أن تتولى هذه

الحصار وادارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتم االنتهاء من الحوار الوطني، الى جانب 
واقترحت سورية أن توافق حركة حماس . مسؤولية الحكومة عن تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية

تى يتم االنتهاء من الحوار الوطني، وتنظيم ح) أبو مازن(على تمديد فترة والية الرئيس محمود عباس 
واقترحت سورية على الحركتين ايضا وقف الحمالت اإلعالمية واإلفراج عن المعتقلين من . االنتخابات
  . الطرفين

واستدرك المصدر قائالً إن الرئيس أبو مازن رد بفتور على االقتراحات السورية، األمر الذي دفع 
.  وعدد من الدول العربية للتدخل من اجل انهاء الخالفات بين الفرقاءالسوريين الى الطلب من مصر

وأضاف المصدر أن مصر أرجأت توزيع الدعوات على الفصائل الفلسطينية لحضور جلسات الحوار 
وأضاف المصدر أن مصر ستوزع هذه . الوطني في القاهرة بعدما أدركت أن أبو مازن غير متحمس لها

وأشار المصدر الى ابو مازن يستند في . ال من أبو مازن يفيد برغبته بذلكالدعوات فور تلقيها اتص
رفضه للحوار مع حركة حماس الى الرسالة التي يقول إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مشعل بعث بها لعدد من الزعماء العرب وزعم فيها أن دعوة أبو مازن للحوار جاءت استباقاً لهجوم 

 .قطاع غزةاسرائيلي على 
غير ان مصدرا كبيرا في فتح نفى نفيا قاطعا ان يكون الرئيس األسد قد قدم اي أفكار او مقترحات من 

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر . اي نوع ألبو مازن خالل لقائهما في دمشق قبل حوالي األسبوع
حاولوا ممارسة اية إن سورية لم تعرض علينا اي شيء، حتى انهم لم ي": "الشرق االوسط"اسمه لـ

" ضغوط على ابو مازن للقاء خالد مشعل في دمشق رغم لقائه مع كل قادة الفصائل الفلسطينية االخرى
وحسب المصدر فان ما فعله . بمن فيهم األمين العام لحركة الجهاد االسالمي رمضان عبد اهللا شلح

اي غد ) تموز( يوليو ١٥در بموعد وذكر المص .السوريون هو االستماع وتقديم الوعود التي لم يحددها
وقال المصدر ان لجنة متابع المصالحة . كسقف للمبادرة التي اطلقها ابو مازن للمصالحة الفلسطينية

والحوار التي تضم ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع يوم الخميس او الجمعة المقبل 
ورفض المصدر التطرق . ؤولية وتقييم الخطوة التالية حماس كامل المسلإلعالن فشل المبادرة وتحمي

  .الى البدائل المطروحة
  ١٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  حماس وفتح والدول العربية تتحمل مسؤولية االنقسامىال ضغوطات سورية عل: برهوم .١٣

 فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لـ القـدس العربـي أن تكـون حركتـه                ىنف : أشرف الهور  -غزة
 قبول مبادرة الرئيس محمود عباس      ىي ضغوط عربية من مصر وسورية بهدف إجبارها عل        تعرضت أل 

 حماس من أي طرف عربي، ألن       ىوقال برهوم لم تمارس أي ضغوط عل      . الخاصة برأب الصدع القائم   
   . وراء تحقيق المصالحةىالجميع يدرك أن الحركة تسع

 مشاكل تواجه حركة فتح     ىزا أسباب تأخره إل    أن حماس متمسكة بالحوار الوطني، وع      ىوأشار برهوم إل  
 موضوع الحوار، وهناك قيادات     ىوقال فتح منقسمة فيما بينها عل      .ومنظمة التحرير، وبطء الدول العربية    

وتابع هناك أيضاً    . الرئيس عباس ترفض هذا الحوار وتضع فيتو عليه        ىفي منظمة التحرير لها تأثير عل     
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دة العرب لم يقوموا بأي خطوة عملية الحتضان الحوار الفلـسطيني           موقف عربي غير مبرر كون أن القا      
 .الداخلي إلنهاء االنقسام

وذكر الناطق باسم حماس لـ القدس العربي أن القيادات العربية اشترطت في السابق موافقـة الطـرفين                 
س بهـا   وقال بعد دعوة الرئيس عباس وترحيب حما       . الحوار، قبل أن تقوم باحتضانه     ىعل) فتح وحماس (

 كل التساؤالت لم يعد هناك أي مبرر للعرب للقيام بواجبهم من خـالل احتـضان حـوار                  ىوإجابتها عل 
وجدد برهوم موقف حماس الرافض للدخول بـ حوار مشروط، وقال نبدأ أوالً بالحوار وثـم                .فلسطيني

كون حاضرا في كـل     وأكد أن ملف االنقسام الفلسطيني سي      .نتفق وفي الخطوة الثالثة نطبق ما نتفق عليه       
 خطـوات عمليـة     ىاللقاءات التي تجريها قيادات حماس مع الزعماء العرب، للوصول في نهاية األمر إل            

 . تنهي جميع المشاكل
  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   بشأن المعابرحماس تحذر من انهيار الهدنة وتؤكد فشل مباحثات القاهرة .١٤

" حماس"القيادي في حركة أن :  حامد جاداسلها عن مرغزة من ١٤/٧/٢٠٠٨ الغد االردنية ذكرت
الذي أجرى مباحثات مع الجانب المصري خالل األيام " حماس"النائب خليل الحية أكد أن وفد حركة 

وقال الحية في تصريحات  .القليلة الماضية لم يتوصل إلى اختراق حقيقي بشأن معبر رفح الحدودي
، بينما يتحفظ الطرف األوروبي على بعض البنود التي ٢٠٠٥مصر تتمسك باتفاقية "صحافية، أمس إن 

لقد عرضنا على الجانب المصري أكثر : "وأضاف ".أثناء تقديمها آللية فتح المعبر" حماس"رفعتها حركة 
من مرة رؤيتنا لفتح معبر رفح البري، وبالتالي ال يمكن تفهم أي مبرر إلبقاء المعبر مغلقاً، ألن فتح كافة 

" حماس"وأشار الحية إلى أن حركة  ". معبر رفح مغلقاً يعني أن الحصار ما زال قائماالمعابر وإبقاء
ستتخذ موقفاً موحداً عقب عودة وفدها القيادي إلى القطاع بعد زيارة اليمن، وفي ضوء إصرار 

، وتحفظ األوروبيين على  تصور الحركة ٢٠٠٥المصريين على التمسك بتطبيق اتفاقية المعبر لعام 
  .بفتح المعبرالخاص 

أطلع القيادة المصرية بصفتها راعية االتفاق على الخروق " حماس"وفي شأن التهدئة، قال الحية إن وفد 
اإلسرائيلية المتكررة للتهدئة، وعدم تطبيق االحتالل لبنود واستحقاقات التهدئة، خصوصاً ما يتعلق 

يات المطلوبة من البضائع األساسية بمواصلة إغالق معابر القطاع تحت حجج واهية، وعدم إدخال الكم
وأشار إلى أن الطرف المصري أبدى تفهمه لألمر ووعد  .والغذائية حسب التدرج الزمني لسريان التهدئة

بالضغط على الجانب اإلسرائيلي للتقيد بالتهدئة، مرجعاً تكرار الخروق اإلسرائيلية للتهدئة إلى حال 
  ".كومة أيهود أولمرتالتخبط السياسي واألمني التي تعيشها ح"

وحذر الحية من أن التهدئة ستكون في مهب الريح ما لم يلتزم الطرف اإلسرائيلي بها، داعياً جميع 
األطراف إلى الضغط على دولة االحتالل للجم عدوانها في الضفة المحتلة، وفتح معابر القطاع كافة 

  .لضمان سير التهدئة على النحو المطلوب
فوزي برهوم الناطق   أن  :  غزة  من أشرف الهور  ما نقله مراسلها     ١٤/٧/٢٠٠٨ القدس العربي  وأضافت

باسم حماس أكد في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن إسرائيل تستغل التزام الفـصائل                 
وأكد برهوم أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ما التزمت به أمام الجانب المصري ولـم                . بالتهدئة

وذكر أن المعابر التجارية لم تفتح وأن الحصار مستمر وأن الخروقـات             .ن بنود التهدئة  تطبق أي بند م   
 جميع األصعدة أسوأ ما يكون عليـه بفعـل التعنـت            ىوقال الوضع عل   .اإلسرائيلية تزداد يوما بعد يوم    

طا الصهيوني في حين أن الفصائل الفلسطينية التزمت بكل ما طلب منها، مطالباً مصر بأن تمارس ضغو               
 . االحتالل الصهيوني إللزامه بالتهدئة، وأن يكون لها دور قوي وفعالىعل



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١١٣٨: لعدد        ا                  ١٤/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

 خطورة استمرار الحصار وإغالق معبر رفح، وقـال         ىوطالب المتحدث باسم حماس مصر أن تدرك مد       
 المواقف العربية واإلسالمية صامتة وال تتحرك إزاء هذه المجزرة اإلنسانية في غـزة،              ىال يعقل أن تبق   

ن تبلور موقفا عربيا وإسالميا فاعال وضاغطا من أجل أن تتخذ مصر قررا بفتح معبـر رفـح                  فال بد أ  
 .لوضع حد نهائي لمعاناة أبناء غزة

  
   بالتراجع عن الجدول الزمني المتعلق بصفقة شليط"إسرائيل"حماس تتهم  .١٥

رة دللت إن محادثات وفد حركة حماس في القاه" الشرق األوسط"قال مصدر فلسطيني مطلع لـ: غزة
على أن إسرائيل تراجعت عن تفاهمات تم التوصل إليها بينها وبين الحركة عبر القاهرة، قبل عدة أشهر 

واشار المصدر الى انه . بشأن صفقة تبادل األسرى المتعلقة بالجندي االسرائيلي األسير جلعاد شليط
لذي زار القاهرة في االسبوع حسب ما نقله وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لوفد حماس ا

الماضي، تبين أن اسرائيل تراجعت عن الجدول الزمني الذي اتفق عليه لتنفيذ الصفقة، اذ لم تعد تقبل 
باإلفراج بعودة المعتقلين الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية قبل عودة شليط الى إسرائيل، الى 

 .ن تصفهم بأنهم أدينوا بقتل جنود أو مستوطنينجانب اصرارها على عدم اطالق سراح معتقلين مم
وأضاف المصدر أن اسرائيل تراجعت عن موافقتها المبدئية باإلفراج عن جميع المعتقالت الفلسطينيات 
من دون استثناء، حيث اعترضت على اإلفراج عن المعتقلة آمنة منى التي أدينت باستدراج فتى يهودي 

  . لسطينية بقتلهالى مدينة رام اهللا وقامت خلية ف
وأوضح المصدر ان حماس والحكومة المصرية تنطلقان من افتراض مفاده أن اسرائيل ستوافق في 

وأشار المصدر الى أن . النهاية على اإلفراج عن جميع األسماء التي تضمها قائمة حماس، مقابل شليط
افقة على نقل المعتقلين التشدد اإلسرائيلي نابع من محاولة تل ابيب الضغط على قادة حماس بالمو

الفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية وأدينوا بقتل عدد كبير من الجنود والمستوطنين الى قطاع غزة، 
  . اثر اعالن الحركة أنها لن توافق على استبدال اعتقال قادة جهازها العسكري باإلبعاد

  ١٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  اس تحفر قبرها بيدها حم: الناطق الرسمي باسم حركة فتح .١٦

أحمد عبد الرحمن الناطق     أن   : أشرف الهور   عن مراسلها  غزة من ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي    ذكرت
ان ) صـوت فلـسطين   (الرسمي باسم حركة فتح قال أمس في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية الرسـمية             

 نتيجة التعذيب الذي    ىه قض  وفاة ناشط من فتح، تقول الحركة ان       ىحماس تحفر قبرها بيدها في تعقيبه عل      
  . جهاز أمني يتبع الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزةىتعرض له خالل اعتقاله لد

 أن الفلسطينيين لن يقبلوا حكم حماس االنقالبية ولن يقبلوا القمع الذي تمارسه ولن يقبلوا هـذه                 ىوأشار إل 
سرائيليين الذين يملكون كل أنـواع األسـلحة وأدوات         الوحشية، ألنهم لم يقبلوا كل ذلك من المحتلين اإل        

