
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصممون على تحقيق صفقة مشرفة وإخراج أسرانا:  والدة القنطار بالتبنيئهنيهنية 
  من الضفة كمناطق أمنية% ٢٧تريد االحتفظ بـوسعى إلى اتفاق مبادئ ت" إسرائيل"

  حتى تفتح المعابر" شاليط"لن نستأنف المفاوضات بشأن : حمدانأسامة 
  !عار على اللبنانيين أن يحتفلوا بأسراهم: "اليوم األسود" تبكي على هزيمة "إسرائيل"
  رب القدس بيتا في مستوطنة ق٢٩٠ تصادق على بناء "سرائيلا"

 موضوع األسرى الفلسطينيين ليس شأناً فلسطينيياً داخلياً: نصر اهللا

 تبارك لحزب    الفلسطينية الفصائل
حمـاس  واهللا تحرير األسـرى     

  تلوح بخطف جنود إسرائيليين
  

 ٤ص ... 

 ١٧/٧/٢٠٠٨١١٤١الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٤١:         العدد                  ١٧/٧/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥  صدر كتاب يشرح معاناة الطفل الفلسطيني تحت االحتاللمركز الزيتونة ي .٢

    
    :السلطة
 ٥   بتحرير القنطار ورفاقهباس يرحعب .٣
 ٥  مصممون على تحقيق صفقة مشرفة وإخراج أسرانا:  والدة القنطار بالتبنيئهنيهنية  .٤
  ٦  كورقة مساومة الشهداءتحتجز جثامينو...  ال تفهم سوى لغة القوة"إسرائيل": العجرمي .٥
 ٦  هزيمة كبرى للكيان الصهيوني "إسرائيل"ملية تبادل األسرى بين حزب اهللا وع: القدومي .٦
 ٧ على السلطة وقف المفاوضات: النواب األسرى .٧
 ٧ الضفة كمناطق أمنيةمن % ٢٧تريد االحتفظ بـوسعى إلى اتفاق مبادئ ت" إسرائيل" .٨
 ٧  داخلي والحوار الفاوضاتالتهدئة والم ويبحث معه عباس يلتقي مبارك في القاهرة قريباً .٩
 ٨  لم تلتزم بالتهدئة "إسرائيل"الحكومة المقالة تطالب برفع الحصار وتؤكد أن  .١٠
 ٨ نتهاكات ضد الصيادين مستمرة رغم التهدئةال ا:وزارة الزراعة في الحكومة المقالة .١١
 ٨  لزيارة غزةشرطة الحكومة المقالة بلير نسق أمنياً مع : المقدم إسماعيل الجعبري .١٢
 ٩ زوجها بإطالق سراح تطالب تهمدير مكتب ةزوجو ...الدويك يخضع لعملية جراحية .١٣
 ٩  تحدد عدد المسافرين عبر معبر الكرامة أيام الجمعة والسبت"سرائيلإ" :الشرطة الفلسطينية .١٤
    

    :المقاومة
 ٩  رحتى تفتح المعاب" شاليط"لن نستأنف المفاوضات بشأن : حمدانأسامة  .١٥
١٠  نتصار على العدواإلتحقق  االرادة الثورية: عملية التبادل عنالحوت  .١٦
١٠  اإلفراج عن القنطار إحدى ثمار المقاومة: األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية .١٧
١٠   في لبنان"مؤقتا"فلسطينيون سيدفنون التلون مقاال: سلطان ابو العينين .١٨
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٠   !عار على اللبنانيين أن يحتفلوا بأسراهم: "اليوم األسود" تبكي على هزيمة "إسرائيل" .١٩
١١  "أخالقية إلسرائيلهزيمة استرتيجية و"صفقة تبادل األسرى : الجارديان .٢٠
١١   بيتا في مستوطنة قرب القدس٢٩٠ تصادق على بناء "سرائيلا" .٢١
 ١٢  قضية فساد جديدة تالحق اولمرت: هآرتس .٢٢
١٢   المزيد من المطالبالصفقة انجاز كبير لحزب اهللا وستدفع حماس إلى : تل أبيب .٢٣
١٢  الصفقة لن تدفع بحماس إلى طرح المزيد من المطالب: أيالون .٢٤
١٣   يلمح باحتمال اغتيال قنطار اسرائيليمحلل عسكري .٢٥
١٣  صفقة األسرى تظهر ضعف القيادة االسرائيلية .٢٦
١٣    جنديا١٢١ تعلن ان عدد قتلى حرب لبنان وصل إلى "إسرائيل" .٢٧
١٤   إذا كنا سنقوم بعملية تبادل الستعادة رفات جنودنا فلماذا خضنا حربا إذن؟: سيلفان شالوم .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٤   األسرى والرفات سمير القنطار وعدد منطالقإل هد فرحاً وشعور بالفخرتشغزة  .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٤١:         العدد                  ١٧/٧/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

١٤  القنطار سمير لناطق بإسمهميقيمون حفالً وداعياً لاألسرى الفلسطينيون  .٣٠
١٤  همللدفاع عن األسرى يطالب آسري شاليط بالتمسك بشروطالفلسطيني المركز  .٣١
١٥   المفقودين والشهداء المحتجزة جثامينهمية لتفعيل قض في الضفة الغربيةب لجنتينانتخا .٣٢
١٥  فلسطينية تأمل زيارة قبر ابنها الذي أفرج عن رفاته خالل صفقة التبادل مع حزب اهللا .٣٣
١٥  تالل يمنع دخول الوقود واإلسمنت إلى قطاع غزةاالح .٣٤
١٥  في القدس إلى مزبلة" السالم"االحتالل حّول حي  .٣٥
   

   :صحة
 ١٥   شهداء٢٠٩إرتفاع عدد الوفيات من مرضى قطاع غزة بسبب الحصار إلى  .٣٦
   

   : األردن
١٦  "إسرائيل"المقاومة وحدها قادرة على إخضاع : زكي بني إرشيد .٣٧
١٦  أهالي األسرى األردنيين يعربون عن خيبة أملهم من وعود حزب اهللا .٣٨
١٦   افتتاح معرض عمان الدولي الثاني عشر للكتاب في كلية المجتمع العربي .٣٩
   

   :لبنان
١٧  أنجزا صفقة تبادل األسرى" إسرائيل"حزب اهللا و .٤٠
١٧   موضوع األسرى الفلسطينيين ليس شأناً فلسطينيياً داخلياً: نصر اهللا .٤١
١٧  ن فلسطين ألعود إليهاخرجت م: القنطار... دعا الشعب الفلسطيني إلى الوحدة .٤٢
١٨   ال بّد من االستمرار في المقاومة من اجل تحرير فلسطين: جنبالط .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٨ شكوك حول مشاركة حماس في اإلشراف على معبر رفح: الجامعة العربية .٤٤
١٨   إيراني يعرقل صلح حماس وفتح-فيتو سوري : دي في الجماعة اإلسالمية المصريةقيا .٤٥
١٩  "إسرائيل"بعض المواقف العربية المؤيدة لعملية تبادل األسرى التي حصلت بين حزب اهللا و .٤٦
١٩ ر حكومتهم بوجود مخاطرالسياح اإلسرائيليون يفضلون سيناء رغم تحذي .٤٧
   

   :دولي
١٩  أن يتكرر المشهد مع حماسترحيب دولي بالتبادل وبان يأمل  وها نجاحاً مهماًّدبرلين تع .٤٨
٢٠   بين حزب اهللا وتل أبيب ألماني وراء إنجاز الصفقةعميل سري .٤٩
٢٠  دبلوماسي فرنسي يزور غزة دون إجراء محادثات مع حماس .٥٠
٢٠    مليار دوالر١،٩ إسرائيلية بقيمة -صفقة تسلح أميركية  .٥١
٢٠  المسيحيون الصهاينة في أمريكا غاضبون من أولمرت .٥٢
٢١  مصر وحدها المؤهلة للقيام بدور بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: م األوروبيمبعوث السال .٥٣
٢١  قريبا"إسرائيل"جولة رابعة من المحادثات بين سورية و: وزير الخارجية التركي .٥٤
٢١  اإقامة الدولة الفلسطينيةط وميدفيديف يحدد توجهات السياسة الروسية في الشرق األوس .٥٥
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    :حوارات ومقاالت
٢١  أسعد عبد الرحمن. د... موقفان إسرائيليان: التعامل مع حماس .٥٦
٢٣  جدعون ليفي... حروب جنرال البصل .٥٧
٢٤ شلومو بن عامي... جبهات؟على كافة ال.. السالم .٥٨
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
 حماس تلوح بخطف جنود إسرائيليينوتبارك لحزب اهللا تحرير األسرى  الفلسطينيةالفصائل  .١

: وكـاالت وال ضياء الكحلوت    ،رام اهللا ن مراسلها في غزة و    نقالً ع  ١٧/٧/٢٠٠٨العرب القطرية   ذكرت  
ماس أمس بخطف جنود إسرائيليين، معتبرة ذلك خياراً اسـتراتيجياً لتحريـر األسـرى              هددت حركة ح  

نجدد تأكيدنا علـى خيـار المقاومـة كخيـار          : "وقالت في بيان لها   . الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية   
 أبنائنـا   فاستمرار وجود ...استراتيجي الستعادة حقوقنا السليبة، وإحقاق ثوابتنا الفلسطينية وتحرير أسرانا        

أسرى داخل السجون الصهيونية يفتح المجال أمام فصائل المقاومة لمعالجة ملف األسرى بكافة الوسـائل               
المتاحة، فخيارات المقاومة كثيرة، وعلى رأسها أسر الجنود الصهاينة لمبادلتهم بأبنائنـا األسـرى فـي                

   ".سجون القهر واإلذالل الصهيونية
 وعلى رأسهم سمير القنطار، كما هنأت قيادة حزب اهللا بمـا أسـمته              وهنأت الحركة األسرى المحررين،   

وحملت حماس إسرائيل مسؤولية تعطيـل صـفقة         ".إنجازهم صفقة التبادل المعقدة مع الكيان الصهيوني      "
للضغط على العدو الصهيوني؛ حتى يتوقف عن سياسة        "التبادل على الجندي األسير شاليط، ودعت مصر        

وقت في محاولة منه للضغط على فصائل المقاومة؛ لتغير شروطها التي وضـعتها             المراوغة، وإضاعة ال  
 ".ألجل عملية التبادل

ـ              معتبرة هـذا   " اإلنجاز"من جهتها وصفت حركة فتح صفقة التبادل التي أنجزها حزب اهللا مع إسرائيل ب
ـ    المتحـدث الرسـمي     وقال ".وحدة القوى المناضلة على جميع الجبهات المقاومة والصمود       "اليوم يوماً ل

نرحب باإلنجاز الذي حققـه حـزب اهللا، خـالل          : "باسم الحركة أحمد عبد الرحمن في تصريح له أمس        
الصفقة التي أسفرت عن عودة األسرى والشهداء، وفي طليعتهم سمير القنطار، والشهيدة دالل المغربي،              

 ".يالتي قادت أروع عملية فدائية في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيل
وأكد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن إتمام صفقة التبادل بمثابـة كـسر للعنجهيـة                  
الصهيونية والقضاء على الشروط التي يضعها العدو حول األسرى والتمييز بينهم، عبـر مـصطلحات               

 ".األيادي الملطخة بالدماء"وتسميات خبيثة من قبيل 
 األسرى وخاصة القنطار، هو تأكيد على أن الخيار األمثل السـتعادة كـل              إن خروج : "وقال أبو مجاهد  

 ".األسرى الذين قضوا زهرة أعمارهم في القيد الصهيوني، ال يكون إال عبر عمليات األسر والتبادل
وفي سياق متصل أقام السجناء الفلسطينيون أول أمس حفل وداع للقنطار وأربعة من عناصر حزب اهللا،                

وألقى ممثلو الفصائل الفلـسطينية فـي سـجن          .مس، حسب ما أفاد نادي األسير الفلسطيني      أفرج عنهم أ  
وكان من أبرز المشاركين في الـوداع األمـين         . هداريم بالقرب من مدينة حيفا، كلمات وداعية بالمناسبة       

ن العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وأمين سر حركة فتح في الـضفة الغربيـة مـروا                 
  .البرغوثي المعتقلين في السجن نفسه

 إلى أن   أمين أبو وردة  و رائد الفي    ،غزة نقالً عن مراسليها في    ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأشارت  
إال وفـق   "القسام الذراع العسكرية لحركة حماس شددت على ان شاليت لن يرى النور             عز الدين   كتائب  

يوني ان يدرك ان التعنت والمماطلة لـن تزيـدنا إال صـالبة             على العدو الصه  "، وقالت   "شروطنا العادلة 
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صـفقة  "وقالت الكتائب في بيان صحافي، أمس، إن         ".وإصراراً على شروطنا في صفقة تحرير األسرى      
تؤكد صواب وصدق خيـار الجهـاد       " االسرائيلي"تبادل االسرى بين حزب اهللا اللبناني ودولة االحتالل         

  ".ورائد للتعامل مع االحتاللوالمقاومة كخيار فّعال ومجد 
حركـة الجهـاد     إلـى أن      ميسرة شـعبان   ،غزة نقالً عن مراسلتها في    ١٧/٧/٢٠٠٨المستقبل  ولفتت  

اإلسالمي في فلسطين عقدت صباح امس، مؤتمرا صحافياً هنأت خالله المقاومـة اللبنانيـة بانتـصارها                
 ،تتسلم مجموعة مـن جثـامين الـشهداء       حركة ان حركته س   الالجديد، وقال الشيخ نافذ عزام القيادي في        

 ألـف   ١١أن صفقة حزب اهللا ربما لم تلب طموح الكثير من الفلسطينيين باعتبار أن هناك               "واعتبر عزام   
رغم ذلك فإن هذه الـصفقة تعتبـر انجـازا كبيـرا            "، موضحا انه    "أسير ال زالوا داخل سجون االحتالل     

  ".د منها آسرو الجندي شاليط للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ويجب أن يستفي
  
