
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غزة لته إللغاء زيارى بليربالضغط عل  وأطراف أخرى"إسرائيل"تتهم و  تنددحكومة هنية
 حماس تكرس االنقسام وحديث أولمرت لإلعالم فقط: عبد ربه

   في نوعيتها من حيث الوقاحةىتصريحاته هي األول:  األحمدىمد نزال يرد علمح
  حماس والجهاد تنفيان خبر نقل مقريهما من دمشق إلى بيروت

   بالزيارة في أقرب فرصةوسأقوم غزةغاء زيارتي للتهديدات جدية كانت السبب إل :بلير

المصالحة بين  :  صنعاء منمشعل  
 الفلسطينيين مستعصية وممنوعة  

  والتهدئة على كف عفريت
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            ٢ ص                                   ١١٤٠:         العدد                  ١٦/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  غزة لته إللغاء زيارى بليربالضغط عل  وأطراف أخرى"إسرائيل"تتهم و  تنددحكومة هنية .٢
 ٥  مصالحةالوالرئاسة غير جادة في إنجاح  انتهاكات االحتالل ال تبشر بصمود التهدئة: صيام .٣
 ٦  حركة المعابر في غزة ما زالت ضعيفة: مسؤول فلسطيني .٤
 ٦ حماس تكرس االنقسام وحديث أولمرت لإلعالم فقط: عبد ربه .٥
 ٧   وتكشف عن ضغوطالبيان الختامي لقمة المتوسطالسلطة مصدومة من  .٦
 ٧  االحتالل يعتقل أعضاء بلدية في نابلس .٧
 ٨  رئيس بلدية السموعاإلفراج عن بنطالبوويمسؤولو البلديات األسرى يتضامنون مع نابلس  .٨
 ٨  "إسرائيل"ـالسلطة تحكم باإلعدام على متّهمين بالعمالة ل .٩
 ٨  خصوصية لبنان تفرض على الفلسطينيين تجميد كل خالفاتهم في الخارج: عباس زكي .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  مبادرة عباس لالستهالك المحلي وهو مسؤول شخصياً عن إغالق معبر رفح: الزهار .١١
١٠  مقريهما من دمشق إلى بيروتحماس والجهاد تنفيان خبر نقل  .١٢
١٠   في نوعيتها من حيث الوقاحةىتصريحاته هي األول:  األحمدىمحمد نزال يرد عل .١٣
١١  تطورات ايجابية في مواقف الفصائل بشأن الحوار الداخلي: الرجوب  .١٤
١١   وأطراف فلسطينية وراء إلغاء بلير زيارته إلى غزة"إسرائيل": أبو زهري .١٥
١٢  حماس تجمد المفاوضات حول صفقة األسرى .١٦
١٢  عناصرها في الضفة" مالحقة واعتقال"الجهاد تطالب بوقف  .١٧
١٢   الى لبنانالعائدينضمن ورفات عزمي الصغير وآخرين جثمان دالل المغربي  .١٨
١٢  عنصر الوقت مهم لدفع الحوار الوطني قدما: أمين عام جبهة النضال .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   غلبية ساحقةالحكومة اإلسرائيلية تصادق على صفقة تبادل االسرى مع حزب اهللا بأ .٢٠
١٣  من الفلسطينيين اذا ترأس الحكومة" نتسيرت عيليت"مستوطنة " تنقية"نتنياهو يعد بـ  .٢١
١٤    تطالب رعاياها بمغادرة سيناء فورا خوفا من هجوم للقاعدة"إسرائيل" .٢٢
١٤  %٣٦عدد الزوار اإلسرائيليين لمصر واألردن بنسبة ارتفاع  .٢٣
١٤    وطنية للهجرة تنشئ جهازاً "إسرائيل" .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤   نابلسفي  فلسطينيا بينهم شخصيات اعتبارية ٣٠قوات االحتالل تعتقل  .٢٥
١٥  تعد بزيادة كمية البضائع لغزة في حال استمر الهدوء"إسرائيل" .٢٦
١٥  جرح مواطنين بالرصاص المطاطييقمع مسيرة نعلين وياالحتالل  .٢٧
١٥    إخطارات بهدم أكثر من عشرين منزال آخروتسلمقوات االحتالل تهدم منزال بالقدس  .٢٨
١٥  شح مواد البناء في قطاع غزة يحول دون البدء في إنشاء مبانٍ جديدة .٢٩
١٥  نادي االسير في الضفة يطالب اللجنة التنفيذية بااليفاء بالتزاماتها تجاه االسرى .٣٠
١٦  االت على رموز وشخصيات اعتبارية بمدينة نابلسمركز أحرار يستنكر حملة االعتق .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٤٠:         العدد                  ١٦/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

١٦  مؤسسة األقصى تحذر من ردم اإلحتالل جزءا من مقبرة باب الرحمة إلقامة حديقة عامة .٣٢
١٦   وفاة فلسطيني في نفق جنوب غزة .٣٣
١٦  ٢٠٠٦ و٢٠٠١خريج جامعي بين عامي  ألف ٨١: دراسة .٣٤
١٧   مع حزب اهللا األسرىأهالي غزة يطالبون بعودة أبنائهم ضمن صفقة تبادل .٣٥
   

   :صحة
 ١٧  من كارثة صحية بفعل نقص األدويةوزارة الصحة تحذر .٣٦
 ١٧  !يحاصر اإليدز. ..حصار غزة  .٣٧
 ١٧  الهالل األحمر يصدر تقريره نصف السنوي بشأن اإلعتداءات اإلسرائيليلة على طواقمه .٣٨
   

   :لبنان
١٨ حمر الدولي لى الصليب األإسيرين القتيلين لديه حزب اهللا سلم جثتي الجنديين األ .٣٩
١٨  إقراراً رسمياً بالهزيمة على تبادل األسرى " إسرائيل"حزب اهللا يعتبر موافقة  .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٨  "لقيادة العامة"يين ينتمون لـ تونسثمانيةرفات عملية تبادل األسرى تشمل : منظمة حقوقية .٤١
   

   :دولي
١٨   بالزيارة في أقرب فرصةوسأقوم غزةغاء زيارتي للتهديدات جدية كانت السبب إل :بلير .٤٢
١٩   صعباًسالم بحلول نهاية العامال يجعل الوصول الى "سرائيلإ"الوضع السياسي في : بلير .٤٣
١٩   أوروبية للشرق االوسط" طة طريقخري"كوشنير يدعو الى  .٤٤

   
    :حوارات ومقاالت

١٩  أنطوان شلحت"... اسرائيل" في »المدنية«تأثير المؤسسة العسكرية على قرار المؤسسة  .٤٥
٢٦   كوبي نيف-معاريف... متى نعترف بحقيقة تنفيذنا مذبحة صبرا وشاتيال؟ .٤٦
٢٧  سيفر بلوتسكر... ..!سلة أخطاءاولمرت  .٤٧
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  
  

   والتهدئة على كف عفريتالمصالحة بين الفلسطينيين مستعصية وممنوعة:  صنعاءمنمشعل  .١
رئـيس المكتـب الـسياسي      أن  : ابو بكر عبد اهللا    عن مراسلها    صنعاء من ١٦/٧/٢٠٠٨ النهار   ذكرت

ل أكد التزام الحركة المبادرة اليمنية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتمسكها بهـا،            علحركة حماس خالد مش   
ترتب عليها مبادرة كريمة من الرئيس علي عبد اهللا صالح في االتـصال             "مشيرا إلى أن زيارته لصنعاء      

  ".ات الحقة في المصالحة الفلسطينيةبعدد من المسؤولين العرب من أجل االتفاق على خطو
تحقيق المـصالحة بـين الفلـسطينيين مستعـصية         "وكان مشعل صرح قبيل مغادرته صنعاء أمس بان         

لكني أقول ان المصالحة الفلسطينية ضرورة وستتحقق سواء بمحمود عباس أو بغيـره، الن              ... وممنوعة
تحقيق المـصالحة   "ت إلى عوائق تحول دون      ولف". المصالحة لدينا هي دين وضرورة وطنية وإستراتيجية      
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الفلسطينية وتتمثل في الفيتو األميركي واإلسرائيلي إلى حفنة المستشارين المحيطين بالسلطة الفلـسطينية             
  ".التي ترى أنها مستفيدة من حال االنقسام الداخلي

رحبت بهـا   " التي   دعت إلى الحوار مبكرا وكانت أولى المبادرات من الرئيس اليمني         " حماس"وذكر بأن   
لكن السلطة سحبت توقيعها على إعالن صنعاء بعدما خيرتها إسرائيل بـين            ... حماس قبل التعديل وبعده   
وأكد أن جهودا كبيرة بذلت للحوار من جانب سـوريا والـسعودية والـيمن              ". السالم أو المبادرة اليمنية   

كلها فشلت على رغم أن حماس بادرت        "ومصر والسودان والسنغال واألمين العام لجامعة الدول العربية       
  ".الى الموافقة على نتائجها فيما بعض المبادرات توقفت بعد تواصلها مع قيادة السلطة الفلسطينية

العدو الصهيوني فشل في اجتياح غزة بسبب صمود المقاومة، مما جعـل إسـرائيل              : "وعن التهدئة، قال  
هي اجتياح غزة على رغم كونه مكلفـا، والخيـار   تعيش في قلق، ووجدت نفسها في مفترق ثالث طرق        

: وأضـاف ". الثاني هو استمرار االستنزاف الذي أرهق االسرائيليين، أما الخيار الثالـث فهـو التهدئـة              
وضعوا شروطا أمامنا ومنها تسليم جلعاد شاليت والتوقف عن تهريب السالح ورفضنا ذلك وتراجعـت               "

وقف العدوان وفتح المعابر ووقف الحصار ونجحنا فيـه،         إسرائيل عن شروطها وأصررنا على ضرورة       
لكننا لم ننجح في أمرين اثنين، األول عدم شمول التهدئة لتطبق في الضفة الغربية بسبب عـدم وجـود                   

  ".المساندة لنا في هذا الموقف، أما األمر الثاني فهو فتح معبر رفح الذي يفصل غزة عن مصر
الذي يتحجج ببعض الصواريخ التـي      "يت بسبب التعنت اإلسرائيلي     والحظ أن التهدئة اآلن على كف عفر      

ال مبرر لها التي يطلقها من بعض األشخاص في غزة الذين طابت لهم المقاومة اآلن ألنهم ال يريـدون                   
وشدد على انه ال خـوف علـى المقاومـة مـن التقـارب              ". مصلحة للشعب الفلسطيني على يد حماس     

الرئيس السوري أكد لي شخصيا أنه لن يقبل أن يتحول الجوالن           "إلى أن     السوري، مشيرا     -اإلسرائيلي  
  ".موقف صلب وقوي"، واصفا الموقف السوري بانه "عبئا على سوريا

المقاومة تناور وال تفاوض ألنها ال ثقة لها بالعدو الصهيوني          "وعن المفاوضات مع اإلسرائيليين، قال إن       
  ".ن موقع االقتداروالتطور المهم هم أن المقاومة تناور م

مشعل دعا األحزاب السياسية اليمنية والعلماء       أن   :صنعاء من ١٦/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت
إن اسـتمرار   "وقال في محاضـرة      .والشخصيات االجتماعية والسياسية إلى التركيز على فتح معبر رفح        

 ألن استمراره مغلقا يعني أن مليوناً       إغالق معبر رفح يعد جريمة بحق اإلنسانية وبحق الشعب الفلسطيني         
  ".ونصف مليون إنسان يعيشون في اكبر سجن في العالم

تفتح في حين أن معبر رفح ال يفتح تماما رغم أن           " إسرائيل"المعايير اليوم اختلفت فالمعابر مع      "وأضاف  
سفر للعـالج،   فلسطيني في غزة مريض وبحاجة إلى ال      ١٤٠٠مشير إلى أن هناك     .. المعبر لمرور البشر  

  ".يغلقون المعبر" من المرضى استشهدوا، محمالً المسؤولية من ٢٠٦ومؤكداً ان 
أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وستتحقق سواء بمحمود عباس أو بغيره ألن المـصالحة             "وأكد مشعل   

ت أولى  دعت الى الحوار مبكراً وكان    " حماس"ولفت إلى أن     ".لدينا هي دين وضرورة وطنية واستراتيجية     
  ".قبل وبعد التعديل" حماس"المبادرات من الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح التي رحبت بها 

مصادر مطلعة في  أن :صنعاء من مهيوب الكمالي عن مراسلها ١٦/٧/٢٠٠٨ اإلتحاد اإلماراتية ونقلت
رة اليمنية صنعاء، أكدت أن وفد حركة حماس برئاسة مشعل اشترط مجددا ادخال تعديالت على المباد

وان مباحثاته مع المسؤولين اليمنيين لم تسفر عن نتائج جديدة، ما دفع الرئيس علي عبد اهللا صالح الى 
مواصلة جهوده بالتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا 

   .ليفة بن حمد آل ثانيبن عبد العزيز، والرئيس المصري حسني مبارك، وامير دولة قطر خ
وقالت المصادر ان الرئيسين صالح وعباس اتفقا على أن يطرح على وفد حماس قبول تطبيق بنود 
المبادرة اليمنية بهدف إنهاء االنقسام، الفتاً إلى أن وفد حماس برئاسة مشعل رفض بشدة المقترح، على 

  .ا قبل التطبيقاعتبار أن موافقتهم على المبادرة كانت للتحاور حول بنوده
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  غزة لته إللغاء زيارى بليربالضغط عل  وأطراف أخرى"إسرائيل"تتهم و  تندد هنيةحكومة .٢

حكومة هنيـة المقالـة    أن  رائد الفي ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٦/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
للجنـة الرباعيـة    وأطراف أخرى وأسفرت عن إلغاء مبعوث ا      " إسرائيل"نددت بالضغوط التي مارستها     

الدولية طوني بلير زيارته إلى قطاع غزة، وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها طاهر النونـو إن                 
مارست ضغوطاً كبيرة ونجحت في منع بلير من زيارة القطاع كي ال يتسنى له اإلطالع على                " إسرائيل"

واتهم النونو أطرافاً أخـرى      .ل في غزة  حجم الكارثة التي يسببها الحصار والجرائم التي ارتكبها االحتال        
. مارست الضغوط على بلير، مع أن الحكومة اتخذت كل التدابير واإلجراءات األمنيـة لتـأمين زيارتـه     

وكانت الشرطة الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة نشرت عناصرها لتوفير الحمايـة              
  .لبلير

 بلير بنفسه اآلثار الكارثية لجرائم االحتالل وحـصاره الظـالم بمـساندة             كنا نأمل أن يرى   "وقال النونو   
، مؤكداً أن القطاع سيبقى مفتوحاً أمام الزائرين الـراغبين          "واشنطن وبعض األطراف في المجتمع الدولي     

  .في الوصول إليه لكسر الحصار واإلطالع على حجم معاناة الفلسطينيين
 رئـيس الـوزراء      إلـى أن    حامد جاد  ،غزة قالً عن مراسلها في   ن ١٦/٧/٢٠٠٨الغد االردنية   وأشارت  

الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أكد أن بلير الغى زيارته لقطاع غزة بناء على طلب من رئـيس وزراء                  
وقال هنية فـي مقابلـة       ".حتى ال يرى كارثة الحصار    "االحتالل أيهود أولمرت وقادة الجيش اإلسرائيلي       