واتهم عبد الرحمن حماس بأنها ال تعترف باآلخر، وقال إنها تتبع قاعدة ان لم تكن حماس فأنـت                   .الدمار
 الوراء ويوفر إلسـرائيل الفرصـة للفتـك بالـشعب           ىعدوي وهذا يعيد قضية شعبنا عشرات السنين إل       

 .الفلسطيني
 مبادرة الرئيس محمود عباس     ى التأثير عل  ىماس بأن ممارساتها في غزة، تهدف إل      وأتهم عبد الرحمن ح   

) حمـاس (للحوار، لكنه أكد أن حركته سوف تستمر وتنجح رغم كل العقبات التي يضعها اإلنقالبيـون                
ـ ) حمـاس (وقـال إنهـم      . الحوار ىأمامها، ورغم كل اتهاماتهم بأن هناك فيتو أمريكيا أوروبيا عل           ىعل

 وكأن التهدئـة فرصـة      ىتكبون هذا المسلسل من عمليات االضطهاد والقمع والضرب واألذ        األرض ير 
 أن فرص استمرار التهدئة المبرمة بين حماس        ىوأشار عبد الرحمن ال    .للتنكيل بحركة فتح وبالمناضلين   

 .ة ولن تدوم ما لم تتحقق فورا الوحدة الوطنية الفلـسطينية وينتهـي االنقـالب              قوإسرائيل في غزة ضي   
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 العقبات التي تضعها في وجه الحـوار الـوطني وان تقبـل             ةوطالب المتحدث باسم فتح حماس بـ إزال      
  .بمبادرة الرئيس عباس بال شروط

مع األسف الشديد   "أضاف    عبد الرحمن  أن: رام اهللا من   د ب أ     عن وكالة  ١٤/٧/٢٠٠٨ الدستور   ونقلت
 ،أكثر وعيا وأكثر إدراكـا للـصراع اإلقليمـي        كنت اعتقد ويعتقد الكثيرون منا أن حماس أكثر رزانة و         

 لكنها وقعت في المحظور وأصبحت مجرد رقم فـي          ،ولوضع القضية الفلسطينية على المستوى اإلقليمي     
  ".جيب صغير أو كبير في الشرق األوسط

  
  "إسرائيل"حماس تتعامل بازدواجية في اتفاق التهدئة مع : زكريا اآلغا .١٧

ة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة زكريا األغا امـس إن حركـة               قال رئيس اللجن  :  د ب أ   -غزة  
 مشددا في الوقت ذاته على أن هذه التهدئة لم تقدم           ،التهدئة مع إسرائيل   حماس تتعامل بازدواجية في اتفاق    

وقال األغا في تصريحات للصحفيين على هامش مـشاركته فـي احتفـال              .شيئا للفلسطينيين حتى اآلن   
في الماضي كانت حماس تعتبر مـن يطلـق         " نظمته في مدينة غزة لتكريم الطلبة المتفوقين،         لحركة فتح 

الصواريخ بطال ومن يالحقه ويقوم باعتقاله عميال، أما اليوم تغيـرت المعـايير وأصـبح مـن يطلـق                   
ـ       ".الصواريخ هو العميل واعتقاله يأتي في باب المصلحة الوطنية         ل ووصف األغا اتفاق التهدئة الذي دخ

إن المواطنين في   "  وقال ، من الشهر الماضي بالهش    ١٩حيز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في        
 ".غزة لم يشعروا بالتهدئة سواء من رفع الحصار أو فتح للمعابر واألوضاع الزالت صعبة

دا حثيثـة مـن     لكن هناك جهو  "وحول الحوار الوطني، أكد األغا أن الحوار بين فتح وحماس لم يبدأ بعد              
الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ودول عربية من أجل التمهيد للحـوار وإلنهـاء حالـة                

  ".االنقسام
  ١٤/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   مجموعتان تابعتان لحماس تحتجزان شاليت في نفق":يديعوت" .١٨

ف وعمانوئيل ألتيت   أن المحاميين الفرنسيين ستيفان زرفي    " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : آي.بي.يو
شاركا في مداوالت جرت في مصر وتم إبالغهما بأن مجموعتين تابعتين لحمـاس تحتجـزان الجنـدي                 

األسير جلعاد شاليت في نفق وأن المجموعتين تتنقالن دائما وال تجريان أي اتصال مع العالم             " اإلسرائيلي"
 ما يجعل كل محاولة إلجراء اتصال       وتقتصر معرفة المكان على قياديين كبار جدا في حماس         .الخارجي

" إسـرائيل "وقال المحاميان إن الجهود للتوصل لصفقة تبادل أسرى بين           .مع شاليت معقدة وخطرة للغاية    
وحمـل   .وحماس ما زالت مستمرة وإنه يتوقع وصول وفدين عن الجانبين إلى مصر في األسابيع المقبلة              

 عـضوا فـي     ٢١١ري حسني مبارك يبلغه فيها بـأن        المحاميان معهما رسالة موجهة إلى الرئيس المص      
  . البرلمان الفرنسي وقعوا على عريضة تأييد إلطالق سراح الجندي األسير، الذي يحمل الجنسية الفرنسية

  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   حزب اهللا تميز عربياً وحماس فلسطينياً"..إسرائيل" عملية لتبادل األسرى بين العرب و٣٦ .١٩

 صـفقة   ٣٦إن  " العـرب "قال الناشط الحقوقي الفلسطيني عبدالناصر فروانة لـ        :  سامي سعيد  - رام اهللا 
  .تبادل أسرى جرت مع إسرائيل بدأتها عربياً مصر وفلسطينياً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وأوضح فروانة أن إسرائيل رفضت مبدأ التبادل أو التفاوض من أجل التبادل كما جـرى فـي عنتيبـي                   
وعن أسباب فـشل المقـاومين فـي بعـض        الوت وغيرهما من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن،      ومع

ألسـباب ذاتيـة    "عمليات اختطاف الجنود اإلسرائيليين وعدم نجاح إتمام عمليات تبادل، قـال فروانـة              
وموضوعية؛ ذاتية مرتبطة بأجندة الفصائل وعدم إصرارها على ذلك أحياناً، وبخبرة منفـذي العمليـات               



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١١٣٨: لعدد        ا                  ١٤/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

ومحتجزي الجنود أحياناً أخرى، وموضوعية تتعلق بالوضع الجغرافي والوجود العسكري المباشر لقوات            
االحتالل في كل مدن ومخيمات وشوارع فلسطين مما صعب من مهمة نجاحها، ومن ناحية أخرى طبيعة                

دل والرهـان علـى     الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة التي ترفض مبدأ التبادل، أو التفاوض من أجل التبا           
  ". القدرات األمنية والعسكرية وانتهاج القوة في تحرير المحتجزين لدى المقاومة

وشدد الباحث في مجال األسرى على أن حركة حماس تميزت عن غيرها من الفصائل الفلسطينية خالل                
يين، فيما تراجعت   االنتفاضة األولى وكانت األكثر محاولة وتنفيذاً لعمليات أسر جنود ومستوطنين إسرائيل          

غالبية الفصائل عن هذا النهج، أما حركة فتح والسلطة الوطنية فركزت اهتمامها ومنذ إعالن المبادئ في                
  .، على تحرير األسرى من خالل العملية السلمية والمفاوضات المباشرة١٩٩٣ سبتمبر ١٣أوسلو بتاريخ 

" عملية الوعد الصادق  " محاوالته الناجحة كانت     أما عربياً فتميز حزب اهللا اللبناني وآخر      "وأضاف فروانة   
  . ٢٠٠٦ يوليو ١٢بتاريخ 

  ١٤/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   إلى المنطقة عبر النافذة"إسرائيل"االتحاد من أجل المتوسط مشروع إلدخال : محمد نزال .٢٠

" قدس برس"محمد نزال في تصريحات خاصة لـ " حماس"ثمن عضو المكتب السياسي لحركة  :دمشق
نحن نثمن أي موقف ضد : "قف الزعيم الليبي الرافض لحضور قمة االتحاد من أجل المتوسط، وقالمو

التطبيع مع إسرائيل، ونعتبر أن موقف الزعيم الليبي معمر القذافي مومقف صحيح ألنه رفض االنخراط 
أن االتحاد واعتبر نزال  ".في االتحاد من أجل المتوسط انطالقا من رفض دخول إسرائيل إلى المنطقة

قمة االتحاد من أجل المتوسط : "من أجل المتوسط محاولة من اإلسرائيليين للدخول إلى المنطقة، وقال
هي محاولة من اإلسرائيليين للدخول إلى المنطقة عبر النافذة بعد أن فشلوا في الدخول عبر الباب، فنحن 

سرائيليين عن نتائج ميدانية للدخول إلى نسيج نعلم أنه منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد لم تسفر محاوالت اإل
المنطقة، وبقي الجسم اإلسرائيلي مرفوضا، وبالتالي ما يجري اليوم هو محاولة تحت عنوان االتحاد من 
أجل المتوسط إلقحام إسرائيل إلى المنطقة، وهذا يلتقي مع رغبة فرنسية بأن يكون لفرنسا نفوذ وتأثير 

 من تراجع الدور األمريكي والكراهية الشديدة لسياساتها في المنطقة، ومن في المنطقة مستغلة ومستفيدة
هدف يتصل بمصالح فرنسا وطموحها للعودة إلى المنطقة، وهدف : هنا فلالتحاد من أجل المتوسط هدفان

  ".إسرائيلي للدخول إلى المنطقة عبر النافذة
  ١٣/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
   قنوات مع العدوقمة باريس تهدف لفتح: الجهاد اإلسالمي .٢١

اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي أن االتحاد من اجل المتوسط الذي أعلن عن افتتاح اعماله امـس                : غزة
وقال المتحدث   .األحد في فرنسا يهدف بشكل أساسي لفتح قنوات التطبيع المتسلسل بين العرب وإسرائيل            

حضوراً عبر تأسيس االتحاد من اجل       ألن يخلق لنفسه     ىيسع) ساركوزي( الرئيس الفرنسي    ،باسم الحركة 
 .المتوسط الذي يهدف بشكل أساسي لفتح قنوات التطبيع المتسلسل بين العرب والكيان الصهيوني

واضاف أول هذه اللقاءات كان لقاء أبو مازن مع أولمرت بمشاركة الرئيس الفرنسي، هذا اللقاء ليس لـه        
ع رئيس وزراء الكيان مع قادة ومسؤولين عـرب،          أنه سيكون فاتحة لقاءات تجم     ىأي أهمية سياسية سو   

 أنه وكما العادة سيحاول الرئيس الفرنسي استغالل حضور الرئيس أبو مازن ولقاءاته مع أولمرت               ىبمعن
 . كمدخل لتشجيع القادة العرب للجلوس مع أولمرت ومصافحته

  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  المتوسط جسرا للتطبيعنرفض أن يكون االتحاد من أجل : محمد الحوراني .٢٢
" قدس برس"محمد الحوراني في تصريحات خاصة لـ " فتح"دعا عضو المجلس الثوري لحركة  :رام اهللا

الدول العربية إلى رفض التطبيع مع إسرائيل وتجميد أي عالقات معها إلى حين استرداد الفلسطينيين 
تطبيع مع إسرائيل تحت مسمى حوض نحن ضد أن يستعمل أي اجتماع ليكون مقدمة لل: "لحقوقهم، وقال

المتوسط أو غيره من قبل الدول العربية، ولكن ألن هذا االجتماع يعقد بمبادرة من فرنسا فهو بالنسبة 
إلينا محفل دولي نطرح فيه القضية الفلسطينية والعثرات التي تواجه المفاوضات، ونحن نحضر القمة من 

 هذا االجتماع من عدمه، ونحن موقفنا واضح تماما ضد هذه الزاوية وليست فلسطين هي من تقرر عقد
التطبيع ونعتقد أنه يجب تجميد كل العالقات العربية مع إسرائيل إلى حين استرداد الشعب الفلسطيني 

  ".لحقوقه، يستثنى من ذلك األردن ومصر، ألن لهما اتفاقات سالم مع إسرائيل
  ١٣/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
  في وفاة أمير سر حركة فتح في منطقة النصيرات يطالب باجراء تحقيق"الشعب" .٢٣

ـ     :  د ب أ   -غزة   في قطاع غزة الذي أدى إلى      " الممارسات والتعذيب "ندد حزب الشعب الفلسطيني امس ب
وقال الحزب في بيان صحفي      .وفاة بسام العناني أمير سر حركة فتح في منطقة النصيرات وسط القطاع             

 الفلسطينية وال تساهم في إنهـاء االنقـسام         - العالقات الفلسطينية    إن هذه الممارسات ال يمكن أن تخدم      "
ـ    ".واستعادة الوحدة الوطنية   إجراء تحقيق واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بـردع       "وطالب الحزب المسؤولين ب

