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٢١   مليون دوالر لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية٤٣اإلمارات قدمت مؤخراً  .٥٥
٢١  غضب في مصر لعرض فيلم إسرائيلي بالقاهرة .٥٦
٢٢  دعوة لتسليم رفات الشهداء الثمانية لذويهم: تونس .٥٧
٢٢  "إسرائيل"ليبيا تباشر إجراءات نقل رفات أحد الليبيين الذين تسلمهم حزب اهللا من  .٥٨
   

   :دولي
٢٢  حكومة بوش مشاركة في حصار غزة :أمريكي نائب ديمقراطي .٥٩
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٢٣  سليم الحص... عتب أخوي .٦٢
٢٥  نقوال ناصر... لممنوع والممتنعالحوار الفلسطيني ا .٦٣
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٣٠  آري شبيط...  إخفاقات بسبب حكومتنا الحمقاءاربعة .٦٥
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  للوسيط األلماني بإعطائه  نلتزم بالوسيط المصري في ملف التبادل رغم المطالبات:حمدان .١

ال زلنـا   : "الفـضائية " الجزيرة"في لبنان، في تصريحات لقناة      " حماس" أسامة حمدان، ممثل     قال: بيروت
 العدو حتى اآلن لم يلتزم      ملتزمين بالوساطة المصرية وإن كنّا قد علقنا التفاوض لسببين السبب األول، أن           

بشروط التهدئة التي تمت في غزة وبالتالي نحن ال نثق أنه سيلتزم بأي شروط أخرى تتعلق بمفاوضـات                  
  ". تبادل األسرى

السبب الثاني هو أنه ال زال معبر رفح مغلقاً، وأولويتنا هـي إنهـاء الحـصار علـى الـشعب                    : "وتابع
ا في عجلة من أمرنا نحن نريد صفقة عادلة ومنصفة تحقق لنا            الفلسطيني، أما موضوع األسرى فنحن لسن     

ما نريد، هذا الضغط الشعبي سيؤخذ بعين االعتبار وسينظر له باهتمام وفي النهاية ستقرر قيادة الحركـة                 
  ". المصلحة في ذلك

هللا ، بين االحتالل الصهيوني وحـزب ا      )١٦/٧(وفي تعقيبه على صفقة التبادل الذي أنجزت يوم األربعاء          
بالنسبة لنا هذه الصفقة تؤكد موضوعية ما قدمناه من طلب، اإلفراج عـن النـساء               : "اللبناني قال حمدان  

واألطفال وألف من األسرى في سجون االحتالل ممن يقـضون محكوميـات عاليـة وممـن حكمـوا                  
ـ               ه وأنـه ال    بمحكوميات عديدة، وهذه الصفقة تؤكد أن االحتالل يمكن أن تتحقق انجازات في التعامل مع

 ". يستطيع أن يفرض شروطاً في النهاية
نستطيع أن نحقق شروطنا إن أردنا ذلك وإن تمسكنا حقيقـةً بحـسن إدارة الـصراع                : "وأضاف حمدان 

وتشبثنا بأن االنتصار على هذا العدو أمر ممكن وليس كما يحاول البعض أن يسوق أنه ال حـل سـوى                    
 ". الرضوخ عند إمالءاته وشروطه

أن هناك أكثـر    "؛ أوضح حمدان    "حزب اهللا "سقف مطالبها بعد نجاح صفقة      " حماس" إذا سترفع    وحول ما 
من جانب في هذه المسألة، أوالً هناك مطالبات في الحركة من فصائل ومن شخصيات وطنية فلسطينية،                

ل األمـور   الذي نجح مع حزب اهللا مرتين فيما حتى اآلن ال تزا          ) األلماني(لمحاولة إدخال الوسيط الدولي     
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ال تتقدم بالطريقة المناسبة في تقدير هذه الشخصيات وهذه التنظيمات على الصعيد الفلسطيني، من جهـة                
أخرى هذا يؤكد أن مطلب حماس كان مطلباً منطقياً وليس مطلباً مبالغاً فيه، ال أسـتطيع أن أقـول أننـا            

ه وحددناه، ولكن بالعكس من ذلك أعتقـد أن         سنرفع السقف اليوم لكننا بكل تأكيد لن نقبل نزوالً عما طلبنا          
 ". هذه الصفقة تعطينا فرصة لطلب المزيد

أود أن أشير هنا إلى أن دخول فلسطينيين في صفقة التبادل وإن لم يكشف حتى اآلن عن                 "وأردف حمدان   
عددهم وعن وقت اإلفراج عنهم ربما خالل شهر هذا أيضاً يدفع الجانب الفلـسطيني بـالقول علـى أن                   

تريث قليالً ليعرف من سيخرج من الفلسطينيين وبالتالي يطور األسماء وقائمة األسماء المطالب باإلفراج              ي
  ". عنها

  ١٧/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  اذا لم يرفع الحصار وتفتح المعابر فلتذهب هذه التهدئة الى الجحيم: حمد يوسفأ .٢

 المستشار السياسي فـي وزارة       أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 باستئناف العمليات العسكرية في     "سرائيلإ" أحمد يوسف توعد     .المقالة د الفلسطينية  الخارجية في الحكومة    

االخباريـة  " معا"على شاشة تلفزيون وكالة     " االسئلة الصعبة "وقال في برنامج    . حال عدم التزامها التهدئة   
مـا لـم تلتـزم      : "يس هيئة الشؤون المدنية في السلطة، القيادي في فتح حسين الشيخ          المحلي بمشاركة رئ  

وتناول اللقاء موضوع التهدئة، فاستعرض الشيخ باالرقـام         ".اسرائيل التهدئة، فأيدينا ما تزال على الزناد      
 زيادتهـا،   تقليص حجم البضائع التي تدخل الى قطاع غزة بعد اعالن التهدئة، بدالً مـن              ""سرائيلإ"تعمد  

وهو امر يشير الى ان اسرائيل تستخف بهذه التهدئة، وان حماس تقع في الموقف نفسه، الذي كانت تقـع                   
اذا لن يرفع الحصار، وتفتح المعابر فلتذهب هذه التهدئـة          : "ورد يوسف قائالً  ". فيه حكومات فتح السابقة   

  ".الى الجحيم
أحمد يوسف هدد مـن اسـتئناف الفـصائل         . د  إلى أن  غزةمن   ١٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

وفي .  تتنكر إللتزاماتها كما وردت في اتفاق التهدئة       "إسرائيل"الفلسطينية عمليات المقاومة في حال ظلت       
ـ  قال يوسف إن الفصائل قبلت التهدئة كرزمة واحدة وأنه لن يكون مقبـوالً       " الشرق االوسط "تصريحات ل

. ن في الوقت الذي تتواصل مظاهر الحصار الخانق على قطاع غـزة            باألم "إسرائيل"بالنسبة لها أن تنعم     
 على الوفاء بالتزاماتها في االتفاق علـى        "إسرائيل"ودعا يوسف لتدخل الحكومة المصرية العاجل إلجبار        

 حسب اتفاق التهدئة    "إسرائيل"وأعاد يوسف لألذهان الى أن      . اعتبار أن مصر هي الوسيط في هذا االتفاق       
ة فتح المعابر التجارية بشكل كامل والسماح بالعمل بدخول المواد والبـضائع بـشكل حـر                ملزمة بإعاد 

 المتواصلة في الـضفة     "إسرائيل"وأشاد يوسف بالتزام الفصائل باتفاق التهدئة، رغم استفزازات         . خاللها
. التزمت به  عما   "إسرائيل"الغربية، مشيراً الى أن هذه االستفزازات تهدف الى توفير المسوغات لتراجع            

وأكد يوسف أنه لم يحدث أي تقدم على صعيد ملف االسير اإلسرائيلي جلعاد شـليط، مـشيراً الـى أن                    
اإلسرائيليين شرعوا أخيراً في محاولة للتملص مما التزموا به، مؤكداً أن هذا المفاوضـات حـول هـذا                  

  .الملف جمدت عملياً
  
 لتفكير بإعادة الوحدة الوطنية فوراًاالنقسام واالعتداءات االسرائيلية تستدعي ا: فياض .٣

مصادر فلسطينية في المجلس التشريعي، كشفت       أن   رام اهللا من   ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
سالم فياض، استجاب لطلب هيئة الكتل البرلمانيـة بعقـد          . ان رئيس الوزراء لحكومة تسيير االعمال د      

 برام اهللا، والتي تعتبر االولى من نوعها منـذ تعطـل        جلسة خاصة تعقد االسبوع المقبل في مقر المجلس       
، ان هـذه الجلـسة   "الخلـيج "ـأعمال المجلس قبل قرابة العام ونصف العام، موضحة في حديث خاص ل   

سوف تخصص لبحث التطورات السياسية والداخلية واإلجراءات التي اتخذتها الحكومـة خـالل الفتـرة               
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ا من أجل التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطـاع            الماضية، اضافة الى الجهود التي تبذله     
عبر المباحثات مع الجانب اإلسرائيلي واألطراف الدولية بخصوص فك الحصار وفتح المعـابر خاصـة               

  .معبر رفح
الى ذلك، شكك فياض في إمكان اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع في ظل اسـتمرار االنقـسام                  

وقال فيـاض   .  داعيا الى االسراع في إنهاء هذا االنقسام وعدم ربط ذلك ببدء الحوار الوطني             الفلسطيني،
عدم إنهاء االنقسام يهـدد المـشروع       "خالل زيارته لجهاز االحصاء المركزي الفلسطيني في رام اهللا إن           

  .، مؤكدا عدم جواز ربط إنهاء االنقسام بإنجاز الحوار"الوطني
استمرار الوضع القـائم    "فياض ان   سالم  كد  أ:  وفا نقالً عن وكالة   ١٨/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة وجاء في   

المتمثل ليس فقط باالنقسام وإنما باستمرار إسرائيل في التعامل مع الضفة كمشاع في كافـة المجـاالت                 
االستيطانية واالقتحامات وإغالق المؤسسات وتهويد المدينة المقدسة واالستمرار في بنـاء الجداريهـدد             

 ".لمشروع الوطني برمته، ويستدعي للتفكير بتحقيق إعادة الوحدة الوطنية فوراا
  
   تقرر زيادة كميات الوقود لقطاع غزة"سرائيلإ": حسين الشيخ .٤

 أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، القيادي في فـتح حـسين               : فتحي صباح  -غزة  
ي قررت زيادة كميات الوقود التي تسمح بتوريدها الى قطـاع           الشيخ أمس أن سلطات االحتالل االسرائيل     

لمستشار الـسياسي فـي وزارة      ااستعرض الشيخ في برنامج اخباري بمشاركة        و .غزة اعتباراً من اليوم   
تقليص حجم البـضائع     ""سرائيلإ" أحمد يوسف، استعرض باالرقام تعمد       .الخارجية في الحكومة المقالة د    

 بعد اعالن التهدئة، بدالً من زيادتها، وهو امر يشير الى ان اسرائيل تـستخف               التي تدخل الى قطاع غزة    
  ".بهذه التهدئة، وان حماس تقع في الموقف نفسه، الذي كانت تقع فيه حكومات فتح السابقة

  ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  نائب جمال الخضري يحذر من حصار إسرائيلي للضفةال .٥

ي رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من أن إجراءات         حذر النائب جمال الخضر   :  سمر خالد  -غزة  
 .االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، مقدمة لحصار شامل على الضفة مشابه لحصار قطـاع غـزة               

إن هذه خطوة تجاه مواصلة االحتالل إجراءاته التعسفية في كافة محافظات الضفة، وامتداداً لحملة               ":وقال
وكان الخضري يعقب على قـرار سـلطات        ". عيات الخيرية والمدنية في الضفة    المداهمات وإغالق الجم  

 فقط من كال    ١٤٠٠االحتالل أمس بتحديد عدد المسافرين عبر جسر الكرامة إلى األراضي األردنية بـ             
  .االتجاهين وذلك اليوم وغدا

دداً علـى أن    وأشار الخضري، إلى تواصل جدار الفصل العنصري والتوسع االستيطاني في الضفة، مش           
 على معابر الضفة على غـرار       "إسرائيل"هذا كله يأتي ضمن التضييق على سكان الضفة، وتشديد قبضة           

  .القطاع
  ١٨/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 

  
  يجري محادثات مع رايس في واشنطنيوفد فلسطين .٦

ـ        : الرؤوف أرناؤوط  عبد – رام اهللا  الوضـع   اتأجرى الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوفد إلى مفاوض
النهائي أحمد قريع، وعضوية رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر صـائب عريقـات،                

وتناولـت المحادثـات    .محادثات مع وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس فـي واشـنطن أمـس       
يطانية مفاوضات الوضع النهائي والمعوقات التي تعترض طريق هذه المفاوضات خاصة النشاطات االست           

وتم الحديث أيضا عن االلتزامات اإلسرائيلية في المرحلة األولى من خارطة الطريـق بمـا                .اإلسرائيلية
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يشمل فتح المؤسسات في القدس وإزالة الحواجز والمواقع االستيطانية العشوائية، حيـث شـدد الجانـب                
يكي وليام فريزر من أجل تنفيـذ       الفلسطيني على وجوب تفعيل اآللية الثالثية التي يترأسها الجنرال األمر         

وتم التأكيد على أهمية اإلفراج عن معتقلين فلسطينيين من الـسجون           . الجانب اإلسرائيلي لهذه االلتزامات   
اإلسرائيلية وأهمية وقف االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس مع التشديد على أهمية تثبيت              

 أمريكي نهاية الشهر    - إسرائيلي   -لى عقد اجتماع ثالثي فلسطيني      وتم االتفاق ع   .التهدئة في قطاع غزة   
 . وليفنيقريعالجاري في واشنطن بمشاركة رايس و

 ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  أحرجت أصحاب منهج التفاوض "إسرائيل"و بين حزب اهللاتبادل الصفقة : تقرير إخباري .٧

ب اهللا من خالل صـفقة تبـادل األسـرى مـع     تجاوز االنجاز التي حققه حز :منتصر حمدان  -رام اهللا   
، "إسـرائيل "، حالة تعاظم اإلعجاب الشعبي بالمنهج المقاوم الذي يعتمده الحزب في التعامل مع              "إسرائيل"

ليضع منهج المفاوضات والدبلوماسية وأصحابها في مأزق حاد الى حد أن عدداً من القيـادات الـسياسية             
، أن هذا االنجاز وجهـت صـفعات متتاليـة بـدءاً            "الخليج"ـاديث ل والمراقبين الفلسطينيين رأوا في أح    

وقال المراقب السياسي، عبـد      .ووصوال الى كل مؤيدي وداعمي منهج التفاوض والتسوية       " إسرائيل"ـب
ما حققه حـزب اهللا     "الرحمن أبو عرفة، الذي يتولى رئاسة ملتقى الفكر العربي في مدينة القدس المحتلة،              

  ".از التاريخي، وأثبت ان الطريق االنجع لتحرير األسرى هو الطريقة الوحيدةوصل الى حد اإلنج
مـا حققـه حـزب اهللا       "مريم صالح   . وتقول النائبة عن كتلة اإلصالح والتغيير في المجلس التشريعي، د         

". يساهم بصورة تلقائية في تعزيز نفس المقاومة، في حين انه يحرج الداعمين والمؤيدين للنهج التفاوضي              
بإطالق سراح األسرى   " اإلسرائيلي"واضافت ان اتفاقات اوسلو كانت تنص بوضوح على التزام الجانب           

