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    :مختارات

١٥  قائد عسكري إيراني يؤكد سيطرة بالده على الوضع المعلوماتي في الشرق األوسط .٣٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٦  غوردن براون... نيين واإلسرائيليينالنمو االقتصادي مدخل لعالقة جديدة بين الفلسطي .٣٩
١٧  راسم المدهون... لماذا حرص أبو مازن على عدم لقاء خالد مشعل؟ .٤٠
١٨  محمد خليفة... فلسطين الماضي ونظرة إلى المستقبل .٤١
٢٠  حسن البطل... ل ورفاقها؟ما الذي ينقص وصية دال .٤٢
٢١  يوشكا فيشر... مفاوضات جادة أم مواجهات ساخنة مع إيران؟ .٤٣
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
  "العبثية"المقاومة هي التي ترد العدوان حين تعجز المفاوضات : مشعل .١

لمكتب السياسي لحركة حماس رسالتين إلى الرئيس اللبنـاني ميـشال            رئيس ا  ،وجه خالد مشعل  : بيروت
 هنأهما فيهما باإلفراج عن األسرى والمعتقلـين        ، السيد حسن نصر اهللا    ،سليمان، واألمين العام لحزب اهللا    
أن إتمام صفقة تبادل األسرى يعد نصراً مؤزراً للبنان وللمقاومة          "ورأى   .في سجون االحتالل اإلسرائيلي   

أن المقاومة هي التي تطهر األرض وترد العدوان        "، مشيراً إلى    "ها وفاعليتها وصحة الرهان عليها    وقدرت
وتحرر األسرى حين تعجز المفاوضات والمساومات العبثية عن فعل شـيء، سـوى هـدر الكرامـة،                 

  ". واستنزاف المواقف، وتجميل صورة العدو
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
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  ستعدون لحوار وطني فوري غير مشروطم: وماسياًهنية يمنح القنطار جوازاً ديبل .٢
رئيس الحكومة المقالة    أن    رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  

في غزة إسماعيل هنية قرر منح األسير اللبناني المحرر سمير القنطار جواز سفر فلسطينياً دبلوماسـياً،                
، وتعهد بمواصلة العمل من     "ائي بطل قدم عمره من أجل فلسطين وحريتها       فد"ووصف هنية القنطار بأنه     

وفيما يخص ملف الجندي االسـرائيلي      .  ألف أسير في سجون االحتالل     ١١أجل اطالق سراح اكثر من      
لن نتنازل عن أي شيء يتعلق بقضية األسرى الذين سيعودون          : "األسير في غزة جلعاد شاليت، قال هنية      

  ".فلسطين عرس تحرير األسرىوستعيش .. ألهلهم
وشدد هنية، في احتفال تكريم أوائل طالب الثانوية العامة في قطاع غزة نظمته قناة األقـصى الفـضائية          

رسالة لمحاصري الشعب على أنهم فشلوا      " التوجيهي" حماس، أمس، على أن تفوق طالب        حركةالتابعة ل 
أعداء الـشعب يـسعون الـى       "وقال ان    .اآلمالفي حصار االرادة والعزيمة واالصرار، وقتل األحالم و       

االستفراد بالضفة الغربية والقدس المحتلة، من خالل سياسة التهويـد واالسـتيطان والجـدار ومـذابح                
الضفة أغلى علينا من غزة والقـدس       "ان  : ، مضيفاً "المؤسسات االنسانية واالعتقاالت وعمليات االجتياح    

حكومة قررت دعم عائلة الطالبة أسماء أبو نمر من مدينـة خـان             وأشار الى أن ال    ".أغلى علينا من غزة   
 آالف دوالر، كمساعدة ١٠يونس جنوب القطاع والحائزة على المرتبة األولى على مستوى الوطن، بمبلغ           

وزارة االسكان واألشغال تتـولى     "لها بعد أن هدم االحتالل منزلها وتعيش في منزل بااليجار، مضيفاً أن             
ولفت هنية الى أنه أجرى اتصاالً هاتفياً بالطالبة األولى على الضفة وأبنـاء              ".ه هذا البيت  مسؤولياتها تجا 

  .النواب األسرى في سجون االحتالل وأبناء الشهداء القادة وبارك لهم النجاح
 أكد إسماعيل هنية استعداد حكومته للدخول       :غزةمن   ٢٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم      وأورد  

، مشدداً في الوقـت     "بشكل فوري ودون أي شروط    "ني ومناقشة كافة الملفات العالقة داخلياً       في حوار وط  
  ".سينهار حتماً"ذاته على أن الحصار المفروض على غزة 

 مهرجان احتفال الجامعة اإلسالمية بتكريم الطلبة األوائل على الكليات ضمن احتفـاالت   هنية خالل وجدد
في مدينة غزة مساء    " فوج مواجهة الحصار  "ن طلبتها الذي حمل عنوان      تكريم الفوج السابع والعشرين م    

 إدانته الشديدة لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الـرئيس            ، جدد )١٩/٧(اليوم السبت   
السوداني عمر البشير، مطالباً القادة والحكومات العربية باتخاذ إجراءات عملية سريعة ضد هذا الطلـب               

بل الوقوف في وجه اإلدارة األمريكية التـي تواصـل عنجهيتهـا فـي              "م االكتفاء بإدانات وبيانات     وعد
أين الكرامة حين يتعرض زعـيم      "كما دعا الزعماء العرب إلى حفظ الكرامة العربية، متسائالً           ".المنطقة

العنجهيـة  عربي لمثل هذا القرار وحين يبقي مليون ونصف المليون فلسطيني رهن الحصار وتـستمر               
  ".الوقت قد حان لموقف عربي حازم"، مشدداً على أن "األمريكية واإلسرائيلية في المنطقة؟

إلى ذلك؛ أعلن هنية أن حكومته لن تتخلي عن مسؤوليتها إزاء أزمة الجامعات الفلسطينية المالية وستقدم                
 عـن سـبب األزمـة الماليـة     للجامعة اإلسالمية في عيدها الثالثين مبلغ مليون دوالر أمريكي، متسائالً    
  .للجامعات في ظل التبرعات الدولية السخية للسلطة الفلسطينية في رام اهللا

  
  استعدادنا القوي للسالم لن يكون على حسابناو ...يدنا ممدودة للحوار: عباس .٣

 أكد الرئيس محمود عباس ان يده ممدودة للحوار الـوطني الـشامل فـوراً ودون                : نائل موسى  -البيره  
واعلن  .خير، داعياً الى فتح صفحة جديدة في العالقات الوطنية بعيدا عن االتهامات والحسابات الضيقة             تأ

 في كلمة القاها باالنابة مستشاره لشؤون منظمة التحرير، الناطق الرسمي لحركة فتح أحمد عبـد                عباس
 أن  ٤١ انطالقتها الـ    مام مهرجان نظمته جبهة النضال الشعبي بمدينة البيرة، أمس، في ذكرى          أالرحمن  

المصلحة الوطنية ليست مرتهنة ألي دولة أو ألي قرار خارجي، بل تنطلق من الحـرص علـى وحـدة            
شعبنا ووطننا ومستقبلنا الوطني الواحد، نافياً وجود فيتو أميركي أو أوروبي علـى الحـوار والوحـدة                 
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رحمن على أن تحدي االحـتالل      وأكد عبد ال   .الوطنية وشدد على وجوب حل الخالفات بالحوار الوطني       
الصارخ للشرعية الدولية باالستيطان وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس، لن يـؤدي الـى الـسالم                

استعدادنا القوي من اجل السالم العادل لن يكون علـى          "، وذكر بأن  "سرائيلإ"ـالعادل الذي يجلب األمن ل    
 الى االنسحاب مـن     "سرائيلإ"داعيا  . ن حق منها  حساب حقوقنا الوطنية، التي قال ان شعبنا لن يتخلى ع         

، وفي المقدمة القدس الشريف، ان أرادت فعـال العـيش بـأمن             ٦٧األراضي لفلسطينية المحتلة في عام      
  .وسالم واستقرار في الشرق األوسط

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ئيلية لرد االعتداءات اإلسرافياض يطالب األطراف بإنهاء حالة االنقسام فوراً .٤

 بتحويل الضفة الغربية الى     "سرائيلإ"اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض،       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
وأشار فيـاض، اثنـاء      .مشاع لالستيطان، مطالبا بإنهاء حالة االنقسام فورا، لرد االعتداءات االسرائيلية         

ة االعتداءات اإلسرائيلية علـى الـضفة       اجتماعه بجهاز االحصاء المركزي في رام اهللا، إلى ارتفاع وتير         
أن األساس في إنهاء هذه االعتداءات، لـن يـتم إال           "، مؤكدا   %٥٠الغربية، منذ الشهر المنصرم بحوالي      

ن إنهاء االنقسام ممكـن أن      أويرى فياض    ."بإعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام وتوحيد الجهود       
ان عـدم   "واضـاف   . قًا أن يبقى تحقيقه مرهونًا بإنجاز الحوار      يتم بشكل فوري وسريع، وال يجوز إطال      

تحقيق ذلك يهدد المشروع الوطني، بإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصـمتها               
  ."القدس الشريف

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  بالمسارعة في إعادة اللحمة وتحقيق الوحدةالخضري يناشد عباس وهنية  .٥

 الخضري مناشدة للرئيس محمود عباس، ورئيس الـوزراء         جمالوجه النائب المهندس     :محمد البابا كتب  
 مهرجان احتفال   خاللإسماعيل هنية بالمسارعة في إعادة اللحمة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً            
 السابع والعشرين من    الجامعة اإلسالمية بتكريم الطلبة األوائل على الكليات ضمن احتفاالت تكريم الفوج          

أن الـشعب   ،  )١٩/٧(في مدينة غزة مساء اليوم السبت       " فوج مواجهة الحصار  "طلبتها الذي حمل عنوان     
  .الفلسطيني كله يرنو إلى اللحظة التي تتحقق فيها الوحدة، ويتعزز فيها التالحم الفلسطيني

  ٢٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  بادل األسرى الفلسطينيينصفقة حزب اهللا تسرع ت: مستشار هنية .٦

سـماعيل  إ أحمد يوسف، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالـة          .أكد د : عبد القادر فارس   -غزة  
أن إنجاز صفقة التبادل بين حزب اهللا وإسرائيل، سيساهم في تـسريع مفاوضـات إنهـاء صـفقة                  "هنية  

وقال في تصريحات   . "ين حماس وإسرائيل  األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، ب       
 ان ملف األسرى الفلسطينيين هو الملف األكثر تعقيدا الن ما تطالب به حركة حماس هو عدد                 "عكاظ"لـ

وحول الدور المصري والحديث عن وساطات فرنسية أو ألمانية أو           . في الدفعة األولى   ٣٥٠حوالي سجينا 
دا اكبر لإلسراع في اتمام صفقة عمليـة اإلفـراج عـن            تركية، قال القضية ربما تستلزم من مصر جهو       

األسرى، مشيرا الى ان تجميد الملف كان بسبب عدم التزام اإلسرائيليين بالتهدئة وفتح المعابر وتـوفير                
وأضاف أن المسألة تعتمد كليا على قـدرة الوسـيط          . السلع األساسية والحاجيات الضرورية لسكان غزة     