  صدر كتاب يشرح معاناة الطفل الفلسطيني تحت االحتاللمركز الزيتونة ي .٢

صدر في بيروت حديثاً كتاب جديد يتناول معاناة الطفل الفلسطيني تحت االحتالل اإلسـرائيلي،               :بيروت
  .ضمن سلسلة إصدارات تسلط األضواء على واقع الطفل الفلسطيني في ظل االحتالل

، عن مركز الزيتونة للدراسـات      "معاناة الطفل الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي     "ويأتي صدور كتاب    
تقـديم  "، والتي يسعى المركز من خاللها إلى        "أولست إنساناً "واالستشارات، ومقّره بيروت، ضمن سلسلة      

لسطيني، بأسـلوب يخاطـب     صورة متكاملة عن المعاناة التي يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي للشعب الف          
  ". العقل والقلب وفي إطارٍ علمي ومنهجي موثق

والكتاب من إعداد أحمد الحيلة ومريم عيتاني، وتحرير الدكتور محسن صالح والباحث ياسر علي، وهو               
  . صفحة من القطع المتوسط١٠٢يقع الكتاب في 

نـاول أبـرز حقـوق الطفـل الفلـسطيني          ويبدأ الكتاب بنبذة عن األطفال في المجتمع الفلسطيني، ثم يت         
وانتهاكاتها على صعيد األطفال الشهداء والجرحى واألطفال األسرى والمعتقلين، والوضع الصحي مـن             

  .صحة نفسية وسوء تغذية ووفيات، والوضع االجتماعي واالقتصادي من فقر وعمالة أطفال، والتعليم
بأسلوبه السلس، الذي يجمع بين الدقـة والمنهجيـة    "وأوضح مركز الزيتونة في تقديمه للكتاب، أنه يتمّيز      

العلمية وبين الصور والقصص المرافقة والمختارة بعناية، ليشرح بذلك فصول المعانـاة التـي يعيـشها                
األطفال الفلسطينيون بسبب االحتالل اإلسرائيلي وممارساته الجائرة بحقهم، في وقت يتحدث فيه العـالم              

نة كرامته وحريته وحقه في العيش بسالم في أرضه وبيته، ولكنه يـصّم             أجمع عن حقوق اإلنسان وصيا    
  ".آذاناه عّما يحدث لإلنسان الفلسطيني

  ١٥/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
   بتحرير القنطار ورفاقهبعباس يرح .٣

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعملية تبـادل األسـرى والرفـات بـين              :  نبيل غيشان  -عمان  
تقدم بالتهـاني   "وجاء في البيان أن الرئيس عباس       . حسب بيان للرئاسة الفلسطينية    وحزب اهللا، ب   "إسرائيل"

وأضـاف  ". الى عائلة األسير سمير القنطار عميد األسرى العرب، وعائالت األسرى المحررين اآلخرين           
  ".شّد على أيادي أسر الشهداء الذين تُسلم رفاتهم"البيان أن عباس 

  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  مصممون على تحقيق صفقة مشرفة وإخراج أسرانا: لدة القنطار بالتبني وائهنيهنية  .٤

المقال إسماعيل هنية أن صفقة حزب اهللا       الفلسطيني  أكد رئيس الوزراء     :أمين أبو وردة  وغزة رائد الفي    
 وهنأ هنيـة  . ، تمثل انتصاراً للصمود وعدم تقديم التنازالت ولإلرادة اللبنانية        "إسرائيل"لتبادل األسرى مع    
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خالل زيارته منزل الحاجة أم جبر وشاح والدة األسير اللبناني سمير القنطار بالتبني لتهنئتهـا بحريتـه،                 
نحن نشهد عملية كبرى، اليوم هو يوم       :" وقال. حزب اهللا وعلى رأسه أمينه العام حسن نصر اهللا بالعملية         

ر ومثل ثمناً جميالً بعـد أن       عظيم سجل فيه نصر لتحرير األسرى وجثامين الشهداء، بخروج سميرالقنطا         
  ".ضحى بثالثين عاماً من أجل فلسطين، ومن فلسطين دالل المغربي التي قاتلت بشرف

كما حصل تبادل مشرف نحن مـصممون       "وشدد هنية على التمسك باألسرى وتحريرهم، مشيراً إلى أنه          
وا بأنهم سيدفعون الـثمن   على اإلسرائيليين أن يعلم   : "وأضاف". على تحقيق صفقة مشرفة وإخراج أسرانا     

مقابل التبادل وهناك جندي أسير وآالف األسرى والمقاومة معنية بإنهاء الملف، ونحـن أحـرص مـن                 
وطالب هنية االحتالل باالستجابة لإلفراج عن األسرى وذوي األحكام العالية           ".االحتالل على انهاء الملف   

ي تصريحات بخصوص أي جديـد فـي شـأن          والنواب واألسيرات في سجون االحتالل، رافضاً إدالء أ       
  .صفقة شاليت

  ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  كورقة مساومة الشهداءتحتجز جثامينو...  ال تفهم سوى لغة القوة"إسرائيل": العجرمي .٥

بارك وزيـر شـؤون   : وديع عواودة، حيفا نقالً عن مراسله في  ١٦/٧/٢٠٠٨الجزيرة نـت    نشر موقع   
األعمال الفلسطينية أشرف العجرمي صفقة تبادل األسرى وجثامين ورفات         األسرى في حكومة تصريف     

 أن األخيرة ال تفهم سـوى لغـة         -بحسب قوله - التي أكدت    "إسرائيل"الشهداء التي تمت بين حزب اهللا و      
 وفي قبولها اإلفراج عن األسرى ذوي األحكام العالية فقط فـي            "إسرائيل"شدد العجرمي على أن      و .القوة

هذه الصفقات، تبث رسالة سلبية للمجتمع اإلسرائيلي تقول إنها غير مـستعدة إلنهـاء ملـف                إطار مثل   
 .األسرى مع أي جانب إال عبر استعمال القوة

 باالستهتار بالسلطة الفلسطينية والمفاوضات سيقوض المـسيرة الـسياسية          "إسرائيل"وحذر من أن مضي     
 "إسـرائيل "لطة مارست ضغوطات متواصـلة علـى        ويجدد الصراع بالمنظور القريب، الفتا إلى أن الس       

 .السترجاع جثامين مناضلين فلسطينيين استشهدوا في الستينيات والسبعينيات ولكن دون جدوى
طالب أشـرف العجرمـي     : عبد القادر فارس  ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١٧/٧/٢٠٠٨عكاظ  وأوردت  

نحـن  : نيين في السجون اإلسرائيلية، وقال لعكاظ      باإلفراح عن كافة األسرى والمعتقلين الفلسطي      "إسرائيل"
وعن موقف السلطة   . نرحب بأية عملية إفراج تتم عن أسرى عرب أو فلسطينيين من السجون اإلسرائيلية            

من االفراج عن األسرى قال نحن نتمنى أن تأخذ باالعتبار سواء في إطار صفقة تبادل أسرى أو حتـى                   
لجانب الفلسطيني، واضاف أن اإلفراج عن األسرى والمعتقلـين مـا           في إطار إفراجات تتم باالتفاق مع ا      

 إلنجاح العملية السياسية الفلسطينية، نحن نريد أن تتم عملية اإلفـراج عـن               وشرطاً  وأساسياًَ زال حيوياً 
وحـول اإلفـراج عـن جثـامين الـشهداء          . األسرى والمعتقلين مقدمة ضرورية إلنجاح عملية السالم      

نحن باألساس كنا نتمنى لكل الشهداء أن يسلموا إلى ذويهـم           :  إلى خارج فلسطين قال    الفلسطينيين ونقلها 
 تحتجـز جثـامين     "إسـرائيل "، واضاف أن    "إسرائيل"ليدفنوا بصورة إنسانية وأن ال يصبحوا رهائن بيد         

الشهداء كورقة مساومة، مشيرا الى ان الفلسطينيين يريدون أن يسلم جثمـان الـشهيدة دالل المغربـي،                 
 .جميع الشهداء الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية ليدفنوا في أرض فلسطينو
  
  هزيمة كبرى للكيان الصهيوني "إسرائيل"ملية تبادل األسرى بين حزب اهللا وع: القدومي .٦

األسـرى  فاروق القدومي، ان عملية تبادل      " منظمة التحرير الفلسطينية  "عتبر رئيس الدائرة السياسية في      ا
تؤكد وحدة المصير في القضايا العربية على انها قضية واحدة، خاصة جهـود        "" إسرائيل" و بين حزب اهللا  

السيد حسن نصر اهللا في اإلفراج عن بعض األسرى الفلسطينيين، وهذا معناه ان المقاومة إذا قـررت ان                 
لـصهيوني،  هذه الصفقة هزيمة كبرى للكيان ا     "عتبر القدومي ان    او". تواجه، تستطيع أن تحقق اإلنجازات    
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وهذا يعطينا آماال كبيرة باننا، من خالل تصميمنا واستمرار مقاومتنا، سنهزم من دون أدنى شـك هـذا                  
الكيان، ونصل إلى حقوقنا المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة                

  ". وعاصمتها القدس
  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  المفاوضاتعلى السلطة وقف: النواب األسرى .٧

إن : "األسرى في سجون االحـتالل الـصهيوني      " التغيير واإلصالح " قال نواب كتلة     :وكاالتال –نابلس  
والتي تشهد تصعيداً غير مـسبوق فـي محافظـة           جرائم االحتالل ضد المؤسسات الفلسطينية المختلفة،     

اوضي، ووقف هـذا الخيـار   نابلس، تستدعي أن تقف السلطة الفلسطينية عندها وقفة مراجعة لموقفها التف        
علـى  " أيـالون "وعلق النواب األسرى في سجن      ". البائس الذي لم يجلب لشعبنا سوى الويالت والكوارث       

اختطاف قوات االحتالل لرجال العمل الخيري وأعضاء مجلس بلدية نابلس خلود المصري وحسام الدين              
طة مع طروحات التفاوض العبثي، في ظـل        انها ثمرة طبيعية الستمرار تجاوب قيادة السل      "قتلوني بالقول   

ن إ"مـس   أوأضاف النواب في بيان سرب مـن الـسجن          ". مواصلة االحتالل لجرائمه بحق الفلسطينيين    
االحتالل يواصل استخدام الصور الفوتوغرافية لقيادة السلطة الفلسطينية، التي تبتسم بسذاجة لقاتلي شعبها             

لقول للرأي العام العالمي ان الفلسطينيين راضون من االحتالل،         في لقاءات تظهر حميمية العالقة بينهم، ل      
 ".وأنهم متفاهمون معه وما هذه اللقاءات والصور إال دليل على ذلك

 ١٧/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
 من الضفة كمناطق أمنية% ٢٧تريد االحتفظ بـوسعى إلى اتفاق مبادئ ت" إسرائيل" .٨

ـ  ]الفلسطيني[ة من الوفد المفاوض   قالت مصادر قريب  :  كفاح زبون  - رام اهللا  ان "،  "الـشرق االوسـط   " لـ
، للجانب الفلـسطيني، وتعكـس      )رئيسة الوفد اإلسرائيلي المفاوض   (ليفني،  ) تسيبي(الخرائط التي سلمتها    

من السيطرة على االرض مـن مـساحة        %  ٦٤وجهة النظر اإلسرائيلية تعطي الفلسطينيين فعليا حوالي        
، ورغم أنها ستسلم للسطة، إال ان إسرائيل تعتبرهـا منـاطق            % ٢٧اضافة الى   الضفة الغربية الحقيقية،    

 .منية يمنع فيها البناء واالنتشار األمني لكنها ستحظى بحراسة امنية إسرائيليةأ
 ابريل في   / الذي تسلم هذه الخرائط في نيسان      )رئيس الوفد الفلسطيني  (وبحسب المصادر، فان احمد قريع      

إال ان اي تعديل في الموقف اإلسـرائيلي لـم          . في القدس، رفض الخرائط   " غ ديفيد كين"اجتماع في فندق    
قد أكد قبل ذلك ان الخرائط اإلسرائيلية لم تكن مقبولة، وقد رفضت، بدون ان              قريعوكان  . يطرأ حتى اآلن  

 .يشير الى ما تم عرضه
اع الفلسطينيين باتفاق مبادئ،    ولمرت يحاول اقن  أ] رئيس الوزراء اإلسرائيلي  [ان  " الشرق االوسط "وعلمت  

ان شعبنا لن يقبل هذا المـصير       "عبد ربه   ياسر  وحسب  .  سنوات ١٠ الى   ٣تؤجل فيه بعض القضايا من      
وأعرب عبد ربـه    ". وسوف يعمل من اجل تقرير مصيره بنفسه، ولن يقبل الخداع الذي تمارسه إسرائيل            

ية السياسية هي عملية بال أفـق، ومـن األفـضل          يجب ان نقول للعالم ولشعبنا ان العمل      "عن اعتقاده بأنه    
 ".اإلعالن عن نهايتها

  ١٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  داخلي والحوار الفاوضاتالتهدئة والم ويبحث معه عباس يلتقي مبارك في القاهرة قريباً .٩

 رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن يقوم الرئيس محمـود عبـاس بزيـارة              : جيهان الحسيني  -القاهرة  
 الجاري يجري خاللها محادثات مع الرئيس مبارك تتنـاول المـستجدات علـى الـساحة               ٢٦ي  لمصر ف 

الفلسطينية وقضايا عدة على رأسها التهدئة والمسار السياسي والحوار الفلسطيني الشامل الذي يفترض أن              
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وأوضحت المصادر أن عباس سيطلع مبارك على آخر ما توصلت إليه المفاوضـات              .ترعاه مصر قريباً  
مع اإلسرائيليين والقضايا العالقة والصعوبات التي تحول دون تحقيق أي إنجاز على هذا المـسار، كمـا                 

وحذرت المصادر من أن االستمرار في هذا       .  في بناء المستوطنات   "إسرائيل"سيشرح له مخاطر استمرار     
 وجـود رادع    النهج سيقوض عملية السالم، وبالتالي ال جدوى من استمرار المفاوضات في ظل غيـاب             

واعتبرت أن عدم كـشف     .  إلى تجميد االستيطان   "إسرائيل"قوي وحقيقي يضع حداً لهذه السياسات ويدفع        
 عن هذا النهج، سواء في بناء المستوطنات أو تصعيد عدوانها في الضفة الغربية، يـضع أبـو                  "إسرائيل"