  .الفلسطينيين المعتقلين اال ان ذلك لم يتحقق وبقي المئات من األسرى في سجون االحتالل
هللا، مـع  عبـداهللا عبـدا  .ورغم اتفاق رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن كتلة فتح، د    

حقيقة االنجاز الذي حققه حزب اهللا وفرضه على االرض، إال أنه رفض فكرة الربط بين انجاز حـزب                  
علينا ان نتذكر جيدا ان الحركة الوطنية الفلسطينية انجزت العديد مـن  "وقال  .اهللا، والمفاوضات السياسية  

جب عدم اغفال الظروف الذاتية     ي"وتابع   ".صفقات تبادل االسرى المشابهة عندما كانت الظروف تخدمها       
واكـد   .، مع تأكيده بأن حزب اهللا استخدم فن التفاوض ببراعة فائقة          "والموضوعية التي تحكم هذه العملية    

اهللا اهمية ان تستفيد حركة حماس التي تحتفظ بالجندي شاليت من تجربة حزب اهللا في المفاوضات،                 عبد
  .ق اية اعتباراتوطالبها بأن تضع المصالح الوطنية العليا فو

ان هـذه الـصفقة تحـرج المفاوضـين         " ايمان جبور،    ،وقالت االعالمية الفلسطينية من مدينة الناصرة     
والمؤيدين للتسوية السياسية، ألن ما تحققه المقاومة يعد أضعاف ما تحققه المفاوضات السياسية، ال سيما               

  ".ان المفاوضات السياسية تبنى على أساس المصالح
مي صالح مشارقه، ما جرى بأنه بمثابة إعالن عن انهيار وشطب لكل الخيارات السياسية              ووصف اإلعال 

عمدت إلى شطب خيار المفاوضات التـي يمكـن مـن           " إسرائيل"وطريق التسوية السلمية خصوصاً ان      
  .خاللها تحقيق نتائج

  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يثمر عن نتائج ملموسة جدياً دولياًاًالوضع في األراضي الفلسطينية يتطلب موقف: ادحّم .٨

 خالل مؤتمر صحفي عقده مع ممثلـي        الفلسطينياد المستشار السياسي للرئيس      أكد نمر حم   : وفا –روما  
وسائل اإلعالم االيطالية في مقر الغرفة التجارية العربية في العاصمة االيطالية ان الوضع الراهن فـي                 

 يثمر عن نتائج عملية وملموسـة        وفاعالً  جدياً  دولياً  وملح موقفاً  األراضي الفلسطينية يتطلب بشكل عاجل    
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ولفت حماد إلـى ان       .على األرض خاصة وانه توجد ظروف مناسبة تساعد على امكانية تحقيق السالم           
القيادة تقوم بالمفاوضات المستمرة على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في حـدود عـام                 

ماد عن ترحيب القيادة بالموقف االيطـالي الـداعي إلـى استـضافة المفاوضـات               كما أعلن ح   .١٩٦٧
 .الفلسطينية اإلسرائيلية في جزيرة صقلية

 ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عن إغالق المجمع التجاري" إسرائيل" محافظ نابلس ينفي تراجع .٩

رارهـا إغـالق المجمـع      تراجعت عن ق  " إسرائيل"جمال المحيسن أن تكون     .نفى محافظ نابلس د    :نابلس
إننا لم نبلغ او نتسلم أي رد إسرائيلي رسمي بخصوص إلغـاء القـرار              "وقال  . التجاري في مدينة نابلس   

، مناشداً وسائل اإلعالم تـوخي      " المقبل ١٥/٨/٢٠٠٨في  ) نابلس مول (القاضي بإغالق المجمع التجاري     
رية الهادفة الى إحـداث حالـة مـن البلبلـة        الحذر والتدقيق في األخبار التي تسربها وسائل اإلعالم العب        

واإلرباك في أوساط التجار وأصحاب المحال التجارية مثلما تهدف الى التشويش على الحركـة الـشعبية       
  .المتصاعدة في مواجهة هذا القرار

  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  االحتالل بصمود كل األسرى في سجون "مشيداً و  بالحريةهنية يهاتف القنطار مهنئاً .١٠

، اتـصاالً   )١٧/٧(، مساء اليوم الخمـيس      المقال أجرى إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني        :غزة
وحسب  .هاتفياً مع عميد األسرى العرب المحرر سمير القنطار، وهنّأه باإلفراج عنه من سجون االحتالل             

 التهاني والتبريكـات للقنطـار،      باسمه وباسم الشعب الفلسطيني   "مصدر في مكتب هنية؛ فإن األخير نقل        
". ولعموم الشعب اللبناني والمقاومة إسالمية ووطنية، بمناسبة اإلفراج عنه وزمالئه وعودتهم إلى ديارهم            

بصمود كـل   "، مشيداً   "بصمود الشعب اللبناني وإصراره على استعادة أسراه      "وأعرب هنية عن اعتزازه     
قيود السجن ستنكـسر وسـينعم كـل        "وأكد هنية أن    ". لاألسرى العرب والفلسطينيين في سجون االحتال     

إن الحكومة لن تدخر جهداً حتى يتم إطالق سراح األسرى كافة مـن سـجون               "، وقال   "األبطال بالحرية 
، مـشدداً  "االحتالل فلسطينيين وعرباً دون تفريق أو تمييز بينهم؛ ال على االنتماء الجغرافي أو الـسياسي      

 وية بالنسبة للحكومة وللشعب ولفصائل المقاومةهذه القضية أول"على أن."  
  ١٧/٧/٢٠٠٨ قدس برس

  
 حتالل المسؤولية عن حياة الدكتور دويكالتشريعي الفلسطيني يحمل اال .١١

 عبرت رئاسة المجلس التشريعي عن بالغ قلقها لخطورة الحالـة الـصحية             :ألفت حداد ورأفت الكيالني   
وبينت رئاسة المجلس أنها أبلغت مـن خـالل          .الفلسطينيللدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي       

عائلة دويك أنه تم إجراء عملية خاصة لدويك في مستشفى السجن هذا اليوم في ظروف صعبة للغايـة،                  
واسـتنكرت   .بعد أن عاني خالل األشهر األخيرة من وضع صحي سيئ نتيجة ظروف االعتقال الصعبة             

 السجون اإلسرائيلية بحجز دويك لمدة شهرين في مستشفى السجن          رئاسة المجلس في بيان لها قرار إدارة      
 من اإلفراج عنه لتلقى العالج الالزم له في ظروف صحية مناسبة وفق             بسبب تدهور وضعه الصحي بدالً    

وتوجهت رئاسة المجلس بصرخة عاجلة إلى       .ما نصت عليه كافة األعراف والمواثيق اإلنسانية والدولية       
لعام لجامعة العربية واألمين العام لألمم المتحدة بالتدخل العاجل لإلفراج عن دويك            عمرو موسى األمين ا   

وحملت حكومة االحتالل والقيـادة اإلسـرائيلية المـسؤولية          .وإخراجه من مستشفى السجن سيئ السمعة     
 ".دويك ستكون له نتائج قاسية على االحتالل.أي مس بحياة د"الكاملة عن حياة دويك، قائلة إن 

 ١٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨بعر
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  باطلة"إسرائيل"اتفاقيات المعابر التي وقِّعت مع : خبير في القانون الدولي .١٢

 سواء  "إسرائيل"خلُصت دراسة، أعدها خبير في القانون الدولي، أن كافة االتفاقيات التي ُوقِّعت مع               :غزة
ن دول هي اتفاقات باطلـة      أو اتفاقيات بشأن المعابر الحدودية بين فلسطين وما حولها م         " معاهدات صلح "

السيد مصطفى أحمد أبو الخيـر      . وأكد د  .كونها تمت مع كيانٍ باطل أوالً ولمخالفتها القانون الدولي ثانياً         
أن إغالق المعابر طبقا للقانون الدولي عقاب جماعي لسكان مدنيين وجرائم حرب ضد اإلنسانية، وذلـك                

ألنهـا  "ة الجنائية، داعياًَ لمحاكمة فاعليها مهما طال الـزمن          من النظام األساسي للمحكم   ) ٥(وفقاً للمادة   
وشدد على أن جميع االتفاقيات التي عقدت بشأن المعابر هدفها الوحيد ضـمان              ".جرائم ال تسقط بالتقادم   

لذلك يجب التركيز على أمن مصر وفلسطين عند عقـد أي اتفاقيـة تخـص الحـدود                 "،  "إسرائيل"أمن  
فاق معابر مصري فلسطيني بحت دون تدخل أي طرف آخر إعماال لحق سيادة مصر              المصرية، بتوقيع ات  

 ". على أرضها بما يخدم حماية أمنها القومي وينظم الحدود المصرية الفلسطينية
وأوضح أن إخضاع المعابر للرقابة اإلسرائيلية لحظة بلحظة من خالل بث مباشر من كاميرات الفيـديو                

ومبيوتر المعابر بالشبكة اإلسرائيلية، ووجود طرف ثالـث يراقـب العمـل            المنتشرة، مع ربط أجهزة ك    
 .مخالف للقانون الدولي

  ١٨/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  مشعل يهاتف البشير ويتضامن مع السودان  .١٣

خالد مشعل، اتصاالً هاتفياً بالرئيس السوداني عمر " حماس"أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة  :دمشق
وأكد مشعل خالل  .ن استنكاره الشديد لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضدهالبشير، معرباً ع

يأتي دليالً على مدى ارتهان المؤسسات الدولية بالقرار        "االتصال الهاتفي أمس، أن قرار المحكمة الدولية        
االحتالل بحق الشعب   األمريكي الذي يمارس أبشع الجرائم في العراق وأفغانستان ودعمه المطلق لجرائم            

وشدد على تضامن حركة حماس مع السودان قيادة وشعباً في مواجهة هذه المؤامرة الجديدة،  ".الفلسطيني
  .التي تستهدف السودان من خالل رأس الدولة فيه

  ١٨/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ل مطالبهاوتهّدد بأسر المزيد من الجنود إن لم تُقب.. ل التفاعل مع ملف األسرىتعطّ" حماس" .١٤

 مـصدر فلـسطيني     أن:   جيهان الحسيني  ،  القاهرة نقالً عن مراسلتها من    ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
ـ  كشف موثوق تعمدت تعطيل التفاعل مع ملف األسرى إلـى حـين التـزام            " حماس"أن حركة   " الحياة" ل

لى الـصياغة التـي     إسرائيل كل بنود اتفاق التهدئة، مشيرة إلى أن وفد الحركة في القاهرة كان وافق ع              
عرضها عليه المصريون في إجراء محادثات غير مباشرة مع اإلسرائيليين من خالل اإلقامة في فنـدقين                
متقاربين فيما تقوم مصر بدور الوساطة من خالل نقل الرسائل والمالحظات واشـتراطات كـل جانـب                 

  .والرد على األسئلة
ة توافقت مع المصريين على هذا الطرح، أن الحرك" حماس"وأوضح المصدر وهو مسؤول بارز في 

لكنها قررت تعطيل هذه الخطوة ألن إسرائيل ال تحترم تعهداتها وفق اتفاق التهدئة، ما انعكس سلباً على 
  .الشعب الفلسطيني الذي سمع بأن هناك تهدئة لكن لم يشعر بآثارها االيجابية

هو ومن حوله يحاولون أن يبحثوا عن : "لواتهم المصدر الرئيس محمود عباس بتعطيل عقد الصفقة، وقا
يخشى نجاح الصفقة في "واضاف ان عباس ". مخارج لتعطيل الصفقة من خالل األميركيين وآخرين

تعزيز مكانة حماس في الساحة الفلسطينية على حسابه ألنه لم يحقق أي انجاز ملموس للشعب الفلسطيني 
  ".طوال مدة رئاسته
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 الذين أدرجت حماس ٤٥٠ائيل على موقفها الرافض اطالق األسرى الـإذا ظلت إسر: "وتابع المصدر
أسماءهم في قائمتها، فإن المشكلة ستستمر، ولن تحقق مصر انجازاً في هذا الصدد مهما جرت 

ورأى أن إسرائيل تعطل صفقة إطالق األسرى ". مفاوضات ألن جواب حماس سيكون قاطعا بالنفي
ة لمطالب حماس يبقي القضية عالقة بال أمل، وستطول المحادثات من عمدا، محذراً من أن عدم االستجاب

وحذر اإلسرائيليين من أنهم إذا أصروا على موقفهم الرافض إطالق هذه األسماء فلن يكون . دون جدوى
أمام الحركة خيار إال البحث عن جنود آخرين لخطفهم ومقايضتهم باألسرى، الفتاً إلى أن الحركة ال 

أو اإلفراج عنهم في ) األسرى(خر، خصوصاً في ظل رفض إسرائيل إعادة محاكمة هؤالء تملك خياراً آ
 .المناسبات
أمين سر كتلة حماس البرلمانيـة       أن   : وكاالت   وعن    رفح من ١٨/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   وأضافت  

 الخضوع للشروط التي وضعتها المقاومة من أجل اإلفراج عـن         ) إسرائيل(أكد أنه على     مشير المصري 
وأوضح أن هذه الشروط تتمثل باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين مـن            .الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط   

فضالً عن  ، أصحاب األحكام العالية وقادة الفصائل، باإلضافة للنواب والوزراء وأعضاء المجالس المحلية          
 . الخصوصمشيراً إلى أن االحتالل استنفد خياراته بهذا، األسرى من األطفال والنساء

  
   خروق اسرائيلية خالل اسبوع ٦ترصد " سرايا القدس" .١٥

أمس أن اسرائيل خرقت التهدئة ست مرات خالل األسبوع " سرايا القدس"أعلنت :  فتحي صباح- غزة 
وقالت في إحصاء أعدته أن اليوم األول من االسبوع االخير شهد مقتل سليم الحميدي . الرابع من عمرها

اليوم الثاني شهد "وأضافت أن . وسط القطاع" كوسوفيم"ل االسرائيلي قرب معبر برصاص قوات االحتال
خرقاً واحداً، فيما لم يشهد اليوم الثالث أي خروق، وشهد الرابع خرقاً واحداً، واثنين في اليوم الخامس، 

نفيذ ما تزال تتلكأ في ت"وشددت على أن اسرائيل ". وواحدا في السادس، فيما لم يشهد السابع خروق
وقالت إن ". استحقاقات التهدئة في قطاع غزة، اذ ما تزال تمنع إدخال البضائع المهمة وتقنن المحروقات

قوات االحتالل واصلت خروقها واعتداءاتها في حق المواطنين في المدن والبلدات والقرى في الضفة 
كتائب " قتلت أحد ناشطي  مواطناً، فيما٧٤الغربية حيث اعتقلت قوات االحتالل خالل األسبوع ذاته 

 .القسام
  ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  ترحب بدعوة القنطار للحوار الفلسطيني الداخلي" حماس" .١٦

بدعوة األسير اللبناني المحرر سمير القنطار للشعب الفلسطيني        " حماس"رحبت حركة    : رائد الفي  - غزة
عن مدى الحرص على وحدة شـعبنا       تعبر  "وفصائله الوطنية باستعادة الوحدة، مشيرة إلى أن هذه الدعوة          

الحوار الوطني الفلسطيني الـشامل وغيـر   "وقالت الحركة في بيان إن   ".وفصائله بكافة توجهاته الوطنية   
المشروط هو الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة بين أبناء شعبنا وتمتين جبهته الداخلية، ألجل مواجهة كافـة                

ودعت جميع األطراف والفصائل     ".اع كل حقوقه المسلوبة   التحديات التي تعصف بقضيته العادلة واسترج     
للتأكيد على هذه الدعوة وبذل كافة الجهود من أجل تحقيقها وتجسيد الوحدة الوطنية بين أبنـاء الـشعب                  

