
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلب مؤسسة كارتر لمراقبة اتفاق التهدئةعلى هنية يوافق 
  450 أسيراً من أصل 71رفضنا إطالق : ابو مرزوق

  هيدا القامة مطار فلسطيني اردني مشتركازالة االلغام االرضية شرق العوجا بأريحا تم
  ىكد التزامها بالتهدئة في غزة وتنفي عالقتها بهجمات تبنتها كتائب األقصفتح تؤ

  اتهامات أولمرت الجنائية تتسع لتشمل السرقة واالختالس

فياض يدعو حماس إلعادة الوحدة
تهـدف  " إسرائيل" ممارسات.. فورا

  ب برنامج حكومتيالى ضر
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   تهدف الى ضرب برنامج حكومتي"إسرائيل"ممارسات  .. فوراعادة الوحدةإل حماسفياض يدعو  .1

وجه رئيس حكومة تسيير االعمال الفلسطينية الدكتور سالم فياض دعـوة الـى             :  محمد يونس  -رام اهللا   
 للرد على الممارسات االسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلعادة الفورية للوحدة             "حماس"حركة  

علينـا انهـاء    ": "الحيـاة "، وقال في مقابلة اجرتها معه       )ة الغربية وقطاع غزة   الضف(بين شطري الوطن    
وقال فياض ان االجراءات االسرائيلية في مدن الضفة الغربية تهدف الـى             ."االنقسام واعادة الوحدة فورا   

  :ضرب برنامج حكومته الرامي الى اعادة فرض النظام والقانون، وفي ما يلي نص المقابلة
  ؟"حماس"ى اسرائيل وتدعم انتفاضة شعبية ضد الجدار وتدعم مؤسسات انت تتحد* 
 انا قلت ان االجراءات التي اتخذت باطلة، هذا يتناقض مع االتفاق االنتقالي الموقع بيننا وبين اسرائيل،                 -

هذه المؤسسات موجودة في االراضي الفلسطينية وتخضع للسلطة الفلسطينية، وليس إلسرائيل ان تتدخل             
 ما نقوم به هو تعبير عن رفض كامل لالجراءات االسرائيلية، كيف يمكن إلغالق بنايـة تجاريـة                  .فيها

 محالً تجارياً في نابلس ان يكون مسألة امنية؟ انا ذهبت الى نابلس وقابلت التجـار، أوال هـذه                   70تضم  
نيون عاديون من   شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، وثانياً التجار هم فلسطي            
  .مدينة نابلس، فكيف لنا ان نقرأ ذلك؟ المقصود منه االنتقاص من السلطة وتخريب جهودها

 فـي  50 ولقد زادت اسرائيل اجراءاتها واجتياحاتها في االراضي الفلسطينية خالل الشهر الجاري بنسبة          
م يكن تخريب جهود الـسلطة      المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها الشهر الماضي، فما هو الهدف ان ل             

وضرب برنامج الحكومة الرامي إلعادة فرض النظام والقانون؟إن استهداف اسرائيل لذلك كلـه يـشكل               
استهدافاً للسلطة الوطنية ومكانتها وصدقيتها لدى أبناء شعبنا، فاإلجراءات االسرائيلية غير المسبوقة فـي              

 حققتها الحكومة في اعادة فرض االمن والنظام فـي      نابلس انما تهدف الى القضاء على قصة النجاح التي        
  .هذه المدينة بعد سنوات من الفوضى
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. ونجاح برنامجنا في نابلس كان بداية لنجاحه في باقي المدن، واليوم تأتي اسرائيل لتقضي على كل هـذا      
ل لهذا هـو    لقد خلقت إعادة فرض النظام والقانون في نابلس شعوراً باألمل لدى الناس، ومهاجمة اسرائي             

  .محاولة لقتل هذا الشعور واعادة االوضاع الى ما كانت عليه
  كيف سيكون ردكم على ذلك؟* 
 الرد على الممارسات االسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان يكـون باإلعـادة الفوريـة                  -

  .ة الوحدة فوراعلينا انهاء االنقسام واعاد). الضفة الغربية وقطاع غزة(للوحدة بين شطري الوطن 
يمكننا اعادة الوحدة للوطن في اطار      . فالحوار الوطني يمكن اجراؤه الحقاً، لكن الوحدة يجب ان تتم فورا          

مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني وفق ترتيبات انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة موقتة تتولي ادارة               
فلمـاذا  . ساعدة عربية إلعادة بناء اجهزة االمـن      البالد والتحضير لالنتخابات العامة، والحصول على م      

، كل ما نتحدث عنه هو ترتيبات انتقالية تضمن اعادة الوحدة للوطن، والحـوار              )"حماس"مخاطباً  (التردد  
. يجب علينا عدم تحويل وحدة الوطن إلى رهينة للخالفـات الـسياسية           . يتكفل باالجابة على باقي االسئلة    

حكومة انتقالية إلدارة شؤون البالد واالستجابة لمصالح المواطنين وحاجـاتهم          علينا التوافق الوطني على     
  .وتعزيز قدرتهم على الصمود والتحضير لالنتخابات العامة التشريعية والرئاسية

  هل وجهت احتجاجات على الممارسات االسرائيلية للجانب االميركي؟* 
ركي طالبت فيها هذه االطراف المنخرطـة فـي          لقد وجهت رسائل الى اللجنة الرباعية والجانب االمي        -

  .العملية السلمية بتحمل مسؤولياتها
  لمن كانت رسالتكم في الجانب االميركي؟* 
  . وجهت رسالة خاصة في هذا الشأن الى المنسق االمني االميركي الجنرال فريزر-
  وماذا تضمنت الرسالة؟* 
لية على المدن التي نشرت فيها حكومتنا قواتها         الرسالة تضمنت تساؤالت عن مغزى الهجمات االسرائي       -

  .بهدف فرض النظام والقانون
   التي اغلقتها اسرائيل في نابلس؟"حماس"هل ستدعمون مؤسسات * 
 وزراء الحكومة سيتقاطرون في االيام المقبلة على نابلس، كل في اختصاصه، لتوفير الـدعم للمدينـة                 -

  .والمساندة إلهلها ومؤسساتها المغلقة
   اسرائيل وعدت مراراً بتخفيف القيود في االراضي الفلسطينية، ما الذي يجري؟*
 لقد سئمت من كل ما يقال عن تحسين االوضاع، لكن رغم كل شيء ليس لنا سوى البقاء على ارضنا،                    -

ووظيفتنا هي استنهاض همم الناس وخلق اجواء ايجابية تعزز من صمود وبقاء المواطنين ومقاومتهم لكل             
  .ءات التهويد والتهجيراجرا
 وحـدة   1600ماذا عن االجراءات االسرائيلية االستيطانية المتواصلة في القدس، وآخرها اقرار اقامة            * 

  سكنية جديدة، كيف ستؤثر هذه االجراءات على المفاوضات؟
دس  ان صانعي القرار في اسرائيل واهمون اذا اعتقدوا انه يمكن لهم فرض حل سياسي ال تعود فيه الق                  -

  .ألهلها الفلسطينيين
  كيف سيكون ردكم؟* 
 ردنا على اسرائيل اننا باقون على هذه االرض، والحكومة ستوفر كل ما يمكنها من مقومـات البقـاء                   -

لقد ذهبت الى نابلس ونعلين وقبلها الى بلعين وغيرها من القـرى            . والصمود للفلسطيني في بيته وارضه    
ا، ورسالتي للناس ان التفوا علـى برنـامجكم الـوطني وواصـلوا             التي يبتلع الجدار واالستيطان ارضه    

هـذا  . الصمود والثبات، ونحن في الحكومة سنقدم لكم كل امكاناتنا لتعزيز صمودكم وبقائكم في االرض             
  .هو ردنا على كل ما تفعله اسرائيل
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خ من هنا   اسرائيل تواصل فرض قيود على دخول السلع الى قطاع غزة رغم التهدئة متذرعة بصارو             * 
  وحادث من هناك، ما هو الحل بنظركم لمعابر قطاع غزة المغلقة منذ اكثر من عام؟

 الحصار االقتصادي ال ينتج سوى المزيد من المعاناة والشعور بأن ليس هناك لالنسان ما يخـسره اذا                  -
لها، هذا كلـه    اسرائيل تريد ان تبقي قطاع غزة مغلقا خلف جدار حديد، وان تبقي الضفة مشاعاً               . ما ثار 

  .يضع مستقبل التسوية بل ومستقبل المنطقة أمام خطر حقيقي
  12/7/2008الحياة 

  
  طلب مؤسسة كارتر لمراقبة اتفاق التهدئةعلى  يوافق هنية .2

رئيس الوزراء الفلـسطيني    أن  :  قيس صفدي   عن مراسلها  غزة من 12/7/2008األخبار اللبنانية    ذكرت
 على عرض من مركز كارتر الدولي للسالم لمراقبة مـدى التـزام             المقال، إسماعيل هنية، وافق أمس،    

رئـيس  "الفلسطينيين واإلسرائيليين باتفاق التهدئة، وأعلن المتحدث باسم حكومة هنية، طاهر النونـو، أن    
الوزراء المقال وافق على عرض من مستشار الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، روبرت باسـتير،   

 حزيـران   19التزام الفلسطينيين واإلسرائيليين باتفاق التهدئة القائم في غـزة منـذ            يقضي بمراقبة مدى    
هنية وضع الوفد في صورة آخـر التطـورات الـسياسية           "وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن      . "الماضي

  ."المتعلقة بالتهدئة، وخصوصاً في ظل الخروق اإلسرائيلية المتتالية
اسات السلبية لهذه الخروق، وآخرها استشهاد فلـسطيني جنـوب   هنية حذر من االنعك"وأوضح النونو أن   

قطاع غزة، واستمرار إطالق النار على المزارعين والصيادين، ومواصلة الحصار على مختلف أنـواع              
البضائع، وإدخال عينات فقط من نوعيات جديدة من مواد البناء، واستمرار مسلسل االغتيـاالت والقتـل                

  ."ية وإغالق المؤسساتواالجتياح في الضفة الغرب
الفلسطينيين ملتزمون كلياً بالتهدئة رغم بعض الخروق الفردية        "وفي السياق، أكد هنية ألعضاء الوفد أن        

تثبيت التهدئـة باعتبارهـا مـصلحة       "، مشدداً على أهمية     "التي لم تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدة       
ضيف على التدخل من أجل دفع إسرائيل الحترام        الوفد ال "وحث  . "وطنية تحققت من خالل إجماع وطني     
وحول اعتقال األجهزة األمنية عدداً من نشطاء كتائـب شـهداء           . "التزاماتها وتعهداتها وفق اتفاق التهدئة    

نحن ملتزمـون   " بدعوى إطالق صواريخ على أهداف إسرائيلية، قال النونو          "فتح"األقصى التابعة لحركة    
ولن نسمح ألحد بـأن يخـرق الـسفينة ويعـرض      . ي بالدنا لتحقيق األمن   بالقانون ومعنيون بأن يسود ف    

  ."مصلحة شعبنا للخطر
هنية أكد أن التهدئة الحالية مصلحة وطنية، رغم        أن  : غزةمن   12/7/2008االتحاد اإلماراتية    وأضافت

لاللتزامـات  تلكؤ الجانب اإلسرائيلي، مشيراً إلى أنه وفي الوقت الذي يستمر فيه االحتالل إعطاء ظهره               
. المتعلقة به، وفي حال رأت الفصائل أن هناك تفسيراً خاطئاً لهذا الموقف، فسوف نتخذ القرار المناسـب                

وجاءت أقوال هنية خالل لقاء جماهيري مفتوح مع وجهاء وأعيان محافظة رفح الليلة قبـل الماضـية،                 
ورافقه فيها عدد من الـوزراء      عقب جولة قام بها في المحافظة زار خاللها عدة مؤسسات ومعبر رفح،             

  .في رفح'' حماس''والمسؤولين وقيادات حركة 
التهدئة أعطيت من موقع القوة والصمود لفصائل المقاومة وشعبنا المجاهد، وهي ملتزمة بها             '': وقال هنية 

حتالل بالتزاماته  التزاماً كامالً، ولكن بالمقابل ال يوجد التزام إسرائيلي بالتهدئة التزاماً كامالً، ولم يِف اال             
 'واستحقاقاته، ولم ينفذ إال جزءاً يسيراً مما اتفق عليه، وواصل حربه على أبناء شعبنا في الضفة الغربية

