
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منى منصورنائبة لل" إسرائيل"يدين اعتقال و ...سرى مشرفة قريباًأهنية يتوقع صفقة 
   لكن صفقة التبادل لم تبدأ بعد.. التهدئة مقابل التهدئة حتى اآلن: الزهار

  وفتح تنفي الوصول لـ خطوات عملية.. حماس ترى أن المطلوب حوار وليس مبادرات
  ليفني تطالب براون بتغيير القوانين البريطانية لتجنب اعتقال قادة متهمين بجرائم حرب

  ليت وحماسوساطة إيطالية بين عائلة شا: مصدر مصري
 وسنمنع المقاطعة األكاديمية "إلسرائيل"عباس وفياض أفضل شريكين : براون في الكنيست

كشف عن وساطة بريطانيةيصيام 
 المصالحة : األسرىإلنجاز ملف

  يمكن أن تتم بدون عباس
  

 ٤ص ... 

 ٢٢/٧/٢٠٠٨١١٤٦الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٤٦:         العدد                  ٢٢/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥  منى منصورنائبة لل" إسرائيل"يدين اعتقال و ...سرى مشرفة قريباًأهنية يتوقع صفقة  .٢
 ٦  تصاعد االستيطان كلما تنازلنا: استبدال الوسيط المصري في صفقة شاليت يرفض الدويك .٣
 ٧ اليوم" مسيرة السالم"عباس يبحث مع بيريز  .٤
 ٧  ن للتدخللميلمسلعرب واا النواب األسرى ويدعو تجاه  يحّمل عباس المسؤولية األخالقيةبحر .٥
 ٨  اإلسرائيلية" المحرقة"للتدخل من أجل إنقاذ اإلنسان الفلسطيني من يدعو أبو ردينة  .٦
 ٨  الفلسطينية  مساعدات السلطةسري نسيبة يدعو األوروبيين واألمريكيين إلى وقف .٧
 ٨   منزل٣١٠٠ تسرع تهويد القدس وتهدم "إسرائيل" ":التشريعي"لجنة القدس في  .٨
 ٩  "القدس عاصمة للثقافة العربية"إطالق فعاليات  .٩
 ٩   االحتالل يزود غزة بأسمنت غير صالح للبناء:الحكومة المقالة .١٠
 ٩  "التناغم مع الموقف الفلسطيني الموحد"القوى اإلسالمية في المخيمات الى زكي يدعو  .١١
    

    :المقاومة
١٠   لكن صفقة التبادل لم تبدأ بعد.. التهدئة مقابل التهدئة حتى اآلن: الزهار .١٢
١٢  وفتح تنفي الوصول لـ خطوات عملية.. وار وليس مبادراتحماس ترى أن المطلوب ح .١٣
١٣   اعتقال النائبة منصور يهدف إلى تعمد إهانة الفلسطينيين وتقويض الشرعية: البردويل .١٤
١٣  ضوان حماس وفتح تضعان إكليل زهور مشترك على أضرحة الشهداء في حي الشيخ ر .١٥
١٣    شهداء٧فلسطينيو الشمال يوّدعون : لبنان .١٦
١٣   هدوء في مخيم عين الحلوة بعد االشتباكات األخيرة ومساعي لعقد مصالحة .١٧
١٤ لبنانمن محاولة اغتيال بجنوب " جند الشام"نجاة قيادي في  .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   قومي اعترفت بحق الشعب اليهودي في بيتكانت األولى التي  ال ننسى أن بريطانيا: اولمرت .١٩
١٤  نتنياهو يؤكد لبراون االستعداد للسالم مع الفلسطينيين ضمن ثالثة شروط .٢٠
١٥  ليفني تطالب براون بتغيير القوانين البريطانية لتجنب اعتقال قادة متهمين بجرائم حرب .٢١
١٥  دعوة باراك للتعتيم اإلعالمي على صفقة شليطل "إسرائيل" في رفض .٢٢
١٥   بإطالق سراح أسرى فلسطينيين تؤكد لبان كي مون نيتها االلتزام"إسرائيل" .٢٣
١٥  الموساد يستعد لتنفيذ موجة اغتياالت ضد قيادات حزب اهللا .٢٤
١٥   ضغطت ولم تنجح بالتحريض دولياً على سالح حزب اهللا"إسرائيل": هآرتس .٢٥
١٦  ائيلي منفذ جريمة إطالق النار على معتقل فلسطيني للتحقيق معهاعتقال الجندي اإلسر .٢٦
١٦  قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيينمركز عدالة يطالب بعدم التصويت على تعديالت  .٢٧
١٦  االستجواب المضاد لتاالنسكي ال يحّسن صورة أولمرت .٢٨
١٦  مع ليفني أولمرت بين الئحة االتهام الوشيكة وحربه .٢٩
١٧  مجلس كاديما يصادق على تقديم اإلنتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب .٣٠
١٧   هزائم في التصويت على نزع الثقة٣ائتالف أولمرت يمنى بـ .٣١
١٧   عاما٢٠ًاألقل منذ هو عدد المتجندين للجيش اإلسرائيلي : يديعوت أحرونوت .٣٢
١٧   في الجليل٤٨فلسطينيي  تخطط لبناء مدينة جديدة ل"إسرائيل" .٣٣
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١٨  باطؤ االقتصادي العالميبدأ يتأثر بتداعيات الت "إسرائيل" اقتصاد :ستانلي فيشر .٣٤
١٨  سرائيلي في نواكشوط يفسد احتفال السفير المصري بثورة يوليوالسفير اإلحضور  .٣٥
١٨  لصرف انتباهه عن البؤر االستيطانية جيشال مشاكل مع ونالمستوطنون يفتعل: تقرير .٣٦
    

    :األرض، الشعب
١٨   طفالً منذ بدء تهدئة غزة٤٣ أسيراً في الضفة بينهم ٣٩٥: تقرير .٣٧
١٨   بدائيةصواريخب قصفهمفلسطينيون يتهمون مستوطنين ب .٣٨
   

   :اقتصاد
١٩  مؤتمر فلسطيني لالستثمار في لندن قبل نهاية العام .٣٩
 ١٩  ر اإلسرائيليصناعات فلسطين تلتقي بنابلس لدعم اقتصادها وكسر الحصا .٤٠
   

   : األردن
١٩  شاحنة مساعدات أردنية تتوجه الى الضفة والقطاع .٤١
١٩   البقعة لالجئين الفلسطينييناعتقاالت في صفوف التّيار السلفي في مخيم: األردن .٤٢
٢٠ األردن يدرس اإلفراج عن األسرى المحررين األربعة .٤٣
   

   :لبنان
٢٠ "إسرائيل"زعم أن نصر اهللا عرض وساطته بين حماس وي مصدر إسرائيلي: القدس العربي .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   وساطة إيطالية بين عائلة شاليت وحماس: مصدر مصري .٤٥
٢١  االحتالل  يمارس اإلرهاب المنظم في األراضي الفلسطينية: حقوق اإلنسان السعودية .٤٦
٢١ "إسرائيل"اإلفتاء المصرية ترفض الحكم في بيع الغاز لـ .٤٧
٢١      انسحابات بالجملة من حفل بنواكشوط حضره السفير اإلسرائيلي .٤٨
٢٢  في الخرطوم"سرائيلإ"ـسوف نفتح سفارة ل :زعيم حركة تحرير السودان .٤٩
   

   :دولي
٢٢  وسنمنع المقاطعة األكاديمية "إلسرائيل"كين عباس وفياض أفضل شري: براون في الكنيست .٥٠
٢٢ لن نسمح بمحرقة ثانية: "إسرائيل"ماكين يطمئن  .٥١

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣  ياسر الزعاترة ..."إسرائيل"رسالة الشاعر لقادة  .٥٢
٢٤  نواف الزرو... !االسرائيلية"شيفرة الثقافية ال" تفكيك .٥٣
٢٦   مهند عبد الحميد...لماذا ال ننسحب من المفاوضات؟ .٥٤
٢٨  أحمد الحيلة...كسر العزلة السورية من البوابة الفرنسية .٥٥
    

 ٢٩  :كاريكاتير
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***  
  
   المصالحة يمكن أن تتم بدون عباس: األسرىكشف عن وساطة بريطانية إلنجاز ملفيصيام  .١

 وزير الداخلية فـي الحكومـة        أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
صل إلى   بهدف التو  "إسرائيل"المقالة سعيد صيام كشف أن بريطانيا تلعب دوراً حالياً بين حركة حماس و            

اتفاق لتبادل األسرى، وقال صيام في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية والعربية، من بينها                 
ن بريطانيـا تجـري حاليـاً       إ االثنـين،    -، في منزله استمر حتى ساعة متقدمة من ليل األحـد            "الحياة"

ن أالسير غلعاد شاليت، مضيفا     مفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل األسرى الطالق الجندي اإلسرائيلي ا         
الملف مع مصر التي لم تمـانع       . واإلخوة في مصر على اطالع    ) تشارك في المفاوضات  (أطرافاً دولية   "

سحب ملـف   "، مؤكداً ان    "في وجود وسطاء حالياً، وما سيتم االتفاق عليه سيتم اعالنه بالتنسيق مع مصر            
 وأضاف ان دوالً، مثل فرنسا وايطاليا وغيرهما،        ".من مصر ليس وارداً على اإلطالق     ) شاليت(األسرى  

سعت في السابق إلى التوصل إلى اتفاق في شأن شاليت، وحالياً تقوم بريطانيا بدور ما، رافضاً كشف أي                  
  .تفاصيل عن هذه المفاوضات

الً اعتقلت عمـي  "، قال صيام ان أجهزة األمن       "إسرائيل"من الفلسطينيين مع    " المتعاونين"و" العمالء"وعن  
وابنه في مدينة رفح اشتريا منزالً مجاوراً لمنزل شقيقة المسؤول العسكري لكتائب القسام في المدينة رائد                
العطار، وعدداً من السيارات وغيرها الستخدامها في عملية تهدف إلى خطف العطار، على غـرار مـا                 

إسرائيلية بمساعدة مع   " قوة خاصة "الذي خطفته   " حصل قبل أشهر مع القيادي في حماس مهاوش القاضي        
  .الفلسطينيين" العمالء"عدد من 

سقف التهدئة ليس مفتوحـاً إلـى مـا ال          "لم تلتزم بنود التهدئة، مشدداً على ان        " إسرائيل"وقال صيام ان    
، وانه بصدد عقد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية في إطار خلية األزمة لبحث سبل التعامل في                 "نهاية

  .هذا الصدد
افرد صيام مساحة واسعة من اللقاء للحديث عن جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وكشف أن                و

 فلسطيني على غرار الحوار اللبناني الذي أفـضى         -هناك مبادرة من أمير قطر لرعاية حوار فلسطيني         
ل اللقـاء   واوضح أن الرئيس علي عبداهللا صالح عرض خـال        . بين الفرقاء اللبنانيين  " اتفاق الدوحة "إلى  

األخير الذي جمعه مع وفد حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل وبمشاركة صيام، أن تتبنى                
وأضاف . قطر واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الحوار، على أن يكونان مدعومين من اليمن             

 إلـى أن ذلـك يتطلـب        ، مشيراً "مشعل اتصل مع أمير قطر وطلب منه رعاية الحوار، فرحب بذلك          "ان  
  . مصرياًموافقة عباس ودوراً

وأن الرئيس مبارك رحب برعاية قطـر       ... عباس قال انه أودع ورقة الحوار لدى مصر       "ولفت إلى ان    
للحوار، على أن يمثل مصر فيه مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان، كما باركت الـسعودية                

وقال ان المصالحة الوطنية يمكن أن تتم من        ".  يرغب في الحوار   هذه الرعاية، لكن يبدو أن أبو مازن ال       
في لحظة ما يمكن أن تتم المصالحة من دون أبو مازن، مع تحميلنا لـه               : "وأضاف. دون الرئيس عباس  

األولى بأبو مازن ان يعيد اللحمة إلى الشعب الفلـسطيني فـي            "، معتبراً ان    "المسؤولية عن حال االنقسام   
حتـى اآلن  : "وزاد. مقعد الرئاسة مطلع العام المقبـل    " النقسام في عهده، قبل أن يغادر     عهده كما حصل ا   

 يناير المقبل، هذا األمر سينتهي بحكم القـانون، وال          /نحن نخاطبه كرئيس، وبعد التاسع من كانون الثاني       
  ".يحق ألحد تمديد واليته، وأي تمديد لن يعطيه القوة التي كانت لديه قبل ذلك

في حال االنقسام   : "، قال صيام  ٢٠١٠والتشريعية مطلع عام    ) ٢٠٠٩(قاق االنتخابات الرئاسية    وعن استح 
ال يوجد شيء اسمه االنتخابات، وال يمكن إجراء انتخابات حقيقية في الضفة وغزة إال بإعـادة اللحمـة                  

  ".للشعب الفلسطيني
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واليات المتحدة على غرار ما أعلنته      إذا ما كانت حماس تتوقع مفاجأة من ال       " الحياة"ورداً على سؤال لـ     
وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس من تغيير في الموقف األميركي تجاه إيران، وإجراء مفاوضـات مـع                

ورداً على  . الحركة، لم يستبعد صيام ذلك، وتوقع ان تُجري اإلدارة األميركية يوماً مفاوضات مع الحركة             
أميركـا فـي    "ورأى ان   ". ال أراها في المنظور القريب    : "، قال ان كان ذلك قريباً   " الحياة"سؤال آخر لـ    

وأن منحنى القوة   ... أزمة، ومقبلة على انتخابات رئاسية، وتلقت صفعات من عدد من األماكن في العالم            
المـزاج الـشعبي    "واضاف ان   ". اإلسرائيلية في انحدار، وأن معايير القوة في الساحة الفلسطينية تغيرت         

، ٢٠٠٧ يونيـو    / حزيـران  ١٤في  ) سيطرة حماس على غزة   ( كان متشنجاً في أعقاب      والرسمي العربي 
لكن اآلن بدأوا يستوعبون، وبدأوا يعيدون األريحية في العالقة مع الحركة، وهناك دول لم تكن لها فـي                  

ليست لدينا حساسية في عقد لقاءات مع       : "وأضاف". السابق عالقة مع الحركة بدأت في استضافة قيادييها       
ليس بيننا وبين إسرائيل أي مفاوضات مباشرة       "، مشدداً على انه     "لدينا فيتو فقط على إسرائيل    ... أي جهة 

  ".او غير مباشرة
. وشن هجوماً الذعاً على رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض، واصفاً حكومته بأنها غير شـرعية               

قمة الفساد الذي ترعـاه     "وظفين من جانبه     أن قطع رواتب الم    ، معتبراً "فاسد"كما وصف فياض نفسه بأنه      
  ".فياض الذي أرسلته أوروبا لمراقبة أبو عمار يمارس الفساد برعاية أوروبية"وقال ان ". أوروبا

سعيد  إلى أن     محمد جمال  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية   وأشارت  
 الفلسطيني، وقد ظهر ذلك من      -د في الحوار الفلسطيني     رئيس عباس غير جا   الإن  " :هاصيام قال لمراسل  

خالل قيامه بتشكيل لجنة توحي بإجهاض الحوار وعدم جدية تلك اللجنة في الحوار، وأضـاف أن نبيـل                  
وعلق صيام على أقوال نبيل أبو ردينـة         .ال تستعجلوا الحوار مع حماس    : عمرو عضو اللجنة إياها قال    