ن بااللتزام على ما وقعوا عليه والتزموا به من تفاهمات بقضية التهدئة، لآلن             المصري في دفع اإلسرائيليي   
الطرف اإلسرائيلي مازال يبحث عن أي معطالت أو أي ذرائع لعدم إظهار االلتزام الكامل بما تم التفاهم                 

وحول األنباء التي تحدثت عن أن حماس سترفع سقف مطالبها بعد نجاح صفقة حـزب اهللا، قـال                  . عليه
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وسف اعتقد أن الصفقة فيها ما يكفي من عناصر القوة وأيضا من األسماء ذات الوضع القيمـي داخـل                   ي
  .الحركة وداخل عناصر المقاومة

  ٢٠/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
   لم تلتزم التهدئة"إسرائيل": ؤكد أن مصر هي الراعي الوحيد لصفقة شاليتي صيام .٧

 لم تنفذ   "إسرائيل"لسطينية المقالة سعيد صيام إن       قال وزير الداخلية في الحكومة الف      : فتحي صّباح  -غزة  
استحقاقات التهدئة، مؤكدا أن ال بديل عن مصر كوسيط في صفقة الجندي االسـرائيلي األسـير غلعـاد                  

الراعي الوحيد لـصفقة تبـادل األسـرى بيننـا وبـين            "وقال في تصريحات أمس أن      . شاليت المرتقبة 
ردد من أنباء عن إيجاد وسيط إلى جانب مصر، جاء بعد نجاح            ما ت "، معتبرا أن    "اإلسرائيليين هي مصر  

، "صفقة حزب اهللا، في وقت يتعطش الشعب الفلسطيني لتحرير أسراه من سجون االحـتالل اإلسـرائيلي               
بعض األصوات بدأ يتحدث عن ضرورة إيجاد راع للتسريع في هذا األمر، لكن هذا غيـر                "موضحاً أن   

  ."مطروح في مؤسسات الحركة
موضوع التهدئة، قال صيام انه لم يطرأ أي تغيير على األوضاع في قطاع غزة بعد مرور شـهر                  وفي  

ال نستطيع أن نعول على ما يقـوم بإدخالـه          : "على سريانها في التاسع عشر من الشهر الماضي، مضيفا        
االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة، على اعتبار أنه شيء جديـد غيـر ملمـوس للمـواطن الفلـسطيني                  

الحكومة على تواصل مستمر مع الجانب المصري الراعي للتهدئـة بهـدف            "وأشار إلى أن    ". لحكومةوا
صـمود  "عليه في التهدئة، معتبراً أن      " الضغط على إسرائيل إلدخال ما يحتاجه قطاع غزة كما تم االتفاق          

  ".التهدئة منوط بمدى التزام إسرائيل
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  لالستيطان والحصار  تستخدم المفاوضات غطاًء"سرائيلإ":  العاماهذعبد ربه يستبعد اتفاقاً  .٨

 تستخدم المفاوضات غطاء    "سرائيلإ" قال المفاوض الفلسطيني ياسر عبد ربه ان         : محمد يونس  -رام اهللا   
لالستيطان والحصار، جازما بعدم وجود فرصة للتوصل الى اتفاق سياسي العام الحالي، وقال عبد ربـه                

: في رام اهللا ان المفاوضات لـم تحقـق اي تقـدم، مـضيفا             " صوت فلسطين "مع اذاعة   امس في مقابلة    
تتنكـر للحقـوق     ""سـرائيل إ"، مشيرا الى ان     "وال يبدو انها تقود الى اي نتائج      ... المفاوضات في ازمة  "

الفلسطينية، وتريد االبقاء على سيطرتها على القدس، ومواصلة التوسع االستيطاني والحصار والجـدار             
 ".التنكر لحقوق الالجئين، وفي الوقت نفسه تتحدث عن السالم وامكان التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام               و

ووصف اعالن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت ان الجانبين لم يكونا اقرب الى اتفاق كما همـا                 
ازل للفلـسطينيين مماثلـة     ، وقال ان اسرائيل تعمل في ظل المفاوضات على اقامة مع          "الخداع"اليوم بـ   

اسرائيل اكبـر نظـام فـصل       : "واضاف. للمعازل التي اقامها نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا        
  ".عنصري في العالم

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  مع المبعوث األوروبي للسالم" دفع المفاوضات"عباس يبحث  .٩

يس الفلسطيني محمود عباس امس     بحث الرئ  :رام اهللا المحتلة  من   ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية   نشرت  
مع المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت آخر التطورات في األراضـي الفلـسطينية، والجهـود                

وذكر بيان للرئاسة الفلـسطينية أن عبـاس أطلـع أوت خـالل             . المبذولة لدفع عملية السالم إلى األمام     
المتكررة على األراضي الفلسطينية، وبخاصة فـي       اإلسرائيلية  " االعتداءات"اجتماعهما في رام اهللا على      

اقتحـام  "إن  : وقال أوت فـي تـصريحات للـصحفيين       . مدينة نابلس والحصار الذي تتعرض له المدينة      
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إسرائيل للمدن الفلسطينية يجعل حياة الشعب الفلسطيني سيئة للغاية، ويصعب حملة فرض األمن والقانون              
 بالتعاون مـع    - وأشار المسؤول األوروبي إلى أن االتحاد األوروبي         ".الذي تقوم بها الشرطة الفلسطينية    

 يعمل على لفت نظر الحكومة اإلسرائيلية إلـى هـذا الموضـوع،             -الجانب األمريكي والمجتمع الدولي     
وأوضح أن عباس أطلع أوت على محادثاتـه مـع رئـيس            . مشددا على ضرورة وقف هذه االقتحامات     

  .ت مؤخرا في باريسالوزراء اإلسرائيلي التي جر
عبـاس  الرئيس  قال  :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

لمارك أوت، والمبعوث األميركي السابق دنيس روس، اثناء لقائهما، كال على حدة في رام اهللا، امـس،                 
  ".ان هذه االجراءات االسرائيلية، تؤثر سلبا على عملية السالم"
  
  في سجنه" التشريعي" االحتالل يرفض إجراء عملية جراحية لرئيس :كتلة حماس .١٠

نفت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في المجلس التشريعي التابعة لحركـة حمـاس أمـس،               : )أ.ب.د(
خضوع رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك المحتجز في سجن مجدو اإلسرائيلي منذ أكثر من عامين               

وأكدت الكتلة في بيان حاجـة دويـك لهـذه العمليـة إال أن الـسلطات                 .جراحية في سجنه  ألي عملية   
وحملت الكتلة سلطات   . اإلسرائيلية تماطل وترفض السماح بإجرائها مما ينعكس سلباً على صحة الدويك          

 األحمـر   االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة الدويك مطالبة المنظمات اإلنسانية واللجنة الدولية للصليب           
  .التدخل العاجل لدى االحتالل لتطبيق االتفاقية الدولية بخصوص الحفاظ على صحة األسرى والمختطفين

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  قاتلالتعتقل والشرطة ... مقتل أحد منتسبي الشرطة البحرية الفلسطينية .١١

 بئر النعجة غـرب مخـيم جباليـا          قُتل الشاب عبدالسالم أبو طاقية فجر أمس في منزله في منطقة           :غزة
لالجئين شمال قطاع غزة بالرصاص، قبل ان تعتقل الشرطة في الحكومة المقالة مشتبهاً فيـه بارتكـاب                 

وفور وقوع الجريمة، باشرت المباحث الجنائية التحقيق، فاعتقلت ثالثة من أشـقائه، قبـل أن                .الجريمة
القاتل اعترف  "إن  " الحياة"الشرطة إسالم شهوان لـ     وقال الناطق باسم    . يعترف أحدهم بارتكاب الجريمة   

بارتكابه الجريمة على خلفية خالفات عائلية، من بينها االدعاء بأن القتيل كان يعتـدي بالـضرب علـى                  
الشرطة أحالت على النيابة ملف التحقيق في مقتـل أبـو           "وأضاف أن   ". والديه، إضافة الى سوء سلوكه    
  ".ح ويعمل في الشرطة البحرية التابعة للسلطة الفلسطينيةطاقية الذي ينتمي الى حركة فت

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  وعالقة حماس بدمشق متينةالوطنية عباس أكبر المستفيدين من المصالحة : أبو مرزوق .١٢

 موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات لصحيفة             .دأكد  : دمشق
، على متانة عالقة حركته مع سوريا، مبيناً أن         )٢٠/٧( في عددها اليوم األحد      اليومية، نشرتها " فلسطين"

مكاتب حماس لم تغلق في فترات سابقة كانت أكثر حرجاً، والحديث حول الموقف السوري تجاه حمـاس                 
إن رئيس السلطة عباس سيكون أكبر المستفيدين من المـصالحة الوطنيـة،            "وقال   .ت ليس إال  راءاهو افت 
نقسام حدث في فترته الرئاسية مما يجعله يتحمل المسؤولية األولى عنه، ويجب عليـه أن يعيـد                 اال"ألن  

اللحمة، كما أن قوة برنامجه السياسي بآلياته المعروفة بالتفاوض مع االحتالل ال يمكن أن ينجـز شـيئاً                  
  ".بدون وحدة فلسطينية
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 القانونية في المستويات الـشرعية أمـر        إلى جانب أن تعطيل المؤسسات واالنتخابات والعجلة      : "وأضاف
ينعكس على رئيس السلطة عباس نفسه، حيث إن فترته الرئاسية لم يبق لها إال شـهور معـدودة ومـن                    

  ".مصلحته المباشرة تهيئة الظروف لهذه االنتخابات واستمرار الشرعية
  ٢٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   وخطف المزيد من جنود االحتاللكتائب القسام تهدد بإنهاء التهدئة .١٣

مـع إسـرائيل    " بإنهاء التهدئـة   "، الناطق باسم كتائب القسام    ،هدد أبو عبيدة  : وكاالت،  حامد جاد  -غزة  
ـ   .والعودة إلى العمليات المسلحة لفك الحصار المفروض على قطاع غزة           هونقل موقع كتائب القـسام عن

قاقات التهدئة، وبالتالي، نحن قلنا ونقول من جديد، إنه فـي           إن االحتالل ال زال يتلكأ في تنفيذ استح       "قوله  
  ".حال استمرار هذه الخروقات نحن سننظر مع الفصائل في الوقت المناسب لموقف جديد من هذه التهدئة

أنا ال أستبعد أن يتم إنهاء هذه التهدئة من قبل الفصائل كما تم االتفاق عليها باإلجماع، والعودة من                  "وقال  
ى العمليات ضد االحتالل للضغط عليه لفك الحصار عن قطاع غزة أوال، ثم بالرضوخ للمقاومـة                جديد إل 

  ".الفلسطينية وتنفيذ االستحقاقات التي طلبت من خالل اتفاق التهدئة
   .وأكد على أن كتائب القسام مستعدة لصد أي عدوان على قطاع غزة أكثر من أي وقت مضى

 أكد أبـو    ،سرى الفلسطينيين مقابل الجندي االسرائيلي األسير في غزة       وفيما يتعلق بملف صفقة تبادل األ     
عبيدة أن تعنت االحتالل في ملف الجندي جلعاد شاليط سيبقى خيار أسر جنود صهاينة جـدد مطروحـاً                  