افة التدابير األمنية الالزمة إلنجاح زيارة بلير ولكننا فوجئنا بالـضغوطات األمنيـة         اتخذنا ك "متلفزة أمس   
اإلسرائيلية الهائلة عليه وفوجئنا بعودته بناءا على طلب من أولمرت وقادة االحتالل حتى ال يرى كارثـة                 

 اآلثـار   وأوضح هنية أنه كان يرغب في أن تتم تلك الزيارة كي يطلع المبعوث الدولي علـى                ".الحصار
التدميرية للحصار اإلسرائيلي ويقوم بدورة كممثل أممي بالضغط علي الرباعية لترفع عصاها الغليظـة              

  .عن الشعب الفلسطيني وتتخذ قرارات جريئة لرفع الظلم عنه
 .، د المقالـة حكومة  ال المستشار في وزارة الخارجية ب      إلى أن  غزةمن   ١٥/٧/٢٠٠٨ قدس برس ولفتت  
إللغاء زيارته لقطاع غزة، خـشية أن       " الجانب اإلسرائيلي سعى للضغط على بلير،        أكد أن  يوسف، أحمد

إن الغـاء بليـر     "،  "قدس بـرس  "وقال لوكالة    ".الحصار عن غزة   تشكل هذه الزيارة بداية ايجابية لرفع     
الحكومة، أو حركة حماس، الزيـارة ألغيـت بـضغط مـن الطـرف               لزيارته ليست لها عالقة بنا في     

الزيارة  وأشار يوسف إلى أن السلطات إسرائيلية استخدمت الطريقة التقليدية للضغط إللغاء           ".اإلسرائيلي
إللغـاء أي   " إسـرائيل "من قبـل     هذه هي الطريقة المتبعة   "، الفتاً االنتباه إلى أن      "تحذيرات أمنية "بوجود  
  ".شيء

لـو  "يارة، ولكنه وصفها بأنها     الز وأوضح يوسف أن الحكومة في غزة لم تكن تعلق آماال كبيرة على هذه            
سيستمع مباشرة من رجال أعمال     ) بلير(اإلنسانية، كونه    تمت ستكون بادرة ايجابية تحمل بعض المعاني      

  .، حسب تقديره"الفلسطيني عن الحصار المفروض على الشعب
  
  مصالحةالوالرئاسة غير جادة في إنجاح  انتهاكات االحتالل ال تبشر بصمود التهدئة: صيام .٣

  توقع وزير الداخلية الفلسطيني في غزة سعيد صيام عـدم صـمود الهدنـة بـين الفلـسطينيين                 :نعاءص
صـواريخ مـن     واإلسرائيليين رغم أنها جاءت بطلب إسرائيلي، ونفى وجود معتقلين على خلفية إطالق           

ت إلى جنب مـع دوريـا      غزة باتجاه المستوطنات الصهيونية، مؤكدا أن شرطة الرئيس عباس تقوم جنبا          
 حماستشملها، وصف زيارة وفد حركة       االحتالل باعتقال مقاومين في الضفة الغربية رغم أن التهدئة ال         

  ".بالناجحة والجيدة" إلى اليمن
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إن " إلى اليمن    حماسعلى هامش زيارته ضمن وفد      " قدس برس "وقال صيام في حديث خاص مع وكالة        
الشعب الفلسطيني ال يبشر باستمرار      يلي ضد ما يحدث على األرض من خروقات مستمرة للعدو اإلسرائ        

  ". التهدئة بين الجانبين
وقـال  " غير جادة "وحول دعوة الرئيس عباس إلى إجراء حوار فلسطيني شامل أكد صيام أن هذه الدعوة               

المعطيات والوقائع ما يثبت ذلك؛ فلقد أفشل فريق سـلطة           عندما نؤكد أنها دعوة غير جادة فإن لدينا من        "
السنغال بين حركتي حماس وفتح، وتأكد لألخ الرئيس السنغالي أن قيـادة              الحوار الذي جرى في    رام اهللا 
اليمنيـة   على المبادرة ) إعالن صنعاء (تريد نجاحا للحوار الفلسطيني الداخلي وسبق أن أجهضوا          فتح ال 

الن وقيادتهم بـرام    على اإلع  فقد الحظ الجميع تلك الخالفات العميقة بين ممثليهم في صنعاء الذين وقعوا           
أفشلوا اللقاء في غزة الذي كان مقررا بين حماس          اهللا وذلك قبل أن يجف حبر التوقيع على اإلعالن، كما         

برئاسة إسماعيل هنية وفتح برئاسة حكمت زيد، وظهر إصرارهم على إبقاء القطيعة واستمرار الـصدع               
فـي   ممارسات القمعية ضد أبنـاء حمـاس   أثناء زيارة أبو مازن إلى دمشق، وكذلك تصعيد ال         الفلسطيني

إنجاح مساعي رأب    الضفة المحتلة بعد إعالن مبادرة عباس، كل ذلك ال يمكن تفسيره إال بعدم الجدية في              
  ".الخالفات وجمع الفرقاء

  ١٥/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
  حركة المعابر في غزة ما زالت ضعيفة:  فلسطينيمسؤول .٤

يخفـف   كة المعابر في قطاع غزة لم تشهد انفراجاً ملحوظاً         أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة أن حر      :غزة
الحصار المفروض عليه، على الرغم من مرور أسابيع عديدة على سريان التهدئة، فمعبر رفـح البـري                 

 معطلة، أما المعابر التجارية فشاحنات قليلة تستطيع المرور وتزويـد القطـاع            مغلق وحركة المواطنين  
وأوضـح المـسؤول     .اك سلع كثيرة ما زالت ممنوعة من دخول القطـاع         باالحتياجات الضرورية، وهن  

سمحت بدخول  " إسرائيل"أن   اإلعالمي في إدارة المعابر في قطاع غزة محمد عدوان في تصريح صحفي           
 طن، وأكد أن هذه الكمية جيدة ما لم يتالعب الجيش اإلسرائيلي            ٩٥٠٠حوالي   أي" حصمة" شاحنة   ١٦٠
وأكد أن   .لكنه أشار إلى عدم فائدة كل ذلك في ظل عدم وجود أسمنت وحديد بناء             إغالق المعابر،    بعملية
كرم ابو سالم، فهو      طن غاز دخلت من المعبر، أما بخصوص معبر        ١٦٠ ألف لتر سوالر عادي و     ٣٥٠

اإلسرائيلي يتذرع باألوضاع األمنية،     مغلق إلى اآلن رغم الوعود بفتحه أول األسبوع الحالي لكن الجانب          
 ٢٠٠ شاحنة، بالمقابل القطاع يحتاج إلى       ٨٥دخل أمس   : "وعن معبر صوفا قال عدوان     .حد تعبيره على  
وطالب عدوان بفتح معبـر      " شاحنة يوميا  ١٢٠من البضائع، وللعلم فإن المعبر ال يستوعب سوى          شاحنة

ه القـصوى،   أن يعمل معبر كارني بطاقت     إذا أراد االحتالل إدخال الكميات المطلوبة يجب      : "كارني وقال 
  ".شاحنة يوميا لكن الجانب اإلسرائيلي يقوم بإغالقه ٥٠٠كونه اكبر معبر مجهز، حيث يستطيع إدخال 

القريـب، لكـن     وعن معبر رفح البري ، قال عدوان أن هناك وعودا بفتح المعبر ثالثة أيام في الوقـت                
 مواطن بحاجـة    ٧٠٠٠م ان   بالرغ الجانب المصري في الستة أشهر األخيرة لم يفتح المعبر سوى مرتين          

 حالـة   ٤٠٠٠وطالب عدوان مصر بفتح المعبر، مؤكدا أن معبر رفح يستوعب يوميا             ".شديدة إلى السفر  
  .تم العمل فيه بشكل منتظم للسفر ان

  ١٥/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  
 حماس تكرس االنقسام وحديث أولمرت لإلعالم فقط:  ربهعبد .٥

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، فـي           أكد أمين سر اللج    :عبد القادر فارس   -غزة  
أن حديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت خالل مؤتمر االتحاد من أجـل             " عكاظ  "تصريح لـ   

المتوسط، عن تقدم كبير في عملية السالم مع الفلسطينيين، هو كالم لإلعالم فقط، مشيرا الى أن الجانـب                
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 بأي تقدم سواء في القضايا الحياتية اليومية، أو في قضايا الوضع النهائي، وقال لقـد                الفلسطيني لم يشعر  
أكدنا أنه إذا ما تواصلت المماطلة اإلسرائيلية، وعدم تقديم شيء للجانب الفلسطيني، فإننا سنعيد حساباتنا               

ح عـدد مـن     في استمرار المفاوضات، فال يكفي أن يتحدث أولمرت للرئيس عباس عن نيته إطالق سرا             
  .األسرى مثال، فالمطلوب هو إطالق سراح كافة األسرى من السجون اإلسرائيلية

وحول الحوار الفلسطيني في ظل التحركات الجارية، أوضح أن القيادة الفلسطينية اقترحت على مصر أن               
موقـف  تبدأ عملية استطالع لمواقف فصائل فلسطينية على أن تمثل منظمة التحرير كافة فـصائلها، ألن   

منظمة التحرير بشكل عام موقف واضح من قضايا الخالف مع حركة حماس، مؤكدا على ضرورة إنهاء                
وأضاف أن القيادة الفلسطينية لن تقبل في الحاضر وال في المـستقبل أن يكـون سـيف                 . انقالب حماس 

في كل وقـت    االنقالب العسكري لحماس وفرض األمر الواقع بالقوة مسلطا على رقبة الشعب الفلسطيني             
. لحل الخالف السياسي، منوها في الوقت ذاته انه ال توجد عند حماس أية نية للدخول في عملية سياسـية             

وقال إن حماس تقوم بأعمال عديدة من اجل تكريس االنقسام وفرض االنقالب كأمر واقع بحيث تـصبح                 
زبيـة وإنهـاء المـشروع      غزة في ناحية والضفة في ناحية أخرى بأي ثمن ألنهم يريدون مصالحهم الح            

 .الوطني الفلسطيني
  ١٦/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
   وتكشف عن ضغوطالبيان الختامي لقمة المتوسط مصدومة من السلطة .٦

بالبيـان الختـامي    " صدموا"أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ان الفلسطينيين          : البيان
لعـدم إفـشال    " لضغوطات قوية جدا  "نهم تعرضوا   لك" خيب آمالهم "الذي  " االتحاد من اجل المتوسط   "لقمة  

تعرضنا لضغوط قوية جدا وقيل لنـا  "الدولية  " فرنسا"وصرح المالكي إلذاعة    . انطالقة االتحاد المتوسطي  
وأوضح ان الفقـرة فـي وثيقـة         ".اننا سنكون مسؤولين عن الفشل اذا لم نتوصل إلى اتفاق حول النص           

" مرجعيات" حول تسوية النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني لم تذكر قطعا          األساسية،" االتحاد من اجل المتوسط   "
لماذا حذفت المرجعيات تماما؟ وعلى أي أسـاس؟        "وقال  . عملية السالم مثل قرارات مجلس األمن الدولي      

معتبرا انه تم تغيير النص في اخر لحظة        " لم نتلق اي شروحات مرضية    . وألي سبب؟ ال نعلم حتى اآلن     
عـدة  (بـل ان    " لم نصدم ونفاجأ نحن الفلسطينيين فقط     "واضاف   .فا عن المشروع االول   حتى اصبح مختل  

لم نكن مستعدين لتحمل    "مضيفا  " الخيبة"وأعرب المالكي عن    ). أعربت عن تحفظاتها حول النص    .. بلدان
  ".مسؤولية فشل امر كنا نريد نجاحه من اعماق قلوبنا

  ١٦/٧/٢٠٠٨البيان االماراتية 
  
  قل أعضاء بلدية في نابلس يعتاالحتالل .٧

" إسرائيل" واصلت   : محمد ابراهيم  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/٧/٢٠٠٨البيان االماراتية   نشرت  
وقال نائب رئيس بلدية     .وأسرت عضوين من المجلس البلدي لبلدية نابلس      . أمس حملتها على مدينة نابلس    

م قتلوني عضو المجلس البلدي ونجلـه مـصعب          حافظ شاهين إن قوات االحتالل اعتقلت حسا       .نابلس د 
قتلوني ونائبة رئيس بلدية نابلس للشؤون اإلدارية خلود المصري وزوجها عمار المصري بعـد اقتحـام                

 عبد الرحيم الحنبلـي،     .وشملت االعتقاالت ايضا رئيس لجنة زكاة نابلس السابق د        . منازلهما في المدينة  
" االتحاد"محيي الدين السلعوس وعضوة الهيئة االدارية لجمعية        " سائياالتحاد الن "والمدير المالي لمستشفى    

  .وحنين دروزة ونجلها عامر العموري
 الـسلطة الفلـسطينية      إلى أن   محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة  وأشارت  

 وقـال  ،االجراءاتهذه ي وردت السلطة بتحد . سياسياً في نابلستحركت لمواجهة االجراءات اإلسرائيلية  
، مشيراً الـى أن هـذه       "ستحمي مؤسسات المدينة  "إن السلطة   " الحياة" جمال محيسن لـ     .محافظ نابلس د  
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وأضاف محيسن أن االجراءات    . المؤسسات تعمل بترخيص من السلطة وليس إلسرائيل حق التدخل فيها         
 جرت مع السلطة حول اعادة فرض االمـن  بنسف وإلغاء كل االتفاقات والتفاهمات التي    "اإلسرائيلية تهدد   

  ".والقانون في المدينة
وواصل المسؤولون في السلطة التقاطر على نابلس، وزيارة المؤسسات المغلقة واالعالن عـن بـرامج               

وقال مسؤولون فـي القيـادة       .وزارها أمس وزيرا الشؤون االجتماعية والحكم المحلي      . لتقديم الدعم لها  
  .ة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين السلطة وإسرائيل حول هذه االجراءاتالفلسطينية إن المرحل

  
   رئيس بلدية السموعاإلفراج عن بنطالبويو البلديات األسرى يتضامنون مع نابلس مسؤولو .٨

 أصدر رؤساء وأعضاء مجالس البلديات الفلسطينية األسرى في سجون االحـتالل اإلسـرائيلي،          :رام اهللا 
ه تضامنهم مع بلدية نابلس في وجه اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي، وطالبوا فيه بـاإلطالق              بياناً أعلنوا في  

   .الفوري لسراح رئيس بلدية السموع المعتقل في سجون جناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس
  ١٦/٧/٢٠٠٨ قدس برس

  
  "إسرائيل"ـ تحكم باإلعدام على متّهمين بالعمالة لالسلطة .٩

أمـس   أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية،         :  محمد يونس  -رام اهللا   
التخـابر مـع    "حكماً باالعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على شخصين من محافظة الخليل دينا بــ               

وصدر الحكم حضورياً على المتهم وائل سعيد، وغيابياً على المتهم محمد سـعد، بعـد إدانتهمـا          ". العدو
إن " الحيـاة "وقال رئيس المحكمة العسكرية القاضي عبدالكريم المـصري لــ           . بالتهمة المنسوبة إليهما  

وأضـاف أن المـدانين     ". التخابر مـع العـدو    " شخصاً متهمين بـ     ١٢المحكومين جزء من شبكة تضم      
ـ           أربعة من    مواطناً فلسطينيياً، مشيراً الى أن     ٣٩متورطان مع عدد آخر من المتهمين في إلحاق ضرر ب