 ".مثل هذه الممارسات
  ١٤/٧/٢٠٠٨الدستور 

 
٢٤. قرب من أي وقتالتوصل الى اتفاق سالم أ: د عّباس بمبادرة تجاه األسرىأولمرت يع  

افادت مصادر متطابقة فلسطينية واسرائيلية ان رئيس الوزراء : باريسمن  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة ذكرت 
ايهود اولمرت وعد الرئيس محمود عباس خالل لقائهما في باريس امس، باالفراج عن مجموعة جديدة 

رداً ": "فرانس برس"لوكالة من االسرى الفلسطينيين، وقال مصدر مقرب من رئاسة الوزراء االسرائيلية 
اولمرت "واضاف ان ".  انه موافق على القيام بمبادرةأولمرتعلى طلب عباس اطالق سجناء، اعلن 

اشار الى انه ينوي القيام بمبادرة تجاه السلطة الفلسطينية وليس تجاه حماس، من دون ان يكون هذا االمر 
  . الذين سيفرج عنهم وال موعد االفراج عنهمعدد االسرىأولمرت ولم يوضح ". متعلقا بتبادل اسرى

ساركوزي في باريس امس قبيل ساعات من الفرنسي وكان اولمرت وعباس التقيا بحضور الرئيس 
اكثر من اي يوم مضى "وقال اولمرت، ان االسرائيليين والفلسطينيين قريبون . افتتاح القمة المتوسطية

هناك مشاكل وعقبات، لكننا لم نكن . اوضات جدية جداالمف"واضاف ان ". من التوصل الى اتفاق سالم
ودعا عباس واولمرت ساركوزي بصفته رئيسا لفرنسا  ".يوما قريبين من اتفاق سالم كما نحن اليوم

ولالتحاد االوروبي حاليا، ومضيف االتحاد المتوسطي الجديد، الى القيام بدور اساسي في دفع مفاوضات 
الل رئاسة ساركوزي يمكننا الحصول على دعم اضافي الى جانب الدعم خ"وقال اولمرت . السالم قدماً

  ".رايس االستثنائي الذي تقدمه الواليات المتحدة والرئيس بوش ووزيرة الخارجية
اهمها " يتمتع بأربع صفات تؤهله للعب دور مهم في عملية السالم"من جهته، قال عباس ان ساركوزي 

ليس امامنا اال ان نحقق هذا السالم من اجل شعوبنا وشعوب : "ضافصديق كبير لنا والسرائيل، وا"انه 
السالم في الشرق االوسط هو اساس السالم في العالم اذا لم يتحقق "وتابع ان  ".الشرق االوسط في العالم

  ".نعاهدكم ان نستمر في جهودنا من اجل السالم: "، مضيفا"في وقت قريب لن يشعر العالم باالستقرار
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. ، مشيرا الى البرنامج النووي االيراني"قلق من المخاطر التي تهدد الشرق االوسط"رت انه وقال اولم
وعبر عن امله في ان تصبح المحادثات غير المباشرة التي تجرى بين اسرائيل وسورية بوساطة تركية 

  .ولى السرائيلاال ان اولمرت اكد ان عملية السالم مع الفلسطينيين تبقى األولوية اال". مباشرة قريبا"
  مارسيل عقـل   ،القدس المحتلة وباريس   نقالً عن مراسليها في    ١٤/٧/٢٠٠٨ الوطن السعودية    وجاء في 

الـرئيس  أولمرت وعد    أن" الوطن"أعلن صائب عريقات، في اتصال هاتفي مع        : الرؤوف أرناؤوط  عبدو
اإلفراج عن جثث الشهداء    عباس بدراسة طلبه اإلفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون اإلسرائيلية و          

  .في إطار مقابر األرقام" إسرائيل"الفلسطينيين المحتجزين لدى 
  

  ة اولمرتتزايد األصوات المطالبة باستقال": إسرائيل" .٢٥
في أعقاب النشر عن الشبهات الجديدة ضد أولمرت، والتي أطلق عليها اسم            :  زهير اندراوس  - الناصرة

 التي تطالبه باالستقالة مـن منـصبه، كمـا تطالـب            ىأخرتصاعدت األصوات مرة    ) اولمرت تورس (
وقـال عـضو الكنيـست      . المستشار القضائي للحكومة باإلعالن عن عدم إمكانية استمراره في منصبه         

 الغيوم السوداء التي    لىزفولون أورليف من حزب المفدال إن الشبهات الجديدة هي غيمة سوداء تضاف إ            
  . منصبه منذ مدةىن في دولة سوية لكان أولمرت قد أخلوأضاف أنه لو كا .تغطي رأس أولمرت

، أولمـرت   )العمل(، النائبة شيلي يحيموفتيش     )اللوبي البرلماني لمكافحة الفساد   (وطالبت رئيسة ما يسمي     
  . سبتمبر، وأن يستقيل فورا من منصبه/بعدم انتظار تنحيته في االنتخابات التمهيدية لكاديما في أيلول

 منـصبه إذا لـم      ىيرتس، زهافا غلؤون، فقد صرحت بأن المستشار القضائي يسيء إل         أما رئيسة كتلة م   
وأضافت أنه كل يوم تظهر شبهات جديدة       . يعلن عن عدم إمكانية أن يواصل رئيس الحكومة مهام منصبه         

 .أكثر خطورة
  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  ع اقليميةتدعو الدول المطلة على البحر المتوسط المشاركة في مشاري: ليفني .٢٦

دعت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، الدول المطلة على البحر المتوسط إلى المشاركة في مشاريع 
 من وقبل بداية حديثها في الجلسة التمهيدية لقمة االتحاد. إقليمية بمعزل عن الصراع العربي اإلسرائيلي

وقالت ليفني . ، غادر وزير الخارجية السوري وليد المعلم قاعة الجلسات مقاطعا خطابهاأجل المتوسط
. الدول المطلة على البحر المتوسط لديها تحديات مشتركة في المنطقة أكثر من الخالفات: "في كلمتها

يل إن السب. يمكن المضي في مشاريع إقليمية بالرغم من كون الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني عثرة
 ".ال تجعلوا التعاون رهينة لعمليات سياسية. لمواجهة التحديات هو التعاون

  ١٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   االسرى مع حزب اهللا صفقة تبادلانعارضيالموساد والشاباك  .٢٧
أفادت مصادر إسرائيلية رفيعة أن المبعوث الخاص لرئيس الحكومة، لقضايا           : زهير اندراوس  - الناصرة
وفر ديكيل سيدفع باتجاه إتمام الصفقة في حين سيبدي رئيس جهاز األمـن العـام             والمفقودين، ع  ىاألسر

، مئير داغان تحفظا منها، ويضعان      )االستخبارات الخارجية (، يوفال ديسكين، ورئيس الموساد      )الشاباك(
العوائق كما حصل في جلسة الحكومة التي أقرت الصفقة قبل أسبوعين، وتوقعت المصادر عينهـا أن ال                 

 . جلسة المشاورات المزمعة كونها جلسة بروتوكولية إلقرار الصفقة نهائياىدتتع
  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  من اجل السالم بين الدولتينبيريز مستعد لزيارة دمشق  .٢٨
 قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أمس، أنه على استعداد لزيارة دمشق، من أجـل إحـالل                 :د ب أ  

دعا بيريز الرئيس السوري بشار األسد، في حديث الى االذاعة االسرائيلية، الـى             و .السالم بين الدولتين  
إثبات رغبته في تحقيق السالم مع إسرائيل والسير على خطى الرئيس المصري الراحل أنور الـسادات                "

إن الـرئيس األسـد     "مضيفا،  ". عندما زار الكنيست، ليحطم بذلك حاجزاً نفسياً لدى الشعب في إسرائيل          
وردا على سؤال حول عدم سفره هو إلى دمشق،         ". ل بدال من ذلك انتظار اإلدارة األميركية الجديدة       يفض

مستعد للوصول في غضون خمس دقائق إلى المطار، إذا كنت أكيداً من أن سوريا لـن                "اجاب بيريز إنه    
  ". تحاول اعتراض طائرتي

  ١٤/٧/٢٠٠٨السفير    
 
   في الحرب على لبنان مصابون بالصدمة النفسيةثلث الجنود اإلسرائيليين ممن شاركوا .٢٩

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، وبمناسبة الذكرى الثانيـة          :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
 على لبنان، أن ثلث الجنود اإلسرائيليين الذين شـاركوا فـي العمليـات الحربيـة                ٢٠٠٦لحرب تموز   

فسية فيما تتباين آراء اإلسرائيليين حول أثر الحـرب علـى إسـرائيل             االسرائيلية، مصابون بالصدمة الن   
إستراتيجياً، وأوضحت القناة في تقرير نشرته مساء أول أمس السبت، استنادا لمعطيات الجيش أن نحـو                

ـ            ٨٠٠ صـدمة  " جندي إسرائيلي ما زالت مشاهد وأصوات وكوابيس الحرب تالحقهم، وأنهم مصابون ب
 . نفسيا" معاقون"ن معظمهم ويعتبر الجيش أ" الحرب

  ١٤/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية تسعى لجذب الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية .٣٠

تهدف جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية، التي تأسست خالل فترة االنتفاضة          : إسالم الشوملي  - عمان
لوبي للدفاع عن القـضية     " خالل التجمع الذي تنشئه إلى تكوين        األولى، بحسب رئيسها فتحي العبد ومن     

يشير إلى سعي الجمعية التي     هو  و ".الفلسطينية والتعريف بتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني في الدنمارك       
 عضو دنماركيين وعرب لجذب الرأي العام في الدنمارك تجاه القضية الفلسطينية وتـصحيح              ٧٠٠تضم  

  .ي الغرب عن الحال الفلسطينيةاالنطباعات الخاطئة ف
  ١٤/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   األسرىمن زيارة أقاربهن" التفتيش العاري"االحتالل يمنع فلسطينيات رفضن  .٣١

سجون، عقب رفضهن   المنعت سلطات االحتالل ثالث فلسطينيات من زيارة أقاربهن األسرى في            :نابلس
ا جنود االحتالل على حاجز الجلمة العـسكري شـمال          ، التي ينتهجه  "التفتيش العاري "االنصياع لسياسة   

  .مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وطلبت منهن العودة أدراجهن بعد احتجاز دام لساعات على الحاجز
  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  غزةتسهيل حركة معابرب "إسرائيل"مماطلة حول   دوليةالخضري يوجه رسائل .٣٢

يس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رسـائل لعـدد مـن المـسؤولين             أرسل جمال الخضري رئ   : غزة
األجانب شرح لهم فيها طبيعة الظروف القاسية التي يعاني منها سكان قطاع غزة جراء استمرار حصار                

  .االحتالل للقطاع
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األمين العام لألمم المتحدة، ولويزا مورجانتيني نائـب رئـيس البرلمـان األوروبـي،              وأوضح لكٍل من    
 حيـث ،  ها لم تلتزم باستحقاقات   "إسرائيل"إن  فرغم التزام الفصائل الواضح بالتهدئة،      أنه و ؤسسة أمنستي   وم

  .كان يتوجب عليها االلتزام بفتح المعابر بشكل كامل وإدخال جميع المواد
  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  في الضفة الغربية في قمع االحتالل للمسيرة ضد الجدار في نعليناتاصاب .٣٣

أصيب أربعة متضامنين دوليين ورجل إسعاف جراء الضرب باعقـاب البنـادق            :  نائل موسى  -ام اهللا   ر
عندما فرقت قوات االحتالل بالقوة، مسيرة حاشدة شهدتها قرية نعلين، مساء أمس، في إطار انتفاضـتها                

تحولـت   وقـد  ،)٤٦٤(جدار العنصري، تخللها اعتصام على الشارع االستيطاني المعروف برقم          الضد  
  .المسيرة السلمية إلى اشتباكات مع قوات حرس الحدود وجيش االحتالل

  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

 تفجير نادي خدمات رفح يندرج ضمن حالة االنفالت األمني: الصوراني .٣٤
ي نـاد  ن تفجيـر  أ  راجي الصوراني،  أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان     :  نادر القصير  -رفح  

و بفعل أصابع سوداء تجهل ما تقوم به المؤسسات الرائدة من دور تاريخي وحاضر فـي                خدمات رفح ه  
 ويندرج ضمن حالة االنفالت األمني واالعتداء على سيادة         ، على أكثر من صعيد     الفلسطيني شعبالخدمة  