السلطة لدمشق حيث ذكر أبو ردينة أن عباس لن يقابل أحداً هناك فـي              مستشار عباس قبيل زيارة رئيس      
 من قادة الفصائل الفلسطينية رفضوا مقابلة عباس في دمشق كما حدث مـع أحمـد    أن عدداً  دمشق، مبيناً 

جبريل الذي رفض لقاء عباس هناك، مشددا على أن المؤشرات تدلل بأنه ليس هناك في القريب ما يبشر                  
  . فلسطيني، مكررا أن من يوقف ذلك هو رئيس السلطة محمود عباس-لسطيني بتدشين حوار ف

وعبر صيام عن أسفه الستمرار إغالق معبر رفح البري، مبينا أن الجانب المصري وعد كثيـرا بـأن                  
 عن أمله في أن يتم افتتاح معبـر          في هذا الملف، معبراً    إننا ال نرى حراكاً   : وأضاف .المعبر سيتم فتحه  

جيد وسلس حتى لو كان ذلك للمرضى وأصحاب المـصالح المهمـة والطارئـة كـالطالب                رفح بشكل   
ن ما تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار ظالم وإغالق للمعابر              ا صيام   قالو .وغيرهم

إن : "وقطع للرواتب قد بين وكشف سوءة المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحريـة والديمقراطيـة، وقـال               
ألوروبي يمارس الفساد المالي عالنية أمام العالم كله، وهذا لم نشهد له مثيال من قبـل، فمـثال                  المجتمع ا 

األموال والرواتب لكي يقوم بمنحها وباعطائها للموظفين، لكننا نجـد أنـه يقـوم              ) فياض(أوروبا تمنح   
 الذين يعملـون    بصرف تلك الرواتب للقاعدين في منازلهم بينما يقطع تلك الرواتب عن أولئك الموظفين            

  !!!".من أجل بناء الوطن، وهذا كله أمام أوروبا؟
  
  منى منصورنائبة لل" إسرائيل"يدين اعتقال و ...سرى مشرفة قريباًأهنية يتوقع صفقة  .٢

 :رائد الفي و آمال شحادة    ،فلسطين المحتلة  نقالً عن مراسليها في    ٢٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
ني المقال إسماعيل هنية الشعب الفلسطيني وأهالي األسـرى فـي سـجون             وعد رئيس الوزراء الفلسطي   

سيحتفلون قريباً بصفقة تبادل أسرى مشرفة، وشدد خالل احتفال نظمتـه وزارة شـؤون              "االحتالل بأنهم   
األسرى والمحررين في غزة، على تمسك حركة حماس وفصائل المقاومة التي تأسر شـاليت بمطالبهـا                

  ".ازل عن هذه المطالب حتى يعود األسرى إلى ذويهمال تن"وشروطها، وقال 
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ودان هنية مداهمة قوات االحتالل مدينة نابلس في الضفة واعتقال النائبة عن حمـاس منـى منـصور،                  
، وملمحاً  "المذبحة والمجزرة  "ـواصفاً سياسة الدهم واالعتقاالت وإغالق المؤسسات الخيرية في الضفة ب         

  .ام اهللا مع االحتاللإلى تواطؤ مسؤولين في سلطة ر
 إلـى أن    أشار اسماعيل هنية     إلى أن    الوكاالت  ونقالً عن  غزةمن   ٢٢/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   ولفتت  
  .١٩٤٨  تنظر إلى كل األسرى بالتساوي وتنظر باهتمام خاص ألسرى أراضيتهحكوم

خاطب إسماعيل هنية     إلى أن  حامد جاد ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٧/٢٠٠٨الغد األردنية   وأشارت  
الضفة ستبقي عزيزة وستنتصر على االحتالل والظلمة وأقول لهم جميعـا           "مواطني الضفة الغربية بقوله     

 الـى أن حكومتـه       مشيراً ،"ان الفرج قادم واألسر سينكسر وستحفل فلسطين قريبا بصفقة تبادل مشرفة          
 . ان المبارك دوالر لكل أسرة أسير مع بداية شهر رمض٥٠٠المقالة قررت صرف 

 طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة        أن وكاالتنقالً عن ال   ٢٢/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية   وأوردت  
دعا برلمانات العالم التدخل العاجل من أجل انقاذ الديمقراطية في فلسطين والعمل على اطـالق سـراح                 

حتالل كدولة خـارج اطـار القـانون        كافة االسرى النواب والتوقف عن الكيل بمكيالين والتعامل مع اال         
وأكد ان كل محاوالت االحتالل تفريغ الضفة الغربية من القيادات ومـن عناصـر ومقومـات                . الدولي

داعيا السلطة الفلسطينية الى وقف التعاون االمني مع االحتالل بـشكل فـوري              ..الصمود ستبوء بالفشل  
 . وعاجل معتبرا استمراره جريمة بحق الشعب الفلسطيني

  
  تصاعد االستيطان كلما تنازلنا: استبدال الوسيط المصري في صفقة شاليت يرفض الدويك .٣

الهجمة الشرسة  " عزيز الدويك إن     . قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د      : جهاد القواسمي  -الخليل  
طبيعـة  التي يشنها االحتالل على المؤسسات الخيرية ومؤسسات الخدمة العامة تدل على تخبطه وعلى ال             

كما تدل على عدم اكتراثه بأحوال الناس االقتصادية وال حتى بالحاالت اإلنـسانية كاأليتـام               " الحقيقية له 
واليتيمات، مشيراً الى أن هذه المؤسسات كانت تعمل تحت االحـتالل المباشـر وبتـراخيص متجـددة                 

ا تقـدم الخـدمات ألي مـن        وبكشوف حسابات يتم تدقيقها سنوياً، األمر الذي ينفي دعوى االحتالل بأنه          
أرادت أيضا من خالل هجمتهـا توجيـه رسـالة للـشعب            " إسرائيل"واوضح أن   . المنظمات الفلسطينية 

محاولة ارغامه على االبتعاد عن اإلسالم الذي هو عقيدته ومصدر عزتـه والطريـق              "الفلسطيني مفادها   
 أن المسؤولين عن معاناة شـعبنا       كنا نظن : "وأضاف ".الصحيح لخالصه من االحتالل وذيوله ومتعلقاته     

سيقدمون له التسهيالت إال أن ما حصل هو العكس، وبذلك يكشف االحتالل عن طبيعته الحقيقية ويؤكـد                 
  ".للجميع دون استثناء من خالل ممارساته اليومية بأنه ال يوجد احتالل رحيم وحصار غزة أكبر دليل

قناعة بأن كل محاولة تقرب من االحتالل تزيـده         وأشار الدويك في حديث خاص أنه كان وال زال على           
تجبراً وإمعاناً في اإلجراءات التي يمارسها ضد أبناء شعبنا حيث سارت وتيرة االستيطان في خط بياني                

مرحلة ما بعد زيارة السادات ومرحلة ما بعد أوسـلو ومرحلـة مـا بعـد                : ثالث مراحل  صاعد وعلى 
كان االحتالل يضاعف جهده في بناء المستوطنات ضارباً عرض         ، مشيرا الى انه في كل مرة        "أنابوليس"

انه يجدر أن ننبه ونذكّر ونأخذ العبرة، فهذه لبنان أضـعف   الحائط بالمفاوضين وكل ما اتفق عليه، منوهاً 
دولة عربية وبجهد قليل استطاعت أن تحرر كامل ترابها وأن تفك أسر جميع أبنائها وغيرهم من دون أن               

، ولنقارن ذلك بكل محاوالت التقرب ومحاوالت عقد المؤتمرات الداعية إلى المزيد مـن              تعترف بالمحتل 
المفاوضات كيف انعكست على أصحابها وعلى قضيتنا سلباً ال إيجاباً وفي هذا خير درس لمن له قلب أو                  

  .ألقى السمع وهو شهيد
على طريق االنفتاح الـسياسي     وأوضح دويك ان زيارة بلير لقطاع غزة تعتبر في ذاتها إعترافاً وخطوة             

وإنهاء الحصار وأن هذا االعتراف ال يروق لكثير من القوى في المنطقـة وعلـى وجـه الخـصوص                   
  .االحتالل، ويرى أنه تم الضغط على بلير إللغاء هذه الزيارة في اللحظة األخيرة
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بمثـل هـذا الخيـار    عملية التبادل أكدت أن أن ، موضحاً ]حزب اهللا[وبارك الدويك صفقة تبادل األسرى    
  .يحرر أبناؤنا من السجون

أعتقـد أن الـبعض     : "وحول األصوات المنادية باستبدال الوسيط المصري في ملف شاليت، قال الدويك          
ال بد لي من    : "مضيفاً ،"يربطون استمرار إغالق معبر رفح من قبل األشقاء في مصر وبين ملف شاليت            

ثير جداً ومصالح كبيرة بيننـا فـنحن نعتبـر أنفـسنا عمقـاً      التذكير بأن ما يربطنا باألشقاء في مصر ك     
استراتيجياً لألشقاء في مصر وبإمكانهم االعتماد علينا وأن عقيدة متينة تربطنا وأخوة ومحبـة صـادقة                

ما يؤلمنا هو أننا لن نقبل وال للحظة واحدة أن يحاصر شعب مصر مثالً فنغلق أبوابنـا                 : "وتابع". تجمعنا
خذله ال قدر اهللا، فهذا ما يؤلمنا أن األشقاء في مصر تركوا مصيرنا في أيدي االحتالل                في وجهه أو أن ن    

وبإمكانهم األخذ بأيدينا، رغم كل ذلك ال أؤيد أبداً استبدال الوسيط المصري وأنا أثق به أن يكون وسيطاً                  
تقد ذلك ليس ببعيـد،     حكيماً ينجز على يديه صفقة تبادل مشرفة لشعبنا وأسرانا ذوي األحكام العالية وأع            

  ".كما ال ينسى الفضل ألهل الفضل إال ذو فضل، واألشقاء في مصر لهم علينا الفضل الكثير
  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
 اليوم" مسيرة السالم"عباس يبحث مع بيريز  .٤

ـ              :القدس المحتلة  ي  يستقبل الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز اليوم الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس ف
واوضح البيان ان هذه     .القدس للتباحث في مفاوضات السالم، بحسب ما أعلن أمس مكتب بيريز في بيان            

مـسيرة الـسالم اإلسـرائيلية الفلـسطينية     "المباحثات التي ستتم في مقر اقامة بيريز في القدس ستتناول       
  ".الموالوضع الجيوسياسي االقليمي وتطوير مشاريع اقتصادية مشتركة لدعم مسيرة الس

 .وتعذر الحصول على الفور على تأكيد للخبر من مكتب عباس
 ٢٢/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  ن للتدخللميلمسلعرب واا النواب األسرى ويدعو تجاه  يحّمل عباس المسؤولية األخالقيةبحر .٥

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي        .حمل د : وليد عوض ،   أشرف الهور  - رام اهللا ،  غزة
قـوات   تهـا اختطفالتـي   [منـصور منى  المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سالمة وحياة النائبة        " إسرائيل"

 أن التـصعيد  ىوأشار إل .وطالب بإطالق سراحها فوراً .] صباح أمس اإلثنينمن منزلها بنابلساالحتالل  
 وصفه حالة الصمت    وأبدي بحر استغرابه مما    .اإلسرائيلي الخطير والنوعي يضع التهدئة في مهب الريح       

ودعا جامعة الـدول     .الرهيب لزعماء الدول العربية واإلسالمية تجاه استمرار اختطاف النواب والوزراء         
 عقد اجتماع طارئ لبحث قضية النواب والـوزراء المختطفـين،           ىالعربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إل    

 المسؤولية األخالقية والسياسية تجـاه    وحمل بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس      .والتصعيد اإلسرائيلي 
وعبر عن استهجانه من استمرار الرئيس عباس        ."إسرائيل"قضية النواب والوزراء المعتقلين في سجون       

 ألف  ١١في ظل وجود نواب الشعب الفلسطيني وما يزيد عن          " إسرائيل"في عقد اللقاءات العبثية مع قادة       
 نائبـا   ٤٥واسعة للمطالبة بشكل صريح ومباشر باإلفراج عـن         وطالبه بالقيام بحملة     .أسير في السجون  

  ."إسرائيل"ووزيراً من حركة حماس معتقلين في سجون 
 جديته وموضوعيته في حماية نظـام       ىوطالب بحر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ إثبات مد         

يليين الذين يحتجـزون النـواب      العدالة الدولية من خالل إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين اإلسرائ         
  .كرهائن

 : اعتقال النائبـة منـصور بـالقول       ى في الحكومة المقالة عل    ى أحمد شويدح وزير األسر    .كذلك علق د  
االحتالل فقد صوابه وأصبح يمارس االعتقال للمواطنين والشخصيات االعتبارية بدون وعي وال يعرف             

  أين يتجه وماذا يريد 
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صور قوات االحتالل المسؤولية عـن حياتهـا، مطالبـا الرئاسـة والحكومـة             ل مكتب النائبة من   حمكما  
الفلسطينية ومؤسسات حقوق اإلنسان ونقابات المحامين في العالم العربي واإلسالمي تبني ملف النـواب              

 محكمـة العـدل الدوليـة،       ىوالوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية المعتقلين، ورفعه إل        
  .كل جدي وحقيقيومتابعته بش

ومن جهتها طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائبة خالدة جرار المؤسسات              
الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين الذين يواصـلون ارتكـاب الجـرائم وقتـل المـواطنين                

ـ ىعلواستنكرت إقدام قوات االحتالل   .  حد قولها  ىالفلسطينيين بدم بارد عل     منـصور  ى اعتقال النائبة من
ـ    دعوعدد كبير من المواطنين ورجال األعمال والطالب، و        وقـف التنـسيق األمنـي      ى  ت الـسلطة إل

والمفاوضات العقيمة التي يستفيد منها االحتالل في مواصلة عدوانه وبطشه والتغطية علي الجرائم التـي               
 ىطيني للتحرك الشعبي من أجل الضغط عل      ودعت جماهير الشعب الفلس    .يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني   

 ىحركتي فتح وحماس إلنهاء حالة االنقسام  وإعادة اللحمة والوحدة للوطن في مواجهة التحديات الكبـر               
  .التي تواجهها القضية الفلسطينية

  ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ئيليةاإلسرا" المحرقة"للتدخل من أجل إنقاذ اإلنسان الفلسطيني من يدعو أبو ردينة  .٦

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو       :  عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات     - القدس المحتلة، غزة  
أحد جنود الجيش اإلسرائيلي النار علـى أحـد المعتقلـين الفلـسطينيين      إطالق ردينة في بيان إن حادثة  

ة المنظمة التي تنتهجها الحكومـة      تندرج في إطار الممارسات العنصري    "المعصوب العينين والمقيد اليدين     
هذه الجريمة الوحـشية تـدلل   "وأضاف  ".اإلسرائيلية والجيش اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني األعزل  

كما  ".على حقيقة النوايا اإلسرائيلية تجاه أبناء شعبنا، وعلى ثقافة العنف المتجذرة في الجيش اإلسرائيلي             
تترجم على األرض وبكل وضوح استمرارها في       "إلنسان الفلسطيني   باستهدافها ل " إسرائيل"شدد على أن    

ودعا أبو ردينـة المؤسـسات       ".سياسة االستهتار والالمباالة بكافة األعراف والمواثيق الدولية واإلنسانية       
اإلسـرائيلية  " المحرقـة "اإلنسانية وحقوق اإلنسان للتدخل العاجل من أجل إنقاذ اإلنسان الفلسطيني مـن             

 .ة بحقهالمتواصل
 ٢٢/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  الفلسطينيةسري نسيبة يدعو األوروبيين واألمريكيين إلى وقف مساعدات السلطة  .٧