هؤالء المتضررين قُتلوا على أيدي الجيش اإلسرائيلي بعد االبالغ عن مواقعهم، فيما تعـرض آخـرون                
  .لالعتقال وحكم على بعضهم بالسجن مدى الحياة

  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  خصوصية لبنان تفرض على الفلسطينيين تجميد كل خالفاتهم في الخارج:  زكيعباس .١٠

 لتحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي النقاب عن أن أربـع دول عربيـة              كشف ممثل منظمة ا    :بيروت
والكويت، وأشار إلى    هي التي تساهم في إعادة إعمار مخيم نهر البارد وهي السعودية واالمارات وقطر            

فيما بلغ الرقم الحقيقي الذي تعهدت به         مليون دوالر،  ٢٥٠أن مجموع االستعدادات العربية للمساهمة بلغ       
 مليون دوالر، في حين ان تكاليف االعمـار         ١١٣البارد هو    مؤتمر فيينا المتعلق بإعمار مخيم نهر     دول  

   .مرشحة للزيادة مع الوقت وارتفاع االسعار  مليون دوالر٤٥٠تصل الى 
اعمـار  "في بيروت حـول      ولفت زكي في لقاء حواري نظمته الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق،          

 االنتباه إلى التطورات التي عرفها لبنان على المستوى السياسي سواء تعلق          " ؤتمر فيينا مخيم البارد بعد م   
مـن امكانيـة     األمر بوجود رئيس جديد، وحكومة جديدة، واعتبر ذلك مما يعزز الثقة بلبنان، كما يعزز             

مع احـد او    نحن لسنا طرفاً     نحن على اتصال بكل االطراف اللبنانيين،     : "المساهمة باعمار البارد، وقال   
بمعاناتهم، كيف يعملون معاً، يكننا تحقيـق انجـازات          ضد احد، واذا عرف لبنان بمعاناته، والفلسطينيون      

  ".كبرى
عنها خالل أيام     فصيال فلسطينياً في لبنان نجحوا في تشيكل لجنة عليا سيصدر          ١٦وكشف النقاب عن أن     

تفرض علينـا ان نجمـد كـل         صية لبنان إن خصو "وثيقة مهمة حول الوجود الفلسطيني في لبنان وقال         
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مشعل في دمشق فانا اجتمع كل يوم مع         خالفاتنا في الخارج، فاذا لم يجتمع الرئيس عباس مع االخ خالد          
  ".الفلسطيني كما من اجل تعزيز االستقرار في لبنان اسامة حمدان في لبنان من اجل حماية شعبنا

  ١٥/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
 تهالك المحلي وهو مسؤول شخصياً عن إغالق معبر رفح مبادرة عباس لالس: الزهار .١١

الدكتور محمود الزهار، أحد ابرز صناع القرار '' حماس''قال القيادي في  :عبدالرحيم حسين -  رام اهللا
وصلت إلى طريق ''ان الجهود المبذولة فيما يتعلق بالحوار '' االتحاد''في قطاع غزة، في حديث الى 

ال يريد الحوار وال يسعى '' فتح''على اإلطالق، هناك طرف مهيمن داخل حركة ال شيء ايجابيا . مسدود
عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية كان قد طالب أطرافا . للوحدة، نتيجة ضغوطات خارجية

واتهم . ''هذه الضغوط لم تتوقف حتى اآلن. دولية بالكف عن التدخل لعرقلة جهود المصالحة الفلسطينية
 محمود عباس شخصيا، بإعاقة الكثير من المبادرات لرأب الصدع الفلسطيني، رغم مبادرته التي الرئيس

مبادرة لالستهالك المحلي وليست من اجل إعادة الوحدة ''أعلن عنها مؤخرا، والتي وصفها الزهار بأنها 
 .متهما عباس أيضا، بأنه يقف خلف منع إعادة فتح معبر رفح'' بين الضفة وغزة

غير واعية، ولم '' فتح''المشكلة أن قيادة . المشكلة لم تكن يوما بالوساطات العربية او االسالمية''وتابع 
تنضج إلنجاح الحوار، وكل ما يقال اآلن عن العودة للحوار هو لذر الرماد في العيون، ومن باب اللهو، 

) الدولية(ط الرباعية الموافقة على شرو'' حماس''يريد من '' أبو مازن''. فالحقيقة أصبحت واضحة
. وااللتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها االعتراف بإسرائيل، من اجل إنجاح الحوار

المشكلة في البرامج السياسية المطلوبة كاستحقاق، . ال توافق على ذلك وغير معنية به إطالقا'' حماس''
 .''وضغوط الجغرافيا السياسية

أولمرت خارج من الحلبة إن عاجال أم آجال، .. حلة قد ال تشهد حوارا، فلندعها تمرهذه المر''وأوضح أن 
لننتظر . ليغـير من موقفـه'' أبو مازن''وبوش مغادر مع نهاية العام، وقد يسهل هذا األمر نسـبيا على 

  . ''ونر
ريخ من قطاع غزة في اآلن إلطالق الصوا'' فتح''التابعة لحركة '' كتائب األقصى''لماذا تبادر ''وتساءل 

ورضيت باالعتقال الطوعي، وطلب الغفران ) في الضفة(الوقت الذي قامت فيه بتسليم أسلحتها للسلطة 
واضاف ان .. من إسرائيل، أال يفهم هذا بأنه مناكفة سياسية، وطعن في ظهر المقاومة في القطاع ؟

وحول  .''ة لقطاع غزة كي يلتقط أنفاسهاآلن وافقت على التهدئة كخطوة تكتيكية إلعطاء الفرص'' حماس''
االنتخابات المبكرة وإمكانية ان تكون مدخال مناسبا إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية، وتساءل 

 .''.أم أن األمر ال يتعدى كونه مصلحة اميركية؟. لماذا االنتخابات اآلن؟''الزهار 
أبو مازن مسؤول ''ع الجانب المصري، قال وعن إمكانية إعادة فتح وتشغيل معبر رفح بالتوافق م

يعاقب قطاع غزة بأكمله '' ابو مازن''. مسؤولية كاملة عن عرقلة الجهود إلعادة فتح معبر رفح وتشغيله
بل انه يستعدي كل األطراف التي تحاول المساهمة في '' حماس''من اجل مصالحه الخاصة، وال يعاقب 

 .''اس مسؤول عن إغالق المعبر مسؤولية كاملةالرئيس عب. فتح المعبر وإعادة تشغيله
قد كشفت ظهر الضفة الغربية عندما وافقت على تهدئة في غزة '' حماس''ونفى الزهار بشدة، ان تكون 

أم . كتائب األقصى موجودة في الضفة الغربية، فلماذا ال تستمر بالكفاح المسلح ؟''فقط، متسائال، أليست 
 .''.ومن قطاع غزة فقط ؟'' ماسح''أن الكفاح المسلح إلغاظة 

  ١٦/٧/٢٠٠٨اإلتحاد اإلماراتية 
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   والجهاد تنفيان خبر نقل مقريهما من دمشق إلى بيروتحماس .١٢
زعم موقع إسرائيلي أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي قـد          :  العرب – بيروت   - وديع عواودة  -حيفا  

 .والعمل فيها تحت مظلـة حـزب اهللا       شرعتا في تحضيرات عملية لنقل مقارهما من دمشق إلى بيروت           
فقد بدأت قوات حزب اهللا والحرس الثوري اإليراني بترميم مبـانٍ فـي حـي               " تيك ديبكا "وبحسب موقع   

ويعزو الموقع االنتقـال المزعـوم       .الضاحية في بيروت كي تُستخدم مقرا للحركتين ومنزال لرؤسائهما        
كما يرجح أن ذلك سيكون خروجا      " ضغوط"ن جراء   لرغبة الجهاد اإلسالمي بمغادرة العاصمة السورية م      

كـذلك يـشير     .مؤقتا ريثما ينهي الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي زيارته لدمشق في الخريف المقبل           
الموقع الحتمال اتفاق سوريا مع حزب اهللا وبالتنسيق مع إيران على وضع الملـف الفلـسطيني بيـدي                  

 . على بيروت ومشاركته في الحكومة اللبنانية الوشيكةالمقاومة اللبنانية عقب هيمنة حزب اهللا
مصادر مطلعة في حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في بيروت نفت صحة ما ورد في الخبر واعتبرت                

تي في سياق التضليل والتشويه المتواصل من االحتالل اإلسرائيلي، وأكدت المصادر عدم حـصول              يأأنه  
 .ر لتغيير هذه المواقعأي تغيير في مواقعها، أو أي تحضي

 ١٦/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  في نوعيتها من حيث الوقاحةىتصريحاته هي األول:  األحمدى نزال يرد علمحمد .١٣

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، محمد نزال، أمس الثالثاء في             : زهير اندراوس  -الناصرة
لحركة فتح ورئيس كتلتها فـي المجلـس        المجلس الثوري   عضو  مكالمة هاتفية من دمشق إن تصريحات       

 هي تصريحات بذيئة للغاية وخارجة عن المألوف في الساحة الفلسطينية، مشددا            ،التشريعي عزام األحمد  
 ى عزام األحمد، الفتا إل    ىوحمل نزال بشدة عل   .  الدبلوماسية بصلة  ى أن تصريحات األحمد ال تمت إل      ىعل

 .عربي بأن خالد مشعل هو إنسان كذاب ترتد عليهأن التصريحات التي قال فيها لـ القدس ال
 بها عزام األحمد لــ      ىوقال نزال إنه ال يبدي استغرابه أو دهشته أو مفاجأته إزاء التصريحات التي أدل             

القدس العربي، بالنسبة لخالد مشعل، قال نزال، فهو أصدق منه ومن رئيسه محمود عباس، وهذا التطاول                
وقال نزال أيضا يبدو أن عزام األحمد كـان         .  من علي شاكلته   ىعليه ويرتد عل  من قبل األحمد إنما يرتد      

 ى إطالق هذه التصريحات، وهذه التصريحات هي األول       ىفي حالة عدم وعي شديدة، وهذه الحالة دفعته إل        
 . في نوعيتها من حيث الوقاحة وال أريد أن أقول الصراحة، ألن الوقاحة ليست صراحة

ركة حماس تريد أن تقيم إمارة إسالمية في فلسطين وأنهـا ال تقـاوم وال تريـد                 أما عن تصريحه بأن ح    
 ذلك هل يدلنا السيد عزام األحمد حول نوعية وماهية هذه اإلمارة اإلسالمية،             ىالوحدة فقال نزال ردا عل    

ك، هل مالحقة تجار المخدرات واللصوص والشاذين تأتي في سياق اإلمارة اإلسالمية، إذا كان األمر كذل              
 .فنعم اإلمارة اإلسالمية هذه

 أوامرها من الهيئة العامة لحركة اإلخوان المسلمين،        ىأما عن حديث عزام األحمد بأن حركة حماس تتلق        
فقال نزال لعل هذا أفضل من أن تكون مرجعيتنا أمريكا والدولة العبرية، نحن لسنا ممن تحركهم أمريكا                 

 .ق تعليمات وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايسوإسرائيل، ونحن لسنا من الذين يعملون وف
وحول اتهام األحمد بأن حماس شكلت بمساعدة إسرائيلية غير مباشرة لتكون بـديال لمنظمـة التحريـر                 
الفلسطينية رد نزال بالقول هذا االتهامات سخيفة، والجميع يعلم أن حركة حماس هي حركـة مقاومـة،                 

تهام يشمل كل من قام بانتخاب حركة حماس في االنتخابات التشريعية التـي             أن هذا اال  (...) ويعلم عزام   
 والتي كما نعلم جميعا فازت فيها حركة حماس، وأكثر من ذلك، فهذا االتهام هـو                ٢٠٠٦جرت في العام    

 درجـة   ىاتهام للشعب الفلسطيني برمته، هذا الشعب الذي انتخب حركة حماس، ألن شعبنا الفلسطيني عل             
 .الوعي، وال يمكنه أن يقوم بانتخاب حركة عميلة إلسرائيلكبيرة من 
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أما بالنسبة لتصريح عزام األحمد بأن أي لقاء يتم بين حركة حماس وبين حركة فتح هو بمثابـة خيانـة                    
 مع حركة حمـاس مـرارا،       ىفقال نزال إن هذا التصريح هو تصريح غريب، فعزام األحمد كان قد التق            

 .  كان صاحيا عندما تمت تلك اللقاءاتوالسؤال الذي يطرح نفسه هل
  ١٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تطورات ايجابية في مواقف الفصائل بشأن الحوار الداخلي : الرجوب .١٤

، النقـاب عـن أن الحـوار        )فتح(كشف اللواء جبريل الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة         : القدس
ة عربية في مصر، مشيراً إلى وجود قـرار         الوطني الفلسطيني سينطلق في بداية شهر آب المقبل برعاي        

  .مصري بمواصلة رعاية الحوار، ومعتبراً التهدئة في قطاع غزة مصلحة وضرورة وطنية
، في لقاء مع صحافيين فلسطينيين في القدس،امس، اعتقد بـأن  "األيام"وقال الرجوب، رداً على سؤال لـ     

 قضايا، وهـي أن     ٣ إذ أصبح هناك اجماع على       هناك تطوراً ايجابياً في موقف كل االطراف الفلسطينية       
هذه المسائل الـثالث    .. الحوار هو الطريق نحو الوحدة، وبرنامج عمل وطني، وان الدولة هي البوصلة           

زيارة الرئيس محمود عبـاس الـى دمـشق         : وأضاف. أسست لجهد وطني وعربي النهاء حالة االنقسام      
لحوار، ولديهم قرار بمواصلة رعاية الحوار الوطني،       مشجعة، وستساعد االخوة المصريين الذين رعوا ا      

الذي سيتم في بداية شهر آب بدعوة كل الفصائل لحوار وطني شامل تحت رعاية عربية كضمان إلخراج                 
  .القضية الفلسطينية من تجاذبات االجندات االقليمية

ق منطلقات ومفاهيم   يجب أن يتصرف الفتحاويون باخالقهم وبمقتضيات مصالحهم ووف       "وأكد الرجوب أنه    
ليس من حقنا أن نسقي حماس مـن        "، وقال   "ومبادئ وطنية فلسطينية خالية من المناكفات غير المسؤولة       
التزامنا بالتهدئة هو قرار ال يخضع لتأويل       .. كأس رفضنا ان نكون على مائدة العمل الوطني في الماضي         

ه ان يخرج من االطار ألننا شككنا في        وتفسير أي فرد أو مجموعة في الحركة ومن يخرج عن النص علي           
الماضي في وطنية من اتخذ هكذا عمليات اقصر الطرق الفشالنا، وال نقبل لفتح ان تحلـل لنفـسها مـا                    

  ".حرمته على االخرين، وان تلعب في ملعب االسرائيليين
  ١٦/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  زيارته إلى غزة وأطراف فلسطينية وراء إلغاء بلير "إسرائيل": أبو زهري .١٥

إسـرائيل  " قـدس بـرس   "لـ سامي أبو زهري في تصريحات خاصة     " حماس"اتهم المتحدث باسم حركة     
إلغاء زيارة توني بلير إلى غزة ناتجـة  " :وأطرافا فلسطينية بالضغط على توني بلير إللغاء الزيارة، وقال       

ية، ألن وصـول أي     وبعض األطـراف الفلـسطين     عن ضغوط كبيرة مورست من االحتالل اإلسرائيلي      
المفروض على غزة وإعالن فشل سياسـة الحـصار،          مسؤول دولي إلى غزة يعني عمليا كسر الحصار       