وعن سبب تأخر الصفقة حتـى هـذا         .لدى كتائب القسام حتى يقبل االحتالل بشروط المقاومة الفلسطينية        
وبالنـسبة للوسـاطة فالـدور       .القطاع يعيش ظرفاً استثنائياً وهو محاصر بشكل كامل       "أن  الوقت، ذكر   

المصري هو دور مهم في قطاع غزة على جميع المستويات السياسية لكن هذا الدور ال زال حتـى اآلن                   
عاجزاً عن الضغط على االحتالل وهذا أمر واضح خاصة أن مصر في ظـل هـذا الوضـع العربـي                    

 تقف وحدها وال تستطيع الضغط على االحتالل في موضوع فتح معبر أو إغالقه فكيف               واإلسالمي السيئ 
  ".بقضية تتعلق بآالف األسرى وتتعلق ببرنامج مقاومة

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  في أي لحظة  ممكن أن تنتهيال من التهدئة تترنح و: اإلسالميالجهاد .١٤

إن التقييم األولي للتهدئة هـو      "،   الجهاد دي في حركة  قال خالد البطش القيا    : وكاالت ، محمد جمال  –غزة  
إن التهدئة صـمدت    : " وتابع ". حتى هذه اللحظة لم تحقق الشروط واألهداف التي طالبت بها الفصائل           هاأن

شهرا ألن جميع الفصائل أرادت أن تعطي فرصة إلنجاح التهدئة، ولكن العدو الصهيوني غير معني بها                
ة مع الفلسطينيين لذلك نحن نقول ان التهدئة تترنح وفي أي لحظـة ممكـن أن                وال يريد أن تستمر التهدئ    

نحن لن نكون مبادرين إلى إنهاء التهدئة وكسرها ألن العدو يسعى إلـى إنهائهـا ثـم     "وأضاف،  ". تنتهي
  ."يحملنا مسؤولية ذلك، لكن ال يمكن أن تكون هذه التهدئة على حساب الشعب الفلسطيني

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  والكثير منها مجهول الهوية.. حول الرفات العائدةفي لبنان مبارزة بين الفصائل  .١٥

تحول التعرف على رفات الفلسطينيين التي سلمتها اسرائيل الى حـزب اهللا فـي              :  سناء الجاك  - بيروت
ـ               سه الـرقم   العملية االخيرة لتبادل االسرى، الى مبارزة بين الفصائل الفلسطينية، كل منها ينسب الى نف

 المرفوعة على العـدد     "مجهول"على من الجثامين ولعل الجامع المشترك بين كل االطراف هو عبارة            األ
وبعض عائالت هؤالء غادرت لبنان نهائيا ونسبة غيـر         . االبرز من الجثامين بانتظار التحقق من هويتها      

ن يقصدوا اسرائيل لتنفيـذ     أبل  لى اشخاص غير فلسطينيين تدربوا في لبنان ق       إقليلة من هذه الجثث تعود      
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وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قـد       . عملياتهم، ربما من دون معرفة أهلهم في بلدانهم احيانا        
ال ان مسؤوال   إ حتى االن بعد مطابقتهم على قائمة تقدمت بها،          ٤٣نها تعرفت على رفات     أعلنت رسميا   أ

ـ   في الجبهة نفسها في مخيم البداوي، وهو عاطف        ن الجبهة تعرفت علـى     ا،  "الشرق االوسط " خليل قال ل
لى حزب اهللا للمساعدة في العثـور علـى رفـاتهم،           إ مفقودين قدمت صورهم     ١٠٤ من أصل    ٤١رفات  

  .رسلوا مع الرفات ملفاتأن االسرائيليين أموضحا 
 بعـد الـتحفظ     نفىورقام الجبهة الديمقراطية مبالغ فيها،      أؤول في منظمة التحرير الفلسطينية قال، إن        مس

ن يكون أي فصيل فلسطيني قد تسلم رفات شهدائه حتى اليوم، باستثناء رفات اربعة شـهداء                أعن اسمه   
، بينهم رفات دالل المغربي وثالثة من رفاقها ومن دون تحديد هوية كـل              "كمال عدوان "قضوا في عملية    

  . منهم
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  حملة اعتقاالت بأوامر من االحتاللأمن السلطة ينفذ : حماس والجهاد .١٦

حذرت حركة حماس امس السلطة الفلسطينية من التنسيق األمني مع األجهـزة األمنيـة               :القدس المحتلة 
ن العديد من المدن تعرض عناصرها لالختطاف       أوقالت   .اإلسرائيلية وقوات االحتالل في الضفة الغربية     

ن بعض العناصر تم اعتقالهم من قبل       ألى  إ حماس   ت ولفت ،ةيدي اجهزة األمن الفلسطيني   أاو االعتقال على    
  .يام أو ساعاتأسلطات االحتالل بعد االفراج عنهم من سجون السلطة ب

فيما اتهم داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي األجهزة األمنية في الضفة الغربية بانتهـاج                
في الضفة الغربية من خالل اسـتهداف نـشطاء          يقوم على ضرب المقاومة الفلسطينية       "مخطط تصفوي "

ـ   من إسرائيل معلناً أن عدد معتقلي الجهاد اإلسالمي لدى تلك األجهزة يفوق بكثير عدد               "رأوام"الجهاد، ب
ن السلطة أعادت افتتاح سجن أريحا مجدداً لمعتقلـي الجهـاد           ألى  إواشار شهاب    .معتقلي نشطاء حماس  

ريه ضباط صهاينة مع جهازي المخابرات العامـة واألمـن الوقـائي            ن هناك تنسيقا يج   أاإلسالمي وقال   
  ."، بهدف مالحقة المقاومين ومطاردتهم أو اغتيالهم"شكل مباشر"بـ

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  انطالق جناحها العسكري في غزةجبهة النضال تعلن  .١٧

كتائب الجهـاد   "كري باسم   أعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أمس، عن انطالق جناحها العس          :غزة
كتائب في أول ظهـور     الوقالت   .، وذلك لمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقتها      "الشعبي الفلسطيني 

علني خالل مؤتمر صحافي في مدينة غزة إن هذا اإلعالن يأتي ليكون هذا الجناح بمثابة رافد فاعل إلى                  
أكدت التزامها باإلجماع الوطني مشددة على أن الجهاد        و. جانب األجنحة العسكرية لبقية فصائل المقاومة     

  .والمقاومة سيكونان بما يخدم المصالح الوطنية وبالتوافق مع بقية فصائل العمل الوطني
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  عباس واالستجابة لمبادرة الرئيس "االنقالب"نهاء إيجب : جبهة النضال .١٨

لـذي   الجبهة ا   كلمة في عيد   ،ين عام جبهة النضال الشعبي    ، أم ر غوشة سمي. د ألقى: نائل موسى  -البيره  
 وكل تداعياته في اطار االستجابة      "االنقالب"نهاء  إ فيها على وجوب     أكد تموز من كل عام،        ١٥يصادف  

بو مازن للحوار الوطني الشامل واستعادة اللحمة والوحدة تحت رعاية عربيـة            أالحقيقية لمبادرة الرئيس    
  .ري لتنفيذ المبادرة اليمنية التي اقرتها القمة العربية االخيرة في دمشقشراف مصإو

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  مة العربية للوقوف الى جانب السوداناألحمد يدعو األعزام  .١٩
 الزعماء العرب والحكومات العربية من الرضوخ       ، رئيس كتلة فتح البرلمانية    ،حمد حذر عزام األ   :رام اهللا 

 تقدم به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس اوكامبو بحق الرئيس السوداني عمـر               للطلب الذي 
البشير محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا الطلب والذي يخرج عن المألوف وعن صـالحيات المـذكور                

ياسـية  بعاد س أن القرار المذكور ذو     أقامة هذه المحكمة مما يدل على       إن السودان لم تصادق على      أحيث  
مام أحمد القوى والحكومات والشعوب العربية للوقوف وقفة عز وكرامة موحدة            و ناشد األ   .وليس قانونية 

ن يقف ويتساءل ما هو موقف هذا المدعي العام         أمتنا العربية وعلى الجميع     أهذه المحاوالت الخبيثة بحق     
 وجرائم الحرب التـي ارتكبهـا       من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني،         

  .بوش ضد الشعب العراقي الشقيق
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  حواتمة يدعو االتحاد االوروبي التخاذ خطوات عملية مستقلة عن انحياز االدارة االميركية .٢٠

مـع سـفيري    فـي لقائـه      ، االمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين      ، نايف حواتمة  أشار :عمان
شعبنا الوطنية بتقرير المصير    "لى مسؤولية بريطانيا الخاصة تجاه حقوق       إيطانيا، واسبانيا لدى االردن     بر

 ."عمالً بقرارات الشرعية الدولية    والدولة المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة وحق عودة الالجئين        
الل االسرائيلي في تطبيق قرارات     وأكد على دور االتحاد االوروبي مع االدارة االميركية وحكومة االحت         

. االمم المتحدة ووقف العدوان واالستيطان االسرائيلي في القدس والضفة، وفك الحصار عن قطاع غـزة              
  .وطالب االتحاد االوروبي باتخاذ خطوات عملية مستقلة عن انحياز االدارة االميركية

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
   عين الحلوة في مخيم"جند الشام" لـمقتل اثنين وجرح المسؤول العسكري .٢١

مس في مخيم   أن اشتباكاً اندلع قرابة السابعة اال ربعاً مساء         أ) جنوب لبنان (في صيدا   " النهار"فاد مراسل   أ
وليد سلوم وعبـد شـاكر دوالـي        " عصبة االنصار االسالمية  "سفر عن مقتل احد انصار      أعين  الحلوة،    

واستناداً الـى مـصادر     . يضاأصيب  أشحادة جوهر الذي    " لشامجند ا "مرافق المسؤول العسكري لتنظيم     
منية وفلسطينية، فان االشتباك حصل اثر تالسن عند حاجز لحركة فتح في الشارع الفوقاني يشرف عليه                أ
ـ     " ابو وليد " " فتحـاويين "، ما لبث ان تطّور الى تبادل نار بين  "اللينو"العشي والرائد محمد عيسى الملقب ب

  . وانصار جوهر في مخيم الطوارىء الذي تسيطر عليه قوى اسالميةفي الفوقاني 
  ٢٠/٧/٢٠٠٨النهار 

  
  نصر اهللا عرض نفسه وسيطا حول صفقة تبادل أسرى مع حماس: تل أبيب .٢٢

حـسن   كشف مصدر سياسي إسرائيلي كبير أن األمين العام لحزب اهللا، الـشيخ           : نظير مجلي : تل أبيب 
وقال المعلق السياسي للقناة     .رفين، لكن إسرائيل رفضت االقتراح    نصر اهللا، عرض نفسه وسيطا بين الط      

الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي التجاري، أمنون ابراموفيتش، ان المصدر الكبير كشف له ان نصر اهللا قـدم                
االقتراح بأن يتوسط بين إسرائيل وحماس خالل لقائه مع الوسيط األلماني، غيرهـارد كـونراد، الـذي                 

وقال له ان اسرائيل رفضت العرض ألنها لم        . قة التبادل األخيرة بين اسرائيل وحزب اهللا      توصل الى صف  
ترد اعطاء حزب اهللا وزعيمه فرصة أخرى لتعزيز مكانته في العالم العربي ولقناعتها بأن حمـاس لـن                  