مس االوروبيين واالميركيين للتوقف عن     أدعا المثقف الفلسطيني سري نسيبة      : ب.ف. ا -القدس المحتلة   
تدعم االحتالل اإلسـرائيلي    "ضارة النها    ان هذه المساعدات     دفع مساعداتهما للسلطة الفلسطينية، معتبراً    

ووصف نسيبة خالل مؤتمر    ". وتحافظ على تبعية الفلسطينيين وتشجع الفساد في صلب السلطة الفلسطينية         
وقال  .من شأنها دفع اإلسرائيليين والفلسطينيين الى الجمود      " آلية خطرة "صحافي دفع هذه المساعدات بأنه      
 يعـالون لحـل المـشكلة       - نـسيبة "يعالون إعالناً يعرف باسم وثيقة      نسيبة الذي كان قد وقع مع عامي        

واضاف ان  ". إسرائيل ال يمكنها مواصلة احتاللنا بدعم مالي من االميركيين واالوروبيين         "ان  " الفلسطينية
 ".نهاية لالحتالل"و" مفاوضات جدية"هذه المساعدات يجب ان تواكبها 

 ٢٢/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   منزل٣١٠٠ تسرع تهويد القدس وتهدم "إسرائيل" ":التشريعي" لجنة القدس في .٨

قالت لجنة القدس في المجلس التشريعي، ان االحـتالل          :وكاالتال - االتحاد -عالء المشهراوي  - غزة
ومـا زال   " منزل في شرق المدينة      ٣١٠٠اإلسرائيلي أسرع من وتيرة تهويد القدس، حيث هدم أكثر من           
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ووفقا للمعلومات المتوفرة للجنة القدس في التـشريعي، فقـد    ." يسبق لها مثيليواصل عملياته بصورة لم   
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي على عدة خطوات منها هدم مبنى سكني في بلدية العيسوية في شـرق                 

واقتحام منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح في القدس من قبل سلطات االحتالل، كما هددت                . القدس
وقامت قوات االحتالل بهدم جزء من جدران        .بإخالئه بالقوة تمهيدا لهدمه إذا لم يخله سكانه طوعا        سكانه  

منزل المقدسي احمد العرامين من بلدة العيزرية، واعتدت بالضرب المبرح على زوجته ما تـسبب فـي                 
وهـددت   .كسر كتفها، وكذلك اعتدت على أبنائه بهاء وعالء ورجاء وكسرت اليد اليمنى البنـه عـالء               

سلطات االحتالل سكان أكثر من عشرين منزال في بلدة العيسوية باإلخالء تمهيدا لهدمها، بادعاء بناء هذه                
وقالت لجنة القدس ان سلطات االحتالل اقدمت على استخدام سـالح جديـد              .المنازل من دون ترخيص   

ن مـن عـشرات األقفـاص       لتحقيق هذه السياسة، تمثل في إطالق هذه السلطات عددا كبيرا من الجرذا           
الحديدية، في أزقة أحياء عدة في القدس القديمة، مثل أحياء سوق اللحامين وباب خان الزيـت وحـوش                  

 .الشاويش، وعقبة السرايا، وأحياء أخرى وفق ما افاد شهود عيان
 ٢٢/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  "القدس عاصمة للثقافة العربية"إطالق فعاليات  .٩

القدس عاصمة  "الحكومة الفلسطينية المقالة أمس، انطالق الفعاليات التحضيرية الحتفالية         أعلنت  : )أ.ب.د(
وقال وزيـر   . مشيرة إلى اعتماد موازنة مبدئية إلحيائها تقدر بمليون دوالر        " ٢٠٠٩الثقافة العربية لعام    

ليات االحتفالية ومنحها   الثقافة في الحكومة المقالة أسامة العيسوي إنه يتعين تنظيم المشاركة في إحياء فعا            
  .أولوية خاصة على المستويين الرسمي واألهلي والداخلي والخارجي

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   االحتالل يزود غزة بأسمنت غير صالح للبناء:الحكومة المقالة .١٠

خدام حذرت وزارة األشغال العامة في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس، سكان قطاع غزة من اسـت               :غزة
وقال وكيل   .األسمنت الذي سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بدخوله مؤخراً، في عمليات بناء التسليح           

، "االسمنت الذي ورد للقطاع ال يصلح لالستخدام في عمليات بناء التـسليح           "الوزارة إبراهيم رضوان إن     
اله حتى اآلن إلى القطـاع مـن        االسمنت الذي يتم إدخ   "وأضاف أن    .داعياً المواطنين إلى عدم استخدامه    

األكيـاس  "، مشيراً إلـى أن      "، ويستخدم في أعمال التشطيب فقط     "بورتالند"الدرجة الثانية المعروف باسم     
  ".التي تحتوي على االسمنت مكتوب عليها باللغتين العربية واإلنجليزية بأنه من الدرجة الثانية
  ٢٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "التناغم مع الموقف الفلسطيني الموحد"سالمية في المخيمات الى القوى اإلزكي يدعو  .١١

في لبنان عباس زكي اتـصاالت مـن الـرئيس          " منظمة التحرير الفلسطينية  " تلقى رئيس ممثلية     :بيروت
النيابية سـعد الحريـري     " المستقبل"اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة          

وليد جنبالط ووزيرة التربية بهية الحريـري، تناولـت المعالجـات           " لنيابي الديموقراطي اللقاء ا "ورئيس  
الموقف السياسي الفلسطيني   "وأكد زكي أن    . الجارية لما حصل في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين        

ر فـي   داعم النطالق العهد الجديد والحكومة الجديدة، وان التعليمات أعطيت بالحفـاظ علـى االسـتقرا              
وعقد زكي سلسلة اجتماعـات شـدد    ".المخيمات وجوارها بما يريح القطر اللبناني الشقيق وشعبه الطيب    

التنـاغم  "فيها على منع اي خرق أمني في اي مخيم فلسطيني، داعياً القوى اإلسالمية في المخيمات الى                 
  ".مع الموقف الفلسطيني الموحد

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
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  لكن صفقة التبادل لم تبدأ بعد...  التهدئة مقابلالتهدئة :الزهار .١٢

عبر وزير الخارجية الفلسطيني السابق واحد ابرز قادة : زكي أبو الحالوة،  محمد ابو خضير-القدس 
وقال . محمود الزهار، عن احترامه الشديد وتقديره البالغ للكويت اميرا وحكومة وشعبا" حماس"حركة 

الكويتي للشعب الفلسطيني لم يتوقف، كما لم يتراجع الدعم السياسي الدعم "، ان "الراي"في لقاء خاص مع 
  ".والمعنوي
نعتز ايضا بان القيادات الشعبية الكويتية، سواء في البرلمان وغيره، تواصل دعمها لشعبنا : "واضاف

ا تمثل سندا قوي"، مشيرا الى ان الكويت "رغم وجود تحفظات تجاه مواقف مسؤولين فلسطينيين في السابق
  ".للشعب الفلسطيني يعينه على الصمود

كنا نأمل : "واسرائيل التي تمت االربعاء الماضي، اكد الزهار" حزب اهللا"وحول صفقة تبادل االسرى بين 
وكان من  (...) ٤٨ان يخرج عدد كبير من االسرى الفلسطينيين والعرب بموجبها خصوصا اسرى 

  ".الممكن ان يحقق حزب اهللا صفقة افضل
لزهار ان المسؤول االول عن اغالق المعابر خصوصا معبر رفح، هو رئيس السلطة محمود قال او

وهو يستخدم في ذلك اميركا واسرائيل، وبالتالي قال المصريون في االجتماع األخير "، )ابو مازن(عباس 
ل ان ال بد من اتخاذ اجراءات وان من خالل مساعيهم مع االوروبيين، وصلوا الى تفاهم مبدأي حو

  ".تكرار تجربة المراقبين الدوليين السابقة
، "الراي"وعن قضية صفقة تبادل االسرى عقب االجتماع األخير في القاهرة، رأى الزهار في حديث لـ 

". لم تبدأ حولها بعد، النه كان هناك لقاء، ونحن رأينا عدم عقده قبل انضاج الملف"ان المباحثات الجدية 
  ".حماس" اسما من قائمة ٨٥الم من ان اسرائيل وافقت على ونفى ما اوردته وسائل االع

احبطت محاولة اسرائيل الربط بين قضية الجندي المختطف في غزة جلعاد شاليت وفتح " حماس"واكد ان 
  .المعابر

حتى االن التهدئة مقابل التهدئة سائدة، لكن صفقة التبادل لم تبدأ بعد، "وعن التهدئة، اوضح الزهار، ان 
اما في ما يتعلق بموضوع .  ولم تستأنف٢٠٠٧ يونيو ١٣بدأت قبل مدة طويلة وتوقفت في وكانت 

اما . المعابر، فانها تفتح بطريقة جزئية لعوامل عدة، حيث يستخدمها الجانب االسرائيلي وسيلة ضغط
  ".العامل االخر، عدم وجود حجم تجارة متبادلة بين التجار على جانبي الحدود

وترى القاهرة ان آلية . ب المصري فتح معبر رفح اذا اصرت اسرائيل على رفض فتحهتعهد الجان"واكد 
فتح المعبر تكمن في بحث الموضوع بحضور وفد اوروبي ووفد يمثل ابو مازن ووفد يمثل حماس وربما 
يبدي االتحاد االوروبي موقفا ايجابيا، لكن مع االسف يصر ابو مازن على رفض المشاركة في ذلك 

  ".ن يستخدم قضية اغالق المعبر كوسيلة من وسائل الضغط على قطاع غزةويريد ا
حققت زيارتنا نتيجة ايجابية، ووضعنا : "للقاهرة، قال" حماس"وعن النتائج التي حققتها زيارة وفد من 

اشقاءنا المصريين في صورة الخروقات وناقشنا كيفية التخلص من هذه الخروقات كما نجحنا في وقف 
ئيل باغالق المعابر بعد كل اطالق صاروخ، كما وضعنا تصورنا كامال في ما يتعلق سياسة اسرا

بموضوع الية فتح المعبر من جانبنا بحيث يتم اعتماد هذه االلية اذا تحقق اشراف ثالثي من قبل سلطة 
  ".ابو مازن وحماس والمراقبين االوروبيين

تالي، كان من المفروض ان يتم بناء عليها اثرنا موضوع االسرى المحتجزين لدى مصر، وبال:"وتابع 
بناء موقف يتعلق بقضية تبادل االسرى، لكن بسبب موقف اسرائيل، تم تأجيل بدء هذه الجولة االولى من 

  ".الحوار غير المباشر لعدم نضج الملف
 حماس والشعب الفلسطيني كافة في أمس الحاجة لتحرير االسرى، ونحتاج الى االسراع في"واوضح ان 

تحقيق هذا الهدف، لكننا لسنا على استعداد ان نتنازل ابدا عن حقنا في اخراج ابنائنا من السجون 
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االسرائيلية وان تلبي الصفقة االحتياجات الوطنية واماني شعبنا ونحن في هذا االطار على استعداد ان 
  ".نتعامل النجاز الصفقة

السئلة ويسلم االجابات الى الجانب المصري يتوجب على الجانب االسرائيلي ان يجيب بعض ا: "وقال
  ؟"هل قضية رفض اسرائيل اطالق من تدعي ان ايديهم ملطخة بالدم ال تزال قائمة ام الغيت: وابرزها

لدينا االرادة والتصميم على عدم : "تملك ورقة واحدة هي شاليت، وقال" حماس"واستغرب من يدعي ان 
ملك ان نزعزع امن الجانب االسرائيلي بقضية المقاومة المعروفة التسليم بما تريده اسرائيل كما اننا ن

نحن لدينا خيار الشرعية التي نمثلها برفض االعتراف باسرائيل كما تتوافر لدينا . وهي قضية مهمة
  ".اوراق كثيرة يمكن ان نحقق من خاللها المكاسب

ئيل عن طريق رفض االعتراف تغيير المعايير التي جرت عليها المفاوضات مع اسرا" حماس"وعن نية 
مواقفنا مبدئية ورفضنا هذه االتفاقات النها اعترفت "بها او االعتراف باالتفاقات الموقعة معها، قال ان 

باسرائيل والقضية ليست تحسين شروط من اجل الوصول الى االعتراف، وهدفنا في المرحلة المقبلة ان 
تالل ونرمم ما دمره الفساد في السلطة السابقة ونعيد نصلب الموقف الفلسطيني وان نرمم ما دمره االح

  ".ترميم العالقات بيننا وبين الدول العربية ونفتح النافذة كاملة لكل من يأتي من الغرب ليتحدث وليستمع
" حزب اهللا"وعما اذا كان يتوقع انطالق مفاوضات صفقة تبادل مع اسرائيل بعد انجاز صفقة التبادل بين 

يمكن ان تنطلق هذه المفاوضات بشرط واحد هو ان يتوقفوا عن وضع معايير وشروط :"واسرائيل، اجاب
)  خطر على امن إسرائيل – خططوا – قتلوا إسرائيليين –على ايديهم دماء (ال يمكن ان نقبل بها 

  ".وعندها يمكن ان يصبح اطالق اي اسير تطلبه حماس امرا سهال
نا نأمل ان يخرج عدد كبير من االسرى الفلسطينيين والعرب ك: "واسرائيل، رد" حزب اهللا"وحول صفقة 

، وكنا نتمنى ان يخرج االسرى الخمسة ومن بينهم سمير القنطار في ٤٨بموجبها خصوصا اسرى 
فاسرائيل ال تحاصر . ال يمكن مقارنة وضع حزب اهللا مع وضعنا: "وتابع". الصفقة السابقة لكن لم يتم

وكان من ... ال تفصل بين جغرافيتهم وال تستخدم المعابر كوسيلة ضغطحزب اهللا او لبنان اقتصاديا و
  ".الممكن ان يحقق حزب اهللا صفقة افضل

واستهزأ من التهديدات باحتمال اجتياح عسكري اسرائيلي لقطاع غزة بعد االفراج عن شاليت، واعتبر 
نة، كانت تتمنى ان يتم هذا انها مخاوف يروجها بعض وسائل االعالم اإلسرائيلية وجهات فلسطينية معي"

الغزو قبل التوصل الى التهدئة، وما يمنع اسرائيل من االقدام على هذه المبادرة هو حجم الخسائر التي 
ستتكبدها قواتها، بمعنى اذا كانت الخسائر في الجانب الفلسطيني كبيرة، فلن تمر هذه ال في العالم العربي 

سرائيلية كبيرا، فانها ال تستطيع ان تمررها اي حكومة مهما وال في غيره، واذا كان حجم الخسائر اال
  ".كانت

الكرة االن في الجانب "وان كانت الكرة في الملعب اإلسرائيلي، رد الزهار انه ال يحب استخدام اصطالح 
االسرائيلي في ما يتعلق بتبادل االسرى، فعلى اسرائيل التزامات يجب ان تحققها حتى تتم صفقة التبادل 

  ".ستعيد شاليت ونخرج اسرانا ومعتقليناوت
حماس طلبت قبل عامين بضمانات من بينها ان ترعى مصر اتفاق تبادل االسرى لنضمن "وكشف ان 

لذلك اشطرتنا ان يوضع الجندي االسير لدى مصر ليتم التأكد ان : "، وقال"التزام اسرائيل تنفيذ بنوده
لتي تضمنتها قائمتنا، ونحن في انتظار ما لدى الجانب الصفقة تمت وان اسرائيل وافقت على االسماء ا

