
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبد الوهاب المسيري.د. االستشارية أهمركز الزيتونة ينعي عضو هيئت
   نزع سالح المقاومةعلى  تشرف قوة مصرية في غزةو خطة للمصالحة  يقترحفياض

  اتفاق سري بين أولمرت وعباس اساسها السياسي مبادرة جنيف": معا"نقال عن " اسةالسي"
  غربي عليه" فيتو" يؤكد أن الحوار الداخلي قد عاد إلى المربع األول وأن هناك الزهار
  "سخيفة"و مرزوق حول خرق التهدئة تصريحات أب".. أجندة فارسّية"تنفّذ " حماس" :دحالن

 الصهيونية تنفق الماليين وما نصرفه على األبحاث ضئيل جدا :الزيتونة في إحتفالية القدس

 خطىاالردن يدخل عل: القدس العربي
 المملكة ىالمفاوضات للوصول ال

  االردنية الفلسطينية الهاشمية
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            ٢ ص                                   ١١٢٩:         العدد                  ٥/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥  عبد الوهاب المسيري.د.مركز الزيتونة ينعي عضو هيئتة االستشارية أ .٢
 ٥  الصهيونية تنفق الماليين وما نصرفه على األبحاث ضئيل جدا :الزيتونة في إحتفالية القدس .٣

    
    :السلطة
 ٦   نزع سالح المقاومةعلى  تشرف قوة مصرية في غزةو خطة للمصالحة يقترح فياض .٤
 ٧  اتفاق سري بين أولمرت وعباس اساسها السياسي مبادرة جنيف": معا"نقال عن " السياسة" .٥
 ٨   بعدم الجدية في تنفيذ بنود التهدئة"إسرائيل"هنية يتهم  .٦
 ٨  ال لقاء بين عباس ومشعل في دمشق": النهار" .٧
 ٩  س يطالب بوش بالمزيد من الجهود لتحقيق السالمعبا .٨
 ٩  حماس تريد تقاسم منظمة التحرير والسلطة :صالح رأفت .٩
 ٩   تتحمل مسؤولية تعثر المفاوضات"إسرائيل": أبو ردينة.١٠
١٠   استحقاقات خارطة الطريق وبوقف االستيطان"يلإسرائ"عريقات يطالب بتطبيق  .١١
١٠  ال معتقلين سياسيين وما نشرته فتح هو عن جنائيين وأمنيين:  في غزة الداخلية .١٢
١٠  الوضع األمني في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة: قائد الكفاح المسلح .١٣
١١  في أريحا مطلع العام المقبل" ممر السالم"تنفيذ : وزير التخطيط .١٤
    

    :المقاومة
١١    من التهدئةتحللهاال تستبعد إعالن الفصائل تعلّق المفاوضات حول شاليط و" حماس" .١٥
١١  غربي عليه" فيتو"ي قد عاد إلى المربع األول وأن هناك  يؤكد أن الحوار الداخلالزهار .١٦
١٢  "سخيفة"تصريحات أبو مرزوق حول خرق التهدئة ".. أجندة فارسّية"تنفّذ " حماس" :دحالن .١٧
١٢  لمركز لألمن في مقر الرئاسة غير مفيد" حماس"افتتاح : قدورة فارس .١٨
١٢  يدعو إلى تشكيل لجنة تحضيرية في الضفة وغزة لتهيئة أجواء الحوار"الشعبية"مسؤول في .١٩
١٣   محمد بركة إجتمع سرًا بخالد مشعل في أبو ظبي ": كل العرب"صحيفة  .٢٠
١٣ هو الحلهاء االنقسام والصراع على السلطة ضرورة وطنية والحوار إن: "الديمقراطية" .٢١
١٣   بتوسيع عملياتها إذا ما تم المساس بسكان القدس"إسرائيل" تهدد "حرار الجليلأ" .٢٢
١٤  مة في الضفةيحيون عملية القدس البطولية ويدعون لتصعيد المقاو" حماس"أسرى  .٢٣
١٤   ودعا للمشاركة في استقبال األسرى المحررينزار الحريري والبزري" جبهة التحرير"وفد  .٢٤
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٤  هجمات في القدس المحتلةالباراك يأمر بتدمير منازل منفذي  .٢٥
١٥  دعوات في الكنيست لمحاكمة بركة بعد لقائه مشعل .٢٦
١٥ مسؤول إسرائيلي ينفي تسلم تقرير من حزب اهللا حول الطيار المفقود .٢٧
١٥  اختفاء الملفّ القضائي للقنطار": يديعوت" .٢٨
١٥   تحمل أسماء قيادّييها وباراك في المقدمة"رائيلإس"كالب  .٢٩
    
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٢٩:         العدد                  ٥/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :األرض، الشعب
١٦  إصابة برصاص االحتالل خالل قمع المسيرة السلمية ضد الجدار في نعلينأربعة وعشرون .٣٠
١٦   السكان بحاجة لمساعداتمن % ٨٠غزة في حالة موت سريري و: لجنة مواجهة الحصار .٣١
١٦   في مخيم عين الحلوةنقطاع متكرر للتيار الكهربائي ألكثر من عشرين ساعة في اليومإ .٣٢
١٦   آخرين في انهيار نفق شرقي رفح٤إصابة فلسطيني وفقدان  .٣٣
١٧  ال ماء وال كهرباء،وال ظهور على الخريطةرية عربية ق: دار الحنون .٣٤
١٧ الحملة الوطنية لإلفراج عن جثامين الشهداء تدعو لضمان تسليمها إلى ذويهم .٣٥
١٧ وفد طبي من الداخل يصل قطاع غزة إلجراء عمليات جراحية .٣٦
١٧  مشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في ندوة حول قضية الالجئين وآفاقها .٣٧
١٨  المسيري رحل واثقاً بأّن فلسطين ستنال حريتها:  األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا .٣٨
١٨   انفجار في عين الحلوة .٣٩
   

   : ناألرد
١٨  األسرى االردنيون االربعة ينتظرون االفراج عنهم عبر الصفقة األردنية .٤٠
   

   :لبنان
١٩   لجنة مشتركة مع الفصائل لمتابعة اإلعمار وتشكيلفي مخيم البارد"تقبلتيار المس"لـجولة  .٤١
١٩    الناعمة منطقةكاميرا مراقبة المطار كانت موصولة بصواريخ في :اسة الكويتيةالسي .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٩     "إسرائيل"من السابق ألوانه الحديث عن اتصاالت مباشرة مع : المعلم .٤٣
١٩  لمصافحة مع باراك مطالبات عراقية بالتحقيق مع طالباني في ا .٤٤
٢٠   أفارقة ومصريين٦محكمه تقضي بسجن ": اسرائيل"قضية التسلل من مصر الى  .٤٥
   

   :دولي
٢٠  على ضرورة استئناف المفاوضاتسوالنا يطالب بوقف المستوطنات ويؤكد  .٤٦
٢٠   من المنظمة" إسرائيل"المعماريين الدولية تدرس طرد منظمة  .٤٧

   
    :تقرير
٢٠ واقع صحي سّيئ وتعليم متدن ومطلوبون بالجملة.. كثافة سكانيةعين الحلوة : "شاهد"رتقري .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢    منير شفيق"... ر فلسطينلتحري"سؤال إلى الجبهة الشعبية  .٤٩
٢٤  عبد الباري عطوان... التهدئة واستمرار الحصار .٥٠
٢٦   خالد وليد محمود... ؟ ما جدوى التهدئة إن لم يكن هناك التزام بها .٥١
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  
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   المملكة االردنية الفلسطينية الهاشميةى خط المفاوضات للوصول الىاالردن يدخل عل: عربي الالقدس .١

علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة على سير المفاوضات :  وليد عوض- رام اهللا 
جة الفلسطينية االسرائيلية الجمعة بأن االردن دخل على خط المفاوضات بين الجانبين لمنع انهيارها نتي

تعثرها وذلك من خالل ايجاد دور اردني في االراضي الفلسطينية لوضع حد للمخاوف االسرائيلية من 
اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة غربي نهر االردن، واعطاء الفلسطينيين الضمانات بانهم سيعيشون 

 المصادر فان الدور وحسب. بدولة حقيقية تمنحهم الحرية وكامل الحقوق وتحقق لهم االمن واالزدهار
تطمينات لمخاوفها االمنية في حين سيمنح الفلسطينيين العيش في دولة ذات " اسرائيل"االردني سيمنح 

سيادة حقيقية، وذلك من خالل اتحاد الدولة الفلسطينية التي ستعلن القيادة الفلسطينية عن اقامتها وذلك قبل 
 الهاشمية ليصبح اسمها الجديد المملكة االردنية الفلسطينية االعالن عن اتحادها الحقا مع المملكة االردنية

  .الهاشمية
 والمحت المصادر الى أن رئيسي طاقمي المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية احمد قريع وتسيبي ليفني ال 

 الى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ اي الى ١٩٦٧يرفضان فكرة عودة االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
اكثر قبوال واندفاعا نحو الوصول لحل للصراع مع " اسرائيل"وحسب المصادر فان . عرش االردنيال

واشارت . الفلسطينيين من خالل ضمان دور اردني في اية تسوية مستقبلية لحل القضية الفلسطينية
الفلسطينية المصادر الى أن القيادة الفلسطينية ال تمانع ان يكون هناك دور اردني مستقبلي مع الدولة 

وذلك بعد اعالن االستقالل لفترة من الزمن قبل االعالن عن رغبة دولة فلسطين باالنضمام لالردن تحت 
  . راية حكم عبداهللا الثاني كملك للشعبين الفلسطيني واالردني

وحسب المصادر فان العاهل االردني ال يرفض انضمام دولة فلسطين لمملكته اذا كان ذلك الخيار ينهي 
راع ويحقق االستقرار للدولة الفلسطينية من خالل اتحادها مع دولة لها مقومات دولة منذ عقود الص

للحفاظ علي امنها من خالل قوات امن فلسطينية اردنية مشتركة باشراف " اسرائيل"ويعطي ضمانات لـ
قدس العربي من وعلمت ال. الجيش االردني الذي سيتحول الي جيش للمملكة االردنية الفلسطينية الهاشمية

المصادر بأن هناك اجراءات يتم اتخاذها من قبل القيادتين الفلسطينية االردنية لتهيئة الشعبين االردني 
والفلسطيني لالتحاد في دولة مشتركة لتحقيق االستقرار في المنطقة والنهوض باقتصادها مما ينعكس 

  . على حياتهم
على احراز تقدم في " اسرائيل"ر الفلسطيني يشجع واوضحت المصادر أن وجود دور اردني على المسا
وحسب المصادر الفلسطينية فان المفاوضات ما بين . المفاوضات مع السلطة الفلسطينية النهاء الصراع

الفلسطينيين واالسرائيليين لن تحرز اي تقدم دون وجود دور اردني وهو ما تركز عليه تل ابيب عندما 
ورعودة االوضاع في االراضي الفلسطينية الى ما كانت عليه قبل يتحدث الجانب الفلسطيني عن ضر

موافقة علي اعادة تلك االراضي التي احتلتها من االردن الي العرش الهاشمي، " اسرائيل" بأن ١٩٦٧عام
وان كان ذلك من خالل السلطة الفلسطينية اذا ما كان ذلك يساهم في اقناع الشعب الفلسطيني بانه تم 

رت قيادتها الحقا اعالن اندماجها مع االردن الذي كانت تلك االراضي جزءا منه قبل عام منحهم دولة قر
وحسب المصادر فان االدارة االمريكية تدعم ذلك التوجه خصوصا وان القيادة االسرائيلية غير . ١٩٦٧

  . مقتنعة بامكانية احراز اي تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين دون الدور االردني
  ٥/٧/٢٠٠٨العربي القدس 
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  عبد الوهاب المسيري.د. االستشارية أه ينعي عضو هيئتالزيتونةمركز  .٢
  

  
  

  الصهيونية تنفق الماليين وما نصرفه على األبحاث ضئيل جدا : في إحتفالية القدسالزيتونة .٣
ة األهليـة الحتفاليـة القـدس       انطالق الحمل  ٣/٧/٢٠٠٨شهدت العاصمة السورية دمشق صباح الخميس     

 شخصية مـن    ١٥٠، خالل حفٍل حاشد في فندق الشام، حضرته نحو          ٢٠٠٩عاصمة الثقافة العربية لعام     
  وألقى المثقفين واألدباء واألكاديميين واإلعالميين والفنانين، إلي جانب شخصيات دينية إسالمية ومسيحية          

 المؤسسات الراعية للحملة األهلية، مدير      ىبيروت، إحد كلمة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في       
محسن صالح، الذي تحدث عن نموذجين في حكم القدس علـي مـر الـستّة آالف سـنة             . عام المركز د  

الماضية، األول يمثّل عقلية الجامعة؛ وهي عقلية تؤمن بالتعدد والتعايش والسالم في ظل العـدل، وفـي                 
ولكنها تنفي اآلخر، تحكم بانعزاٍل وانفراد، وهي مستعدة للبطش فـي سـبيل             مقابلها عقلية مانعة؛ تحكم     

وأوضح أن الحضارة العربية واإلسـالمية مثّلـت        ،  السيطرة، وهو ما يؤدي إلي الفساد والفتن والحروب       
آلخر العقلية الجامعة التي وسعت الجميع، أما العقلية المانعة فهي عقلية المشروع الصهيوني، التي تلغي ا              

ال . إن العقلية الصهيونية تنشط وتعمل ليـل نهـار إلثبـات باطلهـا            : وقال،  وال تؤمن بالتعدد والتعايش   
ينشطون فقط في الكيان الصهيوني وإنما ينشطون أيضاً في العالم الغربي، حيث يعملون ليل نهـار فـي                  

ت المكتبات الغربية زاخرة    الجامعات ومراكز األبحاث، يمولون األبحاث، ويدفعون الماليين، حتي أصبح        
وهذا يلقي علي األكاديميين والمثقفين مسؤوليات كبيـرة، ولكـن ال بـد أن              . بمراجعهم وكتبهم وباطلهم  