  ".حماس تكره حزب اهللا أكثر مما تكرهه اسرائيل"تكون معنية بهذه الوساطة، زاعما ان 
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صادر إسرائيلية ردت على االتهامات التي وجهها مسؤولون في حماس وفي مصر ونشرت في              وكانت م 
بأن اسرائيل تراجعت عن التفاهمات التي توصلت اليها مع الحركـة عبـر الوسـطاء               " الشرق األوسط "

  .المصريين وان هذا التراجع هو الذي يعرقل استئناف المفاوضات حول الصفقة الوسطاء المصريون
  ٢٠/٧/٢٠٠٨ألوسط الشرق ا

  
  إذا عاد القنطار لإلرهاب فسنغتالهو ستجد الطريق للوصول إلى نصر اهللا" إسرائيل: "ديختر .٢٣

أكد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أفي ديختر والمرشح لرئاسة حـزب           : حسن مواسي  -القدس المحتلة   
ل وضوح في اليـومين اللـذين       من قوة ومناعة تجلى بك    " إسرائيل"الحاكم إن ما يتميز به شعب       " كاديما"

  .جثماني الجنديين إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر واللذين جرى تشييعهما" إسرائيل"استعادت فيهما 
إن األلم الذي نشعر به سيزول مع مرور الوقـت          "وقال ديختر في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية        

ـ وفي إشارة إلى األمين الع    ". أما مناعة الشعب فستبقى    في "اهللا، أكد ديختر انه      حسن نصر " حزب اهللا "ام ل
سـمير  "أضـاف أن     ".قراراُ باستهداف زعيم شرير فإنها ستجد الطريق للقيام بذلك        " إسرائيل"حال اتخاذ   

ستعتبره هـدفاُ   " إسرائيل"القنطار ال يعدو كونه لعبة بالنسبة لحزب اهللا وإذا عاود ممارسة اإلرهاب، فإن              
قد أفرجت عنه مرتين قبل أن تقوم       " إسرائيل" حماس الشيخ أحمد ياسين الذي كانت        مثله مثل زعيم حركة   

  .بتصفيته
ودعا ديختر أعضاء الحكومة اإلسرائيلية ووسائل اإلعالم إلى تجنب االنشغال بقضية الجندي األسير في              

  .قطاع غزة جلعاد شاليط لتفادي األضرار المترتبة على ذلك
  ٢٠/٧/٢٠٠٨المستقبل 

 
  يكرس االنقسام في المجتمع اإلسرائيلي" الكيان"قضاء  .٢٤

رفض القضاء اإلسرائيلي طلباً تقدمت به مجموعة من الشخصيات العلمانية من أصول مختلفـة        :ب.ف.أ
أو غيرهـا، وفقـاً     " روسـي "،  "عربي"،  "يهودي"بوضع كلمة إسرائيلي على بطاقات هويتهم عوضاً عن         

فـي  " الشعب اإلسرائيلي "ة لالعتراف بهم كأعضاء من      ورفع المدعون مراجع   .لمصدر قضائي صهيوني  
وتحمل الهوية اإلسرائيلية وسجل النفوس     . تأكيد على رفضهم أي اشارة أخرى الى انتماء قومي أو ديني          

 ١٣٦ويعترف القانون اإلسرائيلي ب      .، للتمييز بين اليهود وغيرهم    "المجموعة القومية "الزاما اشارة الى    
   .وكذلك األقليات" اليهودية"ا ، أواله"مجموعة قومية"

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "يوتيوب" تدين القنطار على موقع "إسرائيل" .٢٥

يشرح باللغة العربية   " يوتيوب"وزعت الحكومة اإلسرائيلية شريط فيديو نشرته على موقع         : القدس المحتلة 
حـزب  " صفقة تبادل أسرى مـع       موقفها من األسير المحرر سمير القنطار الذي أطلقت سراحه في إطار          

  .األربعاء" اهللا
أمـا  . بالنسبة لحزب اهللا يعتبر القنطار بطال من الدرجة األولـى     "وقالت الحكومة اإلسرائيلية في الشريط      

  ".بالنسبة لإلسرائيليين ولباقي العالم المتحضر فهو أحد أحقر القتلة
  ٢٠/٧/٢٠٠٨المستقبل 

 
  ابات الصهيونيةًعمليات االرهابية للعصالوثيقة تكشف  .٢٦

كشفت وثيقة في بريطانيا عمرها ستون عاماً معلومات جديدة عن العمليات االرهابيـة              :لندن عمر حنين  
لكن األمـر   . التي كانت تنفذها العصابات الصهيونية، بما فيها ضد قوات االنتداب البريطاني في فلسطين            
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صفت الصهاينة الذين قاموا بتلـك العمليـات   المثير هو تعاطي الصحافة البريطانية مع نشر الوثيقة، إذ و       
ضد االحتالل البريطاني، األمر الذي دفع خبيراً بريطانياً للقول إن هذه الوثيقة تثيـر              " رجال المقاومة "ب

االحتالل مشيراً إلى ما يجري فـي فلـسطين والـشرق االوسـط            "و" المقاومة"و" االرهاب"السؤال حول   
  .دا الشمالية سابقاًعموماً، حالياً، وما جرى في ايرلن

ومن خالل الوثيقة يمكن للعالم أن يتأكد من حقائق اإلرهاب الذي شنته العصابات والمنظمات االرهابيـة                
التي كان يرأسـها    " أرجون"الصهيونية في فلسطين أثناء فترة االنتداب البريطاني، وعلى رأسها عصابة           

  ".سرائيلإ" رئيساً للوزراء في ١٩٧٧مناحم بيغن الذي أصبح عام 
البريطانية أن الوثيقة كانت عبارة عن كتيب يتضمن منشورات تحذيريـة مـن             " التايمز"وذكرت صحيفة   

العصابات االرهابية الصهيونية الى البريطانيين، لكي ينسحبوا من فلسطين وإال فإنهم سيواجهون الموت             
  ".والدمار

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   الشهر المقبل٥الحصار تبحر من قبرص إلى غزة في سفينة كسر : اللجنة الشعبية .٢٧

التي تنوي تسيير   " غزة الحرة "أعلنت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار أمس، ان حركة          : أ.ب.د
سفينة من قبرص الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار حددت موعد اطالق السفينة في الخامس من                 

قوله ان القائمين   " غزة الحرة " بيان صحافي عن بول لورديه منسق حركة         ونقلت اللجنة في   .الشهر المقبل 
أتموا استعداداتهم وسيحضرون بالسفينة حسب الموعد المحدد مبحرين من قبرص          " مشروع السفينة "على  

  .الى غزة لكسر الحصار
شطة كـسر  من جهته دعا رئيس اللجنة النائب جمال الخضري مواطني غزة للتفاعل مع كافة فعاليات وأن    

الحصار، والخروج في مسيرات وتنظيم الفعاليات الرافضة لحصار غزة، وحشد الجهد الشعبي في العالم              
وشدد على ضرورة السعي إلنشاء ميناء بحري في محاولة فلسطينية لكسر الحـصار              .ضد حصار غزة  

  ". لشاملا" اإلسرائيلي"لمواجهة الحصار واإلغالق " الوسائل"عن طريق البحر، واستخدام كل 
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تحول المستوطنات إلى مدن لحسم مصير الضفة" إسرائيل: "التفكجي .٢٨

 خليل التفكجي، أبرز الخبراء الفلسطينيين في مجال االستيطان، مـن أن            .حذر د :  صالح النعامي  - غزة
ت في الضفة الغربية الـى  تحاول حسم مصير الضفة الغربية عبر تحويل المزيد من المستوطنا    " إسرائيل"

ـ  . مدن، وبدفع اليهود االرثوذكس لالستيطان هناك      ، قال التفكجي إن تحويل     "الشرق األوسط "وفي حديث ل
المستوطنات في الضفة الغربية ذات الطابع الريفي الى مدن يتيح للمستوطنين الحصول على مـساعدات               

يات جامعية، وهذا يؤدي بـدوره الـى إغـراء          مالية من الحكومة اإلسرائيلية إلقامة مناطق صناعية وكل       
واشار الى انه تم اإلعالن عن ست مـستوطنات حتـى اآلن            . المزيد من اليهود للقدوم لالستيطان هناك     

اً الـى جانـب تقـديم    وأكد ان المستوطنين يحصلون في الضفة الغربية على أراضي للبناء مجان    . كمدن  
الدولة لهم قروض ميسرة جداً تسدد خالل مدة طويلة جداً، الى جانب حصولهم على مساعدات اقتصادية                

، والتـي يحظـى سـكانها       "المناطق المفـضلة أ   "من الوزارات المختلفة حيث تعتبر المستوطنات ضمن        
  . بإعفاءات جمركية وال يتم استيفاء رسوم للتعليم

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  الهيئة اإلسالمية العليا تحذر من حملة التهويد لمدينة القدس .٢٩
حذرت الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس المحتلـة أمـس مـن االنتهاكـات              : محمد جمال  -القدس المحتلة   

اإلسرائيلية بحق المقدسات واألوقاف خاصة ما تتعرض له مقبرة باب الرحمة في الجهة الجنوبيـة مـن                 
  .قصى المباركالمسجد اال

وقالت الهيئة انها لن تقف مكتوفة االيدي وستتصدى لكل من يحاول العبث باألوقاف والمقدسات والمقابر               
واكدت أن   .اإلسالمية محذرة من خطورة هذه الممارسات التي قد تشعل المنطقة برمتها كما قالت الهيئة             

ل أو مصادرتها أو إخالئها، هي إجـراءات        اإلجراءات اإلسرائيلية بحق المدينة المقدسة، من هدم للمناز       
  .باطلة، ال تنطوي على عدالة وال إنسانية

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ألف أسير فلسطيني محتجزون في السجون اإلسرائيلية ١١: وزارة شؤون األسرى .٣٠

ات أكد تقرير أصدرته وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلط         : عبد القادر فارس   -غزة  
 عامـاً   ٢٠ أسيرا أمضوا أكثر مـن       ٦٤ ألف أسير فلسطيني، منهم      ١١االحتالل اإلسرائيلية تحتجز نحو     
وأوضح التقرير ان القوات    .  سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق     ٢٦خلف القضبان، وموزعون على     

عب الفلسطيني منذ   اإلسرائيلية سجلت أعلى نسبة اعتقال في العالم من خالل الحمالت التي تعرض لها الش             
 ألف مواطن في األراضـي الفلـسطينية مـن          ٧٠٠ حيث اقتادت نحو     ١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي عام    

  . مختلف القطاعات والشرائح الى سجون االحتالل
  ٢٠/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  إغالق المعابر يضعف نمو االقتصاد الفلسطيني وفرص االستثمار: متخصصةدراسة  .٣١

أكدت دراسة متخصصة أن فك الحصار اإلسرائيلي المـشدد المفـروض            : محمد جمال  -القدس المحتلة   
 يومـاً   ٢٠على قطاع غزة منذ عامين الزال يصطدم بواقع المعابر التجارية للقطاع، وذلك رغم مـرور              

  .على سريان اتفاق التهدئة المتبادلة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي برعاية مصرية
يسير الطباع مدير العالقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية، أن         ماهر ت .وذكرت الدراسة التي أعدها د    

االقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار ورجال األعمال في قطاع غزة تعرضوا خالل العشر سنوات             
  .الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغالق المعابر المستمر