  ".االسرائيلي
كان على الجانب االسرائيلي ان يضع في حسبانه درسا عندما رفض اطالق القنطار في : "واضاف

الصفقة السابقة بحجة ان على يديه دم، فماذا حدث؟ اختطف حزب اهللا، جنديين اسرائيليين وسلمهما 
 حربا هزمت فيها وكانت خسارتها تفاوضيا وعسكريا وامنيا، وفقدت صورتها قتيلين، ودخلت اسرائيل
  ".كدولة لها هيبتها وال تقهر
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السبب هو غباء المفاوض االسرائيلي السابق، فلو اطلق القنطار في الصفقة السابقة النتهت "وقال ان 
من هذه التجربة ام هل سيستفيدون : القضية، ولما تكبدت اسرائيل ما تكبدته من خسائر، والسؤال

  ؟"سيكررون التجربة مع حماس في قضية تبادل االسرى
ان الحوار لم يبدأ ولن يتحقق ذلك اال اذا "، اكد الزهار "فتح"و" حماس"وعن آخر تطورات الحوار بين 

حدثت تحوالت وتطورات جديدة على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية وتوقعا لمفاجئات قد تحدث في 
 -ف المقبل واالنتخابات االميركية ومصير الحكومة االسرائيلية الحالية والمفاوضات الفلسطينيةالخري

  ".االسرائيلية
من يتابعها يحتاج الى كتابة مجلدات "واسرائيل، قائال ان " فتح"وسخر من المفاوضات التي تجري بين 
  ".عنها ولن يتمخض عنها اي شيء ايجابي

هناك مشروعا حضاريا كبيرا يمتد على طول البالد االسالمية، وهناك " ان واختتم الزهار حديثه بالقول
مشروع استعماري عدواني تقوده اميركا والغرب بصورة عامة، ويريدون ان ينتصروا في ما يسمونه 
الحرب العالمية الرابعة على ما يعتبرونه ارهابا، ويتوجب علينا ان نثبت قوة المقاومة في فلسطين وفي 

عددة، ويجب ان تمتد هذه المقاومة في العالم العربي واالسالمي الى اكبر مساحة ممكنة، الننا ال مواقع مت
نستطيع ان نأمن مكر اسرائيل وال من يقف خلفها، خصوصا ان دماءنا تنزف في افغانسان والعراق 

تحتاج الى وهذه الهجمة الكبيرة (...) ونزفت في فلسطين ولبنان واالن تنزف في الصومال والسودان 
ردة فعل قوية لردع هذه القوة النها اذا لم تردع ستسمر في غيها لتعيد ما يسمى باالمبراطورية االميركية 

 ".الجديدة
  ٢١/٧/٢٠٠٨الراي الكويتية 

  
  وفتح تنفي الوصول لـ خطوات عملية.. حماس ترى أن المطلوب حوار وليس مبادرات .١٣

كتب السياسي للجبهة لـ القدس العربي أمس االثنين قال صالح زيدان عضو الم: أشرف الهور - غزة
ان شخصيات تنظيمية وازنة أنهت قبل يومين إعداد وثيقة عمل تهدف إلى البدء في حوار وطني ينهي 

  .حالة االنقسام السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس
ادمة على طاولة بحث هيئة وقال زيدان  ان الوثيقة التي أعدت ستطرح للمناقشة خالل األيام القليلة الق

  ).وهي مشكلة من تنظيمات تنضوي تحت لواء منظمة التحرير(العمل الوطني، 
وفي ردها على الوثيقة قالت حركة حماس ان المطلوب في الوقت الحاضر جمع الطرفين المتخاصمين 

  .على طاولة الحوار، وليس مبادرات جديدة) فتح وحماس(
لـ القدس العربي األفضل إلنهاء الخالف القائم هو جمع  في حماس القيادي إسماعيل رضوان .دوقال 

قيادات حركتي فتح وحماس على طاولة الحوار، ليتم االتفاق بينهم على أسس الحل، وليس مبادرات 
  .جديدة، الفتاً الى وجود مبادرات سابقة وافقت عليها حماس لكن الفيتو األمريكي حال دون تنفيذها 

 حديثه هل تستطيع هذه التنظيمات والشخصيات الفلسطينية أن تجمع فتح وحماس وتساءل رضوان خالل
وأشار  .على طاولة الحوار، مجدداً موقف حركته من الحوار القائم على قاعدة ال غالب وال مغلوب

رضوان الى أن حركته هيأت كل المناخات الالزمة لبدء الحوار، من خالل وقف الحمالت اإلعالمية، 
  . وجود أي معتقل سياسي في السجون التي تخضع إلشراف حركة حماس في غزةمؤكداً عدم

 زكريا األغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول تنظيمها في قطاع غزة وجود .دإلى ذلك، نفى 
ونقل عن األغا قوله في تصريحات صحافية ال أستطيع القول  .خطوات عملية إلنهاء الخالف الفلسطيني

  .وات عملية على أرض الواقع حول الحوار أو لتنفيذ مبادرة الرئيس عباسان هناك خط
  ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  اعتقال النائبة منصور يهدف إلى تعمد إهانة الفلسطينيين وتقويض الشرعية : البردويل .١٤
تقال  صالح البردويل اع.دفي المجلس التشريعي " حماس"اعتبر الناطق اإلعالمي باسم كتلة حركة : غزة

 بان شكل من أشكال التعمد في إهانة ]الضفة الغربية [قوات االحتالل للنائب منى منصور في نابلس
الشعب الفلسطيني وتقويض الشرعية الفلسطينية، وضرب البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في الضفة، 

وندد البردويل  .علن قريبابين سلطة رام اهللا والدولة العبرية ست" صفقة مشبوهة"والتحضير لما اسماه 
جريمة هدفها المزيد من ضرب الشرعية الفلسطينية والتعدي على خيار "باعتقال منصور، معتبرا ذلك 

  ".الشعب
 ٢١/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
 حماس وفتح تضعان إكليل زهور مشترك على أضرحة الشهداء في حي الشيخ رضوان   .١٥

ماس ابراهيم ابو النجا وغازي حمد بوضع اكليل من شارك القياديان في حركتي فتح وح: رأفت الكيالني
الزهور على اضرحة الشهداء بمبادرة من جبهة النضال الشعبي التي نظمت زيارة للمقبرة في حي الشيخ 

 .رضوان بمدينة غزة، داعية اليها فصائل العمل الوطني
على  طاع غزة،وأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وسكرتيرها في ق

، "ضرورة العمل بكل جهد من أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية كشرط أساسي لالنتصار
  .معتبرا هذه الفعالية الوحدوية التي شملت كافة القوي الوطنية واإلسالمية خطوة باتجاه استعادة الوحدة

رنا في ظرف غير هذا الظرف وأن ال جئنا اليوم وكنا نتمنى أن يكون حضو: "ومن جهته قال أبو النجا
تكون وحدتنا قد تمزقت وأن نكون أوفياء لدماء شهدائنا، لقد ترك الشهداء لنا الوصايا الذي كانت كفيلة 

  ".بأن تشكل لنا طريقاً نسلكه، ولكن لم نحافظ على وصاياهم
سام هي مصاب جلل إن وحدة الفلسطينيين هي صمام األمان وهي سر قوتهم وأن االنق: "وقال غازي حمد

، مضيفا نحن نقول بكل وضوح أن العودة إلي حضن الوطن " وألم ال يرضى به أحد من أشقاء الوطن
هو أملنا وطموحنا وهو همنا الذي نفكر فيه ليالً، وناشد من مقبرة الشهداء إلى العودة للوحدة الوطنية 

 .وضرورة نبذ الفرقة واالنقسام الفلسطيني
 ٢١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
    شهداء٧فلسطينيو الشمال يوّدعون : نانلب .١٦

شهداء هـم    عصر أمس، جثامين أربعة   ] شمال لبنان [ شيع مخيم البداوي    :  عبد الكافي الصمد   - البداوي
الجهاد اإلسالمي، في مأتم مهيب حـضره ممثلـو فـصائل    ، و المجلس الثوري ،  جبهة النضال من  فوزي  

ال، وممثلو عدد من مسؤولي األحزاب اللبنانية وحشد مـن          المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشم     
بدوره شيع مخيم نهر البارد، بمشاركة       .أهالي المخيم الذي خرج عن بكرة أبيه الستقبال الشهداء العائدين         

  .الجهاد اإلسالمي و الجبهة الشعبيةمن  شهداء آخرين ٣اآلالف من أبنائه، جثامين 
اإلسالمي إلى ذويه في محلة القبة تمهيداً لنقله الى مسقط رأسه في بلدة              الجهاد    شهيد من    كما سلّم جثمان  

ظهر اليوم الثالثـاء    ) جبهة النضال (شهيد من    تمهيداً لدفنه، وسيشيع جثمان      ]شمال لبنان  [ عكار –البيرة  
 .في جامع طينال في طرابلس، قبل مواراته في مدافن العائلة في محلة باب الرمل

  ٢٢/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
  هدوء في مخيم عين الحلوة بعد االشتباكات األخيرة ومساعي لعقد مصالحة  .١٧

دخل الوضع االمني في مخيم عين الحلوة الى غرفة العناية الفائقة مجددا، بعد ان تدخلت عوامـل                 : صيدا
  . من جهة ثانية" عصبة االنصار"وخلفها " جند الشام"من جهة و" فتح"عدة للجم الصراع الخفي بين حركة 



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١١٤٦:         العدد                  ٢٢/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

باذال مساعيه للتهدئـة، وعمـل علـى        " الخط الساخن "دخل امام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود على         و
تلطيف االجواء بين القوى المتصارعة، وامن اتصاال هاتفيا طويال بين كل من ممثل السلطة الفلـسطينية                

ـ        " أمير عصبة االنصار  "في لبنان عباس زكي، و     ع مـسؤول   الشيخ ابو طارق السعدي من جهة ثانية، وم
وعلم ان االتصالين تخللهمـا عتـاب       . الحركة االسالمية المجاهدة الداعية االسالمي الشيخ جمال خطاب       

ومن ثم اتفاق على التهدئة وتجنيب المخيم نيران الفتنة الداخلية، بعد ان كانت لهجـة المخاطبـة قاسـية                   
  . وحادة بداية

وسعا في منزل قائد الكفاح المسلح الفلـسطيني        وتؤكد مصادر متابعة، ان الشيخ حمود سيرعى اجتماعا م        
ولجنة المتابعـة واللجـان     " فتح"وحركة  " عصبة االنصار "منير المقدح في المخيم، في حضور مسؤولي        

  .  والعصبة ووضع حد الي تدهور" فتح"الفلسطينية، بهدف ترطيب االجواء في المخيم وانهاء القطيعة بين 
لحلوة امس بيانا شديد اللهجه اعتبرت فيه ما حـصل فـي المخـيم              واصدرت القوى االسالمية في عين ا     

عملية اغتيال مقصودة من طرف لم يتعرض الطالق نار، وقالت اننا ندين ونستنكر الجريمة، وال يمكن                
ان نقبل باستهداف اخواننا واهلنا في مخيم عين الحلوة، وان اطالق النار في الطرقات واستهداف ارواح                

  ". ن ومرفوض، وان تكريس هذا النهج هو تشريع للقتل ونشر الفوضىالناس هو عمل مدا
  ٢٢/٧/٢٠٠٨السفير     

  
 من محاولة اغتيال بجنوب لبنان" جند الشام"نجاة قيادي في  .١٨

جند " ذكرت مصادر أمنية أمس االثنين أن أبو رامز السحمراني القيادي في جماعة : )د ب أ( - بيروت
وكان مسلحون مجهولون قد فتحوا  .بجنوب لبنان" عين الحلوة"في مخيم نجا من محاولة اغتيال " الشام

نيران أسلحتهم االلية على منزل السحمراني في المخيم الكائن شرق مدينة صيدا بجنوب لبنان فجر 
  .االثنين ولكنهم لم يتمكنوا من إصابة صاحب المنزل

 ٢٢/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
    األولى التي اعترفت بحق الشعب اليهودي في بيت قومي كانتال ننسى أن بريطانيا: اولمرت .١٩

 رداً على خطاب رئيس الحكومة البريطانيـة غـوردن          قال اولمرت في خطابه   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 ال ينسون حقيقة أن الحكومة البريطانية كانت األولـى التـي            "إسرائيل" إن مواطني    بروان في الكنيست،  

المفاوضـات مـع    أمـا بخـصوص     .  بيت قومي في وطنه التاريخي     اعترفت بحق الشعب اليهودي في    
 مواصلة  اً براون ناشدم.  من القضايا ما زال من دون حل، لكنه قابل للجسر          ن عدداً أ فاعتبرالفلسطينيين،  

   .اتباع موقف صارم تجاه حماس
  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  روطنتنياهو يؤكد لبراون االستعداد للسالم مع الفلسطينيين ضمن ثالثة ش .٢٠

ضـرورة  بخطاب رئيس الحكومة البريطانية في الكنيست على        ترحيبية  ال ته كلم فيأكد نتنياهو    :وكاالت
 استعداده لسالم مع الفلـسطينيين   من جهة أخرى  وأعلن ،السعي لمواجهة خطورة التسلح النووي اإليراني     

وتنفيـذ  " اإلرهابيـة "والقضاء على التنظيمـات     " إسرائيل "ـفي إطار شروط ثالثة هي، ضمان األمن ل       
  . الغربية من خطورة أي انسحاب من الضفةالخطوات المتفق عليها على مراحل، محذراً

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ليفني تطالب براون بتغيير القوانين البريطانية لتجنب اعتقال قادة متهمين بجرائم حرب .٢١
أوامر االعتقال الصادرة بحق العديد      قضيةون   لقائها برا  خالل ليفني   رحتط:  زهير اندراوس  - الناصرة

حيـث   . بتهمة ارتكـاب جـرائم حـرب       من الشخصيات اإلسرائيلية األمنية منها والسياسية في بريطانيا       
 تغييـر القـوانين     ى بالعمل عل  مطالبة ."إسرائيل" القادة في    ىيثير الكثير من اإلحباط لد    ذلك  أن   اعتبرت

  .ذلك التي تسمح بةبريطانيال
  ٢٢/٧/٢٠٠٨ العربي القدس

  
 دعوة باراك للتعتيم اإلعالمي على صفقة شليطل "إسرائيل" في رفض .٢٢

 دعوة باراك، فـرض     "سرائيلإ"عالمية وقضائية وسياسية في     إوساط  أرفضت   : نظير مجلي  - تل أبيب 
 هـذه   أناعتبـرت   حيـث   . عالمي على المفاوضات مع حماس بشأن صفقة اطالق سراح شليط         إتعتيم  

 وشدد  .سرائيلي من التأثير على قرارات القيادة السياسية      الخطوة دكتاتورية خطيرة هدفها منع الجمهور اإل      
ن مثل هذا القرار لن يمر      أ علىمعلق الشؤون القضائية في االذاعة االسرائيلية الرسمية، موشيه هنغبي،          

اداء دورها الجماهيري في مواجهة      على   صراراًإسرائيلية نضجت وأصبحت أكثر     عالم اإل سائل اإل وألن  
ن أ ،رأى نائب في الكنيست من المعارضين لباراك في حزب العمـل  في حين   .النزعات العسكرية للقيادة  

 "سـرائيل إ"ن  أ موضـحاً . حسابات شخصية وحزبية ضد أولمرت    هو  هدف الحقيقي من فرض الرقابة      ال
  .شخصية وحساباته الحزبية الضيقةمبتلية اليوم بقائدين يسخر كل منهما كل شيء لمصلحته ال