، نعترف بأن معاناتنا كبيرة، ألن ما يصرف في عالمنا العربي علي األبحاث والدراسـات ضـئيٌل جـداًَ                 
 واإلبداع ألصـحاب األقـالم، وأن تعـود العقـول           وطالب األنظمة العربية بتوفير بيئات تضمن الحرية      

المهاجرة ليتوقف نزيف األدمغة، ولتجاوز تلك الثقافات التي تقول إن قدم الالعب مكرم أكثر مـن عقـل         
نريد أن يكون لنا باحثون ومؤسسات وأن تكون أبحاثنا أصيلة جـادة وموثّقـة              : الباحث والكاتب، مضيفاً  

وشدد علي ضرورة التركيز علـي األبحـاث والدراسـات          ،  نا في أرضنا  تدخل في العمق وتدافع عن حقّ     
وتكثيف الجهود لالستفادة من الطاقات الهائلة للكتابة حول القدس، وتوجيه طلبة الدراسات العليا للكتابـة               

 أن تكون هناك مقررات دراسية في الجامعات حول القدس ولجنة مسؤولة تسمي             ىحول القدس، داعياً إل   
  .ون أو علماء من أجل القدس ، وإنشاء موقعٍ علي اإلنترنت لتداول األبحاث حول القدسأكاديمي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مزيد من الرضا بقضاء اهللا عز وجل وقدره،ببالغ الحزن واألسى، وب

   بيروت-ينعى مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
  األستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري
  عضو الهيئة االستشارية للمركز

  المفكر المعروف، وخبير الدراسات الصهيونية
  سائلين اهللا سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،

  .يلهم أهل الفقيد الصبر والسلوانوأن 
  

 وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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 القرارات  ى مدار يوم كامل جرت فيه عدة جلسات، وتوصل المجتمعون إل          ىوامتدت أعمال االجتماع عل   
  :التالية

  .م٢٠٠٩إطالق الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام  -١
  .عتبار المشاركين في هذا االجتماع أعضاء في الهيئة التأسيسية للحملة ا-٢
 التوافق علي اختيار هيئة رئاسة للحملة تتشكل من األستاذ الدكتور إسحاق أحمد فرحان مـن األردن                 -٣

، )الـسودان (، والـدكتور الـصديق المجتبـي        )لبنان(رئيساً للحملة وكالً من األب الدكتور أنطوان ضو         
  .نواباً للرئيس) سورية( أحمد عبد الكريم واألستاذ

 التوافق علي اختيار لجنة تحضيرية برئاسة الدكتور محمد أكرم العدلوني األمين العام لمؤسسة القدس               -٤
الدولية، وبعضوية عشرين هيئة ومؤسسة وشخصية، علي أن تختار هذه اللجنة الحقاً خمسة إلي سـبعة                

  .شخصيات مكملة للجنة
ل المكتب التنفيذي المؤقت الذي وضع التحضيرات الالزمة إلطالق هذه الحملة، ووضـع              إقرار أعما  -٥

  .بنيته بين يدي اللجنة التحضيرية الستكمالها واعتمادها
 استعرضت الحملة المشاريع والبرامج والمبادرات المقدمة من المكتب التنفيـذي المؤقـت وأبـدت               -٦

ح ومداوالت معمقة جرت في ورش عمل متخصصة، علي         المالحظات والمقترحات من خالل نقاش مفتو     
  .أن ترفعها إلي اللجنة التحضيرية للبتِّ فيها

 ترفع الهيئة العامة للحملة رئاسةً وأعضاء أسمي آيات الشكر والتقـدير والعرفـان لـسورية قيـادة                  -٧
  .وحكومة وشعباً الحتضانها فعاليات إطالق هذه الحملة

ملة علي أن جهدها األهلي والشعبي إنما هو جهد مكمل للجهود الرسمية التـي    أكدت الهيئة العامة للح    -٨
  .تقوم بها مختلف الجهات الفلسطينية والعربية

 تهيب الحملة األهلية الحتفالية القدس بكافة رجال األعمال واالقتصاد، والمؤسسات الراعيـة للثقافـة               -٩
ة تقديم الدعم الكافي لتنفيـذ المـشروعات التـي          والفكر، وعموم الهيئات والمؤسسات العربية واإلسالمي     

  .استعرضتها في اجتماعها
  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  نزع سالح المقاومةتشرف على  قوة مصرية في غزةو خطة للمصالحة يقترحفياض  .٤

قالت مصادر سياسية إسـرائيلية وصـفت بأنهـا رفيعـة           :  القدس العربي من زهير اندراوس     -الناصرة
 إن رئيس حكومة تصريف األعمال في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور سالم فياض              الجمعة ىالمستو

ـ                 ىأعد مؤخرا خطة للمصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والتي تعتمد في أساسها عل
 التحكيم بين الحركتين المتخاصمتين،     ى قطاع غزة، تكون مهمتها أن تعمل عل       ىإحضار قوات مصرية إل   

 قيام المـصريين باإلشـراف      ى عملية تجريد التنظيمات الفلسطينية من أسلحتها، عالوة عل        ىشرف عل وت
  . عملية توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية الفاعلة في قطاع غزةىعل

 حـد   ىفي عددها الصادر الجمعة، نقال عن مصادر إسرائيلية موثوقة جدا، عل          ) هآرتس(وقالت صحيفة   
تقد أن التهدئة هي بالنسبة له الوقت المناسب والمالئم لتمرير مخططه، ولكنه أيضا             تعبيرها، إن فياض يع   

يعتقد أن التهدئة هشة للغاية، وبالتالي فإنه يريد أن يعمل علي تطبيق االقتراحات التي تشملها خطته فـي                  
   .أسرع وقت ممكن

، وفـي   ىم ثالثة بنود أخر   تضفياض  وزادت الصحيفة اإلسرائيلية قائلة نقال عن نفس المصادر ان خطة           
ووفق فياض فـإن    .  اتفاق مكة  ى اتفاق أمني داخل البيت الفلسطيني، والذي يعتمد عل        ىمقدمتها التوقيع عل  

ـ               إلـي   ى أنـه أد   ىاالتفاق كان مصيره الفشل ألنه لم يعط األجوبة الكافية والشافية للقضايا األمنية، وحت
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ا في نهاية المطاف إلي الحرب األهلية التـي انتهـت           تأجيج الصراع بين الحركتين المتخاصمتين ودفعهم     
  .بانتصار حماس

ـ                  ىووفق خطة فياض، قالت المصادر اإلسرائيلية، إن السلطة الوطنية الفلسطينية، عليهـا أن تتوجـه إل
 قوات مصرية من أجل اإلشراف      ىصناع القرار في القاهرة بشكل رسمي وتطلب إرسال بعثة أمنية وحت          

  . حكومة رام اهللا المحتلة تنفيذ خطة رئيسىعل
ـ                توحيـد   ىوأردفت المصادر قائلة إنه وفق مقترحات فياض فإن المصريين سـيقومون باإلشـراف عل

األجهزة األمنية الفلسطينية، ومن ضمن ذلك تجريد حركة حماس من األسلحة وحل القوة التنفيذية التابعة               
وحد القوة التنفيذية مع األجهـزة األمنيـة        لها، والتي أقيمت في قطاع غزة بعد الحسم العسكري، بحيث ت          

التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن فياض يقترح أن يقوم المصريون بأنفسهم باختيـار الكفـاءات                
  .المالئمة لالنضمام لألجهزة األمنية بهدف تأسيس أجهزة أمنية غير تابعة سياسيا لهذا التنظيم أو ذاك

ض فإن السلطة تقوم بتجريد جميع الفصائل الفلسطينية من أسلحتها، بحيث           ووفق الخطة التي يقترحها فيا    
 لن يتم الطلب من حماس ومن باقي التنظيمات الفلسطينية نـزع أسـلحتها، بـل                ىأنه في المرحلة األول   
  . تسليم أسلحتهاى تعهد خطي توافق فيه التنظيمات علىاالكتفاء بالحصول عل

هو تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة، والتي تكون مسؤولة عـن الـضفة        أما البند الثاني في مخطط فياض، ف      
الغربية المحتلة وعن قطاع غزة أيضا، شريطة أن يكون الوزراء فيها هم شخـصيات تكنـوقراط، وال                 

  .ى حركة فلسطينية أو أخرىينتمون إل
فـق عليـه     أن حماس وفتح تعقدان سلسلة من االجتماعات لتحديد موعـد مت           ىأما البند الثالث فيؤكد عل    

  .النتخابات الرئيس الفلسطيني والنتخابات المجلس التشريعي
 الرغم من خطة    ىوقالت الصحيفة اإلسرائيلية أيضا نقال عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة فإنه عل           

 الرغم من أن قسما من بنود خطة فياض مقبولة          ىعل فياض، فإنه لن يبدأ أي حوار جدي بين الحركتين،        
 حركتي  ى أن فياض قام بعرض خطته بشكل عام عل        ى ولفتت المصادر إل   ، من حماس وفتح    الطرفين ىعل

 أن الوسيط الوحيد في هذه القضية هي مصر، التي ال تستعجل اآلن في التوصل               ىحماس وفتح، الفتة إل   
  . اتفاق بين الحركتينىإل

  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   وعباس اساسها السياسي مبادرة جنيفاتفاق سري بين أولمرت": معا"نقال عن " السياسة" .٥

كشفت مصادر اعالمية اسرائيلية النقاب امس عن تفاصيل تنشر للمرة االولى حول مسودة اتفـاق بـين                 
" معـا "ونقلـت شـبكة    .رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس          

 اولمرت وعبـاس قـررا االلتفـاف سـرا علـى            االخبارية المستقلة عن المصادر االسرائيلية قولها ان      
فقررا الخروج للجمهور واالعالن عن توقيع      ، المفاوضين الفلسطيني احمد قريع واالسرائيلية تسيبي ليفني      

ورقة اساسها السياسي مبادرة جنيف التي صاغ مبادئها ياسر عبدربه امين سر اللجنة المركزية لمنظمـة                
   .التحرير الفلسطينية

 مع مبادلة اراض واقامة ممر آمن يربط غزة         ٦٧لمبادرة على انسحاب اسرائيل الى حدود       ويقوم اساس ا  
والضفة الغربية وان يكون هذا الممر تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة بشرط احتساب مساحة هذا الممر               

  .من حجم تبادل االراضي
ت حسب قولها وسـيعرض الجبهـة       وانتقدت اوساط اسرائيلية هذا االتفاق النه سيثير الكثير من المشكال         
كمـا ان فكـرة الممـر ستـسمح          .الداخلية االسرائيلية الى خالف عميق وحاد حول مستقبل االستيطان        

بالتواصل الجغرافي بين الفلسطينيين من غزة والضفة لكنها ستتسبب في تجزئة اسـرائيل الـى شـمال                 
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رائيليين الذين يسكنون جنوبـا وبـين       وجنوب وان يكون هذا الممر االمن عمليا هو خط فاصل بين االس           
  .الذين يسكنون شماال

  ٥/٧/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
   بعدم الجدية في تنفيذ بنود التهدئة"إسرائيل" يتهم هنية .٦

 "إسرائيل"رئيس الوزراء إسماعيل هنية، اتهم أمس،  أن :غزة من ٥/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  ذكرت
برمة برعاية مصرية، مجدداً مطالبته بضرورة فتح المعابر ووقف بعدم الجدية في تنفيذ بنود التهدئة الم

وقال أثناء مغادرته مسجد الشهداء وسط مدينة غزة عقب . العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني
، " فتح المعابر ووقف العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني"إسرائيل"على : "أدائه لصالة الجمعة

 .انجازات في موضوع التهدئة ومعبر رفح والحوار الوطني الفلسطينيمطالباً بتحقيق 
وفيما يتعلق بمعبر رفح، أوضح أن األطراف ذات الصلة في تلك القضية وهـى حكومتـه فـي غـزة                    

 .والرئاسة الفلسطينية واألوروبيون ينتظرون دعوة مصرية من أجل مناقشة اآللية المناسبة إلعادة تشغيله            
اد حركة فتح لقيامه بزيارة مقر الرئيس محمود عباس في غزة، حيث شارك في حفل               وفي تعليق على انتق   

ال أريد أن أجري وراء المصطلحات والزيارة التي قمت بهـا لمقـر             : "لجهاز األمن والحماية، قال هنية    
 ".الرئاسة ال تغير في المواقف شيئا

 الناطق باسـم الحكومـة      هقالما  : توكاالعن  فلسطين المحتلة   من   ٥/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية    ونقلت
المقالة طاهر النونو إن اإلغالق المتقطع للمعابر الحدودية تلكؤ فـي تنفيـذ اسـتحقاقات التهدئـة، وإن                  

الحكومة الفلسطينية إذ تعبر عن تقديرها اللتزام الفصائل الفلسطينية باإلجماع الوطني حول التهدئة لتعبر              “
غير المبرر باإلعالن عن إغالق المعابر التجاريـة تحـت          ” سرائيلياإل“عن استهجانها وإدانتها للموقف     

واعتبر أن اإلغالق المتكرر وعدم االستجابة في إدخال        . ”حجج واهية وادعاءات ال أساس لها من الصحة       
ودعـا النونـو   . ”تلكؤ مقصود في تنفيذ استحقاقات التهدئة ولن يصب في مصلحة االحتالل      “البضائع هو   

هورية مصر العربية الذين رعوا هذا االتفاق إلى التحرك من أجل ضمان التزام الجانـب               األشقاء في جم  “
ببنود التهدئة ووقف سياسة االغالقات المتكررة ومحاوالت االبتزاز الفاشلة التي تقوم بهـا             ” اإلسرائيلي“