لكبير على ضعف نمو االقتصاد الفلسطيني و ضـعف         وشددت الدراسة على أن هذا الواقع كان له األثر ا         
وتفرض دولة االحتالل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونـصف             . الفرص االستثمارية 

  .نسمة منذ عام
 وتوقيع اتفاقية بـاريس االقتـصادية       ١٩٩٤وأشارت إلى أنه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في عام         

تتعرض لإلغالق بشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية، ومن المعروف بأن الجانب            والمعابر الفلسطينية   
  .اإلسرائيلي يسيطر بشكل كامل على تلك المعابر

اليوم وصلنا إلى الضربة القاضية في إغالق المعابر، فبعد مرور أكثر من عام علـى إغـالق                 " وقالت  
على ما هو عليه دون أي تقدم أو انفراج       يبقى الحال    ٢٠٠٧/٦/١٥المعابر التجارية وفرض الحصار منذ      

  ".وكل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي يتعرض لها االقتصاد الفلسطيني و المستوردون
ولفتت الدراسة إلى أنه بعد إعالن التهدئة المتبادلة بعد عام من الحصار تفـاءل المـستوردون ورجـال                  

  .لموانئ إلى قطاع غزة وذلك إليقاف نزيف الخسائراألعمال بإدخال بضائعهم العالقة في مخازن ا
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 ٢٠وفي هذا السياق أوضحت أن عدد األصناف التي ترد إلى قطاع غزة منذ فرض الحصار ال يتجاوز                  
 صنف كانت تـرد     ٩٠٠٠صنفاً من المواد الغذائية األساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن           

  .ارعبر المعابر المختلفة قبل فرض الحص
 يوماً على إعالن التهدئة المتبادلة لم يطرأ أي جديد على موضوع            ٢٠وأشارت الدراسة إلى أنه بعد مرور     

 طن يحتاجها قطاع غـزة بـشكل        ٣٠٠٠ طن من االسمنت يوميا من     ٢٠٠المعابر التجارية سوى إدخال   
  .يومي وبدأ سقف التوقعات في السماح بدخول أنواع أخرى من البضائع في الهبوط
  ٢٠/٧/٢٠٠٨ق القطرية الشر

  
  تفاق أردني مصري على تنسيق مواقف البلدين بشأن الموقف الفلسطينيا .٣٢

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي ان وزير الخارجيـة الـدكتور               : بترا –لقاهرة  ا
ى في هذه   صالح الدين البشير ونظيره المصري احمد ابو الغيط اتفقا على ضرورة دعم الموقف الفلسطين             

المرحلة المهمة فضال عن االتفاق على االستمرار في تنسيق المواقف بشكل دورى بين البلدين الـشقيقين                
واضاف زكي ان الوزيرين بحثا كذلك مجمل األوضاع في الشرق األوسط وبـشكل خـاص               .بهذا الشأن 

لـدين   الدكتور صـالح ا    التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وذلك في اعقاب المباحثات التى أجراها         
  .البشير في واشنطن منذ ايام

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الدستور 
  

  "شاليط" هنية يبدي استجابته لشمول األسرى األردنيين في صفقة :نواإلخوان المسلم .٣٣
 أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية استجابته لطلـب المراقـب العـام               - الغد   -عمان  

همام سعيد، بأن تشمل أي صفقة متوقعة لتبادل أسرى بـين حركـة حمـاس               لجماعة اإلخوان المسلمين    
  . أسيرا٢٧وإسرائيل، األسرى األردنيين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، والذين يقدر عددهم بنحو 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سعيد مع هنية أمس، ونقل تفاصيله الموقع اإللكتروني لجماعة اإلخوان                
، الذي أكد على أن هنية أبدى استعداده التام لبذل كل جهد ممكـن لتحريـر جميـع األسـرى                    المسلمين

  .األردنيين داخل السجون اإلسرائيلية
هنية تبادال الحديث خالل االتصال الهاتفي حول آخر التطورات علـى الـساحة             ووقال الموقع إن سعيد     

 .مفروض على قطاع غزة، منذ ما يزيد على العام        الفلسطينية، وتحديداً فيما يتعلق بالحصار اإلسرائيلي ال      
وأعرب سعيد عن تضامنه الكامل مع األهل المحاصرين في قطاع غزة، مطالباً بدعم عربي وإسـالمي                

  .قوي لفك هذا الحصار بالسرعة الممكنة
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  المعارضة األردنية تهنئ المقاومة اللبنانية بإنجاز صفقة تبادل األسرى .٣٤

هنأت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة في األردن المقاومة اللبنانية بإنجاز صـفقة تبـادل                :عمان
  .األسرى والجثامين بينها وبين الكيان نهاية األسبوع المنصرم

وقال الناطق باسم اللجنة أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد في رسالة بعث بها امس                  
العـدو  : وأضاف. م حزب اهللا حسن نصر اهللا ان زمن الهزائم ولَّى، وجاء زمن االنتصارات            الى أمين عا  

  .الصهيوني اليوم ينعى نفسه، ويبكي جزعا، ويشعر بالذل والمهانة
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  الداخليالفلسطيني ر مصر تباشر ترتيبات إطالق الحوا: أبو الغيط .٣٥
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الجهود مستمرة من أجل إطـالق  أكد   : أحمد ربيع  –القاهرة  

 الفلسطيني، مشددا على إصرار مصر على أهمية هذا الحوار لكونه يشكل الـسبيل              -الحوار الفلسطيني   
وقال فـي   . الوحيد لتجاوز الوضع الراهن الذي مرت به القضية الفلسطينية على مدى العامين الماضيين            

إن هذا الحوار يحتاج إلى خطوات وتجهيزات وترتيبـات وتهيئـة           : ال صحفي بهذا الصدد   رده على سؤ  
األجواء المناسبة له، من أجل ضمان نجاحه، مؤكدا ان هذا يجري اآلن من جانب الجهـات المـصرية                  

  .المعنية، التي تباشر التشاور والتفاوض مع الفلسطينيين
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  إيران اليوم صديقة للشعبين األمريكي واإلسرائيلي: انينائب الرئيس اإلير .٣٦

أكد رحيم مشائي نائب الرئيس اإليراني ان إيران اليـوم هـي صـديقة للـشعب         : ستار ناصر  -طهران
ان ايران تفتخر اليوم بأنها ليس لها عدو علـى وجـه الطبيعـة،              : األمريكي والشعب اإلسرائيلي، وقال   

، اننا نعتبر الشعب األمريكي من أكثر الشعوب تطـورا،          "عة السياحة اإلبداع في صنا  "وأضاف في ملتقى    
لقد مضى زمن من يريد فرض الدين بالقوة على األمة، ان العالم اليوم يـستمع الـى كـل اآلراء                    : وقال

  .وسينتخب الرأي الجميل
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  اء اإلقتصاد الفلسطينيرئيس الوزراء البريطاني اليوم في بيت لحم والقدس لدعم بن .٣٧

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اليوم زيارة تستمر يومين لألراضي الفلسطينية             :رام اهللا   
  . اإلسرائيلية-واسرائيل، في محاولة لدعم بناء اإلقتصاد الفلسطيني ودفع مفاوضات السالم الفلسطينية 

م، وفد رفيع المستوى من رجال األعمال يتقدمه وزير         ويرافق براون الذي يستهل زيارته بمدينة بيت لح       
وسيلتقي رئيس الوزراء البريطـاني الـرئيس       . الدولة البريطاني للتجارة واالستثمار اللورد ديغبي جونز      

محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض وشخصيات بارزة في القدس الشرقية، ويجتمع في اسـرائيل               
الرئيس شمعون بيريس ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع         مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت و     

ومن المتوقع أن يبحث براون في المعوقات االسرائيلية لحرية تحرك األفراد الفلـسطينيين              .ايهود باراك 
والسلع الفلسطينية في الضفة الغربية وتسهيل تطور االقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة، اضـافة              

  . االسرائيلية–المفاوضات الفلسطينية الى تطور 
  ٢٠/٧/٢٠٠٨النهار 

  
  قائد عسكري إيراني يؤكد سيطرة بالده على الوضع المعلوماتي في الشرق األوسط .٣٨

قال قائد عسكري ايراني ان بالده تسيطر على الوضع المعلوماتي بشأن تطورات منطقة الشرق              : طهران
. الى الواليات المتحدة عن ضمان امن مـضيق هرمـز         األوسط، مؤكدا عجز األعداء، وذلك في اشارة        

وكان مسؤولون عسكريون اميركيون قد اكدوا سابقا، ردا على تهديدات ايرانية، التزامهم بإبقاء المضيق              
ونقلت وكالة انباء فارس عن وكيل القائد العام للجيش محمد رضا آشتياني، تأكيده قدرة الجـيش                 .مفتوحا

ركات التي تقوم بها القوات االجنبية، مؤكدا أن بالده تـسيطر علـى الوضـع               االيراني على مراقبة التح   
  . المعلوماتي في كل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق االوسط

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  النمو االقتصادي مدخل لعالقة جديدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .٣٩
  غوردن براون

  رئيس الوزراء البريطاني
فمن دونه ستستمر المعاناة ولن يحقـق أي مـن          . اإلسرائيليون والفلسطينيون سالما عادال ودائما    يستحق  

  .وسيكون العالم بأسره هو الخاسر األكبر بكل تأكيد. الشعبين طاقاته الكامنة الحقيقية
أسجل إعجابي بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت علـى              

وهما يحتاجان إلى الدعم التام من قبل المجتمع الدولي، بخاصة وأنهمـا يـضطلعان              . اولة المفاوضات ط
  .بمهمة ومسؤولية تاريخية تجاه شعبيهما

دولة فلسطينية متصلة األراضي قادرة على البقاء       : أعتقد أن هناك وضوحاً بشأن اإلطار العام للحل الدائم        
، تزدهر إلى جانب إسرائيل آمنـة ضـمن حـدودها           ١٩٦٧ود عام   وتتمتع بمقومات الدولة بناء على حد     

الخاصة، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، مع حلول عادلة ومقبولة من كال الطرفين في ما يتعلـق                 
هذه األمور كافة تعتبر أساسا مـشتركا       . بالالجئين والترتيبات األمنية، والتخصيص العادل لموارد المياه      

  .رين جدا من المواطنين العاديين من فلسطينيين واسرائيليينبالنسبة الى الكثي
فال يمكن ألي   . ويجب أن تبقى ذات أولوية مطلقة     . هذه هي القرارات السياسية الرئيسية الواجب اتخاذها      

قدر من المساعدة االقتصادية أو غيرها من ضروب المساعدة أن تحل محل الشجاعة الـسياسية الـالزم                 
  .طراف المعنيةإبداؤها من قبل األ

لكن عندما نتحدث عن دولة فلسطينية تملك مقومات الحياة، نعنـي بـذلك أيـضا دولـة ذات مقومـات                    
وقد أعددت، حتى من قبـل أن  . اقتصادية، وسوف أستمر في تشجيع التركيز بشكل خاص على االقتصاد         

يمكن أن يعود بـالنفع     فالنمو االقتصادي   . ألجل السالم " خريطة طريق اقتصادية  "أصبح رئيسا للوزراء،    
وبذلك يمكننا أن نحسن الجـو      . على كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين، وهذه جهود يمكننا البدء بها اآلن          