السياسية الرافضة لالعتـراف بـاالحتالل أو التخلـي عـن            في التمسك بمواقفها  " حماس"ومقابل نجاح   
ا علـى الـصعيد     يزور غزة سيكتشف حالة التحول الكبير خصوص       المقاومة، كما أن أي مسؤول أروبي     

  .، على حد تعبيره"كانت سائدة في المراحل السابقة األمني بعد حالة الفوضى التي
زيارة : "غزة، وقال  وأشار أبو زهري إلى أن إلغاء زيارة بلير لم يكن له أي عالقة باألوضاع األمنية في               

ي غـزة، وكانـت هنـاك       ترتيبها بالكامل مع الحكومة الفلسطينية ف      بلير التي كانت متوقعة إلى غزة تم      
 المستوى لتسهيل وتأمين الزيارة، وهذا ما يؤكد أن إلغاء الزيارة له دوافع سياسية             استعدادات أمنية رفيعة  

  .، كما قال"محضة مرتبطة بالضغوط اإلسرائيلية والفلسطينية
  ١٥/٧/٢٠٠٨ قدس برس
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  تجمد المفاوضات حول صفقة األسرىحماس .١٦
 حماس جمدت بدء المفاوضات حول تبادل األسرى مع إسرائيل بوساطة قالت مصادر إسرائيلية أن حركة

مصرية، وأبلغت وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، مساء أول أمس، االثنين، أن حماس لن 
ورجح مسؤول أمني إسرائيلي أن خطوة  .ترسل وفدا هذا األسبوع للقاهرة وأنها بحاجة إلى وقت للتفكير

 . على مصر في قضية معبر رفححماس تهدف إلى الضغط 
 ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  عناصرها في الضفة" مالحقة واعتقال" تطالب بوقف الجهاد .١٧

تقوم بهـا   " حمالت مالحقة واعتقال  "استهجنت حركة الجهاد اإلسالمي امس ما قالت إنها         :  د ب أ   -غزة  
وأكدت  .بوقف هذه الحمالت  األجهزة األمنية الفلسطينية بحق عناصرالحركة في الضفة الغربية ، مطالبة           

علـى خلفيـة االنتمـاء الفـصائلى        "الحركة في بيان رفضها المطلق لكافة أشكال االعتقـال الـسياسي            
 ".ال يخدم إال مصلحة االحتالل اإلسرائيلي"، مشددةً على أن ذلك "والتنظيمي

 السلطة ووقف كافـة     وطالبت األجهزة األمنية الفلسطينية باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون          
كما حثت الحركة القوى الوطنية واإلسـالمية        .حمالت المالحقة واالعتقال بحق عناصر الجهاد اإلسالمي      

 ".بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على أجهزة األمن والمسؤولين إلنهاء ظاهرة االعتقال السياسي"
  ١٦/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   الى لبنانالعائدينضمن وآخرين  دالل المغربي ورفات عزمي الصغير جثمان .١٨

أن بين رفات الشهداء الفلسطينيين العائدة إلى لبنان جثمان أحد قادة           " الحياة"علمت  :  وليد شقير  -بيروت  
العسكريين الرئيسيين هو عزمي الصغير الذي استشهد أثناء القتال ضد الجيش اإلسرائيلي في مدينة              " فتح"

وأبلغت عائلته من منظمة التحرير الفلسطينية بأن كـل         . ١٩٨٢لعام  صور الجنوبية عند اجتياحها لبنان ا     
  ).معظمهم من الفلسطينيين (٢٠٠الدالئل تشير إلى أن رفاته ستكون بين رفات الشهداء الـ

وثمة رواية انه قاتل مع كتيبته الى أن أبيد معظم أفرادها وفرغت الذخيرة منه فُأسر وأعدمه اإلسرائيليون                 
وهـو كـان   . ل على أسرهما، فيما خبأ مواطنون عائلته وأطفاله الثالثة في كنيسة المدينة     مع نائبه بعد قلي   

مسؤول القوة البحرية التي نقلت مجموعة الشهيدة دالل المغربي الى األراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيـذ               
وعائلته في  " تحف"عملية احتجاز شاحنة عسكرية اسرائيلية قرب تل أبيب، ولم تنجح السلطة الفلسطينية و              

  . عاما على رغم الوعود اإلسرائيلية٢٦الحصول على جثمانه منذ 
  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  عنصر الوقت مهم لدفع الحوار الوطني قدما: أمين عام جبهة النضال .١٩

عبي، عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر         شأكد أمين عام جبهة النضال ال     : نائل موسى  -رام اهللا   
لى ضرور ان موافقة حركة حماس على مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الـوطني              سمير غوشة ع  .د

تتطلب لتأكيد الجدية ان تعلن رسميا موقفها من تنفيذ المبادرة اليمنية، والتخلي عن عقلية المحاصـصة،                
  .عبر حوار وطني شامل تشارك فيه سائر القوى والشخصيات الوطنية

لدفع الحوار المنشود قدما، وبما يسهم في تقريـب شـعبنا مـن             وشدد غوشة على اهمية عنصر الوقت       
االنتصار وتحقيق مشروعه الوطني ويخفف من معاناتة الناجمة عن اسـتمرار االحـتالل ومممارسـاتة               

  .العدوانية واالجرامية، وجراء االنقالب وتداعياتة التي مست بكافة اوجة الحياة
 ٤١ثلي الصحف المحلية اليومية عـشية الـذكرى ال  ووصف غوشة في حديث أدلى به، أمس االول، لمم      

النطالقة الجبهة والتي تصادف اليوم، وصف الوضع في االراضي الفلسطينية والعالقات الداخليـة بـين               
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القوى والفصائل بأنها األسوأ في تاريخ شعبنا ونضاله، في اشارة الى االنقسام الجغرافـي والـديمغرافي                
حي الوطن، الفتا الى ان الساحة الوطنية شهدت فـي الـسابق خـالف              والسياسي، غير المسبوق بين جنا    

 لم يرتقي ابداً الى درجة االنقسام، الذي حماس بلجوئها الى االنقالب العسكري، وفـرض               هواختالف لكن 
  .الوقائع بالقوة، المسؤولية عنه

ومازن الطـالق حـوار     وشدد أالمين العام على اهمية استجابة حماس الفعلية والعملية لمبادرة الرئيس اب           
وحذر غوشة من عواقب العودة الى الحوار الثنـائي          .وطني شامل وجاد بعيدا عن الثنائية والمحاصصة      

  .بين حركتي فتح وحماس ومن مغبة الدخول في حوار مفتوح
  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ةالحكومة اإلسرائيلية تصادق على صفقة تبادل االسرى مع حزب اهللا بأغلبية ساحق .٢٠

أمس بشكل نهائي على صفقة تبادل األسرى       " اإلسرائيلية"صادقت الحكومة    : آمال شحادة  -القدس المحتلة 
 ٢١وصوت رئيس الـوزراء ايهـود أولمـرت و        . مع حزب اهللا اللبناني بما يمهد لتنفيذها اليوم االربعاء        

وجهـاز  ) شين بيت (وزيراً آخرين لمصلحة اتمام الصفقة على الرغم من معارضة جهاز األمن الداخلي             
وأوضحت االذاعة العبرية ان ثالثة وزراء صوتوا ضد الصفقة من بينهم وزيران            ). الموساد(المخابرات  

وذكر بيان للحكومة انها قررت ان تمضي قدماً في اتفاق تنفيـذ            . من حزب كاديما الذي يتزعمه أولمرت     
ن التقرير الذي قدمه حـزب اهللا بـشأن         على ا " الموساد"و" الشين بيت "تبادل االسرى رغم انها تتفق مع       

وقال بيـان للحكومـة منتقـداً       . الى حد كبير ولم يقدم أي معلومات جديدة       " غير مرض "مالح الجو أراد    
  ".ال يفي بشروط االتفاق"نتائجه ويرى انه " تماماً"التقرير ان مجلس الوزراء يرفض 

تبـدو  " اسـرائيل "فض، ان االتفاق جعـل      وقال وزير االسكان زئيف بويم أحد ثالثة وزراء صوتوا بالر         
  ".على اساس قوة أو ضعف الدول"ضعيفة في الشرق األوسط حيث تقاس كل القضايا 

المـاغور  (تدعى  " اسرائيلية"بعد ظهر أمس التماساً قدمته منظمة       " االسرائيلية"وردت محكمة العدل العليا     
من تنفيذ صفقة تبادل االسرى مع حزب       " يةاالسرائيل"طلبت منها منع الحكومة     ) للمتضررين من االرهاب  

انهم لم يجدوا أي مبرر أو حجـة        "وقال قضاة المحكمة وفق االذاعة العبرية رداً على هذا االلتماس           . اهللا
وأشـار القـضاة الـى ان       ". لقبول االلتماس السيما بعد إقرار الصفقة من قبل الحكومة وتنفيذ جزء منها           

  .ي أمور تتعلق بالعالقات الخارجية والشؤون األمنية للدولةالمحكمة تمتنع عادة عن التدخل ف
  ١٦/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  من الفلسطينيين اذا ترأس الحكومة" نتسيرت عيليت"مستوطنة " تنقية" يعد بـ نتنياهو .٢١

اإلسرائيلي المعارض بنيامين نتنياهو بالعمل على      " الليكود"وعد رئيس حزب     :  حسن مواسي  - الناصرة
ـ     " نتسيرت عيليت "مستوطنة  " نقيةت"  والمشرفة على أراضي مدينـة      ٤٨التي يعيش فيها فلسطينيون من ال

  .الناصرة والقرى العربية، من خالل تغيير الوضع السكاني فيها، عندما يصبح رئيسا للوزراء
نـذ  م" نتسيرت عيليـت  "جاءت تصريحات نتنياهو العنصرية، في وقت تغادر عشرات العائالت اليهودية           

بداية العطلة الصيفية، للعيش في العفولة ورمات يشاي وغيرهما من المستوطنات اليهودية، بسبب عـدم               
رضاها عن مستوى المعيشة في المدينة، حيث تزداد أعداد العائالت العربية التي تـسكن فيهـا بـسبب                  

. الناصرة والمنطقـة  انخفاض أسعار الشقق السكنية مقارنة بالناصرة وبسبب عدم توافر أراض للبناء في             
  . آالف نسمة، يشكلون أكثر من خمس سكانها١٠ووصل عدد السكان العرب في المدينة الى نحو 

  ١٦/٧/٢٠٠٨المستقبل 
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   تطالب رعاياها بمغادرة سيناء فورا خوفا من هجوم للقاعدة"إسرائيل" .٢٢
 سـيناء   ى إن من يسافر ال    قالت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي     :  من زهير اندراوس    -الناصرة  

 هكذا جاء أمس في إعـالن الهيئـة لمكافحـة           ،يراهن على حياته وعلى امنه، بناء على معلومات حقيقية        
وأفاد المراسل السياسي لقناة العاشرة التجارية، مـساء        . تي تعمل في وزارة األمن اإلسرائيلية     لاإلرهاب ال 

ن اإلسرائيلية مفادها أن تنظيم القاعـدة تمكـن مـن           الثالثاء، أن معلومات مؤكدة وصلت إلى أجهزة األم       
إدخال خلية تابعة له إلى شبه جزيرة سيناء لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة ضد اإلسرائيليين، الذين يتواجدون                

  .بكثرة في سيناء لالستجمام
تواجد فـي   وطالبت هيئة مكافحة اإلرهاب، كما أكد التلفزيون اإلسرائيلي، أنه يتحتم على كل إسرائيلي ي             

سيناء اليوم أن يغادرها فورا وبدون تأجيل، ألن المعلومات التي تملكها األجهزة األمنية اإلسرائيلية ليست               
  .معلومات عامة، إنما معلومات محددة وخطيرة للغاية

  ١٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  %٣٦ عدد الزوار اإلسرائيليين لمصر واألردن بنسبة ارتفاع .٢٣

في سفر المواطنين % ٣٦ شرطة الحدود االسرائيلية على ارتفاع بنسبة دلت احصائيات: أبيب تل
االسرائيليين في األشهر الستة األولى من هذه السنة، الى كل من مصر واألردن عبر الحدود البرية، 

 ألف مسافر ٦٥٧وبلغ عدد الزوار حسب االحصائيات مليونا و. ٢٠٠٧مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 
 .هذه السنة

، إال ان االرتفاع )٤٨فلسطينيي (ع ان معظم هؤالء السياح هم من المواطنين العرب في اسرائيل وم
في مكتب رئيس الوزراء " طاقم مكافحة االرهاب"فرغم أن . يطال أيضا عددا من المواطنين اليهود أيضا

ي بلدان عربية، االسرائيلي، يوصي المواطنين باالمتناع عن دخول األراضي المصرية أو األردنية أو ا
 .بسبب األخطار األمنية، اال انهم يواصلون دخول هذه البلدان وتمضية العطل الصيفية واألعياد فيها

  ١٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  وطنية للهجرة تنشئ جهازاً "إسرائيل" .٢٤

سـلطة  " أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اإلسرائيلية حنان شالين أمس أن إسرائيل أنـشأت               :ا ف ب  
هذه السلطة ستنسق   "وأوضح أن   ". تعزيز األمن القومي  "لتحسين المراقبة على حدودها، و    " وطنية للهجرة 

، وسـتكون تابعـة     "لن يبقى إال منظمة واحدة تعنى بالهجرة وبالحدود اإلسرائيلية        . كل ما يتعلق بالهجرة   
ا أكثر من ألف عنـصر       هيئة مختلفة مكلفة بشؤون الهجرة، فيه      ١٦لوزير الداخلية مئير شطريت، وتضم      

هذه المبادرة ستـسمح بتـشديد      "وقال شالين أن     . من الشرطة وحرس الحدود وموظفي وزارة الداخلية      
  ". المراقبة على من يدخل إسرائيل أو يخرج منها

  ١٦/٧/٢٠٠٨السفير 
  

  نابلس في  فلسطينيا بينهم شخصيات اعتبارية ٣٠ تعتقل االحتاللقوات  .٢٥
 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من ٢٤الماضية قبل  أن قوات االحتالل اعتقلت الليلة  أفادت تقارير إسرائيلية

 ناشطين في حركة ٣وجاء أنه من بين المعتقلين ، ألجهزة األمن" مطلوبون"الضفة الغربية، بزعم أنهم 
ما ، كحماس، وهم أعضاء في بلدية نابلس، وقد تم تحويلهم إلى األجهزة األمنية لتتولى التحقيق معهم

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خمسة شبان فلسطينيين، فجر اليوم األربعاء، كما صادرت أجهزة 
 .كمبيوتر وملفات خاصة بحقوق اإلنسان من مكتب للمحاماة وسط مدينة نابلس

  ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  بزيادة كمية البضائع لغزة في حال استمر الهدوءتعد "إسرائيل" .٢٦

وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش .  بزيادة كمية البضائع التي تدخل لغزة"اسرائيل"سمحت : غزة
وقال .  شاحنة محملة بالبضائع١٦٠االسرائيلي فتح صباح امس ثالثة من المعابر التجارية، بحيث دخلت 
 إن اسرائيل تعتزم زيادة كميات :العقيد نير برانس مسؤول االرتباط المدني في قيادة المنطقة الجنوبية

بضائع التي تدخل إلى غزة بموجب اتفاق التهدئة مع الفصائل الفلسطينية شرط استمرار حالة الهدوء ال
وفي لقاء مع صحافيين فلسطينيين قال . وعدم إطالق أية صواريخ من القطاع باتجاه بلداتها المحاذية