  االحتاللمع " العبثية"الفلسطيني على أرض الواقع، وعدم االرتهان إلى الموقف األمريكي أو المفاوضات 
  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 دمشق تستضيف وفدين من حماس وفتح للتباحث حول قضايا الحوار: الشرق األوسط .١٧

أن دمشق ستستضيف وفدين من حركتي فتح " الشرق االوسط"ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ: غزة
وحماس قريباً للتباحث حول تحديد قائمة القضايا التي سيبحثها الحوار الوطني الفلسطيني الذي 
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واتفق حسب المصدر على ان يبعث الرئيس . القاهرة في حال تم االتفاق على هذه القضاياستستضيفه 
الفلسطيني محمود عباس وفدا من حركة فتح برئاسة رئيس عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة 

الى دمشق بينما ستفوض حماس وفداً يمثل قيادتي الداخل والخارج للتواصل عبر ، والتنظيم أحمد قريع
وأكد المصدر أن الحكومة . سوريين بهدف انجاز اتفاق على طبيعة القضايا التي ستبحث في الحوارال

السورية قررت التدخل بثقلها من اجل محاولة تمهيد الظروف المناسبة إلقناع الطرفين بالشروع في 
  .الحوار

  ١٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  األحمد ينفي تصريحات منسوبة إليه تهاجم حماس  .١٨

ورئيس كتلتها البرلمانية   " فتح"نفى عزام األحمد عضو المجلس الثوري لحركة        :  وكاالت االنباء  -اهللا  رام  
واتهـم رئـيس    " خيانـة "بأنها  " حماس"امس تصريحات نسبت إليه وصف فيها أي لقاء مع قيادة حركة            

لـه، صـحيفة   واتهم األحمد في بيان صحافي مكتوب  ".كذاب"المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بأنه 
 ونشرت مقابلة معه قبل يومين بـالتحريف        ]صحيفة القدس العربي   [عربية تصدر في العاصمة البريطانية    

في وصف أي   ) خيانة(إن هناك بعض األلفاظ لم تخرج عني إطالقا مثل كلمة           "والتزوير المزدوج، وقال    
  ".وغيرها من الكلمات) الزمرة(لقاء مع حركة حماس وكلمة 

 -ست من الذين يستخدمون مثل هذه الكلمات عند الحـديث عـن الخـالف الفلـسطيني                 أنا ل : "وأضاف
، معتبراً أن الصحيفة تعمدت توجيه طريقة صياغة المقابلة وعدم نـشرها بالكامـل باختيـار                "الفلسطيني

إنني في الوقت الـذي     "وتابع األحمد   . فقرات محددة بعد التحوير والتزوير فيها وإخراجها من مضمونها        
د فيه على موقفي الثابت أنه ال حل لحالة االنقسام الفلسطينية التي خلقتها حماس نتيجة االنقالب الذي                 أؤك

قامت به في غزة إال بالحوار فإنني أقول وأؤكد أن هذا الحوار يجب أن يتم في ظل الـسلطة الـشرعية                     
فضي الحـوار فـي ظـل       الواحدة للرئيس الواحد والحكومة الواحدة والقانون األساسي الواحد وأكرر ر         

  ".االنقسام
الحوار الفلسطيني يتم بين المختلفين وليس بين المنقسمين وأي لقاء مع حمـاس فـي ظـل                 "واعتبر أن   

وقد حان الوقت إلنهاء حالة االنقسام فـي الـساحة          . حكومتين وسلطتين هو تكريس لالنقسام وتشجيع له      
 ". فلسطينيةالفلسطينية وإعادة اللحمة الواحدة للحركة الوطنية ال

  ١٨/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  أجهزة األمن في الضفة تنفذ حملة اعتقاالت ضد ناشطي الجهاد: داوود شهاب .١٩

أمـس  ' القدس العربي 'اتهم داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد في حديث مع            : أشرف الهور  - غزة
 ضـرب المقاومـة     يقـوم علـى   ' مخطط تـصفوي  'الخميس األجهزة األمنية في الضفة الغربية بانتهاج        

من اإلسرائيليين لكـل مـن      ' أوامر'الفلسطينية في الضفة الغربية من خالل استهداف نشطاء الجهاد، بـ           
سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني والفريق عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية، معلناً أن عدد معتقلي               

وقال شهاب ان أجهزة األمن     . شطاء حماس الجهاد اإلسالمي لدى تلك األجهزة يفوق بكثير عدد معتقلي ن         
 فـي كافـة منـاطق        في الضفة صعدت خالل الشهرين الماضيين من مالحقتها لعناصر وكوادر الجهاد          

أعادت افتتـاح سـجن     'واتهم تلك األجهزة بأنها      .'سالحهم المقاوم لالحتالل  'الضفة الغربية، بهدف نزع     
، مشيراً إلى أن األجهزة األمنية التي       'سجون الضفة الغربية  أريحا مجدداً لمعتقلي الجهاد بعد تجميعهم من        

  .'تنكل بهم استكماال لمخطط الصهيوني'تالحق نساء الجهاد 
  ١٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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   يطالبون السلطة بوقف التنسيق األمني مع االحتاللحماسأسرى  .٢٠
ق الـسلطة الفلـسطينية     شن أسرى حركة حماس في سجون االحتالل هجوما الذعا بح         :  حامد جاد  -غزة

واألجهزة األمنية التابعة لها بحجة مواصلة األخيرة للتنسيق األمني مع االحتالل في ظل حملة االعتقاالت               
  .التي نفذتها قوات االحتالل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أخيرا

ألمنـي بـين    ووصف  أسرى حماس في تصريح سرب من معتقل عسقالن اإلسرائيلي حالة التنـسيق ا              
، بوصمة عار ونقطة سوداء فـي تـاريخ الـسلطة وحاضـرها             "السلطة الفلسطينية واالحتالل  "الطرفين  

يستحق مرتكبوهـا أقـصى     " خيانة"مطالبين قيادة السلطة بوقف سياسة التنسيق األمني التي تعد بحسبهم           
  .العقوبات

  ١٨/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
    من عناصرها١١ات التهدئة وتتهم حماس باعتقال  تتوعد بالرد على خروق"كتائب األقصى" .٢١

، بالرد على أي اعتداءات إسرائيلية بما في ذلك عبر          "كتائب األقصى "توعدت   : وكاالت - الشرق -غزة  
 من عناصرها على خلفيـة إطـالق        ١١إطالق الصواريخ من قطاع غزة، متهمة قوات حماس باعتقال          

  .  فشل التهدئة مع إسرائيل بسبب عدم تحقق بنودهاصواريخ تجاه البلدات اإلسرائيلية، وتوقعت
  ١٨/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 رفات المقاومين تُسلم إلى تنظيماتهم بعد االنتهاء من تحديد هوياتهم: عملية تبادل األسرى .٢٢

انطلقت قافلة رفات المقاومين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب الذين : خالد الغربي بيروت، – صيدا
عند التاسعة والنصف من صباح " حزب اهللا"اسرائيل في اطار عملية تبادل االسرى بينها وبين سلمتهم 

 كان في استقبال موكب ]جنوب لبنان [وعند مفرق مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين. امس من نقطة
استقبال الرفات حشد من عناصر الفصائل الفلسطينية رافق الموكب حتى مستديرة مخيم البص حيث أقيم 

  .شاركت فيه الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية
شاركت بفاعلية في استقبال رفات المقاومين وهي دعت عبر مكبرات الصوت " حماس"ولوحظ ان حركة 

مناصريها وابناء مخيمات المنطقة للمشاركة على طول الساحل الممتد من مخيم الرشيدية مرورا 
 . ية حتى منطقة أبو االسودبالمخيمات والتجمعات الفلسطين

وفي صيدا احتشد آالف المواطنين عند مستديرة ساحة الشهداء الستقبال موكب الرفات وشارك في 
االستقبال نواب وشخصيات حزبية ورسمية وشعبية لبنانية وفلسطينية، كذلك اقيم تجمع كبير قرب مدرسة 

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عن الجانب الفلسطيني ضم ، "العائدين"الراهبات الستقبال 
ومن  .وعمار حوراني ممثل حركة الجهاد" حماس"فتحي ابو العردات وابو احمد فضل ممثل حركة 

  .المقرر أن تحدد هويات اصحاب الرفات في وقت الحق، ليقوم كل تنظيم لبناني أو فلسطيني بتسلمها
  ١٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  وني يعكف على جمع أسماء أسرى األحكام العالية والمرضىاإللكتر" القسام"موقع  .٢٣

، على شبكة اإلنترنت، خالل هذه األيام، على جمع أسماء األسرى "كتائب القسام"يعكف موقع : غزة
الفلسطينيين والعرب من أصحاب المحكوميات العالية، والذين قضوا فترات طويلة في سجون االحتالل، 

وأهاب الموقع بأهالي األسرى التعاون معه بتعبئة استبيان محوسب  .بةومن ذوي الظروف الصحية الصع
  .نشره الموقع، والذي يتضمن معلومات حول األسرى

 ١٦/٧/٢٠٠٨قدس برس
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  نسكيالاتمحامو أولمرت يحاولون التشكيك بصدقية شهادة  .٢٤
ل األعمال بدأ أمس التحقيق المضاد أمام المحكمة اإلسرائيلية، مع رج:   برهوم جرايسي- الناصرة

األميركي موريس تاالنسكي، الشاهد المركزي ضد أولمرت، في قضية شبهة فساد كبرى، إذ ظهرت فيها 
لدى طاقم الدفاع عن أولمرت، الذي يجري " ارتياحا"في روايته ضد أولمرت، مما أثار " تصدعات"

لتحقيق مع تاالنسكي وقال محامي الدفاع عن أولمرت، إنه يشعر مع زمالئه بارتياح من سير ا.التحقيق
  .في الجلسة األولى، وأن حقائق أخرى ستتكشف خالل األيام القادمة

إن تاالنسكي يدلي بصيغ وإفادات ثم يتراجع عنها بـسهولة           " محامي الدفاع عن اولمرت      وقال تال تسور  
متهمـا فـي    تامة، وأنه أقام عالقات سرية مع النيابة العامة، وتلقى وعدا بأن يبقى شاهدا وأن ال يكـون                  

، في إشارة إلى أنه كان حسب الشبهة ينقل أمواال غير مشروعة ألولمرت فـي الـسنوات                 "قضية الفساد 
  .الماضية لتمويل حمالته االنتخابية

إنني أعد الجمهور بأن تظهر     "وأضاف تال تسور في حديث للصحافيين بعد انتهاء جلسة التحقيق األولى            
 جلسات التحقيق المضاد، ولن تكون نفس الصورة التـي رآهـا            صورة مختلفة لقضية أولمرت مع انتهاء     
  ".الجمهور بعد تحقيق النيابة مع تاالنسكي

وكان تاالنسكي قد اعترف أمس، أمام المحكمة بأن قسما من األمور التي ذكرها خالل تحقيق النيابة معه                 
كمـا تراجـع     ".تـي أرهقتـه   التعب واالنفعال وأسئلة المحققين ال    "لم يكن صحيحا، إال أنه عزا ذلك إلى         

تاالنسكي في المحكمة أمس، عن رواية سابقة له ادعى فيها أنه يخاف من قيام أولمرت بإرسال شـخص                  
  ".لربما أن هذا خوف نبع في لحظة وعبر"وقال تاالنسكي . له ليقتله ويمنعه من تقديم إفادة للشرطة

  ١٨/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  فتوحا ويتعهد بالعمل على إطالق سراح شاليطباراك يؤكد أن ملف أراد سيبقى م .٢٥

ك خالل مراسم تشييع را قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود با:  ا ف ب-  كامل ابراهيم - القدس المحتلة 
جثمان الجنديين االسرائيليين في مقبرة نهاريا العسكرية اننا كنا مستعدون لدفع ثمن باهظ للغاية الى حد 

  .ل عودة االبناءما يبدو غير معقول مقاب
ووجه الوزير . وتعهد وزير الدفاع بان تعمل اسرائيل كل ما بوسعها من اجل اي جندي يقع في االسر

ك كلمته الى والدي الجندي االسير جلعاد شليط، مؤكدا ان اسرائيل لن تألو جهدا من اجل اعادته حيا رابا
  .باسرع ما يمكن

إن ملفه سيبقى مفتوحا وأن إسرائيل ستبذل جهدها :راد، قالوفي كلمته لعائلة مالح الجو المفقود رون ا
  .للبحث عنه ومعرفة مصيره

  ١٨/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
  الصحف اإلسرائيلية خجلة من تصرفات أولمرت في احتفاالت باريس .٢٦

أثارت محاوالت رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهـود اولمـرت مالحقـة           :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
حفيظة وسـائل    "االتحاد ألجل المتوسط  "ئيس السوري بشار االسد ،خالل مشاركته في مؤتمر         وتعقب الر 

اإلعالم االسرائيلية ، حيث اقترب اولمرت من الرئيس االسد في محاولة لفرض نفسه عليه رغـم عـدم                  
 .قريبا جدااكتراث الرئيس بشار به ، حيث باتت المسافة بين االثنين 

ئيليين بان اولمرت اخجل كل فرد إسرائيلي بخروجه عن قواعد األدب وابسط            وأكد احد الصحفيين اإلسرا   
أسس العمل الدبلوماسي المقبولة في مثل هذه المواقف ، والقاضية بداية بعدم فرض نفـسك بـشكل فـج             

 .وغريب على زعيم أو شخصية غير مستعدة الستقبالك أو التعامل معك
  ١٧/٧/٢٠٠٨الدستور 
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  ل نصراهللا والقنطار وتستنفر جنودها على الحدود تهدد باغتيا"إسرائيل" .٢٧

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل لـم          : تل أبيب من   ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة  أوردت  
ـ      حسن نصر اهللا في إطار صفقة تبادل األسرى، ونصح نصر          " حزب اهللا "تلتزم عدم المس باألمين العام ل

  ".ل خارجهالبقاء في ملجئه وعدم التجو"اهللا بـ
عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله، بعد ظهور األمين العام " هآرتس"ونقلت صحيفة 

حسن نصر اهللا في مهرجان استقبال األسرى اللبنانيين المحررين أول من أمس في ضاحية " حزب اهللا"لـ
رائيل بتاتاً عدم المس لم تتعهد إس" حزب اهللا"في إطار صفقة تبادل األسرى مع "بيروت الجنوبية، إن 

  ".بنصر اهللا، وال أنصحه بتاتاً باالستمرار في التجول خارج الملجأ ألن هذا قد يشكل خطراً عليه
يديعوت "ونقل المراسل السياسي لصحيفة . مسؤول باغتيال األسير المحرر سمير القنطارالوهدد 

لقنطار تحول إلى محكوم عليه سمير ا"شمعون شيفر عن المسؤول المذكور نفسه قوله إن " أحرونوت
باإلعدام، وإسرائيل ستصل إليه وستصفيه، وأجهزة المخابرات اإلسرائيلية لن يهدأ لها بال حتى يتم 

قولهم إنهم ينصحون " شركاء في سر هذا التصريح"ونقل شيفر عمن وصفهم بأنهم  ".اغتيال القنطار
نه بالنسبة الى أشخاص على شاكلته ليس صحياً أل"القنطار بعدم اإلكثار من الخروج والظهور في العلن 

  ".البتة التجول في وضح النهار
قالت إذاعة  : برهوم جرايسينقالً عن مراسلها - الناصرة  من ١٨/٧/٢٠٠٨الغد االردنية وذكرت 

جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إن األجهزة األمنية في حالة استنفار عند الحدود الشمالية مع لبنان 
  .عند السفارات اإلسرائيلية والمراكز اليهودية واإلسرائيلية في العالموأيضا 

  
  نصر اهللا بدأ العد العكسي للثأر من اغتيال مغنية: مصادر إسرائيلية .٢٨

حسن نصر اهللا بـدأ     ) حزب اهللا (ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية مساء أمس أن أمين عام           :القدس المحتلة 
  . دي في الحزب عماد مغنية والذي اغتيل في دمشق بظروف غامضةالعد العكسي للثأر من اغتيال القيا

االستخباراتي اإلسرائيلي أن حزب اهللا أكمل عملية تبادل األسرى بـإطالق تكتيـك             " ديبكا"وكشف موقع   
جديد يتكون من صواريخ تالحق الطائرات اإلسرائيلية أثناء تحليقها فوق لبنان وصواريخ مضادة للـسفن               

حزب "ونقل الموقع ذاته عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن         . حربية التي تمخر شواطئه   لمواجهة السفن ال  
اهللا تولى مسؤولية الصواريخ في وقت أسلمت فيه مهمة مهاجمة المراكز األمامية اإلسرائيلية في مزارع               

  ".  وقعينشبعا ومنحدرات تالل كفر شوبا إلى الجيش اللبناني الذي شرع فعلياً بنشر قواه قبالة هذين الم
إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان كان قد كرر األربعاء مطالبته بانسحاب القوات             " ديبكا"وأشار موقع   

وقال إنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق هذا األمر، فإن علـى             . اإلسرائيلية من موقعين أماميين   
  . الجيش اللبناني أن يتحرك لتنفيذ ذلك

  ١٨/٧/٢٠٠٨ية البيان اإلمارات
 
   فرضت معادلة إطالق األسرى تحت الضغط"إسرائيل": بركةالنائب  .٢٩

، داعيـاً   "حـزب اهللا  "رحب النائب العربي في الكنيست محمد بركة، أمس، بعملية التبادل بين إسرائيل و            
  . الحكومة اإلسرائيلية إلى إطالق سراح آالف األسرى الفلسطينيين

لكن إسرائيل انتظرت أن تُحـل كارثـة،        " كانت معروفة منذ سنوات،      واعتبر بركة أن نتائج هذه الصفقة     
فرضت معادلة، تدعي أنهـا     "، مشيراً إلى أنّها     "وأن تقع الكوارث على الشعب اللبناني وأيضا على شعبها        
  ". ال تقبلها، وهي إطالق سراح األسرى تحت الضغط فقط
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ألن من يجب ان يقبـع فـي الزنـازين           أسير فلسطيني يستحقون الحرية،      ١١٥٠٠"وشدد بركة على أن     
المظلمة، هي عقلية الحرب واالحتالل والتدمير اإلسرائيلية، فالمستقبل هو مستقبل الشعوب التي تطمـح              

   .للحرية واالستقالل
  ١٨/٧/٢٠٠٨السفير 

  
   أن تتعلم الدرس وأن ال تماطل في إنجاز التبادل مع حماس"إسرائيل"على  :عربينائب  .٣٠

إن صفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحـزب اهللا،         :"  عربي في البرلمان اإلسرائيلي      قال نائب : طولكرم
 ".كان يجب أن تتم قبل سنتين، إال أن المماطلة اإلسرائيلية أدت إلى تأخير إتمام هذه  الصفقة

ـ             لـه  عن أم " فلسطين"وأعرب النائب إبراهيم عبد اهللا، رئيس القائمة العربية الموحدة للتغيير في حديث ل
في أن تتعلم إسرائيل الدرس، من هذه التجربة، وأن ال تستمر في المماطلة في المفاوضات، مع حركـة                  
حماس، فيما يتعلق بتبادل أسرى فلسطينيين مقابل الجندي األسير جلعاد شاليط األسـير لـدى فـصائل                 

 مـن أي وقـت مـضى،        وأكد النائب عبد اهللا أن إسرائيل مطالبة هذه األيام أكثـر           .المقاومة الفلسطينية 
 . ألف أسير فلسطيني١١، خصوصا وأن الحديث يدور عن أكثر من باالستجابة لمطالب آسري شاليط

  ١٨/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  اتفاق قريب مع روسيا للتزود بالغاز: "إسرائيل" .٣١

ركـي حلمـي     قال وزير البنية التحتية االسرائيلي بنيامين بن اليعزر، بعد لقائه وزير الطاقة الت             :رويترز
غولر في انقرة امس، ان الدولة العبرية تقترب من التوصل التفاق مع روسيا يضمن تدفق الغاز الطبيعي                 

  . اليها عبر مشروع أنابيب بين تركيا واسرائيل
والمشروع المقترح يشمل خمسة خطوط أنابيب تنقل المياه والغاز الطبيعي والنفط والكهربـاء واألليـاف               

  .  التركي إلى إسرائيلالبصرية، من الساحل
" الطبيعـي اننا قريبون جدا من التوصل التفاق مع روسيا يزود خط األنابيب بالغاز             "واوضح بن اليعزر    

ار غـولر الى ان الدراسات العملية حول اقامة أنبوب نفط مواز، ستتم في غضون عشرة اشهر،                فيما اش 
  .  مليون طن من النفط سنويا على االقل٤٠موضحا انه سينقل 

  ١٨/٧/٢٠٠٨السفير 
 
 االحتالل يستمر بمحاوالت التهويد للقدس وتنديد فلسطيني بمضايقات المستوطنين .٣٢

 فـي حـي     فلسطينيةأمرت الشرطة اإلسرائيلية عائلة     :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا، القدس المحتلة   
بدعوى أنه مقـام علـى       ١٩٥٦الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة إخالء منزلها الذي تسكنه منذ عام            

نفى الفلسطينيون صحة هذا االدعاء وقالوا إن إخالء        في حين   . أرض تعود لملكية يهودية منذ العشرينيات     
 وحـدة اسـتيطانية علـى       ٢٥٠ منزال آخر في المنطقة إلقامة مستوطنة مـن          ٢٧المنزل مقدمة إلخالء    

هنـاك قـرار    سطينيين في القدس أن     أوضح االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفل      من جهته   و. أنقاضها
حذر وزير   ومن جهة أخرى     .يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس    مما   ، فرداً ٤٨٠يهدد أكثر من    إخالء  

السياحة في الحكومة المقالة محمد األغا أمس من مواصلة سياسة االحتالل في طمس المعالم اإلسـالمية                
سطين المحتلة بشكل عام وفي داخل مدينة القدس بشكل         واآلثار التي تخص المسلمين أو المسيحيين في فل       

كما ندد بمضايقات المستوطنين للسكان المقدسيين، موضحاً أنه منذ حـوالي شـهرين يحـضر               . خاص
 إلى أزقة وشوارع البلدة القديمة حاملين معهـم عـشرات األقفـاص المليئـة بـالجرذان،                 منهمعشرات  

اة المواطنين في منازلهم وحـوانيتهم وتخريـب ممتلكـاتهم،          ويطلقونها لتنتشر في البلدة وتعكر صفو حي      
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 أن قوات االحتالل ومستوطنيه يقومون كذلك بنشر مئات         اًفيضم. هدف ترحيل وتشريد السكان المقدسيين    ب
  .الخنازير في جبال وأودية الضفة الغربية بهدف تخريب الممتلكات والمحاصيل الزراعية

  ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  

  ي مقدسي يحبطون قراراً لالحتالل بمصادرة أراضيهمأهالي ح .٣٣
أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة مؤخراً أمراً يبطل قراراً لبلدية االحتالل في المدينة،               :القدس

اتخذ قبل سنوات بنزع التصرف بخمس قطع من أراضي وادي حلوة في قرية سلوان، جنـوب المـسجد                  
بة، الذي يشهد نشاطاً احتاللياً محموماً للسيطرة عليه وتهويـده، حيـث            األقصى، بالقرب من باب المغار    

  .ينزع حقوق مواطنين فلسطينيين في المنطقة لمصلحة محطة وقوف للمركبات العامة هناك
  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وتكسر عظام افرادها مقدسيةقوات االحتالل تهاجم أسرة .٣٤

رس الحدود والوحدات الخاصـة االسـرائيلية بمداهمـة منـزل           قامت قوات كبيرة من ح    :  قنا -نابلس  
ن اعتـدت   أ من جدران المنزل بعـد       الفلسطيني احمد العرامين من العيزرية شرق القدس وهدمت جزءاً        

  . أحدهم كما اعتدت على ابنائه وكسر يد.هاتسبب بكسر في كتفمما على زوجته بالضرب المبرح 
  ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  ين يندد باعتداء االحتالل على مقبرة الرحمة في القدسمفتي فلسط .٣٥

حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، سـلطات           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
ن سلطات االحتالل سبق أن أصـدرت       أوبين  .  في القدس  االحتالل من انتهاك حرمة مقبرة باب الرحمة      

 اآلن على طمـسها وطمرهـا بـالتراب         بينما تعمل لسطينيين في هذه المقبرة،     قراراً بمنع دفن الموتى الف    
  .بهدف تحويلها إلى حديقة عامة

  ١٨/٧/٢٠٠٨الدستور 
  

  دالل ستدفن في مقبرة الشهداء بعد التعرف على جثتها: رشيدة المغربي .٣٦
ضيرات إلجراء   التح  المغربي شقيقة الشهيدة دالل المغربي، أن      رشيدة ذكرت   : زهير اندراوس  - الناصرة

.  والتأكد من ذلك، حيث ستدفن في مقبرة الـشهداء         تها ستبدأ بعد التعرف على جث      لشقيقتها مراسم الجنازة 
وكشفت النقاب عن أن مسؤول حركة فتح في لبنان، سلطان أبو العينين، أبلغها أنه وفق المعلومات التـي                  

 ومن جهة أخرى    .بنان كاملة ومكتملة  حصل عليها من الجهات ذات الصلة فإن جثة الشهيدة وصلت إلى ل           
ن عدم تمكن السلطة الفلسطينية أو منظمة التحريـر علـى الـرغم مـن               معبرت رشيدة عن خيبة أملها      

 من إطالق سراح جثامين الشهداء الذين سقطوا علـى          ١٩٩٣منذ العام   " إسرائيل"المفاوضات الجارية مع    
  .أرض فلسطين

  ١٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  أبنائهملتفعيل قضية  عن الطعام مفتوحالضراب ى في غزة يعلنون اإلأهالي األسر .٣٧
أعلن أهالي األسرى في السجون اإلسرائيلية خالل اعتـصام         : ألفت حداد ورأفت الكيالني ورامي دعيبس     

 اإلضراب المفتـوح    ،نظمته جمعية واعد لألسرى والمحررين، أمام مقر الصليب األحمر في مدينة غزة           
الفصائل الفلـسطينية  كما طالبوا  .بة بتفعيل قضية أبنائهم المعتقلين على جميع األصعدةعن الطعام للمطال
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خاصة بعد نجاح صفقة تبادل األسـرى بـين         ،  التي تأسر الجندي اإلسرائيلي بأن ترفع من سقف مطالبها        
  .حزب اهللا واالحتالل اإلسرائيلي

  ١٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 مسأ سجن النقب تمنع طلبة الثانوية العامة األسرى من تقديم امتحان إدارة .٣٨
مس اال منعت إدارة سجن النقب الصحراوي، طلبة الثانوية العامة األسرى من تقديم امتحان              : وفا -جنين  

كما حرمتهم من الزيارات إلى شعار آخر، وصادرت         .بحجة ترديد هتافات بالقسم للشهيدة دالل المغربي      
 من األجهزة الخليوية، وهددت باتخاذ إجراءات أشد قساوة في األيام المقبلة تتعلـق              تلفاز وعدداً أجهزة ال 

  .ببعض اإلنجازات التي حققوها على مدى فترة احتجازهم
  ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  أسر الجندي اإلسرائيلي في غزة فلسطينياً منذ ١٣٦٤استشهاد  .٣٩

 جلعاد   اإلسرائيلي نذ أسر المقاومة الفلسطينية في غزة الجندي      قتلت قوات االحتالل م    : قدس برس  -غزة  
، معظمهم سقطوا في قطاع غزة، ليصل بذلك عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى              فلسطينياً ١٣٦٤شاليط،  
 هم دون سن الثامنـة عـشرة مـن           طفالً ١٩٣وأوضحت اإلحصائية أن من بين الشهداء       .  شهيدا ٥٤٢١

  .العمر، سقطوا خالل العامين
  ١٨/٦/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   في نابلس١٢ مشاركين في مسيرة نعلين ويعتقل ٤االحتالل يصيب  .٤٠

 بينهم ستة أشقاء من      فلسطينياً ٢١ واعتقل نحو     في الضفة الغربية،   أصيب شابان بجروح في مخيم بالطة     
ت معدنية  أصيب ستة فلسطينيين وناشط سالم أجنبي بعيارا       كما   .مخيم عسكر المجاور شرق مدينة نابلس     

أطلقها جنود االحتالل باتجاه مسيرة نظمها فلسطينيون وأجانب ضد جدار الفصل في قرية نعلين غـرب                
ذكر الناطق اإلعالمي للجنة نعلين لمقاومة الجدار صـالح الخواجـا أن قـوات               إلى ذلك    .مدينة رام اهللا  

 دونـم مـن     ٢٠٠عزل قرابة   االحتالل شرعت بوضع العالمات الهندسية إلقامة نفق على أراضي البلدة ي          
  .أراضيها

  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  قوات االحتالل تصعد توغالتها في الضفة لتبلغ أربعين توغالً في أسبوع: تقرير .٤١
قوات االحتالل صعدت مـن أعمـال       ذكر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان في تقرير له، أن          : رام اهللا 

خالل األسبوع الواقـع    حيث نفذت    .بة لها، في أنحاء الضفة الغربية     التوغل اليومية واالعتقاالت المصاح   
يوليو الجاري أربعين عملية توغل على األقل، اقتحمـت خاللهـا           / بين التاسع والسادس عشر من تموز     

عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين             
 يرفع   مما . مواطناً فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال      ٦٦اختطفت خالل أعمال التوغل تلك،       كما   .ومنازلهم

 مواطناً،  ١٥٤٨توغالت منذ بداية هذا العام إلى       ال على هامش    واعدد المواطنين الفلسطينيين، الذين اعتقل    
االحتجـاج  ل مظـاهرات    فضالً عن اعتقال عدد آخر عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخـال           

  .السلمي
  ١٧/٧/٢٠٠٨ قدس برس
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   في القدستشييع منفّذ عملية الجرافة .٤٢
 شيعت عائلة المقدسي حسام دويات، أمس األول ابنها، الذي نفّذ عملية الجرافة الفدائيـة، التـي                 :د ب ا  

الشرطة اإلسـرائيلية أعلنـت      وكانت .  آخرين في القدس   ٤٥أسفرت عن مقتل ثالثة إسرائيليين وإصابة       
  .لعائلته في قرية صور باهر، شرق القدس المحتلة الشهيد أمس، أنها سلمت جثمان

  ١٨/٧/٢٠٠٨السفير 
  

   تكسر المقاطعة العربية بتصدير منتوجاتها للدول العربية من خالل تجار عرب"سرائيلإ" .٤٣
وا سـرائيليين كـسر   ن المـستثمرين اإل   أ ،مسأ ،من مصادر فلسطينية عليمة    لمُع: وليد عوض  - رام اهللا 