مـن القـوى الفلـسطينية      مازن في موقف حرج، مشيرة إلى أن هناك ضغوطاً داخلية قوية على عباس              
المختلفة تدعوه إلى وقف المفاوضات مع اإلسرائيليين طالما لم يحدث أي اختراق في أي قضية، وطالما                

  . مستمرة في عدوانها على الضفة غير مكترثة بعذابات األهالي"إسرائيل"
  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
 م بالتهدئة لم تلتز"إسرائيل"الحكومة المقالة تطالب برفع الحصار وتؤكد أن  .١٠

رفع كل أشكال الحصار    "طالبت الحكومة المقالة في اجتماعها األسبوعي بضرورة         : أشرف الهور  - غزة
الظالم عن الشعب الفلسطيني وفتح المعابر بطاقتها الكاملة وإدخال كل أنواع البضائع والمنتجـات وفـق                

بدخول وخروج المواطنين مـن     مقتضيات التهدئة، وكذلك اإلسراع في فتح معبر رفح الحدودي والسماح           
 في الوقت الحالي من تقليص حجم البضائع التي تدخل          "إسرائيل"وأكدت أن ما تقوم به       ."وإلى قطاع غزة  

  ."تجاوز الستحقاقات التهدئة"غزة 
  ١٧/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 نتهاكات ضد الصيادين مستمرة رغم التهدئةال ا:وزارة الزراعة في الحكومة المقالة .١١

أكدت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة، أن االنتهاكات التي تمارسـها            : وائل بنات  -  غزة
وقال مدير عام الثروة السمكية بالوزارة       .قوات االحتالل ضد الصيادين مستمرة بالرغم من إعالن التهدئة        

العزل في  ن الفلسطينيين   حسن عزام، في بيان إنه لم يتوقف إطالق النار العشوائي والمباشر ضد الصيادي            
وِأضاف أنه فضال عن الحوادث المستمرة واالنتهاكات الفاضحة من قبل قوات االحـتالل              .عرض البحر 

للتهدئة، فإن هناك انتهاكات لالتفاقات السابقة التي من المفترض أن يسمح للـصياد بموجبهـا باإلبحـار                 
احد بتقليص المسافة بشكل تدريجي إلى أن       مسافة عشرين ميالً، حيث قامت قوات االحتالل ومن طرف و         

 .وصلت ثالثة أميال فقط، مما يعتبر انتهاكاً سافراً وواضحاً لكل المواثيق واألعراف
ودعا عزام المنظمات الدولية والحقوقية إلى رصد جميع االنتهاكات والتنديد بها وعدم تـرك االحـتالل                

 .هم في قوت عيشهميستفرد بالصيادين والمواطنين الفلسطينيين ومالحقت
 ١٧/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  لزيارة غزةشرطة الحكومة المقالة بلير نسق أمنياً مع : المقدم إسماعيل الجعبري .١٢

كشف مدير عام جهاز األمن والحماية في الشرطة التابعـة للحكومـة المقالـة المقـدم                 :غزة رائد الفي  
 عام الشرطة اللواء توفيق جبر مع مـدير الوفـد           إسماعيل الجعبري النقاب عن لقاءات أمنية عقدها مدير       

األمني لمبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط توني بلير، ومدير مكتبه، ومدير عمليـات أمـن                
   ".إسرائيلية"، بغية تأمين زيارة بلير لقطاع غزة قبل إلغائها فجأة تحت ضغوط "أونروا"
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م بعمل كافة الترتيبات الكاملة الستقبال بليـر، الفتـاً إلـى أن             وقال الجعبري إن جهاز األمن والحماية قا      
اإلجراءات األمنية تضمنت زيارة ميدانية تفقدية لمكان الزيارة، حيث اطلعـت الوفـود األمنيـة علـى                 

 .استعدادات أفراد الشرطة وأفراد األمن والحماية وطريقة توزيعهم في المناطق المحيطة
  ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 زوجها بإطالق سراح تطالب ته مدير مكتبةزوجو ...الدويك يخضع لعملية جراحية .١٣

قرر األطباء اإلسرائيليون إخضاع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل فـي           :  وائل بنات  - غزة
وقالـت   .سجون االحتالل منذ أكثر من عامين عزيز الدويك لعملية جراحية الستئصال حصوة في الكلى             

ة اإلعالمية في مكتب النائب سميرة الحاليقة عن كتلة حماس البرلمانية إن قرار األطباء هذا جـاء                 الدائر
بعد ظهور نتيجة الفحوصات والتأكد بأن الدويك يعاني من وجود الحصوة، األمر الذي تسبب لـه بـآالم                  

 ".حادة طيلة فترة اعتقاله الماضية
ب الدويك مؤسسات حقـوق اإلنـسان والمنظمـات         القاهر سرور مدير مكت     عبد ةإلى ذلك ناشدت زوج   

مـايو  / أيـار  ٢٩اإلنسانية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل اإلفراج عن زوجها المعتقل منـذ              
وقالت زوجة سرور إن زوجها ممنوع من االلتقاء بمحاميه منذ           .الماضي والذي يقبع في سجن المسكوبية     

يث كان من المقرر أن يجري عملية جراحية في القلـب       يوماً وإنه يعاني من وضع صحي صعب، ح        ٤٥
 .بعد خمسة أيام من تاريخ اعتقاله، معربة عن قلقها وتخوفها الجدي على مصير زوجها

 ١٧/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  تحدد عدد المسافرين عبر معبر الكرامة أيام الجمعة والسبت"سرائيلإ" :الشرطة الفلسطينية .١٤

الفلسطينية في بيان وزع عبر مكتبها االعالمي امس ان الجانب االسرائيلي وفي  قالت الشرطة :رام اهللا
 مسافر ١٤٠٠وفي االتجاهين بـ " اللمبي"خطوة أحادية الجانب حدد عدد المسافرين عبر معبر الكرامة 

وأهابت . فقط أيام الجمعة والسبت ما سيشكل أزمة خانقة في استراحة أريحا خصوصا في فصل الصيف
  . في بيانها بالمسافرين عدم السفر أيام الجمعة والسبت اال في الحاالت الطارئة فقطالشرطة

  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 حتى تفتح المعابر" شاليط"لن نستأنف المفاوضات بشأن : حمدانأسامة  .١٥

لي حماس في لبنان، تأجيل التفاوض بشأن صفقة الجندي اإلسرائي        أكد أسامة حمدان، ممثل حركة       :بيروت
األسير لدى الحركة جلعاد شاليط، بوساطة مصرية، مشدداً على أن هذه الصفقة لن تتم حتى يـتم التأكـد     
من أن التهدئة التي تم االتفاق عليها في غزة قد اكتملت، وأن المعابر قد فتحت بشكل طبيعي بما في ذلك                    

ى عدم رغبة الحركة في عقد      وأرجع حمدان في تصريحات إلذاعة القدس المحلية التأجيل إل         . معبر رفح 
 )".اتفاق التهدئة(طالما أن االحتالل لم يف بالتزامات الصفقة األولى "تفاهم أو صفقة جديدة 

يذكر أن حركة حماس حملت حكومة االحتالل مسؤولية تعطيل صفقة التبادل على الجندي األسير شاليط،               
جاء ذلـك    .المراوغة وإضاعة الوقت  ودعت مصر للضغط على  الدولة العبرية حتى تتوقف عن سياسة            

قاب إبرام صفقة تبادل األسرى     في بيان أصدرته الحركة، أمس، بمناسبة تهنئتها لحزب اهللا اللبناني في أع           
 ."إسرائيل"مع 

  ١٧/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  نتصار على العدواإلتحقق  االرادة الثورية: عملية التبادلالحوت عن  .١٦
اطالق سراح االسـرى اذ     " التحرير الفلسطينية في بيروت شفيق الحوت، ان         يؤكد الممثل السابق لمنظمة   

يبعث على االمل اوال في نفوس جميع المعتقلين والسجناء الذين ال يزالون في معتقالت االحـتالل، بـان     
االفراج عنهم بات أمرا ممكنا، فإن التجربة تدل كذلك على انه باستطاعة االرادة الثورية، عندما تكـون                 

ويتابع المناضـل الفلـسطيني     ". رية بالفعل، ان تحقق انتصارا على العدو، مهما كانت قوته وغطرسته          ثو
ان اهم ما تدل عليـه هـذه        . يهمني ان الفت النظر في هذه المناسبة، الى اهمية مصداقية القائد المناضل           "

  ". التجربة، هو ان القائد المناضل عندما يصدق أهله، يستحق عندئذ قيادة شعبه
  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  اإلفراج عن القنطار إحدى ثمار المقاومة: األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية .١٧

اعتبر األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسـف، أمـس، أّن إطـالق عميـد              .:ب.ف.أ
ـ     "األسرى اللبنانيين في سجون االحتالل سمير القنطار شكل          ة وقـوى التحـرر     ثمرة من ثمـار المقاوم

حاولت أكثر من مـرة خطـف جنـود         "وأشار يوسف إلى أّن الجبهة      ". العربية، وعرس فلسطيني أيضاً   
  ". إسرائيليين إلطالق سراح القنطار طوال السنوات الماضية، لكنها لم تنجح

ـ     "وخالفا لتقارير اعلنت انفصال القنطار عن الجبهة، أكد يوسف أن األخير ما زال               ة عـضواً فـي اللجن
لـم  "، مشدداً على أن إطالق سـراحه        "المركزية، وكانت للجبهة اتصاالت معه داخل السجون اإلسرائيلية       

  ".يكن ليتم لوال إصرار حزب اهللا على ذلك
  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  في لبنان"مؤقتا"فلسطينيون سيدفنون المقاتلون ال: سلطان ابو العينين .١٨

 .المغربي اثار مـشاعر متباينـة     دالل  فلسطينيين ومن بينهم     المقاتلين ال   رفات عودة:  توم بيري  -بيروت  
لكن ...هي احبت فلسطين    "وقالت والدتها آمنة اسماعيل ان ابنتها تمنت ان تدفن في االراضي الفلسطينية             

 من الرفات   ١٥٠وقال امين سر قيادة حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين ان حوالى               ."هنا بلدها ايضا  
هؤالء لهم داللـة وهـم محطـة        "اضاف   .ئيي فتح الذين تمنوا ان يدفنوا ايضا في فلسطين        تنتمي الى فدا  

هؤالء جميعهم رموز كلهم استشهدوا داخل االراضـي        . اساسية ورئيسية وتاريخية في مسيرتنا النضالية     
 ."هللادفنهم وتشييعهم في فلسطين ان شاء ا ..لدى وصولهم سيكون لهم دفن مؤقت لحين"وقال  ."الفلسطينية

  ١٧/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  !عار على اللبنانيين أن يحتفلوا بأسراهم: "اليوم األسود" تبكي على هزيمة "إسرائيل" .١٩

" حزب اهللا "أجمع المسؤولون في إسرائيل، أمس، على وصف عملية تبادل األسرى والرفات مع             : وكاالت
يز التخفيف من وطأة الهزيمـة، بـأن        ، في وقت حاول الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير       "اليوم األسود "بـ

ووصف بيريز االحتفاالت    . ، آخذاً على اللبنانيين احتفالهم بالنصر     "انتصار معنوي إلسرائيل  "تحدث عن   
االنتصار المعنوي الكبيـر هـو      "زاعماً أن   " المعيب للبنان "التي أقيمت في لبنان الستقبال األسرى باألمر        

  ". إلسرائيل
عار على أي وطن أن يحتفل باإلفراج عـن وحـش           "سرائيلي ايهود اولمرت فقال     أّما رئيس الوزراء اإل   

  . ، في إشارة إلى األسير المحّرر سمير القنطار"بشري كسر جمجمة طفلة
، معتبـراً أّن    "قاتل أطفال وحشي  "ووصف المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية مارك ريغيف القنطار بأنه          

، فيما أشارت المتحدثـة باسـم الجـيش         " األساسية للكرامة اإلنسانية   كل من يعتبره بطال يسحق المبادئ     "
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إنه يوم بالغ الـصعوبة     . بالنسبة إلسرائيل والجيش، إنه يوم مؤثر جدا      "اإلسرائيلي افيتال ليبوفيتز إلى أنه      
  ". بالنسبة إلى العائالت

يلي عاموس جلعاد عن قـرار      في المقابل، دافع رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائ          
االستخبارات قامت بعمل   "وقال جلعاد، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن       . الحكومة بخصوص صفقة التبادل   

رائع ومقنع في هذه القضية لكن هذا لم يكن دليال بصريا، وبالنسبة لعائلتي الجنديين فإنه لن يقنعهمـا أي                   
  ". شيء من دون أن تريا جثتي ابنيهما

هتاف النـصر   "أرييه الداد إّن بإمكان إسرائيل تحويل       " المفدال" قال عضو الكنيست عن حزب       من جهته، 
  ". من اختطف جنودا أحياء ثم أعادهم جثثا يستحق الموت"، مشيراً إلى ان "في لبنان إلى نواح وعويل

  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  "هزيمة استرتيجية وأخالقية إلسرائيل"صفقة تبادل األسرى : الجارديان .٢٠

خصصت عدد من الصحف البريطانية بعضا من افتتاحياتها للتعليق على صـفقة            :  محمد القشتول  - لندن
وقد تكون افتتاحية الجارديان األكثر انتقادا للـسلطات        . تبادل األسرى بين حزب اهللا اللبناني واإلسرائيلين      

د تعهد بعدم التفاوض على حياة      إذ تعتبر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت كان ق         . اإلسرائيلية
لكن إسرائيل فعلت، وأمس صدق نصر اهللا       : "الجنود اإلسرائيليين األسرى مع منظمات وصفها باإلرهابية      

الحداد اإلسرائيلي الذي   "وبعد أن تالحظ الصحيفة     . بتبادل األسرى اللبنانيين بالجنديين اإلسرائيليين    " وعده
هزيمـة  " تبادر إلى اإلشارة إلى أن ماحدث أمس هـو           -ية التبادل خالل عمل " تزامن مع ابتهاج حزب اهللا    