  
  ازاء فرص تحقيق السالم" متفائل للغاية ": من روماعباس .3

ذي  صرح عمدة العاصمة االيطالية روما اليوم الجمعة بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال-روما، 
وقال عمدة  .ازاء فرص تحقيق السالم في الشرق االوسط" متفائل للغاية"التقاه اليوم الجمعة في روما 
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أكد أبو مازن تفاؤله العميق ازاء إمكانية المضي قدما في خارطة الطريق وعملية "روما جياني أليمانو 
لدول المشاركة في عملية عرضت استعدادها لتكون مقرا الجتماع ا"وقال أليمانو إن روما  ".السالم
وقالت وزارة الخارجية االيطالية في بيان لها إن وجود عباس في  .بين إسرائيل والفلسطينيين" السالم
  ".دليل على إدراك كل دول المنطقة على الدعم الذي من الممكن أن تقدمه إيطاليا للسالم"روما 

 11/7/2008القدس الفلسطينية 
  

   يحتج على تصاعد عمليات االحتالل في الضفةر يبعث برسالة الى فريزفياض .4
بعث رئيس الوزراء في حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض أمس، رسالة إلى : ب.ا

المبعوث العسكري األمريكي لشؤون السالم في األراضي الفلسطينية الجنرال ويليام فريزر، أبدى فيها 
في أراضي الضفة الغربية، وخصوصا ” اإلسرائيلية“كرية استنكاره واحتجاجه على تواصل العمليات العس

مدينة نابلس، التي تعرضت خالل األيام الماضية لعمليات اجتياح متواصلة شملت تدمير ومصادرة 
وقال فياض إن هذه االنتهاكات تقوض مساعي السلطة  .محتويات مؤسسات وجمعيات خيرية وإغالقها

وأضاف أن  .نقل الصورة نفسها إلى فريزر من خالل الرسالةلبسط األمن والقانون في الضفة، وانه 
مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، ما % 50صعدت من عملياتها في الضفة بنسبة ” إسرائيل“

  .لتقويض السلطة الفلسطينية” إسرائيليا“اعتبره مسعى 
 12/7/2008الخليج اإلماراتية 

  
 حا تمهيدا القامة مطار فلسطيني اردني مشترك االلغام االرضية شرق العوجا بأريازالة .5

علمت القدس العربي أن جيش االحتالل االسرائيلي شرع منـذ           :من وليد عوض    القدس العربي  -رام اهللا 
ايام بازالة االلغام االرضية شرق منطقة العوجا شمال شرق مدينة اريحا بالضفة الغربية تمهيدا القامـة                

وحسب مصادر فلسطينية فان المطار االردنـي الفلـسطيني          .منطقةمطار فلسطيني اردني مشترك في ال     
 االراضي االردنية في حين ستكون قاعات االستقبال والمغادرة والمكاتـب والمبـاني             ىسيقام مدرجه عل  

وال بد من الذكر بأن الفاصل الحدودي ما بين الضفة الغربية واالردن في تلك               . االراضي الفلسطينية  ىعل
 من االسالك الشائكة االسرائيلية وشارع معبد لالليات العسكرية االسـرائيلية لمراقبـة             المنطقة هو سياج  

 .الحدود
وعلمت القدس العربي بأنه تم االنتهاء من تصاميم ذلك المطار ومدرجاته وان اليابان هي الجهـة التـي                  

الستخدامه لتـصدير   تكفلت بتمويل انشاء ذلك المطار الذي سيستخدم من قبل الفلسطينيين مستقبال اضافة             
 .منتجات المناطق الصناعية التي يتم حاليا انشاؤها في االراضي الفلسطينية

  12/7/2008القدس العربي 
  

  450 أسيراً من أصل 71رفضنا موقف اسرائيل إطالق : مرزوقابو  .6
نائب رئيس المكتب السياسي أن : جيهان الحسيني عن مراسلتها القاهرة من 12/7/2008الحياة  قالت

 موسى أبو مرزوق أكد ان الحركة رفضت الموقف اإلسرائيلي الذي نقل إليها أخيراً "حماس"لحركة 
 450 اسماً فقط من بين القائمة التي سلمتها مصر إلى إسرائيل والتي تضم 71ويتعلق بالموافقة على 

عي المصرية إلى وعن المسا .اسماً، مشدداً على تمسك الحركة بجميع األسماء التي أدرجتها في القائمة
 واإلسرائيليين في مصر لبحث آلية إتمام صفقة تبادل األسرى، "حماس"إجراء محادثات غير مباشرة بين 

موقفنا في الحركة أن الخطوات التي تتعلق بهذه الصفقة، سواء جرت ": "الحياة"قال أبو مرزوق لـ 
وعن  ."متكتمة ولن يتم اإلعالن عنهابرعاية مصر أم لم تجر، ستتم بعيداً عن أعين اإلعالم وسط أجواء 

تناولنا معبر رفح ": اللقاءات التي تمت بين وفد الحركة في القاهرة أخيراً مع المسؤولين المصريين، قال
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معبر رفح لن يفتح إال ... قضية معقدة ومتشابكة للغاية"، واصفاً هذه النقطة بأنها "وضرورة تشغيله
موقف الحركة يرى أن ": ، مضيفاً"، معبر رفح مرتبط بأكثر من جانببالتوافق بيننا وبين سلطة رام اهللا

قرار تشغيل معبر رفح يجب أن يكون بقرار مصري خالص، ويجب أال يعاقب مليون ونصف مليون 
 ."في ذلك تجاوز ألوضاع إنسانية موجودة في قطاع غزة... فلسطيني بإغالقه

، محذراً من "أحد عوامل عدم نجاحها وسريانها"ئة هو ولفت إلى أن عدم شمول الضفة الغربية اتفاق التهد
ما ... حذرنا من ذلك، فاألعمال االستفزازية في الضفة ستكون لها انعكاساتها في غزة": تفجيرها، وقال

حذرنا منه سابقا ثبتت صحته اآلن ألنه ال يعقل أن يكون هناك عدوان وتصعيد ضد األهالي في الضفة 
: وعول على دور مصر في تصحيح هذه األوضاع، وقال. "فعل لها في غزةمن دون أن يكون هناك رد 

موقفنا، وطلبنا منهم أن يبذلوا مزيداً من الجهود مع الجانب اإلسرائيلي في وقف ) المصريين(شرحنا لهم "
، مشيراً إلى "العدوان وإطالق النار، خصوصا على الخط الحدودي الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل

هناك ": لنار على الشاب الفلسطيني الذي استشهد أول من أمس قرب معبر كيسوفيم، وزادإطالق ا
 ."تجاوزات كبيرة جرت، ولهذا يجب أن تتوقف التجاوزات الكبيرة التي جرت أخيراً

التهدئة مصلحة إسرائيلية، وإال "ورأى أبو مرزوق أن كل األطراف يجب أن يلتزم التهدئة، الفتاً إلى أن 
، وحذر من أن عدم التزام أي طرف بها سيجر ")التهدئة(سرائيل للتوصل إلى هذا االتفاق ما سعت إ

وأوضح أن وفد الحركة بحث مع المسؤولين . األطراف األخرى الى القيام بتجاوزات تخرق هذه التهدئة
اك المصريين أبدوا تفهماً، وأن هن" في مصر، وقال إن "حماس"المصريين قضية المعتقلين من كوادر 

  ."استعداداً لحل هذه المشكلة
أبـو مـرزوق اتهـم      أن  : محمود جمعه  عن مراسلها    القاهرة من 12/7/2008 العرب القطرية    وذكرت

) السلطة الوطنية، وإسرائيل، واالتحاد األوروبـي     ( بشأن معبر رفح     2005األطراف الموقعة على اتفاق     
مش االجتماعات التي عقدها وفد حماس مـع        ، على ها  "العرب"وفي تصريحاته لـ     . بعرقلة فتح المعبر  

القيادات المصرية، أكد أبو مرزوق أنه تم استعراض كل ما يتعلق بالتهدئة مع الوزير عمر سليمان ابتداء                 
من عدم التزام إسرائيل بما تم االتفاق عليه من حيث إغالقها المتكرر للمعابر، وانتهاء بعدم إدخال المواد                 

كميات المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك تحسنا يشهده القطاع يوما بعد يوم بفـضل              والسلع المتفق عليها بال   
 .الجهد المصري

وأضاف أبو مرزوق أن وفد حماس بحث مع سليمان إمكانيات فتح معبر رفح مع الجانـب المـصري،                  
نعتقد أن معبر رفح يمثـل عنـق        " موضحا   "سيكون هناك جهد مصري خالل األيام القادمة بهذا الشأن        "و
أن كـل   "، ومتابعا أن ما يعرقل افتتاح المعبـر         "لزجاجة فيما يتعلق بفك الحصار على الشعب الفلسطيني       ا

طرف من الموقعين على اتفاقية المعبر له أجندته الخاصة، فإذا ما وضعت إسـرائيل الجنـدي شـاليط                  
ضـعوا  كشرط، والسلطة الوطنية الفلسطينية وضعت عودتها إلى قطاع غزة كـشرط، واألوروبيـون و             

عودتهم للمراقبة في المعبر كشرط، فهذا يعقد كل األمور بشكل كبير، ويمثل عبئا كبيـرا علـى عـاتق                   
 . "الجانب المصري الذي وعد ببذل كل جهد ممكن من أجل الخروج من هذه المعادلة المعقدة وفتح المعبر

نحن نعتقد أن الرئيس    " :وحول مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار الوطني، قال أبو مرزوق          
أبو مازن لم يكن جادا في إطالق مبادرته؛ ألنه ممنوع من الحوار الوطني في هذه المرحلة، على الرغم                  
من أن الحوار يشكل مصلحة مطلقة له، حيث إنه يدعم موقفه التفاوضي، فال يمكن الوصـول إلـى أي                   

ه، مما يلقي عليـه مـسؤوليات إضـافية         اتفاق في ظل انقسام فلسطيني سيذكر التاريخ أنه حدث في عهد          
إلنهاء هذه الحالة، إذا ما أضفت إلى ذلك أن كل الشرعيات التي يستمد أبو مازن منها قوتـه اآلن هـي                     

 ."موضع تساؤل، والوحدة الوطنية الفلسطينية شرط للخروج من هذا التساؤل
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تم بحث هذا   " أكد أبو مرزوق     وفي موضوع ملف األسرى الفلسطينيين والجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط،        
الملف، ولكن حرصا على مشاعر األسرى وذويهم قررنا عدم الحديث عن هذا الموضوع نهائيا، وعندما               

 . "يتم التوصل إلى اتفاق مشرف سيعلن فورا
  

  ىكد التزامها بالتهدئة في غزة وتنفي عالقتها بهجمات تبنتها كتائب األقصفتح تؤ .7
 الناطق الرسمي لحركـة     هقالما  : يو بي آي   و    ا ف ب      عن غزة من 12/7/2008القدس العربي    نقلت

حركة فتح تؤكد الدعم الكامل التفاق التهدئة في قطاع غزة،          أن  فتح أحمد عبد الرحمن في بيان له الجمعة         
وأضاف تؤكد حركة فتح، أن قيام بعض الجهات بإصدار بيانـات باسـم كتائـب                .وتدين الخروج عليها  

واعتبـر أن كتائـب      . الحقيقة والواقع بصلة   ى مسؤولية إطالق الصواريخ، ال يمت إل       وتحميلها ىاألقص
 في الضفة والقطاع تم دمجها رسميا باألجهزة األمنية منذ العام الماضي بقـرار مـن الـرئيس                  ىاألقص

 ى هي بيانات مزورة ومدسوسة عل     ىالفلسطيني محمود عباس، وقال أية بيانات تصدر باسم كتائب األقص         
 االلتزام الكامـل    ىوالفصائل إل ى  ودعا عبد الرحمن جميع القو    .  فتح وتقف وراءها جهات مشبوهة     حركة

   .بالتهدئة لوقف العدوان والحصار عن شعبنا في قطاع غزة
 ان التهدئـة     اشار الـى   االحمدالى أن   : أيمن جريس  عن مراسلها    القاهرة من 12/7/2008عكاظ  ولفتت  

االنتهاكات االسرائيلية لها وعدم شمولها للضفة الغربيـة، وهـو مـا            يمكن أن تنهار في اي وقت بسبب        
وأضـاف االحمـد فـي      . يعطي الفرصة السرائيل للقيام بعمليات توغل واغتيال الفلسطينيين في الضفة         

ـ   ان التهدئة مصلحة فلسطينية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الفتا الـى أن              "عكاظ"تصريحات ل
ة من جانب إسرائيل من شأنه أن يساعد على دفع مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين               االلتزام بالتهدئ 