  .القانون المستشرية باألراضي الفلسطينية
  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  يحوز جائزة دوليةمدير مركز الميزان في غزة  .٣٥

الدوليـة  " فـايمر " عصام يونس على جـائزة        في غزة  حصل مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان      :غزة
 بناء على اقتراح تقدم به مفوض الحكومة األلمانية لحقـوق           هوجاء ترشيح . ٢٠٠٨لحقوق اإلنسان للعام    

وحـاز  . األلماني غونتر نوكـه   اإلنسان والمساعدات اإلنسانية وعضو البرلمان في الحزب الديموقراطي         
يونس على الجائزة بعد منافسة مع عدد من المرشحين على مستوى العالم، تقديراً لجهوده ومساهماته في                

  .الدفاع عن حقوق اإلنسان، وحماية مبادئها من دون أي تمييز أو انحياز سياسي
  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  الة طارئة على شفا ح الغربيةالبدو والرعاة في الضفة: تقرير .٣٦

 من األغنام يزيد عـدده       وهو يرعى قطيعاً   سرائيلي اإل وطنأضحى مشهد المست   :أمين أبو وردة   -نابلس  
، وتحولـت مـساحات    مألوفـاً على المائة رأس على حاجز زعترة العسكري بين نابلس ورام اهللا مشهداً        

جموعة من جنود االحتالل     الذي توفر له م    ، وهو واسعة من أراضي المزارعين الفلسطينيين إلى مرتع له       
تتمركز على الحاجز الحماية، فيما يحظر على المزارعين والرعاة الفلسطينيين االقتراب من أراضـيهم              

حـذّرت  من جهتها   و .واالستفادة منها في الزراعة والرعي، ما يتهدد مستقبلهم وعائالتهم بالفقر والجوع          
 المحتلة على شفا حالـة       الغربية و والرعاة في الضفة   اللجنة الدولية للصليب األحمر، من أن جماعات البد       

ن ما يفاقم محنة هذه الجماعـات        مضيفة أ  .طارئة، بعد ثالث سنوات متتالية من الجفاف والشتاء القارس        
 إضافة إلى معوقات احتالليـة أخـرى      على الحركة،   " اإلسرائيلية"القيود المشددة التي تفرضها السلطات      

اضطر العديد  قد  و . من البدو ومربي الماشية     ألفاً ٥٠قرابة  لة لكسب لقمة عيش      حاسم األهمي  تشكل عامالً 
، إلى تخفيض أعداد مواشيهم لعدم مقدرتهم على إيجاد ما يكفي من الغذاء والماء، وباتت الحياة                هؤالءمن  

وفي ظل تفـاقم     .أكثر صعوبة بسبب مشاكل الصحة الحيوانية وارتفاع أسعار األعالف بأربعة أضعاف          
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ذه األوضاع، بدأت اللجنة الدولية عملية طارئة لتوزيع المياه على ألف شخص، يملكون خمسين ألـف                ه
  .رأس من الغنم في جنوب الضفة الغربية، إحدى المناطق األشد تضرراً

 ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 في التيار الكهربائي% ٢٥قطاع غزة يعاني من نقص بنسبة  .٣٧

 يقطاع يعـان  الن  ، أ مسئول في شركة توزيع كهرباء غزة     القال كنعان عبيد    : يألفت حداد ورأفت الكيالن   
 مستمرة بشكل دائم، وال يمكـن        العجز هذه   أن نسبة  اًوضح م %.٢٥ي يبلغ   ائمن عجز في التيار الكهرب    

  .تعويضها إال من خالل زيادة كمية التيار الكهربائي الواصل من األراضي المصرية لجنوب قطاع غزة
  ١٣/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  قطاع غزةوفاة رضيعة فلسطينية جراء حصار  .٣٨

ن رضيعة فلسطينية توفيت بعد معاناة مع        قطاع غزة أ   أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار    :  بترا -غزة  
بوفاتهـا  ليرتفع  .  بسبب حصار االحتالل للقطاع    المرض منذ قرابة عام وحرمانها من السفر لتلقي العالج        

  .شهيداً ٢٠٥عدد ضحايا الحصار إلى 
  ١٤/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 

  
 مياه قطاع غزة غير صالحة لالستهالك وتتسرب إليها مياه البحر أو المياه العادمة  .٣٩

نفى رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي ما نشر على لسان مسؤولين إسـرائيليين              : رامي دعيبس 
 مليون متر   ٥٠وأكد أن الرقم هو     . ء سنوياً  مليون متر مكعب ما    ٥٠٠ تضخ للضفة الغربية     "إسرائيل"أن  

حذر من أن المياه في قطاع غزة غير صالحة لالستهالك البشري لتسرب مياه من البحر في حين  .مكعب
 في  السكان فيما تجدر اإلشارة إلى أن استهالك        .لوثهاي مماشديدة الملوحة أو مياه الصرف الصحي إليها        

  .تر مكعب مليون م١٧٠ يبلغ قطاع غزة للمياه
 ١٣/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ريحاأوالسلطة إلنشاء مطار مشترك في " سرائيلإ"االردن ينفي محادثات مع  .٤٠

 اسرائيلية إلنشاء مطار - فلسطينية -نفى االردن، امس، وجود محادثات اردنية :  نبيل غيشان-عمان 
 العمل جار على إنشاء مشترك في اريحا لتصدير المنتجات الزراعية، مع تأكيد مصادر اردنية رسمية ان

مطار اردني وليس مشتركا سيقام قرب السويمة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت لخدمة الزراعة 
وطبقاً لوزير النقل عالء . التي أطلقتها الحكومة اليابانية وتبنّتها" ممر السالم"االردنية وأطراف مبادرة 

زراعية االردنية معفية من جميع رسوم الهبوط البطاينة، فان الطائرات المقبلة لتحميل المنتجات ال
والسلطة " اسرائيل" في المئة الطائرات المقبلة لتنزيل بضائع اخرى من ٥٠واإليواء، كما تعفى بنسبة 

الفلسطينية وترغب بتحميل هذه المنتجات للتصدير، خصوصا انه لن يكون للمطار جدوى اقتصادية ان 
وحددت الحكومة االردنية، في وقت سابق من العام الحالي، . ييناقتصرت خدمته على المزارعين االردن

ما مساحته ثالثة آالف دونم في منطقة االغوار الوسطى لغايات إقامة مطار زراعي أمر العاهل االردني 
واشارت مصادر وزارة النقل الى ان الحكومة . بإنشائه لتسهيل عمليات تصدير منتجات االردن الزراعية

  .  المبدئية للمطار والدراسات التفصيلية، وهي تنتظر إشارة البدء لينطلق العمل بالمشروعأنهت الدراسات
  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة 
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  الطوال أول بطريرك اردني على كرسي القدسفؤاد تعيين  .٤١
يفتخر البطريرك الجديد فؤاد الطوال الذي عينه الفاتيكان على كرسي الكنيسة الكاثوليكية في : عمان

سطين وقبرص، بأصوله البدوية االردنية ويؤكد في لقاء معه انه بطريرك اردني عربي، لكنه االردن وفل
  .سيكون لجميع ابناء االراضي المقدسة ألنه يتحمل المسؤولية االدبية والدينية

  ١٤/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  تهمرفع الظلم عن الفلسطينيين وتأمين حق عودننتظر تحرير مزارع شبعا و: ميشال سليمان .٤٢

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان نحن ننتظر تحرير مزارع شبعا، وهذا :  سعد الياس-وت بير
وكما قلت ان . ولكن ليس فقط مزارع شبعا إنما تالل كفرشوبا ايضاً. الملف بات مفتوحاً على الطاولة

نحن ننتظر .  لبنانيةلم تسحب بعد عدوانها االخير من الغجر، وجزء كبير من هذه البلدة أراض" اسرائيل"
كذلك رفع الظلم عن الفلسطينيين وتأمين حق العودة لهم، ألنه قبل الكالم على رفض التوطين نحن نريد 
حق عودتهم الى ديارهم، فمن دون تأمين هذا الحق يبقي االرهاب االسرائيلي قائماً على الشعب 

وم الذي إتخذ من االسالم غطاء يدعي رفع ونحن نعلم جيداً أن االرهاب الي. الفلسطيني والشعوب العربية
وأعداءنا هم الذين يغذون االرهاب " اسرائيل"إن . الظلم عن الفلسطينيين لكن هذا غير صحيح ابداً

  . الموجود، اليوم، من جراء إرهابهم المستمر منذ نحو خمسين عاماً
  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  واريخ موجهة بالرادار على جبل صنيننشر محطة إنذار مبكر وص" حزب اهللا: "تل أبيب .٤٣

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية، امس، انه خالل األسابيع القليلة الماضية، سيطر حزب اهللا، بناء على 
طلب من سورية وايران، على جبل صنين الواقع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، وهو موقع استراتيجي 

لى انه تم نشر مواقع لصواريخ موجهة بالرادار ومحطة انذار يمكنه تحديد نتيجة الحرب المقبلة، مشيرة ا
مبكر على قمة الجبل، باستطاعتها مراقبة وتهديد تحركات األسطول االميركي السادس في شرق البحر 

االستخباراتي على شبكة " ديبكا فايل"ونقل موقع . المتوسط، وطلعات سالح الجو االسرائيلي
لسيطرة على الجبل، بالنيابة عن ايران، يضع األمن االسرائيلي امام االنترنت،عن مصادر عسكرية ان ا

عائق خطير، كاشفة ان تحركات عسكرية نفذها حزب اهللا خالل االسبوعين الماضيين، جنباً الى جنب مع 
ونقل الموقع االستخباراتي، عن ضباط . طهران ودمشق، ال يمكن تفسيرها إال بأنها استعدادات للحرب

انه اذا سمح ببقاء الحقائق العسكرية "ش االسرائيلي، من دون أن يكشف عن أسمائهم، قولهم كبار في الجي
فإن القوات البرية والبحرية والجوية االسرائيلية ستجد نفسها، في الحرب , الجديدة على االرض في لبنان

 فإنه ليس هناك المقبلة التي يشنها حزب اهللا مع سورية وايران، امام عائق ستراتيجي خطير، ومع ذلك
  ".اية مؤشرات الى تزحزح من جانب صانعي السياسة االسرائيلية

  ١٤/٧/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
   على ضرورة وقف االستيطانوزير الخارجية والمغتربين اللبناني يؤكد لنظيره البريطاني  .٤٤

ى هامش مشاركة  فوزي صلوخ، في العاصمة الفرنسية، وعل اللبنانيالتقى وزير الخارجية والمغتربين
: وقال صلوخ. الوفد الرئاسي في القمة المتوسطية في باريس، وزير الخارجية البريطاني دافيد ماليبان

تطرقنا الى الوضع في الشرق االوسط، واتفقنا على ضرورة وقف االستيطان االسرائيلي وتحسين 
سالم، في اطار ما تم التوصل اليه اوضاع الفلسطينيين االقتصادية، ودعم المحاوالت الهادفة الى تحقيق ال

  .في مؤتمر انابوليس
  ١٤/٧/٢٠٠٨السفير  
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  تعارض" إسرائيل"و. ..ب بدور أساسي في مشروع المتوسطيةلالجامعة العربية تطا .٤٥

، ان العرب طالبوا باشارة واضحة إلى مبادرة السالم "الخليج"ـل قال مصدر في احد الوفود العربية
العربية دورا اساسيا في مشروع المتوسطية، وأن تأخذ صفة المراقب، إال ان العربية، واعطاء الجامعة 

عارضت ذلك بشدة وابدت تصلبا شديدا بشأن مبادرة السالم العربية، من منطلق موضوع " إسرائيل"
الالجئين الفلسطينيين، وشن اعضاء الوفد اإلسرائيلي حملة اعالمية ضد االمين العام للجامعة العربية، 

 تأخذ الجامعة مكانا مركزيا في المشروع، وأشار المصدر إلى ان األوروبيين مالوا إلى وجهة لكي ال
النظر اإلسرائيلية، وتلكأوا في ان ينص البيان الختامي على نقطتين أساسيتين األولى هي العمل على 

بقى االمم المتحدة هي بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالنزاع العربي اإلسرائيلي، وأن ت" إسرائيل"إلزام 
  .والثانية هي وقف االستيطان فورا. المرجعية الوحيدة للسالم

 ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ممكن خالل عامين " اسرائيل"السالم مع : األسد .٤٦

قال الرئيس السوري بشار األسد، عبر مترجم لمحطة تلفزيون فرانس دو، إنه من : وكاالتال و٤٨عرب
خالل ما بين ستة شهور وعامين اذا كان الطرفان اللذان " اسرائيل" سالم مع الممكن الوصول الى