، ترى الـصحيفة أن     "الهزيمة"ففيما يتعلق بالجانب االستراتيجي من هذه       ." استراتيجية وأخالقية إلسرائيل  
ـ         يوما، وذلك ألنها خاضت هذه الحرب قبـل    ٣٤الصفقة إقرار إسرائيلي ضمني بالمسؤولية عن حرب ال

  . الجنديين اإلسرائيليين" اختطاف" تحت ذريعة الرد على -يفةتقول الصح-عامين 
ولم تتمكن إسرائيل من بلـوغ      . ولكن إسرائيل أقرت أمس ضمنيا بأن هدفها الخفي كان تفكيك حزب اهللا           

. هذا الهدف، كما لم تستطع اإلفراج عن الجنديين اإلسيرين بل على العكس من ذلك زادت حزب اهللا قوة                 
واألدهى من ذلك أن الصفقة تجعل من حزب اهللا شريك مفاوضات مع إسرائيل وليس              : "وتقول الصحيفة   
، ما لم   "باالختطاف والحرب "وترى الصحيفة أن هذا يعني ضمنا أن حزب اهللا استطاع           ." الحكومة اللبنانية 

  . حيفة، تقول الص"ولهذا األمر تداعيات بالنسبة لحماس. " تستطعه حكومة السنيورة بوسائلها الدبلوماسية
تعتقد اإلندبندنت إذا كان من نتائج هذه الحرب تأمين المناطق الشمالية إلسرائيل، فإنها في المقابل أثـرت                 

  –لكن األثر األخطر وطويل األمد لحرب لبنان . سلبيا على سمعة إسرائيل على الصعيد الدولي
هزم، ليس فقط في المنطقـة،      لقد نسفت حرب لبنان أسطورة إسرئيل التي ال ت        : "تقول صحيفة اإلندبندنت  

  ". بل داخليا
  ١٧/٧/٢٠٠٨بي بي سي 

  
   بيتا في مستوطنة قرب القدس٢٩٠ تصادق على بناء "سرائيلا" .٢١

 بيتـا فـي     ٢٩٠ صادق رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي على إعالن عطاء لبناء حـوالي             -الناصرة
، وهي من أكبر المستوطنات إذ تؤوي       "نةمدي"مستوطنة بيتار قرب القدس المحتلة، التي يعتبرها االحتالل         

  . آالف بيت استيطاني٦ ألف مستوطن و٤٠حوالي 
 بيت استيطاني إضافي في المستوطنة ذاتها لمـدة  ٨٠٠وفي نفس الوقت أعلن أولمرت عن تأجيل تسويق  

ن عام، وكما يبدو نظرا لوجود فائض في البيوت في هذه المستوطنة، التي يستوطن فيها متدينون أصوليو               
  ).حريديم(متشددون 

  ١٧/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  قضية فساد جديدة تالحق اولمرت: هآرتس .٢٢

أفادت صحيفة هآرتس االسرائيلية أمس ان الجهات االمنية االسرائيلية تحقق فـي   : بترا–القدس المحتلة 
 .قضية أخرى تتعلق بأموال تلقاها رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت

 سنوات تصريحا عن اصوله المالية اشار       ٤ان اولمرت قدم الى مراقب الدولة قبل        "ة  واوضحت الصحيف 
 ألف دوالر من رجل اعمال يهودي امريكي حيث كان          ٧٥ قرضا بمبلغ    ١٩٩٣فيه الى انه تلقى في عام       

وطالب مراقب الدولة االسرائيلي اولمرت بتسديد هذا القرض حتـى   .اولمرت آنذاك نائبا في المعارضة
واشارت هـارتس الـى ان    . ألف دوالر١٥٠ العام المقبل علما بان قيمته قد تضاعفت لتبلغ حواليمطلع

 .اولمرت لم يسدد القرض حتى اليوم
  ١٧/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  الصفقة انجاز كبير لحزب اهللا وستدفع حماس إلى المزيد من المطالب: تل أبيب .٢٣

يون في الدولة العبريـة أمـس األربعـاء فـي           أجمع المراقبون السياس  ' : من زهير اندراوس   - الناصرة
األول أن حـزب اهللا     : المقاالت التي تّم نشرها في الصحافة اإلسرائيلية باللغة العبرية على أمرين مهمين           

كسب جولة أخرى في الصراع مع إسرائيل عن طريق صفقة األسرى التي نفذت أمس عبر معبـر رأس                 
يه المعلقون فهو أن لهذه الصفقة ستكون تبعات وتداعيات خطيرة          الناقورة، أما األمر الثاني، الذي شدد عل      

وأكد المراقبون أنه ال يوجد لـديهم       .  غلعاد شليط  الفلسطينيةعلى الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة       
أدنى شك بأن حركة حماس ستستغل الصفقة مع حزب اهللا لرفع الثمن الذي تريد أن تجبيه من إسـرائيل                   

فالقادة في إسرائيل كانوا علـى علـم        :  شليط، الفتين إلى أن الفرق بين الصفقتين واضح جدا         مقابل إعادة 
وعلى دراية بأن الجنديين اإلسرائيليين اودي غولدفاسر والداد ريغف ليسا في عداد األحياء، وعلى الرغم               

ا رفضت فـي    من ذلك، شدد المعلقون على أن إسرائيل دفعت ثمنا باهظا جدا إلعادتهما، خصوصا وأنه             
 الصفقات السابقة إطالق سراح عميد األسرى اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية سمير القنطار، 

أما القضية الثانية التي شدد عليها المعلقون اإلسرائيليون هي أن غلعاد شليط هو حي في أيدي المقاومـة                  
اإلسرائيلية الجديدة تقول إن حركة     الفلسطينية، وثمن األحياء ليس كثمن األموات، ومن هنا فإن الفرضية           

حماس ستستغل السابقة مع حزب اهللا، وستحافظ على شليط حيا، لتحريـر أكبـر عـدد مـن األسـرى                    
 . الفلسطينيين، الذين يقبعون في سجون االحتالل

  ١٧/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الصفقة لن تدفع بحماس إلى طرح المزيد من المطالب: أيالون .٢٤

وحزب اهللا اللبنـاني    " إسرائيل"أمس األربعاء من تداعيات صفقة تبادل األسرى بين         " إسرائيلي"قلل وزير   
المحتجز فـي غـزة     " اإلسرائيلي"على المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس لإلفراج عن الجندي           

  .جلعاد شاليت
 حـزب اهللا لـن      بأن تنفيذ صفقة التبادل مع    "وقال عامي أيالون في تصريحات لإلذاعة العبرية ان تقييمه          

وفي . يدفع بحماس الى طرح المزيد من المطالب في المفاوضات الرامية الى االفراج عن الجندي شاليت              
الى تسريع وتيرة االتصاالت لإلفراج عن شاليت، معتبراً ان الوقت          " االسرائيلي"هذا السياق، دعا الوزير     

 ".إسرائيل"ال يعمل لمصلحة 
  ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   يلمح باحتمال اغتيال قنطار اسرائيليمحلل عسكري .٢٥
" يديعوت أحرنوت "المحلل العسكري البارز في الموقع االلكتروني لصحيفة        :  برهوم جرايسي  - الناصرة

: قنطار باحتمال اغتياله، إذ اختتم مقالـه المطـول كاتبـا          الرون بن يشاي، وجه تلميحا واضحا لألسير        
طار، إسأل رفاقك في منظمة التحرير الفلسطينية وحزب اهللا، ماذا كـان         ختاما، نصيحة صغيرة لسمير قن    "

مصير قاتلي مواطنين إسرائيليين ويهود، فبعد سنوات من عملياتهم تخيلوا أنه تم نسيانهم، ولكن ما الذي                 
حصل، فمثال، قتلة الرياضيين اإلسرائيليين في مينويخ ومرسليهم، بينهم من اطلق نفـسه األخيـر فـي                 

  ". سنة من المجزرة، فتعلم من الماضي واستخلص النتائج٢٤مضة بعد ظروف غا
  ١٧/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  صفقة األسرى تظهر ضعف القيادة االسرائيلية .٢٦

انتقد عدد من المسؤولين اإلسرائيليين، أمس االربعاء، صفقة تبادل األسـرى           :  برهوم جرايسي  -الناصرة
رين أنها تسببت بخسائر لمكانة إسرائيل، وعززت من قوة حزب          التي تم تنفيذها أمس مع حزب اهللا، معتب       

  .اهللا على الساحة اللبنانية
وقد برز من بين المنتقدين، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون األمنية والخارجية، عضو الكنيست تـساحي               

فقة مـع حـزب     إن هذه الص  "هنغبي، الذي يعتبر من المقربين من أولمرت، فقد قال لإلذاعة اإلسرائيلية،            
اهللا، كما في صفقات سابقة كشفت ضعف القيادة اإلسرائيلية على مر األجيال، كما كشفت نقاط الـضعف                 

  ".في المجتمع اإلسرائيلي
ليست قادرة على ان تحلـل وتحـدد ببـرودة أعـصاب            ) إسرائيل(إن دوال بأكملها    "وتابع هنغبي قائال،    

بإمكانه أن يحتفل، وبحـق، بـصموده علـى         ) زب اهللا ح(مصالحها الحقيقية، في حين أن الجانب اآلخر        
  ".موقفه الثابت

وانضم إلى هنغبي، عضو الكنيست عن حزب الليكود المعارض، الذي رئس نفس اللجنة سـابقا، يوفـال       
رضخت لموقف الجمهور اإلسرائيلي، بدال من أن تقـوده، إن          ) اإلسرائيلية(إن الحكومة   "شتاينتس، وقال   

ا، وإسرائيل تحولت لتكون الدولة الوحيدة في العالم التي هي على اسـتعداد إلطـالق          القيادة فقدت توازنه  
  ".مقابل جثث وأشالء جثث) مقاتلين(سراح مخربين 

محـبط  : "اإلسرائيلية، عاموس هارئيل مقاال تحت عنـوان      " هآرتس"نشر المحلل العسكري في صحيفة      و
ئيل قبل أن تقر الصفقة، ويقـول المحلـل         ، استعرض فيه المعضالت التي واجهت إسرا      "ولكنه ضروري 

لقد تم ارتكاب سلسلة من األخطاء كان من الممكـن          "، عمير ربابورت،    "معاريف"العسكري في صحيفة    
االمتناع عنها قبل التوصل إلى هذه النتيجة المحرجة، بإطالق سراح سمير قنطار مقابل جثث، فهناك شك                

  ".ق سراح أسرى أحياء مقابل جثثفي ما إذا جرى في التاريخ التفاوض على إطال
  ١٧/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   جنديا ١٢١ تعلن ان عدد قتلى حرب لبنان وصل إلى "إسرائيل" .٢٧

مع ابتداء عملية تبادل األسرى التي أجراها حزب اهللا اللبناني مع إسرائيل أمـس              :  أشرف الهور  -غزة  
ب األحمـر الـدولي ووصـول الجنـديين         األربعاء عبر وسيط ألماني وبحضور اللجنة الدولية للـصلي        

 ٢٠٠٦، قالت إسرائيل ان عدد قتالها في حرب صيف          'توابيت'اإلسرائيليين األسيرين لدى حزب اهللا في       
  . قتيال١٢١ًالتي شنتها ضد لبنان وصل إلى 

  ١٧/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  خضنا حربا إذن؟إذا كنا سنقوم بعملية تبادل الستعادة رفات جنودنا فلماذا : سيلفان شالوم .٢٨
في أول رد فعل سياسي على صفقة التبادل مع حزب اهللا وبعد أن تبين أن الجنديين اإلسرائلييين في عداد 

عملية التبادل التي أجريت اليوم ستجعلنا ندفع ثمنا "إن ) الليكود(الموتى قال عضو الكنيست سيلفان شالوم
: " الوم في دواعي شن العدوان على لبنان وقالوشكك ش". باهظا إلطالق سراح شاليط الذي ال زال حيا

 ".  إذا كنا سنقوم بعملية تبادل الستعادة رفات جنودنا فلماذا خضنا حربا إذن؟
  ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   األسرى والرفات سمير القنطار وعدد منطالقإل تشهد فرحاً وشعور بالفخرغزة  .٢٩

ستثناء نزول عدد من األطفال والصبية مـن        شهد قطاع غزة أمس فرحاً صامتاً، با      :  فتحي صّباح  -غزة  
،  غـزة  منظمة أنصار األسرى الى الشوارع لتوزيع الحلوى على الغزيين في مفترق السرايا وسط مدينة             

 . من رفاقه الشهداء، جلهم من الفلسطينيين      ١٩٩لمناسبة إطالق سمير القنطار، وأربعة من رفاقه، ورفات         
التي رأت فيه أبناً مثـل بكرهـا        وهي  ،  ه دموع الفرح لتحرير   تبني أم القنطار بال   أم جبر وشاح  وقد ذرفت   

تعرفت اليه للمرة األولى لدى زيارتها ابنها بعد اعتقاله مطلع العـام             حيث كانت قد     .األسير المحرر جبر  
 ضمن إطار عملية أوسلو، ، قبـل أن         ١٩٩٩ رغم إطالق جبر في عام       تهاظبت على زيار  قد و ، و ١٩٨٥

الل من الزيارة منذ نحو ثماني سنوات، لتتولى المهمة عنها أم أخرى مـن القـدس                تمنعها سلطات االحت  
وفي لفتة إنسانية، توجه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية صباح أمس الى منـزل أم جبـر                  .المحتلة

  .وقدم لها التهنئة بإطالق سمير
  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   القنطار سمير ق بإسمهملناطاألسرى الفلسطينيون يقيمون حفالً وداعياً ل .٣٠

مس، حفالً وداعياً لسمير القنطار وأربعة من عناصر        أأقام السجناء الفلسطينيون أول من      : القدس المحتلة 
لقى ممثلو الفصائل الفلسطينية في     أو. ، بحسب ما أفاد نادي االسير الفلسطيني      حزب اهللا افرج عنهم امس    