  .يجب أن نكون مستعدين لتأييد اتفاق ما عند التوصل إليه. العام أمام التطور السياسي
ني في جولتي سيعتريه الحماس لرؤيـة       فالوفد التجاري الذي يرافق   . وأمام القطاع الخاص دور مهم ليلعبه     

كما أعتقد أنهم سيقّدرون    .  عاما فقط  ٦٠النمو االقتصادي في إسرائيل وما حققته هذه الدولة اليافعة خالل           
التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض حيال خلق بيئة               

كم شك حول كون القطاع الخاص ينبض بالحياة، انظروا إلى دور رجال            إذا كان لدي  . للتجارة واالستثمار 
فنجاح اإلسرائيليين والفلسطينيين في الشتات يـشكل عـامال مـشتركا           . األعمال الفلسطينيين في المنطقة   

 مـايو  /وقد برهن مؤتمر االستثمار الفلسطيني الذي تمت استضافته في بيت لحم في شـهر أيـار               . بينهم
 في المئة رغـم     ١٠٠لقد كان ذلك المؤتمر بتنظيم فلسطيني       ". فلسطين مفتوحة للتجارة  "أن  الماضي للعالم   

  .ويجب أن نبني المزيد على هذا التعاون. أنه تم بتسهيل من قبل الحكومة اإلسرائيلية
وأنا ال أقع تحت وطأة األوهام، كما ال أطلب من أحـد أن يعمـل ضـد                 . الطريق أمامنا لن يكون سهالً    

أدرك حق الحكومة اإلسرائيلية وواجبها حيال ضمان أمن مواطنيها، كما أقر بالجهـد             . لخاصةمصالحه ا 
يمكـن  . الذي تبذله السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لتحسين سجلها األمني، والنجاحات التي حققتها            

  .ة تجاه السالمللتعاون، كما في بيت لحم، أن يعود بالفائدة على كال الطرفين وأن يدعم القوة الدافع
كيف لنا أن نساهم في فتح المجال أمام هذا االحتمال؟ قبل كل شيء، لن يزدهـر االقتـصاد مـن دون                     

ويجب أن تزال القيود    ). وآمل بأن يحدث ذلك الحقا في غزة أيضا       (تغييرات ملحوظة في الضفة الغربية      
المستوطنات اإلسرائيلية فـي    ويجب أن يتوقف التوسع في      . المفروضة على حركة البضائع والمستثمرين    

ويحتاج الفلسطينيون بدورهم لبذل المزيد من الجهود لتحقيق االسـتقرار          . القدس الشرقية والضفة الغربية   
وهذا أمر حاسم من أجـل أن يتحقـق         . الذي يحمل أهمية بالغة بالنسبة اليهم وبالنسبة الى اسرائيل أيضا         

لير، محاوال إحراز تقدم حيال هـذه المناقـشات، وتنفيـذ           يعمل مبعوث اللجنة الرباعية، توني ب     . السالم
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وأحـث  . ويمكن بذل المزيد، بل ويتوجب بـذل المزيـد        . المشاريع التي سوف تعود بالنفع على الشعبين      
  .الجميع على النظر إلى ذلك على أنه أولوية لبناء السالم

هم سيكونون جيراناً وشركاء في     يتوجب على اإلسرائيليين والفلسطينيين النظر إلى بعضهم البعض على أن         
يسهل قول ذلك من قبل الغرباء، ولكن الكثيرين من ذوي العقول المـستنيرة الـذين يتحلـون                 . المستقبل

فاالقتصاد هو المجال الذي يمكننا البدء منه لبناء العالقـة          . بالشجاعة من كال الشعبين يقولون الشيء ذاته      
يطانيا على أهبة االستعداد كي تلعب دورها في هـذا المـسعى            وتبقى بر . الجديدة لتحقيق مصالح متبادلة   

  .البالغ األهمية
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  لماذا حرص أبو مازن على عدم لقاء خالد مشعل؟ .٤٠

  راسم المدهون
أثار رفض الرئيس الفلسطيني أبو مازن لقاء السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس                 

األسئلة انطلقت من فكـرة     . ية أسئلة المراقبين والمهتّمين بالشأن الفلسطيني     خالل زيارته للعاصمة السور   
أن رفض اللقاء جاء بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني للحوار الشامل لرأب الصدع وإنهاء حالة                

زن فخالل وجوده في العاصمة السورية استقبل أبو مـا        . االنقسام والتي أعلنت قيادات من حماس قبولها      
وبصورة منفردة كال من نايف حواتمه األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وماهر الطاهر              
عضو المكتب السياسي ومسؤول قيادة الجبهة الشعبية في الخارج، ورمضان عبد اهللا شلّح األمين العـام                

العامة ومنظمة الصاعقة، أي أنـه       القيادة   -لحركة الجهاد اإلسالمي، وكذلك قيادات تمثّل الجبهة الشعبية         
استقبل قيادات من أطياف مختلفة سياسيا بما في ذلك قيادات تنظيمات من خارج إطار منظمة التحريـر                 
الفلسطينية كما هو حال حركة الجهاد اإلسالمي في حين تقّصد عدم استقبال مشعل أو قيادات من حركـة                  

ض صراعا شامال مع سلطة أبو مازن ومع تنظيمه         حماس المقصودة أصال بمبادرته للحوار، والتي تخو      
  .حركة فتح

مصادر قيادية وإعالمية قريبة من السلطة الفلسطينية ومن حركة فتح قّدمت تفسيرات لرفض اللقاء قالت               
فيها أن الرئيس أبو مازن أصّر على رفض لقاء مشعل بسبب موقفين استفزازيين اعتبرها رفضا وتخريبا                

 أعقاب إطالقه لمبادرته قام رئيس المكتب السياسي لحماس بإرسال مبعوثين عنـه             ففي. لمبادرته للحوار 
إلى عدد من رؤساء الدول العربية نقلوا خاللها رسائل من مشعل تبلغ رؤساء تلك الدول أن مبادرة أبـو                   

اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة بمباركة أبـو       "مازن ليست إال مجرد حملة إعالمية تستهدف  التغطية على           
، وهو اتهام رأى فيه الرئيس الفلسطيني محاولة فورية إلجهاض مبادرة الحوار ودفعها إلى طريق               "مازن
  .مسدود

مصادر السلطة الفلسطينية وحركة فتح تقول أيضا أن حركة حماس أثارت لغطا إعالميا كبيرا عن وجود                
س أبو مازن استقبل في مقّر      على الحوار مع حماس وترد على ذلك بالنفي مؤكدة أن الرئي          " فيتو أمريكي "

إقامته في العاصمة السورية السيد رمضان عبد اهللا شلّح الذي تضعه الواليات المتحدة ومنظمتـه علـى                 
وتضيف هذه المصادر في تفسيرها ألسباب رفـض لقـاء خالـد            . الئحة اإلرهاب، تماما كحركة حماس    

 على إقامة احتفال في مقر الرئاسـة        مشعل أن حركة حماس أقدمت قبل أيام من زيارة أبو مازن لدمشق           
الفلسطينية في مدينة غزة، بل وقام رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية خالل اإلحتفال بتكريم عدد مـن                
قيادات حماس الذين كانوا مسئولين في صورة مباشرة عن االنقالب العسكري الذي نفّذته حماس والـذي                

هو ما تعتبره قيادات السلطة وفتح تحديا للرئيس الذي سـبق           أطاح بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، و      
  .وأصدر تعليماته بمالحقة هؤالء القادة وتقديمهم للمحاكمة
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ذلك كله حدث في مناخ فلسطيني عنوانه األبرز التهدئة التي توّصلت لها حماس مع إسرائيل والتي أعلن                 
يل أو قّوة عسكرية فلسطينية من خرقهـا ،  عدد من قادتها حرصهم الشديد على االلتزام بها ومنع أي فص          

بل إن القيادي األبرز في حماس في قطاع غزة محمود الزهار هّدد بنزع سالح أية منظمة تقـدم علـى                    
وتقول أوساط السلطة الفلسطينية أن هذا      . خرق التهدئة متهما من يفعل ذلك بالخيانة العظمى وخدمة العدو         

دئة يقع في ظل اإلختراقات اإلسرائيلية اليومية لمناطق مختلفـة مـن            التشّدد الحمساوي في اإللتزام بالته    
الضفة الغربية وآخرها وأبرزها ما وقع في مدينة نابلس، وهو ما تعتبره هذه األوساط تنصال فعليا مـن                  

إلـى  . وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة و موافقة حمساوية على أن تكون التهدئة وقفا على غزة وحدها               
ر أوساط السلطة الفلسطينية إلى أن حركة حماس تستعد إلجراء انتخابات رئاسية في قطـاع               هذا كله تشي  

غزة مع انتهاء والية الرئيس أبو مازن تقوم خاللها بتنصيب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل               
يأخذ هذه المّرة   في السجون اإلسرائيلية عزيز دويك رئيسا وهو ما تعتبره السلطة تكريسا جديدا لالنقسام،              

  .بعدا بالغ الخطورة تصبح معه الحالة الفلسطينية برئيسين وليس بحكومتين وحسب
هل يعني ذلك أن الرئيس أبو مازن قد أغلق أبواب الحوار مع حركة حماس؟ عن ذلـك تقـول أوسـاط                     

ب وتسليم  السلطة أن أبو مازن ال يزال متمسكا بمبادرته للحوار، ولكنه يشترط تراجع حماس عن االنقال              
األجهزة األمنية لجهة أمنية عربية تتبع الجامعة العربية ، وأيضا أن تعلن حماس موافقتهـا علـى كافـة           

تعـّد النتخابـات رئاسـية      " حكومة تكنـوقراط  "االتفاقات التي عقدتها السلطة كي يمكن بعد ذلك تشكيل          
ة التي يرى الـرئيس أبـو       وتشريعية جديدة وليس حكومة وحدة وطنية كما تشترط حماس، وهي الحكوم          

إنها بمعنى ما إعادة المبادرة إلى      . مازن وفريق السلطة أن االنقالب قد تجاوزها وباتت شيئا من الماضي          
الساحة العربية خصوصا وقد تحّولت المبادرة اليمنية إلى مبادرة للجامعة العربية، أي أن الـرئيس أبـو                 

هل يتحقق شيء من ذلك في األيام       . للحوار الفلسطيني مازن يدفع األمور في اتجاه رعاية عربية رسمية         
  القادمة؟

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  فلسطين الماضي ونظرة إلى المستقبل .٤١

  محمد خليفة
ال ريب في أن قواعد عريضة من أبناء األمة العربية تشعر بأن األيام والفرص قد ولت، وأنهـا تعـيش                    

 هذه األمة لم تتعامل فـي الماضـي بعقالنيـة           العجز بسبب األزمات التي عانتها بأوضح صورها، وأن       
وبضمير حتى ضاعت الفرص نتيجة عدم قبولها باألمر الواقع، بسبب الفراغ االيـديولوجي والعـسكري               

وتعتبر األزمـة الناشـئة فـي     . والتعامل مع الزمان، األمر الذي جعل هذه األمة تفقد مصالحها السياسية          
عرب، أوضح دليل على ضياع أرض فلسطين، ألن هذه األمة لـم          فلسطين، ومن ثم بين العالم الغربي وال      

تستطع تفكيك البنى التصادمية ونزع الصبغة الذاتية عن األمور، ولم تقفز أو تسترسل في التعامـل مـع                  
ومن المحزن أن أحد الكتّاب انتقد في كتاباته اليومية العرب          . المتغيرات داخل إطار النظام العالمي آنذاك     