المقاطعة العربية من خالل تصدير منتوجاتهم عبر تجار فلسطينيين وشهادات منشأ فلسطينية، وذلك فـي               
الوقت الذي تواصل فيه بعض المصانع االسرائيلية منح توكيالت لمستثمرين فلسطينيين النشاء فروع لها              

  .نها صناعة فلسطينيةأ على باالراضي الفلسطينية وتسويق منتوجاتها عربياً
  ١٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ٢١١ الى استشهاد طفلين يرفع عدد ضحايا حصار غزة .٤٤

أعلنت مصادر طبية مساء، أمس، وفاة طفلين فلسطينيين في قطاع غزة جـراء منـع نقلهمـا                  :وكاالت
 ٢١١يرتفع بذلك عدد وفيات الحصار إلى       ل. وض على القطاع  فرقي العالج بسبب الحصار الم    لللخارج لت 
  .٤٦ين ارتفع عدد الوفيات من األطفال إلى  في ح.مريضاً

  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  مقهورينال مع ةالمحتل من موقع القوتعاطف موضوعية تناقش بأفالم إسرائيلية  .٤٥
 مضت الفترة التي كانت فيها السينما اإليرانية تتربـع علـى عـرش األفـالم                : ندى األزهري  -باريس  

فها نحن أمام أفالم إسرائيلية تتابعت، وتزامنت أحياناً، خالل شـهر           . ة في دور العرض الفرنسي    "األخرى"
سينما يعبر من خاللها جيل من المخرجين الجدد عن قضايا مجتمعهم الراهنـة              .على الشاشات الفرنسية  

لكنها، تبقى أحياناً موضوعية المحتل الذي يتعاطف من موقع         . بنظرة مغايرة تحاول أن تكون موضوعية     
 في ف ."فالس مع بشير  " و   "أشجار الليمون "ومن أبرز هذه األفالم     . مقهورين ال حيلة لهم وال قوة     القوة مع   

 حيث يبـرز صـمود    .  ينتقد عمران ركليس األحكام التعسفية والظلم الذي يرزح تحته الفلسطينيون          األول
 ليبنـي   أرضـها  الذي يختار قطعة أرض مقابل        وزير الدفاع اإلسرائيلي    وحدها بمواجهة  أرملة فلسطينية 
فـالس مـع    "أما  . "إرهابياً" التي قد تخفي يوماً ما       هاقتالع أشجار ال رجال األمن    مما يدفع  ،دارته الواسعة 

فولمان، فهو فيلم مؤثر وجريء في تبيانه انعكاسات الحرب علـى الجنـود اإلسـرائيليين                 آلري "بشير
أما ما لـم يكـن       .ر في النفوس واألماكن   وأداءهم غير اإلنساني فيها، كما في إبرازه تأثير الحرب المدم         

  .فهو الموقف من صبرا وشاتيال، ومسؤولية اإلسرائيليين في تلك المجزرةفي الفيلم مفاجئاً 
  ١٨/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   في المياه على مستوى الشرق األوسطألراضي الفلسطينية األكثر فقراًا .٤٦

العتيلي من خطورة النقص الحاد في كميـة         حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد        : حامد جاد  - غزة
 بالتزاماتها ومنعها إلقامة مشاريع ميـاه       "إسرائيل"ثر عدم وفاء    إالمياه المتوفرة في األراضي الفلسطينية      

وطالب الدول العربية والمجتمـع      .جل معالجة مشكلة نقص المياه    أتسعى السلطة الفلسطينية لتنفيذها من      
ية ومنهجية عمل تكفل تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على كامـل            الدولي بضرورة تبني إستراتيج   

أن األراضي الفلسطينية هي األكثـر      في هذا السياق،    وأكد   .حقوقه في مجال المياه باعتبارها قضية حياة      
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 بتحييد قضية المياه عن دائرة الصراع في        فقرا في المياه على مستوى دول منطقة الشرق األوسط مطالباً         
ألوسط وضرورة حل قضية حقوق المياه في حوض نهر األردن، وضرورة التحصيص المعقول             الشرق ا 

كان من المفتـرض أن تحـصل        وأوضح أنه    .واإلدارة المستدامة لمياه الحوض بين الدول المستفيدة منه       
 ولكنها لم تحـصل     ، من مياه حوض نهر األردن      مليون متر مكعب سنوياً    ٢٥٠األراضي الفلسطينية على    

 نتيجة الممارسات اإلسرائيلية وعدم الوفاء بالتزاماتها فـي إطـار           ١٩٦٧نقطة مياه واحدة منذ عام      على  
  .اتفاقيات أوسلو

  ١٨/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
 
  حول األسرى " إسرائيل"ال نحتاج وسيطاً مع : عمان .٤٧

ين حـزب اهللا    نفت وزارة الخارجية األردنية، أمس، أن تكون عملية تبادل األسرى والشهداء ب            :وكاالت
وقال مدير إدارة الشؤون والخدمات القنصلية في الـوزارة أحمـد           . ، قد شملت رفات أردنيين    "إسرائيل"و

سواء حول األسرى أو رفـات      " إسرائيل"لم نبلغ ولسنا بحاجة إلى أي وسيط ثالث للتفاوض مع           "مبيضين  
قاته، أن يتابع قضايا كافة األردنيين في       األردن قادر بجهوده الدبلوماسية وعال    "، مشدداً على أن     "األردنيين

  ". الخارج بمن فيهم المعتقلون أو المتوفون
  ١٨/٧/٢٠٠٨السفير 

  
 أمريكيون وإسرائيليون يقاضون مصرفين لتعاملهما مع حزب اهللا .٤٨

دعوى قضائية " إسرائيل" من مواطني الواليات المتحدة وكندا و٨٥رفع :  أحمد عبدالهادي-واشنطن 
ك اللبناني الكندي وبنك أميركان إكسبريس اتهموا فيها المصرفين بتحويل ماليين ضد مصرفي البن

 مليون دوالر تعويضاً ٦٥٠وطالب رافعو الدعوى المصرفين بدفع . الدوالرات إلى حزب اهللا في لبنان
نسبت إلى حزب اهللا ال سيما حرب " إسرائيل"عن أقرباء قتلوا أو جرحوا خالل عمليات عسكرية ضد 

  .إلطالق صواريخ من األراضي اللبنانية" إسرائيل" وما رافقها من تعرض شمال ٢٠٠٦صيف 
  ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  لبنان يستقبل نعوش الشهداءو... القنطار يسخر من التهديد باغتياله .٤٩

سخر األسير سمير القنطار، العائد من السجون :  حسين عبد الكريم ومحمد جمال والوكاالت- عواصم 
". إسرائيل"ومتوعدا بالعودة الى " الشهادة"ائيلية، من تهديدات الدولة العبرية بقتله معتبرا كرامته من االسر

وقال في مهرجان حاشد في قريته، أعد خصيصاً الستقباله بحضور قادة سياسيين وروحيين ردا على 
آلن، أنا أكثر تشوقا للقائهم، لكن ا) االسرائيليين(االعداء "التهديد االسرائيلي انه باألمس كان بين ايدي 

من يعتقد ان تحرير مزارع شبعا ينهي الصراع فهو "واعتبر ان ". اسأل اهللا ان يكون ذلك قريباً جداً
" إسرائيل"، واتهم "لن يتركونا، وهدف سالح المقاومة شبعا وما بعد شبعا) االسرائيليين(واهم، لو تركناهم 

  ".اقاتوقعت معهم اتف"بعمليات قتل حتى الذين 
الى ذلك، استقبل اللبنانيون في بيروت رفات نحو مئتي مسلح لبناني وفلسطيني، تم نقلها على متن أربع 

  . مقطورات ضخمة من جنوب لبنان بعد يوم من تنفيذ صفقة تبادل االسرى
  ١٨/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
  تهديدات هاتفية إسرائيلية للبنانيين تحذرهم من مساندة حزب اهللا .٥٠

" إسرائيل" بعثت ٢٠٠٦يوليو / في خطوة هي الثانية من نوعها منذ حرب تموز:  سعد الياس- بيروت
برسائل صوتية تهديدية للجنوبيين عبر الهاتف الثابت والخليوي تحذرهم من التعامل مع حزب اهللا، وتهدد 
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التصاالت ، واختتمت ا"إسرائيل"بالقيام بعمليات انتقامية في حال قام الحزب بأي عمل عسكري ضد 
  ".معكم دولة إسرائيل"الهاتفية المسجلة بعبارة 

على شبكة " إسرائيل"القرصنة التي مارستها "وقد تابع وزير االتصاالت اللبنانية جبران باسيل موضوع 
وطلب من االجهزة المعنية في الوزارة اتخاذ كل ". الهاتف الثابت، عبر بثها رسائل صوتية معادية للبنان

كما أبرق الى األمين العام لالمم . زمة لتتبع ووقف هذا االعتداء الصريح على لبناناالجراءات الال
هذا الخرق اإلسرائيلي "المتحدة بان كي مون وقائد القوة الدولية الجنرال كالوديو غراتزيانو، محتجاً على 

زارة بالمعطيات وطلب في البرقية تزويد الو". ١٧٠١الفاضح لسيادة لبنان والستقالله وللقرار الدولي 
كما اتصل بالمستشار السياسي للقوة الدولية ميلوش شتروغر وبعدد من . المتوافرة في هذا الشأن

  . المسؤولين في مكتب االمين العام لالمم المتحدة في بيروت
  ١٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  نهاراألوضاع في غزة بدأت تو نحتاج من أوروبا أفعاالً ال أقواالً: الجامعة العربية .٥١

 أبلغت جامعة الدول العربية المبعوث البريطاني لعملية السالم مايكل وليامز أن قيام             : أحمد علي  - القاهرة
بهدم البيوت ومصادرة األراضي واعتقال وأسر الفلـسطينيين        " إسرائيل"أوروبا بإصدار بيانات ضد قيام      

وقال األمين العام المساعد للجامعـة      . الفي األراضي الفلسطينية ال يكفي بل يحتاج العالم العربي إلى أفع          
العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح للمبعوث البريطاني الذي التقى أيضا األمين العام للجامعـة               

األوضاع في غزة بدأت تنهار نتيجة الحصار المفروض على القطاع حتى أصبحت سجنا             : عمرو موسى 
محذرا من أن الناس في غزة يشعرون بيأس وإحباط         . ألدويةكبيرا إلى الجانب النقص الحاد في الغذاء وا       

  . ويتجهون نحو المجهول
ونبه صبيح إلى أن األوضاع في الضفة ال تقل سوءا، ألن المفروض بعد مـؤتمر أنـابوليس أن يـزول              
االستيطان ولكن حدث العكس، بدا االستيطان بوتيرة عالية مما يدمر فرص قيام السالم والدولة التي وعد                

وقال صبيح إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت يتخـذ مـن اللقـاءات مـع          . ها الرئيس بوش  ب
الرئيس الفلسطيني أبومازن فرصة للتصوير، مما يؤدي إلى تخريب وضع أبومازن وسط شعبه، محـذرا          

ات وطالب صبيح الدول األوروبية بحماية المشروع     . من أن ترك أبومازن لمنصبه سيحدث مشكلة كبيرة       
  . بهدمها" إسرائيل"التي يتم تمويلها بمنح من الجانب األوروبي وتقوم 

  ١٨/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
 مصر تحذر من انهيار السالم إذا لم يتوقف االستيطان في القدس  .٥٢

حذرت مصر من انهيار عملية السالم في الشرق األوسط إذا لم يتوقف :  عمر عبدالرازق-القاهرة 
 ،وشدد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط خالل مباحثات . في القدس المحتلةالنشاط االستيطاني

ضرورة التوقف التام عن كافة " مع ديديه فيرتير المبعوث السويسري للشرق األوسط، على ،أمس
األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في القدس المحتلة واالمتناع الفوري عن كل 

تعريض العملية السلمية برمتها إلى "، محذرا من أن ذلك من شأنه "ستبق نتائج مفاوضات السالمما ي
وصرح المتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير حسام زكي بأن أبوالغيط أكد، خالل  ."االنهيار

 . وقه المشروعةالمباحثات، أهمية العمل الدؤوب لتحقيق العدالة المنشودة واستعادة الجانب الفلسطيني لحق
  ١٨/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
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 اختراق إسرائيلي لصناعة الدواء المصرية .٥٣
توقعت مصادر طبية رفيعة المستوى حدوث غزو إسرائيلي لصناعة الدواء المصرية بعد  :عمر القليوبي

مصانع  ٦الكورية إلنشاء " راف"توقيع الدكتور محمود محيي الدين وزير االستثمار اتفاقية مع مجموعة 
متخصصة في مجال إنتاج المضادات الحيوية واألمصال واألمبوالت والعبوات الدوائية واألدوية المضادة 

 مليون دوالر استثمارات ١٠٠التي تعهدت بضخ " راف"وكشفت المصادر عن أن مجموعة . للسرطان
رفين في بعض المدن معروفة بصالتها الوثيقة بنظيرتها اإلسرائيلية، وأن هناك مصانع مشتركة بين الط

اإلسرائيلية وفي أحد المستوطنات بالقدس الشرقية، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لكسر حالة الرفض 
   . من جانب اتحاد النقابات المهنية ونقابتي األطباء والصيادلة ألي تطبيع في المجال الدوائي

  ١٦/٧/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
  
   وطهران تطالب بدبلوماسييها األربعةسرىالمؤتمر اإلسالمي يرحب بتبادل األ .٥٤

 رحب األمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي بعملية : وكاالت– طهران ،جدة
كما أبدى األمين العام أمله في أن يتم إنهاء ملف األسرى  ."إسرائيل"تبادل األسرى التي تمت بين لبنان و

 ألف فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل ١١يلية حيث اليزال أكثر من والمعتقلين في السجون االسرائ
 .  الطالق هؤالء األسرى وانهاء معاناة اسراهم"إسرائيل"مناشدا المجتمع الدولي الضغط على 

االنباء السعيدة بشأن افراج النظام "ونقلت وكالة االنباء االيرانية عن وزير الخارجية االيراني ان 
. رى لبنانيين هو جزء من انجاز حزب اهللا االسالمي ومقاومة الشعب اللبناني العزيزالصهيوني عن اس

النظام الصهيوني يجب ان يتخلى عن عناده "واضاف متقي ان  ."ونحن نهنأهم على هذا النصر العظيم
يرانيين ، في اشارة الى اربعة ا"ويحرر كافة الفلسطينيين ودبلوماسيي الجمهورية االسالمية ويسلم بالحقيقة

، وتصر طهران على انهم ال يزالون على قيد الحياة ١٩٨٢احتجزتهم ميليشيا مسيحية في لبنان عام 
 ."اسرائيل"ومعتقلون في 

 ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
   مليون دوالر لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية٤٣اإلمارات قدمت مؤخراً  .٥٥

جاكرتا في كلمة له خالل المؤتمر الوزاري لبناء أكد يوسف راشد الشرهان سفير دولة االمارات لدى 
بناء القدرات "القدرات الفلسطينية الذي استضافته اندونيسيا بالتعاون مع جنوب افريقيا تحت عنوان 

، التزام دولة االمارات الثابت بدعم األشقاء الفلسطينيين وسياستها الراسخة في تبني المواقف "الفلسطينية
مشيرا الى دعم الدولة المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها . وق الفلسطينيةالعملية الداعمة للحق

وأشار رئيس وفد الدولة . من االضطالع بدورها في خدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته العادلة
الفلسطينية المشارك في المؤتمر الى أن المساعدات السنوية التي التزمت بها الدولة لدعم السلطة الوطنية 

  . مليون دوالر وجدت صدى واسعا في أروقة المؤتمر٤٣والتي بلغت 
  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 غضب في مصر لعرض فيلم إسرائيلي بالقاهرة  .٥٦