واء الوقود أو السلع بما برانس إنه ستتم في غضون األيام القليلة المقبلة زيادة كميات البضائع إلى غزة س
 . فيها األحذية والمالبس والحلويات واألبقار والمواد الخام

  ١٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   
  
  جرح مواطنين بالرصاص المطاطييقمع مسيرة نعلين وياالحتالل  .٢٧

ل، أمـس، باتجـاه      أصيب مواطنان برصاص مغلف بالمطاط أطلقه جنود االحتال        :نائل موسى  -رام اهللا   
واتهمت . مسيرة شهدتها قرية نعلين في اطار الهبة الشعبية المتواصلة ضد جدار الضم والعزل العنصري             

لجنة نعلين لمقاومة الجدار قوات االحتالل باستخدام متضامنة أجنبية كدرع بشرية لدى مطاردة منـسقها               
  .في محاولة العتقاله عاهد الخواجا

  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   إخطارات بهدم أكثر من عشرين منزال آخر وتسلم االحتالل تهدم منزال بالقدس قوات .٢٨

كثفت قوات االحتالل االسرائيلي من اعتداءاتها امس علي الفلـسطينيين حيـث            :  وليد عوض  - رام اهللا 
 سلمت قوات االحتالل االسـرائيلي أكثـر مـن          ىهدمت منزال في بلدة العيساوية بالقدس ومن جهة اخر        

  . عشرين مواطنا في بلدة العيساوية إخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص
  ١٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  شح مواد البناء في قطاع غزة يحول دون البدء في إنشاء مبانٍ جديدة .٢٩

 رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل أن عودة شركات المقاوالت لمباشرة أعمالها تقتضي               أكد  :حامد جاد 
لتزم سلطات االحتالل بإدخال الكميات نفسها من مواد البناء التي كان يسمح بدخولها إلى القطاع قبل                بأن ت 

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى نحو أربعة آالف طن من االسـمنت               .٢٠٠٧حزيران من العام    
الياً مـن االسـمنت     كي يتم استئناف أعمال المشاريع اإلنشائية المتوقفة، في حين أن ما يسمح بدخوله ح             

  .يصل في أفضل األحوال إلى مائتي طن يومياً
  ١٦/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  سرىنادي االسير في الضفة يطالب اللجنة التنفيذية بااليفاء بالتزاماتها تجاه األ .٣٠

ه االسـرى   طالب نادي االسير في الضفة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بااليفاء بالتزاماتها تجا           : رام اهللا 
في سجون االحتالل ال سيما انهم يمرون في ظروف صعبة، مشددا على ضرورة صـرف مـستحقاتهم                 

انه منذ صدور قرار اللجنة التنفيذية باشر النادي بتسجيل االسـرى حيـث تـم               إلى  واشار  ،  بأسرع وقت 
 ارسال القوائم   استكمال عملية التسجيل لجميع اسرى الفصائل المنضوية تحت راية منظمة التحرير، و تم            

، كاملة الى الجهة ذات االختصاص من اجل المباشرة بالصرف اعتبارا من الفاتح من شهر ايار الماضي               
وبما أن الجهات المختصة بصرف هذه المخصصات لم تقم بعملية الصرف حتى اآلن فاننا فـي نـادي                  
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جون االحتالل ونطـالبهم بـصرف      األسير نطالب اللجنة التنفيذية باإليفاء بالتزاماتها تجاه األسرى في س         
  .مخصصات األسرى في أسرع وقت

 ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
   

   أحرار يستنكر حملة االعتقاالت على رموز وشخصيات اعتبارية بمدينة نابلسمركز .٣١
، الحملة المسعورة والمنظمة التي قام جيش االحتالل اإلسرائيلي "أحرار لدراسات األسرى"استنكر مركز 

 رموز العمل الوطني في مدينة نابلس فجر يوم، الثالثاء، حيث قامت باعتقال الدكتور عبد بشنها ضد
كما أكد مركز ، الرحيم الحنبلي رئيس لجنة زكاة نابلس السابق بعد اقتحام منزله في منطقة االتحاد

المجلس اعتقال عضوين من المجلس البلدي لبلدية نابلس؛ حسام قتلوني عضو " أحرار لدراسات األسرى"
 و خلود المصري نائب رئيس بلدية نابلس للشؤون اإلدارية، وزوجها ،البلدي ونجله مصعب قتلوني

المدير ، كما اعتقلت قوات االحتالل محيي الدين السلعوس، عمار المصري بعد اقتحام منازلهم في نابلس
 لجمعية االتحاد ونجلها المالي لمستشفى االتحاد النسائي بنابلس و حنين دروزة عضو الهيئة اإلدارية

  .عامر العموري
  ١٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  مؤسسة األقصى تحذر من ردم اإلحتالل جزءا من مقبرة باب الرحمة إلقامة حديقة عامة .٣٢

طوقت قوات من الشرطة االسرائيلية وفدا من لجنة رعاية مقابر القدس وقف على رأسه              : القدس المحتلة 
 ووفـد مـن مؤسـسة       - رعاية المقابر االسالمية في القدس        رئيس لجنة  -المهندس مصطفى أبو زهرة     

األقصى، عند تواجدهم في الجزء الشرقي الجنوبي في مقبرة باب الرحمة االسالمية التاريخية، وأصدرت              
، وجاءت زيـارة الوفـد      أمرا بمغادرة الوفد للموقع على الفور، وعدم دخول المنطقة كونها منطقة مغلقة           

لذي تعرضت له مقبرة باب الرحمة في الجزء الواقع في اقصى شـرق جنـوب               طالع على االعتداء ا   لإل
مقبرة باب الرحمة المالصقة للجدار الشرقي للمسجد األقصى، حيث قامت جهات اسرائيلية ليلـة امـس                
االول بادخال كميات من التراب األحمر، وخلع عدد من القبور االسالمية، ومن ثـم ردم مـساحة مـن                   

درجة لزرع العشب األخضر واألشجار تمهيدا القامة حديقة اسرائيلية تهويديـة علـى   المقبرة، كمقدمة مت  
أصدرت مؤسسة األقصى العمار المقدسات االسالمية بيانا عاجل مساء امس  حـذرت             ، و ارض المقبرة 

فيه من قيام جهات اسرائيلية بردم جزء من مقبرة باب الرحمة التاريخية المالصـقة للمـسجد األقـصى                  
األحمر ليالً، وذلك بهدف تحضير قطعة منها القامة حديقة عامة اسـرائيلية مجـاورة للجـدار                بالتراب  

 الشرقي الجنوبي للمسجد األقصى،
  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  فلسطيني في نفق جنوب غزة  وفاة .٣٣

ذكرت مصادر في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أن ماجد ربيع الذي يعمل داخل :. د ب أ - غزة
 .داخل نفق ممتد تحت مدينة رفح'' صعقة كهربائية''حد األنفاق بغرض التهريب، توفي امس، إثر أ

  ١٦/٧/٢٠٠٨اإلتحاد اإلماراتية  
  
  ٢٠٠٦ و٢٠٠١ ألف خريج جامعي بين عامي ٨١: دراسة .٣٤

، أكدت دراسة أعدتها الجمعية الفلسطينية للتطوير األكاديمي، اعلنـت نتائجهـا          :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا 
  ، ٢٠٠٦-٢٠٠١ الف خريج في الفترة ٨١أمس، أن عدد الخريجين تجاوز 
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عبد اهللا عبد اهللا أهمية العمل على إيجاد حل لظاهرة البطالـة،            . د" فتح"من جهته، أكد النائب عن حركة       
 إلى   الدراسة كما تطرقت . خاصة في ظل تزايد أعداد خريجي مؤسسات التعليم العالي، وقلة فرص العمل           

 اإلسرائيلية على المقومات االقتصادية الفلسطينية، وافتقار الخريجين إلى العديد مـن المهـارات        السيطرة
ونوهـت إلـى أن     ،  األساسية، وثقافة المجتمع التي تميل إلى التعليم األكاديمي على حساب نظيره المهني           

لتخصص الدراسـي   من الطلبة الملتحقين بالهيئات األكاديمية، يخضعون لضغوط األسرة الختيار ا         % ٧٠
  .الذي يلتحقون به

  ١٦/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   مع حزب اهللا األسرى غزة يطالبون بعودة أبنائهم ضمن صفقة تبادلأهالي .٣٥

أعرب أهالي األسرى في قطاع غزة، عن أملهم باإلفراج عن أبنائهم القـابعين             : عبد القادر فارس  -غزة  
لتبادل مع حزب اهللا، خصوصا في ظل أنباء ترددت عـن     في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ضمن صفقة ا      

  .  اإلفراج عن أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس"إسرائيل"نية رئيس وزراء 
  ١٦/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  من كارثة صحية بفعل نقص األدوية الصحة تحذروزارة .٣٦

لكارثة صحية كبيرة بسبب قرب نفاد حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة من تعرض قطاع غزة  :غزة
 صنفاً دوائياً ٣٧٠ إن :وقالت وزارة الصحة في الحكومة المقالة. اصناف كثيرة من الدواء بفعل الحصار

 صنفاً من الدواء ٤٧يوشك على النفاد من مخازن الوزارة خالل األشهر القليلة المقبلة، مشيرة الى أن 
صنفاً من أصناف الدواء لن تدوم اكثر من شهر واحد فقط،  ٦٧وأوضحت الوزارة أن . نفدت حتى اآلن

وطالبت الوزارة المنظمات اإلنسانية ،  صنفاً ستكفي لمدة ثالثة أشهر٥٦ صنفاً لمدة شهرين، و٥٥و
والمؤسسات الحقوقية كافة ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري للضغط على اسرائيل لرفع الحصار 

  . خال جميع األدوية والمستلزمات الطبية إلنقاذ حياة المئات من المرضىوفتح المعابر والسماح بإد
  ١٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  !يحاصر اإليدز...  غزة حصار .٣٧

ال تزال نسبة اإلصابة في األراضي الفلسطينية منخفضة، حيـث ال يتعـدى عـدد الفلـسطينيين                 : لندن
وفي شكل أكثـر    ،  ، بحسب وزارة الصحة    شخصاً ٣٦المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز       

 حالة إصابة بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الـشرقية منـذ عـام                ٦١شمولية، سجلت   
ويرى الخبراء أن القيود اإلسرائيلية الصارمة المفروضة على الحدود ساهمت الى حد مـا فـي                ،  ١٩٨٧

  .خفض عدد اإلصابات
  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  ر يصدر تقريره نصف السنوي بشأن اإلعتداءات اإلسرائيليلة على طواقمهالهالل األحم .٣٨

اصدرت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني، تقريرها نصف السنوي والـذي يرصـد االنتهاكـات              : البيرة
االسرائلية بحق الطواقم الطبية التابعة للجمعية خالل االشهر الستة الماضية، وجاء في التقرير ان قـوات                

 استمرت، في اعتداءاتها على الطواقم الطبية التابعة للجمعية، والمتمثلة باطالق النـار المباشـر           االحتالل
واالعتداءات الجسدية واللفظية وعرقلة وصول هذه الطوقم الـى المـصابين والمرضـى، وبلـغ عـدد                 

  .إعتداء٣٠٠االعتداءات خالل فترة التقرير 
  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  حمر الدوليلى الصليب األإسيرين القتيلين لديه  الجنديين األحزب اهللا سلم جثتي .٣٩

سلم حزب اهللا جثتي جندييين اسرائيليين ميتين قبل أن يتسلم خمسة لبنانيين كانوا محتجزين في الـسجون                 
 من القتلى اللبنانيين والعرب الذين لقوا حتفهم في مواجهـات مـع             ١٩٩اإلسرائيلية باإلضافة إلى رفات     

واعلن وفيق صفا المسؤول في حزب اهللا عن لجنـة االرتبـاط والتنـسيق لعمليـة                 .ائيليالجيش اإلسر 
 ٢١ تسليم الوسيط االلماني جثتي الجنديين االسرائيليين اللذين اسـرهما حزبـه فـي               ،مفاوضات التبادل 

 .لى بدء عملية التبادلإ مؤشرا بذلك ٢٠٠٦يوليو عام /تموز
  ١٦/٧/٢٠٠٨وكالة سما 

      
  إقراراً رسمياً بالهزيمةعلى تبادل األسرى " إسرائيل"تبر موافقة حزب اهللا يع .٤٠

قبول حكومة العـدو بتبـادل      " أن   ، الشيخ نبيل قاووق   ،أكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا      : بيروت
األسرى، وفقاً لمعادلة المقاومة وشروطها يعني االعتراف الرسمي اإلسرائيلي بعدم تحقيق أي من أهداف              

أن توقيع ايهود اولمرت وشيمون بيريز على التبادل يعني إقـراراً رسـمياً             "، ومشيراً إلى    "عدوان تموز 
 ."بالهزيمة وفشل عدوان تموز أمام إرادة المقاومة في لبنان

  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  "لقيادة العامة"يين ينتمون لـ تونسثمانيةرفات عملية تبادل األسرى تشمل : منظمة حقوقية .٤١

 إن عملية التبادل بين حزب اهللا وإسرائيل تشمل         ، التونسية في بيان   "حرية وإنصاف "  قالت منظمة  :بيروت
رفات ثمانية تونسيين استشهدوا خالل عمليات ضد االحتالل اإلسرائيلي بين جنوب لبنان والمـستوطنات              

 له أن    عن الفقيه أن أهالي الشهداء أكدوا      "يو بي أي  "وكالة  ونقلت   .١٩٩٦ و ١٩٨٨اإلسرائيلية بين عامي    
  ." القيادة العامة-الجبهة الشعبية "العمليات التي نفذها أبناؤهم تتبناها 

  ١٦/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
   بالزيارة في أقرب فرصةغزة وسأقومغاء زيارتي للتهديدات جدية كانت السبب إل :بلير .٤٢

 الـى    توني بلير مبعوث الرباعيـة الدوليـة        أن بيت لحم من   ١٥/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    ذكرت  
بتهديـدات أمنيـة    "الشرق االوسط قال إن سبب تأجيله زيارة كانت مقررة إلى قطاع غزة، أمس، يتعلق               

قـررت  : "حيث قال  زيارةال للقيام ب  إنه علم بالتهديدات على حياته مساء أمس فقط لكنه كان تواقاً          و،  "جدية
واستطرد بليـر فـي     . "ن حقيقية إلغاء الزيارة بعد أن أصبحت التهديدات أكثر تحديدا وأقرب إلى أن تكو           

لقد استأت كثيرا لكن الزيارة تأجلت ولم تلغ، وأنا عازم على القيام بالزيارة فـي  : "حديث لوكالة معا قائال 
سيكون مهما لو أنني أذهب وأرى بنفسي ما يجري في غزة وسـوف أواصـل               . أقرب فرصة تسنح لي   

لديه أية تحفظات حول اإلجراءات األمنية التـي        وقال إنه لم تكن      ."الضغط من أجل مساعدة الناس هناك     
إلغاء الزيارة ال عالقة له بالحكومة المقالة أو أي طرف          : "أعدتها الحكومة المقالة تمهيدا للزيارة حيث قال      

  ."آخر
كما أن بلير نفى ما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة طاهر النونـو بـأن                    

لقد وصلنا عمليا إلى هناك، ولم تتعمد       "وقال  ،  رست ضغطا على بلير كي ال يتوجه إلى غزة         ما "إسرائيل"
الحكومة اإلسرائيلية منعنا من الزيارة لكن كانت لديهم معلومات حقيقية حيث كان هنـاك تهديـد محـدد                  