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  تؤكد لبان كي مون نيتها االلتزام بإطالق سراح أسرى فلسطينيين"إسرائيل" .٢٣
، خالل األسبوع الجاري، برسالة إلى بان كي مون، تؤكد فيها على نيتها تنفيذ التزامهـا                "إسرائيل"بعثت  

 المـسؤول  وأوضح   .طار اتفاقية تبادل األسرى مع حزب اهللا      بإطالق سراح أسرى فلسطينيين، وذلك في إ      
 هي وحدها ستقرر في هوية وعدد       "إسرائيل"عن المفاوضات بشأن األسرى والمفقودين، عوفر ديكل، أن         

  .األسرى الفلسطينيين المنوي إطالق سراحهم
  ٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  الموساد يستعد لتنفيذ موجة اغتياالت ضد قيادات حزب اهللا .٢٤

ذكرت تقارير إخبارية وصحفية إسرائيلية أن جهاز الموساد، باشر فـي           :  حسن مواسي  -س المحتلة   القد
االستعداد لتنفيذ عمليات اغتيال في صفوف حزب اهللا، وذلك في محاولة للرد على الصفعة الشديدة، التي                

  . األخيرة، خالل صفقة تبادل األسرى"إسرائيل"ـوجهها الحزب ل
  ٢٢/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
   ضغطت ولم تنجح بالتحريض دولياً على سالح حزب اهللا "إسرائيل": هآرتس .٢٥

تمارس حكومة أولمرت حالياً، في إطار السعي لتوسيع تفويض القوات الدولية العاملة في جنوب لبنـان                
إال أن   . ، ضغوطا مكثفة على الدول األوروبية إلقناعها بتعاظم خطـورة تـسلح حـزب اهللا              )اليونيفيل(
  . حتى اآلنأن هذه الضغوط لم تجد نفعاً ذكرت نقالً عن مصدر سياسي إسرائيلي، آرتسه

  ٢٢/٧/٢٠٠٨السفير 
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 اعتقال الجندي اإلسرائيلي منفذ جريمة إطالق النار على معتقل فلسطيني للتحقيق معه  .٢٦
ـ  الشرطة العسكرية اإلأن : تل أبيب من ٢٢/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسـط   نشرت  دياًسرائيلية اعتقلـت جن

صابته بجراح، بعد اعتقاله    إطالق الرصاص على شاب فلسطيني، من قرية نعلين، و        إللتحقيق معه بتهمة    
 ألمر من قائده، الـذي      فاجأ الجندي المحققين باإلعالن انه فعل ذلك تنفيذاً       قد  و. ووضع األغالل في يديه   

ات اليهودية اليـسارية،    وفي المقابل، أصدرت التنظيم   . ألح عليه وصرخ في وجهه لكي يطلق الرصاص       
ن الجـيش يتـصرف دائمـا بهـذه         أ أعلنت فيه    التي تشارك في المظاهرات ضد الجدار في نعلين، بياناً        

  .الفظاظة والعدوانية
نـه فـوجئ   أقال خالل استجوابه الضابط المسؤول أن : نقال عن وكاالت   ٢٢/٧/٢٠٠٨السفير  وذكرت  

ن الحـادث   أ مبيناً. ن يكتفي برفع بندقيته لترهيب الفلسطيني     بلغ الجندي بأ  أبإطالق النار، مشيراً الى أنه      
ن الجيش اإلسرائيلي جيش أخالقي يتصرف      أ فأكد من جهته  باراك،  إيهود  ما  أ. نتج عن سوء تفاهم بينهما    

سـرائيلي  ن الحادث مخالف للقواعد وغير مقبول وال يمثل الجيش اإل         أ اًمبين ،وفقاً لمعايير القتال النظيف   
  .وقيمه

  
  قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيينز عدالة يطالب بعدم التصويت على تعديالت مرك .٢٧

، ٤٨ أراضـي    للدفاع عن حقوق األقلية الفلسطينية داخل       مركز عدالة   طالب :زهير اندراوس  - الناصرة
 التعـديالت المقترحـة     ى بعدم التصويت عل   ،رسالة لرئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست      من خالل   

 قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين، التي من المفروض أن تصوت عليها اللجنة تحضيرا للقراءة               ىعل
 قانون اعتقال إداري يشمل بنود أكثر تـشديدا مـن           نيدور الحديث ع  حيث  . الثانية والثالثة في الكنيست   
  .االعتقال اإلداري العادي

  ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  النسكي ال يحّسن صورة أولمرتاالستجواب المضاد لتا .٢٨
لم يستفد اولمرت كثيراً، على الصعيد الشعبي تحديداً، من نجاح محاميه في إحـراج موشـيه                 :الناصرة

، حين كـان رئيـساً      ولمرتتاالنسكي لدى استجوابهم له في شأن إفادته قبل نحو ثالثة أشهر بأنه حول ال             
ن مئة ألف دوالر كتبرعات وقـروض بـشكل منـاف            للصناعة والتجارة، أكثر م    لبلدية القدس ووزيراً  

أن نشرت صحيفتا معاريف ويديعوت أحرونوت في اليومين األخيرين          خصوصاً بعد    .للقانون اإلسرائيلي 
محاوالت اولمرت  حيث تم إظهار    . النص الكامل لتحقيقين أجرتهما الشرطة مع اولمرت في هذه القضية         

 متورط فعالً في تلقي     ه وفي الوقت ذاته تؤكد أجوبة أخرى أن       التحايل على المحققين في عدد من أجوبته،      
  .أموال بطريقة غير قانونية

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

  مع ليفني  أولمرت بين الئحة االتهام الوشيكة وحربه .٢٩
أعلن المدعي العام اإلسرائيلي موشيه الدور أن جلسة ستعقد في القريب لـدى المستـشار               : حلمي موسى 

احيم مزوز بهدف تقويم القرائن المتوفرة واتخاذ القرار بشأن تقديم الئحة اتهام ضـد     القضائي للحكومة من  
، وفي معرض السعي لالنتهـاء       من اولمرت  مسأذلك، طلبت الشرطة اإلسرائيلية،      إلى   .  أم ال  اولمرت

ومن الجائز أن هـذه الـساعات       . قضية، تخصيص أربع ساعات للتحقيق معه في أقرب وقت        ال  هذه من
بدا من دخول النائب العام مباشرة إلى الحلبة        قد  و. لتحقيق مكثف، قبل الجلسة المقررة لدى مزوز      مطلوبة  

اإلعالمية والرد على تقديرات وتعليقات طاقم الدفاع عن أولمرت، أن الئحة االتهام ضد رئيس الحكومة               
ء مـا تعلـق منهـا       وهذا ما أضاف كثيراً إلى حالة التأهب القائمة في الحلبة الـسياسية، سـوا             . مؤكدة
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وعلى هذا الـصعيد    . باالنتخابات التمهيدية في كديما أو اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة في الكنيست           
ن أوذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسـرائيلي        . انفجر، أمس، الخالف على أشده بين أولمرت وليفني       

ديما والحكومة، ليس فقط النعدام خبرتها وإنما       أولمرت قال لمقربيه إن ليفني تفتقر إلى أي أساس لقيادة ك          
 أنهـا   كمـا  دساسة تطعن في الظهر وهي غير أهل للثقة،          ها أن موضحاً. ألنها تفتقر أصالً لخامة الزعامة    

  .األقل جدارة بين كل المتنافسين على الزعامة في الحزب
  ٢٢/٧/٢٠٠٨السفير 

  
 لرئاسة الحزب مجلس كاديما يصادق على تقديم اإلنتخابات التمهيدية  .٣٠

/ صادق مجلس حزب كاديما، بعد تراشق بالتهم، على تقديم موعد االنتخابات التمهيدية إلى شهر أيلـول               
  . عضوا١٨٠ً، من بين  صوتا٩١ًتعديل النظام الداخلي للحزب  حيث نال .سبتمبر القادم

  ٢١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  هزائم في التصويت على نزع الثقة٣ائتالف أولمرت يمنى بـ .٣١
ي االئتالف الحكومي اإلسرائيلي بثالث هزائم، في التصويت على حجب الثقة، والتي أجريت بعد ظهر               من
يشار إلى أنها المرات األولى التي يخسر فيها االئتالف في تصويت حجب الثقة             فيما  .  في الكنيست  ثنيناإل

يت، وإنما هو تصويت    منذ تشكيل حكومة أولمرت، مع اإلشارة إلى أنه ال يوجد مغزى عملي لهذا التصو             
  . صوتا إلسقاط الحكومة٦١ لعدم توفر أغلبية رمزي فقط، نظراً

  ٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   عاما٢٠ًاألقل منذ هو عدد المتجندين للجيش اإلسرائيلي : يديعوت أحرونوت .٣٢
وأشارت إلى أن    . عاماً ٢٠ديعوت أحرونوت أن عدد المتجندين للجيش اإلسرائيلي هو األقل منذ           ي ذكرت
 سنوات، ووصـلت    ٤ديث هو عن رقم قياسي في هبوط عدد المتجندين للجيش، وهو اتجاه قد بدأ منذ                الح

ويتضح أن السبب المركزي لهذا التراجع نابع من انخفاض عدد الوالدات، عالوة على              %.١٢النسبة إلى   
 إلى  . المجندين  في جيل الخدمة العسكرية، واإلشارة هنا إلى آالف        "إسرائيل"انخفاض عدد المهاجرين إلى     

. تشير التقارير إلى خيبة أمل الجيش من المجندات بسبب عدم أخذ دور في التخصـصات القتاليـة                ذلك  
 إلـى   هنمـن % ٢ سنوات، إال أنه لم يتوجه سوى        ١٠وبالرغم من فتح هذا المجال أمامهن منذ أكثر من          

 ٣، حيث يتنافس    "غوالني"وحدة  ويتضح أيضا أن المجندين يفضلون أساسا التوجه نحو          .الوحدات القتالية 
تشير معطيات   من جهة أخرى     .٢٠٠٧مجندين على كل مكان فيها، بالمقارنة مع تنافس مجندين في العام            

 فـي   من الفتيات ال يتجندن للجيش، كما أن هناك ارتفاعاً        % ٤٤شعبة الموارد البشرية في الجيش إلى أن        
 ، حيـث ة العسكرية ألسباب دينية في السنوات األخيرة      نسبة الفتيات اللواتي يحصلن على إعفاء من الخدم       

  %.٣٣,١تصل النسبة اليوم إلى 
  ٢١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في الجليل٤٨فلسطينيي  تخطط لبناء مدينة جديدة ل"إسرائيل" .٣٣

ن الحكومة كلفت وزارة الداخليـة التخطـيط لبنـاء       أسرائيلي أمس   إعلن مصدر رسمي    أ :القدس المحتلة 
  .ألقلية العربيةيل مخصصة لمدينة جديدة في الجل

 ٢٢/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   بدأ يتأثر بتداعيات التباطؤ االقتصادي العالمي"إسرائيل" اقتصاد :ستانلي فيشر .٣٤
ن االقتصاد اإلسرائيلي بدأ يتأثر     أ المركزي ستانلي فيشر أمس،      "إسرائيل"أعلن محافظ مصرف     :وكاالت

علـى مـدى الـسنوات      تي شوهدت   ائالً أن فترة النمو السريع ال     بتداعيات التباطؤ االقتصادي العالمي، ق    
  .الخمس الماضية ربما أوشكت على نهايتها

  ٢٢/٧/٢٠٠٨السفير 
  

  سرائيلي في نواكشوط يفسد احتفال السفير المصري بثورة يوليوالسفير اإلحضور  .٣٥
رغوب فيه بامتياز في    سرائيلي بنواكشوط الشخص غير الم    بات السفير اإل  :  عبد اهللا ولد السيد    -نواكشوط  

.  لمن يعرفه من الموريتانيين    موريتانيا بعد أن شكل حضوره المناسبات الرسمية وداخل البقاالت إحراجاً         
، حفلة نظمتهـا أمـس الـسفارة المـصرية           أفشل بحضوره الذي بات مزعجاً     وذكر في هذا الصدد أنه    
ألحزاب السياسية  اوجيء عدد من قادة     ف حيث   . ثورة الثالث والعشرين من يوليو     ىبنواكشوط بمناسبة ذكر  

، األمر الـذي    الموريتانية وممثلي هيئات المجتمع المدني أثناء حضورهم الحفل بوجود السفير اإلسرائيلي          
  . في المكان ومرجاًمما أثار هرجاً، مغادرة الحفلةب ى المسارعة إلدفع العديد منهم

  ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  

 لصرف انتباهه عن البؤر االستيطانية جيشال مشاكل مع ونالمستوطنون يفتعل: تقرير .٣٦
ساليبهم في الـصراع ضـد إخـالء         الغربية أ  طور المستوطنون في الضفة    ي : معاريف - روعي شارون 

االسرائيلي والمركبات العسكرية والمس بمواقع       بدأوا بالمس بامالك الجيش    ومؤخراً. المواقع االستيطانية 
كل هذا، في الوقـت     .  في ذلك تلك غير المرتبطة مباشرة باالخالء ذاته         بما - الجيش داخل المستوطنات  

اإلسـرائيلية  صرف اهتمام القـوات     وذلك بهدف   . الذي يواصلون فيه الحاق الضرر باالمالك الفلسطينية      
  . بمهمات غير متوقعةىعن ساحة االخالء، لتعن

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
   طفالً منذ بدء تهدئة غزة٤٣ أسيراً في الضفة بينهم ٣٩٥: تقرير .٣٧

أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية أن سلطات االحتالل كثفـت           :  ميسرة شعبان  -غزة  
عمليات االعتقال التعسفي في الضفة الغربية على الرغم من تهدئة قطاع غزة، حيث وصل عدد المعتقلين                

ن بين  أئرة اإلعالمية في الوزارة رياض األشقر        مدير الدا  أوضحو . فلسطينياً ٣٩٥منذ اتفاق التهدئة إلى     
ـ   ٤٣المعتقلين أكثر من      نساء قامت سلطات االحتالل بإطالق سراح احـداهن         ٣ عاماً و  ١٨ طفالً دون ال

  .بعد التحقيق معها ميدانياً لعدة ساعات
  ٢٢/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
   بدائيةصواريخب قصفهمفلسطينيون يتهمون مستوطنين ب .٣٨

قال أهالي قريتي أودلة وعورتا جنوب مدينة نـابلس فـي الـضفة الغربيـة إن                :  وليد عوض  -نابلس  
اتهم األهـالي   حيث  . قوع أضرار بويتسببا  دون أن   مس  أقريتين  الصاروخين بدائيي الصنع سقطا خارج      

 ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الـشرطة اإلسـرائيلية         ىنفمن جهته   و .المستوطنين بإطالق الصاروخين  
 دون أن .  فلسطينيين أشعلوا النار في قذيفة فسفورية متروكـة        ن أطفاالً مشيراً إلى أ  . ريخإطالق أي صوا  

  . من التفاصيل مزيداًييعط
  ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١١٤٦:         العدد                  ٢٢/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  مؤتمر فلسطيني لالستثمار في لندن قبل نهاية العام .٣٩
ين الفلسطينية ن الحكومتإقال المدير التنفيذي لمؤتمر فلسطين لالستثمار حسن ابو لبده  :رام اهللا

والبريطانية تابعتا دراسة تعهد الحكومة البريطانية تنظيم مؤتمر في لندن قبل نهاية العام لجذب 
قبيل الزيارة االخيرة لرئيس الوزراء البريطاني وذلك  ،االستثمارات االجنبية الى االراضي الفلسطينية
لمؤتمر سيعرف رجال االعمال ن اأوضح أو. "سرائيلإ"غوردن براون الى االراضي الفلسطينية و