انتقد فنانون ومثقفون مصريون سماح الحكومة بعرض أول فيلم إسرائيلي :  محمود جمعة- القاهرة 
روق حسني الساعي لنيل رئاسة اليونسكو، بالموافقة على عرضه في بالقاهرة متهمين وزير الثقافة فا

  .محاولة السترضاء تل أبيب التي تعارض ترشيحه للمنصب الدولي
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بحضور " زيارة الفرقة الموسيقية"وعرضت السفارة اإلسرائيلية بأحد فنادق القاهرة قبل ثالثة أيام فيلم 
صحفيون ورجال أعمال ومثقفون يتقدمهم الكاتبان سفيري واشنطن وتل أبيب ونحو مائة مواطن بينهم 

 . أنيس منصور وعلي سالم
  ١٧/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  دعوة لتسليم رفات الشهداء الثمانية لذويهم: تونس .٥٧

 الى تسليم رفات ، الخميس، دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض: ف ب أ-  تونس
 وحزب اهللا اللبناني الى عائالتهم من "اسرائيل"هم عمليه التبادل بين الشهداء التونسيين الثمانية الذين شملت
 .اجل اقامة جنازات تليق بتضحياتهم

 ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  "إسرائيل"ليبيا تباشر إجراءات نقل رفات أحد الليبيين الذين تسلمهم حزب اهللا من  .٥٨

راءات نقل جثمان أحد المقاتلين الليبيين إلى  أنها باشرت إج، امس الخميس،ذكرت وزارة الخارجية الليبية
 . يوم أمس،"إسرائيل"ليبيا، الذي تم تسليمه ضمن تبادل األسرى والجثامين بين حزب اهللا اللبناني و

  ١٨/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
 حكومة بوش مشاركة في حصار غزة: أمريكي نائب ديمقراطي .٥٩

جلس النواب األميركي والمرشح السابق النتخابات      أدان العضو الديمقراطي في م    :  محمد سعيد  -واشنطن
الرئاسة األميركية دينيس كوسينيش السياسة التي تنتهجها حكومة بوش بالمشاركة في حصار قطاع غزة              

 وزارة الخارجية األميركية عندما تؤيد      إن" : قال فيها  وجهها إلى بوش يوم األربعاء    وجاء ذلك في رسالة     
 عقوبات جماعية ردا على هجمات حماس إنما تتخلى بشكل فعـال عـن              الممارسات اإلسرائيلية بفرض  

اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه في غزة يوم         " إن   :وقال ".وسيط نزيه "مبادئها الدبلوماسية ودروها كـ     
الماضى لم يخفف من األزمة اإلنسانية التي جلبها الحصار الذي ضربته إسرائيل على             يونيو  / حزيران ١٩

 علـى مواصـلة تخفيـف    "إسرائيل" ودعا كوسينيش الواليات المتحدة إلى استخدام نفوذها لحث          ."القطاع
ن إ :وقال .القيود على دخول البضائع وعلى األنشطة االقتصادية والحركة عبر المعابر من القطاع واليه            

ـ                  ى أن  واشنطن تستطيع أن تساعد في تحسين الظروف في غزة بدعم برامج األمم المتحدة ، مـشيرا ال
وأوضح  . فرصة عمل في غزة كجزء من رعايتها لأللعاب الصيفية         ١٢٥٠٠وكالة أونروا يمكنها توفير     

 مليون دوالر إضافية وأن على الواليات المتحدة أن تعمل باالشـتراك مـع              ٣٠أن الوكالة في حاجة إلى      
 .المطالبالمجتمع الدولي لسد هذه الفجوة في التمويل مطالبا الرئيس بوش بالرد على هذه 

  ١٨/٧/٢٠٠٨الدستور 
 
 ويلتقي عباس وأولمرتأوباما يبدأ األسبوع المقبل جولة شرق أوسطية  .٦٠

" إسرائيل"يبدأ المرشح الديمقراطي باراك اوباما االسبوع المقبل جولة تشمل : طلحة جبريل -  واشنطن
ين المقبل تركز على سيجري اوباما محادثات مع العاهل االردني في عمان يوم االثنوالضفة الغربية، و

 واالوضاع في العراق ثم سينتقل من عمان الى القدس حيث يبحث مع ،النزاع العربي االسرائيلي
اولمرت االوضاع في المنطقة ومحادثات السالم مع الفلسطينيين وسيحرص على طمأنة االسرائيليين 

  .وذلك لضمان االصوات اليهودية في اميركا
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 يوم االربعاء المقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه اقتراحه ومن المقرر ان يلتقي اوباما
قيام دولة فلسطينية "بان يبدأ العمل منذ اليوم االول لوصوله البيت االبيض إذا فاز في االنتخابات على 

 .  كما قال في وقت سابق"سرائيلإوضمان أمن 
  ١٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  التدخل لتعليم طالب غزة في الخارج وتسهيل حركة المعابرمنظمات أمريكية تطالب رايس ب .٦١

بالتدخل من   منظمات أمريكية رسالة إلى رايس طالبوهاسبُعوجهت :  عبدالرؤوف أرناؤوط-  رام اهللا
أجل تمكين طالب قطاع غزة الراغبين بالدراسة في الخارج من القيام بذلك، وتمكين حركة البضائع من 

على نصها كل من رئيس مؤسسة سالم الشرق  "الوطن"سالة التي حصلت ووقع الر، وإلى قطاع غزة
األوسط فيليب ويلكوكس، ورئيسة أمريكيين من أجل السالم ديبرا ديلي، ورئيس قوة العمل األمريكية من 
أجل فلسطين آالن وزياد العسلي، والمدير التنفيذي لكنائس من أجل سالم الشرق األوسط ووارين 

. ج. هد العربي األمريكي جيمس زغبي، ورئيس منتدى سياسة إسرائيل ومكالرك، ورئيس المع
 .روزينبرج، ورئيس منظمة بريت تصيدق فشالوم ستيف ماستيرز

 ١٨/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  عتب أخوي .٦٢

  سليم الحص 
أراني عاتباً على بعض األشقاء العرب في مواقف معينة تنم عن تغليب العتبارات قطرية أو ظرفية على                 

  . المصلحة القومية العربية العليا
أول دواعي العتب لجوء بعض الجهات العربية إلى مباشرة ما يسمى محادثات سالم مع العدو اإلسرائيلي                

فهذه السلطة الفلسطينية، متمثلـة بـالرئيس محمـود عبـاس، تجـري      . دون االلتفات إلى الشأن القومي 
ون التوقف عند ضرورة مراعاة موجبات الـتالزم  مفاوضات مباشرة مع رئيس الوزراء الصهيوني من د   

بين المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية علماً بأن هذه الجهات العربية الثالث هي التي بقيت خارج               
ُأخـذ علـى مـصر واألردن    . دائرة االتفاق مع إسرائيل من قوى الجوار المتاخمة للكيـان الـصهيوني    

 الصهيوني، وها هي سائر قوى الجوار سائرة في طريـق االنفـراد، ال              انفرادهما في التوقيع مع الكيان    
  . يبالي أي منهما بمصالح الجهات األخرى أو بالمصلحة القومية العليا

إن التزام مبدأ تالزم المسارات بين فلسطين وسوريا ولبنان إنما يمليه الحـرص علـى سـالمة القـوة                   
من المعروف أن القوة التفاوضية لفلسطين ستكون أضـعف         . التفاوضية لكل من األطراف العربية الثالثة     

فالدولة الصهيونية عند ذاك ستكون أقـل       . كثيراً فيما لو انفردت سوريا بالتوقيع على تسوية مع إسرائيل         
إقباالً على التسوية مع الفلسطيني وربما يحفزها ذلك على مواصلة التوسع االسـتيطاني علـى حـساب                 

حال انفردت السلطة الفلسطينية في التوقيع دون سوريا فإن الدولة العبرية لن            وكذلك في   . األرض العربية 
تكون عند ذاك على عجلة من أمرها للتوصل إلى تسوية مع سوريا خصوصاً أن اسـتطالعات الـرأي                  

  . تظهر أن أكثر من ثلثي الرأي العام اإلسرائيلي ال يحبذ التخلي عن الجوالن لسوريا
مسألة التفاوض مع إسرائيل موضع سجال عنيف بين مختلف األطـراف إلـى أن   أما في لبنان فقد كانت   

وهذا يعني عمليـاً أن     . ُحسم األمر بمقولة أن لبنان يجب أن يكون آخر وليس أول من يوقع مع إسرائيل              
  . لبنان سيكون على استعداد للتوقيع ربما بعد ساعة واحدة من توقيع سوريا

ياً شامالً، بقيادة جامعة الدول العربية أو رعايتها، وليس من جانـب            كان األحرى أن يكون التفاوض عرب     
كل من األطراف الثالثة المتاخمة لكيان العدوان الصهيوني، وذلك حفاظاً على وحـدة الـصف العربـي                 

وفي أضعف اإليمان كان يجب أن يتم التفاوض بالتالزم بـين المـسارات         . وعلى المصلحة القومية العليا   
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 كانت تحول دون التالزم إرادة دولية عليا، فالحد األدنى الذي ال يجوز التخلي عنه هو التزام                 الثالثة، وإذا 
  . جانب التنسيق الوثيق بين المسارات الثالثة وبين كل منها وجامعة الدول العربية

وليس من المفروض أساساً أن يكون العرب في عجلة من أمرهم حيال التسوية في وقت يبدو العدو فـي                   
ف حاالته في مواجهة المقاومة في فلسطين وفي لبنان، والعدو لم يعد يشعر باألمان حيال مـصيره                 أضع

  . ومستقبل كيانه
أما المحور الثاني للعتب األخوي فيتعلق باالتحاد األوروبي المتوسطي الذي دعا إليـه ورعـاه الـرئيس          

عشرين دولة أعضاء في جامعة     فلقد شاركت فيه سبع دول عربية من أصل اثنتين و         . الفرنسي ساركوزي 
  . الدول العربية، كما شاركت دول االتحاد األوروبي

إن مأخذنا على المشاركة في االتحاد ينطلق من كونه يضم العدو اإلسرائيلي بين أعضائه، وهـو اتحـاد                  
ما كان ثمة ضير في المشاركة في لقاء دولي مع إسرئيل، والعرب يشاركون في              . وليس مجرد لقاء دولي   

ولكن أن ينضووا في اتحاد مع عدو غاشم شـأن          . نظمة األمم المتحدة ومتفرعاتها بوجود الدولة العبرية      م
ثم إن االتحاد األوروبي المتوسطي، في حال استمراره وتطوره، ال بد أن يعقد اجتماعاته الـسنوية                . آخر

ارك العرب فيـه؟ أو فـي       فلو تقرر عقده في تل أبيب في يوم من األيام، فهل سيش           . في مكان ما كل عام    
  حال تقرر عقد االجتماع في إحدى العواصم العربية، فهل سيسمح للمندوب اإلسرائيلي بأن يشارك؟ 

فالعروبة . إال أن المأخذ األساسي على فكرة االتحاد المتوسطي هو أنه يتعارض منطلقاً مع فكرة العروبة              
والمرتجى أن تتوصل األقطار العربية في يـوم        مبدئياً هي رابط قومي جامع بين الشعوب العربية كافة،          

. من األيام مهما ترامى األفق إلى االنضواء تحت لواء اتحاد عربي جامع على غرار االتحاد األوروبـي                
فإذ باالتحاد المتوسطي، باعتباره اتحاداً، وكأنه جاء ليسلخ بعض العرب عن بعضهم اآلخر فيشق الصف               

  . ويقضي على فكرة العروبة
ه االعتبارات نقول إن االتحاد المتوسطي كان ينبغي أن يستنكف الجانب العربي عـن المـشاركة                لكل هذ 

  . فيه
وإيران دولة إسالمية مجاورة تتخـذ مـن        . أما المحور الثالث للعتب األخوي فيتعلق بالموقف من إيران        

 جـسيمة حيـال     وهي تواجه تحـديات دوليـة     . قضية فلسطين والعدو اإلسرائيلي موقفاً واضحاً وحازماً      
إصرارها على تنفيذ مشروعها في تخصيب األورانيوم توصالً إلى تطوير الطاقـة، علـى مـا تؤكـد                  

مع ذلك فهـي تلقـى مـن معظـم     . بإصرار، ألغراض سلمية مع التأكيد أن ال نية لها بإنتاج قنبلة ذرية 
بي رواسب مـن االنقـسام      األقطار العربية الصد والتشكيك، واألدهى إذا كان في خلفية هذا الموقف السل           

وال غلو في القول إن العصبيات المذهبية ما هي إلى حد           . المذهبي الذي يعتمل في بعض شعوب المنطقة      
  . بعيد إال نتاج لمكيدة خارجية حيكت لألمة

فالمشروع األميركي السيئ الذكر، والمسمى شرق أوسط جديداً، كما الطريق المشؤوم إليـه والمـسمى               
ت لهما ترجمة عملية في الفتن التي أضحى العراق الشقيق مسرحاً لها، ثم في مشروع               فوضى خالقة، كان  

. وكان لهذه التطورات أصداء مدوية في شتى أرجاء الوطن العربـي          . الفتنة الطائفية والمذهبية في لبنان    
م فاالنقسام المذهبي ظهرت بوادر له في مختلف األقطار العربية وبات يتهدد المـصير القـومي بـأوخ                

فالتهديـد األميركـي     . والموقف من إيران كثيراً ما كان نتاجاً النفعاالت مذهبية ظرفية مقيتـة           . العواقب
اإلسرائيلي بتسديد ضربة إليران تدمر منشآتها النووية ال تلقى من الجانب العربي االستنكار المفـروض               

يبه بعدوان على إيران لألسف     مقروناً بمواقف متضامنة، ال بل إن بعض المسؤولين العرب ال يخفي ترح           
هذا مع العلم أن أي هجمة عسكرية على إيران سوف تواجه بردة فعل مدمرة ضد إسرائيل وضد                 . الشديد

  . القواعد االميركية في البالد العربية ولن تسلم منها منشآت النفط في كل مكان في المنطقة
افة، إال أننا نركز في تسديده إلى األقطـار         هذا العتب المثلث نوجهه إلى المسؤولين في الوطن العربي ك         

. العربية التي تقدمت الصف لسنوات في االلتزام القومي، والمقصود تحديداً سـوريا وفلـسطين ولبنـان               
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كانت سوريا في مقدم الدول التي أخذت على        . وليس من حق أي منها اآلن أن تتخلى عن موقعها القومي          
فما بالها اليوم تسلك طريقاً مماثالً من دون أن يطـرف لهـا             . سنةمصر انفرادها في التوقيع قبل ثالثين       

  جفن؟ 
هناك من يجزم أن سوريا تفاوض العدو هذه األيام وهي تعلم أنها لن تتوصل إلـى سـالم معـه نظـراً                  

أوالً كون أن من يوقع عن إسرائيل يفترض فيه أن يكون في موقع قوي، هذا في وقت يبـدو                   : العتبارين
ثانياً، إن  . رائيل أيهود أولمرت في أضعف حاالته وهو مالحق جزائياً في قضايا الفساد           رئيس وزراء إس  

  . استطالعات الرأي تنبئ بأن الرأي العام في غالبيته الساحقة يرفض التخلي عن الجوالن لسوريا
  ١٨/٧/٢٠٠٨السفير     

  
  الحوار الفلسطيني الممنوع والممتنع .٦٣

  نقوال ناصر
صف الشهر من إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اطالق مبادرته األخيـرة            بعد ما يقارب شهراً ون    