 .”حكومة االحتالل
  
  ال لقاء بين عباس ومشعل في دمشق": النهار" .٧

 ،مصادر فلسطينية رفيعة أن :محمد هواش والوكاالت عن مراسلها رام اهللا نم ٥/٧/٢٠٠٨ النهار قالت
نفت امس ان يكون على جدول اعمال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارته المرتقبة لدمشق 

انه " النهار"وابلغت مصادر الى  .خالد مشعل" حماس"غدا او بعد غد لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة 
مستبعد ان يلتقي الرئيس عباس في دمشق مشعل، اذا اقنع الرئيس السوري بشار االسد االخير من غير ال

حركت ملف االنتخابات الرئاسية " حماس"خصوصا ان . بتليين مواقفه من شروط المصالحة الفلسطينية
واكدت انه ال صحة للحديث عن ضغوط عربية على الرئيس . الفلسطينية قبل وصول عباس الى دمشق

الذي " اتفاق صنعاء"وفقا لشروط الحركة، أي ان يبدأ الحوار من " حماس"باس الجراء مصالحة مع ع
  .وعلى طاولة الحوار يبحث في كل شيء. في اليمن" حماس"و" فتح"وقعه ممثلون عن حركتي 

انتهى بمجرد تحول المبادرة اليمينية مبادرة عربية في قمة دمـشق والتـي             " اتفاق صنعاء " واوضحت ان 
على " حماس"تاريخ سيطرة    (٢٠٠٦ حزيران   ١٤دعت الى مصالحة وعودة االوضاع الى ما كانت قبل          

واضافت ان الرئيس عباس تلقـى دعمـا لموقفـه مـن            . واجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة    ) غزة
ادرتها المصالحة في جولته العربية على السعودية واليمن ومصر واالردن، وان اليمن لم تعد متمسكة بمب              

وذكرت بان السعودية طلبت من مصر بذل جهود اضافية في هذا           . بعد ان صارت قرارا عربيا في القمة      
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ولفتت الى ان مصر تقوم بهذه المهمة وفقا لوتائر وضوابط ترتبط بتطورات اقليمية تبدأ بتثبيـت                . االتجاه
نجرار الى الرد على الخروقـات      التهدئة واقناع االسرائيليين باعطاء مزيد من الفرص لنجاحها وعدم اال         

وعزت محاوالت التحرش بمصر والتشكيك في التهدئة الـى عـدم           . وهي من الوزن المزعج حتى االن     
  .الى الموقف المصري من المصالحة" حماس"ارتياح 
السفير الفلسطيني في عمان أن : عمانمن كمال زكارنة عن مراسلها  ٥/٧/٢٠٠٨الدستور  وأوردت

ان جدول اعمال الرئيس ابومازن خالل زيارته لدمشق ال يتضمن " الدستور" لـ عطااهللا خيري اكد
  .اجراء اية لقاءات مع قادة حركة حماس هناك

  
   يطالب بوش بالمزيد من الجهود لتحقيق السالمعباس .٨

 طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، الرئيس األمريكي جورج بوش ببذل المزيد من :أ.ب.د
 .وحل الدولتين من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني” إسرائيل“التوصل إلى السالم مع الجهود بهدف 

يسعدنا وأنتم تحتفلون وشعبكم “وقال عباس في برقية تهنئة بعث بها لبوش في عيد االستقالل األمريكي 
 .”ي القلبيةالصديق بعيد االستقالل أن نتقدم إليكم باسم شعبنا الفلسطيني وباسمي شخصيا بأحر التهان

أننا على ثقة بأن الصداقة التي تربط بيننا والتي نعتز بها، ستظل محل اهتمامنا المشترك، “وأضاف 
مقدرين عاليا دوركم المهم والنشط وجهودكم المتواصلة من أجل تخفيف معاناة شعبنا، وتحقيق األمن 

ى تعيشا بأمن وسالم واحترام حت” إسرائيل”والسالم في منطقتنا، القائم على حل الدولتين فلسطين و
  .”متبادل

  ٥/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  حماس تريد تقاسم منظمة التحرير والسلطة : رأفتصالح .٩

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، وهو عضو بارز في :  محمد يونس- رام اهللا 
أخيرا رسائل الى الرئيس الفلسطيني قال وجهت " حماس"ان " الحياة"لجنة الحوار التي شكلها عباس لـ

بينت حماس في هذه الرسائل انها تريد تقاسم منظمة التحرير : "انها غير مشجعة لبدء الحوار، موضحاً
كان واضحا من الرسائل ان حماس تريد : "واضاف". أوال، والسلطة الفلسطينية ثانيا مع حركة فتح

 ". ألي حوارالتقاسم مع فتح، وهذا ما ال يمكن ان يقود
  ٥/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   تتحمل مسؤولية تعثر المفاوضات"إسرائيل": أبو ردينة .١٠

حمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إسرائيل امس مسؤولية مفاوضات            :  د ب أ   -رام اهللا   
ـ              ة رئيـسية أمـام     السالم المتعثرة حتى اآلن مع الفلسطينيين، مجدداً التأكيد على أن االستيطان يمثل عقب

واعتبر أبو ردينة في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي من عمان ، أن هناك أجماعـا                .تحقيق السالم 
وأكد أن جولة رئيس السلطة      .دوليا حالياً على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين مع إسرائيل          

   ".كانت مثمرة ومهمة"الفلسطينية محمود عباس الخارجية األخيرة 
وذلك كجـزء مـن الحركـة       "وأشار إلى أن عباس سيقوم بزيارة إلى دمشق وبعدها إلى روما وباريس             

ورأى أبو درينة أن المنطقة كلها تقف        ".السياسية الفلسطينية في خضم المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية      
  .يتها المرجوةعند مفترق طرق ، مضيفا نحن نسير بخطى حثيثة في مفاوضات لم تصل بعد إلى نها

وردا على سؤال حول إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، أجاب أبو ردينة، هذا هو الهدف الذي يجمع عليه                 
العالم وهذا ما سمعناه خالل هذه الجولة، لكن لألسف إسرائيل تماطل وما زالت غير جادة ولم يتم إغالق                  

   .ن ليس الكثير منهأي ملف من الملفات في المفاوضات وأمامنا بعض الوقت ولك



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١١٢٩:         العدد                  ٥/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

وبخصوص الوضع الفلسطيني الداخلي والحوار، أوضح أبو ردينة أن هناك جهودا تبذل في هذا االتجـاه                
وفيمـا يتعلـق بـالالجئين       .وأن مبادرة الرئيس جاهزة والحوار سيبدأ برعاية جامعة الـدول العربيـة           

دينة ، أن عباس طرح هذا الموضوع مع         السورية أكد أبو ر    -الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية      
وأضاف نجري اتـصاالت مـع       .الرئيس العراقي خالل مشاركة الرئيسين في مؤتمر االشتراكية الدولية        

الجانب السوداني، وهناك استعداد من قبل هذا البلد الشقيق الستقبال عدد كبير من هؤالء الالجئين، ونحن                
  . شعبناحريصون على إنهاء الوضع بشكل يرضي أبناء

  ٥/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  استحقاقات خارطة الطريق وبوقف االستيطان"إسرائيل"عريقات يطالب بتطبيق  .١١

أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير امس، :  وفا–أريحا 
إسرائيل بوقف  السلطة الوطنية على وجوب إلزام ىخالل لقائه ممثلي هولندا واليونان وألمانيا لد

النشاطات االستيطانية وفتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، واإلفراج عن المعتقلين، 
 - وإعادة المبعدين ورفع نظام اإلغالق والحواجز، وإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل أيلول

اإلسرائيلي في المرحلة ، وبخاصة أن هذه المسائل هي استحقاقات ترتبت على الجانب ٢٠٠٠سبتمبر
وأوضح أن تثبيت التهدئة في غزة بشكل متزامن ومتبادل وشمولي مع رفع  .األولى من خارطة الطريق

الحصار واإلغالق عن القطاع، وتنفيذ استحقاقات المرحلة األولى من خارطة الطريق، تشكل نقاط 
ص التوصل التفاق نهاية العام ارتكاز رئيسية إلعطاء عملية السالم الفرصة التي تستحق وتجعل فر

 - وشدد على ترحيب منظمة التحرير باستئناف المفاوضات على المسار السوري .الجاري حقيقية وواقعية
  .اإلسرائيلي

 ٥/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ال معتقلين سياسيين وما نشرته فتح هو عن جنائيين وأمنيين:  في غزةالداخلية .١٢

حـول وجـود معتقلـين      " فتح"طينية كافة االدعاءات التي نشرتها حركة       نفت وزارة الداخلية الفلس   : غزة
ادعـاءات كاذبـة وعاريـة عـن        "سياسيين يتبعون لها في سجون األجهزة األمنية بغزة، مؤكدة أن هذه            

، إن األسماء   "المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقاه   )٤/٧(وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة         ".الصحة
في وسائل اإلعالم على أنّهم معتقلوها في قطاع غزة هم سجناء على خلفيات متعـددة               " فتح"رتها  التي نش 

  .جنائية وأمنية
     ما قامت به حركة فتح من نشر ألسماء أشخاص معتقلين على خلفيات جنائية             "وأكدت وزارة الداخلية أن

ياسية، ودليل كبير علـى اسـتمرار       وأمنية على أنهم معتقلون سياسيون؛ ما هو إال استمرار للمناكفة الس          
الفيتو األمريكي على الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، ويهدف للتغطية على استمرار اعتقال المجاهـدين   
والمقاومين في الضفة الغربية والذين لم يوضعوا في السجون إال لكونهم مدافعين عن شـعبهم ووطـنهم                 

  .، وفق تأكيدها"والنتمائهم السياسي
  ٤/٧/٢٠٠٨فلسطيني لإلعالم المركز ال

  
  الوضع األمني في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة:  الكفاح المسلحقائد .١٣

 قال قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح، امس، إن الوضع األمني :وفا -  صيدا
 الوطنية واإلسالمية في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة، وإن هناك توافقا بين جميع الفصائل والقوى

على رفع الغطاء عن أي شخص يضر بالمصالح الوطنية ألبناء شعبنا، ولن نسمح ألي كان أن يكون 
   .بيننا وهو ال يحمل أجندتنا الفلسطينية المتمثلة بحقنا في عودتنا إلى أرضنا وبيوتنا في فلسطين الحبيبة
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ت والمؤسسات األهلية والمدنية الفلسطينية  في جاء ذلك خالل لقاء جمع العميد المقدح بممثلي الجمعيا
 .مخيم عين الحلوة في منتدى الكفاح المسلح  في  المخيم

 ٥/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  في أريحا مطلع العام المقبل" ممر السالم"تنفيذ : التخطيطوزير  .١٤

" ممر السالم" في مشروع أعلن وزير التخطيط الدكتور سمير عبد اهللا أن العمل سيبدأ": األيام "- رام اهللا 
ويشمل المشروع منطقة صناعية زراعية في  .في منطقة األغوار، بتمويل ياباني، مطلع العام المقبل

أريحا ومطاراً للشحن في الجانب األردني من الحدود، وتوسيع معبر دامية بين األراضي الفلسطينية 
وقال عبد اهللا، الذي شارك في  ).اتالمعرج( أريحا - واألردن، إضافة إلى تأهيل طريق رام اهللا 

ـُقدت في طوكيو وانتهت أول من أمس)فلسطينية، أردنية، إسرائيلية، يابانية(محادثات رباعية  إن : ، ع
 فرصة عمل للفلسطينيين معظمهم من منطقة أريحا، مشدداً على ٦٠٠٠العمل بالمشروع سيخلق حوالي 

  .اركة في هذا المشروعضرورة استقطاب القطاع الخاص والمستثمرين للمش
وأشار إلى أن األطراف األربعة أكدت االلتزام التام بهذه المبادرة، التي ستساهم في خلق دولة فلسطينية 
مستقلة قابلة للنمو واالزدهار والتعايش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مدركةً أن تحسين األوضاع المعيشية 

  .للفلسطينيين يساهم في دفع عملية السالم
  ٥/٧/٢٠٠٨يام الفلسطينية األ

  
   من التهدئة تحللهاال تستبعد إعالن الفصائل تعلّق المفاوضات حول شاليط و" حماس" .١٥

 إسـماعيل رضـوان     .د  أن :  غـزة   مراسلها من    أشرف الهور  عن ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
 اتفاق التهدئة    لـ القدس العربي ان حرص العدو الصهيوني على نقض بنود           قال لقيادي في حركة حماس   

الذي أبرم بوساطة مصرية وعدم التزامها به سيدفع بالفصائل الفلسطينية إلى اإلعالن عن حلها من اتفاق                
وذكر رضوان ان هذه الخطوة من الممكن ان تنفذ بعد إجراء التنظيمات الفلسطينية اتصاالت مع                .التهدئة

  .راعية االتفاق مصر وقيامها بتقييم مرحلة التهدئة
بر رضوان الذي كان يرد على إغالق إسرائيل لمعابر قطاع غزة التجارية يوم الخميس كرد علـى                 وأعت

  .سقوط صاروخ في احدى قراها الزراعية المتاخمة لحدود غزة، أن إسرائيل تتذرع بحجج واهية
ـ                  ررات وبدوره أكد رضوان لـ القدس العربي أن إسرائيل لم تلتزم ببنود التهدئة، وأنها عادة ما تخلق مب

وطالب رضوان مصر التي رعت اتفاق التهدئة بـ الضغط على إسرائيل لتنفيـذ بنـود                .غير صحيحة   
  .االتفاق

وأشار الدكتور إسماعيل رضوان في سياق حديثه مع القدس العربي ان مباحثات إطالق سـراح شـليط                 
  .ستتم حال عدل العدو عن ممارسته واستجاب الستحقاقات التهدئة

علقت "قال القيادي في حماس أسامة المزيني  ":وكاالت " وعن، ٥/٧/٢٠٠٨ماراتية  الخليج اإلأضافت
المفاوضات غير المباشرة مع العدو حول شاليت، بسبب عدم التزام العدو بتنفيذ بنود التهدئة، أضاف 