كان من أبـرز المـشاركين احمـد سـعدات          حيث  سجن هداريم بالقرب من مدينة حيفا كلمات وداعية،         
 وكيـل مـروان البرغـوثي       ،وقال المحامي الياس صباغ    .ومروان البرغوثي المعتقالن في السجن نفسه     

اص له لكونه ضحى بأجمل سنوات عمره        يشعرون بتقدير خ   هم ألن هن يودعو أمن الطبيعي   أن   ،والقنطار
  .مام االدارةأ ويتكلم باسمهم سرىجماع حوله بأنه يمثل األإمن اجل فلسطين، وهناك 

  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

 للدفاع عن األسرى يطالب آسري شاليط بالتمسك بشروطهمالفلسطيني المركز  .٣١
سري الجنـدي اإلسـرائيلي،     آسرى  طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األ     : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

 . خاصة أولئك المحكومين بالمؤبـدات     ،غلعاد شاليط، بالتمسك بشروطهم، لتحرير أكبر عدد من األسرى        
وأكد أن أسلوب استخدام القوة هو السبيل األوحد في تحرير األسـرى، وأن بـاقي األسـاليب ال يمكـن                    

شار في هذا الصدد إلى أنه كان من الممكـن           وأ .االعتماد عليها في تحريرهم خاصة من سجون االحتالل       
 عن العديد من األسرى الفلـسطينيين لكـي         وحزب اهللا " إسرائيل" التبادل بين    أن يتم اإلفراج خالل صفقة    

  .تكون السعادة والفرحة أكبر مما هي عليه اآلن
  ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   المحتجزة جثامينهم  المفقودين والشهداءية لتفعيل قض في الضفة الغربيةب لجنتينانتخا .٣٢
في إطار نشاط الحملة الوطنية لإلفراج عن جثامين شهداء مقابر األرقام والمحتجزة في             :  نابلس -الخليل  

ثالجات اإلحتالل والتي انطلقت في بداية شهر أيار الماضي بمبادرة مركز القدس للمـساعدة القانونيـة                
ء، اجتماعين منفصلين في مقر اتحـاد المـزارعين         عقد أهالي المفقودين والشهدا   . وشبكة أمين اإلعالمية  

 ناقش المجتمعون فيهما، سبل وآليـات اسـترداد         حيث. بالخليل، ومقر المجلس الوطني الفلسطيني بنابلس     
 .كر سلطات االحتالل وجودهم لـديها     تنجثامين الشهداء، لتشييعها ودفنها، ولتحديد مصير المفقودين ممن         

 للمساعدة القانونية، أن المجتمعين قرروا توكيل المركز، متابعـة هـذا   وقال تقرير أصدره مركز القدس  
  اللجنتـين  ، وتم تكليـف   شكلوا لجنتين شعبيتين للمتابعة   كما أنهم   . الملف، لدى الجهات القضائية المختصة    

  . وتحديد مصير المفقودين جثامين،الوضع خطط للتحرك الجماهيري الضاغط من أجل استعادة 
  ١٦/٧/٢٠٠٨موقع أمين 

  
  فلسطينية تأمل زيارة قبر ابنها الذي أفرج عن رفاته خالل صفقة التبادل مع حزب اهللا .٣٣

 التحية لحزب اهللا وألمينه العام       من قطاع غزة   شهداءأربعة  وجهت والدة    :غزة رائد الفي أمين أبو وردة     
وتمنت .  عاماً ١٧دى  ها الذي حرمت منه على م     ائبنأحد أ  التي أعادت لها رفات       التبادل بعد انجازه لصفقة  

 أو أن يفتح معبر رفح الحدودي مع مصر كي تتمكن من زياره قبره فـي                ،رفات إلى فلسطين  الصل  تأن  
  .لبنان

  ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 االحتالل يمنع دخول الوقود واإلسمنت إلى قطاع غزة  .٣٤
حتالل منـع إدخـال الـسوالر        أن اال   في قطاع غزة   أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار    : ألفت حداد 

والبنزين ووقود محطة الكهرباء، إلى جانب إبالغ التجار بوقف دخول األسمنت المحدودة لمدة ثالثة أيام               
إضافة إلى  أكدت على أن حركة معابر القطاع ما زالت غير مرضية رغم التهدئة،             في حين    .دون مبرر 

جمال الخـضري،    من جهته، شدد رئيس اللجنة     و .اتقليص نوعية المواد المسوح بدخولها بدالً من زيادته       
  .على أن الواقع الحالي ال يبشر بقرب انفراج حقيقي في حركة المعابر

  ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  في القدس إلى مزبلة" السالم"االحتالل حّول حي  .٣٥
أن االحتالل ساهم في تحويل حي ضـاحية الـسالم شـمال    ، أكدت منظمة بتسيلم لحقوق اإلنسان  :نابلس

ضاحية التي يسكنها فلسطينيون وخالية من المستوطنين،       ال الى أن     مشيرة .رق القدس المحتلة إلى مزبلة    ش
من أكثر األحياء إهماال في المدينة، حيث أن شوارعها محطمة ومملوءة بالنفايات وال تحظى بأي اهتمام                

  .من جانب بلدية االحتالل
 ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   شهداء٢٠٩ات من مرضى قطاع غزة بسبب الحصار إلى إرتفاع عدد الوفي .٣٦

 في قطاع غزة بسبب نقـص الـدواء نتيجـة            جباليا خيممسنة من م  توفيت  : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
لعـالج داخـل المستـشفيات      ل الحصار المفروض على القطاع، في اليوم الذي حصلت فيه على تصريح          

 يرتفـع  تهاوبوفا .حصول على هذا التصريح منذ شهر كاملالمرض محاولة ال، بعد أن كابدت   اإلسرائيلية
  .شهداء ٢٠٩ إلى  من المرضىعدد ضحايا الحصار

  ١٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  "إسرائيل"المقاومة وحدها قادرة على إخضاع : زكي بني إرشيد .٣٧

أدلـى بـه     ، زكي بني إرشـيد، فـي تـصريح        "جبهة العمل اإلسالمي  "شّدد األمين العام لحزب     : عّمان
اإلنجاز الذي قام به حزب اهللا اللبناني لم يأت نتيجة مفاوضات أو صفقات             "، على أّن    "قدس برس " لوكالة

وأكد بني  ". ال تفهم إالّ لغة القوة وفرض اإلرادات والشروط       "، معتبراً أّن الدولة العبرية      "قام بها الرسميون  
، واعتبـر أّن قبـول      "بـوض لن يتم اإلفراج عن أي أسير في سجون االحتالل دون ثمـن مق            "إرشيد أنه   

  ".خضوع إلرادة المقاومة"هو  اإلسرائيليين بصفة التبادل المذكورة
وتوقع القيادي اإلسالمي، الذي يقف على رأس أكبر حزب سياسي في األردن، أن يقـدم اإلسـرائيليون                 

 مشدداً علـى أّن     التي تأسر منذ أكثر من عامين جندياً إسرائيلياً،       " حماس"تنازالً آخر قريباً، لصالح حركة      
ال تستطيع أن ترفض أي صفقات تبادل لألسرى مع أي حركة مقاومة، ألّن هنـاك ضـغوطا                 "إسرائيل  

  .، كما قال"كبيرة من الرأي العام على قادة دولة االحتالل
  ١٦/٧/٢٠٠٨قدس برس 

 
  أهالي األسرى األردنيين يعربون عن خيبة أملهم من وعود حزب اهللا .٣٨

أعربت لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في : شان، اسكندر الديك نبيل غي- عمان، برلين 
أي أسير " اسرائيل"السجون االسرائيلية عن خيبة أملها لعدم شمول صفقة تبادل األسرى بين حزب اهللا و

هناك خيبة أمل وعتباً كبيرين "وقال رئيس اللجنة صالح العجلوني إن . أردني من السجون االسرائيلية
جين بالمرارة على اخواننا في المقاومة االسالمية في لبنان ممثلة بحزب اهللا لعدم إدراج اسم أي ممزو

لم نتعود من حزب اهللا سابقاً إال : "وأضاف العجلوني". أسير أردني أو عربي ضمن صفقة التبادل
رغم الصدق، ولألسف فإن هذه الصفقة لم تشمل أي أسرى أردنيين أو حتى جثامين للشهداء على 

وعلى رغم ذلك، نحن ". اسرائيل"مناشداتنا ووعود بشمول األسرى األردنيين األبطال في أي صفقة مع 
". واليوم نبارك لالسرى اللبنانيين األبطال حريتهم التي يستحقونها بجدارة. يسعدنا تحرير أي أسير عربي

ه نداء جديداً إلى حركة ووج". اسرائيل"وكشف العجلوني وجود رفات أكثر من مئتي شهيد أردني في 
، مطالباً قيادتها بعدم اضاعة "اسرائيل"حماس التي تجري مفاوضات لتنفيذ صفقة تبادل لالسرى مع 

  . أسيرا٣٠ًالفرصة بتحرير عدد من االسرى االردنيين الذين يصل عددهم الى 
  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   العربي افتتاح معرض عمان الدولي الثاني عشر للكتاب في كلية المجتمع .٣٩

تيسير النعيمي، مساء امس، في كلية المجتمع العربي . افتتح وزير التربية والتعليم د: الهيجاء ابو عمر
معرض عمان الدولي الثاني عشر للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة واتحاد الناشرين االردنيين وأمانة 

ة ومجموع العناوين التي  دولة عربي١٢ دولة منها ١٦وشارك في هذا المعرض . عمان الكبرى
 دار نشر الى ٦٦ عنوان عربي، اما عدد الناشرين من المشاركين ١٣٠٠٠٠ستعرض ما يقرب من 

على هامش افتتاح " الدستور"والتقت . اسبانيا وماليزيا وبريطانيا والهند: جانب مشاركات اجنبية مثل
النعيمي الذي . التربية والتعليم دمعرض عمان الدولي الثاني عشر للكتاب مندوب رئيس الوزراء وزير 

هذا المعرض الذي تشرفت بإفتتاحه يجسد الثقافة الوطنية العربية، ويركز على ثقافة الطفل : قال
 .ومضامين الكتب والمحتوى االلكتروني مهم جدا في هذا المعرض

  ١٧/٧/٢٠٠٨الدستور 
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  أنجزا صفقة تبادل األسرى" إسرائيل"حزب اهللا و .٤٠
وحزب اهللا برعاية األمم المتحدة والوسيط األلماني " إسرائيل"نفذت :  منال ابو عبس- ة الناقور بيروت،

 شهيد لبناني وفلسطيني وعربي، ٢٠٠الذي كلفته عقدها، صفقة تبادل األسرى وجثث ورفات زهاء 
وأجزاء وأشالء جنود إسرائيليين، على امتداد نهار أمس، وسط أجواء احتفالية شعبية وحزبية ورسمية 

، خصوصاً أن الجنديين اإلسرائيليين اللذين "إسرائيل"ومشاعر النصر في لبنان، والشعور بالمهانة في 
 واللذين بدأت عملية التبادل بهما، أعيدا في نعشين ٢٠٠٦يوليو /  تموز١٢كانا في حوزة حزب اهللا منذ 

لتنازالت الكبيرة لحزب أسودين، وسط نقاش إسرائيلي داخلي حول اضطرار الدولة العبرية الى تقديم ا
وإذ تأخرت مراحل التبادل فإنها شملت عودة أسرى يرمزون الى الكثير من السجون اإلسرائيلية . اهللا

ماهر كوراني، محمد : وخصوصاً عميد األسرى اللبنانيين سمير القنطار واألسرى األربعة من حزب اهللا
امين فكان جثمان الشهيدة الفلسطينية دالل أما أهم الرموز من الجث. سرور، حسين سليمان وخضر زيدان

 في داخل ١٩٧٨ الذين شاركوها عملية الساحل الشهيرة عام ١٢ من رفاقها الـ٣المغربي مع جثامين 
  .٢٠٠٦ شهداء من حزب اهللا سقطوا خالل حرب تموز ٨، إضافة الى جثامين "إسرائيل"

  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  يس شأناً فلسطينيياً داخلياً موضوع األسرى الفلسطينيين ل: نصر اهللا .٤١

إن  االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في كلمته التي وجهها خالل االحتفال بعودة األسرى                  قال
حركات المقاومة في لبنان وفلسطين تحديداً، هي حركات متكاملة تتراكم جهودها لتحقيق نفس األهـداف               "

لـم  "ألسرى واألسيرات الفلسطينيين واألردنيين والـسوريين       ا مشيراً إلى أن     ."لتحرير األرض واإلنسان  
في المقابل كان اإلسرائيلي يقدم حججا عن عدم قدرته إلطـالق           . يغيبوا عن بالنا طوال األعوام الماضية     

قلنا لإلسرائيليين ما يهمنا هو أن يعود األسرى الـى  . سراح غير اللبنانيين في مفاوضات مع فريق لبناني 
في كل األحوال، ما أمكن التوصل إليه       " : وقال . ألي زعيم ليس مهما أن ينسب األمر الينا        بيوتهم سلموهم 

هو أن تضم اتفاقية التبادل إطالق سراح أسرى فلسطينيين، وترك موضوع العدد واألسماء لوسيط األمم               
 النـساء  وجهت رسالة الى األمين العام لألمم المتحدة أطالب فيها بإطالق سراح األسـرى مـن              . المتحدة

اإلخوة الفلسطينيون يعرفون مدى التعقيدات، ولكننـا       . واألطفال، وانتظر ان يذاع نص الرسالة بعد قليل       
اريد أن  : " وأضاف . "شددنا على رمزية أن يتم تبادل أيضاً جثث الشهداء الفلسطينيين لنؤكد وحدة القضية            

ـ       طيني وعشرات األسرى الـسوريين      الف اسير فلس   ١١أتوجه الى الحكومات والشعوب العربية ألذكر ب
هذا شأن فلسطيني، أو لنضع األمـر       : ال يجوز أن ينفض العالم اإلسالمي والعربي يديه ويقول        . والعرب

هذا الموقف وهذه الرؤية غير صائبة ال باالعتبار اإلنساني واألخالقـي والـديني             . لدى حماس او الجهاد   
 الف اسير ومعتقل وعوائلهم وما يواجهـون مـن          ١١ هذه األمة كلها يجب أن تستحضر معاناة      . والقومي