للحوار الوطني ال يزال الجدل يدور حول تحديد موعد لبدء الحوار وكلما تأجل هذا الموعـد تـضاءلت                  
فرص نجاح الحوار ألن الطرف المبادر للدعوة اليه يستغل الوقت الضائع كي يراكم شروطاً جديدة تبعد                

ئه أكثر وتضع الطرف اآلخر في موقف دفاعي يقوده إلى التشكيك علنا في دوافع الدعوة اليـه،                 موعد بد 
بينما يسعى الطرفان إلى حشد دعم عربي لموقف كل منهما في بيئة سياسية عربية غير مواتيـة تجعـل                   

المنـشود  يجري هذا الدوران الفلسطيني في حلقة الحـوار         . انطالق الحوار بوساطة عربية أمراً ممتنعاً     
  المفرغة

تعلن من دون مواربة ان حوار الرئاسة الفلسطينية مع ما تـصنفه  " إسرائيلية"في اطار إمالءات أمريكية   
هو خط أحمر فاصل بين إعادة فرض الحصار عليها وبين استمرار التفاوض على مـا يـسمى                 " إرهابا"
ايس لمطالبة األمين العـام للجامعـة       وكان رفض وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا ر      " عملية السالم "

الذي تفرضه بالدهـا علـى      " الفيتو"العربية عمرو موسى في مؤتمر برلين أواخر الشهر الماضي برفع           
الحوار الفلسطيني أحدث تأكيد على أن هذا الفيتو ال يزال سيفاً مسلطاً يهدد الرئاسة الفلـسطينية وسـقفاً                  

كماً مسبقاً بالفشل على الحوار الفلسطيني كما علـى أي وسـاطة   سياسياً ألي مبادرة حوار تدعو اليها وح  
  .عربية فيه

إن وقفة مدققة عند الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس عباس لدمشق توضح مدى التعقيد في المـوقفين                  
فالرئيس السوري بشار األسد الذي ترأس الدورة الحالية لقمة جامعة          . الفلسطيني والعربي على حد سواء    

لدول العربية التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية خالد مشعل في اليوم السابق للقائه               ا
مع الرئيس الفلسطيني لكنه لم يستطع إقناع نظيره ال بلقاء ثالثي معه وال بلقاء ثنائي بين الرجلين ليغادر                  

ق بيئة سياسية فلسطينية أكثر تـوتراً       عباس العاصمة السورية دون اللقاء بمشعل لتكون نتيجة زيارته خل         
  .تجعل الحوار أصعب وموعد بدئه أبعد

ولم تستطع اإلشادة الفلسطينية بالنتائج اإليجابية لنجاح زيارة عباس السورية وبحرص القيـادة الـسورية               
لفلسطينية بدل  على الوحدة الوطنية الفلسطينية إخفاء النتائج السلبية للزيارة فلسطينياً وال إخفاء ان القيادة ا             

ان تكافئ دمشق على دورها الذي استحق اشادتها بإنجاز فلسطيني يسجل لها، حتى لو كان بروتوكوليـا،                 
فإنها مباشرة في أعقاب الزيارة بادرت إلى توجيه األنظار إلى القاهرة باإلعراب عن تقـديرها للجهـود                 

ربية، التي تشغل دمشق نفسها رئاسـتها       المصرية في الحوار الفلسطيني وترحيبها بدور فعال للجامعة الع        
الدورية، وكأنما القيادة الفلسطينية تريد أن ترد عن نفسها اتهاماً غير معلن باالنحياز إلى هذا الطـرف أو   

  .ذاك في الخالفات العربية  العربية
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ن انحياز  إن تحويل األنظار من دمشق التي تترأس الجامعة العربية إلى القاهرة التي تستضيفها ال يعبر ع               
فلسطيني بقدر ما يعبر عن وضع عربي يفتقد الحد األدنى من التنـسيق والتـضامن يحاصـر القيـادة                   
الفلسطينية، ال بل القيادتين، بين موقفين احالهما مر فإما االنحياز بين األطراف العربية غير المتفقـة أو                 

ة على الجميع وهذا وضع يسهل فيـه  المناورة بينها ضمن الهامش المتاح لبقاء الخطوط الفلسطينية مفتوح 
الخلط بين المناورة وبين االنتهازية وبالتالي فإنه يضع القيادات الفلسطينية في موضع الشبهة لمن يتعمـد                

  .االتهام
ويتساءل الرأي العام الفلسطيني كم كان وضع قياداته سيكون أسهل في حراكها العربي وكم كـان بـدء                  

نتائجه اجدى لو تمكنت عاصمة المقر للجامعة العربية وعاصمة رئاسة          الحوار الفلسطيني سيكون أسرع و    
قمتها من تجاوز مرحلة االستقطاب العربي الذي سبق وزامن قمة دمشق وال يزال في أعقابها يمثل عبئاً                 

  .على القضية الفلسطينية بدل أن يكون رافعة لها
 السلبي الذي يتناقض مع ما يبـدو انـه          غير أنه يمكن رصد بوادر إيجابية أيضاً في هذا الوضع العربي          

لدى القيادة الفلسطينية، كما تدل تصريحاتها وتكثيف جوالتها ومشاوراتها العربيـة، وال            " صحوة عربية "
فرق في ذلك بين طرفي االنقسام الفلسطيني خصوصاً في اآلمال التي يعقدها كالهما على دور عربي في                 

حوار بينهما، إذ لم يتحفظ القادة الفلسطينيون في اإلعـراب علنـا   إنهاء االنقسام عبر وساطة عربية في ال   
  .عن أملهم في ان تتكرر معهم الوساطة العربية الناجحة في لبنان

وقد كانت قمة دمشق مناسبة أخرى تشجع الصحوة العربية لدى القيادات الفلـسطينية ألنهـا أثبتـت ان                  
ب تضامنهم حولها على االستقطابات بيـنهم، كمـا         القضية الفلسطينية تظل مركزية لدى العرب لكي يتغل       

اتضح من تفهم قطب الرياض  القاهرة لألسباب التي حدت بالرئاسة الفلسطينية إلى المشاركة فيها وكمـا                 
اتضح من حرص القيادة السورية في القطب اآلخر على الحفاظ على مسافة واحدة بينها وبين كـل مـن                   

  . عالقاتها الثنائية الخاصة مع أحدهماقطبي االنقسام الفلسطيني بالرغم من
فقـد تكـرر    . لكن العامل الذاتي الفلسطيني كما يبدو يبنى على سلبيات الوضع العربي ال على إيجابياته             

القاهرة والوفـاق   ( خمس اتفاقيات    ٢٠٠٥االعالن عن الحوار الوطني فأحبط وأنتج هذا الحوار منذ عام           
فأجهضها العامل الذاتي ليضيف سببا فلسطينيا      ) ية وإعالن صنعاء  الوطني  األسرى ومكة والمبادرة اليمن     

إلى أسباب اإلرباك في الوضع العربي وها هي مبادرة الرئيس عباس األخيرة تراوح مكانها بعـد شـهر        
ونصف الشهر تقريبا من اعالنه لها ألن الرئاسة الفلسطينية تخلط في الموضوع بين حوارين كما تخلـط                 

ينبغي ان تشارك في كل من الحوارين خلطا يقود في النتيجة إلى تعطيـل الحـوارين            بين األطراف التي    
كليهما، بغض النظر عن سوء النوايا أو صدقها، بحيث يصبح إيجاد أي مخرج عربي للطريق المـسدود                 

  .للحوار الفلسطيني ممتنعاً عملياً
ين اللتين تقودان النـضال الـوطني       فاذا كان االنقسام ناجماً عن برنامجين متضاربين للحركتين الرئيسيت        

" ال"احدهما لحماس واآلخر لفتح التي تقود منظمة التحرير، لماذا إصرار الرئاسة الفلـسطينية علـى ان                 
يكون الحوار ثنائياً؟ واذا كانت فصائل منظمة التحرير تجمع على برنامج واحـد، أي مـصداقية تبقـى                  

ر خصوصاً وانها ممثلة بصوت واحد في التفاوض        لالصرار على رفض ان يمثلها صوت واحد في الحوا        
  مع دولة االحتالل؟

ان تعدد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ال يعني بأي شكل تعددا في برامجها بل هو مجـرد تعدديـة                   
عددية ال برامجية ألن برنامجها واحد تلتزم به فصائلها جميعها ويمكن ألي فصيل منها ان يحاور نيابـة                  

لفصائل متماهية حد االندماج بالبرنامج السياسي لقيادة المنظمة واسـتراتيجيتها وتكتيكاتهـا            فهذه ا . عنها
  .بحيث اصبح الجميع يتحدثون بألسنة عديدة لكن صوتهم واحد

ان الحوار الوطني المستحق هو في الحقيقة حواران، واحد بين فصائل منظمة التحرير ذاتها وموضوعه               
يها إلى قاعدة الشراكة الوطنية والثاني حوار بين المنظمـة وبـين حمـاس              تفعيلها واعادة صنع القرار ف    
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والحواران . والجهاد وغيرهما من القوى التي افرزها النضال الوطني وموضوعه انضمامهم إلى المنظمة           
متداخالن ومتكامالن لكن إذا كان الهدف من الحوار األول هو تعزيز وحدة منظمة التحرير على قاعـدة                 

إن الهدف من الحوار الثاني هو انهاء االنقسام الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، ومن الواضـح               الشراكة ف 
ان قيادة المنظمة أو في االقل بعض اركانها تخلط بين الحوارين عامدة متعمدة أو دون قصد، لكن النتيجة                  

  .في الحالين هي ضرب هذا الحوار بذاك وتعطيل كليهما معا
لثاني هو األهم ألنه يدور بين حماس من جهة وبين فتح أو المنظمة من جهـة                ومن الواضح ان الحوار ا    

أخرى حول االنقسام الفلسطيني والبرنامج السياسي وتكتيكات النضال أوال ثم حـول حـصة كـل مـن                  
الحركتين في المؤسسات الفلسطينية الصانعة للقرار أما الحوار األول فيدور حـول مـنح دور الـشريك                 

تحرير المتفقة على برنامجها السياسي والتي ال توجد أي خالفات بينها حول استراتيجية             لفصائل منظمة ال  
السالم بالتفاوض وان كانت بينها اختالفات حول العملية التفاوضية وما يسمى عملية السالم تمثل الجبهة               

ت فـي   الشعبية لتحرير فلسطين حدها األقصى ويمثل حزب الشعب حدها االدنى، لكن هـذه االختالفـا              
المحصلة تظل لفظية وال انعكاس لها في المواقف العملية كما يتضح من الموقف المنحاز عمليـاً لهـذه                  

والـشعب  " الـشعبية "ان الحوارات الجارية منذ ستة أشـهر بـين          . الفصائل بين طرفي االنقسام الوطني    
 معادلة ثنائية االستقطاب    مستقل قد يغير في   " يساري"والجبهة الديمقراطية الساعية إلى انبثاق قطب ثالث        

الراهنة تعطي امال خادعا ألنها ما زالت محكومة بالتزام الفصائل الثالث ببرنامج اليمين المرتهن للعـدو                
  .األمريكي لكل ما هو يساري في العالم

على سبيل المثال كان صمت فصائل منظمة التحرير، خصوصا تلك الملتزمـة بااليـديولوجيا القوميـة                
الذي قالت تقارير األنباء ان الرئيس عبـاس لعبـه          " المعرف"مة الوطنية العراقية، عن دور      وبدعم المقاو 

فيما وصفته هذه التقارير بمصافحة اللقاء العابر بين نظيره الذي يعتبر رمزاً سياسياً للنظام الذي انبثـق                 
ايهود باراك  " ائيلياإلسر"عن االحتالل األمريكي للعراق جالل طالباني وبين وزير حرب دولة االحتالل            

على هامش المؤتمر الثالث والعشرين لالشتراكية الدولية في اليونان أول الشهر الجاري مجرد مناسـبة                
جديدة سلطت األضواء على التناقض المزمن بين االيديولوجيات التي تنسب هذه الفـصائل نفـسها لهـا                 

  .اسية العمليةوالمواقف الرسمية التي تعلن التزامها بها وبين مواقفها السي
لذلك فإن الخلط بين الحوارين فيه ارباك للرأي العام الفلسطيني وغير الفلسطيني يوهمه بأن الحوار بـين                 
فصائل المنظمة هو الحوار المستحق وطنياً إلنهاء حالة االنقسام وذلك ليس صحيحاً ألن الحوار بين هذه                

نفسها وال يعدو ان يكون حواراً مـع الـذات بـين    الفصائل ال يزيد على كونه حواراً داخلياً للمنظمة مع     
أصحاب برنامج سياسي واحد ذي ألسن متعددة يسارية وقومية وديمقراطية وليبرالية وشعبوية، الخ، وهو              
خلط يستهدف بصورة واضحة زج منظمة التحرير وفصائلها، بعد ان طال تهميـشها وتهميـشهم، فـي                 

  . جمل فقط من أجل االستقواء بها وبهم على حماساصطراع وطني لم يكن لها ولهم فيه ناقة وال
صحيح ان الحوار بين فصائل منظمة التحرير حول إعادة تفعيلها كمرجعية فعلية ال شكلية لسلطة الحكـم              
الذاتي وكقائدة للنضال الوطني في المنافي والمهاجر والشتات والوطن على حد سواء هو استحقاق قـديم                

عتراف بحقيقتين ازاءه، أوالهما ان كل فصائل المنظمة المعنيـة بـه قـد              جديد لكنه استحقاق ينبغي اال    
استكانت إلى تجاهله من قبل قيادة المنظمة وفتح التي تقودها خصوصا منذ عودة قيادة المنظمة وفتح إلى                 
الوطن، أما الحقيقة الثانية فهي ان ظهور حماس على الـساحة الوطنيـة هـو الـذي خلـق الظـروف                

 هذا االستحقاق على جدول االعمال الوطني بعد ان أدركت هذه الفصائل ان تجاهلهـا            الموضوعية لوضع 
  .لهذا االستحقاق قد افسح المجال لحماس كي تشغل الفراغ الناجم عنه

وهناك حقيقة ثالثة ال ينبغي تجاهلها وهي ان قيادة المنظمة ما زالت تماطل في هذا االستحقاق كما يثبت                  
 ووثيقة االسرى في العـام التـالي دون ان          ٢٠٠٥يق اتفاق القاهرة اوائل عام      تهربها المتواصل من تطب   

تبادر فصائل المنظمة المعنية إلى أي تحرك عملي ملموس لتطبيقهما ينفي عنها تهمة االسـتكانة لألمـر                 
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 بدل استفادتها من    ١٩٩٣الواقع الذي همش المنظمة خصوصاً منذ توقيع إعالن المبادئ في واشنطن عام             
 حماس على الساحة كعامل موضوعي يضغط على قيادة المنظمة من أجل اعـادة االعتبـار لهـا                  ظهور

  .كفصائل شريكة في المنظمة ال ملحقة بها كديكور للتعددية السياسية
ان التشويش الناجم عن الخلط بين الحوارين لن يقود إال إلى التملص مـن اسـتحقاقات كليهمـا، والـى                    

ار الوحيد الذي يمكنه ان ينهي حالة االنقسام الوطني ال بد بحكم األمر الواقع              التغطية على حقيقة ان الحو    
ان يكون حواراً ثنائياً سواء بين حماس وبين فتح أم بين حماس وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ويقـود                  

مرار مسبق ومعلن السـت   " إسرائيلي"إلى التغطية كذلك على حقيقة ان منع هكذا حوار هو امالء أمريكي               
  .ال يستطيع اي شريك فلسطيني يريد االستمرار في هذه العملية التنصل منه" عملية السالم"ما يسمى 