ن التركيز سيكون على القطاع أ الى االوروبيين على فرص االستثمار في االراضي الفلسطينية، مشيراً
  .المالي بفروعه المختلفة وعلى البنية التحتية والسياحة

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

 ر اإلسرائيليصناعات فلسطين تلتقي بنابلس لدعم اقتصادها وكسر الحصا .٤٠
 إلى تنظيم  نابلس تسعى شخصيات اقتصادية والغرفة التجارية بمدينة:عاطف دغلس -ة الغربية الضف

. معرض الصناعات الفلسطينية بالمدينة في التاسع من الشهر القادم لدعم الصناعات وتشجيع االستثمار
رضت خالل  أن نابلس تع في هذا السياق، حسام حجاويفي المدينةصناعة التجارة وال رئيس غرفة بينو

واعتبر القطاع التجاري أكثر . سبع سنوات لخسائر غير مباشرة تجاوزت مئات ماليين الدوالرات
 أشارمن جهته و.  مليون دوالر٣٠القطاعات تعرضا للتخريب نتيجة االجتياحات، إذ تجاوزت خسائره 
سابيع األربعة األ خسائر  إلى أناألمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين بمدينة نابلس شاهر سعد

 ماليين دوالر جراء التوغالت اإلسرائيلية ومداهمة الجمعيات وإغالقها مما أثر على ٣  تجاوزتاألخيرة
  .األسر الفقيرة واأليتام

  ٢١/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  شاحنة مساعدات أردنية تتوجه الى الضفة والقطاع .٤١

فلة مساعدات محملة بالمواد التموينية والدوائية الى تسير الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية اليوم قا: عمان
الضفة الغربية وقطاع غزة لالسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الظروف الصعبة 

 طن من المواد التموينية المختلفة واألدوية ٢٠٠ شاحنة تحمل ١٥وتتألف القافلة من . التي يمر بها
 شاحنات الى غزة، ٨ شاحنات الى الضفة الغربية، فيما ستتوجه ٧نها واللوازم الطبية، اذ سيذهب م

  . وستوزع من خالل الهالل األحمر الفلسطيني ووكالة الغوث الدولية
  ٢٢/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  اعتقاالت في صفوف التّيار السلفي في مخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين: األردن .٤٢

 األمنية األردنية حملة اعتقاالت منذ الجمعة الماضي شملت ثالثة نفّذت األجهزة:  نبيل غيشان-عمان 
من اجل جمع المعلومات لحل )  كيلومترا شمال عمان١٣(مساجد في مخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين 

لغز الهجوم المسلح الذي نفذه شاب اردني على باص يقّل اعضاء الفرقة السمفونية التابعة لجامعة الروح 
لكسليك مساء االربعاء الماضي قرب المدرج الروماني االثري وسط عمان، والذي ادى الى  ا-القدس 

إن " الحياة"وقال مصدر امني مطلع لـ. اصابة ستة اشخاص بجروح ومحاولة المهاجم االنتحار بمسدسه
و بكر مسجد خالد بن الوليد، ومسجد اب(الحملة األمنية شملت والد المهاجم وثالثة مساجد في المنطقة 

، وهي معروفة بتردد أفراد من الجماعات السلفية الجهادية عليها، )الصديق، ومسجد عمر بن الخطاب
وتحاول األجهزة . إضافة الى ورود معلومات عن تردد المهاجم الحدث ثائر الوحيدي على تلك المساجد

لك المال لشراء األمنية معرفة الجهة التي زودت المهاجم المسدس، وهو عاطل عن العمل وال يمت
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مسدس، او الجهة التي دفعته الى القيام بمثل هذا العمل رغم ان سجله الجرمي لدى الجهات األمنية 
  .نظيف، وليس لديه سوى قضايا جنائية عادية

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
 األردن يدرس اإلفراج عن األسرى المحررين األربعة .٤٣

عن أن الحكومة تدرس حالياً " االتحاد"مس لـكشفت مصادر حكومية أردنية أ:  جمال إبراهيم-عمان
الموجودين حالياً في سجن قفقفا شمال البالد، غير " األسرى المحررين األربعة"اتخاذ قرار باإلفراج عن 

ورجح نقيب . أن المصادر ذاتها أفادت بأن اإلسرائيليين ال يزالون يعارضون الخطوة األردنية المتوقعة
تفرج السلطات في غضون أيام قليلة عن األسرى األربعة "لعرموطي أن المحامين األردنيين صالح ا

وقالت المصادر إن الجانب األردني بدأ سلسلة اتصاالت مع ". استناداً إلى مسؤول في وزارة الداخلية
السلطات اإلسرائيلية إلعالمها بعزمه اإلفراج عن األسرى األربعة، بعد اإلفراج عن األسرى اللبنانيين 

  .ة تبادل مع حزب اهللا تمت األربعاء الماضيضمن صفق
  ٢٢/٧/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية 

  
   "إسرائيل"زعم أن نصر اهللا عرض وساطته بين حماس ومصدر إسرائيلي ي: القدس العربي .٤٤

قال المعلق السياسي للقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي التجـاري، أمنـون           :   زهير اندراوس   - الناصرة
المعروف بصالته الوطيدة جدا مع صناع القرار في تل أبيب مـن المـستويين الـسياسي                ابراموفيتش،  

كشف له أن األمين العام لحزب اهللا، الشيخ حسن         إسرائيلي وصف بإنه رفيع المستوى      واألمني إن مصدر    
د  وحماس خالل لقائه مع الوسيط األلماني، غيرهـار        "إسرائيل"قدم االقتراح بأن يتوسط بين        ،نصر اهللا 

ووفق التلفزيون اإلسـرائيلي     . وحزب اهللا  "إسرائيل"كونراد، الذي توصل إلي صفقة التبادل األخيرة بين         
 رفضت العرض ألنها لم ترد إعطاء حزب اهللا وزعيمه فرصـة            "إسرائيل"فإن السيد نصر اهللا قال له إن        

  .هذه الوساطة لتعزيز مكانته في العالم العربي ولقناعتها بأن حماس لن تكون معنية بىأخر
  ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وساطة إيطالية بين عائلة شاليت وحماس : مصدر مصري .٤٥

علمت الحياة أن المسؤول اإلسرائيلي عن ملف صفقة تبادل األسرى عوفر :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ة تبادل ديكل التقى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، الخميس الماضي، للبحث في صفق

حماس لن تتزحزح عن موقفها "وقال مصدر مصري موثوق، إن . وحركة حماس" إسرائيل"األسرى بين 
، معتبرا أن موافقة ""إسرائيل" اسماً في القائمة التي حملتها مصر إلى ٤٥٠المطالب باإلفراج عن الـ

ين العام للجبهة الشعبية االم(البرغوثي أو ) امين سر حركة فتح في الضفة مروان(على إطالق " إسرائيل"
وأوضح أن العقدة في الصفقة هي فقط ". سعدات أو االثنين معاً لن يغير من موقف حماس) احمد

التوقيت وأمور أخرى باستثناء األسماء تعتبرها حماس شكلية، أما األسماء فهي المسألة : "األسماء، وقال
  ".الحاسمة

رغوثي مبدئيا، لكنها تشددت في اإلفراج عن سعدات لم تكن تعارض إطالق الب" إسرائيل"" وكشف أن 
وعن "". إسرائيل" اسما التي وافقت عليها ٧٠البرغوثي كان من ضمن الـ(..) وكانت تعارض إطالقه 

في مصر من أجل تفعيل هذه الصفقة، " إسرائيل"المحادثات غير المباشرة المزمع عقدها بين حماس و
ريدون أن يجلسوا مباشرة مع حماس من أجل حل هذه اإلشكالية اإلسرائيليون كانوا ي: "أجاب المصدر

اإلسرائيليون طلبوا من خالل المصريين إجراء ... واإلفراج عن شاليت وال يشعرون بأي حرج من ذلك
مفاوضات مباشرة مع حماس، لكن الحركة رفضت، ومن هنا كان الحل المناسب هو محادثات غير 
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لمصدر أن ايطاليا تلعب دورا عاماً من خالل وساطة إلجراء وأوضح ا". مباشرة لحلحلة المسألة
االتصاالت بين عائلة شاليت ومسؤولين من حماس، مشيرا إلى أن وفودا ايطالية على اتصال بقيادات 

هي معنية بلعب دور، ولديها أدوات هي : "وأضاف. حماس في غزة، وان الزيارات إلى غزة ال تنقطع
يني، باإلضافة إلى أنهم متعاطفون مع القضية الفلسطينية ومقتنعون مصدر ثقة لدى الجانب الفلسط

بعدالتها، لذلك فهم متفهمون لحقيقة الوضع في غزة وعلى دراية بأوضاع الساحة الفلسطينية، بما فيها 
  ".الخالفات الفلسطينية، وأجهزة االمن االيطالية تتابع التطورات

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
   االحتالل يمارس اإلرهاب المنظم في األراضي الفلسطينية:حقوق اإلنسان السعودية .٤٦

استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في السعودية وأدانت بشدة ما أقدم عليه أحد  : واس-الرياض 
جنود الجيش اإلسرائيلي من تصرف همجي بقيامه بإطالق النار على أحد المعتقلين الفلسطينيين 

وقالت . ليدين، في تحد سافر للقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسانالمعصوب العينين والمقيد ا
الجمعية، في بيان لها، إن هذا التصرف يؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات 

وطالبت في بيانها جميع المؤسسات الدولية . االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة
ظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه التصرفات ضد أفراد الشعب الفلسطيني والعمل على والمن

  .ضمان محاكمة ومعاقبة مرتكب هذا الفعل المخالف ألبسط قواعد حقوق اإلنسان
  ٢٢/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
 "إسرائيل"اإلفتاء المصرية ترفض الحكم في بيع الغاز لـ .٤٧

، مشيرة إلى أن الحكم بحله "إسرائيل" المصرية اإلفتاء في مسألة بيع الغاز لـرفضت دار اإلفتاء: القاهرة
أو حرمته بحاجة إلى حوار وطني بين مختلف االتجاهات الشعبية والرسمية، إلى جانب علماء الدين 

واعتبرت أنه إلى أن يتم حسم هذه  .لتحديد مشروعية، أو عدم مشروعية هذا البيع وفقا للمصالح والمفاسد
وأصدرت أمانة الفتوى بدار . ليسوا عصاة" إسرائيل"المسألة فإن العاملين في مصانع الغاز المصدر لـ

، وحكم عمل "إسرائيل"اإلفتاء المصرية، اليوم األحد، فتوى شرعية حول مشروعية بيع الغاز الطبيعي لـ
 التي يتقاضونها، وذلك المصريين في الشركات التي تقوم بالبيع أو تشارك فيه، وكذلك مشروعية أجورهم

 .بعد كثرة األسئلة التي تم توجيهها لدار اإلفتاء في هذا الخصوص من قبل العاملين في هذه الشركات
 ٢٠/٧/٢٠٠٨إسالم أون الين 

  
     انسحابات بالجملة من حفل بنواكشوط حضره السفير اإلسرائيلي  .٤٨

 واإلعالم من حفل أقامته السفارة انسحب جمع من السياسيين ورجال الثقافة : أمين محمد-نواكشوط 
تموز التي قادها / المصرية  في العاصمة الماليزية نواكشوط تخليدا لذكرى ثورة الثالث والعشرين يوليو

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بعد أن تأكد للحاضرين وجود السفير اإلسرائيلي 
ر بوسمت واعتبروا ذلك خطوة تطبيعية من شأنها وندد عدد من السياسيين بحضو .بوعز بوسمت فيه

تعزيز الحضور الدبلوماسي لإلسرائيليين في البالد، بعد أن تأكد أن الطبقة السياسية والشعبية مجمعة 
  .على المطالبة بالقطع الفوري للعالقات التي تقيمها نواكشوط مع تل أبيب

  ٢١/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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   في الخرطوم"سرائيلإ"ـف نفتح سفارة لسو :زعيم حركة تحرير السودان .٤٩
عي عام دأعرب زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور عن ارتياحه البالغ لطلب م: الخرطوم

محكمة الجنايات الدولية أوكامبو بإصدار وثيقة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية 
. ور، واعتبر ذلك قرارا شجاعا يفتح باب األمل لهماتهامه بالتورط في جرائم إبادة جماعية في دارف

 وتعهد بالعمل على تبادل السفارات مع "إسرائيل"ودافع بشدة عن خيار حركته بافتتاح مكتب لها في 
وأعلن مكتب حركة .  متى ما أطاحوا بحكم البشير ووصلوا إلى إقامة الدولة العلمانية المنشودة"إسرائيل"

ووقعه أمين اإلعالم ) ٢١/٧( في بيان وزعه على الصحافة اليوم االثنين ،"لإسرائي"ـتحرير السودان ب
 عن اعتزامه تنظيم مسيره تأييدية كبرى تضم كل اطياف الشعب السودانى باالراضى ،عيسى ابراهيم

  .االسرائيلية، وذلك بعد غد االربعاء بمدينة تل افيف جوار سوق بن يهودا ميدان كيكار مقين ديفيد
  ٢١/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
  وسنمنع المقاطعة األكاديمية "إلسرائيل"عباس وفياض أفضل شريكين : براون في الكنيست .٥٠

 لتهنئتها بمرور ستين عاماً على قيامها، خطابه "إسرائيل"بدأ براون الذي يزور :  أسعد تلحمي-الناصرة 
، "شالوم عليخم" و"زال طوفم": أمام الكنيست الذي التأم في جلسة خاصة احتفالية، بتحية باللغة العبرية

أرجو أن أقول لكم يا بني ": وتابع براون في أول خطاب يلقيه رئيس حكومة بريطانية أمام الكنيست
في األيام العصيبة والسعيدة على السواء، سنقف إلى .  إن بريطانيا صديقة حقيقية لكم:إسرائيل اليوم

هذه صداقة مبنية على ...  وجودكم إلى الخطرجانبكم في كل وقت يتعرض فيه السالم أو االستقرار أو
أقول لكل هؤالء الذين يدعون بشكل خاطئ وفظيع إلى ": وتابع. "قيم الديموقراطية والحرية والعدالة

 إن بريطانيا ستقف دائماً :إنهائها، والذين يشككون في حقها العادل في الوجود ويهددون حياة مواطنيها
. "سرائيل كامل الحق في العيش في بلدهم بحرية وأمان وبال تشويش، ولسكان إ"إسرائيل"إلى جانب 

 إن الدعوات :ن التهديدات إلسرائيل تقع على آذان صماءأنقول بصوت واضح لكل من يعتقد ": وزاد
  ."لمحوها من الخريطة هي عمل حقير

ا وسائر المجاالت،    مطوالً عند انجازات الدولة العبرية في الزراعة والصناعة والتكنولوجي         براونوتوقف  
أنا واولمرت أعلنا عن شراكة أكاديمية بين دولتينا، وحكومتنا ستقف فـي وجـه كـل                ": قبل ان يضيف  

ودعا براون اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى بذل كل جهـد          ."إلسرائيل) بريطانيين(مقاطعة من أكاديميين    
، داعياً  "أصبح في متناول اليد   "نه تحقيق األمن     إن السالم التاريخي الذي بإمكا     :لتحقيق السالم بينهم، وقال   

إسرائيل إلى وقف النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة واالنسحاب من مستوطنات، كمـا              
واعتبر الرئيس محمود عباس ورئيس حكومتـه سـالم         . "التحرك ضد اإلرهابيين  "دعا الفلسطينيين إلى    