الخاصـة بتـوني    مؤكدا أن قرار إلغاء الزيارة اتخذته الطواقم األمنية         " وحقيقي وكان علينا أن نقيم األمر     
  .بلير



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١١٤٠:         العدد                  ١٦/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

قد تلقى معلومات تتعلق    ) الشين بيت (وكانت الصحاقة اإلسرائيلية قد نقلت أن جهاز المخابرات المركزي          
  .باغتيال بلير وهذا ما حدا به إلى إلغاء الزيارة فورا" خطيرة جدا"بتهديدات 
 عـدنان أبـو   ى أن    إل  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

حسنة الناطق اإلعالمي لوكالة األونروا بغزة قال إن بلير ألغى بشكل مفاجئ وغير مفسر زيارته التـي                 
. كان من المقرر أن يشارك فيها في تدشين المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بشمال القطـاع                

رأس مستقبلي بلير عند حـاجز      حسنة أن جون كينغ مدير عمليات األونروا الذي كان على            وأضاف أبو 
  .إيرز فوجئ بإلغاء الزيارة من دون إبداء أية أسباب، مؤكداً أن هناك أنباء عن موعد ثان للزيارة

 اتصل ببلير في آخر لحظة "الشاباك"من ناحيتها كشفت المواقع االلكترونية للصحف االسرائيلية ان جهاز 
. نظيمات فلسطينية الغتياله أثناء تواجده في غزة حول مخطط لت"خطيرة جدا"وزعم أن لديه معلومات 

 بكل جدية خصوصا ان جهاز الشاباك كتب في "الشاباك"وحسب هذه المواقع تعامل مكتب بلير مع تحذير 
 .مالحظاته ان التهديد حقيقي فعالً

  
  صعباًسالم بحلول نهاية العامال يجعل الوصول الى "سرائيلإ"الوضع السياسي في : بلير .٤٣

 قال توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الى الشرق األوسط ان الوضع الـسياسي فـي اسـرائيل                  :رام اهللا 
يجعل من الصعب االستمرار في التفاؤل بامكانية التوصل الى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين              

ع القول انه خـالل     بحلول نهاية العام، كما كان يأمل هو والرئيس االميركي جورج بوش، اال انه يستطي             
اجتماعاته االخيرة مع القيادتين الفلسطينية واالسرائيلية شعر انه ما زال هنالك تصميم لدى الطرفين على               

وحول العقبات التي تضعها اسرائيل يوميا امام محاوالت السلطة الفلسطينية          . السير قدما في عملية السالم    
: خصوصا ما حدث مؤخرا في نابلس وجنين، قال بليـر         بسط سيادة القانون والنظام في الضفة الغربية و       

من الواضح انه خالل االشهر االخيرة حصل بعض التراجع، وقـد تباحثـت مـع كبـار المـسؤولين                   
ما يمكن عمله العادة االمور الى نصابها وانهاء كل الممارسات التي من الممكـن ان               . االسرائيليين حيال 

 .تعرقل المسيرة السلمية
  ١٦/٧/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  أوروبية للشرق االوسط" خريطة طريق" يدعو الى كوشنير .٤٤

دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتراس بـالده الـدورة الحاليـة              :  ا ف ب   -بروكسل  
مزيـد  "اوروبية لعملية السالم في الشرق االوسط بهدف اعطـاء   " خريطة طريق "لالتحاد االوروبي، الى    

ال "ال كوشنير امس في أول مداخلة أمام مفوضية الشؤون الخارجية في البرلمان             وق .الوروبا" من الوزن 
االتحـاد  (اننا نقترح على اصدقائنا وزراء خارجية       "واوضح   ".نتمتع بكثير من الوزن في عمليات السالم      

تحديد خريطة طريق يمكننا وضعها في االشـهر االولـى مـن            ) النواب االوروبيين (وعليكم  ) االوروبي
، رغـم   "االمر ال يتعلق بمقترحات ضد االميركيين، وال ضد اي شخص         "واضاف ان    ".اسة الفرنسية الرئ

   .االوروبية" سيكون هناك، خالل فترة تغيير االدارة االميركية، مجال لهذه المقترحات"اعتباره انه 
  ١٦/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  "لاسرائي" في "المدنية" العسكرية على قرار المؤسسة المؤسسةتأثير  .٤٥

  أنطوان شلحت
] شاباك[باتت مسألة الخالف الذي دب داخل صفوف المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، بين جهاز األمن العام 

، من جهة، وبين هيئة األركان العامة للجيش، من جهة أخرى، في شأن صفقتي "موساد"وجهاز الـ 
ى رغم أن القرار، في ما يتعلق وعل. "األسرار المفضوحة"، من "حماس"تبادل األسرى مع حزب اهللا و 
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بصفقة التبادل مع حزب اهللا، بقي، في الظاهر، في يد المؤسسة السياسية فقد رأى الكثير من المحللين 
اإلسرائيليين أن هذه المؤسسة ما كانت لتُقدم على إقرار الصفقة، من دون حصولها على تأييد هيئة 

  .األركان العامة ورئيسها
. جوهر العالقة بين المؤسستين السياسية واألمنية في إسرائيل، على مر األعوامإن هذه الحالة تعكس 

. وهو جوهر يحيل إلى خصوصية الحالة اإلسرائيلية في هذا الصدد، بحسب ما يؤكد الباحث الجامعي د
  .كوبي ميخائيل

ى عمليات  تأثير الجيش عل- بين العسكرية والسياسة في إسرائيل "يؤكد ميخائيل، في كتاب بعنوان 
 في "المعهد الجامعي للديبلوماسية والتعاون اإلقليمي"، صدر أخيراً عن "االنتقال من الحرب إلى السالم

جامعة تل أبيب، ويعد أحدث دراسة إسرائيلية عن هذا الموضوع، أن أياً من الباحثين الذين سبقوه لم 
وقد تمحور . ياسي والتدخالت السياسيةينظر إلى الجيش اإلسرائيلي باعتباره معزوالً عن التأثير الس

اهتمام الجمهور والمؤسسة السياسية في إسرائيل، دائماً وأبداً، حول مسائل األمن العسكري واألمن 
القومي، كما انصب دائماً اهتمام شديد على المؤسسة األمنية في شكل عام وعلى المؤسسة العسكرية في 

م األكبر واألشد أهمية في إسرائيل، واعتبرت في نظر شكل خاص، وأضحت هذه األخيرة الجسم المنظ
  .المجتمع وقادته منظمة ذات قدرة تنفيذية عالية

وأضاف أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية األول، دافيد بن غوريون، حمل المؤسسة العسكرية منذ البداية 
. في الدول الديموقراطيةمسؤولية رسمية واسعة النطاق تتجاوز حدود المهنية العسكرية المتعارف عليها 

فقد أخذ الجيش اإلسرائيلي على عاتقه مهمات غير عسكرية مثل االستيطان والتربية واستيعاب الهجرة 
وما زال الجيش يتولى لغاية هذه . "اإلسرائيلي الجديد" لتشكيل وخلق "بوتقة الصهر"اليهودية، بل واعتبر 

إلسكان المعجل للجنود القادمين من دول االتحاد وغيرها مثل ا(األيام تنفيذ جزء من تلك المهمات 
وقد اهتم بن غوريون منذ البداية بتطوير قيادة األركان العسكرية وعمل الفريق ورأى ). السوفياتي سابقاً

وسرعان ما أضحى الجيش المؤسسة شبه الوحيدة في دولة . في ذلك وسيلة تخدمه أيضاً كرئيس حكومة
جية ومستمرة مبادئ عمل الفريق الجماعي، ومن هنا وضعته مزاياه إسرائيل التي طورت بصورة منه

التنظيمية النوعية في منزلة قريبة من المؤسسة السياسية، وفي ظل غياب منافسين حقيقيين أصبحت 
المؤسسة العسكرية الجسم القيادي األكثر تأثيراً على المؤسسة السياسية، التي طورت إلى حد كبير نوعاً 

  .مؤسسة األولىمن التبعية لل
ولئن اتسمت العالقات بين المؤسستين السياسية والعسكرية، خالل العقود األولى من قيام إسرائيل، 
. بالتكافل السياسي، فقد اتسمت في العقود التالية بنوع من الشراكة ذات الخصوصية البنيوية والوظيفية

لديموقراطي الغربي، تفسيراً مقنعاً ومالئماً ولم تقدم األطر والنماذج النظرية، التي طُورت في العالم ا
لهذه الخصوصية في منظومة العالقات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، واعتبرت الحالة 

وبناء على . اإلسرائيلية حالة محلية خاصة تقع في المنطقة الفاصلة بين العالم الديموقراطي والعالم اآلخر
رائيلية هذه، في رأيه، أحد التحديات البارزة بالنسبة الى الكثيرين من الباحثين ذلك أصبحت الحالة اإلس

  .المهتمين بشبكة العالقات المتبادلة بين المؤسستين
ويشير باحث جامعي آخر، هو البروفسور غابي شيفر، إلى أن االعتبارات األمنية تسيطر، في معظم 

وهو يرى أن مجرد ذلك ينطوي على مشكلة . رائيليةالحاالت، على اعتبارات السياسة الخارجية اإلس
شديدة الخطورة، ال تنحصر في مجال إقرار السياسة اإلسرائيلية في ما يتعلق بمكانة إسرائيل في الشرق 

  .، الذي قال إنه مقلقل أصالً"النظام الديموقراطي اإلسرائيلي"األوسط، وإنما تتعداه لتهدد أسس 
أغسطس /  آب١٤ - يوليو/  تموز١٢(الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان يذكر أنه بالتزامن مع بدء 

عاد موضوع العالقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل إلى صدارة االهتمام، ) ٢٠٠٦
  .على خلفية المواجهات العسكرية
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ن تلك الحرب كانت وبعد انتهاء الحرب أخذ الموضوع أبعاداً مضاعفة، في ضوء حقيقة أخرى فحواها أ
األولى، على األقل منذ ربع قرن، التي تولى فيها سياسيان يفتقران إلى ماضٍ عسكري أو أمني منصبي 

اختبار "، وبالتالي فقد اعتبرت بمثابة )إيهود أولمرت وعمير بيرتس(رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
  . لكل منهما"صعب

عامة أولمرت العمومية بالذات هي التي وضعت أوالً ومهما تكن تفصيالت هذا االختبار الصعب، فإن ز
 وهي مسألة سيتم - "اقتضاب القيمة الحقيقية لوظيفة وزير الدفاع في هذه المواقف"على المحك، باعتبار 

 وذلك من زاوية مقدرته كرئيس للحكومة على الوقوف بحزم وتصميم في -توضيحها في سياق الحق 
  .رؤوبين بدهتسور. ل الخبير الجامعي في الشؤون االستراتيجية، دوجه جنراالت الجيش، بحسب ما يقو

بمجرد ( يتأملون العالم عبر فوهة البندقية، وقد حاولوا -  يضيف هذا الخبير - إن هؤالء الجنراالت 
تصعيد العمليات العسكرية أكثر فأكثر، من منطلق الفرضية التي تمسك بتالبيبهم ومؤداها ) اندالع الحرب

  ."الت في لبنان يمكن حلّها فقط بواسطة القوة العسكريةالمشك"أن 
ووفق ما ارتسمت تطورات األمور في تلك الحرب فإن المؤسسة العسكرية هي التي قررت مجريات 

ويوماً بعد آخر حصلت هذه المؤسسة على ضوء أخضر من المؤسسة السياسية يفوضها . األحداث ميدانياً
  .توسيع نطاق العمليات

  "الذيلالكلب و"
من الذي يهز اآلخر؟ هل الكلب هو الذي يهز ذيله، أم أن الذيل هو : هنا يثار السؤال المجازي التقليدي

  .الذي يهز الكلب؟
، وعلى خلفية واقع عيشها ) دوريتها أيضاً"منهجية"وثمة من يعتقد بـ  ("حروب إسرائيل"على خلفية تعدد 

رة في إسرائيل أيضاً مجال البحث، الذي يتناول مسألة العالقة على أسنة الحراب، تطور في اآلونة األخي
  .بين المؤسستين السياسية والعسكرية

وال يتسع المجال لعرض كل النماذج التي طاولها هذا البحث، وفيها ما يحدد بالتفصيل الدقيق جوهر هذه 
  .العالقة، الذي جاء عليه بعض الخائضين في هذا المجال

ة عامة لما حصل في هذه الحرب، عند بعض النماذج المستقرضة من فترة ما بعد ولذا سنتوقف، كخلفي
. ، وتنطوي على ما يسعف الراغبين في فهم إشكالية الحالة الراهنة المرتبطة بهذه العالقة٢٠٠٠عام 

األول االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من جنوب : وذلك لكون ذلك العام قد شهد حدثين مفصليين
  ).سبتمبر(والثاني انتفاضة القدس واألقصى في أيلول ). مايو(ن في أيار لبنا

وسنبدأ باالنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان، علماً أن هناك تداخالً بين الحدثين يخص الموضوع 
  .المراد تناوله

م يفرض على تقول الرواية شبه الرسمية اإلسرائيلية إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنئذ، إيهود باراك، ل
ترميم "الجيش اإلسرائيلي االنسحاب األحادي الجانب من جنوب لبنان فحسب، وإنما منع الجيش كذلك من 

وقد كان قائد . وكان تبريره لذلك هو أن االنسحاب سيتم وفقاً التفاق. "السياج اإللكتروني للحدود الدولية
  .معارضين لهذا االنسحابهيئة أركان الجيش في ذلك الوقت، شاؤول موفاز، من أشد ال

وعلى خلفية وقائع اإلعداد لالنسحاب من لبنان، الذي لم يتم في نهاية المطاف بحسب اتفاق كما وعد 
باراك، وما أبرزته تلك الوقائع من خلل في العالقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية، صرف موفاز 

، التي كان هو نفسه يتوقع اندالعها مع "لقادمةالمواجهة ا"جّل اهتمامه لتحضير الجيش اإلسرائيلي لـ 
الفلسطينيين، وذلك قبل نحو عام من تفجر االنتفاضة الثانية، على رغم أن طلبه بزيادة الموازنات 

  .المخصصة لهذا التحضير جوبه بالرفض من باراك
لي عوفر شيلح غير أن االنتفاضة الثانية أبرزت، بصورة جوهرية، ما يسميه المعلق العسكري اإلسرائي

صحيح أنه . فإن هذه الوظيفة تكاد تكون معدومة عملياً، برأيه. "االقتضاب القائم في وظيفة وزير الدفاع"
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كان هناك في تاريخ إسرائيل وزراء دفاع أقوياء، مثل إسحق رابين، لكن عموماً فإن وزراء الدفاع فيها 
 تكون فيها خطوط اتصال "الكثافةمواجهة منخفضة "وهذا الضعف يبرز لدى حصول . ضعفاء جداً

مباشرة ليس فقط بين رئيس الحكومة وقائد هيئة أركان الجيش، وإنما أيضاً بين رئيس الحكومة وقائد 
ورئيس وحدة األبحاث وحتى آخر القادة ) أمان(سالح الجو ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية 

  .الميدانيين
، عندما انتقل إلى هذه "جربة انعدام أهمية وظيفة وزير الدفاعت"ويشير شيلح إلى أن شاؤول موفاز مر بـ 

الوظيفة من رئاسة هيئة أركان الجيش العامة وخاض مواجهة مع خليفته في الوظيفة األخيرة الذي كان 
في (يعالون، على خلفية خطة فك االرتباط عن قطاع غزة ) بوغي(نائبه عندما شغلها، الجنرال موشيه 