وكرر االسد الموجود في فرنسا . يجريان مفاوضات غير مباشرة موافقين على المحادثات المباشرة
لحضور قمة للزعماء االوروبيين والمتوسطيين ما قاله من قبل عن أنه ال يعتقد أن اتفاقا للسالم سيبرم 

وقال االسد، ان كل من يريد السالم في . لعام في وجود الرئيس االمريكي جورج بوش في منصبههذا ا
 . الشرق االوسط بحاجة للتحدث الى سوريا

وقال في المؤتمر . في حين، نفى األسد إمكانية لقائه مع رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت
 .نما المحادثات غير المباشرة مستمرةالصحفي إنه ال يرى جدوى من مثل هذا االجتماع بي

  ١٤/٧/٢٠٠٨-١٣ ٤٨عرب
  
  مرفوضة ومشينة" إسرائيل"العالقات مع : حزب التحالف الشعبي التقدمي الموريتانيرئيس  .٤٧

قال الخليل ولد الطيب نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، أحد أبرز :  المختار السالم-نواكشوط 
نائب الفاعل في األغلبية البرلمانية، إن أحد البنود التي وقعها حزبه لدعم أحزاب األغلبية الحاكمة، وال

الرئيس ولد الشيخ عبداهللا في الشوط الثاني من الرئاسيات الماضية هو قطع العالقات مع الكيان 
  .الصهيوني، معتبراً أن بقاء هذه العالقة، التي وصفها بالمرفوضة، والمشينة، غير مبرر وغير مفهوم

  ١٤/٧/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي
  
  مخاوف برلمانية من اختراق لألمن القومي المصريو ،طابا تشرب مياهاً إسرائيلية .٤٨

صدرت ردود فعل متباينة إثر إعالن لجنة برلمانية مصرية خالل زيارة ميدانية  : زياد المصري-طابا 
ه الشرب عبر خطوط مياه من  تحصل على ميا"إسرائيل"بجنوب سيناء أن فنادق مدينة طابا الحدودية مع 

واعتبر نواب . ، وليس من خالل محطة تحلية المياه التابعة لوزارة اإلسكان المصرية بطابا"إسرائيل"
، مطالبين بإجراء تحقيق موسع واتخاذ قرار فوري بوقف "خطرا على األمن القومي"معارضون األمر 

  .اباتدفق المياه اإلسرائيلية للحفاظ على الهوية المصرية لط
في المقابل، تباينت وجهات نظر المسؤولين المصريين إزاء الموضوع، فسارع البعض إلى نفيه، بينما 

 إبان فترة "إسرائيل"اعترف محافظ جنوب سيناء، مؤكدا أن مرافق فندق طابا الرئيسي الذي أقامته 
الرغم من انتقال تبعيته إلى احتاللها لسيناء ترتبط كليا بشبكة المرافق اإلسرائيلية، وأن إدارة الفندق ب
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مصر عقب صدور قرار لجنة التحكيم الدولية بأحقية مصر في منطقة طابا، وجدت أنه من األفضل 
  ."إسرائيل" لها الحصول على الخدمات من "األرخص"و

واعترف المستثمرون بمدينة طابا أمام لجنة الثقافة والسياحة واإلعالم بمجلس الشعب المصري بأن سعر 
 جنيهات في حال شرائه من محطة التحلية، بينما تبيعه إسرائيل لهم ٧ المكعب من المياه يصل إلى المتر

  ). جنيهات٥,٣الدوالر يعادل ( قرشاً فقط ١٢٥مقابل 
  ١٤/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
 ساركوزي يجدد موقف بالده من إيجاد تسوية في المنطقة ويرفض الحوار مع حماس .٤٩

جتمع الرئيس الفرنسي نيقوال ساركوزي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ا:  مارسيل عقل-باريس
وعقد الزعماء مؤتمرا صحفيا بعد . ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت في قصر اإلليزيه أمس

اللقاء استهله ساركوزي الذي جدد موقف فرنسا واالتحاد األوروبي الذي يترأسه بالعمل من أجل إيجاد 
وطلب من عباس وأولمرت بذل الجهود والقيام . شرق األوسط تقوم على أساس الدولتينتسوية في ال

بالتضحيات الالزمة من أجل التوصل إلى العملية السلمية، مشجعا في الوقت نفسه المفاوضات غير 
 إن :وقال ساركوزي. المباشرة برعاية تركية، ومعربا عن أمله في أن تتحول إلى مفاوضات مباشرة

وتحدث ساركوزي ، ود الدول العربية إلى جانب إسرائيل في هذه القمة يعتبر نصرا بحد ذاتهمجرد وج
إنه و. عن رؤيته ألزمات المنطقة ورغبته في تحريك عملية السالم حتى ولو تضمن ذلك بعض المخاطر

ة ال نخاطر من أجل التوصل إلى نتائج محسوسة في العملية السلمية، فبدون المخاطر"من الضروري أن 
وبالنسبة إلى دور سوري من القضية الفلسطينية، أكد ساركوزي هذا الدور، رافضا في ، "نصل إلى شيء

تعهد ألسرة الجندي اإلسرائيلي جلعاد "واكتفى ساركوزي بالقول إنه . الوقت نفسه الحوار مع حماس
لمصرية بالنسبة إلى وتحدث عن الوساطة ا، "شاليت الذي يحمل الجنسية الفرنسية بالعمل على فك أسره

سوريا تلعب أيضا دورا مهما في الحوار مع حماس ألنها تستضيف " الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن 
 ".رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل

 ١٤/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
 جل المتوسط أ من دالنقاط الرئيسية في اعالن اطالق قمة االتحا .٥٠

رئيسية في اعالن اطالق االتحاد من اجل المتوسط فـي بـاريس حـسب              في ما يلي النقاط ال    : "ا ف ب  "
 :النسخة االخيرة من البيان الختامي التي وزعت على الوفود قبيل انتهاء القمة

سـالم      يوحدها طموح مشترك هو ان تبني معا مستقبل         " االعضاء   ٤٣طموح استراتيجي الدول ال    - 
 ".عي وثقافيوديموقراطية ورخاء وتفاهم انساني واجتما

 :ستة مشاريع اقليمية عملية - 
 ".مشاريع اقليمية عملية"اهدافه الى " يترجم"يريد االتحاد من اجل المتوسط ان 

 :وعلى المشاركين اعطاء االولوية للمبادرات الست التالية
دف ته     قدمت المفوضية االوروبية في آذار ـ مارس مشاريع عملية  . مكافحة التلوث في المتوسط -

 . ويفترض ان تكلف ملياري يورو على االقل٢٠٢٠الى ازالة ثمانين بالمئة من مصادر التلوث بحلول 
 . انشاء طرق بحرية وبرية لتحسين تدفق التجارة بين جانبي البحر االبيض المتوسط- 
يعيـة   تعزيز الدفاع المدني الذي يزيد من اهميته الخطر المتزايد لتعرض البحر المتوسط لكوارث طب              - 

 .مرتبطة باالحتباس الحراري
 . وضع خطة للطاقة الشمسية في المتوسط- 
 ).سلوفينيا( تطوير جامعة متوسطية دشنت في حزيران قي بورتوروز - 
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 . مبادرة للمساعدة على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة- 
االوروبي ومرة في احـدى     المشاركون متفقون على تنظيم قمة كل سنتين مرة في االتحاد           ..  التنظيم   - 

 .الدول الشريكة االخرى
سيكون لالتحاد من اجل المتوسط رئاسة مشتركة تتوالها عن الجنوب لسنتين دولـة تختارهـا البلـدان                 

 .اما الشمال فلم يحسم مسألة مدة الرئاسة االحد. الجنوبية
 .وتتولى مصر وفرنسا رئاسة هذا االتحاد حاليا

لكن البت  . ل واالشراف على المشاريع التي يتم اختيارها خالل قمم االتحاد         تكلف امانة عامة جمع االموا    
 .في اختيار مكانها وتفاصيل عملها ارجئ الى تشرين الثاني 

 ".٢٠٠٨قبل نهاية "هذه البنى يجب ان تبدأ العمل 
 :يمكن ان يمول االتحاد من اجل المتوسط من مصادر عدة

 البنـك   ،وبية ومساهمة كل الـدول المـشاركة او دول اخـرى          مساهمة القطاع الخاص والميزانية االور    
 ...االوروبي لالستثمار

  ١٤/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
   لجنة تحقيق دولية تؤكد أن االنتهاكات اإلسرائيلية تجاوزت الخط األحمر في األراضي المحتلة .٥١

حقوق االنسان  اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات التي تمس أنهت:  أسعد العزوني-عمان
للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة زيارتها للمنطقة التي شملت مصر 
واألردن واستمعت فيها إلي شهادات العديد من المواطنين الفلسطينيين تحت االحتالل االسرائيلي والدروز 

 ممثل سيريالنكا قالو .طات االحتاللفي الجوالن المحتل حول انتهاكات حقوق االنسان التي تقوم بها سل
 اجتمعوا مع العديد أعضاء اللجنةإن : في الجمعية العامة لألمم المتحدة رئيس اللجنة براساد كارياواسام

من العاملين في وكاالت األمم المتحدة في األراضي المحتلة وزودوا أعضاء اللجنة بمعلومات وارقام 
 وقيل لهم ان الوضع في قطاع غزة بالنسبة .ضي المحتلةمذهلة عن وضع السكان العرب في األرا

من سكان غزة من األطفال وانهم يعانون كثيرا بسبب الحصار % ٥٠لألطفال كارثي خاصة ان 
واكد المسؤول الدولي ان هذا العام لم ،  القطاع وكذلك االجراءات االسرائيليةىاالسرائيلي المفروض عل

 ان ، وأوضحتعلق بحقوق االنسان عما كان عليه في العام الماضييشهد أي تحسن في قطاع غزة فيما ي
اقتصاد غزة يتدهور النعدام حركة المواطنين والبضائع والسلع وانخفاض قدرة االنتاج لتمكين االقتصاد 

من المواطنين هناك يعيشون تحت % ٤٦من النمو ذلك ان غزة تعتمد علي المساعدات الخارجية وان 
 تهدف إلي فصل القدس عن الضفة كما ان هناك "اسرائيل" سياسة ا يتعلق بالقدس فإن، أما في مخط الفقر

، محاوالت اسرايئلية مستمرة لتغيير هوية المدينة من خالل اجبار سكانها األصليين علي الرحيل منها
 الالإنسانية في األراضي "اسرائيل"وتحدث المسؤول الدولي كذلك عن شهادات الشهود حول ممارسات 

لعربية المحتلة وفي مقدمتها تجريف األراضي واقتالع األشجار ومصادرة األراضي والسيطرة علي ا
 ممتلكات الفلسطينيين ومزروعاتهم لمنعهم من قطافها واالستفادة منها منوها ىمصادر المياه واالعتداء عل

 ٢٠٠٨ونيو  وحتي ي٢٠٠٧ شجرة مثمرة في الفترة ما بين أغسطس ٢٠٢٣٧إلي ان اسرائيل اقتلعت 
واعادة زراعتها في المستعمرات االستيطانية االسرائيلية في محاولة لتدمير صلة الفلسطينيين بأراضيهم 

 آالف معتقل فلسطيني في السجون االسرائيلية ومن ضمنهم نساء وأطفال يعيشون ١٠كما ان هناك نحو 
الفة للمعايير الدولية موضحا في  قد اعتقلتهم في ظروف مخ"اسرائيل" ان تكون ىظروفا قاهرة وانه يخش

ذات السياق أن هناك العديد من الشكاوي حول التعذيب الذي تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي وكذلك 
 .سوء المعاملة

 ١٤/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 
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  عند حديثه عن القدس" أساء التعبير"اوباما يقول إنه  .٥٢

" أساء التعبير "لرئاسة االمريكية باراك اوباما يوم االحد إنه         قال المرشح الديمقراطي النتخابات ا     :واشنطن
وقال اوباما في مقابلة بثتهـا      ،  في خطاب اعلن فيه تأييده الن تكون القدس عاصمة غير مقسمة السرائيل           

كانت في الواقـع مثـاال      ) العبارة(تعرفون ان هذه     ":االخبارية االمريكية ) ان.ان. سي(يوم االحد شبكة    
واضـاف  ،   قـدمت  ذيوحاولنا على الفور تصحيح التفسير ال     . يرات غير الدقيقة في الخطاب    لبعض التعب 