م اعتذرنا لإلخوة المصريين وأرجئت زيارة مقررة لوفد من حماس إلى القاهرة وقلنا إن العدو لم يلتز"
  ؟"ببنود التهدئة فكيف سنثق بالتزامه إذا توصلنا التفاق

  
  غربي عليه" فيتو" يؤكد أن الحوار الداخلي قد عاد إلى المربع األول وأن هناك الزهار .١٦

 - أكد القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار أن الحوار الفلسطيني :  وائل بنات-  غزة
ا إلى أنه ال يوجد اآلن حوار وال توجد قدرة من المسؤولين في الفلسطيني عاد إلى المربع األول، مشير
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إن مؤتمر برلين " الوطن"وقال الزهار لـ  .رام اهللا على إجراء حوار، بسبب الفيتو األمريكي واألوروبي
كشف أن هناك فيتو أمريكيا أوروبيا على الحوار الفلسطيني الداخلي يشترط أن يتم اعتراف حماس 

وحمل الزهار  .ط الرباعية، الفتا إلى أن هذا أمر رفضته حماس والفصائل األخرىوفصائل أخرى بشرو
واتهمه بالتدخل بشكل سافر في قضايا تمس جوهر ، العالم الغربي مسؤولية غياب الحوار الفلسطيني

 .العالقات الفلسطينية الداخلية لصالح إسرائيل
كرر تجارب سابقة منها تجربة وثيقة الوفاق وأضاف أنه حتى لو تم حوار ووصلوا فيه إلى اتفاقات ستت

 .الوطني وحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه ال توجد وحدة موقف في حركة فتح من قضايا كثيرة
  ٥/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  "سخيفة"تصريحات أبو مرزوق حول خرق التهدئة ".. أجندة فارسّية"تنفّذ " حماس" :دحالن .١٧

سيطرة حماس على آخر مقـار      "، في بيان، إن      القيادي في فتح   دحالنمحمد  قال  :  أحمد شاكر  - رام اللّه 
الشرعية الفلسطينية في غزة، وهو مقر الرئاسة، يؤكّد أن معركة حماس لم تكن يوماً ضد إسرائيل، بـل                  

ووصف دحالن تصريحات نائب رئيس المكتـب   ".ضد المصالح الوطنية الفلسطينية خدمة ألجندة فارسية 
ـ    "حماس"سي لحركة   السيا السخيفة، وتعبر عن حالة من الهوس والتخـبط لـدى          "، موسى أبو مرزوق، ب

قيادة حماس، التي كشفت على حقيقتها وتمت تعريتها من قبل الفلسطينيين بعدما تشدقت بالمقاومة سنوات               
  ". طويلة

تي ارتكبوها، وما زالوا    يبدو أن حماس وقادتها يبحثون اآلن عن شماعة لتعليق أخطائهم ال          : "وقال دحالن 
كلما غرقت حماس في كارثة جديدة تـذكرت محمـد          "وأضاف أنه   ". يرتكبونها بحق المواطنين في غزة    

عندما كنا في السلطة، وأعربنا عن رفضنا لسلوك حماس         "وأضاف أنه   ". دحالن، الذي أصبح ال يتذكرها    
واآلن، بعدما عقدت حمـاس     . بأننا خونة الذي هدف طوال الوقت إلى تدمير السلطة وإنجازاتها، كنا نتهم           

صفقتها المخزية مع إسرائيل، تحاول حمايتها، ليس بالبعد األمني فقط، بل من خالل نشر قواتهـا علـى                  
  ".الحدود ومطاردة المقاومين

  ٥/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
 لمركز لألمن في مقر الرئاسة غير مفيد " حماس"افتتاح :  فارسقدورة .١٨

حكومة الوحدة الوطنية المقالة  إقدام رئيس الوزاراء الفلسطيني في" فتح"انتقدت حركة ا: بروكسيل
مقر الرئاسة، واعتبرته رسالة سلبية ال تفيد  إسماعيل هنية على افتتاح مقر لجهاز األمن والحماية في

قدورة فارس في " فتح"وأعرب عضو اللجنة الحركية العليا لحركة  .أجواء الحوار وتعزز االنقسام
عن أسفه الفتتاح مقر لجهاز األمن والحماية في مقر الرئاسة، وقال إن " برس قدس" خاصة لـتصريحات

غير ضروري وغير مفيد وغير مثمر، وهو سلوك يتعارض مع الجو العام ويدل على وجود  هذا عمل"
من لأل تريد تعزيز االنقسام، ألن الشعب الفلسطيني ليس في حاجة إلى افتتاح مراكز" حماس"في  عقلية

بالرئيس " حماس"سواء اعترفت : "وقال ".وال لمثل هذه المماحكات التي ال تسمن وال تغني من جوع
الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء المقال إسماعيل  محمود عباس أو لم تعترف سيان عندنا، لكن هذه

 .على حد تعبيره ،"هنية ليست مفيدة على اإلطالق
 ٤/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
   يدعو إلى تشكيل لجنة تحضيرية في الضفة وغزة لتهيئة أجواء الحوار "الشعبية"مسؤول في  .١٩

طالب رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية فـي تـصريح صـحافي      : أشرف الهور  - غزة
تشكيل لجنة تحضيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة للتحضير إلى تهيئة األوضاع لبدء حوار فلسطيني               ب
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وأكد رباح في تصريح صحافي على ضرورة ان يستند الحوار الداخلي إلـى              .ي حالة االنقسام  داخلي ينه 
  .وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة، الذي أقرته الفصائل الفلسطينية

وطالب بتعديل موازين القوي في الساحة السياسية بين حركتي فتح وحماس للحفاظ على مشاركة واسعة               
  لسطيني واالبتعاد عن الثنائية والمحاصصة ، مؤكداً في الوقت ذاته في القرار الوطني الف

  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  محمد بركة إجتمع سرًا بخالد مشعل في أبو ظبي  ": كل العرب "صحيفة .٢٠

 أن النائب محمد    )أمس(في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة     " كل العرب "كشفت صحيفة   : زيدان خاليلة 
في أبو ظبي مع خالد مشعل قائد حركة حماس وذلك على هامش الندوة التـي أقيمـت                 بركة إجتمع سرا    

من جهة أخرى لم يشر المصدر المطلع بوضوح لموضوع         . هناك حول الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية     
هذا ورفـض بركـة      .البحث بين بركة ومشعل ولكنه أكد أن اللقاء لم يكن عفويا وتميز بالعمق والجدية             

إن موضوع إنجاز الوحدة على الساحة الفلسطينية أمر يـشغلني كـل            : "ب على االجتماع لكنه قال    التعقي
 ". الوقت ونحن مستعدون لبذل كل الجهود المطلوبة في هذا االطار

  ٤/٧/٢٠٠٨كل العرب 
  
 هو الحلإنهاء االنقسام والصراع على السلطة ضرورة وطنية والحوار : "الديمقراطية" .٢١

إن إنهاء  ": في بيان صدر امسقالون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية  زياد جرغأن: غزة
االنقسام المدمر أصبح ضرورة وطنية تجمع عليها الغالبية العظمى من شرائح شعبنا ممثلة في قواه 
الوطنية واإلسالمية مؤكدا ان،  الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للخروج من األزمة الخطيرة 

لتي يعيشها شعبنا والتي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الفلسطيني والعربي في الداخل وفي مخيمات ا
 "اللجوء والشتات

أكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن تواصل الجهود المبذولة للبدء بالحوار و
اليسار الفلسطيني باإلضافة للفصائل الفلسطيني في وضع آليات وخطوات عملية، يكمن في عقد أحزاب 

األخرى عدة لقاءات مع قيادتي حركتي فتح وحماس بهدف بلورة خطوات تحضيرية يمكن أن تمهد 
 .األجواء للحوار

" وقال رباح  .وأشار رباح إلى عدم وجود أي تقدم في قضية الحوار، إال في إطار التشاورات والبحث
ة الفصائل  بما فيها فتح وحماس بغزة، لمشاركة الجمهور  حتى لقد دعونا إلى ندوة حوارية تجمع كاف

 .يبدي رأيه بهدف دفع عجلة الحوار إلى األمام
وعلى صعيد األنباء التي تحدثت عن بدء مصر بتحضيرات لتوجيه دعوات للفصائل لمناقشة آليات 

 خطوات تمهيدية لم نتلق أي دعوة من المصريين، موضحاً أن األمر يقتصر على" الحوار قال رباح 
 .للحوار وإعداد آليات يمكن أن تساهم في التسريع به

 ٥/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
   بتوسيع عملياتها إذا ما تم المساس بسكان القدس"إسرائيل" تهدد "حرار الجليلأ" .٢٢

 من أسمتهم قادة الكيان الصهيوني، بتوسـيع        ، في بيان،  حذرت كتائب أحرار الجليل   : اشرف الهور  - غزة
عة هجماتها حال ارتكاب أي حماقة ضد أهلنا في القدس الشريف، وذلك في ردها على  القرارات التي                  رق

 .تدرسها الحكومة اإلسرائيلية في أعقاب الهجوم الذي نفذ شاب من مدينـة القـدس األربعـاء الماضـي                 
دروس واعتبرت ان عملية القدس التي نفذها الشاب حسام دويات األربعاء الماضـي درس جديـد مـن                  

  .النضال والمقاومة 
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 .وأكدت أنها ستنفذ عمليات وهجمات جديدة 
  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يحيون عملية القدس البطولية ويدعون لتصعيد المقاومة في الضفة" حماس"أسرى  .٢٣

حسام "أبرق أسرى حركة حماس بالتهاني والتبريكات لعائلة دويات في القدس، باستشهاد المجاهد             : نابلس
الشهيد دويـات مـرحبين بالعمليـة       " حماس"وحيا أسرى    .في القدس " الجرافة"منفذ عملية   " دوياتتيسير  

المركـز  "في بيان من داخل المعـتقالت الـصهيونية، تلقـى           " حماس"وقال أسرى    .البطولية التي نفذها  
اً، ال بد مـن  تحمل مدلوالت هامة جد"، إن هذه العملية )٤/٧(الفلسطيني لإلعالم نسخة منها اليوم الجمعة     

قراءتها بتمعن من قبل الجميع، فالعمل المقاوم مـاض ومـستمر مهمـا بلـغ التـضييق واإلجـراءات                   
االحترازية، ومقاومة االحتالل ليست حكراً على جزء من الشعب الفلسطيني بل هي حق عـام يمارسـه                 

للمقاومة الفلسطينية مـن    وأشار البيان إلى أن كل وسيلة يمكن         ".شعبنا بتكتيكات وقواعد وأساليب مختلفة    
خاللها إيذاء العدو، هي سالح مقاوم فعال، داعين المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتصعيد العمـل                

  .الجهادي ورفع وتيرة المقاومة ضد االحتالل
  ٤/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ال األسرى المحررين ودعا للمشاركة في استقبزار الحريري والبزري" جبهة التحرير" وفد .٢٤

 برئاسة الناطق الرسمي باسم الجبهـة صـالح اليوسـف         " جبهة التحرير "فد من    زار و  ":النهار "–صيدا  
النائبة بهية الحريري في مجدليون، هنأها باقتراب انجاز عملية التبادل لالسرى وأطلعها على استعدادات              

بهذا االنتصار تكون المقاومة صنعت ما      : "يوسفوقال ال  .الجبهة لالحتفال باستقبال االسير سمير القنطار     
كان مستحيال ويبقى الحلم الكبير هو االنتصار والعودة الى ارض فلسطين، ونحن دائما نؤكـد رفـضنا                 

كل الوان الطيف الفلسطيني في المخيمـات الـى         "ودعا   ".للتوطين والتهجير ونتمسك بهذا الحق المقدس     
ثم زار الوفد رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، الذي          ". يناوسع مشاركة الستقبال االسرى المحرر    

  ".الفرح الوطني الكبير بعودة مناضلينا من االسر"تحدث عن التحضيرات لـ
  ٥/٧/٢٠٠٨النهار 

  
  هجمات في القدس المحتلةال بتدمير منازل منفذي يأمرباراك  .٢٥

 االنترنت الجمعة إنـه بعـد       ىلع) يديعوت احرونوت (قال موقع صحيفة    :  من زهير اندراوس   -الناصرة
 عقدت في وزارة األمن اإلسرائيلية، بمشاركة خبراء قانونيين، لبحث إشكالية           ىسلسلة من المشاورات الت   

هدم بيوت منفذي العمليات الفدائية من فلسطينيي القدس المحتلة، وايجاد مخرج قانوني لها، طلب وزيـر                
ش االحتالل إعداد أوامر هدم لبيت منفذ عملية الدهس فـي           األمن اإلسرائيلي إيهود باراك الجمعة، من جي      

 ىيشار إل . صور باهر، وبيت منفذ عملية المعهد الديني مركاز هراف في القدس الغربية قبل أربعة أشهر              
هوية الزرقاء اإلسرائيلية ولكن الدولة العبرية ترفض منح الفلسطينيين فـي القـدس             أن االثنين يحمالن ال   

  . ألف نسمة الجنسيات اإلسرائيلية٢٥٠المحتلة ويصل عددهم إلي 
 هذا القرار بعـد     ىونقل الموقع عن مصادر أمنية رفيعة المستوي في تل أبيب قولها إن باراك توصل إل              

 اتخاذ القرار هو تصريحات المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية،         مشاورات، إال أن العامل الحاسم في     
المحامي مناحيم ميني مزوز، الذي صرح أمس الجمعة بأنه ال يوجد أي مانع قضائي يمنع هـدم بيتـي                   

  منفذي عمليتي الدهس والمدرسة الدينية في القدس الغربية
  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  بعد لقائه مشعل الكنيست لمحاكمة بركة فيدعوات  .٢٦
المفدال الديني المتطرف، زبولون أورليـف، أمـس        "وجه عضو الكنيست وزعيم حزب      : القدس المحتلة 

رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، طالبا فيها إجراء تحقيق ومحاكمة عـضو الكنيـست               
تقى رئـيس المكتـب الـسياسي       محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، بدعوى أنه ال         

  .لحركة حماس، خالد مشعل في أبو ظبي
الطاقم الحقـوقي فـي     "تابع لليمين المتطرف في إسرائيل ويدعى       " حقوقي"وقد انضم إلى أورليف، تنظيم      

  ".أرض إسرائيل
  ٥/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   إسرائيلي ينفي تسلم تقرير من حزب اهللا حول الطيار المفقودمسؤول .٢٧

در رسمية إسرائيلية ما نشر صباح اليوم أن المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشؤون األسرى نفت مصا
والمفقودين،عوفر ديكيل، الذي يتواجد في أوروبا، قد تسلم التقرير الذي أعده حزب اهللا عن مصير 

أن وقالت المصادر . الطيار اإلسرائيلي المفقود، رون أراد، من الوسيط األلماني، غرهارد كونراد
الخطوط العريضة للتقرير سلمت للوسيط األلماني الذي بدوره سلمها إلسرائيل إال أن التقرير كامال لم يتم 

وقالت المصادر إن سفر ديكيل إلى أوروبا يوم أمس يهدف إلى الحصول على إيضاحات  .تسليمه بعد
تقرير عن مصير ويفترض أن تتسلم إسرائيل التقرير حول أراد مقابل تسليمها  .بشأن التقرير

  .الديبلوماسيين اإليرانيين األربعة
  ٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  اختفاء الملفّ القضائي للقنطار: "يديعوت" .٢٨

أمس أن ملف محاكمة عميد األسرى اللبنانيين في سـجون االحـتالل، سـمير              " يديعوت"ذكرت صحيفة   
ثر لدى الجهتين على أية وثيقـة       القنطار، مفقود لدى الشرطة والمحاكم اإلسرائيلية، مشيرة إلى أنها لم تع          

وأفادت الصحيفة بأنها توجهت بطلب إلى الشرطة وإدارة المحاكم اإلسرائيلية للحصول علـى             . تتعلق به 
وثائق تتعلق بالملف القضائي للقنطار، وكانت تهدف إلى نشرها واإلفادات الواردة فيها في إطار تغطيـة                

، "الملف ضـاع بكـل بـساطة   "، إال أنها فوجئت بأن خاصة قبل تنفيذ صفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا  
". الشرطة ليس لديها أي وثيقة تتعلـق بالمـسألة        "مشيرة إلى أن الناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية أكد أن          

لم تنجح أيـضاً    "وهذا ما أفادت به أيضاً إدارة المحاكم التي اعترفت بدورها، بعد أيام من التفتيش، بأنها                
 ".دولة اسرائيل ضد سمير القنطار: ف المحاكمة المسمىفي العثور على مل

  ٥/٧/٢٠٠٨األخبار 
 
   تحمل أسماء قيادّييها وباراك في المقدمة"إسرائيل"كالب  .٢٩

فضل المئات من اصحاب الكالب منح كالبهم اسماء بعض القادة السياسيين            :زهير اندراوس  - الناصرة
د المركز القطري لتسجيل الكـالب التـابع لـوزارة          وافا .في اسرائيل وتسجيلها تحت هذا االسم رسميا      

الزراعة االسرائيلية علي موقعه علي شبكة االنترنت وجود ثالثة كالب تحمل اسـم رئـيس الـوزراء                 
اإلسرائيلي ايهود اولمرت،واحد يوجد في نطاق المجلس اإلقليمي للجليل االسفل واالثنان االخـران فـي               

  .ع في مركز الدولة العبريةمنطقة المجلس اللوائي مرحفيم، الواق
وحين تنادي باسم شمعون بيريس، رئيس الدولة العبرية، في حضرة الكالب ستستجيب لنـدائك اربعـة                

  .في الشمال، تحمل نفس االسم) الخالصة(كالب من ديمونا وكدميها وبئر السبع وكريات شمونة 
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لدي الكـالب هـو وزيـر األمـن         ووفق الموقع اإلسرائيلي فإن صاحب الرقم القياسي واالسم المفضل          
 كلب يليه في قائمـة      ٤٠٠اإلسرائيلي ورئيس حزب العمال ايهود باراك حيث يحمل اسم باراك اكثر من             

االسماء رئيس حزب الليكود ورئيس المعارضة البرلمانية بنيامين نتنياهو صاحب اسم الدلع بيبي، حيـث               
  . كالب١٠٩يحمل اكثر من 

  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   إصابة برصاص االحتالل خالل قمع المسيرة السلمية ضد الجدار في نعلينة وعشرونأربع
 متظاهراً باالعيرة عندما فرقت قوات االحتالل مسيرات سلمية ٢٤أصيب :  نائل موسى- رام اهللا 

مشتركة الهالي قرية نعلين ومتصامنين اجانب نظمت، أمس، على الحواجز العسكرية حول القرية بعدما 
قوات االحتالل عن القرية منطقة عسكرية مغلقة لمنع وسائل االعالم والمتضامنين ونشطاء السالم اعلنت 

وشهدت نعلين ومحيطها ، االسرائيليين من الوصول للتظاهر ضد جدار التوسع والفصل العنصري
انوا مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوات االحتالل التي اقتحمت القرية لمطاردة المصلين الذين ك

يؤدون صالة الجمعة والمتظاهرين ضد الجدار واالستيطان واغالق القرية،  والخراج المتضامنين 
  .الدوليين منها تحت طائلة التهديد بالترحيل واالعتقال

 ٥/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

    من السكان بحاجة لمساعدات٨٠%غزة في حالة موت سريري و: لجنة مواجهة الحصار
حذرت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار من الشعور الذي يجتاح : سردينة فار - غزة

وقال ، قطاعات واسعة من مواطني القطاع بأن الحديث عن التهدئة مجرد وهم وذر للرماد في العيون
المتحدث باسم اللجنة رامي عبده ان القطاع الخاص في قطاع غزة دخل حالة من الموت السريري التي 

وأن المؤسسات الدولية والتنموية األممية تدرك التدهور الخطير الحاصل في األوضاع ، شهايصعب إنعا
االقتصادية واإلنسانية، مشيرا إلى التصريح الذي صدر أخيرا عن فيليب ادغير المسؤول الكبير في 

ائية  في المئة من سكان غزة في حاجة إلى مساعدة غذ٨٠منظمة العمل الدولية واكد فيه ان أكثر من 
  . وباستثناء بعض المخابز وسيارات األجرة فإن القطاع الخاص اختفى تماما

  ٥/٧/٢٠٠٨عكاظ 
 
   في مخيم عين الحلوةنقطاع متكرر للتيار الكهربائي ألكثر من عشرين ساعة في اليومإ

 يبدو أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مالصقة للفلسطينيين ليس في : تقرير مراسل–عين الحلوة 
، فقد اشتكى الالجئون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة من "الضفة وغزة فقط بل في لبنان أيضا 

عليهم معيشتهم خاصة مع اشتداد " نغص"االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي األمر الذي عطل أعمالهم و
ة في المخيم غير تنظيم ولم تجد الجمعيات والمؤسسات المدنية واألهلية الفلسطيني، موجة الحر في المنطقة

اعتصام جماهيري احتجاجا على سياسة انقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بإمداد المخيم بالكهرباء بشكل 
االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ألكثر من عشرين ساعة في اليوم أدى ، منتظم أسوة بباقي المناطق

جارية، مما زاد األعباء االقتصادية باإلضافة إلى سوء إلى تلف المواد الغذائية في البيوت والمحال الت
  .الحالة الصحية للعديد من المرضى وخاصة أولئك الذين يعانون من الضغط والربو وضيق التنفس

  ٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

   آخرين في انهيار نفق شرقي رفح٤إصابة فلسطيني وفقدان 
 آخرون عصر أمس الجمعة، جراء انهار ٤يني وفقد أصيب مواطن فلسط :ألفت حداد ورأفت الكيالني

وأفادت مصادر طبية ، نفق علي الحدود الفلسطينية المصرية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
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وصل مشفي أبو يوسف النجار بمدينة رفح مصاب )  عاما٢٣(فلسطينية أن المواطن محمد البشتيني 
 مواطنين جراء انهيار نفق عليهم علي ٤حاولة إنقاذ بحالة اختناق وهيجان وضيق تنفس وارتخاء أثناء م

ووصفت المصادر الطبية حالة المصاب بالحرجة، مضيفة أن مصير ، الحدود الفلسطينية المصرية
  .المواطنين األربعة المفقودين ما زال مجهولة

  ٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨ عرب 
 

  ال ماء وال كهرباء،وال ظهور على الخريطةقرية عربية : دار الحنون
 ، كما لو كانت غير موجودة     "دار الحنون " الرسمية القرية العربية     "اإلسرائيلي" تظهر خريطة االحتالل     ال

 شخص يكافحون من أجل االعتراف بهم وتسوية أوضاعهم،         ١٠٠وتفتقر هذه القرية التي يسكنها حوالي       
ربائية على بعد أقل مـن      وتمت إقامة أبراج حمل األسالك الكه     ،  إلى الكثير من الموارد الحياتية األساسية     

كيلومتر من القرية الواقعة في النقب جنوب فلسطين المحتلة، حيث يمكن رؤيتها من أي نافذة من القرية،                 
وال تفتقر هذه القرية فقط إلى الكهرباء بل تفتقر أيـضاً        ،  من دون أن يصل تيار كهربائي إلى دار الحنون        
القمامة والبريد والرعايـة الطبيـة والمـدارس والطـرق          إلى المياه الجارية والخدمات العامة مثل جمع        

  .وخطوط التليفون وبالطبع لدور العبادة
 ٥/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   

  
 الحملة الوطنية لإلفراج عن جثامين الشهداء تدعو لضمان تسليمها إلى ذويهم

حتجزة في مقابر وجهت الحملة الوطنية لالفراج عن جثامين الشهداء والمفقودين الم: رامي دعيبس
مايو الماضي بمبادرة مركز القدس للمساعدة / االرقام وثالجات حفظ الموتى، والتي تشكلت في شهر أيار

القانونية وشبكة أمين اإلعالمية، يوم أمس األول، الخميس، رسالة الى الصليب األحمر الدولي دعته فيها 
ألسرى والجثث، والمتمثلة بالحكومة اإلسرائيلية الى التحرك الفوري لدى األطراف المعنية بعملية تبادل ا

وحزب اهللا، لضمان تسليم جثث الشهداء ممن يتواجد ذووهم في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو 
في داخل الخط األخضر الى ذويهم بدل نقلها الى لبنان، وذلك ليتمكن ذووهم من تشيعهم ودفنهم بصورة 

 .الئقة
  ٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
 ي من الداخل يصل قطاع غزة إلجراء عمليات جراحيةوفد طب

يرأسه السيد صالح الحاج يحيى المنسق لجمعية  ٤٨قدم إلى غزة وفد طبي من أراضي : ألفت حداد
 أخصائي عالج أمراض السرطان، وويضم الوفد أخصائي جراحة العظام،، أطباء حقوق اإلنسان

عمليات جراحية لمرضى السرطان واألورام والعظام أخصائي التأهيل والعالج الطبيعي، وذلك إلجراء و
واقترح الوفد ، في المستشفى األوروبي بمدينة رفح، وذلك في إطار تعزيز أواصر اإلخوة والتواصل

الضيف إرسال أطباء من قطاع غزة للتدرب في المستشفيات المتواجدة في الداخل، كما تمت مناقشة 
تقاء في مستوى الخدمات الصحية في قطاع غزة واالستفادة من العديد من القضايا التي تهدف إلى االر

 .خبرات وتجارب اآلخرين
  ٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  مشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في ندوة حول قضية الالجئين وآفاقها

  الفلسطينية "مجموعة عائدون "بمناسبة الذكرى الستين للنكبة، عقدت قبل أيام         : منصف بن علي   -بيروت  
 . "قضية الالجئـين وآفاقهـا    "، ندوة في بيروت حول      "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية   "بالتعاون مع   

شارك فيها عدد كبير من الباحثين والناشطين والمتخصصين الفلسطينيين والعرب وقدمت أوراق تناولت             
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والقانونية، والـسياقات   قضية الالجئين وتطوراتها وأحاطت بها من مختلف الجوانب التاريخية والسياسية           
بيهوديـة  "االقليمية والدولية لمختلف مشاريع التوطين والتجنيس ومخاطرها، باإلضافة الـى االعتـراف             

 وانعكاسات ما يعرف    "الدولة الفلسطينية "كما تم التطرق الى مسألة       . "حق العودة " على   "الدولة اإلسرائيلية 
 الجزء األكبر من الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم حول         على مستقبل  "الحل الدائم "في الخطاب السياسي ب   

 قضية الالجئين في الخطاب السياسي وتبدالته على المستوى الفلسطيني عبر العقود الستة الماضية، 
  ٥/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  المسيري رحل واثقاً بأّن فلسطين ستنال حريتها:  األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا

نعت األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، المفكر العربي البارز الـدكتور عبـد الوهـاب              : سيلبروك
إن الفقيد الكبير سيظّل بتراثه العلمي وإسـهامه الفكـري ومواقفـه الـشجاعة ورؤاه               "وأكدت  المسيري،  

عرفنا المـسيري، عـن     ولقد  المتبصرة؛ حياً بيننا وملهماً لألجيال الصاعدة على طريق الكرامة والحرية         
كثب، متألقاً في علمه وفكره، متواضعاً لمن حوله، رافعاً صوته بقوة لفضح المشروع الصهيوني الـذي                
تمكّن من األرض الفلسطينية قبل ستين سنة، وقد رحل عنّا وهو على ثقة كبيرة بـأن فلـسطين سـتنال                    

 االتجـاه المعـاكس لعجلـة       حريتها مهما طال الزمان وأن هذا الـصنف مـن االحـتالل يـسير فـي               
ـ  ،"التاريخ الجهد العلمي والفكري الواسع الذي اختص به الفقيد قضية فلـسطين، عبـر             "ونوهت األمانة ب