واحـدة  :  والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين     ١٩٤٧ الصادر عام    ١٨١ مجلس األمن رقم     لرفضهم قرار 
ويقول الكاتب، إن العرب أدركوا خطأ رفضهم ذاك متأخرين، وقمـة المهزلـة             . لليهود، وأخرى للعرب  

  كيلومتراً مربعاً  ٣٥٠اليوم  كما يقول  كانت إعالن حماس تحرير قطاع غزة التي ال تزيد مساحتها على                 
، وتنشطر آخر بقعة للوجود الفلسطيني بيد أبنـاء الـشعب           "غزستان"أو  " حماسستان"تمهيداً إلعالن دولة    
  .الفلسطيني أنفسهم

وبداية نقول، إن العرب أحسنوا فعالً عندما رفضوا قرار تقسيم فلسطين، إذ أنهم لو قبلوا به لكـان ذلـك              
مون بوجود يهود فـي أرض فلـسطين منـذ آالف           حجة عليهم، ألن القبول بالتقسيم يعني أن العرب يسلّ        

السنين، وأن هذا الوجود اليهودي لم ينقطع، وأن قرار التقسيم ليس منشئاً لحق يهودي في فلسطين، بـل                  
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هو كاشف لهذا الحق، وهذا األمر رفضه العرب برفضهم قرار التقسيم غير العادل الذي يفـضح تـآمر                  
  .الغرب على العالم العربي واإلسالمي

 وما تبع   ،١٩٤٨عام  " إسرائيل"ى الرغم من أن الرفض العربي لهذا القرار لم يحل دون تنفيذه وقيام              وعل
إالّ أن هذا الـرفض كـان هـو         . ذلك من تهجير جماعي للشعب الفلسطيني من مدنه وقراه في فلسطين          

ومـن  . الماضياألساس لوالدة المقاومة العربية التي تزعمتها مصر في الخمسينات والستينات من القرن         
واستطاعت منظمة التحرير من خالل     . ثم ولدت منظمة التحرير الفلسطينية من رحم هذه المقاومة العربية         

الدعم العربي واإلسالمي لها ودعم دول عدم االنحياز، أن تثبت وجودها كصاحبة حـق وقـضية فـي                  
ممـا أدى إلـى   " إسـرائيل "لكن منظمة التحرير تعّرضت لالختراق من قبل الواليات المتحدة و         . فلسطين

 الذي كان بداية المحنة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ألن منظمـة           ١٩٩٣والدة اتفاق أوسلو المشؤوم عام      
، "إسـرائيل "التحرير، بهذه الخطوة، رفعت الغطاء العربي واإلسالمي عنها، ودخلت في اتفاق مباشر مع              

  .رببدعوى أنها تعرف مصالح الشعب الفلسطيني أكثر من الع
وهكذا انحسر الدعم العربي عن القضية الفلسطينية، وتفّرقت المواقف العربية تجاه الـسلطة الفلـسطينية               

ورغم الغرور الذي انتاب بعض أعضاء هذه السلطة، إالّ أن آمالهم مـا             . التي ألغت دور منظمة التحرير    
لم تعطها شروى نقير من تلـك       وعودها التي قطعتها للسلطة، إذ      " إسرائيل"لبثت أن تبخّرت بعدما نكثت      

". إسـرائيل "الوعود التي تمثلت بقيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة تعيش في أمن وسالم إلى جانـب                 
وعندما رأى الشعب الفلسطيني أخطاء قيادته، صّوت لحركة حماس في االنتخابات التشريعية التي جرت              

تى أعلنت الواليات المتحدة والغرب وبعض      وما ان شكّلت حماس حكومة فلسطينية، ح      . ٢٠٠٦مطلع عام   
الدول العربية مقاطعتها لهذه الحكومة، وتم فرض حصار اقتصادي على الشعب الفلـسطيني المحاصـر               
أصالً، فانفجر الموقف عسكرياً وانتهى الصراع بين قوات السلطة وحماس في غزة إلى سيطرة حمـاس                

ي قد حقق أول نجاح له في صـراعه الطويـل مـع             وبهذه السيطرة يكون الشعب الفلسطين    . على القطاع 
ويجب أالّ يستهان بهذا النصر، فمهما قيل إن قطاع غزة صغير، إالّ أنه يبقى جـزءاً                . الكيان الصهيوني 

  .من فلسطين التاريخية، وهو اآلن أصبح بالكامل تحت سيطرة المقاومة، وهذا شيء يبشر بالخير
 للهجرة، سيطروا على معظم أرجائهـا       ٩١دما فتحوا إسبانيا عام     ولنعد إلى الوراء، فالعرب المسلمون عن     

في منطقة جليقية أوغاليسيا، التـي لـم        " أشتوريش"ما عدا الركن الشمالي الغربي، وهو اإلقليم المسمى         
ولهذا . يفرض المسلمون سلطانهم عليها لوعورة مسالكها وبرودة مناخها، فأهملوها زهداً واستهانة بشأنها           

ض فلول الجيش اإلسباني المنهزم بزعامة قائد منهم يدعى بالي أن تعتصم بالجبال الشمالية              استطاعت بع 
في هذه المنطقة، وهي التي يسميها األسبان قمم أوروبا، وهي عبارة عن ثالثة جبـال شـامخة، القمـة                   

رة بالي،  ويسميها العرب صخ  " كوفادونجا"الغربية منها تسمى أونجا وفيها مغارة تُعرف بكهف أونجا أو           
ألنه اختبأ فيها هو وأصحابه حينما حاصرهم المسلمون، وعاشوا على عسل النحل الـذي وجـدوه فـي                  

ثالثـون  : ولما أعيى المسلمين أمرهم، تركوهم وانصرفوا عنهم استخفافاً بشأنهم، وقالوا         . خروق الصخر 
ـ                 واة دولـة إسـبانيا     علجاً ما عسى أن يجيء منهم؟ لكن من هذه البؤرة الصغيرة كوفادونجـا، نبتـت ن

النصرانية، ونبتت معها حركة المقاومة اإلسبانية، التي أخذت تنمو وتتسع حتى تمكنت من القضاء علـى                
وهكذا، فإن قطاع غزة مهما كـان       . ١٤٩٢الوجود العربي اإلسالمي في إسبانيا بعد سقوط غرناطة عام          

  . فلسطينصغيراً، فإنه سيكون البؤرة التي سيحرر منها الفلسطينيون كامل
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ما الذي ينقص وصية دالل ورفاقها؟ .٤٢
  حسن البطل

سأقول أن زينة دالل، قبل ركوبهـا      . يبقى ذلك االنزياح، الالتطابق، بين مفردات البطولة وتفاصيل الخبر        
  .ةالبحر إلى فلسطين، كانت من تفاصيل الخبر قبل ثالثين عاما، وصارت من مفردات البطول

تهمني، بعد زينتها، وصّيتها وقد تحقّقت بما يعطي ثرى فلسطين وثرى لبنان حقهما من وعاء روحهـا،                 
  . بالذات، لمقبرة الشهداء في شاتيال. دمها ولحمها لثرى فلسطين وعظامها لثرى لبنان: أي جسمها

. لتبـادل األسـرى   يتجادل الفقهاء والعسكريون والساسة والكتّاب في إسرائيل حول وضع قواعد جديدة            
) فـداء األسـير   (عن قواعـد    ) رامبام بالعبرية (الفقهاء يفّسرون في تفسير فقه الحاخام موسى بن ميمون          

  .هل يجوز بالمال وحده، أو بقيمة دمه وحده. اليهودي
جثة مقابـل   . أسير حي مقابل أسير حي    : ألسباب شتّى، لن يتوصلوا في جدالهم إلى قرار جديد من نوع          

األخيرة لم تكن األكبر إال في عدد       ). عملية الرضوان (إلى  ) عملية النورس (رسيتْ سوابق منذ    لقد أُ . جثة
عمليات التبادل الفلسطينية ركّزت على إطالق أكبر عدد ممكن من األسرى األحياء، ألن غاية              . الجثامين

  .المقاتلين الفدائيين كانت نيل الشهادة على أرض فلسطين
من الذي سيشّدد أكثـر؟  . دت عملية جارية لمبادلة الجندي األسير جلعاد شاليت     تعقّ) عملية الرضوان (بعد  

  .حركة حماس أم حكومة إسرائيل
يستحسن بالفلسطينيين أن يدخلوا تعديالً، من جانبهم، في قواعد تبادل األسرى، ونحو االلتفات إلى تكريم               

مقابر أرقام، وذلك باإللحاح علـى تزويـد        إنساني لجثامين مئات الشهداء الفلسطينيين المدفونين في عدة         
حـسب  ) مقـابر قتلـى العـدو     (، أو   )مقابر األرقام (الجانب الفلسطيني بأسماء وأمكنة قبور الشهداء في        

  .التوصيف اإلسرائيلي
ليس على الفلسطينيين المطالبة بنقل الجثامين إلى أي مكان في أرض فلسطين أو خارجها، بـل تكليـف                  

بالعناية بهذه المـدافن، واسـتبدال اللوحـات        .  أو الهيئات الفلسطينية في إسرائيل     الصليب األحمر مثالً،  
  .الرقمية الصدئة بشاهد قبر حجري عليه اسم صاحبها، وإن أمكن تاريخ ميالده وموته

على فكرة بسيطة، وهي أن لكل      ) يد واسم = ياد فاشيم   (تقوم فكرة متحف إسرائيل لضحايا الهولوكوست       
  .أي تركت أثراً في الحياة ويبقى اسمها خالداً في الذاكرة. اضحية يدها واسمه

اإلسرائيليون لم يبتدعوا شيئاً، ألن هذه سنّة وقاعدة مقابر قتلى الحرب من جنود الجيوش التي حاربـت                 
. خارج أراضيها الوطنية، وبخاصة عندما كان نقل الجثث إلى أوطانها غير متيّسر ألسباب عملية وفنيـة               

 الليبية لقتلى جنـود الحلفـاء وجنـود         -ثال، هناك مقابر عسكرية في الصحراء المصرية        على سبيل الم  
لـدينا  . الرايخ األلمان، وهي مرتّبة وكل قبر يحمل اسم صاحبه، وباقي مفردات حياته وموته األساسـية              

  .مثال مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة جنين أيضاً
جثث، والحق يقال إنه قام بتكريمهـا بكامـل مراسـيم االحتـرام             حزب اهللا أدخل سابقة تبادل الجثث بال      

هذا نصف إنجاز، بعدما أحبطت إسرائيل مساعي الحزب إلطالق أعداد كبيرة مـن             . العسكري والشعبي 
  .األسرى الفلسطينيين

ـ        ) فتح( تابوتاً لجثامين مقاتلي     ١٦٧يبقى مشهد    ب والفصائل الفلسطينية ملفوفة بالعلم الفلسطيني إلـى جان
  .جثامين مقاتلي الحزب برهاناً على تاريخ سابق للنضال المشترك الذي قاده الفلسطينيون من لبنان
مقـابر  (هل كان على الحزب أن يسجل سابقة أهم، وهي تزويده بأسماء جثامين الشهداء الفلسطينيين في                