النقطة التي كنا نحاول طرحها ببساطة هي اننا ال نريد اسالكا شائكة تمتد من خالل القدس على                  ":اوباما
وقال ،  سكة وان من الممكن بالنسبة لنا ان نجعل القدس متالحمة ومتما          ،٦٧غرار ما كان قائما قبل حرب       

  ." ويجب ان تظل غير مقسمة"اسرائيل"ستظل القدس عاصمة "اوباما 
  ١٣/٧/٢٠٠٨رويترز 

  
  السفيرة األمريكية في القاهرة تزور الحدود المصرية الفلسطينية .٥٣

زارت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرة مارغريت سـكوبي الحـدود            :محمد أبو عيطة  -رفح  
وقال ،  ين أمس، وقامت بجولة تفقدية وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة          الدولية بين مصر وفلسط   

 إن سكوبي كانت تقوم بجولة متابعة للوضع على الطبيعة لمنطقة الحدود التـي              :"الخليج"ـمصدر مطلع ل  
يصلها بين الحين واآلخر مبعوثون أمريكيون لإلطالع على جهود مصر لمنع تهريب الـسالح لحركـة                

  .نفاق والموقف على الحدود في أعقاب إغالق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزةحماس عبر األ
  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  إذا فشلت الدبلوماسيةلمهاجمة إيران الموافقة  "إسرائيل"بوش أعطى : مسؤول في البنتاغون .٥٤

 إن ادارة جورج :ون قوله البريطانية أمس عن مسؤول في البنتاغ"صنداي تايمز"نقلت صحيفة : واشنطن
 موافقة على التحضير لخطوات مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية، إذا واصلت "إسرائيل"بوش، أعطت 

  .طهران رفضها وقف تخصيب اليورانيوم
  ١٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   الدولة العبرية"هم ال يخافون" .٥٥

  ياسر الزعاترة
قبل أيام مقاالً مهماً في     ) دوف فايسغالس (ن المعروف    كتب مستشار شارو   ،"هم ال يخافون  "تحت عنوان   

صحيفة يديعوت أحرونوت تحدث فيه عن دالالت التفاوض بشأن األسرى بين حزب اهللا وحمـاس مـن                 
  . وبين الدولة العبرية من جهة أخرى،جهة

حـدث عـن     فالمقاالت والتحليالت التي تت    ،ما في المقال من رؤى لم يعد فريداً في الصحافة اإلسرائيلية          
 ٢٠٠٦ ليس بعد هزيمة تمـوز       ،شيخوخة الدولة العبرية وتراجع قوتها وقدرتها على الردع باتت شائعة         

 وإن مثلت الهزيمة المذكورة محطة بالغـة        ، ولكن قبلها أيضاً   ،التي تعيش الدولة ذكراها الثانية هذه األيام      
قة بجيشه الذي ال يقهر وعموم فروع       األهمية في سياق ضرب معنويات المجتمع اإلسرائيلي بعد فقدانه الث         

قالت القناة العبرية العاشرة إن ثلث الجنود اإلسرائيليين الذين شاركوا فـي            (مؤسسته العسكرية واألمنية    
  ).الحرب مصابون بالصدمة النفسية

برهن على  " وعن شعوره المبرر بالرضا بعد أن        ،"الموساد"تحدث الكاتب عن سخرية السيد نصراهللا من        
 واألهم برأي الكاتب هو برهنته      ،"ية اختطاف جنود والتفاوض بصورة متصلبة حول شروط إعادتهم        إمكان

  . وإظهارها بصورة استعراضية كدولة ال يجب الخوف منها،على ضعف إسرائيل



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١١٣٨: لعدد        ا                  ١٤/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

في سابق األيام عند اآلباء والمؤسـسين كـان ذلـك           : "بعد ذلك يقارن الكاتب ذلك كله بغابر األيام قائالً        
 إال أن إسـرائيل اليـوم ليـست         ، الذي يسخر منه نصر اهللا اآلن سيرسله منذ زمن إلى الجحيم           "الموساد"

  ".إسرائيل البارحة
وهي أجبـرت إسـرائيل     : هي تطلق الصواريخ وقذائف الراجمات من دون وجل       : "أما عن حماس فيقول   

طـالق   وهي تحتفظ بالجندي المخطوف وتتالعـب بالمفاوضـين حـول إ   ،على رفع حصارها عن غزة 
يهـددون  :  إال أن أتباع حماس يتفاوضون مع إسرائيل نداً لند         ،رغم البؤس والدونية  : "ثم يضيف ". سراحه

يكون بإمكان حراس جلعاد شاليط أن      " فعندما   ، وهم برأيه محقون في ذلك     ،"ويطالبون ويضعون الشروط  
 ". يخشونه فعاليبردوا قلوبهم في حر النهار بقطعة مثلجات جلبت من إسرائيل فليس هناك ما

ال تـشكل أي خطـر      " ابتسامات حسن نصراهللا وتلويحات سامي أبو زهري بإصبعه       "ورغم أنه يرى أن     
 إال أنه يعقب قائالً بأن الحالة المعنوية والنفسية في هذا الجزء من العالم لها أهمية                ،وجودي على إسرائيل  

إذ مـن   . سألة كارثية بكل معنى الكلمـة     إسرائيل الضعيفة ظاهرياً هي م    " ألن   ،كبرى على األمن القومي   
دون صورة الدولة القوية القادرة على الردع ستجد إسرائيل صعوبة في الحفاظ على أمنها في هذا الجزء                 

  ".األهوج من العالم
 ولكنهـا   ،يعود الكاتب إلى المقارنة مع األيام األولى حين عاشت الدولة أياماً صعبة وساد الجوع والبطالة              

 إال أن   ،حدث ذلك بجيش صغير قليل الـسالح والعتـاد        ". ها العجيبة لكل من طلب رأسها     وجهت ضربات "
 ،الجيش والحكومة كانوا يفهمون الواقع بصورة كبيرة ويتميزون باإلبداع والـشجاعة واإلصـرار            "قادة  

  ".األمر الذي أدى إلى سلسلة طويلة من العمليات العقابية والهجمات في العمق الداخلي للعدو
 وهي صورة ال يدركها الذين يعيـشون الهزيمـة فـي داخلهـم              ،هي صورة الدولة العبرية الجديدة    تلك  

هؤالء يعبـرون   . ويصرون على رفض المقاومة والمضي في خيار االستجداء بصرف النظر عن نتائجه           
 إن تكونوا "هم لم يسمعوا قول اهللا عز وجل        .  وال يرون البؤس الذي يعيشه الطرف اآلخر       ،عن هزيمتهم 

 فإن من يريد التمتـع بمزايـا        ، وعموماً ،"تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اهللا ما ال يرجون          
  .االحتالل وتسهيالته ال يمكن أن يفكر بمسار المقاومة الذي يبشر بالموت واألسر والمعاناة

 وفي  ،هم سوى لغة القوة    فهنا ثمة كيان ال يف     ،ما قاله صاحب المقال هو الحقيقة التي ال يراها المهزومون         
 ،يهبط منحنى الطرف اآلخر في ظل الترف والـضعف والترهـل          : حين يصعد تيار المقاومة والمقاومين    

  .تماماً كما وقع لسائر التجارب في التاريخ
 فاألمة  ، وإذا عجز المهزومون عن رؤية الحقيقة      ، المشروع الصهيوني في حالة تراجع     ،للمرة األلف نقول  
 .رض هزيمتهم وعجزهم عليها بحال من األحواللن تسمح لهم بف

  ١٤/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  بالضرورة" ثنائي"الحوار الوطني  .٥٦

  نقوال ناصر
القـاهرة  ( ثالث اتفاقيات    ٢٠٠٥لقد تكرر اإلعالن عن الحوار الوطني فأحبط وأنتج هذا الحوار منذ عام             

مود عباس األخيرة لتجديده لم     ، فأجهضت وها هي مبادرة الرئيس مح      ) األسرى ومكة  –والوفاق الوطني   
تنجح حتى اآلن في تحديد موعد لبدء الحوار بعد ما يقارب أربعين يوماً من إعالنه لهـا، ألن الرئاسـة                    
الفلسطينية تخلط في الموضوع بين حوارين، كما تخلط بين األطراف التي ينبغي أن تشارك في كل مـن                  

  . بغض النظر عن سوء النوايا أو صدقهاالحوارين خلطا يقود في النتيجة إلى تعطيل الحوار
إن تعدد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ال يعني بأي شكل تعددا في برامجها، بل هو مجرد تعدديـة                  
عددية ال برامجية؛ ألن برنامجها واحد تلتزم به فصائلها جميعها، ويمكن ألي فصيل منهـا أن يحـاور                  
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ندماج بالبرنـامج الـسياسي لقيـادة المنظمـة واسـتراتيجيتها           فهذه الفصائل متماهية حد اال    . نيابة عنها 
  !.وتكتيكاتها، بحيث أصبح الجميع يتحدثون بألسنة عديدة لكن صوتهم واحد

لرئاسة وفد المنظمة إلى محادثـات المبـادرة        ) فدا(وربما كان انتداب الرئيس عباس لألخ صالح رأفت         
 لكن توقيع عضو الوفد عزام األحمـد        ،هذا الواقع مارس الماضي، هو أفضل تعبير عن       /اليمنية في آذار  

 وليس رأفت، على إعالن صنعاء الذي انبثق عن تلك المحادثات اعاد قضية الحوار الوطني               ،كممثل لفتح 
الى اطارها الصحيح كقضية ثنائية سواء بين حماس وبين فتح، أم بين حماس وبـين منظمـة التحريـر                   

  .هذه الثنائية على موضوعي الحوارين  وتنسحب ،الفلسطينية التي تقودها فتح
 واحد بين فصائل منظمة التحرير ذاتها وموضوعه        ،إن الحوار الوطني المستحق هو في الحقيقة حواران       

تفعيلها واعادة صنع القرار الوطني فيها الى قاعدة الشراكة الوطنية، والثاني حوار بين المنظمـة وبـين                 
. فرزها النضال الوطني وموضوعه انضمامهم الى المنظمـة         حماس والجهاد وغيرهما من القوى التي ا      

والحواران متداخالن ومتكامالن، لكن إذا كان الهدف من الحوار االول هو تعزيز وحدة منظمة التحرير               
على قاعدة الشراكة بعد ان طال تفرد فصيل واحد في صنع قرارها اكثر من الالزم، فان الهـدف مـن                    

نقسام الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، ومن الواضح ان قيادة المنظمة او فـي             الحوار الثاني هو إنهاء اال    
االقل بعض اركانها تخلط بين الحوارين عامدة متعمدة او دون قصد، لكن النتيجة في الحالين هي ضرب                 

 .هذا الحوار بذاك وتعطيل كليهما معا
جعية فعلية ال شكلية لسلطة الحكم      صحيح ان الحوار بين فصائل منظمة التحرير حول إعادة تفعيلها كمر          

الذاتي، وكقائدة للنضال الوطني في المنافي والمهاجر والشتات والوطن على حد سواء هو استحقاق قديم               
 اوالهما ان كل فصائل المنظمة المعنيـة بـه قـد            ،جديد، لكنه استحقاق ينبغي االعتراف بحقيقتين ازاءه      

 وحركة التحرير الوطني فتح التي تقودها، خصوصا منذ عودة          استكانت الى تجاهله من قبل قيادة المنظمة      
 أما الحقيقة الثانية فهي أن ظهور حماس على الساحة الوطنية هو الـذي              ،قيادة المنظمة وفتح الى الوطن    

خلق الظروف الموضوعية لوضع هذا االستحقاق على جدول االعمال الوطني، بعـد أن أدركـت هـذه                 
  .ستحقاق قد أفسح المجال لحماس كي تشغل الفراغ الناجم عنه الفصائل ان تجاهلها لهذا اال

وهناك حقيقة ثالثة ال ينبغي تجاهلها، وهي أن قيادة المنظمة ما زالت تماطل في هذا االستحقاق كما يثبت                  
، ووثيقة األسرى في العـام التـالي دون ان      ٢٠٠٥تهربها المتواصل من تطبيق اتفاق القاهرة أوائل عام         

ل المنظمة المعنية الى أي تحرك عملي ملموس لتطبيقهما ينفي عنها تهمة االسـتكانة لألمـر                تبادر فصائ 
 بدل اسـتفادتها    ١٩٩٣الواقع، الذي همش المنظمة خصوصا منذ توقيع اعالن المبادئ في واشنطن عام             

من ظهور حماس على الساحة كعامل موضوعي يضغط على قيادة المنظمة من اجل اعادة االعتبار لهـا                 
  .كفصائل شريكة في المنظمة ال ملحقة بها كديكور للتعددية السياسية 