لم يبذل جهد حقيقي على هذا الصعيد، فليشكل إطار جـدي علـى             . معاناة على الصعيد الحياتي والمادي    
المستوى الرسمي وليشكل إطار جدي على مستوى الحركات على إطار األمة ولـتكن قـضية األسـرى               

 . "وإعالمنا ويعمل بعضنا في ساحات المقاومةالفلسطينيين والعرب، فنعمل لها في سياستنا 
  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  خرجت من فلسطين ألعود إليها: القنطار... دعا الشعب الفلسطيني إلى الوحدة .٤٢

 شكر فيها المقاومة كلمة مرتجلة في حفل ضخم بالضاحية الجنوبية المحرر سمير القنطار،األسير  ألقى
 . على جهودها لتحريره ورفاقه من األسر في السجون اإلسرائيليةاإلسالمية اللبنانية ممثلة بحزب اهللا

فلسطين هي األغلى على قلوبنا جميعا، لقد عدت اليوم من فلسطين وصدقوني لم أعد إال لكي : أضافو
. أعود إلى فلسطين، ووعد ألكرم الناس في فلسطين بالعودة مع األخوة في المقاومة اإلسالمية الباسلة
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حيات احد عشر ألف أسير وأسيرة فلسطينيين في سجون العدو، داعيا الشعب الفلسطيني ونقل القنطار ت
لن يغير واقع فلسطين الصعب اليوم إال وحدة كل القوى الوطنية واإلسالمية في "إلى الوحدة، ألنه 

  . "فلسطين، على قاعدة برنامج أساسي واحد ووحدة األهداف المقاومة القادرة على تحقيق النصر
  ١٧/٧/٢٠٠٨ير السف

  
  ال بّد من االستمرار في المقاومة من اجل تحرير فلسطين : جنبالط .٤٣

ان عملية تبادل االسرى تجسد تاريخاً طويالً للشعب " النائب وليد جنبالط "اللقاء الديمقراطي"اعتبر رئيس 
وهو اليوم يتوج اللبناني في النضال بدأ أيام العرقوب وحصار بيروت وحركة المقاومة الوطنية اللبنانية، 

على ايدي المقاومة االسالمية من خالل استرداد اسرى وشهداء، وبالتأكيد على التراث النضالي الوطني 
وأعرب جنبالط عن ارتياحه الى تبادل االسرى، وأضاف  ."القومي اللبناني في مواجهة العدو االسرائيلي

باآلالف في فلسطين وهناك شعب بأسره علينا ان ال ننسى ان هناك سجناً كبيراً فلسطينياً وأسرى "
مسجون في فلسطين في الضفة والقطاع، لذا ال بد من استمرار النضال في المقاومة من أجل تحرير 

  ."فلسطين وايصال هذا الشعب الى حقه المشروع
  ١٧/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

      
 شكوك حول مشاركة حماس في اإلشراف على معبر رفح: الجامعة العربية .٤٤

قال األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير محمد :  ربيع شاهين، ردينة فارس- اهرة، غزة الق
وأكد ان كل شيء خاضع . صبيح إن مشاركة حركة حماس في اإلشراف على معبر رفح أمر مشكوك به

يني وأشار إلى أن مصير الحوار الفلسط. وحركة حماس" إسرائيل"للمفاوضات التي تقوم بها مصر مع 
سيتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق لفتح المعابر 

  .وإطالق سراح االسرى
 ١٧/٧/٢٠٠٨عكاظ 

 
   إيراني يعرقل صلح حماس وفتح-فيتو سوري : قيادي في الجماعة اإلسالمية المصرية .٤٥

اعة اإلسالمية في مصر كالً من سورية وإيران اتهم قيادي في الجم:  عبد الستار إبراهيم- القاهرة 
. باستخدام فيتو لعرقلة أي صلح بين حركتي فتح وحماس، إال بالشروط والمعايير السورية واإليرانية

سورية تخشى من التئام :"وأضاف. وقال ان هذه الشروط والمعايير تغرق في الخيال وعدم المعقولية
، وخَصماً من أوراقها في "إسرائيل"على حساب صراعها مع الصف الفلسطيني الذي غالبا ما سيكون 

وأشار القيادي في الجماعة محمد يحيى، الى إنه إضافة إلى الفيتو ". إدارة هذا الصراع الطويل المرير
السوري هناك الفيتو اإليراني الذي اخترق الفضاء العربي وأصبح العبا أساسيا فيه، وقال ان إيران 

واعتبر يحيى، في كلمة نشرت على موقع الجماعة . طينية لصالح أجندتها الخاصةتوظف القضية الفلس
سورية تستضيف على أرضها كل الصقور المعارضة للسلطة الفلسطينية، "الرسمي على االنترنت، ان 

". على اختالف أفكارهم ومذاهبهم، وهذا الكرم السوري ليس لوجه اهللا، ولكن ألسباب سياسية معروفة
جماعة التي اشتهرت بممارسة العنف ضد الدولة المصرية في العقدين األخيرين من القرن وأضافت ال

الواليات المتحدة لن تسمح بعودة اللحمة وااللتئام بين الفصيلين الكبيرين فتح وحماس مهما "الماضي، أن 
 ".كان الثمن، ألن ذلك يمكن أن يغير مسار القضية الفلسطينية ككل وهذا غير مأذون فيه

  ١٧/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  "إسرائيل"بعض المواقف العربية المؤيدة لعملية تبادل األسرى التي حصلت بين حزب اهللا و .٤٦
آراء سياسيين ومفكرين " السفير"في محاولة الستخالص الموقف العربي من الحدث اللبناني، تستطلع 

وزير اإلعالم في عهد جمال عبد يقول . ومناضلين حيال صورة المقاومة ودورها على الساحة العربية
الناصر محمد فائق، ان صفقة تبادل األسرى دليل على ان المقاومة تأتي في النهاية بنتائجها، وان 

تأكيد "ويضيف األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان سابقا انها . الرضوخ المستمر ال يأتي بشيء
تها دولة متشددة جدا، وبالتالي ال يجوز التعامل معها سوى في حد ذا" اسرائيل. "على اهمية عدم التنازل

من جهته، يعتبر مرشد جماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، ". بالمنطق الذي انتهجه حزب اهللا
ونسأل اهللا ان تستيقظ االمة العربية الى قدرها وتتعامل ... هذا انجاز طيب للمقاومة، يستحق منا التشجيع"

في المقابل، لم تحقق الحكومات العربية أي انجاز في قضية األسرى او في أي . كما ينبغيمع الصهاينة 
  ". قضية اخرى، وانما ورطت القضية الفلسطينية في بحار من المفاوضات والمعاهدات العقيمة والضارة

صفقة تبادل االسرى "اما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب مصطفى الفقي، فيرى ان 
ال " اسرائيل"وتؤكد ايضا ان ". اسرائيل"تعزز قوة حزب اهللا وتؤكد مكانته المعترف بها دوليا ولدى 

  ". تحترم سوى منطق القوة
هذا الحدث "وفي االردن، يقول أمين سر المؤتمر الشعبي العام للدفاع عن القدس، عبد العزيز السيد، ان 

مبين يضاف الى االنتصارات المجيدة للمقاومة، سيسجل في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، كنصر 
ويؤكد على ان المقاومة، بقدراتها القتالية والسياسية والتفاوضية، تشكل جبهات متكاملة، كما كانت تشكله 

  .هذه الجبهات للعدو الصهيوني، على امتداد الصراع
نبارك للمقاومة اللبنانية "ي وفي الكويت، يقول رئيس معهد الخليج للدراسات االستراتيجية إسماعيل الشط

ونتمنى ان تكون هذه بداية لخروج االسرى الفلسطينيين أيضا، . قدرتها على انجاح مفاوضات التبادل
أيا كان الطرف الذي حقق هذا االنجاز، فهو في النهاية نصر ... ونجاح المفاوضات مع حركة حماس

  ". للبنان كله، ولعائالت االسرى والمعتقلين
  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 

 
 السياح اإلسرائيليون يفضلون سيناء رغم تحذير حكومتهم بوجود مخاطر .٤٧

لرعاياها بضرورة مغادرة سيناء فورا، خوفا " إسرائيل"رغم تحذيرات أطلقتها  : يسري محمد- العريش 
، إن "إسرائيل"من تعرض حياتهم للخطر، قالت مصادر أمنية مصرية في منفذ طابا على حدود مصر و

ق السياح اإلسرائيليين، وبخاصة داخل مدن جنوب سيناء، لم يتأثر بالتحذيرات اإلسرائيلية، وأن معدل تدف
األمور تسير بشكل طبيعي، لم يتم حتى اآلن تسجيل أية حاالت عن عودة جماعية من جانب السياح "

". اإلسرائلييناإلسرائيليين إلى بالدهم بعد التحذير اإلسرائيلي، كما لم تلغ أية حجوزات تمت للسياح 
وأرجع مسؤولون محليون في شبه جزيرة سيناء، تفضيل السياح اإلسرائيليين لسيناء ألسباب اقتصادية، 

وتابعت ذات المصادر، أن السلطات المصرية لم تتلق من . ألنها تعتبر أقرب وأقل تكلفة بالنسبة لهم
اءات األمنية بسيناء مشددة بصفة الجانب اإلسرائيلي أية معلومات خاصة بهذه التهديدات، وأن اإلجر

 .عامة وبشكل دائم، على اعتبار أنها منطقة سياحية عالمية
  ١٧/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  أن يتكرر المشهد مع حماًسترحيب دولي بالتبادل وبان يأمل  وها نجاحاً مهماًّدبرلين تع .٤٨

مة األلمانية وصفت عملية الحكوأن  : اسكندر الديك-عن مراسلها في برلين ١٧/٧/٢٠٠٨ الحياة ذكرت
وعّبرت المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية والسياسة األوروبية للجوار،  ."نجاح مهم"التبادل بأنها 
خطوة " والدنر، في بيان وّزع في بيروت، عن رضاها إلتمام التبادل، معتبرة أن الصفقة –بينيتا فيريرو 
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 في اتجاه التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن الدولي الرقم خطوة"، وكذلك "إيجابية أقدم عليها الجانبان
  ."، وهي تسهم تالياً في ترسيخ االستقرار اإلقليمي١٧٠١

 بعمليـة تبـادل     رحباألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون،       أن   ١٦/٧/٢٠٠٨ قدس برس  وأضافت
المتحدة، معرباً عن أملـه فـي       بعد أشهر من وساطة األمم      " حزب اهللا "األسرى بين الجانب اإلسرائيلي و    

  .والجانب اإلسرائيلي" حماس"إنجاز صفقة تبادل لألسرى بين حركة 
  
   بين حزب اهللا وتل أبيب ألماني وراء إنجاز الصفقةعميل سري .٤٩

كشفت وثيقة حكومية ألمانية أن عميالً سرياً لالستخبارات األلمانية ساعد في ابرام صفقة التبادل بين 
 أن العميل "أسوشييتد برس"وجاء في الوثيقة السرية التي حصلت عليها وكالة . يب وتل أب"حزب اهللا"

وأنجز هذه المهمة عبر جهود متواصلة " شهراً إلتمام الصفقة، ١٨السري األلماني عمل على مدار 
 ألف ميل، أي ٤٣٥وأضافت الوثيقة الحكومية أن العميل سافر جواً في سبيل مهمته أكثر من . "وصعبة
ولم تأت  . سبعمئة ألف كيلومتر، الى وجهات بينها نيويورك وتل أبيب وبيروت وعواصم أوروبيةحوالى

الوثيقة الحكومية على ذكر اسم العميل األلماني، إال أنها أشارت الى استفادته من شبكة العالقات الواسعة 
 . الستخبارات بالده في أنحاء الشرق األوسط إلنجاز الصفقة

  ١٧/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
 دبلوماسي فرنسي يزور غزة دون إجراء محادثات مع حماس  .٥٠

قال االن ريمي القنصل العام الفرنسي في القدس خالل زيارته لغـزة ان فرنـسا لـن                 :   رويترز –غزة  
هذا   ثم إن  وتقبل باتفاقات السالم المؤقتة   ) العنف(تجري مباحثات مع حماس ما لم تعترف باسرائيل وتنبذ          

 لتزم بهموقف بسيط للغاية وسن
  ١٧/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   مليار دوالر ١،٩ إسرائيلية بقيمة -صفقة تسلح أميركية  .٥١

 سفناً حربية وقطع غيار     "إسرائيل"الكونغرس أمس بإمكان بيع     ) البنتاغون(أبلغت وزارة الدفاع األميركية     
ت إذناً لشراء    قد طلب  "إسرائيل"وكانت  .  مليار دوالر  ١،٩وأنظمة كمبيوتر وبضائع وخدمات أخرى بقيمة       

 يوماً لوقف الـصفقة،     ٣٠ولدى الكونغرس مهلة    . أربع سفن حربية ساحلية، تستخدم في مراقبة الشواطئ       
  . وهو أمر نادر

  ١٧/٧/٢٠٠٨السفير 
 
 المسيحيون الصهاينة في أمريكا غاضبون من أولمرت .٥٢

على أنفسهم اسـم    قون  والذين يطل ) البروتستانت(ن  ون االنجيلي والمسيحيوجه  :  رويترز –القدس المحتلة   
لقد راقبنا باشـمئزاز واسـتياء      ": الى أولمرت مناشدة جاء فيها    المسيحيين الصهاينة في الواليات المتحدة      

ولكن بعد تـرككم لغـزة      . كيف تعرضتم للضغط كي تتخلوا عن مزيد من االرض مقابل السالم المحير           
. ن جانب الجهاد االسـالمي وغيـرهم      فالنتيجة هي هجمات صاروخية منتظمة على مدنيين اسرائيليين م        

أن تكون له حدود آمنة يمكن      ) شعب اسرائيل (من حق   "واعتبرت المناشدة أن    . "وصارت غزة حماسستان  
ورغم األموال الطائلة التي جمعها أولمرت من المسيحيين الصهاينة حينما كان رئيسا لبلدية             . "الدفاع عنها 
 .  مع الفلسطينيين غضبوا عليه بسبب المفاوضاتالقدسإال أنهم