و دعـا األحمـد     . واإلسرائيليين متهما في ذات الوقت إسرائيل بأنها تستغل المفاوضات لكسب الوقـت           
    .اية الحوار الفلسطيني الفلسطينيالجامعة العربية الى االسراع برع

  
  زامه ترشيح نفسه للرئاسة يلمح إلى اعتالبرغوثي .8

العبرية على موقعها اإللكتروني امس، الى ناديا حلو        '' يديعوت أحرنوت ''نسبت صحيفة   :  االتحاد -غزة  
في الـضفة الغربيـة   '' فتح''قولها ان أمين سر حركة '' العمل''العضو في الكنيست اإلسرائيلي عن حزب    

 ألمح لها الى أنه ينوي ترشيح نفسه النتخابات رئاسة          مروان البرغوثي المعتقل لدى االحتالل اإلسرائيلي،     
ناديا الحلو  ) عن حزب العمل  (وقال البرغوثي خالل مقابلة مع عضو الكنيست        . السلطة الفلسطينية المقبلة  
في عددها الصادر امس، ان شاليط في مكان آمن وتجـري  '' الجروزاليم بوست''في سجنه، وفقاً لصحيفة     
ن قبل حراسه، مشدداً على رفض المقاومة الفلسطينية إطالق سراحه دون قبـول             معاملته معاملة حسنة م   
 أسيرا من كبار األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والذين           450إسرائيل باإلفراج عن    
كما وافق البرغوثي على خروجه من سـجون االحـتالل          . ''أيديهم ملطخة بالدماء  ''تصفهم إسرائيل بأن    

  .ائيلي ضمن صفقة التبادل التي تطالب بها المقاومة الفلسطينية مقابل اإلفراج عن شاليطاإلسر
  12/7/2008االتحاد اإلماراتية 

 
   اولمرت الجنائية تتسع لتشمل السرقة واالختالساتهامات .9

فجرت الشرطة االسرائيلية مفاجأة امس خالل استجواب رئيس الحكومة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
، "عمليات احتيال"تحوم حوله وتتعلق بـ" شبهات جديدة"ية ايهود اولمرت، عندما اعلنت وجود االسرائيل

وتحديداً استرداده نفقات سفرياته اكثر من مرة من اكثر من جهة عندما كان رئيسا للبلدية االسرائيلية 
 . ثم وزيرا للصناعة والتجارة2006للقدس العام 
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خمس ملفات اخرى تحقق الشرطة مع اولمرت في شأنها، وآخرها وجاء ملف الفساد الجديد ليضاف الى 
التي تلقاها على مدار سنوات " المغلفات المالية"استجوابه امس للمرة الثالثة تحت طائلة القانون في قضية 
 .كثيرة من رجل األعمال اليهودي األميركي موشيه تاالنسكي
بشبهات احتيال خطيرة " المحققون اولمرت وبحسب بيان مشترك اصدرته النيابة والشرطة امس، واجه

اعتاد عندما كان رئيسا لبلدية القدس ووزيرا للتجارة "وافاد البيان بان اولمرت ". ومخالفات اخرى
واوضح ان ". والصناعة، التوجه في الوقت نفسه الى مؤسسات عدة بينها الدولة كي تمول الرحلة نفسها

نت ترسل الى كل من هذه المؤسسات فواتير مختلفة للرحلة نفسها، وكالة السفر التي كان يتعامل معها كا"
، مضيفا أنه استغل فائض ما تلقاه من أجل تمويل رحالت "وكأن كال منها هو الوحيد الذي يمول الرحلة

 .جوية خاصة له وألفراد أسرته
تظهر تورط رئيس وأفادت أوساط الشرطة أن األدلة الجديدة التي جمعت منذ التحقيق الثاني قبل شهرين 

، علما ان ملفات الفساد "االحتيال في ظروف خطيرة"الحكومة في الشبهات المنسوبة إليه، وفي مقدمها 
 .ومخالفات في تمويل حمالته االنتخابية" سوء االمانة"و" التزوير"االخرى تتعلق بشبهات 

  12/7/2008الحياة 
 

   لكان اآلن رهن االعتقالرئيسا للوزراء) اولمرت(لو لم يكن : مصدر قضائي رفيع .10
 ىعن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المـستو       ) هآرتس(نقلت صحيفة    : من زهير اندراوس   -الناصرة

قوله إنه لو لم يكن اولمرت رئيسا للوزراء في إسرائيل، لكان قد تم اعتقاله فورا بعد الكشف عن القضية،             
معت ضده منذ أن تم التحقيق معه للمرة االولي         نظرا لخطورة التهم الموجهة ضده واألدلة الكافية التي ج        

  . الماضي) مايو(في القضية في الثاني من أيار 
 أن أفراد وحدة الغش والخداع الدولية، التابعة للـشرطة اإلسـرائيلية،            ىوأشارت المصادر اإلسرائيلية إل   

ـ                 وأكـدت   .سابقةحققوا مع رئيس الوزراء اولمرت حول قضايا لم يتم التطرق إليها فـي التحقيقـات ال
المصادر أن محققي الشرطة كانوا قد طلبوا من اولمرت التحقيق معه لمدة سبع ساعات، إال أنه رفـض                  

 المستشار القضائي للحكومة، المحامي     ىذلك، وعليه قام المحققون بعد جلسة التحقيق الجمعة باالجتماع إل         
  .اولمرتمناحيم مزوز، التخاذ قرار حول التحقيق القادم الذي سيجري مع 

  12/7/2008القدس العربي 
  

  "كاديما"ليفني تفوز في االنتخابات التمهيدية لرئاسة : استطالع .11
، بإشراف مينا تسيماح، أن "داحاف"بالتعاون مع معهد " يديعوت أحرونوت"بين استطالع أجرته صحيفة 

، وذلك بنسبة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تحصل على أعلى نسبة من أصوات مصوتي الحزب للرئاسة
ورئيس الحكومة، " كاديما"عن االستطالع السابق، في حين هبطت نسبة المؤيدين لرئيس % 6تزيد بـ

 %.4إيهود أولمرت، بنسبة 
تعتقد أنه يجب على أولمرت أن يخلي مكانه من " كاديما"كما تبين من االستطالع أن غالبية مصوتي 
 .ابات التمهيدية للحزبرئاسة الحكومة إلى المرشح الذي سيفوز باالنتخ

تعتقد أنه يجب على أولمرت أال يرشح نفسه لالنتخابات " كاديما"وتبين أيضا أن غالبية مصوتي 
 .التمهيدية، رغم أنه يحصل على غالبية األصوات فقط في حال تمكن من تفنيد التهم الموجهة إليه

 تسيبي ليفني تحصل على أعلى نسبة وبين االستطالع أنه في حال جرت االنتخابات التمهيدية اليوم فإن
وردا على سؤال حول التصويت ألي مرشح في حال أجريت ". كاديما"من األصوات من بين مرشحي 

، %10من األصوات، وحصل آفي ديختر على % 9االنتخابات اليوم، فقد حصل مئير شطريت على 
في % 31قارنة مع ، بالم%37، في حين حصلت تسيبي ليفني على %22وحصل شاؤل موفاز على 
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أما إيهود أولمرت . يونيو/ االستطالع الذي أجري في السادس والعشرين من الشهر الماضي، حزيران
 .في االستطالع السابق المشار إليه% 22، بالمقارنة مع %18فقد حصل على 

وفي حال عدم ترشح أولمرت لالنتخابات التمهيدية، فقد حصل المرشحون على نسبة أعلى من 
، أما آفي %30، يليها شاؤل موفاز بنسبة %41ات، وظلت ليفني تحتفظ بالمكان األول بنسبة األصو

 .من األصوات% 12، في حين حصل مئير شطريت على %12ديختر فقد حصل على 
وفي حال تمكن أولمرت من تفنيد جزء ملموس من الشبهات ضده في قضية طلنسكي، فإن االستطالع 

، ويحصل %21، وموفاز بنسبة %29، يليه ليفني بنسبة %30ول بنسبة يفيد أنه سيحتل المكان األ
 %.8، ويبقى شطريت في أسفل القائمة بنسبة %8ديختر على 

، أجاب بالنفي "كاديما"وردا على سؤال حول أحقية ترشيح أولمرت لنفسه في االنتخابات التمهيدية لرئاسة 
 .أجابوا باإليجاب% 38، مقابل 57%

ال حول ضرورة استقالة أولمرت من رئاسة الحكومة، وإخالء مكانه لمن سيفوز برئاسة أما بالنسبة للسؤ
تجدر اإلشارة إلى أن  .أنه ال يجب أن يستقيل% 17، في حين قال %79، فقد أجاب باإليجاب "كاديما"

% 4.5 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 508، تصل إلى "كاديما"االستطالع قد شمل عينة تمثل مصوتي 
 .تجاهينفي اال

  12/7/2008 48عرب
  

  "للتمييز" تتعرض "اسرائيل"االقلية العربية في : أولمرت .12
أقر رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت علنا بان االقلية العربيـة فـي    : ا ف ب-القدس المحتلة 

 .المعهد االسرائيلي للديموقراطية الخميس وذلك خالل ندوة نظمها" تمييز"اسرائيل تقع ضحية 
عرب اسرائيل ال يشكلون تهديدا استراتيجيا ، ال        "ونقلت الصحافة امس تصريحات الولمرت قال فيها ان         

لكن ذلك يترك اثـارا      .التمييز في حق العرب موجود ، وقسم منه متعمد واالخر ال          . اراهم بهذه الطريقة  
واضـاف  . مجتمـع جزءا ال يتجزأ مـن ال     " عرب اسرائيل "لكي يصبح   " ويجب تثقيف الشعب االسرائيلي   

ودعا رئـيس الـوزراء قـادة     ".ال انفي وال اقوم بتغطية واقع حصول تمييز على مدى سنوات"اولمرت 
بدال من الخدمة العسكرية التـي هـم        " القيام بخدمة مدنية وطنية   "عرب اسرائيل الى التخلي عن رفضهم       

 .معفيون منها
  12/7/2008الدستور 

  
   قذائف هاون8 صواريخ و10هدئة أطلق نحونا منذ سريان الت: مصدر أمني إسرائيلي .13

 صواريخ 10 من شهر حزيران، ُأطلق نحو 19منذ بداية التهدئة في "ذكر مصدر أمني إسرائيلي أنه 
وعبر عن عدم رضا إسرائيل من هذا الوضع، إال  ،" قذائف هاون باتجاه األراضي اإلسرائيلية8قسام و

 ." التهدئةهذا ال يعني أننا نسير نحو حل اتفاق"أن 
 12/7/2008األخبار اللبنانية 

 
  تركيب جهاز الجراء التفتيش الشخصي والجسدي فـي مطار اللد .14

 قررت دائرة الجمارك االسرائيلية في مطار اللد بشكل نهـائي تركيـب             : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
واضـافت   .هـم   جهاز تفتيش خاص الجراء التفتيش الشخصي والجسدي على االشخاص الذين تشتبه ب           

صحيفة معاريف ان الجهاز الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة بعد شهر سيكون االول مـن نوعـه فـي                   
  مطارات ومنافذ اسرائيل البرية والبحرية يكشف االشخاص الذين سيمرون عبره وهم عراة بشكل كامل، 
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 . لصحيفةما سيساعد الجمارك على مكافحة تهريب المخدرات والمجوهرات واالسلحة وفقا ل
  12/7/2008الرأي األردنية 

  
  دولة عربية ال تعارض هجوماً إسرائيلياً على إيران: "هآرتس" .15

 امس، ان ممثلين رسميين لدولة عربية، ألمحوا خـالل لقـائهم مـع      "هآرتس"ذكرت صحيفة   : يو بي آي  
  .مسؤولين إسرائيليين، ان دولتهم لن تعارض هجوما إسرائيليا ضد إيران

 عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها ان ممثلي الدولة العربية أشاروا إلى ان سبب تأييدهم               ونقلت الصحيفة 
لهجوم إسرائيلي هو قلقهم من اتساع التأثير اإليراني في المنطقة خصوصا بين أبناء الطائفة الشيعية فـي                 

  .الدول العربية
ياسة التي تنتهجها إيران، وأن بعـض  وتابع ممثلو الدولة العربية ان دوال عربية اخرى قلقة أيضا من الس          

الدول العربية تخشى من ان تعاظم قوة إيران سيؤدي إلى حدوث انقسام بين السنة والشيعة وأن هذا القلق                  
  .موجود باألساس في الدول التي فيها أقليات شيعية