معالجته الواسعة والمعمقة ألبعاد الصراع وجذور المشروع الـصهيوني ومالبـساته، وتفنيـد مـزاعم               
  .، كما قالت"االحتالل وفضح أساطيره

  ٤/٧/٢٠٠٨عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  انفجار في عين الحلوة 
وقع انفجار في قرابة، الساعة الواحدة بعد منتصف ليل أمس، داخل مخيم عين الحلوة، في مرآب                : صيدا 

 من المخيم، تبين أنّه ناجم عن عبوة ناسفة، وأدى إلـى وقـوع أضـرار    "الشارع الفوقاني "للسيارات في   
  . كبيرة في السيارات

  ٥/٧/٢٠٠٨السفير     
  

   االردنيون االربعة ينتظرون االفراج عنهم عبر الصفقة األردنيةاألسرى .٣٠
تتجه أنظار أهالي األسرى األردنيين األربعة الذين جرى االفراج عنهم العام الماضي نحو : لقمان اسكندر

الق لالفراج عن األسرى، ولكن ليس ليتم إدراجهم في قائمة حزب اهللا، وإنما الط" حزب اهللا"صفقة 
إن هناك سبيين اجتمعا هذه ": العرب اليوم"وقال أهالي األسرى للـ . سراحهم نهائيا عبر الصفقة األردنية

الفترة ليتم إطالق سراح أبنائهم األول صفقة حزب اهللا، والثاني أن الحد األقصى لبقاء األسرى المحررين 
 بشكل تام ونهائي وإعادتهم إلى  شهرا بحيث يجري بعدها إطالق سراحهم١٨مرتبطين بسجن قفقفا هو 

صالح . د" لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في السجون الصهيونية"واشار رئيس . بيوتهم
إن تأكيدات كان تلقاها األهالي من قبل عدد من المسؤولين تؤكد " العرب اليوم"العجلوني في تصريح لـ 

رى االربعة الذي يقضي باحتساب شهر السجن بـ تطبيق القانون االردني الخاص بالسجون على األس
  .  يوما ونصف٢٢

  ٥/٧/٢٠٠٨  العرب اليوم
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  لجنة مشتركة مع الفصائل لمتابعة اإلعماروتشكيل مخيم البارد في "  المستقبلتيار"جولة لـ .٣١
علم في المنية، بحنين ودير عمار في الشمال، يتقدمه منسق التيار عماد " تيار المستقبل"تفقد وفد من 

الدين واعضاء مجلس المحافظة، أبناء المخيم الجديد في نهر البارد، لالطالع على أوضاعهم االجتماعية 
واالنسانية، ومعرفة حاجاتهم الضرورية ورفع المعاناة عنهم، تأكيدا لالخوة بين الشعبين اللبناني 

جديد، القت ترحيبا الفتا من ولهذه الغاية، عقد الوفد سلسلة لقاءات في أحياء المخيم ال. والفلسطيني
الفلسطينيين الذين اكدوا للوفد ان هذه الزيارة المرحب بها، هي لتأكيد الوفاق واالخوة بين الشعبين، 

واكد علم الدين ان . مطالبين باالسراع في تشكيل الحكومة واعادة اعمار المخيم في اسرع وقت ممكن
ينية، وان هذه الزيارة الودية تهدف الى تعزيز التواصل تيار المستقبل سيبقى الى جانب القضية الفلسط"

وأعلن ان تيار ". بين الطرفين وان اللبنانيين والفلسطينيين هم جسم واحد خصوصا في هذه المنطقة
الننا اصحاب مصلحة "المستقبل مع حق العودة وضد التوطين، مشددا على ضرورة ان نكون يدا واحدة، 

، مشيرا الى انها الزيارة االولى بعد االحداث، وستكون "لتواصل الدائممشتركة وتجمعنا المصاهرة وا
وفي نهاية الجولة، اتفق ". بداية لعمل مشترك ولعودة العالقات الودية بين الشعبين اللبناني والفسطيني

  .لمتابعة خطة اعمار المخيم" تيار المستقبل"الطرفان على انشاء لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية و
  ٥/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
   الناعمة  منطقةكاميرا مراقبة المطار كانت موصولة بصواريخ في : الكويتيةالسياسة .٣٢

 في مطار رفيق الحريري الدولي ١٧أظهرت التحقيقات في ملف الكاميرا التي كانت تراقب المدرج 
لكاميرا كانت حقائق في غاية الخطورة، حيث كشفت اوساط اطلعت على التحقيق العسكري، ان هذه ا

. في الناعمة" قاعدة أحمد جبريل"موصولة بجهاز بث موجه الى جهاز استقبال موجود في أحد أنفاق 
على شبكة االنترنت، امس، عن هذه األوساط اشارتها الى ان الصواريخ التي " نت.يقال"ونقل موقع 

ولة بجهاز اإلستقبال، كانت منصوبة في تلك القاعدة والتي ضبطها الجيش اللبناني، ظهر أنها موص
مؤكدة وجود اعتقاد راسخ لدى المحققين أن هذه الصورايخ كانت ستستهدف طائرة خاصة محددة، سوف 

  . ١٧تهبط على المدرج 
  ٥/٧/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

  
    " إسرائيل"من السابق ألوانه الحديث عن اتصاالت مباشرة مع : المعلم .٣٣

سوري وليد المعلم أمس، أنه من السابق ألوانه الحديث عن قال وزير الخارجية ال :أ، رويترز.ب.د
، واستبعد أي احتمال إلجراء محادثات بين الرئيس السوري بشار "إسرائيل"مفاوضات سالم مباشرة مع 

األسد ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت على هامش قمة االتحاد المتوسطي التي ستعقد في 
ري واحتفاالت باريس بذكرى سقوط الباستيل، في رد مباشر على دعوة  من الشهر الجا١٣باريس في 

  . اولمرت إلى بدء مباحثات مباشرة في القريب العاجل
  ٥/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مطالبات عراقية بالتحقيق مع طالباني في المصافحة باراك .٣٤

ورية جالل طالباني إلى مجلس تستعد جبهة التوافق العراقية الستدعاء رئيس الجمه : عالء حسن- بغداد 
وقال النائب الدكتور ظافر العاني إن مصافحة طالباني ". إسرائيل"النواب إليضاح موقفه الصريح من 

لوزير دفاع الكيان الصهيوني تمثل جرحا للشعب العراقي بأكمله من شماله إلى جنوبه، ومن ثم فإن 
إن المصافحة مع باراك تمت بصفته الكردية قول وأضاف العاني . التبرير الذي قدمه الرئيس ليس مقنعا

ليس مسموحا ألي رئيس حزب حتى وإن لم يكن في السلطة بأن يقيم عالقة مع دولة ما "مغلوط ألنه 
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ودعا عدد من النواب العراقيين الرئيس جالل طالباني، أمس، ". زالت عدوة ولم تعقد بيننا وبينها أي هدنة
   . الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراكإلى االعتذار على مصافحته وزير

  ٥/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  

   أفارقة ومصريين٦محكمه تقضي بسجن ": اسرائيل"قضية التسلل من مصر الى  .٣٥
برئاسة ) عاصمة شمال سيناء الحدودية(أصدرت محكمة جزائية في مدينة العريش المصرية : القاهرة

مع الشغل وغرامة ألف جنيه بحق ستة أفارقة المستشار حسام توفيق، امس، حكماً بالسجن سنة 
ومصريين بتهمة محاولة التسلل الى األراضي اإلسرائيلية عبر سيناء، وقضت بالعقوبة نفسها على 

  . شقيقين مصريين ضبطا برفقتهم واتهما بمساعدتهم في محاولة الوصول الى المنطقة الحدودية
  ٥/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  على ضرورة استئناف المفاوضاتنات ويؤكد  يطالب بوقف المستوطسوالنا .٣٦

طالب المنسق األعلى لشؤون العالقات الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي :  فكرية أحمد- بروكسل 
بضرورة وقف بناء المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية، مؤكدا " إسرائيل"خافيير سوالنا 

وشدد سوالنا في بروكسل، مساء أول من .  المستوطنات اإلسرائيليةأنه ال حلول نهائية مع استمرار بناء
أمس، على ضرورة استئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين على نحو متميز ورفيع، وإعطاء 
الفلسطينيين حرية الحركة ورفع القيود عنهم للسماح بحياة أفضل، خاصة المحاصرين في غزه الذين 

ية، مشيرا إلى عدم وجود معلومات واضحة لدى االتحاد األوروبي حول ما يعانون من أوضاع غير إنسان
  ". ولكن هناك شعورا بحدوث تقدم، وعلى الجميع أن يكون متفائال"تم إنجازه في المفاوضات الجارية، 

  ٥/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  من المنظمة " إسرائيل" المعماريين الدولية تدرس طرد منظمة .٣٧

الصادرة الجمعة، أن منظمة المعماريين الدولية من الممكن أن تفرض "  أحرونوتيديعوت"كتبت صحيفة 
المقاطعة على المعماريين اإلسرائيليين، وأن تطردهم من المنظمة، التي تضم أكثر من مليون معماريا 

ي  دولة في العالم، وذلك بسبب دور المعماريين اإلسرائيليين في أعمال البناء في المستوطنات ف١١٦من 
وبحسب الصحيفة فإن مبادرة الدعوة إلى مقاطعة المعماريين اإلسرائيليين جاءت من قبل . الضفة الغربية

وجاء في اقتراح القرار، . معماريين بريطانيين، ومعهم عدد من المعماريين اإلسرائيليين والفلسطينيين
هذه النشاطات تشكل خرقا "الذي سيناقش اليوم الجمعة وغدا السبت في االجتماع العام للمنظمة، أن 

والمعماريون اإلسرائيليون بمساهمتهم في البناء في المستوطنات يخدمون . آلداب المهنة ولميثاق المنظمة
 ". االحتالل ويعملون على إدامته

  ٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  واقع صحي سّيئ وتعليم متدن ومطلوبون بالجملة .. كثافة سكانيةعين الحلوة ": شاهد"تقرير  .٣٨

مؤسسة شاهد لحقوق االنسان تقريرا يشرح الجوانب االنسانية غير المضاء عليها اعالميا لمخـيم              أعدت  
  . باالتفاق مع المؤسسة"السفير"عين الحلوة، تنشره 

تـسجيل ألوراق الـسيارات     . تدقيق في الهويات والوجوه   . خط طويل من السيارات التي تنتظر الدخول      
تأفف وضجر، بكاء من هذا     . طة التفتيش في حالة تأهب واستنفار     انتشار عناصر الجيش عند نق    . وأرقامها

يظن .. الطفل الذي طال به االنتظار تحت أشعة الشمس الحارقة، أو ذاك الطالب، أو المريض، أو العامل               
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الزائر للمرة االولى أنه يدخل الى منطقة عسكرية، أو أن من يعيش في ذاك المكان هم مجموعـة مـن                    
  . إنه مخيم عين الحلوة.  سبعين ألفا من الالجئين أو يزيدوناألشخاص الخطرين، ال

ومع أن اسمه يوحي بالجمال والهدوء، إال أن كل شيء في المخيم أو حوله هو عكس ذلك تمامـا، فـال                     
  ... عين ماء عند سفح الجبل، وال فيه جمال الطبيعة وروعتها وال نبع جارٍيا

المخيمات وأكثرها اكتظاظا بالبشر، لكن ما نسمعه أو يـردده          ومن منا لم يسمع بمخيم عين الحلوة، أكبر         
اإلعالم هو غير الوجه اإلنساني الضائع بين تفاصيل السياسة واألمن، تلك الصورة القاتمة الغارقة فـي                

  . الهموم والسواد، تلك اإلنسانية المتوارية خلف سني الحرمان
 كلم فقط، وهـو يعتبـر امتـدادا         ٣ عن وسطها    يقع مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة صيدا حيث يبعد         

ـ     . عمرانيا متصال مع المدينة     كلـم   ٠،٨ وتبلـغ مـساحته      ١ نسمة ٧٠٠٠٠يزيد عدد سكان المخيم عن ال
وهو أكبر المخيمات من حيث السكان في لبنان، ويعتبـر          . مربعا، ما يعني أن الكثافة السكانية عالية جدا       

يم عين الحلوة يضم عدة مخيمات، تضم مهجرين نتيجة للحرب          عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان، ومخ     
  . سكان من مخيم النبطية، سكان من مخيم تل الزعتر المدمرين: األهلية

. وأهم ما يمكن قوله على اإلطالق هنا، هو أن الالجئ، أي الجئ، يعاني حتى لو كان يتمتع بكامل حقوقه                  
ولـو كانـت    . جئون بعيدون عن أرضهم وقراهم ومدنهم     فالفلسطينيون في لبنان مشكلتهم الكبرى أنهم ال      

العودة ممكنة للفلسطينيين لتمت معالجة جميع المشاكل المتعلقة بمعاناتهم في لبنان، لكن حتى يتحقق ذلك،               
فإن المطلب األول هو أن يعيش هؤالء بكرامة وأن يتمتعوا بحقوقهم المنصوص عليهـا فـي مختلـف                  

ان، كذلك بما يؤمن به اللبنانيون أنفسهم في مقدمـة الدسـتور، القـانون              المعاهدات الدولية لحقوق اإلنس   
  . األسمى في البالد

  : ويعاني مخيم عين الحلوة هموماً اجتماعية واقتصادية من اهمها
تترك هذه الكثافة آثارا سلبية على عالقات النـاس         :  الكثافة السكانية العالية على بقعة جغرافية محدودة       ١

وتقدر الفعاليات السياسية   . كما أن التعاطي بين السكان يتسم بالحدة أحيانا نتيجة للضغط         ببعضهم البعض،   
ـ          نسمة على مساحة محدودة، بينما تقدر األنروا        ٧٠٠٠٠والشعبية في المخيم عدد السكان بما يزيد عن ال