هة التي انتهت بعدم تمديد والية يعالون في رئاسة هيئة األركان، خالفاً لما هو وهي المواج). ٢٠٠٥
  .متبع

 أن الحاجة إلى خبرة "المعهد اإلسرائيلي للديموقراطية"الصادرة عن ) برلمان ("برلمانت"وتؤكد مجلة 
في (عسكرية مطلوبة من وزير الدفاع تعود إلى أهمية الموضوع األمني وتعقيد القضايا األمنية 

، في حين يذهب البعض إلى أنه من غير المفترض بوزير الدفاع أن يقوم بدور القائد األعلى )إسرائيل
لهيئة األركان العامة، وإنما تُلقى على كاهله مهمات ووظائف ال تختلف من حيث الجوهر عن مهمات 

هل وظيفته أن : فاعوالنقاش بين الجهتين يعكس، عملياً، الخالف حول وظيفة وزير الد. وزارات أخرى
إذا كانت . يكون مسؤوالً عن الهيئة المدنية التي تراقب الجيش أم أن وظيفته محددة في إدارة الجيش؟

وظيفته هي األولى فمن المفضل أن يكون وزيراً ذا خلفية مدنية، ألن إنساناً ذا ماض عسكري سيجد 
في مقابل ذلك إذا كانت وظيفته هي . دصعوبة في مراقبة الجهاز الذي خدم فيه في الماضي غير البعي

  .إدارة الجيش فمن األفضل أن يكون إنساناً يعرف الجهاز في أدق تفصيالته
 قرر رئيس الحكومة األول، دافيد بن غوريون، ١٩٤٨تجدر اإلشارة إلى أنه لدى إقامة إسرائيل في 

.  عاماً متواصلة١٩ر هذا النمط واستم. نمطاً يكون رئيس الحكومة بموجبه محتفظاً بحقيبة وزارة الدفاع
، شكل نقطة ١٩٦٧) يونيو(غير أن تعيين موشيه ديان في منصب وزير الدفاع، عشية حرب حزيران 

  .األولى، ناحية الفصل بين وظيفة رئيس الحكومة ووزير الدفاع: انعطاف في هذا النمط من ناحيتين
ومنذ هذا التعيين أصبحت . ير الدفاعوالثانية، ناحية تعيين شخص ذي ماض عسكري كبير لوظيفة وز

ومن الناحية اإلحصائية انعكس األمر في أن قادة سابقين كباراً في الجيش .  هي النمط السائد"سابقة ديان"
، في موازاة ١٩٦٧اإلسرائيلي شغلوا وظيفة وزير الدفاع خالل ثالثة أرباع الفترة التي انقضت منذ 

  .اسي بعد اعتزالهم نشاطهم العسكريظاهرة دخول العسكر معترك العمل السي
عند هذا الحد ال بد من استعادة بعض التساؤالت الرئيسة، التي طفت على سطح الجدل اإلسرائيلي في 
شأن هذه المسألة، وذلك على النحو التالي، مع مراعاة أن الصياغة هي في األصل لباحثين إسرائيليين، 

  :ساغة لألذن العربيةبصورة قد تبدو معها بعض المفردات غير مست
فمن جهة، ينتخب المواطنون فيها .  تعيش إسرائيل، كدولة تقبع في صراع مستمر، حالة خاصة-١

الذي يشكل سلطة سيادية تخضع لها الحكومة، فيما يخضع الجيش لهذه ) البرلمان(ممثليهم للكنيست 
، يتطلب إعطاء الجيش حرية ومن جهة أخرى، فإن واقع الصراع المستمر بل والعنيف أحياناً. األخيرة

.  أو النتيجة التي ينشدها الجميع أال وهي األمن القومي والشخصي"السلعة"العمل حتى يتمكن من توفير 
  .لذلك فإن مسألة األمن تحظى غالباً بأولوية على المسائل األخرى

لى مجتمع ديموقراطي كيف يمكن اإلبقاء والحفاظ فترة طويلة ع: والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو
في ظل وضع يتمتع فيه الجيش، الذي يعتبر بطبيعته وبحسب تعريفه جهازاً غير ديموقراطي، بمثل هذه 

  .المكانة الرفيعة؟
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أين يمر ذلك الخط الرفيع، :  ثمة سؤال آخر يتعلق بإمكان الفصل بين المؤسستين، المدنية والعسكرية-٢
مدنية والمؤسسة العسكرية؟ هذا السؤال يكتسب، خصوصاً في المتعرج، الذي يفصل بين المؤسسة ال

وتطرح أسئلة . إسرائيل التي يجرى االنتقال فيها بين المؤسستين في شكل سريع ومتواتر، أهمية استثنائية
  كيف يجب التعامل مع شخص انتقل من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة المدنية؟: من قبيل

ي التي تصنع اإلنسان وتصوغه، ومن هنا فإن اإلنسان العسكري يبقى هناك توجه يقول بأن التجربة ه
العسكري يبقى عسكرياً طوال "حتى بعد انتقاله إلى المؤسسة المدنية، عسكرياً في توجهه، أو كما يقال 

  ."حياته
ن إذا ما أخذ بهذا الرأي أو التوجه، فال شك في أن له مغزى بعيد األثر في ما يتعلق بإسرائيل، وذلك أل

االنتقال المستمر والواسع النطاق لكبار ضباط الجيش إلى مواقع القيادة السياسية إنما يدل على عملية 
  .عسكرة السياسة في إسرائيل

 إلى مجاالت ليست من اختصاصه، سعياً "يتسلل" يتعلق سؤال ثالث في ما إذا كان الجيش هو الذي -٣
نابعة من القوة النسبية للجيش، وإنما بالذات من الضعف إلى زيادة نفوذه، وما إذا كانت المشكلة ليست 

وهو ضعف يترك فراغاً في الساحة يشجع المؤسسة العسكرية . النسبي للمؤسسات المدنية في إسرائيل
 تفسر - والسؤال يبقى مفتوحاً - في الظاهر يبدو برأي البعض أن اإلمكانية الثانية . على التحرك لملئه
  .صورة أفضلالواقع في إسرائيل ب

إذا كانت األمور على هذا النحو بالفعل، فهذا يعني أن مفتاح تصحيح نظام العالقات بين المؤسستين 
المدنية والعسكرية في إسرائيل ال يتمثل في فرض قيود على المؤسسة العسكرية فقط، وإنما أيضاً في 

  .تقوية وتعزيز المؤسسات والهيئات المدنية
 بغية دعم وتقوية هيئات التقويم المدنية، "التمييز التصحيحي" إلى نوع من يمكن القول إن هناك حاجة

المتمثلة في وزارة الخارجية ومجلس األمن القومي، ألن ضعف هذه الهيئات، وعدم وجود هيئة مدنية 
. ، يجعل المهمة ملقاة على عاتق الجيش)تحليل الواقع وبلورة وتنفيذ السياسة(قادرة على تنفيذ المهمات 

باإلمكان أن نجد مثاالً بارزاً على ذلك في مداوالت المجلس الوزاري المصغّر للشؤون األمنية و
ففي . ٢٠٠٠) مايو(التي سبقت انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان في أيار ) الكابينيت(والسياسية 

ن ما أعقاب إحدى هذه المناقشات تردد حديث بين جزء من أعضاء المجلس الوزاري، والذي سرعا
. "الجيش يسعى إلى بث الخوف والرعب بيننا"سرب بطبيعة الحال إلى وسائل اإلعالم، مفاده أن 

والمقصود بذلك أن الجيش مارس التخويف والترهيب على المجلس الوزاري المصغّر في تحليل الواقع، 
حال التساؤل في شأن ويمكن بطبيعة ال. وتقدير النتائج التي ستترتب على االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان

لماذا لم يتلق المجلس : ما الذي جعل الجيش يتصرف على هذا النحو، بيد أن السؤال األهم هنا هو
الوزاري المصغّر تقويماً آخر للوضع من طرف جهة أو هيئة أخرى، مدنية؟ أين كانت وزارة الخارجية؟ 

 الدفاع التي تعتبر في الواقع، خالفاً وأين كان مجلس األمن القومي اإلسرائيلي؟ وهل توجد لدى وزارة
للجيش، جزءاً من المؤسسة المدنية، هيئة تفكير قادرة على تقديم تقديرات أخرى مختلفة عن تقديرات 

  الجيش؟
 في ضعفه، "مجلس األمن القومي"في ظل عجز وزارة الخارجية عن تقديم بديل، واستمرار مراوحة 

 عقب "وحدة األمن القومي"التقديرات في وزارة الدفاع منذ حّل وفي ظل عدم وجود هيئة للتفكير وإعداد 
، فإنه ال عجب إذن في وجود عسكريين ضمن أطقم رسم السياسة ١٩٨٢حرب لبنان األولى في 

  .وتنفيذها
 إن إثارة هذه التساؤالت يمكن أن تشكل قاعدة وأساساً لنقاش ضروري مؤجل حول موازين القوى -٤

  . المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية في إسرائيلالقائمة والمرغوبة بين
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هل في إمكان المؤسسة المدنية في إسرائيل ممارسة : إن أحد األسئلة الصعبة وربما األكثر حساسية هو
  .رقابة ناجعة على المؤسسة العسكرية؟

  "الساسة أسرى الجنراالت"
بوجود تبعية ما من "ول الديمقراطية كافة يرى رؤوبين بدهتسور أنه إذا كان في اإلمكان أن نتعثر في الد

جانب السياسيين للجنراالت ووجود محاوالت لتخفيف وطأتها، ففي إسرائيل ال يقتصر األمر على التبعية 
إن عملية بلورة سياسة األمن القومي : ويتابع. "فحسب، ذلك أن السياسيين مأسورون من جانب الجنراالت

 وفي ظل انعدام منظمات التخطيط في مجال األمن القومي خارج .خاضعة عملياً للجيش وجهاز األمن
 السياسي، ال على المستوى الفاعل - الجيش فإن أساس عمليات التخطيط، على المستوى اإلستراتيجي

والنتيجة هي أن االعتبارات العسكرية أصبحت مركزية، وأحياناً . والتكتيكي فقط، يدور في أروقة الجيش
وهكذا أضحت منظومة عالقات إسرائيل الخارجية مستندة في ". رات السياسيةحتى أكثر من االعتبا

وهذا . األساس إلى مفهوم القوة، الذي يمنح أولوية لالعتبارات العسكرية على االعتبارات الدبلوماسية
ن إن الحكومة والكنيست ال يتدخال. "األمر، وحده، يمنح رئيس هيئة األركان العامة نفوذاً سياسياً كبيراً

عادة في عمل جهاز األمن، الذي يحظى باستقاللية شبه مطلقة في بلورة السياسة بدءاً بموضوعات مثل 
  .حجم وتركيبة موازنة األمن وانتهاء حتى بتخطيط الحروب

ويوضح بدهتسور أن هذا األمر بدأ في أيام دافيد بن غوريون، الذي عارض بناء منظومة ممأسسة من 
ووافق . كما عارض بن غوريون إنشاء لجنة وزارية لشؤون األمن. لجهاز األمنيالمراقبة المدنية على ا
وفعلياً فإن جهاز األمن .  ولكنه لم يشركها في عملية إقرار السياسة األمنية١٩٥٣على إنشائها فقط عام 

ل وعن ذلك قا. هو الذي بلور سياسة إسرائيل ولم يعرضها دائماً على الحكومة من أجل المصادقة عليها
أسمع بيانات . ال تصل إلى علمي) في مجال األمن(تحصل أشياء ": رئيس الحكومة الثاني موشيه شاريت

وقد عنى . "في إذاعة إسرائيل وأقرأ بعد ذلك في الصحف من دون أن أعرف عن خلفيتها الحقيقية
ماضي، والتي لم يتم  التي نفذها الجيش اإلسرائيلي في خمسينات القرن ال"عمليات االنتقام"شاريت تحديداً 

  .إحاطة رئيس الحكومة علماً ببعضها
وإسرائيل، خالفاً لكل الديموقراطيات األخرى، تتميز بالغياب المطلق تقريباً للرقابة البرلمانية على جهاز 

 األمنية بصورة ذاتية -ال توجد دولة ديموقراطية أخرى في العالم تعمل فيها المؤسسة العسكرية . األمن
  .دون أن تكون هناك محاولة، ولو شكلية، لمراقبة ما يحدث فيهاكاملة من 

هذا الشيء يحدث في قضايا الموازنة األمنية والدفاعية وهيكلية الجيش وتطوير األجهزة القتالية وشراء 
المعدات العسكرية والنظرية القتالية ورواتب الجنود النظاميين وتعيين الضباط الكبار وغيرها من القضايا 

  .لتأثير الحاسم على مستقبل الدولة وهيكلية االقتصاد وشخصية المجتمعذات ا
وفي غياب الرقابة الخارجية من غير الممكن منع حدوث أخطاء تؤدي إلى اخفاقات وإنفاقات مالية على 
تطوير أجهزة قتالية غير ضرورية، ومن غير الممكن مراقبة الموازنة األمنية التي تقضم جزءاً كبيراً 

  .ازنة العامة بنسبة تفوق مثيالتها في كل الدول الغربية ببضعة أضعافمن المو
ومن األمثلة على ذلك قول رئيس الكنيست السابق دان تيخون، في تحليل جيد للمعضلة، عندما كان 

أنا أسأل نفسي دائماً هل توجد رقابة مدنية مالئمة على الجيش ": عضواً في لجنة الخارجية واألمن
إن هذا األمر يتحمل مسؤوليته أعضاء الكنيست الذين اعتادوا ...  فأستنتج بأنها غير قائمةوجهاز الدفاع،

وذات مرة أوضح عضو الكنيست يسرائيل كرغمان، الذي كان . "التغطية على كل حادثة تُلم بهذا الجهاز
إن "وأردف . "بعاًنحن مضطرون لالعتماد على هيئة األركان العامة ط": رئيساً للجنة المالية البرلمانية

ألننا ... إن هناك حاجة الى إضافة صواريخ أو دبابات) هيئة األركان(هذا يتم باألساس عندما تقول لنا 
ومع أن بضعة عقود قد مرت منذ فترة تولي كرغمان منصبه المذكور، . "ال نفهم في هذه المسألة أصالً

  .ج نفسهإال أن كل خلفائه في المنصب ما زالوا يسيرون على النه
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  حاالت لم يستجب فيها رئيس الحكومة تعليمات الجيش
منذ إقامة إسرائيل يمكن اإلشارة إلى أربع حاالت فقط صاغ فيها رئيس الحكومة سياسة لم يقترحها 

  :هذه الحاالت هي. الجيش، بل لم يكن هذا األخير موافقاً عليها
وقد . صر، ثمنه االنسحاب من سيناء قرر مناحيم بيغن توقيع اتفاق سالم مع م١٩٧٧ في عام -١

لكن بيغن حظي بدعم وتأييد وزير الدفاع، عيزر وايزمن ووزير الخارجية، . عارض ذلك قادة الجيش
  .موشيه ديان، وكالهما جنرال سابق

 قرر إسحق رابين، وهو رئيس هيئة أركان عامة سابق، أن يتبنى اتفاقات أوسلو ١٩٩٣ في عام -٢
  .خالفاً لموقف الجيش