  12/7/2008السفير 
  

  خطوة على طريق التطبيع" االتحاد من أجل المتوسط"تعتبر " إسرائيل" .16
، غدا األحد، في باريس خطوة على طريق "االتحاد من اجل المتوسط"أن يشكل إطالق " إسرائيل"تأمل 

التي ستمثل في القمة برئيس وزرائها ايهود " إسرائيل"وقدمت  تطبيع عالقاتها مع الدول العربية، 
لمشروع الذي اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وخالفاً للتردد العربي، دعما من دون تحفظ ل

وقال . أطلقته فرنسا على أمل االستفادة من القمة لعقد لقاءات مباشرة على أعلى مستوى مع قادة عرب
على الدوام انه في مصلحة كل " إسرائيل"لقد اعتبرت "مارك ريجيف " اإلسرائيلية"الناطق باسم الحكومة 

 . أي لقاء مع الوفد السوري، مضيفاً انه من غير المرتقب عقد"شعوب المتوسط تعزيز تعاونها
  12/7/2008الخليج اإلماراتية 

  
  مؤسسات نابلس االهليةىواصل الهجوم علياالحتالل  .17

اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي امس مدينة نابلس وداهمت منشآت تجارية تقع           :  وليد عوض  -رام اهللا 
ا للحديد في منطقة بالطة، وآخر      إن تلك القوات داهمت مصنع    : وقالت مصادر أمنية  . علي أطراف المدينة  

 . للبالستيك قرب قرية روجيب شرق المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقاالت أو إصابات
  12/7/2008القدس العربي 

 
 إصابة العشرات في مسيرة بلعين في الذكرى الرابعة لقرار الهاي  .18

 األسبوعية ضد جدار أصيب العشرات من المتظاهرين في مسيرة بلعين:  عبد اهللا أبو رحمة-بلعين 
الفصل والضم العنصري، اليوم الجمعة، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لقرار الهاي بعدم 

وخرج أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة اليوم في مسيرة مركزية حاشدة، شارك فيها ، شرعية الجدار
سالمي االضافة إلى قادة كل من الجهاد اإلمجموعة من المتضامنين الدوليين وناشطي سالم إسرائيليين، ب

  .وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في منطقة رام اهللا
  11/7/2008 48عرب
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  فلسطينياً في الضفة 30أكثر من تشن حمالت إعتقال تطال " اسرائيل" .19
شرين شخصا بينهم نجل الشهيد  قال مصدر فلسطيني إن جيش االحتالل اعتقل نحو ع:فلسطين المحتلة

وشنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في ، في قريته قراوة بني حسان التي فرض فيها حظر التجول
 فلسطينيا، بعد اقتحامها المخيم وتفتيش عدد كبير من 13مخيم الجلزون شمال مدينة رام اهللا طالت 

فجرا، مطلقة وابال من الرصاص، واعتقلت منه  إن قوات االحتالل اقتحمته :وقال أهالي المخيم .المنازل
 . شخصا بينهم خمسة أشقاء من عائلة قطاوي، وثالثة من عائلة شريف، وشقيقان من عائلة زبيدي13

 12/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

   شابا وطفال قضوا ضحايا انهيارات األنفاق في رفح30قرابة  .20
لمصرية الفلسطينية سوقا مفتوحا للعمل رغم المخاطر        شكلت األنفاق على الحدود ا     : نادر القصير  -رفح  

الجسيمة المرافقة للعمل فيها وأصبحت المهنة األكثر رواجا وجاذبية للشباب واألطفـال رغـم خطرهـا                
 يتعرض العديد من العاملين في حفـر        وذلك بحثا عن لقمة العيش، و     الشديد وعلمهم أنهم يذهبون للموت      

 نتيجة االنهيارات وتسرب الغازات الخانقة المنبعثة من براميل         ميتة وذلك    الى حوادث م   األنفاق أو العمل  
كـان   إلى ما يزيد على ثالثين   ضحايا عاملي األنفاق     وصل عدد    فقدالوقود الذي يتم تهريبه عبر األنفاق       

  . من بينهم أطفال
  12/7/2008الحياة الجديدة 

  
 ة منزل في األعوام الثمانية الماضي3000اإلحتالل هدم  .21

 منـزل فـي     3000حـوالي   هدمت   القوات االسرائيلية    فإنوفقا لتقديرات فلسطينية    :  رويترز -الخليل  
االعوام الثمانية الماضية وكانت الحجة في هدم معظمها انها بنيت بدون تراخيص بنـاء مـن سـلطات                  

ضا كعقـاب   االحتالل االسرائيلية، وفيما هدمت المنازل االخرى في عمليات عسكرية ضد الناشطين واي           
 .على انشطة مسلحة القارب

  12/7/2008الدستور 
 

  سلحة مع فلسطينيينأ تجارة شبان عرب من منطقة عكا بتهمة 4اعتقال  .22
سمح اليوم، الجمعة بالنشر عن اعتقال أربعة شبان عرب في سن العشرين، ثالثة من قرية المكر ورابع 

وعلم أن ، مع جهات فلسطينية من الضفة الغربيةمن مدينة عكا، وذلك بشبهة االتجار بالوسائل القتالية 
، سيقدم )الشاباك(الشبان األربعة، الذين تم اعتقالهم الشهر الماضي من قبل الشرطة وجهاز األمن العام 

 .وبحسب الشرطة فإن بعض المعتقلين قد اعترف بالتهم الموجهة إليه. ضدهم لوائح اتهام
 11/7/2008 48عرب

  
 خر في قمع االحتالل لمسيرة ضد الجدار في نعليناصابة مواطن واعتقال آ .23

 أصيب مواطن بعيار مغلف بالمطاط، واعتقل آخر عندما فرقت قوات االحـتالل             - نائل موسى  -رام اهللا   
بالقوة فعاليات نظمها، أمس، اهالي نعلين ومتضامنون أجانب وإسرائيليون احتجاجا على جـدار الـضم               

هالي القرية شعائر وصالة الجمعة امس فوق اراضيهم المهـددة          وأدى ا ،  والفصل العنصري في اراضيهم   
بالمصادرة والنهب لصالح الجدار، قبل ان ينتظموا في اعتصام فوقها سارعت قوات االحتالل لتفريقـه،               
 . فيما شهدت القرية مسيرة مسائية حاشدة انتهت في المكان ذاته، بمواجهات متفرقة تواصلت عدة ساعات

  12/7/2008الحياة الجديدة 
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  أسرة فلسطينية تفترش الشارع ومشردة منذ سنتين بعد أن الغى كفيل اإلقامة عنها .24
 افراد خالل اليومين الماضيين الـي       10 الحال بعائلة فلسطينية مكونة من       ىانته :خالد الحمادي : صنعاء

ر مـن اربعـة     شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ان فقدت كل ممتلكاتها في السعودية التي تقدر باكث             
ماليين ريال سعودي، اثر الغاء كفيل سعودي إلقامة العائلة الفلسطينية في االراضي الـسعودية والتـي                

 .  في االقطار العربيةمنذ سنتينتسببت في مأساة انسانية شردت هذه العائلة 
  12/7/2008القدس العربي 

  
 درة لصالح الجدار مواطنو الخضر يؤدون صالة الجمعة على األراضي المهددة بالمصا .25

 أدى المئات من مواطني بلدة الخضر جنوب بيت لحم، صالة الجمعة، على األراضي -وفا-بيت لحم
وبعد أداء الصالة اعتصم ، المهددة بالمصادرة لصالح استكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري
 . المشاركون بالقرب من المدخل الجنوبي لبلدة الخضر المسمى بحاجز النشاش
  12/7/2008الحياة الجديدة  

  
     لمتابعة المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين موسكواالردن يرحب بعقد مؤتمر  .26

التقى وزير الخارجية الدكتور صالح الدين البشير، امس، في موسكو نظيره الروسي :  بترا–موسكو 
ورات األخيرة في الشرق بحث الجانبان التط. سيرجي الفروف ومجموعة من المسؤولين الروس

األوسط، حيث شدد البشير على الدور الفاعل والهام الذي يضطلع به اإلتحاد الروسي خاصة فيما يتعلق 
وأعرب البشير عن ترحيبه بفكرة . بالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، وحثا الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما

اوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين، والتأكيد على عقد مؤتمر موسكو لمتابعة التقدم الجاري في المف
التزامات األطراف بتعهداتها في أنابوليس بما في ذلك الجدول الزمني لتنفيذ هذه التعهدات وصوال لتنفيذ 

  .خارطة الطريق واقامة الدولة الفلسطينية
  12/7/2008الدستور 

  
 ب اهللا مصادر إسرائيلية تطالب بوضع حد لتهريب األسلحة إلى حز .27

أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية، الجمعة، أن صفقة تبادل األسرى بين :  زهير اندراوس-الناصرة 
 من الشهر الجاري، أي يوم األربعاء 16الدولة العبرية وبين حزب اهللا ستخرج إلي حيز التنفيذ في الـ

وقالت صحيفة هآرتس . لتاليالمقبل، وفي حال عدم إتمامها في يوم واحد فإنها ستستمر أيضا في اليوم ا
اإلسرائيلية، الجمعة، إن الحكومة اإلسرائيلية ما زالت تنتظر التقرير الكامل الذي أعده حزب اهللا اللبناني 

  .  رون اراد، ورجحت المصادر أن يصل التقرير اليوم أوغدا1986عن مساعد الطيار المفقود منذ العام 
 لهجتها التحريضية ضد سورية ولبنان، بعد تصريح وزير في سياق ذي صلة، صعدت الدولة العبرية من

حوال األمن اإلسرائيلي ايهود باراك، الخميس، بأن الدولة العبرية ال يمكنها أن تسلم بأي حال من األ
. بمواصلة تعاظم قوة حزب اهللا العسكرية، ومواصلة إيران تزويده باألسلحة المتطورة عن طريق سورية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في تل أبيب قولهم إنه يتحتم علي إسرائيل أن 
ب اهللا، محذرين تعاود ممارسة الضغوطات الدبلوماسية بهدف منع تهريب األسلحة من سورية إلي حز

، والذي أدي 1701من تبعات تهريب األسلحة، التي تعتبر برأيهم خرقا فظا لقرار مجلس األمن الدولي 
  .2006إلي وقف إطالق النار في حرب لبنان الثانية في صيف العام 

  12/7/2008القدس العربي 
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 داخل مزارع شبعا" إسرائيل"الجيش اللبناني يتمركز في موقع أخلته  .28
عزز الجيش اللبناني دوره العسكري واألمني على طول الخط االزرق الفاصل :  خالد الغربي-وت بير

، فاستحدث موقعاً له في مزرعة 2000بين لبنان وفلسطين المحتلة، الذي رسمته االمم المتحدة عام 
ة في جنوب  وذلك بالتنسيق مع القوات الدولية العامل1975بسطرة، احدى مزارع شبعا المحتلة منذ عام 

ورفض أحد مسؤولي حزب اهللا، الذي يعتبر المراقب االول لكل ما يجري في المنطقة ). يونيفيل(لبنان 
 ".والجيش للمقاومة والوطن. نحن مع الجيش: "الحدودية، التعليق على ما حصل، مكتفياً بالقول

  12/7/2008الشرق األوسط 
  

   والعثور على متفجرات في سيناء"إسرائيل" أفارقة إلى 9إحباط محاولة تسلل : مصر .29
 اريتريين 8، إذ اعتقلت "إسرائيل" أفارقة إلى 9أحبطت أجهزة األمن المصرية محاولة تسلل : رفح

واعترف األفارقة في التحقيقات األولية . وإثيوبي ويجري التحقيق معهم عن طريق الجهات المختصة
من جهة اخرى، . للبحث عن فرصة عمل هناك" إسرائيل"بأنهم جاؤوا إلى المنطقة بهدف التسلل إلى 

 كيلوغراما من المتفجرات التي كانت مرسلة 250عثرت قوات الشرطة المصرية، امس، في سيناء على 
، الى ان "فرانس برس"واشار مسؤول في اجهزة األمن المصرية لوكالة . على األرجح الى قطاع غزة

 وقال ان مواطنين من البدو هم الذين ابلغوا المتفجرات كانت ستهرب على االرجح الى قطاع غزة،
الشرطة بأن مهربي اسلحة يستخدمون المنطقة لتخزين المتفجرات، مشيرا الى انه لم يتم اعتقال احد حتى 