نريد رؤية سلطة فلسطينية تقوم بمهماتها كصديقة إلسـرائيل         ": ا إلسرائيل، مضيف  "افضل شريكين "فياض  
اسـرائيل  : ١٩٦٧دولتين للشعبين وفقاً لحدود عام      " ان السالم يجب أن يقوم على أساس         :وزاد. "ال عدوة 

ديموقراطية في مأمن من الهجمات ومعترف بها، ودولة فلسطينية مسالمة وديموقراطية وقابلـة للبقـاء               
  .ر ان القدس يجب ان تكون عاصمة للدولتينواعتب. "جغرافيا

  ٢٢/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  لن نسمح بمحرقة ثانية : " إسرائيل"ماكين يطمئن  .٥١

اعتبر المرشح الجمهوري إلى الرئاسة األميركية جون ماكين، أمس، أن العقوبات القاسـية ضـد                :ا ب 
   .ن تسمح بحصول محرقة أخـرى     إيران قد تمنعها من تهديد إسرائيل، مشددا على أن الواليات المتحدة ل           
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إيران  آمل أن ال تشعر إسرائيل أنها مهددة، واعتقد أن        : وقال ماكين للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي      
   .قد تغير تصرفها النه يمكن للواليات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات قاسية ضدها

  ٢٢/٧/٢٠٠٨السفير    
  
  " إسرائيل"رسالة الشاعر لقادة  .٥٢

  اسر الزعاترة ي
نائب رئيس الـوزراء    "، ووقعها بصفته    "قادة إسرائيل السياسيين  "الدكتور ناصر الشاعر بعث برسالة إلى       

ألنه يتحدث فيها عن اإلجراءات التعسفية التي تتعرض لها المؤسسات المتهمة بصلتها            " الفلسطيني األسبق 
توقيع الشاعر للرسالة بمـسماه الـوظيفي   . تزيد في شعبية الحركة) أي اإلجراءات(بحماس، وحقيقة أنها   

السابق معطوفاً على القول إنه يتحدث كمواطن فلسطيني ال يغير في حقيقة أنها تصدر عن واحد من قادة                  
حماس في الضفة الغربية، مع إدراكنا لحقيقة أن تصدره للمشهد الحماسي في الضفة لـم يـأت إال بعـد                    

حكومة برئاسة إسماعيل هنية، حيث مال قادة الحركة في وسـط           االنتخابات التشريعية، بل بعد تشكيل ال     
الضفة إلى تعيينه كوزير للتربية ونائب لرئيس الوزراء تبعاً لخبرته األكاديمية، وهو ما فرضه واحداً من                
أهم الشخصيات، وبالطبع إثر تغييب جميع القادة اآلخرين في السجون، فيما كان أبرزهم قـد اسـتهدفوا                 

تلك هي لعبة االحتالل في إعادة تشكيل هرمية القيـادة فـي الفـصائل              .ل انتفاضة األقصى  باالغتيال خال 
الفلسطينية عبر سياسة االغتيال واالعتقال، حيث يقفز نحو الصدارة أناس لـم يكونـوا ليـصلوها فـي                  

كـة  والواقع أنه لوال انتفاضة األقصى، لربما كان الشاعر خارج األطر المعروفة لحر           .األوضاع الطبيعية 
حماس، ليس فقط على قاعدة نشاط بعض األكاديميين بعيداً عن العمل اليومي المعلن، بل أيـضاً بـسبب                  

وحين يصدر الرجل في النصف الثـاني  . الموقف السياسي الذي بدا بعيداً عن خط الحركة في ظل أوسلو  
ين ليـست أرض    خالصتها أن فلسط  ) ضمن ندوة إلحدى منظمات التمويل األجنبي     (من التسعينات دراسة    

وقف إسالمي، فال معنى لذلك سوى إمكانية التنازل عن أجزاء منها، وهي أجزاء ال تعدو في الحقيقة أن                  
 في المئة كفتحة عداد، والباقي برسم التفاوض،، عودة إلى الرسالة التي بعث بها الشاعر، وهي                ٧٨تكون  

لة له البتة بحركة حمـاس، ال       رسالة مؤسفة على صعيدي الشكل والمضمون، تنطوي على خطاب ال ص          
في الماضي وال حتى في الحاضر، رغم ما شابه من إشكاالت في العامين األخيرين، وإن بدت منـسجمة    

في قطاع غزة،، الرسالة في معظمها تتحدث عن اإلجـراءات العقابيـة            " معتدلين"مع خطاب مستشارين    
لـيس ثمـة انتقـاد لممارسـات       ( بحماس   التي اتخذتها سلطات االحتالل ضد المؤسسات المشتبه بصلتها       

، لكنها تنطوي على خطاب سياسي مؤيد للتسوية ولوقف المقاومة، بل وشـبه مؤيـد لـسياسات                 )السلطة
إنها رسالة مليئة بالعبارات التي ال تمت إلى حماس بصلة على شاكلة قولـه              .السلطة على الصعيدين معا   

التهـرب  "،  "ين لصنع السالم فال تغذوا الحقد والكراهية      إذا كنتم غير قادرين أو غير جاهز      : "لإلسرائيليين
إن ما تقومون به هذه األيام يجعلنا نحن الفلسطينيين جميعـاً، نـرجح عـدم جديـة                 "،  "من السالم العادل  

جمـيعهم فـي    (،، من المؤكد أن قادة حماس في الضفة الغربية          "وجاهزية قيادتكم للسالم الحقيقي العادل    
ى رسالة صاحبهم، األمر الذي ينطبق على قطاع غزة والخـارج، فـضالً عـن               ال يوافقون عل  ) السجون

بقي القول إنه إذا كانت اإلجراءات القمعية ضد الحركـة تزيـدها            .الكوادر التي يغيظها مثل هذا الخطاب     
شعبية، وهي كذلك بالفعل، فإن مثل هذا الخطاب يسيء إليها كما يسيء لصاحبه الذي يتمتـع بقـدرات                  

  .ها فيما هو أفضل، ونحمد اهللا أن خطاب الحركة شيء مختلفيمكنه توظيف
  ٢٢/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 
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  ! االسرائيلية"الشيفرة الثقافية " تفكيك .٥٣
  نواف الزرو

فيما تحتل قضية آالف االسرى الفلسطينيين القابعين خلف جدران االعتقال في باستيالت االحتالل قمة 
ى الدوام، باعتبارهم نخبة وطليعة النضال الفلسطيني ضد االحتالل، فانها االجندة السياسية الفلسطينية عل

تحتل في الوقت ذاته اهمية استراتيجية لدى سلطات االحتالل لالعتبار ذاته، فدولة االحتالل التي تعتقل 
 تتعامل معهم بوصفهم القيادة - واألرقام متحركة من يوم آلخر-اليوم اكثر من اثني عشر الف فلسطيني

الطليعية للشعب الفلسطيني وتستهدفهم معنويا وسيكولوجيا بغية تحطيم صورتهم وارادتهم ورمزيتهم 
للشعب والقضية، ولذلك تبنت تلك السلطات على مدى عقود االحتالل الماضية سياسة متشددة جدا ازاء 

  ".! تحريرهم"و " تبادل االسرى"مساومات 
وليسوا " مجرمين" أو" إرهابيين"أو " مخربين"ن الفلسطينيين فقد درجت تلك الدولة على اعتبار المعتقلي

خاص بشروط اطالق سراح " تابو"أسرى حرب، ولذلك وضعت تلك الدولة معايير قولبت على شكل 
 ...!. معتقلين فلسطينيين، وعلى هذه الخلفية تدور اليوم رحى معركة تبادل األسرى

هل أزمة : إن سؤال اإلشكالية هو: لفلسطيني قائاليتساءل النائب عيسى قراقع رئيس نادي االسير ا
  .األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل هي أزمة سياسية أم تربوية؟

وألن األسرى فرضوا وجودهم كأمر واقع على الحياة السياسية االسرائيلية فإن التعامل معهم :"ويقول
ليس لهم حقوق، والذي " عاموس هرئيل "يجري وكأنهم أرقام وليسوا بشراً بل فئراناً كما قال الصحفي

يقرر حقوقهم هي نظرية القوة واألمن واألوامر والتعليمات العسكرية الصادرة عن الضابط أو من 
  ...".الجهاز القضائي االسرائيلي

إطالق سراح األسرى الفلسطينيين " الصلف اإلسرائيلي المعهود على مدى العقود في مسألة -ولكن
، على ما يبدو بدأ يدخل في مرحلة جديدة جوهرها النكوص والتراجع "لدماء اليهوديةالملطخة أيديهم با

واالستسالم لقضاء القوة، فالقوة بالقوة واألسير باألسير، هذا هو االستخالص الكبير الذي يمكن ان نتوج 
  .به عملية الرضوان األخيرة لتبادل األسرى

يمكن : "لذي أعرب فيه عن موقف جديد قال فيهولعل تصريح رئيس دولتهم شمعون بيريز الحديث ا
مبادلة شاليط بأسرى قتلوا إسرائيليين، لكن األمر ليس سهال غير أنه سبق إلسرائيل ان قامت 

ينطوي على اهمية استراتيجية ومعنوية بالغة األهمية، يمكن أن نعتبرها  " ١٧/٠٧/٢٠٠٨/وكاالت/بذلك
ائيلية تجاه األسرى الفلسطينيين والعرب، وبرر بيريز موقفه بداية تفكك وتحلل الشيفرة الثقافية االسر

، "من اتخذوا القرار بعقد صفقة التبادل مع حزب اهللا وضعوا نصب أعينهم القيم وليس الثمن"الجديد بأن 
أنه يوجد في الطرف اآلخر أشخاص إلههم إله االرهاب غير أننا سنظل ملتزمين بأسمى القيم : "زاعما

  ".فح دائما الستعادة أبنائنااالخالقية وسنكا
غير أن عملية تفكيك تلك الشيفرة الثقافية االسرائيلية تجاه االسرى لم تكن لتقترب بغير منطق القوة، 

  ...!.والتجربة الطويلة مع دولة االحتالل تبرهن على ذلك
 واالسرائيلي الفلسطيني–وعلى ذلك يمكن ان نتحدث عن تداعيات استراتيجية هامة، فباإلجماع اللبناني 

لتبادل األسرى والجثامين، من أهم عمليات التبادل التي نفذت " صفقة الرضوان"الى حد كبير، فقد كانت 
  .حتى اليوم وعددها يصل الى ستة وثالثين عملية وفق الوثائق

لية وأهميتها التاريخية واإلستراتيجية هي بالتأكيد كونها جاءت كما وثق في االدبيات السياسية االسرائي
في تلك الحرب، واستمرارا ايضا لمسلسل " اسرائيل"، واستمرارا لهزيمة ٢٠٠٦/استمرارا لحرب صيف

  ..!االنتصارات التي تسجل لصالح حزب اهللا والمقاومة
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ولذلك تنطوي هذه العملية أكثر من سابقاتها على جملة مفتوحة من الدالالت والدروس والعبر 
راتيجية في سياق صراع ضار مفتوح مع دولة االغتصاب واالستخالصات بالغة االهمية االست

  ...!.الصهيوني
وربما يكون االستخالص األبرز واألهم في سياق قراءة عملية تبادل األسرى مع الكيان الصهيوني هو 
ذلك االستخالص المتعلق بملف اكثر من اثني عشرالفا من األسرى الفلسطينيين والعرب، الذين ما زالوا 

استيالت االحتالل الصهيوني، وأن الطريق الوحيد لتحريرهم كما برهنت التجربة المثخنة صامدين في ب
  ...!اللبنانية حتى الآلن هو طريق القوة والقوة فقط–بالجراح الفلسطينية 

 كما أقيم ذلك الكيان على الحراب والحروب والقوة واالرهاب، فانه ال يرتدع وال يتراجع وال –فهكذا 
 ...!ةيهزم اال بالقو

" الوزن الثقيل" فهل اطلقت عملية المفاوضات والسالم سراح معتقل فلسطيني أو عربي واحد من -
 !؟...مثال

 .؟... وهل تجاوبت دولة االحتالل اصال مع المطالب الفلسطينية والعربية باطالق سراح األسرى-
  ...!وليس ذلك فحسب

داد الفصائل والجماهير الفلسطينية فانه لن يتم تحرير وفي القناعات الفلسطينية المتبلورة الراسخة على امت
 ...!آالف األسرى إال بالقوة فقط

ناهيك عن أن هناك الكثير ايضا من االعترافات والشهادات االسرائيلية على مختلف المستويات التي 
 "...!.إسرائيل ال تفهم سوى لغة القوة "تقول صراحة إن 

 ...! األسرىفبالقوة فقط يمكن تحرير اآلالف من
 ...!وبالقوة وحدها فقط يمكن تحرير الوطن المغتصب

وبالقوة وحدها يمكن تحرير شعب كامل يرزح تحت االعتقال في معسكرات االعتقال الجماعي 
 ..!.الصهيونية

وفي هذا الصدد تحديدا قال السفير محمد بسيوني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعالقات العربية 
تؤكد " إسرائيل"إن خبرته في العمل كسفير طوال عقدين في :" بمجلس الشورى المصريواألمن القومي 

سواء بعمل " اإلجبار"لن يعطي أي حق عربي طواعيةً، وإنما يتم ذلك بـ" إسرائيلي"أن أي رئيس وزراء 
 ".١٩/٠٤/٢٠٠٨-فلسطين اليوم/ عسكري أو اقتصادي أو سياسي، أو تحت تهديد سالح دمار شامل

 ٢٠٠٧/١١/١٩- يثبت هذا االستخالص في معاريف-لكاتب اإلسرائيلي المعروف جاكي خوجيوهاهو ا
 :قائال

ان التجربة علمت اسرائيل انه بخالف مفهومها عن نفسها، فانها ال تفهم سوى لغة القوة، وهذه الحقيقة "
  ".ثبتت من قبل الفلسطينيين 

عايير االسرائيلية لألسرى وحول األسرى  ونحن نوثق هذه المعطيات الهامة حول تابو الم-إلى ذلك
وصفقات التبادل، فإننا نؤكد في الخالصة المفيدة في هذا السياق أن معركة تحرير االسرى الفلسطينيين 
والعرب ستبقى مفتوحة على أوسع نطاق طالما بقي أسير واحد هناك في معتقالت االحتالل وطالما بقي 

 الفلسطيني، وطالما أن دولة االحتالل ال تغير معاييرها وال جندي أو مستوطن يهودي على رقاب الشعب
  ...!.تعترف بالمعتقلين الفلسطينيين كاسرى حرب

 ٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  لماذا ال ننسحب من المفاوضات؟ .٥٤
  مهند عبد الحميد

ه إلى معبر حدودي، وباالنتهاء مـن ترسـيم       " الكونتينر"تقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتحويل حاجز       
" معبر حوارة "هي بنتوستان الشمال الذي يفصله      " بنتوستونات"تكون الضفة الغربية قد تحولت إلى أربعة        

عن بنتوستان الوسط وبنتوستان القدس العربية الذي يفصله معبر قلنديا عن الوسط، وبنتوستان الجنـوب               
ونات منعزلة عن بعـضها     الضفة الغربية إذن مقسمة إلى أربعة بنتوست      . الذي يفصله معبران عن القدس    

البعض وعن بنتوستان غزة، ومنفصلة عن األردن العالم الخارجي بمنطقة األغواراألمنيـة، وتـستطيع              
سلطات االحتالل إغالق البنتوستونات بالتمام والكمال ووضعها في قبضة أمنية محكمة باالسـتناد لــ               