  ١٧/٧/٢٠٠٨الدستور 
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  مصر وحدها المؤهلة للقيام بدور بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: مبعوث السالم األوروبي .٥٣
لقـد  :  خالل زيارته القـاهرة       المبعوث األوروبي للسالم في الشرق األوسط مارك اوته        قال: إيناس نور 

حالل سالم شامل في المنطقة ونحن نقدر لمـصر         كانت مصر طرفا فاعال رئيسيا في التحرك من أجل ا         
 فمصر وحدها المؤهلة للقيام بدور بين الفلسطينيين         ،  وهذا أحد أسباب زيارتي للقاهرة      ، هذلك الدور وندعم  

 أما بالنسبة للمعابر فاألمر يرجع إلي اتفـاق كـل مـن              ..  دورها ىواإلسرائيليين وسنواصل اعتمادنا عل   
  ١٠  ويمكننا في حالة التوصل إلي اتفاق أن ننشر المراقبين خالل          ،  ومصر  . سطيني والجانب الفل  "إسرائيل"

 حيـث إن    ، واألمر مرهون باالتفاق علي اطالق سراح الجندي اإلسرائيلي شاليط المحتجز في غزة           ،  ، أيام
بشأن  ويحاول الجانب األوروبي المساعدة في التوصل التفاق         ، ذلك شرط لبدء بحث اعادة فتح معبر رفح       

   . اطالق سراح ذلك الجندي
  ١٧/٧/٢٠٠٨األهرام المصرية  

 
  قريبا"إسرائيل"جولة رابعة من المحادثات بين سورية و: وزير الخارجية التركي .٥٤

 إن جولة رابعة من :األربعاءيوم  قال وزير الخارجية التركي علي باباجان، في مقابلة تلفزيونية 
وأضاف أن تركيا ستكون الوسيط في .  وسورية ستبدأ قريبا"إسرائيل"المحادثات غير المباشرة بين 

وبحسب ، المحادثات التي ستجري في استنبول، إال أنه رفض الحديث عن موعد محدد إلجراء المحادثات
وزير الخارجية التركي فإن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق، ولوال ذلك لما استمر األطراف الثالثة في 

 .االتصاالت الجارية
 ١٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨ربع

 
   األوسط وإقامة الدولة الفلسطينيةميدفيديف يحدد توجهات السياسة الروسية في الشرق .٥٥

شددت روسيا على أنها ستسهم بقسط كبير في استقرار الوضـع فـي الـشرق                : كريم المظفر  -موسكو
سـطاء  الو" رباعي"األوسط مستخدمة صفتها الرسمية كعضو دائم في مجلس األمن الدولي وكطرف في             

الدوليين وأكدت في نظرية السياسة الخارجية التي صادق عليها الرئيس الروسي ديميتري ميدفيـديف أن               
الهدف الرئيسي يكمن في تضافر الجهود الجماعية لغرض بلوغ التسوية الشمولية والتسوية الطويلة األمد              

بما في ذلك إقامـة الدولـة        اإلسرائيلي من كافة جوانبه وعلى أساس دولي معترف به           -للنزاع العربي   
وأكدت روسيا ضرورة بلـوغ هـذه التـسوية          ".إسرائيل"الفلسطينية المستقلة المتعايشة بسالم وأمان مع       

بمشاركة كافة الدول والحكومات التي يتوقف عليها االستقرار في المنطقة وباألخذ بمصالحها المـشروعة          
  .عية على أساس االحترام المتبادلداعية في الوقت نفسه إلى ضرورة تكثيف الجهود الجما

  ١٧/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 موقفان إسرائيليان: التعامل مع حماس .٥٦

  أسعد عبد الرحمن. د
في األخبار، أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز االستخبارات المصري المكلف بالملف الفلسطيني، تعهد 

ال رفض الحكومة اإلسرائيلية الوساطة لوفد من حركة حماس بفتح معبر رفح من جانب مصر في ح
غير أن مفاوضات التهدئة . المصرية للتهدئة، فقبل الوفد بالوساطة وبنودها كاملة على نحو مبكر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ) إيهود أولمرت(فقد أجل . تعرضت للتأخير ألسباب سياسية داخلية إسرائيلية
االتفاق على "وزير الحرب، بان ) ايهود باراك(حين أعلن مناقشة التهدئة لحين عودته من واشنطن، في 

، وهذا يعني إما استمرار الحصار أو اإلعداد الجتياح عسكري كبير للقطاع "التهدئة ما زال بعيدا جدا
يعبر عادة " القطاع"ومعروف أن الموقف من التهدئة مع . نجاح إسرائيل بتصفية المقاومة فيه" أمل"على 
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اإلسرائيليين، بين اولئك المؤيدين للقيام بخطوة مدروسة عسكريا " المعتدلين"لمتطرفين وعن االنقسام بين ا
بين إسرائيل " بالتقاء المصالح"تحطم حكم حماس في غزة وتنهي اطالق الصواريخ، وبين من يؤمنون 

ائيل ولعل من أبرز العوامل التي تعيق التوصل الى االتفاق هو عدم تسليم إسر. وحماس بوساطة مصرية
بحقيقة ان حماس عززت سيطرتها على القطاع، وتمتلك قوة عسكرية تستطيع استفزاز الجيش 
اإلسرائيلي، وإثارة االنطباع بأن قبول إسرائيل وقف اطالق النار يوفر الشرعية لحماس ويعرقل مصالح 

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

وقف اطالق النار المترافق مع تسوية : "قال فيه" نقطة الالعودة في غزة.. مصلحة إسرائيلية بعيدة المدى
سلطوية في المعابر خصوصا معبر رفح سيؤدي الى ترسيخ حكم حماس والى تكريس بناء أجهزة 

ويبدو ان وقف اطالق النار حتى وان كان هشا . متشعبة بعيدا عن االجهزة القائمة في الضفة الغربية
". سيكون مؤشرا لنقطة الالعودة في االنشقاق الفلسطيني وانفصال المجتمع الغزاوي في كيان مستقل

. لمنهجية لعزل القطاعمن الممكن اتهام إسرائيل بالتسبب بسيطرة حماس من خالل سياستها ا: "ويضيف
بنفس الدرجة يمكن االدعاء ان عزل الضفة عن القطاع بنيوي داخلي وان سكان الضفة خافوا دائما من 
اغراقهم بسكان غزة، ولذلك لم يحتجوا بصوت مرتفع على عدم تطبيق اتفاق المعبر اآلمن بين الضفة 

لثمار منسوبة إلسرائيل ام الى الصدفة، وسواء كانت المهارة االستراتيجية التي تمخضت عن ا. والقطاع
وفي السياق ذاته، جاء ". من الواضح ان شق الشعب الفلسطيني يخدم المصلحة اإلسرائيلية بعيدة المدى

حين دعا إسرائيل خالل اجتماع حديث للجنة ) يوفال ديسكين(موقف رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي 
اذا : "وأضاف. ستعداد لتنفيذ عملية واسعة النطاق في قطاع غزةالخارجية واالمن التابعة للكنيست الى اال

استمر تراجع حركة فتح وحالة الضعف التي تعيشها مقابل االطراف والجهات المتطرفة الفلسطينية فلن 
، األمر الذي دعا رئيس لجنة الخارجية واالمن السابق عضو "يكون مناص من تعميق وتعزيز العمليات

واضحة وجلية وانه ال "بانها ) ديسكين(التعليق على اقوال ) يوفال شتاينتس(يكود الكنيست عن حزب الل
حتى ال تتحول غزة الى جنوب لبنان ثانية وتصل " ٢الجدار الواقي "يوجد خيار سوى تنفيذ عملية 
 ".الصواريخ حتى اسدود وتل ابيب

 ال تتمتع بتأييد كبير - باشر  ولو بشكل غير م- بالمقابل، ومع أن القناعة بضرورة التعامل مع حماس 
وفي . في الساحة السياسية اإلسرائيلية، فإن أصواتا تعتبر أنه ال مناص إلسرائيل من التفاوض مع حماس

مع إعطائها فرصة للعيش " رغم دمويتها"نطاق الطرح القائم على ضرورة تفاهم إسرائيل مع حماس 
جارنا ): "آري شبيط( منزوعة السالح، يقول ضمن شروط تضمن االمن إلسرائيل من قبل دولة اسالمية

 عاما بالضبط أخذنا من أمهاته وآبائه بالدهم ٦٠قبل . لديه أسباب جيدة لكراهيتنا. قاتل لكنه ليس هذيانيا
.  طردناهم حتى غزة١٩٤٨وفي صيف . وهجرنا قراهم ودمرنا منازلهم وأزلنا فلسطينهم عن الخارطة

كراهية تحولت الى مطلب . لتي تحولت مع الزمن الى كراهية عميقةهؤالء المهاجرين ذاقوا الحسرات ا
وفي سياق التخوف من تزايد قوة ". خصوصا ليس حياتنا نحن. بالعدالة المطلقة التي ال تبقي مكانا للحياة

من . ضربه او نزع سالحه: هناك طريقتان فقط لمواجهة الجار القاتل: "يضيف) شبيط(الجار بحسب 
 إسرائيل الى دخول كرافان الجار وازالته، ولكن قبل االنجرار الى غزة يجدر بنا المحتمل ان تضطر

جمهورية اسالمية في غزة مقابل نزع : يجدر ان نعرض على حماس صفقة. استنفاد االمكانية االخرى
 ".حياة مرضية لالخوان المسلمين مقابل تنازل تام عن العنف والتسلح. سالح كامل

رئيس مجلس األمن القومي رئيس شعبة ) غيوا ايالند( وضوحا جاء من الجنرال غير أن الموقف األكثر
 األمريكية بحصار حماس - اعتبر أن السياسة اإلسرائيلية : "التخطيط في الجيش سابقا الذي كتب يقول

األولى تل أبيب : وعزلها ودعم طرف في الساحة الفلسطينية ضد طرف آخر أوجدت أربع نتائج سلبية
الثانية عدم االعتراف بواقع . خلة في شأن فلسطيني داخلي والنتيجة معاكسة لما هو مرغوب فيهتعتبر متد
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الثالثة ليس لدى حماس . أنه يوجد في غزة حكم يتحكم بما يحصل وال يتحمل المسؤولية في الوقت نفسه
ؤولية عن الرابعة تواصل إسرائيل تحمل المس. ما تخسره فال احتمال أن ترغب في وقف اطالق النار

". رفاه سكان غزة في ظل التجاهل بأن لديهم حكما وهو الذي يجب، بل ويرغب، في أن يكون مسؤوال
السياسة اإلسرائيلية المتبعة حاليا ستؤدي آجال أم عاجال الى "اختتم مقاله بالتأكيد على أن ) ايالند(الجنرال 

والردع .  ناجح على عملية كهذهعملية عسكرية واسعة الحتالل غزة رغم أنه من االفضل خلق ردع
أما في صفوف ". الناجح يمكن تحقيقه فقط اذا كان هناك طرف آخر يتحمل المسؤولية ولديه ما يخسره

" الشاباك"فرئيس جهاز األمن العام . الجنراالت المتقاعدين فاللغة أكثر صراحة تجاه التفاوض مع حماس
ي مرحب، حيث يتوقع مرحلة من التفاوض كجزء عبر عن موقف مبدئ) يعقوب بيري(السابق الجنرال 

محمود عباس أو أي قائد آخر "من الجهود للتوصل الى اتفاق، ويستطرد في شرح وجهة نظره فيقول ان 
ال يستطيع عقد التسوية معنا إذا لم يشمل ذلك قطاع غزة وهذا يعني أننا في نهاية المطاف مباشرة أو 

". أشكال الحوار مع حماس ولو من أجل مساعدة قيادة فتحمواربة سنضطر الى الدخول في شكل من 
السابق الذي يعتقد بأن على إسرائيل ترك " الموساد"رئيس جهاز ) داني ياتوم(الفكرة نفسها يوافق عليها 

األفضل أن يتفاوض أبو مازن معهم لترتيب األوضاع، أما نحن فليس : "مهمة التفاوض مع حماس لعباس
ر من أجلهم، أنا أعرف أن أبو مازن مستعد للتفاوض معهم، وأنا أعرف انه يفعل علينا أن ننظف الحظائ

وهكذا يستمر الطرح المنقسم إسرائيليا بين تيارين مهمين، ". ذلك على رغم أنه يصرح بصورة معاكسة
  !وننتظر لنرى لمن تكون الغلبة

 ١٧/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
 حروب جنرال البصل .٥٧

  جدعون ليفي
بعد ان سـيطرة حمـاس علـى        . حرب ضد صالونات الحالقة   : في مكافحة االرهاب  "  التالي االمر"اليكم  

نصف الشعب الفلسطيني على االقل وبدرجة كبيرة بسبب سياسة اسرائيل، وبعد ان حاولنا مكافحة ذلـك                
من خالل السالح والحصار والدمار والقتل واالعتقاالت الجماعية والطرد، ابتـدع الـرأس العـسكري               

حرب ضد المجمعات التجاريـة والمخـابز والمـدارس ودور        : خبارتي االسرائيلي اختراعاً جديداً   واالست
بداية في الخليل ومن ثم نابلس حيث يقوم الجيش االسرائيلي باغالق صالونات التجميل ومحالت              . االيتام

كل ذلك بذريعة   المالبس والمجمعات التجارية والعيادات والمدارس وحتى االسطبالت التي تنتج الحليب،           
 .انها ذات صلة بحماس او ان االموال التي تدرها تصل الى حماس التي تعتبر تنظيماً ارهابيا

هذه الصورة الهذيانية الناجمة عن أوامر االغالق الصادرة عن قائد المنطقة التي تلصق علـى واجهـة                 
لى فرن، تـشير الـى ان       محالت العطور او مركز للعالج الطبيعي او االوامر المصادرة التي تلصق ع           

قبل عدة اشهر زرت مؤسسات خيرية ومراكز تجارية شرع الجيش          . االحتالل االسرائيلي قد فقد صوابه    
مبنـى مدرسـة حـديث      . وهناك شاهدت اموراً ال منطقية مثيرة للغضب      : االسرائيلي اغالقها في الخليل   