  .اآلن
  12/7/2008الحياة 

 
  ينفي علمه بتدريبات لسالح الجو اإلسرائيلي في أجوائهالعراق .30

، انه ال علم لها بأي تدريبات لسالح الجو االسرائيلي في اجواء قالت وزارة الدفاع العراقية، أمس الجمعة
وصرح اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن الوزارة لم ترصد أية  .العراق

وقال مصدر أمني اسرائيلي ان التقرير . طائرات تابعة لسالح الجو االسرائيلي تتدرب في أجواء العراق
. على االنترنت ونقل عن شبكة اخبارية محلية خطأ" جيروزاليم بوست" موقع صحيفة الذي نشر على

وأفاد تقرير جيروزاليم بوست أن مصادر بوزارة الدفاع العراقية أبلغت شبكة اخبارية محلية أن طائرات 
 حربية تابعة لسالح الجو االسرائيلي كانت تتدرب في المجال الجوي العراقي وهبطت في قواعد جوية

 .أمريكية في البالد استعدادا لضربة محتملة ضد ايران
  12/7/2008الخليج اإلماراتية 

  
   تشارك في حوار فلسطيني شامل بالقاهرة أواخر الشهرسورية .31

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن سورية، رئيسة القمة العربية ستشارك في :  يوسف الشايب-رام اهللا 
يق المصالحة الوطنية باتجاه تنظيمه في القاهرة أواخر الشهر حوار فلسطيني شامل تسير جهود تحق

  . الحالي
  12/7/2008الغد االردنية 

  
  غدا" االتحاد من أجل المتوسط" وموسى إلى باريس للمشاركة في قمة مبارك .32

في الوقت الذي وجهت فيه أطراف عربية متوسطية انتقادات حادة لمشروع  : حمدي سليم-القاهرة 
ل المتوسط، غادر القاهرة، أمس، كل من الرئيس المصري حسني مبارك، واألمين العام االتحاد من أج

لجامعة الدول العربية عمرو موسى، متوجهين إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة االتحاد 
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العربية وبينما بدا أن الدول . من أجل المتوسط، غداً، والذي تتولى فيه مصر الرئاسة المشتركة مع فرنسا
لم تتفق بعد على موقف موحد من ذلك التجمع الذي يبدأ تدشينه رسمياً، قال السفير حسام زكي، المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر مقتنعة بهذا المشروع، وترى أن معادلة تضم تركيا 

تسمية التحفظات بتساؤالت ال بد من الوجود في إطارها، بينما فضلت الجامعة العربية " إسرائيل"و
، واقترحت إنشاء منتدى عربي أوروبي "التحفظات ليست عربية فقط بل أوروبية أيضاً"مشروعة، وقالت 

 . دولة49يضم 
  12/7/2008الشرق األوسط 

  
  من أراضي الضفة ويعزل آالف الفلسطينيين13%جدار الفصل يلتهم   :لألمم المتحدة دراسة .33

" اوتشا "راسة أعدها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة كشفت د:  ردينة فارس-غزة 
، عشية الذكرى السنوية الرابعة لصدور الفتوى بعدم قانونية بناء الجدار على األراضي "األونروا"ووكالة 

  كيلومترا، فإن723الفلسطينية عن محكمة العدل الدولية في الهاي، إنه من أصل طول الجدار البالغ 
قيد البناء، في حين أن الثلث المتبقي قد تم إقراره وتخطيطه إال انه لم % 10قد تم بناؤه فعالً و% 66

من الجدار مقامة على أراضي الضفة الفلسطينية، خالفاً % 87وتشير الدراسة إلى أن . تجِر إقامته بعد
لفلسطينية، منوهة إلى أن لقرار المحكمة الدولية الذي نص على هدم ما أقيم منه في داخل األراضي ا

من مساحة الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية موجودة ما بين الجدار والخط األخضر،  % 9.8
وقالت إنه عند استكمال بناء الجدار تكون قرابة . وبالتالي هي معزولة عن باقي أنحاء الضفة الفلسطينية

 وبحسب الدراسة، .لباقي في الضفة الفلسطينيةمن الجدار على الخط األخضر أو في إسرائيل وا% 13
 ألف فلسطيني يحملون بطاقات هوية 35فانه إذا ما تم استكمال بناء الجدار وفق مساره الحالي، فان 

 تجمعا سكانيا سيتواجدون بين الجدار والخط األخضر، فضالً عن أن 35الضفة الفلسطينية ويقيمون في 
كان القدس الشرقية ويحملون بطاقات القدس سيتواجدون بين الجدار  ألف فلسطيني من س250الغالبية من 

والخط األخضر، في حين تجمعات سكانية فلسطينية موجودة في داخل ما يسمى حدود بلدية القدس مثل 
 285كفر عقب ومخيم شعفاط سيفصلون عن القدس من خالل الجدار، ما يعني أن الجدار سيعزل قرابة 

 28 ألف فلسطيني يقيمون في 125 وطبقاً للدراسة، فان قرابة .الفلسطينيةألف فلسطيني عن الضفة 
 26 جهات، وبالمقابل فان 3تجمعا سكانيا في منطقة بدو ومدينة قلقيلية سيكونون محاصرين بالجدار من 

 تجمعات سكانية فلسطينية في جيوب الزاوية وبئر نباال سيكونون محاصرين 8ألف فلسطيني يعيشون في 
  . جهات بوجود نفق أو شارع يربطهم مع باقي أنحاء الضفة الفلسطينية4ر من بالجدا

  12/7/2008عكاظ 
 

  روس يستبعد اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا قبل انتهاء فترة رئاسة بوشدينس .34
قلل دينس روس المبعوث االميركي السابق للشرق األوسط من احتماالت  : طلحة جبريل-واشنطن 

وقال روس ان .  الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نهاية العام، كما تأمل بوشالتوصل إلى اتفاق بين
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي جادان في المحادثات التي تجري حالياً من دون وسيط، لكن تضييق هوة 

وقال روس، الذي كان يتحدث إلى بعض أعضاء رابطة المراسلين . الخالف بينهما أمر صعب للغاية
 واشنطن، إن أقصى ما يمكن التوصل اليه قبل نهاية السنة الحالية هو إعالن مبادئ من ثالثة العرب في

او اربعة اوراق او إطار للسالم، مشيراً الى انه حتى في هذه الحالة فإن هناك خالفاً حول معنى اعالن 
  . مبادئ
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ميع التفاصيل، وهو أمر متعذر وقال إنه يتعذر التوصل الى اتفاق سالم الن ذلك معناه ان يشمل االتفاق ج
بيد ان روس عبر عن اعتقاده بان الرئيس االميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا . حالياً

رايس يأمالن في امكانية التوصل الى اتفاق ما، مشيراً الى انه ال خالف بين موقف الرئيس ووزيرة 
كيف يمكن .. فن السياسة" كتابه االخير وتحدث روس عن الدافع الذي أدى به الى اصدار. خارجيته

، وقال إن السبب الرئيسي الصداره هو لكي يبين مدى أهمية التفاوض "اعادة االحترام الميركا في العالم
في حل المشاكل والنزاعات، والحظ في هذا الصدد ان المفاوضات التي جرت في عدة مناسبات بين 

 امكانية قبول طرح موضوع الالجئين الفلسطينيين على طاولة الفلسطينيين واالسرائيليين هي التي اتاحت
 .التفاوض

  12/7/2008الشرق األوسط 
  

  ملتزمون بالتهدئة طالما التزم بها االحتالل:  حمدانأسامة .35
قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان إن حركة حماس ستتعامل مع             :  أواب المصري  -بيروت  

 "العرب"واعتبر حمدان في مقابلة مع      .  بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني     الخروقات اإلسرائيلية للتهدئة  
أن كل العمليات التي تنفذها المقاومة هي محل ترحيب بالنسبة لحماس، وعبر عن سعادة الحركة بتقـديم                 

وأشار إلى أن حماس ملتزمة بالتهدئة طالما التـزم بهـا الجانـب             . المساعدة إلى كل من يقاوم االحتالل     
ائيلي تخفيفاً من معاناة الشعب الفلسطيني، لكن ذلك ال يعني قبول حماس بالتجاوزات اإلسـرائيلية،               اإلسر

الفتاً إلى أن حماس تعيد تقييم التهدئة، وهي قررت وقف المفاوضات مع االحتالل حول تبادل األسـرى                 
  .احتجاجاً على تجاوزاته

دو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد       كيف كانت اجواء اللقاء بين الرئيس السوري بشار األس        ¶ 
 مشعل و هل من رابط بين هذا اللقاء وبين المفاوضات السورية اإلسرائيلية غير المباشرة؟

 أجواء اللقاء كانت إيجابية، لكن الحديث لم يكن عن المفاوضات السورية اإلسرائيلية، إنما جرى البحث                -
عربي والفلسطيني على وجه الخصوص، خاصة أن سـوريا         فيه عن األمور التي تتعلق بمجمل الوضع ال       

ترأس القمة العربية، فسوريا تبذل جهدها لدعم القضية الفلسطينية، ورأب الصدع بين الفلـسطينيين مـن                
من جهتنا أكدنا للرئيس السوري أن ما يتحقـق فـي الواقـع             . خالل دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية    

دة اللحمة الفلسطينية ال يمكن أن يتقدم الوضع الفلسطيني إلى األمام، كما            الفلسطيني يكشف أنه بدون استعا    
شرحنا خالل اللقاء موقف الحركة من التهدئة التي تم االتفاق عليها مع االحتالل، والتأكيد على أن القصد                 
 منها تحقيق المصلحة الفلسطينية، وإن أي خرق إسرائيلي فاضح سيتم التعامل معه بما يخـدم مـصلحة                

وجرى التطرق لموضوع التسوية على الصعيد الفلسطيني وتأكيدنا أن هذه التسوية ال            . الشعب الفلسطيني 
تسير باتجاه الحل وإنما باتجاه إسقاط الحقوق الفلسطينية وأن كل ما رشح حتى اآلن عن المفاوضات هو                 

  .في الخانة السلبية
ة للمصالحة الفلسطينية بـصفتها رئيـسة للقمـة         هل نتوقع في األيام المقبلة اإلعالن عن مبادرة سوري        ¶ 

 العربية؟
 نحن منذ البداية كنا نقول إن الحوار الفلسطيني يحتاج إلى رعاية عربية، ونأمـل أن تقـوم الجامعـة                    -

العربية برعاية هذا الحوار إذا كان هناك من دور للجامعة العربية، وهو دور موضع ترحيـب بالنـسبة                  
احتمال إطالق مبادرة سورية، فهذا أمر منـوط بـرئيس الـسلطة الفلـسطينية              أما فيما يتعلق ب   . للحركة

أما إذا كان الحوار سيدخل مـن       . أبومازن وما إذا كان لديه استعداد للتجاوب مع الجهود العربية المبذولة          
نا بوابة الشروط األميركية التي وضعتها كونداليزا رايس والتي عاد أبومازن بعد ذلك بأسبوع لترديدها فأ              

  .ال أظن أن هناك فرصة ألي مبادرة عربية
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هل كانـت هـذه     : بالعودة إلى الداخل الفلسطيني، تعليقاً على عملية القدس األخيرة، السؤال ذو شقين           ¶ 
 العملية مفاجئة لكم، وهل شكلت إزعاجاً وإحراجاً لحركة حماس؟

س، كل عملية ضد االحـتالل       أبدأ من الشق الثاني، ال توجد عملية ضد االحتالل مزعجة لحركة حما            -
هي بالنسبة لحركة حماس محل ترحاب، ألننا نعتقد أن وجود االحتالل يوجب المقاومة، وهنا أعود للشق                
األول، هل كانت العملية مفاجئة، بالتأكيد لم تكن مفاجئة، فطالما هناك احتالل فمن الطبيعـي أن تكـون                  

ما يميز هذه العملية أنها     . يات للمقاومة ضد االحتالل   هناك مقاومة، بل إن المفاجئ أن ال تكون هناك عمل         
جاءت بطريقة مبتكرة بشكل ال يحتاج صاحبها إلى كثير من الدربة القتالية أو القدرة القتاليـة والعتـاد،                  

لكنني أود أن أشير إلى أن هـذه        . وجاءت في موقع ال يتوقعه العدو، لذلك كادت تكبد العدو خسائر كبيرة           
 وحشية الكيان الصهيوني، وكشفت أن هذا الكيان معسكر وليس كياناً مدنياً، بـدليل أن               العملية كشفت عن  