  ١٨/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  !! ترتكب جريمة ضد اإلنسانية في الضفة الغربية"إسرائيل" .٦٤

  سليمان صالح. د. أ
ولة غير متحضرة، ذلـك أن التطـور        إسرائيل ال تحترم أخالقيات الحرب، وهذا يشكل دليال على أنها د          

اإلنساني قد أدى إلى التوصل لمبادئ تحكم عملية القتال، فإذا كانت الحرب ضرورة فـي الكثيـر مـن                   
وعنـدما ال تحتـرم دولـة مبـادئ الحـرب           .األحيان، فإن هناك حدودا البد أن يقف عندها المتحاربون        
  . إبادة ترفضها اإلنسانيةوأخالقياتها فإن جيشها يتحول إلى مجرمين يقومون بعملية

وفي كل يوم يظهر دليل جديد على أن الجيش اإلسرائيلي ال يقاتل، ولكنه يرتكب جريمـة، وأن الجنـود                   
وتلك طبيعة اليهود منذ قـديم      . اإلسرائيليين تمت تربيتهم وتدريبهم ليكونوا مجرمين، ال ليصبحوا مقاتلين        

 شجاعة الفرسان، ولكنهم يستخدمون القوة بقسوة إلبـادة         الزمان فهم ال يجيدون فنون القتال، وال يعرفون       
  .المدنيين وتخريب العمران

  ماذا يحدث في الضفة
يقول بيتر هيرشبرج، إن األهداف المفضلة للجنود اإلسرائيليين في حملتهم ضد حماس في الضفة الغربية               

  .هي األسواق والمدارس والمستشفيات ومالجئ األيتام والجمعيات الخيرية
هل هذه أهداف يمكـن أن يقـوم محـارب شـريف            !! ظروا إلى ما يقوم الجنود اإلسرائيليون بتدميره      ان

بتدميرها، ولكن اإلسرائيليين ال يعرفون شرف المقاتلين وال أخالقياتهم، لـذلك يوجهـون صـواريخهم               
لتي قامت حماس   وقنابلهم إلى المراكز التي تمد المواطنين العزل بأسباب الحياة، مثل الجمعيات الخيرية ا            

  .بإنشائها في الضفة الغربية لتوفير بعض المعونات لشعب فلسطين
إن من يقوم باستهداف هذه الجمعيات والمراكز ال يعرف معنى اإلنسانية، لقـد ماتـت فـيهم الـضمير                   

  .اإلنساني، وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة
يين قد حددوا مراكز البنية التحتية لحماس في الضفة         إن القادة العسكريين اإلسرائيل   : يقول بيتر هيرشبرج  

الغربية باعتبارها المصدر األساسي لشعبية هذه الحركة اإلسالمية، ولذلك فقد وجه كـل قـوة الجـيش                 
  .اإلسرائيلي لتدميرها، وإغالق المؤسسات التي تقوم بأعمال خيرية في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية

يوضح طبيعة العدوان اإلسرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني، حيـث            ما حدث خالل األسبوع الماضي      
استهدفت قوات إسرائيل المدججة باألسلحة األمريكية الحديثة مدرسة للبنات في نابلس، كمـا اسـتهدفت               

  .سوقا، ومؤسسات تعليمية، وقامت بتحطيم أجهزة الكمبيوتر التي تشكل رمزا للتقدم العلمي الحديث
سرائيلية مركزا صحيا يقدم الخدمات العالجية للمواطنين الفلسطينيين، ومؤسـسة          كما استهدفت القوات اإل   

  .خيرية، وقامت بمصادرة وثائق هذه المؤسسة، وأجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها
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وقد سوغ القادة اإلسرائيليون اعتداءاتهم الوحشية بأنهم يريدون حرمـان حمـاس مـن اسـتخدام هـذه                  
ال، لكن الهدف الحقيقي هو منع تزايد شعبية حماس، خوفا مـن سـيطرتها              المؤسسات للحصول على الم   

  .على الضفة الغربية كما سيطرت على غزة
  السيطرة على القلوب واألرواح

يقول بيتر هيرشبرج لقد كان السبب الرئيسي في سيطرة حماس على غزة، ونجاحها في طرد قوات فتح                 
أن تسيطر على قلوب الفلسطينيين في غـزة، وعلـى          المجهزة بأحدث األسلحة أن حماس قد استطاعت        

أرواحهم عن طريق األعمال اإلنسانية الخيرية التي تقوم بها، وأن حماس قد وفرت بديال لقيـادات فـتح                  
كما أن حماس قد نجحت في إقامة شبكة مـن          . التي أصبحت تالحقها اتهامات الشعب الفلسطيني بالفساد      

ر العالج المجاني والمعسكرات الصيفية التي توفر للطالب أنـشطة          المدارس والمراكز الصحية التي توف    
رياضية وثقافية، باالضافة إلى شبكة من المؤسسات الخيرية التي تقدم المعونات للنـاس، ولـذلك فـإن                 
حماس نجحت في اعانة المواطنين الفلسطينيين على الحياة، وتوفير فرص تعليمية ورعاية صحيحة لهم،              

وباسـتخدام هـذه    . تح، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عقب اتفاقيـة أوسـلو         وهو ما فشلت فيه ف    
الوسائل استطاعت حماس ان تشكل لها مكانة في قلوب والشعب الفلسطيني، وان تزيد شعبيتها، لذلك فإن                
  .الجيش اإلسرائيلي يستهدف تلك المراكز الخيرية في الضفة الغربية حتى يمنع حماس من تكرار التجربة

  منع المنظمات غير الحكومية
وفي الوقت الذي تعمل فيه األمم المتحدة وأمريكا على تشجيع المنظمات غير الحكومية باعتبارها من أهم                

 منظمـة   ٣٦وسائل تحقيق الديمقراطية، فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك قد أصدر قراراً بحظر              
ل للمؤسسات الحكومية الخيرية التي تديرها حمـاس فـي          غير حكومية تعمل بالخارج، النها توفر األموا      

 مليون دوالر للمؤسـسات المرتبطـة       ٢٠٠ إلى   ١٢٠الضفة الغربية، وأن هذه المنظمات قد وفرت من         
  .بحماس في الضفة الغربية وغزة، حيث جاءت هذه األموال من دول عربية وأوروبية

ت التي تديرها حماس لتـوفير التعلـيم والرعايـة          لذلك فإنه كما يقوم الجيش اإلسرائيلي بتدمير المؤسسا       
الصحية والمعونات اإلنسانية للشعب الفلسطيني، فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي يكمل هذه الجريمة بحظـر              
المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تساعد شعب فلسطين، وتلك جريمة ال تقل عن جريمـة الجـيش                  

  .اإلسرائيلي
  !حتى مالجئ األيتام

روا معي أن جيش إسرائيل الذي يمتلك أحدث األسلحة، والذي يخيف النظم العربيـة يتوجـه إلـى                  تصو
  .الضفة الغربية إلغالق مالجئ االيتام في الخليل، كما يغلق المخابز النه يعتقد أنها مرتبطة بحماس

اس وهذا يـشكل    إنه عمل دنيء أن تقوم إسرائيل بتدمير مؤسسات إنسانية ترعى األيتام وتوفر الطعام للن             
عاراً كما يقول الكاتب اإلسرائيلي جدون ليفي في جريدة هآرتس، وهو يتساءل بحق هل تحارب إسرائيل                

  وما البديل الذي وفرته إسرائيل لهذه المؤسسات التي تديرها حماس؟! اليتامى واألرامل؟
شعبية حماس، وهـو    انها سوف تزيد    .. لكن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج عكسية كما يقول بيترهير شبرج          

عكس ما تهدف له إسرائيل، كما ان الجيش اإلسرائيلي سوف يدمر بذلك شرعية عباس وحركـة فـتح،                  
  .حيث أصبح الفلسطينيون ينظرون لعباس وحكومته باعتباره المستفيد من هذه الجرائم

بة لهـا أو    لذلك فإن اسرائيل تقوم بأعمال خطيرة سوف تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها، سواء بالنـس               
بالنسبة لعباس وفتح، حيث إن حماس ال تستمد شعبيتها فقط من شبكة المؤسسات الخيرية التي تـديرها،                 
ولكنها ايضا تستمد شعبيتها من تمسكها بأهداف الشعب الفلسطيني التي عجـز عبـاس وحكومتـه عـن            

 هيرشـبرج ان الوسـيلة      تحقيقها، وعلى رأس هذه األهداف اقامة دولة فلسطين المستقلة، لذلك يرى بيتر           
الوحيدة للتقليل من شعبية حماس هي تفكيك المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية، واحراز تقدم في               

  .المفاوضات مع عباس القامة الدولة الفلسطينية
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كما يرى بعض الوزراء اإلسرائيليين أن الحل هو إطالق سراح القائد الفتحاوي مروان البرغوثي الـذي                
بقدر من القبول السياسي في الشارع الفلسطيني، والذي يمكن ان يدير المفاوضات مـع إسـرائيل                يتمتع  

  .بشكل أفضل
اما االعتداءات اإلسرائيلية على المؤسسات الخيرية، فإنها لن تضعف شعبية حمـاس، ولكنهـا سـوف                

  .تضعف شعبية فتح وعباس
في قلوب الشعب الفلـسطيني الـذي يتطلـع         ورغم كل هذا العدوان اإلسرائيلي فإن مكانة حماس تتزايد          

للحرية واالستقالل والحياة على أرض الوطن، وحماس هي األمينة على أهداف شعب فلسطين وحقوقـه               
  .وهي التي تقود حركة التحرر الوطني.. وآماله

 ١٨/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
   إخفاقات بسبب حكومتنا الحمقاءاربعة .٦٥

 آري شبيط
حزب اهللا يستعيد الى اراضيه قاتالً حياً بينما تعيد اسـرائيل           : سرائيل وحزب اهللا  اليكم نتائج الحرب بين ا    

حزب اهللا يحظى بانتصار    .  جندياً ومواطناً بأرواحهم من اجلهما     ١٦٠الى حدودها جنديين ميتين، ضحى      
 حزب اهللا يحقق في لبنان سيطرة سياسية شـبه كاملـة          . رمزي بينما تمر اسرائيل في ذروة ازمة قيامية       
 الف صاروخ تهدد اغلبيـة  ٤٠حزب اهللا يسلح نفسه بـ. بينما تتضرج اسرائيل في فوضى سياسية منفلته     

حزب اهللا يزيد من قوته الناريـة بأربعـة او          . اراضي الدولة بينما تبقى اسرائيل بال رد مالئم على ذلك         
الية ويبني اجهزة   حزب اهللا يضاعف من منظومته القت     . خمسة اضعاف بينما تتغلف اسرائيل بصمت واهن      

نارية متقاربة من شمالي ومن جنوبي الليطاني، ستلزم اسرائيل باحتالل نصف لبنان في المجابهة القادمة               
حزب اهللا يطلب ايضا مزارع شبعا من خالل الشعور بـالقوة           .  بينما تصاب اسرائيل بالشلل واالرباك     –

ين بعد ان قامت ميليشيات صغيرة بـالتحرش        عام. بينما تتعثر اسرائيل في طريقها نحو االنسحاب القادم       
بدولة اقليمية عظمى، وهذه المليشيا تمر االن في حالة تعاظم غير مسبوقة بينما تغرق الدولـة العظمـى                  

 .االقليمية في البلبلة والحيرة واالنحالل وغموض المشاعر واالحاسيس
تحتجـز جنـدي اسـرائيلي      حمـاس   : اليكم احدث نتائج حرب اسرائيل ضد حماس من الناحية االخرى         

مخطوفاً على مسافة قصيرة من مواقع جيش الدفاع االسرائيلي وتطلب من اسرائيل بـأن تركـع علـى                  
حماس تفرض على اسرائيل تهدئة تزيد من قوتها اسـتراتيجية، النهـا            . ركبتيها من اجل اطالق سراحه    

ماس تتسلح بالصواريخ المـضادة     ح. تعرف ان قيادتها ال تملك قدرة اخالقية على مواجهتها وجهاً لوجه          
للطائرات والمضادة للدبابات والعبوات التقنية التي تجعل المجابهـة المـستقبلية بينهـا وبـين الجـيش                 

حماس تبني منظومة صاروخية ستهدد اشدود وكريات جات        . االسرائيلي ذات ثمن يصل الى مئات القتلى      
 .ريباوقواعد حيوية لسالح الجو ومنشآت استراتيجية حساسة ق

قدرة حماس التي برهنت عـن نفـسها        . تعاظم قوة حماس عسكرياً يجلب في أثره تعاظم قوتها السياسية         
على مواجهة اسرائيل والتغلب على الحصار المضروب على غزة يحولها تدريجياً الى طـرف شـرعي                

حرش تنظـيٌم   عامان ونصف بعد ان ت    . سيضطروا المعتدلون الفلسطينيون الى التعاون معه وقبول ارادته       
ارهابي متعصب بالدولة العظمى اإلسرائيلية تتطور قدرة هذا التنظيم بصورة مضطرده بينما تسير الدولة              

 .العظمى من فشل تكتيكي الى فشل استراتيجي ومن هاوية الى اخرى
ايران تتقدم خطوة تلو االخـرى نحـو        : اليكم احدث نتائج حرب اسرائيل ضد المشروع النووي االيراني        

ايران تواجه مصاعب تكنولوجيا معينة صدفه او غيـر         : صحيح. نبلة، بينما تحشر اسرائيل في الزاوية     الق
صدفة وصحيٌح ايضا ان االجهزة االختصاصية في اسرائيل تبذل قصارى جهدها لتأخير وصول ايـران               

. للخطر االيراني وصحيٌح كذلك ان الدول العظمى الغربية تدرك اليوم المغزى الكامل           . الى القنبلة النووية  
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ولكن اسرائيل لم تنجح في تحويل هذا االدراك في الغرب الى اصرار لكبح المشروع النووي االيرانـي                 
. اسرائيل لم تنجح في بلورة خطوة طارئة دولية تفرض العقوبات الشديدة والفورية على ايران             . بأي ثمن 

ت المتحدة بتوجيه ضربة عـسكرية آخـذة فـي     احتمالية قيام الواليا  . لذلك تقل امكانية كبح ايران سياسياً     
 .التالشي

في الجبهة الداخلية الفلسطينية يبذل االن جهـد بطـولٌي          : اليكم آخر نتائج كفاح اسرائيل من اجل السالم       
طاقم اوسلو عاد لنشاطه وهو يحاول أخذ تواقيع القائدين الضعيفين علـى            . للحظة االخيرة البتداع وثيقه   

 ان وقعت هذه الوثيقة فستورط اسرائيل بصورة شديدة وان لم توقع فقـد يـؤدي   .ورقة عديمة المسؤولية 
 .الفشل الى انهيار السلطة الفلسطينية

لم يكن اٌي من هـذه      . خالل العامين ونصف من حكم اولمرت، فشلت اسرائيل على اربعة جبهات مختلفة           
ولكن عندما تقوم حكومة حمقـاء      . اسرائيل كانت وما زالت اساساً دولة شديدة القوة       . االخفاقات ضروريا 

فشالً قد يتحـول الـى      . بإدارة هذه الدولة بغباء في كل المجاالت تكون النتيجة فشالً كبيراً واسع النطاق            
  .لكنه بالتأكيد تهديد استراتيجيال ليس تهديداً وجوديا و. تهديد حقيقي

 هآرتس
  ١٨/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   

  
  :كاريكاتير .٦٦
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