ـ    ٢ نسمة ٤٥٠٠٠عدد السكان بحوالي     لكثافـة  مما يعني عمليـا ان ا     .  كلم مربع  ٠،٨ على مساحة تقدر ب
  .  نسمة على المتر المربع الواحد١٧السكانية تبلغ 

. تتعاطى الحكومات اللبنانية مع موضوع الفلسطينيين من منطلـق أمنـي          :  التعاطي األمني مع المخيم    ٢
حواجز التفتيش والتدقيق على كل مداخل المخـيم تولـد          . فالفلسطيني في مخيم عين الحلوة موضع شبهة      

وقد تقدم األجهزة األمنية أسبابا كثيرة لتبرير إجراءاتها، لكـن          . اه كل شيء  حالة غضب ويأس ونقمة تج    
سكان المخيم يدفعون ثمنا باهظا لذلك، إذ أن سكان المخيم ليسوا كلهم مطلوبين للقضاء اللبناني ولألجهزة                

 حـاالت   إن القوانين التي تنظم   . األمنية، وليس من المعقول أن تستمر اإلجراءات المشددة لفترات طويلة         
إن التعاطي األمنـي بـالمطلق مـع        . الطوارئ تحدد شروطا لذلك، أهمها عامل الوقت، وزوال األسباب        

المخيم له آثار سلبية على السكان، فالضغط يولد االنفجار، ويحرف البوصلة عـن اتجاههـا الـصحيح،                 
  . ويخلق مشاكل أخرى

زة األمنية سواء الرتكابه جنحـة أو جنايـة         يعتبر المطلوب للقضاء اللبناني أو لألجه     :  ملف المطلوبين  ٣
وتقدر أوساط اللجان   . عبئا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على سكان المخيم بشكل عام وعلى البيئة المحيطة           

إطالق نار في الهواء، تجاوزات ماليـة،       (٪ ارتكبوا جنحا    ٩٠الشعبية عدد المطلوبين بالمئات، أكثر من       
وبين . وا أنفسهم مطلوبين بناء على تقارير أمنية بحقهم ربما تكون خاطئة          أو اعتبر ..) مشاكل مع الجيران  

هذا وذاك يصبح المطلوب عبئا على أهله الذين يتوجب عليهم تقديم الرعاية الشاملة له من المال والطعام                 
والشراب والمأوى والحماية، وذلك لعدم قدرته على الخروج من المخيم، وقد يعتمد علـى رعايـة مـن                  

سياسية فيصبح أسيرا لها، أو أنه يصاب باليأس فينتقل من تهمة الجنحة الى الجنايـات فيمـارس                 جهات  
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ومن القضايا المثيرة للجدل في ملف المطلوبين هي الرحلة الطويلة التي يقطعهـا المطلـوب أو                . العنف
 لها في مراكـز  المتهم والذي يلقى القبض عليه، فيحدث أقرانه وجيرانه عن المعاملة القاسية التي تعرض           

التحقيق، ويترك ذلك انطباعا سلبيا جدا مما يجعل المطلوبين يترددون ألف مرة أذا فكـروا أن يـسلموا                  
ويلقي ملف المطلوبين بكل تعقيداته ظالالً كثيفة على مجمل الوضع اإلنساني في            . أنفسهم لألجهزة األمنية  

ويطالـب  . مطلوبين والخطر الـذي يـشكلونه     المخيم، وقد تبرر األجهزة األمنية سلوكها بسبب هؤالء ال        
الفلسطينيون بهذا الخصوص أن يمنح المطلوبون عفوا خاصا، أو تتم تسوية لهم تحفظ حق الدولة اللبنانية                

  . وأمنها واستقرارها وهيبتها وتعالج مشكلتهم، على غرار تسويات أمنية حصلت سابقا
ومن أهم التحـديات التـي      . الضغط بشكل واسع  تنتشر أمراض التالسيميا والسكري و    :  الواقع الصحي  ٤

تواجه سكان المخيم هو ارتفاع حاجات الناس الطبية وكثرة األمراض، وتداخل شبكة مياه الـشرب مـع                 
كما أن المريض شأنه شأن كل المرضى الفلسطينيين يضطر ألن يسلك طريقـا             . شبكة الصرف الصحي  

. ا إذا كانت غير مشمولة من قبـل األونـروا         صعبة للوصول الى هدفه إلجراء عملية جراحية، خصوص       
  . عندها يطرق أبواب الجمعيات الخيرية، والمساجد وفاعلي الخير، وأحيانا ال يجد من يساعده

تعاني المسيرة التعليمية في مخيم عين الحلوة صـعوبات         :  التعليم خطوة إلى األمام وأخرى إلى الوراء       ٥
نظام الدوامين، الترفيـع    (وية التي تعاني ترهالً وضعفاً كبيرين       حقيقية، ففضالً عن سياسة األونروا الترب     

هناك مشاكل أخطر من ذلك كله وهي غياب الرغبة الجـادة لـدى             ) اآللي، اكتظاظ الصفوف في الطالب    
العديد من الطالب باالهتمام بالتعلم، ورغبة أخرى أكبر منها بترك مقاعد الدراسة، ولذلك ما يبـرره أو                 

إن معدالت التسرب   . سلسلة طويلة من الحرمان، فإن آفاق المستقبل لدى الطالب مسدودة         ونتيجة ل . يفسره
اآلخذة بازدياد تترك بصماتها الواضحة في السلوك اإلجتماعي وحتى في مستقبل الفلسطينيين كلـه فـي                

اشرة علـى   كما أن المشاكل األمنية والتوترات المتنقلة في المخيم أو مع الجيش اللبناني تنعكس مب             . لبنان
ويمتاز مخيم عين الحلوة بالحساسية المرتفعة، فأي توتر أمنـي أو اسـتنفار فـي أي                . المسيرة التعليمية 

زاروب أو أي مكان في المخيم مهما كان حجمه فإنه يجعل الطالب وذويهم والهيئـة التدريـسية علـى                   
لحين انتهاء هذا التـوتر أو      السواء في حالة هيجان وقلق وتوتر، مما يضطر المدارس إلن تغلق أبوابها             

  . ذاك، والذي قد يستمر لعدة أيام
  توصيات 

ويوصي التقرير الدولة اللبنانية أن تراعي الجوانب اإلنسانية عند تعاملها مع المخيمات الفلسطينية بشكل               
عام ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، وأن يمنح الفلسطينيون حقوقهم كلها وعلى رأسـها حـق العمـل                  

كما يوصي األطراف الفلسطينية بتسوية أوضـاعها       .  وتشكيل الجمعيات، والحق في مسكن الئق      والتملك،
الداخلية وتشكيل مرجعية قوية تكون إما منتخبة او متوافق عليها للتصدي للمشاكل في المخيمات، ومـن                

، )عليم، اإلغاثة الصحة، الت (بينها مخيم عين الحلوة، وأهم األولويات في هذا الشأن هي المشاكل اإلنسانية             
وإيجاد فرص العمل للشباب العاطل، ثم معالجة مشكلة المطلوبين للقضاء اللبناني من غير الفلـسطينيين               

كما يوصي بتسوية شاملة لملف المطلوبين كخطـوة هامـة تتخـذها الدولـة اللبنانيـة،                . معالجة جذرية 
ظمة األنروا أن تزيد من خدماتها،      خصوصا أولئك الذين ارتكبوا جنحا، أسوة بتسويات سابقة، ويوصي من         

  . وأن تتمتع بمزيد من الشفافية
  ٥/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  "لتحرير فلسطين"سؤال إلى الجبهة الشعبية  .٣٩

 منير شفيق  
عندما أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة إلى الحوار أوحى بأنه يقصد محاورة حمـاس، ثـم                 

ولهذا تفاءل الكثيرون، واعتبروا أن األمـور أخـذت         . ئليصبح الحوار بعد ذلك على مستوى كل الفصا       



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                   ١١٢٩:         العدد                  ٥/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

-تتقدم باتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية من جديد، السيما كون الدعوة جاءت بعد نجاح الحوار اللبنـاني               
 .اللبناني في قطر، كما نشطت الوساطة المصرية لعقد اتفاق التهدئة وأخذت إرهاصات مناخ جديد تلوح

ثم تبين أنها موجهة لحوار شـامل، ومـن         . مود عباس للحوار لم توجه إلى حماس      لكن تبين أن دعوة مح    
ثم تبين أنهـا تـستهدف تخطـي        . دون أن تصحبها أية آليات أو خطوات، وإنما أحيل الموضوع لمصر          

وأخيرا، ناب كايد الغول، عضو اللجنـة المركزيـة         . اإلعالن الذي وقعت عليه فتح وحماس في صنعاء       
تحرير فلسطين عن نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسـم الرئاسـة الفلـسطينية، فـي                للجبهة الشعبية ل  

الرئيس عباس  "إن  : اإلعالن عن برنامج محمود عباس لزيارة سوريا في السادس من الشهر الحالي، قائال            
ة ربما يعول على زيارته إلى سوريا التخاذ الخطوات المقبلة في شأن الحوار الوطني الـشامل السـتعاد                

الحظ، لم يقل   . "٢٠٠٧ يونيو   ١٤الوحدة الوطنية المفقودة، منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في            
منذ سيطرة حكومة سالم فياض على الضفة الغربية كذلك مثال، ولم يقل إن كان السير في المفاوضـات                  

 وتكريسه واستبعاد الحوار    الثنائية السرية وما علقه الرئيس الفلسطيني من آمال عليها، له عالقة باالنقسام           
إن أهميـة   ": واألبلغ أن الخبر الموزع على لسان كايد الغول يقول فيه         . الستعادة الوحدة الوطنية المفقودة   

زيارة الرئيس عباس إلى سوريا تكمن في أنها استكمال لزيارته إلى مصر واليمن والسعودية ولقاءاته مع                
بية عمرو موسى، خصوصا أن لسوريا تـأثيرا علـى حركـة            زعمائها واألمين العام لجامعة الدول العر     

ثم كشف سرا لم يعلن عنه رسميا، وهو أن اليمن انتقل بموقفه من الحوار الثنائي بين حركتـي                  . "حماس
حماس وفتح، إلى الحوار الوطني الشامل على أساس المبادرة اليمنية وليس على أساس إعـالن صـنعاء    

 . ن يجب أن يعلنه أبو ردينةوهو ما كا. الذي وقعته فتح حماس
بداية، هل غير الرئيس الفلسطيني الناطق باسمه؟ وهل يعبر األخ كايد الغول عن موقف الجبهة الـشعبية                 
مع كل هذا التماهي مع موقف محمود عباس، بما في ذلك في موضوع المفاوضـات الثنائيـة؟ ولـيس                   

 .االنحياز إلى هذا الحد إلى جانبه ضد حماس
، قد غابت تماما عمـا فـي        »الشعبية«لسياسة، إذا كان موقف كايد الغول معبرا عن موقف          وبهذا تكون ا  

الساحة الفلسطينية من خالفات، وفي مقدمتها المفاوضات الثنائية، وما وصـلت إليـه عبـر التنـازالت                 
قـد  الفلسطينية التي توقفت عند موضوع القدس القديمة، مما أدخل المفاوضات في أزمة، وإن لم تتوقف ف               

 .ُأعلن أنها ستستأنف من جديد
إننا ال  «: واألنكى، والذي ال يلفت انتباه األخ كايد الغول، تصريح محمود عباس في اليوم نفسه حين قال               

نريد اتفاقا يشدد الحصار، بل يرفعه وال يعيده، ألن الشعب الفلسطيني عانى وال يزال نتيجـة الحـصار                  
أن تـدرك بـأن هنـاك       «ت القصيد، إن على حركة حماس       وأضاف، وهذا بي  . "الظالم الذي يتعرض له   

 .»مجتمعاً دولياً يجب أن تدخله، وأن هناك شروطا لقبولها في هذا المجتمع، وهي تعيها جيداً
هذا يعني أن على حماس أن تلبي الشروط الدولية، وبدايـة وبطبيعـة الحـال، شـروط الرباعيـة، أي                    

وااللتزام بكل القرارات الدولية واالتفاقيات التي وقعتها السلطة        ،  »العنف«االعتراف بالدولة العبرية، ونبذ     
وقد نسيت الرباعية أن تذكر الموافقة على كل ما قُدم من تنازالت حتى اآلن في المفاوضات                . الفلسطينية

الثنائية السرية، والموافقة على كل ما يوافق عليه الرئيس محمود عباس، وعلى ما تفعله حكومـة سـالم                  
والنسيان هنا ليس نـسيانا، ألنـه       .  تفكيك خاليا المقاومة تنفيذا للبند األول من خريطة الطريق         فياض من 

بأن هناك مجتمعـا دوليـا يجـب أن         «تحصيل حاصل إذا ما أدركت حماس، كما يطالبها محمود عباس           
 ).لت؟وبالمناسبة، ما الحاجة إلى عباس إن فع(» ..تدخله، وأن هناك شروطا لقبولها في هذا المجتمع

ثم لماذا يأخذ المجتمـع     . وبدهي إذا كان األمر كذلك فهذا يعني تسليم القضية برمتها إلى المجتمع الدولي            
 الدولي باالعتبار أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني مادام دخوله يقتضي أو يوجب قبول شروطه؟

 للمفاوضـات الثنائيـة، أي      ولكن ما هو المقصود من دخول المجتمع الدولي الذي سلم القضية الفلسطينية           
إلى كل ما توافق أو ال توافق عليه القيادة اإلسرائيلية، مما يعني في حقيقة األمر الرضوخ لكل الـشروط                   



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١١٢٩:         العدد                  ٥/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

اإلسرائيلية، وذلك مادام المجتمع الدولي قد أوكل كل مواقفه، من خالل خريطة الطريق، إلى المفاوضات               
 األخ كايد الغول موافق على كل هذا؟ واألهم، هـل الجبهـة             هل: والسؤال المحير بهذه المناسبة   . الثنائية