الذي أطلق النار على سائق الجرافة لم يكن شرطياً وال جندياً، وإنما كان مجرد حارس أمن وقف أمـام                   
  .طوليةكاميرات اإلعالم ليشرح بكل صفاقة كيف صعد إلى الجرافة وأطلق النار وقتل منفذ العملية الب

بناء على موقفكم المرحب، فإن حركة حماس قد تبادر مستقبالً لتقديم العون ومساعدة فصائل فلسطينية               ¶ 
 أو أفراد لتنفيذ عمليات مقاومة دون أن تكون حماس في الواجهة ودون أن تتحمل مسؤوليتها؟

مقاومة، األمـر لـيس      قد يحمل هذا السؤال في طياته اتهاما لحركة حماس أنها تحاول احتكار عمل ال              -
عمل المقاومة يمكن أن يقوم به الشعب الفلسطيني بأسره، ويمكن أن تقوم به فـصائل فلـسطينية                 . كذلك

عديدة، ولكن نحن كحركة سيكون من دواعي سعادتنا أن نساعد كل من يقاوم االحتالل بكل طريقة ممكنة             
بار أن المقاومة هي خيارنا االسـتراتيجي       تعينه على المقاومة، وعلى االستمرار في هذا الخيار، على اعت         

  .لتحرير فلسطين
 أال يتناقض ذلك مع اتفاق التهدئة الذي توصلتم إليه مع الجانب اإلسرائيلي؟¶ 
وافق العدو على أن تكـون  .  التهدئة كنا نريدها شاملة بمعنى أن تشمل الضفة وغزة ومتبادلة ومتزامنة  -

لكننا نجحنا في أن نصل إلى تفاهم بأن تنتقل هذه التهدئـة            . ملةمتبادلة ومتزامنة لكنه رفض أن تكون شا      
لعّل هذه العملية تُفهم الجانب اإلسرائيلي بوضوح أن ما         . إلى الضفة الغربية خالل فترة ستة أشهر قادمة       

تشكل لديه من قناعات نتيجة الخطة األمنية المشتركة التي ينفذها مع حكومة سـالم فيـاض وبإشـراف                  
وها هو شخص غير مصنف على     . ركيين ال يمكن بحال أن تمنع المقاومة أو أن تفكك بنيتها          الضباط األمي 

  .أنه ينتمي إلى فصيل مقاوم ينفذ عملية بهذه الطريقة ويمكن أن يفعل الكثيرون فعله
 هل حركة حماس حريصة على استمرار التهدئة؟¶ 
 على التهدئة للتخفيف مـن معانـاة شـعبنا           إذا التزم اإلسرائيلي بهذه التهدئة سنلتزم بها، لكن حرصنا         -

  .الفلسطيني ال يعني أن نقبل بالتجاوزات اإلسرائيلية
 هل يمكن أن تستخدم حركة حماس العصا في مواجهة من يسيؤون التفاق التهدئة؟¶ 
 يجب أن يتوقف الواهمون عن وهمهم بأن حركة حماس ستمارس سلوكاً يحمي أمـن العـدو، أو أن                   -

حركة حماس ستكون دائماً إلى جانـب المقاومـة، لـذلك           . ل جهداً للبطش بالمقاومين   حركة حماس ستبذ  
عندما جرى الحوار حول التهدئة نحن قلنا إن التهدئة ال يمكن أن تتحقق إال في ظل إجماع وطني، وهذا                   

ه وقلنا أيضاً إنه ال ضمانة لهـذ      . حصل عندما ذهبت كل الفصائل إلى القاهرة وقبلت بالتهدئة وشروطها         
التهدئة إال من خالل اإلجماع الوطني، وهذا ما نسعى إليه، أما أن يتوهم الـبعض أن حركـة حمـاس                     

  .ستمارس دور الشرطي الذي سبق أن مارسه البعض فهذا غير ممكن
رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية ناشد مصر مؤخراً إلزام إسرائيل بفتح المعابر التزاماً              ¶ 

 ماذا إذا لم تلتزم إسرائيل بفتح المعابر؟.. ئةببنود التهد
 بعد مرور أيام على التهدئة نعيد تقييمها ونعيد تقييم التزام االحتالل بها، وال يعني أننا اتفقنا على سـتة    -

قبل أيام اتخذت الحركة قراراً بتعليق المفاوضات حـول تبـادل           . أشهر أننا سنقبل أن تمضي كيفما كان      
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وقات اإلسرائيلية للتهدئة، واليوم نحن نقول إننا سنعيد النظر بها، وإذا استمر الحـال              األسرى نتيجة الخر  
على هذا النحو فعلى الجميع أن يدرك أن حركة حماس ليست مـن النـوع الـذي يقبـل بالتجـاوزات                     

ربما تعطي حماس فرصة لتجربة التهدئة، ولكن في نهاية األمر إذا لم يكن هنـاك               . اإلسرائيلية ويمررها 
التزام إسرائيلي، فنحن لسنا معنيين بأن يقال إن هناك تهدئة يخرقها اإلسرائيلي كيفما يشاء وإننا سـنظل                 

  .ملتزمين بها
تناقلت وسائل اإلعالم تصريحات لمسؤولين فلسطينيين تفيد أن مصر وجهت دعـوة إلـى الفـصائل                ¶ 

 ما صحة هذه المعلومات؟.. رة اليمنيةالفلسطينية للحضور إلى القاهرة للنقاش من أجل إعادة إحياء المباد
حتى اللحظة لم تصلنا أي دعوة رسمية، وإذا وصلت فنحن سندرسها وسنجيب            .  هذه معلومات إعالمية   -

عليها في حينها، لكنني أعتقد أن المطلوب اليوم ليس إحياء مبادرة بعينها، هناك قرار اتُخذ فـي القمـة                   
ونحن وقعنا تفاهماً في صـنعاء عـرف        . لمصالحة الفلسطينية العربية هو دعم الجهود اليمنية من أجل ا       

أيضاً نحن سبق أن اتفقنا على إعادة بنـاء         . بإعالن صنعاء، أعتقد أن من المهم أن تلتقي الفصائل لتنفيذه         
إنما الحديث عـن لقـاء لمجـرد أن         . منظمة التحرير وهذا أمر يحتاج إلى لقاء من أجل البحث في سبله           

  .تقط صوراً تذكارية فأنا أعتقد أن هذا األمر ليس مغرياً بالدرجة الكافية لحركة حماستجتمع الفصائل وتل
إلى أي مـدى    .. من المتوقع في األيام المقبلة أن تتم عملية تبادل األسرى بين إسرائيل وبين حزب اهللا              ¶ 

أين أصـبحت   يمكن لهذه العملية أن تكون مفيدة لمفاوضات تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس، و             
 المفاوضات حول الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط؟

 أوالً أي إنجاز في موضوع تبادل األسرى يخدم حركة حماس ويخدم صـفقة التبـادل فـي الجانـب                    -
 . الفلسطيني

إذا كان الجانب اإلسرائيلي يقبل أن يطلق سراح أسرى فلسطينيين في صفقة تبادل مع حزب اهللا، فمـن                  
هذا الرقم مضاعفاً وأن تكون المواصفات أكثر تحديداً في صفقة يجريها مـع الجانـب       الطبيعي أن يكون    

الشك أن تبادل األسرى مع حزب اهللا يكرس حقيقة رسخها العدو بـسلوكه أنـه ال خـروج                  . الفلسطيني
وكل المحاوالت السياسية إلخراج األسـرى      . لألسرى إال بصفقات تبادل من خالل أسر جنود إسرائيليين        

لى الفشل، في حين أن محاوالت تحرير األسرى بالقوة من خالل خطف جنود االحتالل هي التـي                 آلت إ 
بالنسبة لنا حتى اللحظة، الجانب اإلسرائيلي لم يقدم التجاوب المطلوب مع مـا             . أطلقت أسرى فلسطينيين  

أمـا  . ادلنطلبه من إفراج عن أسرى معتقلين من الشعب الفلسطيني، وهو كما أشرت، يعرقل صفقة التب              
من جانبنا فإننا ونتيجة للخروقات التي قام بها االحتالل في اآلونة األخيرة للتهدئة قررنا وقـف عمليـة                  

وأشير هنا بوضوح إلى أنه إذا كان االحتالل ال يحترم اتفاق التهدئة، فمن             . التفاوض حول الجندي األسير   
لى هذا األساس احترام اتفاق التهدئة يعني أنـه  أين لنا أن نثق بإمكانية احترامه التفاق تبادل األسرى، وع  

 .مستعد الحترام تبادل األسرى، وهذا ربما الذي يعيدنا إلى التفاوض مرة أخرى
  13/7/2008العرب القطرية 

  
    عن مرجعية واحدة للشعب الفلسطينيالبحث .36

  سلمان أبو ستة      
ليوناً، صوت ديموقراطي شامل يشارك ليس للشعب الفلسطيني، الذي اقترب تعداده اآلن من احد عشر م

وهذا يهدد بشكل خطير وحدة الشعب الفلسطيني وتمثيله، التي . في تقرير مصيره وأخذ مقاليد أموره بيده
 بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني بقيادة أحمد الشقيري، 1964تحققت عربياً في عام 

سر عرفات باعتراف األمم المتحدة بالمنظمة وبحقوق الشعب  بقيادة يا1974وتحققت عالمياً في عام 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف وباعتماد مجلسها الوطني بين برلمانات العالم واعتماد سفاراتها في 

  .الخارج
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 بغالبية كاسحة، "حماس" وفازت حركة 2006وعندما أجريت انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة في عام 
العتراف بهذه النتيجة، كما اعتقلت إسرائيل معظم النواب وأودعتهم السجن، هم  ا"فتح"رفضت 

وهذا مثال واضح على ازدواجية المعايير والنفاق . والديموقراطية التي يتغنى بها جورج بوش ومشايعوه
  .السياسي

 والمكاسب أو لكن األهم بالنسبة الى الشعب الفلسطيني أن الصراع بين رام اهللا وغزة، إما على المناصب
على االستراتيجية السياسية، أضر بالقضية الفلسطينية ضرراً كبيراً، وغابت عن القرار مرجعية الشعب 

أما الديموقراطية التي أودعت . الفلسطيني بأكمله، وأجهض بذلك اإلنجاز الفلسطيني األكبر منذ النكبة
لشعب الفلسطيني الذي يعيش في  في المئة من ا30السجن اإلسرائيلي واألميركي فهي تعني صوت 

 في المئة من الشعب الفلسطيني في البالد 70أما صوت . 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
العربية واألجنبية، فال وجود له منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، له مصداقية مقبولة، في 

  .1988الجزائر عام 
 في القاهرة بين كل الفصائل الجديدة والقديمة على آلية تنفذها 2005) مارس(وقد تم االتفاق في آذار 

اللجنة التحضيرية النتخابات مجلس وطني جديد، ولكن لم تدع القيادة الفلسطينية الحالية إلى اجتماع هذه 
  .اللجنة منذ ذلك الحين، ووقفت عقبة في طريق من حاولوا ذلك

وأطفال الحجارة الذين أشعلوا . الجزائر، وال صوت له اليوملقد ولد نصف الشعب الفلسطيني بعد اجتماع 
 هم اليوم رجال ونساء لهم شأن كبير في المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج أكثر 1987انتفاضة 

  .بكثير ممن أمسكوا زمام القيادة منذ ذلك العام إلى اليوم
، توفي منهم 445لغ عدد اعضائه لقد مضى عشرون عاماً على آخر مجلس وطني في الجزائر والذي ب

 عضواً ألسباب لم تعد 25 على األقل، وتم تعيين حوالي 20 واستقال بسبب المرض وكبر السن 30
ومن كان شاباً يمثل الطالب أصبح . موجودة اليوم، واعتزل الكثيرون العمل السياسي ألسباب متعددة

  .اليوم عجوزاً أبيض الشعر يتوكأ على عصا
جميع أنه ظهرت بعد ذلك قوى سياسية وعسكرية مهمة، تصدرت أحيانا الميدان ومن الواضح لل

وعدم موافقة طرف على برنامجها ال يمكن أن يكون سبباً في استبعادها، . السياسي، ال يمكن تجاهلها
  .فهذا ليس من صالحية طرف أو آخر، بل هو حق الشعب الفلسطيني الذي يقرر اختياراته بنفسه

د مجالس وطنية في األراضي المحتلة في التسعينات من القرن الماضي فهو مناسبات أما ما سمي بعق
  .سياسية ال تحظى باإلجماع أو القبول العام