 سحب إيهود باراك، وهو رئيس هيئة أركان عامة سابق أيضاً، الجيش اإلسرائيلي ٢٠٠٠ في عام -٣
من لبنان على رغم المعارضة الصارخة والعلنية من قبل قيادة الجيش وعلى رأسها رئيس هيئة األركان 

  .العامة، شاؤول موفاز
االنفصال والخروج من غزة على  قرر آرييل شارون، وهو جنرال سابق، تنفيذ خطة ٢٠٠٥ في عام -٤

  .رغم أن رئيس هيئة األركان العامة، موشيه يعالون، وكبار ضباط الجيش، عارضوا الخطة
باستثناء هذه الحاالت فإن قرارات الحكومة المتعلقة بمجال األمن كانت مستندة إلى االقتراحات التي 

  .عرضها الجيش اإلسرائيلي على طاولة رئيس الحكومة
  . على لبنان٢٠٠٦ا حصل أيضاً بالنسبة الى حرب صيف وهذا هو م

حاولوا أن "ويقتبس بدهتسور عن يغئال ألون، الذي يصفه بأنه أحد السياسيين اإلسرائيليين القالئل الذين 
، أقواالً نطق "يؤثروا على صوغ سياسة األمن القومي وأن يواجه مشكالت األمن ال بوسائل عسكرية فقط

إن ضرورة الدفاع عن البالد أمام العدوان والمصادمات ":  العشرين وجاء فيهابها في ستينات القرن
العسكرية على الحدود والمنجزات العسكرية والتدريبات الجماهيرية؛ االستعراضات في ساحات المدن، 

  .إن كل هذه األمور توجد جواً يحمل في أحشائه أخطاراً اجتماعية وأخالقية شديدة
) من مدني(إنه خطر تمدن ... رة الشوفينية والفظّة هو خطر عيني في إسرائيلإن خطر تفشي العسك

إن كينونة السالح تحمل . المغامرات تجاه الخارج، وسيطرة االتجاهات المعادية للديموقراطية تجاه الداخل
هذه ... معها خطر فقدان قيم اجتماعية وأخالقية وثقافية إلى درجة طمس شخصية الشعب كمجتمع متنور

األشياء تناسب جميع المواطنين والشبان، مثلهم مثل أفراد الجيش الذين من شأنهم أن يتعطروا لمجرد 
  ."سحر لمس السالح

  
  قانون الجيش في إسرائيل

، قد توصلت إلى ١٩٧٣) تشرين األول(، التي حققت في نتائج حرب أكتوبر "لجنة أغرانات"كانت 
، التي أدت إلى النتائج الكئيبة للحرب، ناجم عن انعدام تعريف خالصة مفادها أن جزءاً من االخفاقات

وفي ضوء . واضح لوظيفة وزير الدفاع ومكانته بالنسبة الى رئيس الحكومة ورئيس هيئة األركان العامة
توصيات اللجنة الداعية إلى إرساء مكانة وزير الدفاع بالنسبة الى رئيس هيئة األركان العامة ورئيس 

ت صياغته على الوجه التالي"الجيش: قانون أساس" ١٩٧٦ عام الحكومة أقروالذي تم ،:  
  :المضمون

  . جيش الدفاع اإلسرائيلي هو جيش الدولة-١
  :خضوع للسلطة المدنية

  .الجيش يخضع لسلطة الحكومة) أ (-٢
  .الوزير المسؤول من طرف الحكومة عن الجيش هو وزير الدفاع) ب(

  :رئيس هيئة األركان العامة
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  .المستوى القيادي األعلى في الجيش هو رئيس هيئة األركان العامة) أ (-٣
  .يخضع رئيس هيئة األركان العامة لسلطة الحكومة ويتبع وزير الدفاع) ب(
  .يعين رئيس هيئة األركان من جانب الحكومة بحسب توصية وزير الدفاع) ج(

  :واجب الخدمة والتجنيد
  .تجنيد بموجب ما نص عليه القانون أو بحكمه يكون واجب الخدمة في الجيش وال-٤

  :التعليمات واألوامر في الجيش
  . تتحدد الصالحية بإصدار تعليمات وأوامر ملزمة في الجيش في القانون أو وفق ما ينص عليه-٥

  :قوات مسلحة أخرى
  .نطاق قانوني ال يجوز إقامة أو االحتفاظ بقوة مسلحة خارج إطار جيش الدفاع اإلسرائيلي إالّ في -٦

بحسب أحكام هذا القانون فإن وزير الدفاع يتحمل مسؤولية وزارية عما يجري في الجيش ويحق له أن 
غير أن القانون أبقى هالة من . يصدر أوامر إلى أفراد الجيش عبر رئيس هيئة األركان العامة فقط

ية أصبحت وظيفة وزير الدفاع وعلى هذه الخلف. الغموض تحيط بمكانة وزير الدفاع الدقيقة وصالحياته
في إسرائيل تحدد كنتيــــجة لتــوازن القوى بيــن رئــيس الحكومة وبين وزيــر 

  .عندما يحول األول صالحيات للثاني تتسع وظيفة هذا األخير. الــــدفاع
 على لكن عندما يكون رئيس الحكومة معنياً بأن يكون متدخالً في كل ما يحصل في الجيش، فإنه يلتف

  .وزير الدفاع بواسطة تفعيل الجيش عبر رئيس هيئة األركان العامة
   مدار- باحث في المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية * 

  ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
 

   بحقيقة تنفيذنا مذبحة صبرا وشاتيال؟نعترفمتى  .٤٦
   كوبي نيف- معاريف

يبرئ " الرقص مع بشير" للمخرج آري بولمان االن بالذات مثلما هو الفيلم الرائع فنياً البائس اخالقياً
 نفسه وشعبه من ذبح -  في نهاية حملة تذكر ختامها تكرار الكذبة المعروفة والدائمة -ويطهر 

 في - سنة، ان نعترف بالحقيقة ٢٦الفلسطينيين في صبرا وشاتيال، لعله حان الوقت مع ذلك، بعد مرور 
 .ا المذبحة اياها في مخيمي صبرا وشاتيالان دولة اسرائيل، دولتنا، اننا نحن نفذن

من نفذ المذبحة عمليا هو، بالفعل، الكتائب المسيحية، وليس وحدة من : في البداية لنقف امام الحقائق
غير انه من ناحية استراتيجية، مثلما كتب في . الجيش االسرائيلي تنطق بالعبرية مثل ناحل او غوالني

 ناحيك نافوت، الذي كان في حينه نائب رئيس الموساد ورجل ،"يديعوت"يوم الجمعة الماضي في 
ومن الناحية التكتيكية شكل ". بتنسيق كامل مع المسيحيين في لبنان"االرتباط مع الكتائب، دارت الحرب 

كانت لهم . الكتائب وحدة من الجيش االسرائيلي بكل معنى الكلمة، باستثناء لغة الحديث والتي هي العربية
يش االسرائيلي، معدات الجيش االسرائيلي، وبزات الجيش االسرائيلي، وهم عملوا بتنسيق، بالذات الج

 .بمساعدة بتحكم وتحت قيادة الجيش االسرائيلي
الجيش ) أي بأمر(الكتائب دخلوا الى صبرا وشاتيال بإذن . هكذا ايضا كان في اثناء تنفيذ المذبحة

لمعسكرين ام الطالق قذائف االنارة في الليل، من الجيش االسرائيلي وبمساعدة كاملة، سواء في اغالق ا
كل ما جرى في هذين المخيمين في ذاك الوقت كان بإذن بمساعدة، وبتحكم وقيادة الجيش . االسرائيلي
" الذهاب الى البيت"الحقيقة هي حتى في فيلم بولمان، ان من امر في نهاية المطاف الكتائب . االسرائيلي

قائد قوات الجيش االسرائيلي في لبنان اللواء عاوس يارون، الذي كي ال يرى ووقف المذبحة، كان 
اعمال الذبح الجارية في المخيمين من موقف التحكم الخاص به، عشر طوابق من فوقهم، كان هو وكل 

ومع ذلك، منذئذ وحتى االن، بما في ذلك في فيلم . ضباطه وجنوده هناك يجب ان يكونوا عميان تماما
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ما الذي حصل باالجمال هناك؟ العرب قتل العرب، والعالم "نواصل التظاهر بالسذاجة والقول بولمان، 
 ".يتهم اليهود

 قبل اندالع الحرب العالمية وقبل بداية القتل -  ١٩٣٨لنفترض انه في عام . ومن هنا الى التشبيه الالزم
تضع على رأس الدولة المحتلة  كانت المانيا احتلت بوالندا وقررت ان - الجماعي لليهود في اوروبا 

ولنفترض ان احداً ما . لنسميه مثالً بشيروس جوملسكي. حليفها الزعيم المحبوب للحزب الفاشي المحلي
. كان رداً على ذلك قتل الرئيس الجديد جوملسكي ووقع االشتباه، لنقل، على قوات االنصار اليهود

ه من قائد الجيش االلماني في بولندا الدخول في ولنفترض ان القوات الفاشية البولندية طلبوا في حين
ولنفترض ان القيادة االلمانية ". الحالل النظام هناك"اعقاب مقتل زعيمهم الى الحي اليهودي في وارسوا 

العليا صادقت على الدخول، بل واغلقت المداخل والمخارج من الحي اليهودي بل وانارته بقنابل االضاءة 
لفاشيين البولندين دخلوا اليه في حين، بالبزات، بالمعدات وبسالح الجيش االلماني، ولنفترض ان ا. المانية

الذهاب الى "وذبحوا اليهود كالكالب الى ان امرهم القائد االعلى للجيش االلماني في بولندا وقف الذبح و
قتل بولندي،  بولندي ي-ما حصل هناك هو باالجمال " فهل في هذه الحالة ايضا كنا سنعتقد ان -" البيت

او ان يكون واضحاً لنا في حينه، مثلما هي قنبلة االنارة في الظهيرة، ان " فلماذا فجأة تتهمون االلمان؟
 ٢٦المانيا هي التي نفذت تلك المذبحة بحق اليهود؟ اذ ان هذا ما فعلنا، نحن، في صبرا وشاتيال قبل 

  .سنة
 ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ..!سلة أخطاءاولمرت  .٤٧

  فر بلوتسكرسي
كان ايهود اولمرت، كما يقول الكثيرون، بالنسبة لنا رئيس وزراء متميزا الى أن انكشفت قضايا المغلفات                

فقد وقعت علينا كالبرق االخالقي في يوم صاف، فغيرت من االقصى الى االقصى موقفنا منه               . والفواتير
  :رت االخطاء التاليةأتساءل اين كان هؤالء الناس عندما ارتكب اولم .وحكمنا عليه

عار على الشعب اليهودي الذي     "في يوم التعيين وصفته بانه      .  تعيين ابراهام هيرشيزون وزيرا للمالية     -١
وقد تفاقمت الصورة بعد الخطاب الهستيري لهيرشيزون فـي         ". انتج من اوساطه افضل افتصاديي العالم     

ولكـن  .  بمطاردته ومطاردة عائلته   -حافية   وباالساس ص  -عندما اتهم عناصر مجهولة     " منتدى قيساريا "
اولمرت فضل صالح رفيقه الشخصي على صالح اسرائيل ولم يحرك اصبعا القالة هيرشيزون، الـى أن                

  .لم يعد بوسع هذا أن يواصل مهام منصبه بسبب الئحة االتهام 
أن يجملـوا   " سحما"في نظرة الى الوراء يمكن لقادة       ". حماس" اخفاق استراتيجي في معالجة صعود       -٢

المنظمة ترسخت، تعاظمت،   :  بانها مرحلة زمنية ايجابية    ٢٠٠٨ وتموز   ٢٠٠٦النفسهم الفترة بين شباط     
احتلت القلوب والعقول في العالم االسالمي، اختطفت وال تزال تحتجز جلعاد شاليت وتحظى بالـشرعية               

حت االنـف المـسدود لـذات       ومن ت . وكل ذلك في ظل الموافقة الصامتة من حكومة اولمرت        . بالتدريج
وفي حرب لبنان الثانية، مع ان نصراهللا هزم اال ان          . ، عسكريا وسياسيا  "حزب اهللا "الحكومة تعزز ايضا    

  .حكومة اولمرت حلت له الهزيمة واليوم ال ثاني له في شعبيته في لبنان
لمرت نفسه عـين    مع أن او  ". لجنة شوحط الصالح التعليم العالي    " العجز في تطبيق توصيات تقرير       -٣

اللجنة، اال انه حتى لو يكلف نفسه عناء طرح التقرير الذي نشر قبل سـنة علـى جلـسة الحكومـة أو                      
لقد اختار رئيس الوزراء عدم التعاطي معه واتخذ موقفا مشاهدا من الجانب، غير مبـال               . المصادقة عليه 

  .بمصير التعليم العالي والتدهور السريع للجامعات في اسرائيل
من اجـل شـرح     . لتشكيك المبادر اليه، المقصود واالناني بمكانة جهاز فرض القانون في اسرائيل           ا -٤

كثرة التحقيقات ضد اولمرت بدأ محاموه ينشرون باسمه نظرية المؤامرة، والتي بموجبها قيادة الـشرطة،       
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أي انهـم اعـدوا   ". ملتنحية رئيس وزراء قـائ "النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة تآمروا سياسيا       
  .انقالبا

اذا كان هكذا هو الحال كان ينبغي الولمرت أن يطلب من الحكومة ومـن الكنيـست اسـتخدام أنظمـة                    
الطوارئ وأمر قوات االمن باالعتقال الفوري لقيادة الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة             

ال يعقل أن يواصل ناسجو مؤامرات مناهضة للديمقراطية        ف. وتقديمهم الى المحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية     
كهؤالء اداء مهام مناصبهم الحساسة؛ هكذا كان سيتصرف رئيس وزراء لو كشف مؤامرة السقاطه فـي                

ولكن اولمرت لم يفعل شيئا غير ان ينشر، عبر محاميه التهم التي تشكك في              . صفوف الجيش االسرائيلي  
. ن بكل االحوال للمحافل المسؤولة عن سلطة القـانون فـي اسـرائيل            أساس المصداقية والسمعة الهشتي   

  .االبرجيليون والروزنشتانيون لم يعودوا يحتاجون الى محامين
حتى قبل نصف سنة كان الرئيس السوري يعتبر فجـا سياسـيا            .  اعطاء جائزة مواساة رائعة لالسد     -٥

ولمرت اليد له ودعاه الى محادثـات سـالم   وعسكريا، زعيما سخيفا ومنتهيا، الى أن مد رئيس الوزراء ا        
سورية القت الولمرت بعظمة عفنـة وتلقـت        . عابثة، فرمم بذلك بل حسن المكانة الدولية والعربية لالسد        

االسد السوري استقبل في المؤتمر المتوسط في باريس كبطـل ومنتـصر، امـا              . بالمقابل نصف مملكة  
  .نفسهاولمرت االسرائيلي فاستقبل كخاسر وضيف يفرض 

منذ زمن بعيد والجمهـور فـي       . اسطورة اولمرت كرئيس وزراء ممتاز بحد ذاتها هي بالتالي اسطورة         
 فـي المائـة مـن       ١٢ حتـى    ١٠نحـو   . اسرائيل يمنح اولمرت عالمات تقدير سيئة وال يعطيه الثقـة         

حتـى  ومـع معـدالت تأييـد كهـذه، ف        . االسرائيليين فقط يرون فيه سياسيا مناسبا ليكون رئيس وزراء        
  .الدكتاتوريون يذهبون الى البيت

  "يديعوت"عن 
  ١٦/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  :كاريكاتير .٤٨
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