غير انه من ا لواضح ان الحوار الثاني هو االهم النه يدور بين حماس من جهة وبين فتح أو المنظمـة                     
من جهة اخرى حول االنقسام الفلسطيني والبرنامج السياسي وتكتيكات النضال أوال ثم حول حصة كـل                

ي المؤسسات الفلسطينية الصانعة للقرار اما الحوار األول فيدور حول منح دور الـشريك              من الحركتين ف  
لفصائل منظمة التحرير المتفقة على برنامجها السياسي والتي ال توجد أي خالفات بينها حول استراتيجية               

العمليـة  السالم وتكتيك التفاوض اللذين يحددهما هذا البرنامج وإن كانت بينها بعض اختالفـات حـول                
التفاوضية المسماة عملية السالم تصل في حدها االقصى الى معارضتها سياسيا بعـدم المـشاركة فيهـا                 
والمشاركة االنتقائية في مؤسسات سلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها، كما هو حال الجبهة الشعبية لتحرير               

جرد ابداء مالحظات حول عملية     فلسطين دون التصدي لها عمليا الفشالها وتصل في حدها االدنى الى م           
التفاوض وحول اداء السلطة دون مقاطعتهما كما هو حال حزب الشعب، لكـن هـذه االختالفـات فـي                   
المحصلة تظل لفظية وال انعكاس لها في المواقف العملية، كما يتضح من  الموقف المنحاز عمليا لهـذه                  

 . الفصائل من طرفي االنقسام الوطني 
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 الحوارين فيه إرباك للرأي العام الفلسطيني وغير الفلسطيني، يوهمه بأن الحوار بين             لذلك فإن الخلط بين   
فصائل المنظمة هو الحوار المستحق وطنيا النهاء حالة االنقسام، وذلك ليس صحيحا الن الحوار بين هذه                

الـذات بـين    الفصائل ال يزيد على كونه حوارا داخليا للمنظمة مع نفسها، وال يعدو ان يكون حواراً مع                 
اصحاب البرنامج السياسي الواحد ذي االلسن المتعددة، وهو خلط يستهدف بصورة واضحة زج منظمـة               
التحرير وفصائلها، بعد أن طال تهميشها وتهميشهم، في اصطراع وطني لم يكن لها ولهم فيه ناقـة وال                  

 .جمل فقط من أجل االستقواء بها وبهم على حماس 
هذه الفصائل الى لعب هذا الدور غير السلبي في االصطراع بين الحركتين قد             ومما الشك فيه ان انجرار      

جرهم ايضا بوعي او دون وعي الى االنحياز إلى احد طرفي االنقسام الوطني ليجـروا معهـم منظمـة              
يمـنح شـرعية ظاهريـة      " غطاء"التحرير على عالتها الى الزج بنفسها طرفا كذلك ليتحولوا جميعا الى            

ويبـدو  . ملص من استحقاقات الوحدة الوطنية لتكون النتيجة الوحيدة هي اطالة امد االنقسام             الستمرار الت 
كمـا قـال    " عفويـا "واضحا ان زج المنظمة وفصائلها في صراع ثنائي بين الحركتين الكبريين لم يكن              

خيـرة   السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو عندما وصف استثناء خالد مشعل من لقاءات عبـاس اال               
 .في دمشق 

ـ         ، ألن في ذلك اجحاف كبير بالخبرة الـسياسية         "العفوية"غير انه ال يمكن وصف انجرار الفصائل هذا ب
الطويلة التي راكمها معظم قادتها المخضرمين وال يمكن تفسيره فقط بما يكـرره هـؤالء القـادة عـن                   

ازهم وال بحاجتهم إلـى آليـة       حرصهم على المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني لتسويغ انحي         
إن التفسير المقنع الوحيد النحيازهم هو التزامهم المستمر طوعا ببرنامج فتح           . المنظمة لتمويل تنظيماتهم  

الذي تبنته منظمة التحرير، والذي قاد فشله بحكم الضرورة الى افراز اجتهادات وطنية جديدة عبرت عن                
بينما يكاد برنامج فتح والمنظمـة      ) بديل الدولة الواحدة  (وفكريا  ) حماس والجهاد والمبادرة  (نفسها تنظيميا   

  .لحل الدولتين يلفظ انفاسه االخيرة 
إن استثناء حركة المقاومة اإلسالمية حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل من اللقاءات الثنائية التي               

ما كان استثناء للفصيل الوحيـد      عقدها الرئيس عباس مع قادة الفصائل في دمشق يوم االثنين الماضي، إن           
الذي يجعل للحوار مغزى لعدة أسباب، أولها أنها ليست عضوا في منظمة التحرير، وثانيهـا أنـه لـوال       
االختالف بين المنظمة أو فتح ال فرق وبين حماس لما كان هناك أي انقسام فلسطيني يـستدعي الحـوار       

لن ينهي االنقسام وال يبني وحدة وطنية، وبالتـالي         أصالً، وثالثها أن أي حوار فلسطيني ال يشمل حماس          
فإن استثناء حماس في الواقع وتغييب دورها الوطني أو إغراقه في لجة تعددية شـكلية غيـر موجـودة                   

 عمليا ليس له إال تفسير واحد، هو استبعاد الحوار الوطني نفسه 
فصائل وحرصها على مـشاركتهم     والحقيقة أن تكرار حماس اإلعالن عن استعدادها للحوار مع جميع ال          

جميعا إلثبات صدق نواياها دون وضع النقاط على الحروف إنما يزيد في التشويش الناجم عن الخلط بين                 
الحوارين وهو خلط لن يقود اال الى التملص من استحقاقات كليهما، وإلى التغطية على حقيقة أن الحوار                 

ني ال بد، بحكم األمر الواقع، أن يكون حوارا ثنائيا سواء           الوحيد الذي يمكنه أن ينهي حالة االنقسام الوط       
بين حماس وبين فتح أم بين حماس وبين منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها فتح، ويقود إلى التغطية                 

 إسرائيلي مسبق ومعلن الستمرار مـا يـسمى         –كذلك على حقيقة أن منع هكذا حوار هو إمالء أميركي           
 !يستطيع اي شريك فلسطيني يريد االستمرار في هذه العملية التنصل منه ، ال "عملية السالم"

  ١٣/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  !أم يحاربون الشعب الفلسطيني بأكمله؟" حماس"يحاربون  .٥٧
  علي الرشيد

استأنفت إسرائيل منذ عدة أيام حربا جديدة قديمة في الضفة الغربية، ضد ما تعتبره بنية أو بنـى تحتيـة                    
حماس، وهي في حقيقة األمر حرب قذرة ضد الشعب الفلسطيني كله، في رزقه، وضرب القنوات               لحركة  

التي تعنى برعايته اجتماعيا وصحيا وتعليميا، خصوصا في ظل ظروف معاناة بالغة الصعوبة، تـرتبط               
ي، وال  بارتفاع معدالت البطالة والفقر بسبب إجراءات االحتالل، التي تبدأ باالستيطان وتورمه الـسرطان            

  .تنتهي بسياسة الحواجز العسكرية وإجراءاته األمنية
جديد هذه الحرب التي يمكن القول إنها تميزت بتصعيد نوعي وتمدد أفقي يمكن رصـده ممـا أوردتـه                   

  :الصحافة العبرية أو ما جرى على أرض الواقع، وهو يكشف عن تطورات خطيرة أهمها
خيرية والطوعية فقط، بل امتدت إلى كل األنشطة سـواء           عدم االكتفاء بشن الحرب على الجمعيات ال       -

كانت دينية أو تربوية تعليمية، أو مشاريع مدرة للدخل يمكن لألسر الفقيرة أن تعتمد بهـا علـى نفـسها                    
" معيشيا، أو ناديا رياضيا، أو مسجدا، أو دارا لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، والتهمة جاهزة وهي ضرب                 

ماس، وحصول قوات االحتالل في اآلونة األخيرة على موافقة قانونية مـن حكومـة              لح" الشبكة الدعوية 
الدولة العبرية، لتشديد العقوبات في هذا الجانب، حتى لو كانت هذه الجمعيات الخيرية أو مؤسسات النفع                

الك هـذه   في إشارة للمقاومة، ومصادرة أم    " النشاط اإلرهابي " العام المعنية بعيدة كل البعد عن ما أسمته         
الجمعيات التي تعتبر ضمن مناشط المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وبناء على ذلك فإن ما استهدف في                

  .محافظة نابلس األسبوع الماضي طال أغلب األنشطة المشار إليها سابقا
 وصوال إلى المؤسسات والمنشآت التجارية التـي يعتـاش          - في إطار هذه الحرب      - تجاوز هذا الحد     -

ا المواطنون الفلسطينيون، سواء كانوا تجارا أو عاملين، بكل ما يحمله ذلك من ضـرب لالقتـصاد                 عليه
  . محالً تجاريا٧٠ًالفلسطيني المثخن بالجراح، فقد صادرت إسرائيل مجمع نابلس الذي يتضمن

ا النشاط  هذ. هذا المكان ينتج لحماس الكثير جداً من المال       . المجمع هو منجم ذهب   "والحجة الصهيونية أن    
. الذي هو مدماك واحد في الحرب ضد الشبكة االقتصادية لحماس، ينتج هناك هزة قاسية غير مـسبوقة                

  .وهم ال يعرفون كيف يهضمون هذه اإلجراءات
 تجفيف المنابع الخارجية التي تدعم العمل الخيري بفلسطين، والمقصود الجمعيات الخيرية في الخلـيج               -

مويل المشاريع التنموية والرعائية للشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد أفاد          وغيره، وهي التي تقوم على ت     
 منظمة دولية خيريـة     ٣٦بيان للحكومة الصهيونية بان وزير الدفاع إيهود باراك وقع أمرا يعلن بموجبه           

، وبحسب التقديرات فـإن المقـصود بـذلك         "منظمات محظورة " تشتبه الدولة العبرية بأنها تمول حماس       
من أجل فلسطين، الذي تشكل بعـد بـدء انتفاضـة           " ائتالف الخير " ت الخيرية المنضوية تحت     الجمعيا

األقصى، من مجموع جمعيات خيرية في الخليج وعدد من أقطار العـالم اإلسـالمي، إلغاثـة الـشعب                  
الفلسطيني، ونصرته، وهذه الجمعيات تعمل في بلدانها بصورة شفافة وبغطاء أو إشراف حكـوميين وال               

  .قة لها باإلرهاب ال من قريب وال من بعيدعال
 إن هذه الحرب منذ بداية العام لم تعد تكتفي بوقف هذه الجمعيات عن العمل، ومـصادرة المحتويـات                   -
كما كان الحال سابقا لعدم توافر األشخاص المختـصين فـي ذلـك لترجمتهـا               ) ووضعها في المخازن  (

هذه المرة طاقما من المترجمين، مهمته معالجة المادة        ) اللقوات االحت (شكلت  "، بل   )مخابراتيا(وتصنيفها  
التي وضعت اليد عليها، وبعد استشارة قانونية يستخدم جزء من هذه الوثائق لرفع لوائح اتهام ضد نشطاء            
في الجمعيات، وحتى اآلن تم رفع عشرات من لوائح االتهام ضدهم، وفي عدة حاالت أدين أشخاص من                 

حكم عليهم بالسجن، كما فتحت الشرطة عدة تحقيقات لالشتباه بتبيـيض األمـوال             هؤالء النشطاء، بل و   
  .العبرية " هآرتس"على حد مزاعم صحيفة " وتحويلها لإلرهاب
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وإذا كان هدف هذه الحرب بحسب الكيان الصهيوني ضرب حماس فهل ستنجح في ذلك، الجـواب دون                 
  :تردد بالنفي، واإلجابة تتلخص في اآلتي

بـصمت وسـمحت    ) إسرائيل(إذا ما جلست    : الفكرة خلف الدعوة المعة   "عالم العبري، فإن     بمنطق اإل  -
للمؤسسات الخيرية بمواصلة عملها، ستتعاظم شعبية حماس، وستتخذ حماس صورة البديل السلطوي في             

وبالتوازي، سيكون بوسع حماس استخدام هذه المؤسـسات كـي          . الضفة الحريص على مصلحة السكان    
وبالمقابل، إذا ما عملت إسرائيل ضد تلك المؤسسات، فإنهـا          . من أموالها ألغراض اإلرهاب   توجه جزءاً   