، ومؤتمر بيروت 2003فقد عقد مؤتمر لندن في عام . ولم يتوقف الشعب الفلسطيني عن المطالبة بتمثيله
 2007يات في برشلونة وروتردام عام كما عقدت مؤتمرات شعبية للجال.  لهذا الغرض2007عام 

وستعقد مؤتمرات أخرى هذا .  ومؤتمر دمشق في أوائل هذا العام2008وكوبنهاغن وكاليفورنيا عام 
الصيف، كلها تطالب بوحدة الشعب الفلسطيني عن طريق مرجعية واحدة هي المجلس الوطني الجديد 

دة الرئيس محمود عباس مرة ورئيس المجلس وقبل أكثر من عام قابل وفد من مؤتمر حق العو. المنتخب
الوطني سليم الزعنون مرات عدة، طالبين دعوة اللجنة التحضيرية النتخاب مجلس وطني جديد، ولم تكن 

  .النتيجة سوى التسويف والمماطلة واألعذار، بل واالتهامات لمن يسعون إلى ذلك
هذه مهمة اللجنة : والجواب. ض األنظمةمن هذه األعذار، صعوبة عقد االنتخابات إذ ال تسمح بها بع

. وكل جالية تدرس ظروفها. التحضيرية التي تشمل من بين اعضائها ممثلين عن الجاليات الفلسطينية
ولدينا مثال في اجراء . ومن الواضح أن االنتخابات ممكنة في كل البالد األجنبية وبعض البالد العربية

 وحيث تصعب االنتخابات في بعض البالد العربية يمكن تذليل .انتخابات العراق في معظم بالد العالم
. الصعوبات بالتفاوض معها واالرتكاز على الحقوق الدولية التي تدعمها األمم المتحدة والمجتمع الدولي
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وإن لم يمكن، فهناك درجة كبيرة من التوافق على ممثلين لجهات ثقافية واجتماعية واكاديمية وعمالية 
  .رافية تصلح أن تكون بديالً عن االنتخابات المباشرة في هذه الحاالتواقتصادية وجغ

وهذا عذر واه فلدينا قاعدة معلومات لستة . ومن األعذار أيضاً عدم معرفة عدد الفلسطينيين ومكانهم
ومن حسن الحظ أن الشعب الفلسطيني متماسك اجتماعياً ولن يكون من الصعب . ماليين فلسطيني

  .التعرف عليه
.  األعذار أيضاً عدم رغبة إسرائيل وأميركا وبعض األنظمة العربية في اختيار مجلس وطني جديدومن

وهذا من أسوأ األعذار ألن نضال الشعب الفلسطيني على مدى نصف قرن أو يزيد كان دائماً للدفاع عن 
ة إسرائيل وبالطبع فإن سبب معارض. حقوقه رغم كل الصعوبات المحلية والعالمية، وليس هذا بجديد

وأميركا هو لخوفهما من تمثيل الشعب الفلسطيني تمثيالً ديموقراطياً في مجلس جديد يتمسك بالحقوق 
  .الوطنية ويرفض التنازل عنها بشكل قاطع

ومن األعذار أيضاً معارضة أطراف فلسطينية لخوفها من الفشل في االنتخابات وضياع المناصب 
  .فز الكثيرين إلى المطالبة بانتخابات جديدةولعل هذا العذر هو ما يح. والمكاسب

وليس من المعقول أن تستمر مقاليد األمور المصيرية للشعب كله محصورة في السلطة الفلسطينية، وهي 
فالسلطة الفلسطينية ليست لها شرعية دولية وال أساس لها في .  غزة-مشغولة بالحرب بين رام اهللا 

وال يشير هذا االتفاق . ن الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت االحتاللفهي نتاج اتفاق بي. القانون الدولي
حقوق "من قريب أو بعيد ال الى القانون الدولي وال الى قرارات األمم المتحدة وال يذكر مرة واحدة 

  ."الشعب الفلسطيني
 الواقع تحت كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تقضي صراحة ببطالن أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب

ولذلك فإن السلطة الفلسطينية ليست . االحتالل إذا أضر االتفاق بحقوق الشعب المحتل، فهو عقد إذعان
  .ممثلة للشعب الفلسطيني كله

 على قبول "حماس"ومن جهة أخرى، فإن مطالبات اللجنة الرباعية للرئيس عباس بإرغام . هذا من جهة
اآلن الظروف التي تمت بها هذه المطالبات عندما كشفت مجلة وقد علمنا . مطالبها هو عمل غير شرعي

فالذي يقرر مصير الشعب هو مجلسه الوطني .  بالوثائق ما كان يدركه الشعب ببصيرته"فانيتي فير"
  .المنتخب وليس السلطة وليس بالطبع اللجنة الرباعية التي تضم أميركا وحلفاءها الفاعلين والصامتين

طالب الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والجاليات بانتخاب مجلس وطني لذلك من الضروري ان ي
جديد يحمي الحقوق الفلسطينية وأولها حق العودة عن طريق المؤتمرات والعرائض وتكوين الجمعيات 

، ولهم 1988كما يفترض في اعضاء المجلس الوطني الذي عقد في الجزائر سنة . اإلقليمية التمثيلية
  .ل، أن يطالبوا بتجديد مجلسهم عن طريق انتخابات ديموقراطيةتاريخ وطني حاف

إن على الفصائل كافة، والتي لها ايضاً تاريخ وطني مشهود له، أن تراجع برامجها اآلن وقد توقف 
 عاماً، واختلف بعضها في ما بينهم إلى فريق يدعو إلى التسوية 20بعضها عن العمل العسكري منذ 

، 1969ت وفريق يدعو إلى التمسك بالحقوق الفلسطينية والميثاق الوطني لعام والمفاوضات مع التنازال
وفريق يتأرجح بين هذا وذاك، وأن يحسموا األمر في ما بينهم، ويطلعوا على الشعب الفلسطيني ببرامج 

كما من . جديدة ووجوه جديدة وربما اسماء قيادات جديدة، كي تثبت نفسها في ميدان االنتخابات الحرة
جب التيارات السياسية الجديدة إعالن برامجها وخططها السياسية بشكل أوضح كي يتسنى للشعب وا

  .الفلسطيني االختيار في االنتخابات
ومن الضروري ان يدعو الرئيس محمود عباس اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني إلى االنعقاد 

اء الحاليين في جهودهم لدى الدول العربية ومؤازرة اعضائها الذين يمثلون الشتات إضافة إلى االعض
  .والجامعة العربية وغيرها لتسهيل مهمتهم
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إن من المهم إشراك الشتات في الحوار الفلسطيني، ففلسطين ليست حكراً على المتخاصمين في غزة 
ة مختارين ففكرة مجلس وطني معين قد ولت إلى األبد ومثلها فكرة تزويد اللجنة التنفيذية بأربع. ورام اهللا

  .كل هذه أمور لن يقبلها الشعب الفلسطيني. "بمن يستطيع الحضور"أو عقد مجلس وطني صوري 
إن الغضب عارم في جميع أماكن وجود الشعب الفلسطيني، والسخط الذي قد يؤدي إلى االحباط أو 

هذا الشعب ولن يقبل . وهذا ما يشهد به كل من تابع األحداث عن قرب. غيره، منتشر على نطاق واسع
وإلى أن يتم ذلك، فلن يوافق على أي قرار . إال بمجلس وطني جديد، باالنتخاب أو بالتوافق إذا لزم

  .مصيري، بل سيصر على تمثيله تمثيالً ديموقراطياً حتى لو أخذ األمر بيده
  12/7/2008الحياة 
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 أحمد الحيلة        
، الرئيس عازم علـى زيـارة غـزة مـن أجـل             ..عن مبادرته للحوار والمصالحة   أعلن الرئيس عباس    

، وفداً من حركة فتح بقيادة حكمت أبو زيد في غزة ولكنه اعتذر عـن لقـاء قـادة حمـاس            ..المصالحة
، السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو يشير إلى أن مـصر سـتوجه              ..بتوجيهات من الرئيس عباس   

سطينية من أجل الشروع في حوار المصالحة، والمصادر المصرية تنفي، وحمـاس            دعوات للفصائل الفل  
، الرئيس عباس يجول في الدول العربية باحثاً مسألة الحوار الفلسطيني مع            ..تقول إنها لم تتلق أي دعوة     

ي ، الرئيس عباس سيلتقي مشعل ف     ..األشقاء العرب، ولكن الدول العربية ال تبادر بدعوة األطراف للحوار         
 ..دمشق، والناطق باسم الرئاسة السيد أبو ردينة ينفي

، والشعب الفلسطيني يراقب بهم وحزن      ..تلك األخبار، كانت جزءاً يسيراً مما ورد في الصحافة واإلعالم         
 ..حال القيادة الفلسطينية التي تقول وتنفي، وتزعم وال تعمل

حماس، وكنا كما كثيرون من الكتاب الـذين        الكثيرون استبشروا بدعوة الرئيس عباس للحوار مع حركة         
إن دعوة الرئيس عباس للمصالحة هذه المرة جادة، مستبعدين أن تكون تلـك       : ذهبوا بحسن نية إلى القول    

الدعوة مجرد لعبة سياسية وظيفية تسعى للضغط على تل أبيب وواشنطن من أجل تحريك المفاوضـات                
ن تكون تلك الدعوة ستاراً للهروب من استحقاقات اجتياح         التي تطحن في الماء، وتحصد في الهواء، أو أ        

 ..، مرتكزين في ذلك على جملة من المعطيات الموضوعية في حينه..إسرائيلي قادم لغزة
لكن ما ال بد من قوله، وبعد مرور أكثر من شهر على تلك الدعوة التي لم نجد لها صدى في عالم الفعل،                      

يس الفلسطيني، بعد رفضه لقاء أي من قادة حركة حماس في الـداخل             أننا بدأنا نشك في صدق نوايا الرئ      
، فالقيـادة   ..أو الخارج، دون معرفة األسباب الجوهرية، رغم حرص بعض األطراف العربية على ذلك            

السورية مثالً، حرصت على استثمار تلك الزيارة في خلق أجواء وأرضية صالحة للبناء عليهـا باتجـاه                 
اضحاً من تصريحات المسؤولين السوريين، ومن قيـام الـرئيس بـشار األسـد              المصالحة، وهذا كان و   

باستقبال السيد فاروق القدومي، والسيد خالد مشعل قبل قدوم عباس إلى دمشق، في خطوة ترمي لتقريب                
وجهات النظر، ولكن النتيجة أن الرئيس عباس يصر على رفضه لقاء أي من قادة حركة حماس، الـذين                  

 .رؤيتهم للمصالحة الوطنية إلى القيادة السورية، قبل وصول الرئيس عباس إلى دمشق بأيامبادروا بتقديم 
فـي سـياق    ..فلماذا الحوار يتعثر؟ وما حجة الرئيس عباس في عدم الشروع في الحوار؟ وإلى متـى؟                

 البحث عن اإلجابة، ال بد من اإلشارة إلى بعض المعلومات، التي تكشفت مؤخراً، والتي نركزهـا فـي                 
 :النقاط التالية

، معلومات تكشف، أن دعوة الرئيس عباس للمصالحة الوطنية         5/7/2008نقل الكاتب شاكر الجوهري      -
جاءت على خلفية نصيحة تلقاها الرئيس من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بـأن يقـذف                 

تطـاردك بموافقتهـا علـى جميـع        إن حماس   : "الكرة إلى مرمى حماس، قائالً له عضو اللجنة التنفيذية        
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المبادرات التي تطرح من عديد األطراف، إلجراء حوار بين الحركتين، فلم ال تطرح أنـت مبـادرة ال                  
في زاوية ضيقة، وتظهر أنت في مظهر الحـريص علـى الوحـدة             " تحشرها"تستطيع حماس قبولها، و   

 .."الوطنية الفلسطينية
، عن محضر اجتماع لفصائل فلسطينية في رام اهللا فـي           7/7/2008الكويتية  " الجريدة"كشفت صحيفة    -

إن حركة حمـاس ال     :"يونيو الماضي، حضره الرئيس محمود عباس، وقال فيه للحاضرين        /  حزيران 24
وطالـب عبـاس الحـضور،      " لن يكون هناك حوار ثنائي مع حماس      . تريد محاورة أحد غير حركة فتح     

، "شريطة عدم اللقـاء مـع حركـة حمـاس         "مدينة غزة،   بحسب المحضر، قيادات الفصائل بالتوجه إلى       
أما إذا صدف أن جاء أحد من حماس للسالم فال مانع، ال تصدقوا الحديث عن مرونة                : "ومستدركاً بالقول 