لفلـسطينية أن تفعـل     أو أّن على السلطة ا    .. ، أو على حركة حماس أن تسجل مثل هذه السابقة؟         )األرقام
  هذا؟
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سقطوا قبل إعالن مبادئ أوسلو، عندما لم تكـن إسـرائيل تعتـرف             ) مقابر األرقام (معظم المقاتلين في    
بالفلسطينيين محاربين نظاميين أو في مقاتلي ميليشيات مقاومة، وتالياً، ال تعترف بحقهم فـي تكـريمهم                

  .كمقاتلين في سبيل قضية، وأعضاء في حركة تحرير وطنية
بعد أوسلو اعترف رئيس الوزراء رابين بوجود أرشيف سّري يحـوي أسـماء المقـاتلين الفلـسطينيين                 

هذا منطقي، ألن الفلسطينيين كانوا يحملون بطاقات هوية تعريف عـسكرية           ). مقابر األرقام (والعرب في   
  .فصائلية

، أي  )المفقـودين (اع نسبة   معرفة مكان دفنهم، وبخاصة نظراً الرتف     ) مقابر األرقام (من حق ذوي شهداء     
  .الذين لم يتأكّد مصرعهم أو أسرهم

دليلة وشمشون أسطورة، وكذا داود وجوليات، غير أن دالل ورفاقها حقيقة واقعية، والعملية نفسها كانت               
  .عملية عسكرية نموذجية في وقائعها وبطولتها

  ٢٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يران؟مفاوضات جادة أم مواجهات ساخنة مع إ .٤٣

  يوشكا فيشر
  .٢٠٠٥ إلى ١٩٩٨يوشكا فيشر كان وزيراً لخارجية ألمانياً ونائباً لمستشارها أثناء الفترة من 

  :٢٠٠٨ معهد العلوم اإلنسانية، -بروجيكت سنديكيت : حقوق النشر
org.syndicate-project.www  

  حمد عليإبراهيم م: ترجمة
بدا األمر طيلة أسبوعين كاملين وكأن النظام في إيران أدرك أخيراً الرسالة وفَهِم أنه إذا ما اسـتمر فـي       

والحقيقة أننا سـمعنا    . مالحقة برنامجه النووي فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية خطيرة           
 أوحت برغبة متزايدة في البـدء        وإشارات من طهران   - لم نسمع لها مثيالً من قبل        -تصريحات مشوقة   

وكان القرار الذي اتخذته أمريكـا      . في المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي والقضايا األمنية اإلقليمية        
بإرسال نائب وزير خارجيتها وليم بيرنز لالجتماع بكبير المفاوضين النوويين اإليرانيين بمثابـة التأكيـد          

  .بجديةعلى استقبال العالم لهذه اإلشارات 
بيد أن استعراض العضالت العسكري األخير واختبارات الصواريخ ورفض الرئيس اإليرانـي محمـود              
أحمدي نجاد ووزير خارجيته إبداء أي قدر من التعاون، كل ذلك يؤكد أن القيادات اإليرانية منقسمة إلى                 

  .حد خطير بشأن الخط االستراتيجي الذي يتعين على إيران أن تسير عليه
الت القيادات اإليرانية تعتنق تصوراً مغلوطاً بأن التهديدات اإلسرائيلية ضد منشآتها النووية تعبـر              فما ز 

ال شـك   . وهذا خطأ واضح  . عن المصاعب الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت         
ـ               د الموقـف بـين     أن حكومة أولمرت تواجه مشاكل خطيرة، إال أن هذه المشاكل ليست السبب وراء تَعقُ

  .إسرائيل وإيران
بل إن األمر على العكس من ذلك، فقد نشأ في إسرائيل اآلن نوع من اإلجماع بين كافة األحزاب بـشأن                    

فـاإلطراف كلهـا    . التسلح النووي المحتمل في إيران والطموحات اإليرانية في فرض هيمنتها اإلقليمية          
لنووية في الوقت المناسب وبكافة السبل الالزمة، مـا         متفقة على ضرورة منع إيران من حيازة األسلحة ا        

فضالً عن ذلك فإن المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربيـة           . لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي     
  .تشاطر إسرائيل نفس وجهة النظر هذه، ولو من وراء األبواب المغلقة

وكانـت  . ال قائماً في التوصل إلى حل دبلوماسي      إذا ما تبنت إيران توجهاً أكثر واقعية، فإن األمل ما ز          
ـ             الـدول الخمـس     (١+٥طهران قد استقبلت على نحو طيب العرض األخير الذي تقدمت به مجموعة ال

فإلى جانب التعاون السياسي واالقتصادي     ). دائمة العضوية في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وألمانيا        



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ١١٤٤:         العدد                  ٢٠/٧/٢٠٠٨األحد : التاريخ

في المسائل النووية، بما في ذلك إنشاء أحدث مفاعل نـووي يعمـل             الشامل، يعد ذلك العرض بالتعاون      
بالماء الخفيف في إيران وتزويده بالمواد والمعدات الالزمة، فضالً عن السماح إليران بالحصول علـى               

  . بشرط التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق المفاوضات-سبل البحث والتنمية في المجال النووي 
ر حقاً أن إيران ردت بصورة إيجابية أيضاً على الصيغة المقترحـة مـن جانـب                إال أن الجديد في األم    

ـ   وفي مرحلة ما قبل المفاوضات فإن هذا يعني أن إيران سوف توافق على االمتناع عن                ١+٥مجموعة ال
إنشاء أي معدات جديدة للطرد المركزي، وهي المعدات الالزمة لزيادة حجم اليورانيـوم فـي مرحلـة                 

  . بالتوقف عن الدعوة إلى فرض عقوبات جديدة في مجلس األمن١+٥ا تتعهد مجموعة الـتخصيبه، بينم
وبمجرد أن تبدأ المفاوضات فمن المفترض أن تمتنع إيران عن إجراء عمليات تخصيب اليورانيوم وكافة               

لـذي   وهو األمـر ا    -األنشطة المرتبطة بذلك لمدة ستة أشهر، تحت إشراف الهيئة الدولية للطاقة الذرية             
ومن جانبه يفتـرض فـي   . ظلت الحكومة اإليرانية ترفض مجرد مناقشته طيلة األعوام األربعة الماضية      

  .مجلس األمن أن يعلق كل مداوالته المرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني
ـ      لحـل  ١+٥إن الهدف من هذه المفاوضات يتلخص في التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران ومجموعة ال

العراق، والصراع اإلسرائيلي الفلـسطيني، ولبنـان،       (ووي ومخاطبة القضايا األمنية اإلقليمية      النزاع الن 
  .وفتح األبواب أمام التعاون اإلقليمي والدولي الموسع) والخليج العربي، وأفغانستان

 كما انطلقت من إيران إشارات مفادها أن السلطات اإليرانية، بعد أن نجحت في إتقان تكنولوجيا تخصيب               
ومن . اليورانيوم، ربما تفكر في االستمرار في التخصيب في بلد ثالث في إطار اتحاد شركات مع الغرب               

المعروف أن عرضاً مماثالً تقدمت به روسيا قبل مدة قصيرة فقط قوبل في إيران بالرفض علـى نحـو                   
  .شديد الفظاظة

سرائيلية، بدأت النبرة تتغيـر فـي       باإلضافة إلى ما سبق، ورغم عدم وجود أي استعداد لقبول الهيمنة اإل           
أما تعليقات أحمدي نجاد المعادية للسامية فقد كانت في اآلونة األخيـرة موضـعاً              . الحديث عن إسرائيل  

لالنتقاد الواضح من جانب وزير الخارجية اإليراني السابق على أكبر واليتي الذي يعتبر واحداً من أقرب                
كما أشار المتحدث الرسمي اإليراني إلـى وجـود وعـي           . يرانيةالمقربين من المرشد األعلى للثورة اإل     

رسمي بأهمية إسرائيل فيما يرتبط بالتوصل إلى حل إقليمي شامل، وأن التعامل مع إسـرائيل لـم يعـد                   
  .باألمر غير الوارد كما كانت الحال سابقاً

ولكـن هـل    .  نجاد السلطة  الحقيقة أننا لم نسمع مثل هذه النبرة طيلة السنوات الماضية منذ تولى أحمدي            
إيران جادة حقاً؟ أم أن كل ذلك مجرد تكتيكات المقصود منها المماطلة؟ وهل تريد الحكومة أن تـشتري                  
الوقت مرة أخرى حتى تنتهي االنتخابات الرئاسية األمريكية؟ وإذا ما وضعنا في الحـسبان التناقـضات                

خروج بموقف إيراني جدير بالثقة، وإذا كان األمر        العامة في سلوكيات القيادات اإليرانية، فهل نستطيع ال       
كذلك فمن يمثل ذلك الموقف؟ لن تتسنى لنا اإلجابة على كل هذه األسئلة الحرجة إال من خالل االختبـار                   

  .العملي المتمثل في المفاوضات، وهذه المرة بمشاركة أمريكية مباشرة
 -التي طالمـا انتظرناهـا      " الصفقة الكبرى "إلى  إذا كانت إيران جادة فإن النتيجة قد ال تقل عن التوصل            

التوفيق اإلقليمي للمصالح بين إيران من جانب، وأمريكا وأوروبا وحلفاء الواليات المتحدة في المنطقـة               
  .على الجانب اآلخر

ولكن إذا كانت إيران تسعى إلى كسب الوقت ال أكثر، فال نملك إال أن نصف مثل هذا الـسلوك بقـصر                     
إذ أن الصراع، وبالتالي خطر المواجهة العسكرية، لن يتبخر في ظـل إدارة أمريكيـة               . ماقةالبصر والح 

ففي حالة فشل المفاوضات سوف تندلع المواجهة من جديد في          . بل إن األمر على العكس من ذلك      . جديدة
  .وقت قصير، ولسوف تكون أشد خطورة

 باراك أوباما، موقفاً أكثر تساهالً من موقـف  لن يتخذ الرئيس األمريكي القادم، سواء كان جون ماكين أو    
بـل إن   . اإلدارة األمريكية الحالية في التعامل مع طموحات الهيمنة اإلقليمية اإليرانية وبرنامجها النووي           
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وعلـى  . فشل الحل الدبلوماسي من شأنه أن يدفع اإلدارة األمريكية الجديدة إلى الرد بقدر أعظم من القوة               
  .كان أن نعطي الدبلوماسية الفرصة، خاصة بعد أن أصبحت في حكم الممكن اآلنهذا فمن األهمية بم

إذا كانت القيادات العليا في طهران قد أدركت أنه من المنطقي ومما يصب في مصلحة إيـران اآلن أن                   
تعمل على ترسيخ النجاحات التي حققتها سياستها الخارجية أثناء السنوات القليلة األخيرة، وتثبيت قـدمي               
نظامها، بدالً من المجازفة بكل شيء في مواجهة عسكرية ال يمكن التكهن بنتائجهـا أو عواقبهـا، فـإن                   

وإن لم يكن األمر كذلك فلسوف تندفع المنطقة إلى مواجهـة           . الفرصة متاحة للتوصل إلى حل دبلوماسي     
  .ساخنة

عصفور في اليد خير من     : "أثوريتعين على قادة إيران اآلن أن ينتبهوا إلى الحكمة الراجحة في القول الم            
  ".عشرة على الشجرة

  ٢٠/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  :كاريكاتير .٤٤

  

  
  ٢٠/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 