ستظهر كمن يضرب مصلحة الشعب الفلسطيني وستتخذ حماس صورة الضحية، وشـعبيتها ستواصـل              
  ".معاريف"، وفقا لما أورده الكاتب الصحفي الصهيوني عميت كوهين في مقال له بصحيفة "النمو

لشارع الفلسطيني فإن صحفيا فلسطينيا يلخص ذلك بشكل مبسط جدا، فجمعية مثل الجمعية              بحسب لغة ا   -
ـ    "التضامن"الطبية بنابلس     شـيكالت فقـط،     ١٠ شيكال، وزيارة الطبيب لديها تكلف       ١٥، تقوم بقلع سن ب

؟ وإذا ما قطعنا ذلك فمـن سـيهتم بـالمواطن البـسيط    . شيكال٥٠بينما الزيارة العادية ألي طبيب تكلف   
الجمعية أم من أغلقها؟ إسرائيل جاءت لتمس بشبكة تساعد الشعب الفلسطيني، وبدال من إبعاد الناس على                

إن إسرائيل تفعل أشياء كي     . فأنت تدعوهم لالرتماء بأحضانه   ) إذا صح وجود مثل هذه التهمة     (اإلرهاب  
  .تحقق هدفا معينا، ولكنها تحقق الهدف المعاكس

دا، فإن تجربة اإلدارة األمريكية في ما يسمى بمكافحة اإلرهـاب، وتجفيـف              بمنطق التاريخ القريب ج    -
منابع تمويله، والمقصود هنا الجمعيات الخيرية التي اتهمت ظلما بتمويله، ثبت فشلها عـن جـدارة، ألن                 

يرتكز على قـيم  .. عمل هذه الجمعيات سواء من يتبرع لها، أو من يقوم على أمرها أو ينفذ مشروعاتها              
دة ال يمكن للمسلمين التخلي عنها بسهولة، إنه يتصل بالتراحم والتكافل ومساعدة المحتـاج وإغاثـة                وعقي

الملهوف، وكلها تعتبر جزءا من دين المسلم، بل إنه يعتبر أن ما يتبرع بـه للـشعب الفلـسطيني أقـل                     
المسلمين، وهي طبعا أرض ومقدسات كل      (الواجب، ألن نصرته واجبة طالما استبيحت أرضه ومقدساته         

، خصوصا إذا استغاث طالبا العون والمساعدة، وما أكثر االستغاثات التي           )وال تخص الفلسطينيين وحدهم   
  .انطلقت من حناجر النساء والشيوخ في فلسطين

لقد فشل الكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وبدا عجزه واضحا في اجتياح غزة رغم كل                
ار المضروب عليها، وفقد الكثير من قدراته الردعية، وإن لم يفهم مخـاطر مـا               الضغوط عليها، والحص  

يقوم به، من إعالن للحرب ضد الشعب الفلسطيني، تحت غطاء مكافحة الجمعيات الخيرية فـإن النتـائج       
هو من فتح التي تناصب     (ستكون عكسية، ويكفي أن نورد في الختام عبارة لمحافظ نابلس جمال محيسن             

إذا أرادت إسرائيل أن تصادر كل شيء لحركة حماس         : "تعليقا على ما حدث في المحافظة     ) داءحماس الع 
حماس جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني، وال يمكن إلسرائيل أن          . عالقة به، فإنها ستصادر نصف البلد     

  ".تجتثها من المجتمع
 ١٤/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ٢٠٠٦عامان على تموز  .٥٨

  نواف الزرو
 بـين كافـة     ٢٠٠٦ - االسرائيلي اليوم بعد عامين كاملين على العدوان على لبنان في صـيف              االجماع

ان اسرائيل منيت   :  االكاديمية واالعالمية الى حد كبيرعلى     - السياسية   - العسكرية   -المؤسسات االمنية   
 وان  ،.."اجتماعياان اركان المجتمع االسرائيلي اهتزت معنويا واخالقيا و       "و" بهزيمة حارقة امام حزب اهللا    

، ولعل مـن    ...وغير ذلك الكثير  "المجتمع االسرائيلي اخذ يفقد طمأنينته وثقته بالجيش والقيادات السياسية        
 هي تلك االسئلة والتساؤالت بالغة      ،ابرز واخطر تداعيات الهزيمة االسرائيلية بالنسبة لهم هناك في الكيان         

 ربابورت   فهاهو المحلل عمير   ،في تاريخها " اسرائيل العظمى "االجدية المتعلقة بالهزيمة االولى التي تكبدته     
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 ويثير اسئلة الهزيمة على االجندة االسرائيلية تحـت عنـوان           ٢٠٠٨ - ٤ - ٢٩ -يتساءل في معاريف    
 هـل   ،هل تعلم الجيش االسرائيلي دروس حرب لبنان الثانيـة؟        :فيقول" الجنراالت يصمتون الى االبد؟   :"

 وماذا في شأن ثقة القـوات       ، هل اعيد بناء الثقة بجنود االحتياط؟      ،تبينت فيها؟ قومت جميع االخطاء التي     
 ، وتسلح حزب اهللا من جديد؟     ، والرد الذي يجب تقديمه لسكان الجنوب على صواريخ القسام؟         ،المحاربة؟

  .والتهديد االيراني؟
 - ٢٠٠٨ - ٧ – ٩فكتب فـي يـديعوت       - مدير مكتب رابين سابقا      -اما المحلل العسكري ايتان هابر      

االضرار التي لحقت بالدولة وجيشها هائلة فمن اجل        :"يقول" وقفة اسرائيلية لمراجعة الذات   : "تحت عنوان 
 اننا لسنا متفوقين على     ،مرة والى االبد ادركوا في دولة اسرائيل جيشاً ومدنيين        :" ويردف   ،"ماذا؟ ولماذا؟ 

 ونحن ايضا نحن    -دتنا السياسيون ليسوا نموذجاً مثالياً       قا ، واننا لسنا الجيش االفضل في العالم      ،بني البشر 
 ،" ربمـا اسـتحقينا هـذه الـضربة؟        ، قد نفشل وليس بمقدورنا دائما ان ننتصر       ،قد نخسر مثل االخرين   

 وهي مناسبة ايضا للتفكير بموقع ومكانة دولة اسـرائيل          ، عامان قد مرا منذ ذلك الحين      -عامان  :"ويختم
ان الثانية التي لم يكن لها داع لن تبعد الحرب المقبلـة بـل العكـس هـو                   ألن حرب لبن   ،ووضع جيشها 

  ".الصحيح
للمرة االولى فـي تـاريخ      :" قائال ٢٠٠٨ - ٧ - ٢ -وهاهو الكاتب كارلو شترنغلر يعترف في هآرتس        

 وهناك مخاوف في قضية المعـايير الجماهيريـة وقـضية           ،اسرائيل تثور الشكوك بصدد حقيقة وجودها     
  ".لمستقبلوجودها في ا

ايـن يوجـد االن   :" هذه المسالة ايضا قائال- ٢٠٠٨ - ٧ - ٩ في معاريف   -ويثير الكاتب غابي افيتال     
وهي أن اسـرائيل تـرى اليـوم        :  ويسمعونها الحقيقة المرة   ،المفكرون الذين يهزون القيادة الجوفاء حقا     

 واكثـر مـن     ،ادارة حرب  دولة تخاف ظلها ودولة فشلت حكومتها في         ،اضعف دولة في الشرق االوسط    
  ".ذلك في تحليل الوضع بعد ذلك

تسير على  " اسرائيل" فان دولة    - حسب المؤشرات والشهادات االسرائيلية المختلفة       -يضاف الى كل ذلك     
أن اسـرائيل تمـر     :" فقد وصلت االمور هناك الى درك كان عبر عنه بيريز قائال           ،طريق التدمير الذاتي  

 نقل عن   "٢٠٠٧ – ١ - ٢٣يديعوت أحرونوت   " موقع صحيفة     وكان ،"لذاتيبمرحلة خطيرة من التدمير ا    
إن التدمير الذاتي وصـل لكافـة       : " قوله ،)عاماً( ٨٥ الذي يعد من أكبر السياسيين الصهاينة سناً         ،بيريز

أن تلـك   " ، مؤكداً " بل إن هناك منافسة شديدة حول من يقدم الصورة األكثر سواداً           ،المجاالت في اسرائيل  
  ".أشد المراحل خطورة"حلة هي المر

 وفي هذه المسالة كتب المحلل      ،"اسرائيل" يمكن وضع خطوط تحت ازمة القيادة المتفاقمة في          -الى ذلك   
للمرة :"يقول  " ازمة قيادة في اسرائيل   :" تحت عنوان  ٢٠٠٨ - ٦ - ٢٩العسكري ايتان هابر في يديعوت      

بناء منشأة نووية في ايران وتزايد قوة       : يقي لوجودها االولى منذ عشرات السنين تتعرض الدولة لتهديد حق       
 وفي ارض اسرائيل شبه الكاملـة يحـدث         ، ومن الجنوب تكشر حماس عن انيابها      ،حزب اهللا في الشمال   

 وكل هذا في الوقت الذي تتعمق فيه التفسخات الداخلية في البالد وتتـسع         ،تغيير ديمغرافي لصالح العرب   
في ظـل   :" ويردف هابر  ،"لتربية عن افالسها ويصل الفساد الى عنان السماء       الفجوات االجتماعية وتعلن ا   

 فـان  ،هذا الوضع يتمنى االسرائيليون قائدا يكون لديه كل شيء من كل شيء ليقودنا نحو شاطىء االمان    
 فوفقا لما نراه حتى االن      ،ازمة القيادة : كانت هناك اليوم أزمة حقيقية صعبة في اسرائيل فهذه هي االزمة          

  ".لم يولد بعد ذاك القائد الذي يخلص دولة اسرائيل في الزمن المنظور من المصاعب التي تطل عليها
 ناهيك عن شبه االجماع االسرائيلي العريض الواسع الذي يـشمل الكثيـر مـن الـسياسيين                 -كل ذلك   

ل منذ الهزيمـة    بدأت تدخ " اسرائيل"ان دولة   : والعسكريين واالكاديميين والمحللين وحتى المنجمين حول       
 ،والول مرة في تاريخها فيما يمكن ان نسميه دائرة ودوار الفراغ القيـادي والعـسكري واالسـتراتيجي                

، فعسكريا فان جيشهم االسطوري قـد       ....واخذت تنكشف على نحو زلزال عسكري واخالقي وفسادي         
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نظريات الحربية لذلك الجيش     بل اكثر من ذلك فان ال      ،هزم والجيش الذي ال يقهر قد قهر وتقهقر في لبنان         
ان نـصر اهللا    :" قائال ٢٠٠٨ - ٧ -١ – وهذا ما اكده المحلل العسكري امير اورن في هآرتس           ،تساقطت

إن الجمهور في اسرائيل لم يعد يؤمن من جهته بـأن           :" اضافة الى    ،"افقد اسرائيل اركان نظريتها األمنية    
 وأكثر خوفـا ولـم      ، اإلسرائيليين اليوم أقل تفاؤال    أن" مضيفة   ،"الجيش اإلسرائيلي أقوى جيش في العالم     
  " .يعودوا يؤمنون بالقوة العسكرية كثيرا
" المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية  "، ولعل معطيات احدث استطالع ل     ...اما اخالقيا وفساديا فحدث وال حرج     

ن ثقـة االسـرائيليين      وا ، من االسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل موبوءة بالفساد       ٩٠%أن  " التي تشير إلى  
 يثقـون بـاألحزاب     ١٥% و   ،يثقون برئيس الحكومة االسـرائيلي    % ١٧ و ،٧١%بالجيش تراجعت إلى    

  ".٢٠٠٨ - ٧ - ٩ عن الصحف العبرية -االسرائيلية 
  ".اسرائيل"ونقول لعل هذه المعطيات تشكل مؤشرا قويا لما تؤول اليه االمور في 

هزائم والجراح وباالنكـشافات المثلثـة العـسكرية واالخالقيـة          فنحن اذن امام مشهد اسرائيلي مثخن بال      
في مرحلة جديدة من اختالل الوزن وفقدان البوصلة لم تعهدها ولم تـأت             " اسرائيل"والفسادية التي تدخل    

  .على سبيل المثال في احالم وكوابيس اآلباء المؤسسين وكبار المؤدلجين لقيام تلك الدولة 
المفكرين واالستراتيجيين العرب متابعة وقراءة هذه التطورات االسـتراتيجية         ما يستدعي من الباحثين و    

 ؟،،....التي قد تؤول وفقا لشهاداتهم الى التدمير الذاتي
  ١٤/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  :كاريكاتير .٥٩
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