 ".حماس
لنقطة األخيرة، نذكّر القارئ بما تناقلته وسائل اإلعالم على الهواء مباشرة، من حديث ساخن دار بين                 ا -

، عندما ردت على موسى الذي طالـب        )24/6(، والسيدة كونداليزا رايس في برلين       السيد عمرو موسى  
إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس،      : "برفع الفيتو األمريكي عن الحوار الفلسطيني، قائلة له بوضوح        

أي اعتـراف  ". يجب أن تتم على أساس مراعاة االتفاقيات السياسية التي وقع عليها الفلسطينيون أنفـسهم        
 ..حماس باالحتالل، وبشروط الرباعية

وهذا الموقف في تقديرنا، يتساوق مع رغبة السيد عباس، الذي وجه خطابه مؤخراً إلى حركـة حمـاس                  
، أي أن المصالحة الوطنية منعقدة على شروط        ..بالقول إن هناك مجتمعاً دولياً نعيش فيه وال بد مراعاته         

التزامنا : "بقوله) 6/7(يس عباس السيد نبيل أبو ردينة في دمشق         الرباعية، وهذا ما أكده الناطق باسم الرئ      
إن المبادرة اليمنية تنص    : "، مضيفاً "الكامل بالمبادرة اليمنية، إذا ما كانت حماس مستعدة للتطبيق الفوري         

على عودة األوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل حسم حماس، وقبول االتفاقات التي وقعتها منظمـة                  
وفي ذلك قول واضح وصريح كرره العديد من المستـشارين والمقـربين مـن              )". إسرائيل( مع   التحرير

الرئيس عباس، في صورة تعكس توزيعاً لألدوار، حيث ينأى الرئيس بنفسه عن طرح الشروط المسبقة،               
ن إعالن  ، ويتنكرو )النسخة األولية (، الذين يتمسكون بالمبادرة اليمنية      ..ويوكل تلك المهمة إلى مستشاريه    

صنعاء الذي وقّع عليه رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي السيد عزام األحمـد والـذي أشـار      
، ولكن جبهة الـرفض فـي رام اهللا  ال           ..إلى أن المبادرة إطار صالح للحوار     ) إعالن صنعاء (بوضوح  

قى مـن عمـر اإلدارة      وإلى أن تصدق النوايا، وهو أمر مستبعد في ظل ما تب          . يسعها الحوار وال تريده   
األمريكية صاحبة اليد العليا في المساعدات االقتصادية لحكومة رام اهللا، فإننا نضع الحوار والمـصالحة               

 ..الفلسطينية في ذمة الزمن
  12/7/2008صحيفة فلسطين 

 
  إصابة عدة عصافير بحجر واحد: العدوان اإلسرائيلي ضد نابلس .38

 هاني المصري  
هداف العدوان اإلسرائيلي ضد المؤسـسات و الجمعيـات الخيريـة واالجتماعيـة            ال يمكن فهم أبعاد و أ     

واالقتصادية المحسوبة على حركة حماس أو تعتقد سلطات االحتالل أنها محسوبة عليها في نـابلس، اال                
 .على أساس أنها حملة غير مسبوقة وتستهدف إصابة عدة عصافير بحجر واحد

قة وجزء من خطة أكبر ال تقتصر على نابلس فقط و إنما تشمل جميع           إن الحملة شعواء وغير مسبو    : أوالً
 صندوقاً خيرياً تنتشر على امتداد العالم متهمـين بتزويـد           30المدن والقرى والمخيمات، كما تشمل منع       

المساعدات للفلسطينيين من إرسال أي أموال، وذلك ألن إسرائيل تصنف هذه الصناديق كصناديق تتبـع               
 . مساعدة حركة حماس، بشكل مباشر أو غير مباشرألطراف معنية ب
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وهي حملة شبيهة بالحملة األميركية اإلسرائيلية التي شنت ضد منظمة التحرير الفلسطينية عشية التوقيـع     
و التي وصلت الى حـد تجفيـف مـوارد          " ف.ت.باي باي م  "على اتفاق اوسلو تطبيقا للشعار األميركي       

رجة ان قيادتها لم تعد متأكدة انه ستبقى قادرة على التواجـد فـي أي               المنظمة و تضييق الخناق عليها لد     
" حمـاس "فهل هذه اإلجراءات تهـدف الـى دفـع          . عاصمة عربية أو أجنبية في منطقة الشرق األوسط       

 .للخضوع التفاق شبيه باتفاق اوسلو سيئ الصيت والسمعة
د اتفاق التهدئة في غزة، وبعد أن بـدأ         أكثر شيء ملفت في هذه الحملة هو توقيتها، فهي جاءت بع          : ثانياً

فالتهدئة اعتبرت إنجازا لحركة حمـاس ومثلـت تراجعـا          : االتفاق يأخذ طريقه نسبيا الى حيز التطبيق      
وسيطرتها على قطاع غزة، وأبدت االسـتعداد       " حماس"إسرائيلياً ألن إسرائيل اعترفت بهذا االتفاق بدور        

 كلياً وإتمام صفقة تبادل األسرى، و هذا كله يفتح ثغرة في            للتفاوض معها بوساطة مصرية لرفع الحصار     
، هذا الجدار الذي سعت اليه إسرائيل و حققتـه بمـساعدة            "حماس"جدار العزلة الدولية المفروض على      

 . أميركية
والفلسطينيين وللعـالم   " حماس"في الضفة تريد ان تقول لـ       " حماس"فإسرائيل عبر الحملة على مؤسسات      

لم يتغير، وإن ما يجري من تهدئة في غزة ال عالقة له بما يجـري فـي                 " حماس"وقفها من   بأسره ان م  
 .الضفة
إن إسرائيل في عهد حكومة اولمرت تريد ان ترسل رسالة عبر هذه الحملة شبيهة بالرسالة التـي                 : ثالثاً

ان : قولأرسلتها حكومة شارون عندما طرحت ثم عند تطبيق خطة فك االرتباط عن قطاع غزة، وهي ت               
التراجع خطوة الى الوراء في غزة مغزاه األساسي انه يهدف الى التقدم عشر خطوات الى األمـام فـي                   

 .الضفة
هذه الرسالة التي حملتها االغتياالت التي نفذت في الضفة الغربية بعد التهدئة، وذلك لـيس ألن حكومـة                  

لتهدئة تصب في مصلحتها، ولكن مـن       اولمرت ضد التهدئة، كما يسارع البعض الى تقديم التفسيرات، فا         
أجل تكريس الفصل ما بين الضفة وغزة، وتعميق االنقسام السياسي والجغرافي، والمضي في السباق مع               
الزمن من اجل استكمال تطبيق المشاريع التوسعية العنصرية االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة قبـل ان               

 على إسرائيل تسوية غير مرغوبة، وحتى يفـرض االمـر           يفرض العالم أو الواليات المتحدة األميركية     
 .الواقع الذي تقيمه إسرائيل نفسه على أية تسوية

إن من أهم أهداف العدوان الذي نفذته قوات االحتالل في نابلس توجيه ضـربة كبيـرة للـسلطة                  : رابعاً
وان . ومتعاونـة معـه   الوطنية و المساس بهيبتها ومصداقيتها، وإظهارها وكأنها لعبة في يد االحـتالل             

االحتالل يبقى راضيا عنها ما دامت مشغولة باألمن الداخلي واالقتصاد وتقديم الخدمات، وال عالقة لهـا                
أي ان حماية امن المواطن وممتلكاتـه وحرياتـه وحقوقـه    . بمقاومة االحتالل ال من قريب وال من بعيد 

كري المتالحق على أيدي قوات االحتالل، التي       المعرضة لالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة والعدوان العس     
تقتحم المدن المفترض أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة بشكل يومي، وتقـتحم المؤسـسات والمنـازل،      
وتعتقل من تشاء، وتغلق ما تشاء من مؤسسات، وتغتال من تشاء، كل ذلك ليس من صالحيات ومسؤولية                 

ويـساعد  . ، وتقديم الخدمات واألمن الـداخلي للمـواطنين       السلطة، فالسلطة المطلوب منها منع المقاومة     
إسرائيل على تحقيق هذا الهدف، ان السلطة ارتكبت غلطة كبيرة جدا، عندما اتفقت علـى صـيغة مـع                   
سلطات االحتالل عند الشروع بتطبيق الخطة األمنية في نابلس، وعممت في بقية المدن و المناطق، تقوم                

وهذا أمر  . لمدن في الليل بينما تقوم السلطة بمهام األمن الداخلي في النهار          على ان تدخل قوات االحتالل ا     
ضار جدا فهناك فرق جوهري وحاسم بين ان ال تستطيع السلطة ان تمنع اقتحام مناطقها من قبل قـوات                   
االحتالل وهذا أمر يتفهمه المواطنون، وبين ان تتفق مع االحتالل على تنظيم السير والعمل أثنـاء هـذه                  

 .وان تتصرف أثناء االقتحامات على أساس ان ال حول لها و ال قوة. القتحاماتا
 زيارة فياض لنابلس وتصريحاته خطوة في االتجاه الصحيح
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ان إدراك سالم فياض رئيس الحكومة لخطورة ما حدث في نابلس من عدوان غير مسبوق شمل إغـالق            
ومؤسسات خيرية صحية وتعليميـة وإعالميـة   سوق تجارية ونقل ملكيته الى االحتالل، وإغالق مدارس  

الى حد مصادرة باصات المدارس وأجهزة الحاسوب واقتحام بلدية نابلس ومصادرة محتويات تلفزيـون              
آفاق، على السلطة، دفعه للقيام بزيارة المدينة وإطالق حملة من التصريحات واتخاذ بعـض الخطـوات                

 .الهامة
ض جهود السلطة ومكانتها، واعتبر أن اإلجراءات اإلسـرائيلية         فقد قال فياض إن الشعب لن يسمح بتقوي       

بحق المؤسسات في نابلس باطلة، وخرق لكافة االتفاقيات المعقودة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،             
وطالب التجار وأصحاب المحال التجارية ومسؤولي المؤسسات االستمرار في أعمالهم كالمعتاد، والتـزم             

 .تتعامل مع كافة األضرار التي ترتبت على االعتداءات اإلسرائيليةبان الحكومة س
ان من األهمية بمكان ان تبادر السلطة ومعها كافة الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية، الـى تنظـيم و                  
تمويل حملة وطنية لكسر قرارات اإلغالق اإلسرائيلية، و المضي في هذا االمر الى ابعد حد ممكن، الن                 

 مع هذه القرارات واالكتفاء بنقدها أو مقاومتها بشكل استعراضي، سيوجه ضربة نجالء للـشعب               التعايش
 .ولسلطته، وسيجعل االحتالل ينجح في تصويرها كدمية في يد االحتالل

 سلطة ومقاومة شعبية
إن إسرائيل لم تتحمل وال تحتمل معادلة سلطة ومقاومة مسلحة، والقطاعات الى حد كبير ان تنجح فـي                  
ذلك، وعلى الفلسطينيين وسلطتهم و قواهم الحية، ان تفرض معادلة سلطة ومقاومة شعبية على ان تكون                

فما . هذه المقاومة متعددة األشكال السياسية والقانونية والدبلوماسية واالقتصادية واإلعالمية والجماهيرية         
ري المـستمر بكافـة أشـكاله،    دامت إسرائيل تريد الجمع ما بين المفاوضات واالتفاق والعدوان العـسك  

واالستيطان والجدار والحصار وتقطيع األوصال على الفلسطينيين ان يجمعوا إذا لم يـستطيعوا رفـض               
المفاوضات كليا في كل هذه الشروط، ما بين المفاوضات والسلطة والمقاومة الشعبية، ألنهم إن لم يفعلوا                

إطار سلطة حكم ذاتي وظيفتها تحـسين شـروط         ذلك يتحولوا في أحسن األحوال الى جماعة تناضل في          
 .االحتالل وهذا يعطي االحتالل شرعية ويمد بعمره الى فترة طويلة قادمة

وحتى نقبض السلطة جديا عليها ان تبادر الى اتخاذ خطوة بمستوى خطورة احترام إسرائيل على تكثيف                
سسات اجتماعيـة واقتـصادية     االستيطان بمعدالت رهيبة خصوصا قي القدس، وإقدامها على إغالق مؤ         

توفر الخدمات و فرص العمل ألعداد كبيرة من المواطنين، فهل تجرؤ السلطة على اتخاذ قرار بوقف أو                 
 .تعليق المفاوضات لحين وقف العدوان واالستيطان وقفاً تاماً؟ نأمل ذلك وهذا أضعف اإليمان
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