 .ة تشرف على االغالق طالب مغلق بأمر من قوائد المنطقة ومكتبه شبابي١٢٠٠مخصص لخدمة 
بهذه الطريقة يبرهن االحتالل مرة اخرى ان ال مكان في حياة الفلسطينيين ال يمكنه ان ال يـصله، وانـه    

الجيش الذي يغلق مدرسة، ومكتبة ومخبز ومؤسسة داخليـة، والجنـود           : ليست امامه اية حدود في ذلك     
البث وتصادر اجهزتها وتهدد باغالقها     الذين يقتحمون محطة تجارية للتلفزة رغم وجود ترخيص رسمي ب         

في نابلس، كل هذا يحدث من دون ان يظهر فـي اسـرائيل طبعـا اي                " آفاق"كما حدث مؤخراً مع قناة      
 !هؤالء فلسطينيون كما تعلمون. صوت احتجاجي ال ضد اغالق المدرسة وال ضد اغالق محطة التلفاز

منطق، ان اغلقنا مخبزاً يعد الكعك لاليتام فستضعف قـوة          وفقاً للحكمة اإلسرائيلية الغريبة العجيبة يقول ال      
حماس؛ وان القينا مئات االطفال المعوزين الى الشارع من مؤسسة داخلية يقيمون فيها فهـم واقـاربهم                 
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سيتحولون الى انصار السرائيل؛ وان اغلقنا مجمعاً تجارياً مزدحماً بالزبائن فسيتحول اصحابه وزبائنـه              
منذ زمن لم يظهر االحتالل االسرائيلي بمثل هذه الصورة السخيفة          . ين لحركة فتح  الغاضبون الى مناصر  

البائسة، وفي نفس الوقت غير االنسانية بدرجة كبيرة، مثلما ظهر في حمالت االغالق والمصادرة هـذه                
بأمر من جاد شميني قائد المنطقة الوسطى، جنرال البصل والثوم، ان حكمنا على االمر وفقا للبـضاعة                 

 .التي صادرها جنوده من مخازن االغذية في الخليل
هذه العمليات غير القانونية ليست اخالقية بالتأكيد وهي بالضرورة قصيرة النظر بصورة تثيـر الجـذع،         

كم هـو   . االحتالل فقد موانعه االخالقية وكل ذرة من الحكمة والتبصر        : وتعبر عن رسالة واحدة واضحة    
فريغ مخازن االغذية والمالبس المخصصة للمحتاجين، وكم هـو سـخيف           بائس هذا الجيش الذي يقوم بت     

قائد المنطقة الذي يوقع على اوامر اغالق لصالونات الحالقة والتجميل وكم هو مرضي وسـليم اجتيـاح                
 .الجيش للمخابز، وكم هو قاس هذا االحتالل الذي يغرق العيادات بأية ذريعة كانت

وهي ايضا مثل كل حركة دينية تنمو فوق ارض الفقر          . الضفة وغزة حماس تدخل الى الفراغ الناشئ في       
لماذا؟ من اجل مكافحـة     . هيا بنا نزيد من الفقر والضائقة االجتماعية      : االن تأتينا اسرائيل وتقول   . والفاقة
ليس هناك من يستجيب الحتياجات عشرات االف االطفال في         . ليست هناك سخافة اكبر من هذه     . حماس

دين في ضائقة سوى المؤسسات الخيرية االسالمية التي تشتبه اسرائيل بأنهـا ذات صـلة               الضفة الموجو 
اسرائيل سحبت يديها من االهتمـام لرفـاه الـسكان          . بحماس، رغم انها قد أسست قبل قيام حماس بكثير        

 تبـدي   المدنيين الخاضعين لالحتالل خالفا لواجباتها وفقا للقانون الدولي، والسلطة الفلسطينية ايـضا ال            
اهتماماً خاصا باالحتياجات االجتماعية واالقتصادية، فتح خصصت موارد كثيرة لالمتيـازات والبنـادق             

الحركـة  . والسيارات الفارهة اكثر مما خصصته لدور االيتام واالسرة في المستشفيات واجهزة الديلزيه           
دور االيتام التي دخلتُها    . فراغاالسالمية التي تعرض قائمة مثيرة لالهتمام من الخدمات دخلت الى هذا ال           
هناك حاجة لقدر كبيـر مـن   . في الخليل هي من اكثر المؤسسات التي شاهدتها في حياتي جماال ورعاية    

القسوة للتهديد باغالقها وحاجة لقدر ال يقل عنه من الوقاحة لالدعاء بجدية ان هذه الخطوة تخدم مكافحة                 
اغـالق  . لحماقة لالعتقاد بأن هذه الخطوة خطـوة ناجعـة        االرهاب، وهناك حاجة ايضا لقدر كبير من ا       

المحالت والمجمعات التجارية سيوجه ضربة اضافية لالقتصاد الفلسطيني الذي يستصعب من دون ذلـك              
 أولم تتعلم اسرائيل امراً من فشل حصارها على غزة؟. الوقوف على قدميه في ظروف االغالق

 كل االموال التي تحول للمؤسسات الخيرية موجهة لـشراء          من زار المؤسسات الخيرية سيتأكد ان ليست      
ليس من الممكن ايضا سجن سكان الضفة وفي نفس الوقـت مـنعهم مـن      . االحزمة الناسفة والمتفجرات  

كسب رزقهم وكذلك عدم تقديم اية مساعدة اجتماعية لهم وفي آخر المطاف توجيه ضربة قاضية لكل من                 
ان كانت اسرائيل تريد مكافحة المؤسسات الخيرية فعليها علـى          . فعهيحاول ان يفعل ذلك مهما كانت دوا      

على ظهر من نكافح االرهاب؟ االرامل؟ اليتامى؟ القلب ينفطر         . االقل ان تقترح على الناس خدمات بديلة      
 . من شدة الخجل

  "هآرتس"
  ١٦/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

 
 على كافة الجبهات؟.. السالم .٥٨

 شلومو بن عامي
 سرائيل السابق وزير خارجية إ

منذ انهيار محادثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية أثناء األيام األخيرة للرئيس بِل كلينتـون فـي البيـت                 
األبيض، لم يشهد الشرق األوسط مثل هذه الخطوات السريعة المحمومة نحو دبلوماسـية الـسالم التـي                 

وحماس في الضفة الغربية، وبدأت مفاوضات      فقد تم التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل         . يشهدها اليوم 
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السالم بين إسرائيل وسوريا، كما عرضت إسرائيل على لبنان الفرصة لحل القضايا التي تمنع التوصـل                
هذا فضالً عن محادثات السالم الدائرة بين إسرائيل والسلطة الفلـسطينية تحـت     . إلى تسوية ثنائية بينهما   

 .د تكون أقل حيوية، إال أنها ليست أقل مثابرة قيادة الرئيس محمود عباس، والتي ق
 . هل يعني هذا أن الشرق األوسط أصبح على وشك التوصل إلى سالم دائم وشامل؟ ليس تماماً

فبعيداً عن محادثات أنابوليس، التي تبدو وكأنها ال تحقق أي تقدم نتيجة لالختالفات التي ال يمكن تسويتها                 
ا الرئيسية، سوف نجد أن كافة جهود السالم األخرى مجـرد خطـوات             بين الطرفين فيما يتصل بالقضاي    

وال تشير أي من هذه الجهود حتى اآلن إلى توفر الظروف           . تكتيكية أكثر من كونها تحركات استراتيجية     
الالزمة للقفز مباشرة من الحرب إلى السالم، وال يبدو حتى أن األطراف المشاركة فـي العمليـة تقبـل                   

 . قفزةحدوث مثل هذه ال
إن األمر يتطلب نوعاً من الزعامة السياسية الجريئة لتحويل وقف إطالق النار مع حماس إلـى مقدمـة                  

والحقيقة أن كالً من إسرائيل والواليات المتحدة تمارس قدراً عظيماً مـن الـصالبة              . للمحادثات السياسية 
لم تعترف بحق إسرائيل في الوجود،      والعناد فيما يتصل باستبعاد حماس من عملية السالم في أنابوليس ما            

أو حتى تفعل ذلك، بينما لن تتخلى حماس عن هويتها كحركة مقاومة لمجرد االنضمام إلى المفاوضـات                 
 . التي ال يبدو من المرجح أن تنجح في إرضاء الحد األدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني

كس عدم رغبتها في التورط في حرب غيـر         أما عن إسرائيل، فإن الهدنة التي اتفقت عليها مع حماس تع          
متوازنة أخرى كتلك التي خاضتها في لبنان منذ عامين، ولكن هذه المرة في أزقة معسكرات الالجئين في                 

إذ إن إيهود أولمرت رئيس الوزراء غير المحبوب على المستوى الشعبي والذي ربمـا أصـبحت                . غزة
ية الالزمة إللقاء البالد إلى أتون حرب دموية أخرى قـد           أيامه كزعيم للحكومة معدودة، يفتقر إلى الشرع      

تكون مكلفة وغير حاسمة نظراً للظروف الخاصة في غزة، ويعتقد قادة إسرائيل أن يوم تسوية الحسابات                
 . مع حماس لن يأتي إال حين تصبح الظروف الالزمة لمواجهة عسكرية كبرى أكثر مواتاة

إسرائيل االنـسحاب مـن مرتفعـات الجـوالن ذات األهميـة            الذي يتطلب من     -أما المسار السوري    
 فال يعرقله افتقار القيادات اإلسرائيلية إلى       -االستراتيجية البالغة وإجالء عشرات األلوف من المستوطنين        

 . الشرعية فحسب، بل وأيضاً معارضة الواليات المتحدة للمحادثات
 في التوصل إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل فـي          وبالنسبة لسوريا، يتلخص الغرض الرئيسي وراء رغبتها      

التقرب من الواليات المتحدة وإقامة عالقات ودية معها، إال أن رغبتها هذه سـوف تـصطدم بمطالبـة                  
األميركيين لها بالتوقف عن التعاون مع اإلرهاب كشرط مسبق للدخول معها في محادثات، والحقيقـة أن                

لشرط، وكما عبرت الوزيرة السورية بثينـة شـعبان عـن هـذا             من المشكوك فيه أن تقبل سوريا بهذا ا       
إن مطالبة سوريا بالتخلي عن حماس وحزب اهللا يعادل مطالبة الواليات المتحدة بالتخلي عـن               : "الموقف
 ". إسرائيل

لقد غابت الواليات المتحدة عن عملية السالم في الشرق األوسط لمدة أطول مما ينبغي، بل إن أميركـا،                  
سوريا، : ولى في تاريخ عالقتها الخاصة بإسرائيل، تمتنع عن مجرد التحدث مع أعداء إسرائيل            وللمرة األ 

 . أو إيران، أو حماس، أو حزب اهللا
ونتيجة لهذا أصبحت إسرائيل، التي تواجه اآلن عاصفة وشيكة من التهديدات اإلقليمية، ملزمـة بإيجـاد                

 . ية من أختها الكبرىسبيلها الخاص إلى المحادثات، دون مساعدة دبلوماس
ثم نأتي إلى المسار اللبناني، الذي كرست له كونداليزا رايس وزيرة خارجية الواليات المتحـدة أغلـب                 
زيارتها المفاجئة إلى بيروت، ويرتبط هذا المسار إلى حد كبير بمحاوالت أميركا اليائسة إلحياء دورهـا                

ولة قطر ذات المساحة الضئيلة هي التي توسطت        كوسيط رئيسي للسالم في المنطقة، فال أحد يجهل أن د         
لتسوية النزاع الداخلي في لبنان، ومصر هي التي توسطت لوقف إطالق النار في غزة، وتركيا هي التي                 
يسرت المحادثات اإلسرائيلية السورية، والحقيقة أن التحول الذي طرأ على الـسياسة اإلسـرائيلية فـي                
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لذي طرأ على موقف الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، كان بمثابة          التعامل مع سوريا، وكذلك التحول ا     
 . رسالة قوية موجهة إلى األميركيين مفادها أنه ينبغي لهم أال يفوتوا فرصة اللحاق بالقطار اللبناني أيضاً

في المنطقة، فلبنـان معـرض بـشدة        " محور الشر "غير أن النفوذ األميركي المتضائل ال يضاهي نفوذ         
تي يمارسها الجانبان السوري واإليراني اللذان ال يرغبان في رؤية عمالئهما المحليـين وقـد               للضغوط ال 

قبل معالجة شكاواهما أوالً، وال يرغـب حـزب اهللا فـي أن             " الجبهة اللبنانية "أراحوا إسرائيل من عبء     
حتفـاظ بهـذه    يتسبب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لمزارع شبعا على حدود لبنان في تقويض حجته في اال             

 . القوة العسكرية المستقلة الهائلة التي بناها بمساعدة من إيران وسوريا
إال أن التحركات التكتيكية، من الممكن دوماً أن تتطور إلى تحوالت استراتيجية، ومن هذا المنطلق البـد                 

ـ                 ن شـأنه أن    أن يسمح لوقف إطالق النار مع غزة بتيسير التصالح بين فتح وحماس، وهو األمر الذي م
وال ينبغي لنا أن ننسى أن صالح البردويـل،         . يضفي المزيد من الشرعية والشمول على عملية أنابوليس       

فرصة تاريخية لكافـة    "المتحدث الرسمي باسم حماس في غزة، هو الذي وصف وقف إطالق النار بأنه              
 ". األطراف المعنية للحياة في سالم وبناء مستقبل مشرق لألجيال القادمة

 بالفـشل   - مع لبنان، وسوريا، بل وربما إيران        -نبغي لنا أيضاً أال نحكم على مسارات السالم األخرى          ي
الدائم، إال أن نجاح هذه المسارات، المطلوب بشدة إلنقاذ المنطقة من سياسات الهالك، البـد أن ينتظـر                  

ري بين الواقعيـة والمثاليـة،      تولي اإلدارة الجديدة في الواليات المتحدة، حتى تحقن فيها التوازن الضرو          
 .وبين القوة العسكرية وااللتزام الصادق بالدبلوماسية

  ١٧/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
 
  :كاريكاتير .٥٩
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