، فلمـاذا ال يـنعكس ذلـك علـى          "ال"الشعبية مع شروط محمود عباس على حماس؟ وإذا كان الجواب           
 االنحيازات والمواقف في الساحة الفلسطينية؟ 

  ٥/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
 
  التهدئة واستمرار الحصار .٤٠

  عبد الباري عطوان
ماس مشاركتها في المفاوضات حول إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شليط بسبب            أوقفت حركة ح  

إقدام الحكومة اإلسرائيلية علي إغالق المعابر مجددا تحت ذريعة سقوط صاروخ يوم أمـس األول فـي                 
 ما هو أبعد من ذلك، أي تعطي        ىمنطقة النقب، ولكن هذه الخطوة ال تكفي، بل يجب أن تذهب الحركة إل            

إسرائيل والوسيط المصري مهلة لعدة أيام يتم خاللها إعادة فـتح المعـابر جميعـا دون أي إغـالق أو                    
  .االنسحاب من اتفاق التهدئة كليا

 هذا االتفاق، ووقعـوا فـي       ىالمسألة الخطيرة التي تغيب حاليا عن أذهان قادة حماس الذين تفاوضوا عل           
ـ         مصيدة الضغوط المصرية بحسن نية، هي أن إسرائي         إطـالق   ىل أصبحت تغلـق المعـابر كـرد عل

الصواريخ، بمعني أنها تتهم الجانب الفلسطيني بعدم االلتزام باالتفاق، بينما واقع الحال ليس كذلك علـي                
فالنوايا اإلسرائيلية كانت واضحة بتخريب هذا االتفاق، وخلق الحجج والذرائع للتملص من أي             . اإلطالق
  .التزام به

تكبوا خطأين أساسيين، األول هو التنازل عن مطالبهم بربط التهدئة في قطـاع             مفاوضو حركة حماس ار   
 فتح معبر رفح بشكل دائم كشرط       ىغزة بتهدئة موازية في الضفة الغربية، والثاني هو عدم اإلصرار عل          

  .لوقف إطالق الصواريخ
ر، وإغـالق    حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة جراء الحصا        ىندرك جيدا حجم الضغوط الواقعة عل     

المعابر، والنقص الكامل في كل االحتياجات الضرورية لمليون ونصف المليون فلسطيني، ولكن هـذا ال               
يعني تقديم تهدئة شبه مجانية، غير مرتبطة بأي ضمانات أو مرجعية صلبة توفر الحد األدني من االلتزام                 

  .بشروطها
التهدئة لم تؤد إلي فتح المعابر جميعـا دون         فالوساطة المصرية لم تكن ضرورية علي اإلطالق طالما أن          

وكان يمكن أن تصل حركة حماس إلي النتيجة الحالية دون الحاجة إلي تدخل الحكومة المصرية               . استثناء
فإسرائيل كانت تطالب بذلك، وتعرض اسـتعدادها       . من خالل إيقافها إطالق الصواريخ من طرف واحد       

  . دون اتفاق، ودون وساطة مصرية أو غيرهالتخفيف الحصار، واستئناف إرسال البضائع
ال نقبل أن تكون الحكومة المصرية وسيطا بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ألنها يجـب أن تقـف فـي                  
الخندق الفلسطيني، وتضغط علي اإلسرائيليين إلنهاء الحصار وإعادة فتح المعابر، ألن قطاع غزة وقـع               

ـ       وطا. ريةضعا لإلدارة المص  حتالل اإلسرائيلي عندما كان خا    تحت اال  إن لما أنها قبلت أن تكون وسيطا، ف
من أبرز مواصفات الوسيط أن يكون نزيها، ومن المؤسف أنها لم تكن كذلك علي اإلطالق، فقد قامـت                   
بدور ساعي البريد لنقل الشروط اإلسرائيلية إلي الطرف الفلسطيني، وفرضها عليـه فرضـا، مـستغلة                

  .ظروفه الصعبة تحت الحصار
 جانبي معبر رفح،    ى قوات األمن المصرية تنهال بالضرب علي المنتظرين عل        ىكان منظرا مؤسفا أن نر    

وكان مؤسفا أكثر تصريحات السيد أحمد أبو الغيط التي كرر فيها تهديداته للفلسطينيين بعواقب خطيـرة                
  . اقتحام المعبر مرة أخريىإذا ما أقدموا عل
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بر بصورة دائمة عنـدما تـدفق مئـات اآلالف مـن المحاصـرين              الحكومة المصرية تعهدت بفتح المع    
وحتي فتحهـا   .  الحدود المصرية قبل أربعة أشهر، ولكنها لم تلتزم بأي من هذه التعهدات            ىالفلسطينيين إل 

هذا المعبر لثالثة أيام أمام المرضي وحملة اإلقامات في الدول العربية ألسباب إنسانية غير كاف علـي                 
  . أبناء القطاع جميعا هو وضع غير إنساني علي اإلطالقاإلطالق، ألن وضع

 بها مسؤولون إسرائيليون رافقوا إيهود أولمرت رئيس الـوزراء          ىمن الواضح أن التصريحات التي أدل     
ـ                  ىاإلسرائيلي أثناء زيارته األخيرة لمصر، وقالوا فيها إن الرئيس مبارك تعهد بإبقاء المعبر مغلقـا حت

فالمعبر مـا  . سير شليط هي تصريحات صحيحة رغم النفي المصري الرسمي لها   اإلفراج عن الجندي األ   
  .زال مغلقا، وكذلك المعابر األخري

مصير مليون ونصف مليون فلسطيني أصبح معلقا بمصير هذا الجندي اإلسرائيلي، وكأنه من أنبياء بني               
 مهمـا كانـت الـضغوط    إنه ابتزاز غير مسبوق، وال يجب الرضوخ له، واالستسالم لشروطه        ! إسرائيل
 التي تطلق الصواريخ تفعل ما فعلته حركة حماس وأجهزتها العسكرية أثنـاء             ىالفصائل األخر  .والنتائج

خضوع قطاع غزة لسلطة رام اهللا، باعتبار المقاومة حقا مشروعا طالما أن هنـاك احـتالال وعـدوانا                  
غم وجود الكثير من المنطـق فـي        إسرائيليين، وليس من حق سلطة حماس أن تخون مثل هذا الفعل، ر           

مطالبها بااللتزام بالتهدئة لتخفيف معاناة أبناء القطاع، وتوفير فـسحة مـن الوقـت اللتقـاط األنفـاس،                
  .واالستعداد لجولة جديدة من المواجهات في وقت الحق

ـ                 ت حمـاس   وربما يفيد التذكير بأنه في التهدئة األولي التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ الرباعيـة، التزم
بشروطها التزاما كليا، وأوقفت إطالق الصواريخ، ولكن حركة الجهاد اإلسالمي، ولجان المقاومة الشعبية             
اعتبرت نفسها في حل من هذا االتفاق وواصلت إطالق الصواريخ، ومع ذلك ظلت المعابر مفتوحة، وإن                

ي لم تلتـزم بالتهدئـة، ولـم         ناشطي الفصائل الت   ىكانت عمليات االغتيال اإلسرائيلية اقتصرت فقط عل      
تستهدف أيا من عناصر الجناح العسكري لحركة حماس إال في فترة الحقة عندما قررت الحركـة عـدم                  

  .االلتزام بهذا االتفاق
حركة حماس تعرضت لخديعة كبري في تقديرنا برضوخها للضغوط المصرية، ووجدت نفسها تتفاوض             

ر بعض المرضي إلي مصر من أجل العـالج، وهـي           من أجل شحنة دقيق، أو حمولة مازوت، أو عبو        
أمور هامشية بالنسبة إلي أهدافها الكبري كحركة مقاومة نجحت باستراتيجيتها الجهادية في كسب قلـوب               
غالبية أبناء الشعب الفلسطيني، وانعكس ذلك بوضوح في انتخابات المجلس التشريعي ونتائجها المفاجئـة              

  .التي أكدت زعامتها بوضوح
 إصـدار   ى إعادة فتح المعابر، بادرت سلطة رام اهللا إل        ىرة انشغال حماس بالتهدئة والتفاوض عل     وفي غم 

فتوي بالتمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدة عامين في السلطة، وربط انتخابات الرئاسة المقبلـة               
  .بانتخابات المجلس التشريعي

 مثل هذه الخطوة لو كانت حركـة حمـاس          ى عل الرئيس عباس والمجموعة المحيطة به ما كانوا ليقدموا       
 لو أن اتفاق التهدئة الذي توصـلت إليـه          ىتطلق صواريخها كالمعتاد وتضرب العمق اإلسرائيلي، أو حت       

  . االلتزام به وبما ينعكس إيجابيا علي الظروف المعيشية اليومية ألبناء القطاعىجر
ا تحت االحتالل غير شرعية وكل ما يتفرع عنها         ندرك أن التعديالت هذه ليست قانونية، ألن السلطة كله        

فحكومة سالم فياض تحولت من حكومة طوارئ مـدتها شـهر وفـق النظـام               . من وزارات ومؤسسات  
ولكن وجود حركة مقاومة موازية وقوية ستمنع أي خطـوات تهـدف            . األساسي للحكم إلي حكومة دائمة    

 تتخذ موقفا صلبا، وتضع الوسيط المـصري     حركة حماس يجب أن    . خرق الدستور والنظام األساسي    ىإل
 مرحلـة مـا     ىأمام مسؤولياته، فإما االلتزام اإلسرائيلي بالتهدئة وفتح المعابر بشكل دائم، وإما العودة إل            

  .قبلها، خاصة أن أضرار التهدئة أصبحت أخطر بكثير من فوائدها
  ٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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 ؟ هاما جدوى التهدئة إن لم يكن هناك التزام ب .٤١

 خالد وليد محمود 
وعالمات التساؤل  تتردد  علـى       ) إسرائيل( منذ اللحظة األولى لتطبيق اتفاق التهدئة بين حركة حماس و         

 معظم ألسنة المراقبين عن مدى استمرارية التزام الجانب االسرائيلي  بالتهدئة وتنفيذ بنودها؟
سرائيلي يمارس الخداع في موضوع التهدئـة   ومنذ اليوم األول لمفاوضات التهدئة في مصر، والجانب اإل    

اإليحاء بأن ما هو معروض عليها من شروط إنما هي شروط صعبة وال             ) إسرائيل(وقبولها، وقد حاولت    
يمكن قبولها، ومن هنا اخذت تبدو وكأنها مترددة في قبول الموضوع، وقالت إنها ستقدم تنازالت مؤلمـة                 

 !- كالعادة–
صعداء كانوا تحت مجهر حكومة أولمرت التي أعطت أمـراً بـإغالق المعـابر              الغزيون الذين تنفسوا ال   

) إسـرائيل (على بلدة سديروت جنـوب      " مجهول"التجارية كافة مع قطاع غزة رداً على إطالق صاروخ          
 ! وبهذا قامت بقتل التهدئة في مهدها

ن منـذ عـام فـي       ال تريد أن  تعطي أيضاً فرصة لمليون ونصف مليون فلسطيني محاصري           ) إسرائيل(
. ظروف صعبة، اللتقاط االنفاس، والحصول على الحد األدنى من احتياجاتهم من الدواء والغذاء والوقود             

اولمرت لقطاع غزة وإنما ينبع من حسابات داخلية لها عالقة          " محبة"بالتهدئة ال ينبع من     ) إسرائيل(فقبول  
نتخابات برلمانية مبكـرة، كمـا أن موضـوع    بقضايا الفساد التي أثيرت ضد أولمرت وإمكانية الدعوة ال  

من االحراج لحكومة تـل أبيـب،   " بعضا"الحصار غير اإلنساني المفروض على قطاع غزة صار يشكل      
 .وصار محل انتقاد الكثير من المنظمات والهيئات العالمية التي لها عالقة بحقوق االنسان

 التهدئة، فثمة تجربـة تاريخيـة تثبـت ان          ال شك أن حركة حماس كانت تتوقع في أي لحظة انهيار هذه           
كما أن الحركة قبلت باتفاق تهدئة مماثـل قبـل          ..تتنصل من اتفاقياتها ووعودها في أي لحظة      ) إسرائيل(

عامين جرى التوصل اليه في قمة شرم الشيخ الرباعية، والتزمت بأبرز بنوده التي تنص علـى وقـف                  
داف إسرائيلية، ولكن الطرف اإلسرائيلي لم يلتزم وواصل        العمليات الفدائية ، وأي هجمات أخرى على أه       

 .عمليات االغتيال لقادة الجهاد االسالمي الميدانيين في الضفة والقطاع
قامت بخرق جميع بنود التهدئة التي توصلت اليها مع المقاومة الفلسطينية، من هنا فإن قـرار                ) إسرائيل(
قوط صاروخ لم يعرف مصدره إنما هي حجة سـخيفة          إغالق المعابر مع قطاع غزة جراء س      ) إسرائيل(

 .للتنصل من التزاماتها) إسرائيل(ساقتها 
نعرف جيداً األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة فـي ظـل الحـصار اإلسـرائيلي                  
ة التجويعي، والضغوط النفسية المترتبة على ذلك بالنسبة إلى حكومة حماس التي تتحمـل مـسؤولية إدار     

القطاع وتأمين أبسط احتياجاته اإلنسانية، ولكن من الخطأ الرضـوخ للـضغوط اإلسـرائيلية أو قبـول                 
 .إمالءاتها في هذا الخصوص

ستكون بحاجة للتهدئة إذا قادت إلى إطالق سراح شاليط وان تأتي على مقاسها دون أن تكون                ) إسرائيل(
تقبل حماس بذلك؟ يبدو أن اإلجابة كامنـة فـي          ولكن هل س  . هناك التزامات او استحقاقات تترتب عليها     

 !ما جدوى اتفاق التهدئة إن لم يكن هناك التزام به؟: سؤال أبو مرزق الذي قال
  ٥/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  :كاريكاتير .٤٢
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