يطـوق البنتوسـتونات وييـسر       حاجز عسكري ثابت ومتنقل، وعبر جدار الفصل العنصري الذي           ٦٠٠
ال أحد يتشكك في وصف ما جرى ويجري في األراضي الفلسطينية، كل زائر يـستطيع               . السيطرة عليها 

التحقق من واقع البنتوستونات، هذا ما لحظه غوردن براون رئيس الوزراء البريطاني ومن قبله تـوني                
  ).بريزنتيشن(ى الشاشة الصغيرة بلير والرئيس ساركوزي، والشيء ذاته رأته كوندوليزا رايس عل

تقـويض الـسلطة الفلـسطينية      "ليس هذا وحسب، بل إن الحكومة إلسرائيلية تعمل وبشكل منهجي على            
، من خالل مسلسل العدوان الدائم في قلـب المـدن والمخيمـات وكـل               "وضرب مصداقيتها أمام شعبها   

مرة وبعد تجربة مريرة مـع الوعـود        المناطق، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أكثر من           
  .اإلسرائيلية

إن فك السلطة المركزية بدءا بفصل قطاع غزة عن الضفة والعمل على تثبيت سلطتين، يتوافق مع حـل                  
  .البنتوستونات الذي تديره سلطات محلية ووكالء

د استكمال  الجديد، وهي بصد  " األبارتهايد"من حل الفصل العنصري     %  ٨٠الحكومة اإلسرائيلية أنجزت    
يحدث هذا في الوقت الذي تدعي فيه إسـرائيل         . البقية الباقية في المدى القريب على مرأى ومسمع العالم        

انها تمارس أكبر عملية خداع مكشوفة على       . أنها بصدد التوصل إلى اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية        
فاوضات والصمت واالنتظـار السـتكمال      الشعب الفلسطيني والعالم؛ ألنها تستخدم العملية السياسية والم       

وهذا أغرب تحول رجعي في التاريخ المعاصر، يطرح تحـديات كبـرى علـى مختلـف                . االبارتهايد
  .األطراف

عدم وقف االستيطان بالكامل هو أحد أخطر االختالالت في اتفاق أوسلو، علما أن حكومة رابين أوقفـت                 
وعندما ندقق في خارطة التوسع     . لحكومة الليكودية السابقة  االستيطان باستثناء ما سمته استكمال مشاريع ا      

، وبـدأت وتيـرة   ٩٦ - ٩٤شهدته سـنوات   %  ٥االستيطاني السابقة سنجد أدنى نسبة توسع استيطاني        
، وشهد االسـتيطان قفـزة    % ٣٠باراك التي سجلت توسعا بنسبة       -التوسع االستيطاني في عهد نتنياهو      
، ووصلت حكومة أولمرت إلى مرحلـة       % ٦٥ ليسجل نسبة    ٢٠٠١ام  نوعية في عهد حكومة شارون الع     

  .فتح باب االستيطان على مصراعيه ودون حدود في سياق فرض حل األبارتهايد
تذرعت الحكومة اإلسرائيلية فيما مضى بعدم وجود شريك فلسطيني، واتهمت الـرئيس الراحـل ياسـر                

وفي ظل  . تبرير سعيها المحموم لفرض االبارتهايد    لتقويض دولة إسرائيل، ل   " اإلرهاب"عرفات بأنه اعتمد    
مرحلة ما بعد عرفات، واعتماد السلطة المفاوضات أسلوبا وحيدا وقبول خارطة الطريق ورؤيـة بـوش                
وبرنامج االصالح االقتصادي واالداري، ازداد االستيطان وسرِعت وتيرة بناء الجدار العنصري واستمر            

 من ذريعة إلى أخرى كفوز حماس في االنتخابات، وانقالب حماس           الحصار واالغالق، وانتقلت إسرائيل   
وسيطرتها على غزة، وإطالق القذائف على سديروت، تغيرت الذرائع، لكن عمليـة االسـتيطان وبنـاء                
الجدار وتهويد القدس وانتشار الحواجز العسكرية والحصار ونظام العقوبات الجماعية وتقويض الـسلطة             

  .ير الوضع حتى بعد التزام حماس بهدنة في قطاع غزةاستمر متصاعدا، ولم يتغ
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؟ لقد ذهبت السلطة للمفاوضات عبر أنابوليس لتجاوز فرض حل من طـرف             "اللغز"كيف يمكن حل هذا     
واحد، عبر المشاركة في الحل الموعود، ولالستقواء بموقف دولي يتبنى نظريا قرارات الشرعية الدولية              

قومات للحل المتفاوض عليه، واالنتقال إلى وضع يحتمل الضغط األدبي          واالتفاقات، ويدعم عملية بناء م    
على إسرائيل ويحاول إلزامها أو حثها على االلتزام باستحقاقات خارطة الطريق وفـي مقـدمتها وقـف                 

كان الرهان على الحل المتفاوض عليه او االقتراب منه عبر وقف           . االستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي     
  .رفع الحصار وإزالة الحواجز العسكرية والبؤر االستيطانيةاالستيطان و

لم يتحقق أي من التوقعات السابقة، باستثناء الدعم المالي الدولي المحدود الذي ال يستطيع تجاوز الحالـة                 
فلم تحرك المجموعة الدولية ساكنا إزاء التمـرد االسـرائيلي علـى            . اإلغاثية في ظل االنسداد السياسي    

ق، أقصى ما رأيناه وسمعناه هو دعوة الرؤساء والوزراء المهذبة لوقف االستيطان ورفـع              خارطة الطري 
هذه المواقف لم تخـدش حيـاء الحكومـة         . الحواجز، وتكرار تأييد وجود دولة فلسطينية، وتأييد السلطة       

ر االسرائيلية، ولم تستفزها لطالما أن ما يجري على األرض هو مخططها وحلها الذي تنوي فرضه كـأم          
  .واقع دون إزعاج من أحد

هل تحتمل المفاوضات إحراز مفاجأة أو اختراق يبرر استمرارها؟ ما يجري على األرض المترافق مـع                
وبالمقارنة مع اتفاق أوسلو    . عملية تقويض ثقة الشعب بالسلطة والقيادة المعتدلة يستبعد فرضية االختراق         

ألولي، حاولت حكومة رابين إحداث نوع من المقاربة        في مرحلته االولى الممثلة بالمفاوضات والتطبيق ا      
إن أقصى ما تسعى    . بين ما يجري على األرض وما يطرح على طاولة المفاوضات وما تم االتفاق عليه             

  .ليس للتطبيق" اتفاق إطار"إليه حكومة أولمرت هو 
لمقاطعة، لن تغير   في غياب ضغط دولي وعربي حقيقي على الحكومة االسرائيلية، كاستخدام العقوبات وا           

وفي غياب الوحدة   . الحكومة االسرائيلية مواقفها على طاولة المفاوضات وال سلوكها الكولونيالي الميداني         
الفلسطينية على استراتيجية وطنية عقالنية مبادرة قادرة على التأثير عربيا ودوليا، سـتبقى المفاوضـات     

  .طحنا بال طحين
ب أزمة ثقة وإحباطا ويأسا من مجمل العملية السياسية، وتهدد بانهيار           المفاوضات بمواصفاتها الراهنة تجل   

التماسك الوطني، الننا نخسر ونوفر الغطاء السياسي للعملية المـدمرة الجاريـة علـى األرض خالفـا                 
  .لمصلحتنا الوطنية، ونوفر الغطاء للتهاون والتواطؤ الدولي والرسمي العربي مع ما يجري على األرض

ذا ما اشترطنا مواصلة المفاوضات بالتزام إسرائيل وتطبيقها لالستحقاقات المنصوص عليها           ماذا نخسر إ  
في خارطة الطريق؟ ال نخسر شيئا، بالعكس فإن اشتراط التفاوض بما تم وضعه من الرباعيـة الدوليـة                  

 الـشرعية   ومؤتمر أنابوليس يضع الدول أمام خيار االنحياز للموقف العدمي االسرائيلي، أو خيار احترام            
وإذا جنحت هذه الدول إلى معاقبة شعب وسلطة يلتزمان بالحل الذي قدمته وتعهـدت بدعمـه،                . الدولية

ويلتزمان بالشرعية والقانون الدولي، فهذا يعني أن المفاوضات مصممة لالذعان للـشروط االسـرائيلية              
  .الخالصة، بغطاء دولي

الم والدول العربية أمام حقيقة ما يجري، وأمام        االنسحاب من المفاوضات موقف مشروع ومهم لوضع الع       
واالنسحاب من المفاوضات يضع مهمـة  . ضرورة التدخل واالشراف الدولي على قاعدة الشرعية الدولية   

وضع استراتيجية واحدة للشعب الفلسطيني، تعيد بناء الوحدة الوطنية ومؤسـسات الـسلطة وتحالفاتهـا               
  .العالمية
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  كسر العزلة السورية من البوابة الفرنسية .٥٥
  أحمد الحيلة

، عبـر   - إن صح التعبير     -استطاعت سوريا في األشهر األخيرة الخروج من عنق الزجاجة األمريكية           
إحرازها تقدماً علي مستوي العالقات السياسية مع العديد من الدول وخاصة فرنسا التي استقبلت الرئيس               

والالفت فـي األمـر أن      . بمناسبة اإلعالن عن االتحاد من أجل المتوسط      ) ١٢/٧(د  السوري بشار األس  
التي كان ينتظر منها أن تزيد من عزلة دمشق الدولية بالتعاون مع واشـنطن، هـي                ) ساركوزي(فرنسا  

ذاتها التي سارعت في اآلونة األخيرة إلى مد البساط األحمر للقيادة الـسورية فـي اإلليزيـه بترحيـب                   
، قبل اغتيال رئيس    ..بال دافئ، يعيد الذاكرة إلي العالقات المتميزة التي كانت تربط باريس بدمشق           واستق

  .٢٠٠٥الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في شباط من العام 
المحطة الفرنسية بالنسبة لدمشق، تعد الفرصة األبرز للدبلوماسية السورية الستعادة دورهـا ونـشاطها              

ياً ودولياً، خاصة بعدما تبلورت القناعة لدى األوروبيين، بأن الشراكة مع سوريا خير مـن               السياسي إقليم 
القطيعة السياسية التي دفعتهم إليها واشنطن، وخير شاهد على ذلك اتفاق الدوحة الذي دفعت إليه سوريا،                

سبب عقم وحمـق    كإطار للمصالحة الوطنية بديالً عن الحرب األهلية التي كانت قاب قوسين أو أدني، ب             
  .السياسية األمريكية في لبنان

إذن لبنان الذي شكل في السنوات الثالث الماضية نقطة التدافع واالختالف األساسـية بـين الـسوريين                 
 الداعي النـسحاب القـوات      ١٥٥٩والفرنسيين بتحريض أمريكي، خاصة بعد صدور القرار الدولي رقم          

ع الفرنسيين والسوريين واللبنانيين والقطرين في قصر اإلليزيه        السورية من لبنان، هو ذاته لبنان الذي جم       
على مستوى القمة، تجسيداً لروح المصالحة بين خصوم األمس، وليؤكد الجميع على رغبتهم في تدشـين          
مرحلة جديدة من العالقات المبنية على حسن الجوار والتعاون، عندما أعرب كل من الرئيس الـسوري                

للبناني ميشال سليمان على رغبتهم المتبادلة في فتح سفارات بين البلـدين، وسـط              بشار األسد والرئيس ا   
هذا باإلضافة إلـى حـرص الـرئيس        ). أحسبه مرغماً وكاظماً للغيظ   (تشجيع فرنسي، وترحيب أمريكي     

بأن فرنسا حريصة على بـدء      : ساركوزي على اإلعالن في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس األسد         
ية واستراتيجية مع سوريا، وليس مجرد وعود، األمر الـذي يمكـن أن نـشهد انعكاسـاته                 عالقات هيكل 

اإليجابية على زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا في منتصف أيلول القادم، في اتفاقات تعـاون متبـادل،        
  .، بأفضلية للشركات الفرنسية..واستثمارات فرنسية في سوريا وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة

رنسا لها أهمية استثنائية لسوريا، بحكم العالقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وبحكم موقع فرنـسا                ف
المتميز في االتحاد األوروبي، ولقرب توليها رئاسة االتحاد، أي أن فرنسا تعد بوابة واسـعة للـسوريين                 

 في مواجهة السياسة األمريكيـة      إلعادة رسم عالقاتهم السياسية واالقتصادية مع أوروبا، بما يخدم دمشق         
الرامية إلى عزلها عن محيطها العربي والدولي، وبالتالي فإن عودة العالقات الطبيعيـة بـين بـاريس                 

  .ودمشق، على درجة عالية من األهمية لسوريا الستعادة دورها اإلقليمي والدولي
اخل وخـارج فرنـسا عبـر       في المقابل فإن الرئيس الفرنسي ساركوزي الطامح للعب دور متميز في د           

االتحاد من أجل المتوسط، يدرك أنه من غير الممكن أن يكون له ذلك دون سوريا بما تمثله من ثقل في                    
شرق المتوسط، من خالل عالقاتها الجيدة مع العديد من الدول العربية، ناهيك عن حضورها وتأثيرهـا                

يران، في الوقت الذي شرعت فيـه سـوريا         السياسي في لبنان، وفلسطين، وعالقاتها االستراتيجية مع إ       
بمحادثات سالم مع إسرائيل معربة في ذلك عن رغبتها في السالم كخيار تلتقى فيـه مـع األوروبيـين                   

  .وعموم المجتمع الدولي
كل ذلك دفع فرنسا إلى إعادة تقييم المرحلة خاصة بعد فشل السياسة الخارجية إلدارة الـرئيس جـورج                  

، بعد أن كانـت تتميـز فرنـسا         )لبنان مثالً (رنسا إلى مستنقع الفشل األمريكي      بوش الذي كاد أن يجر ف     
بمواقفها عن الموقف األمريكي في قضايا الشرق األوسط وخصوصاً القضية الفلسطينية، والحرب علـى              
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العراق، واألزمة اللبنانية، أي أن الرئيس الفرنسي أراد أن يأخذ مكانة خاصة على ضفتي المتوسط بعـد                 
  .بحت إدارة الرئيس بوش في حكم المنتهيأن أص

لسوريا وفرنسا عالقات قديمة ومصالح مشتركة، كما أن المتوسط بـشماله وجنوبـه امتـداد جغرافـي                 
وسياسي وثقافي من الصعب الفصل بينهما بحكم الجغرافيا والتاريخ، وبالتالي فكل طرف له مصلحة عند               

السوري في باريس، وستتعاظم هذه المـصلحة عنـد         اآلخر، وقد تجلت هذه المصلحة في وجود الرئيس         
زيارة ساركوزي إلى دمشق منتصف أيلول القادم، بعد أن يكون لبنان قد تعافى من أزمته الداخلية واتجه                 

وإذا . إلى أجواء المصالحة مع سوريا بعيداً عن أجواء المناكفات السياسية التي صبغت المرحلة الـسابقة              
د أنجزت، وأثبتت قدرتها على إدارة األزمات، وتجاوزت أخطر المراحـل           كان ذلك، فإن سوريا تكون ق     

التي كادت أن تعصف بها بعد احتالل العراق بفعل الضغط األمريكي، مما سيؤهلها الحقـاً ألن تلعـب                  
دوراً أكثر حيوية في المنطقة، بحكم موقعها وتأثيرها شرق المتوسط الذي يختزل العديد مـن األزمـات                 

، وانتهاء بأزمة الملف النووي اإليراني، ومروراً بـالعراق         ..دولية ابتداء بالقضية الفلسطينية   اإلقليمية وال 
  ..المحتل
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