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عباس

نوي منح دمشق دوراً في دفع جهود الحوار 

٢.

***  
  
   الحوار الوطني الفلسطيني في سوريةتحضيراتوفد يمثل عباس يبحث  

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أمـس، أن وفـدا يمثـل الـرئيس              ١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية   نشرت  
ي، الفلسطيني محمود عباس سيلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق األسبوع الحـال             

وقالت المصادر، إن الوفد الذي سيترأسـه        .وذلك لبحث التحضيرات الجارية للحوار الوطني الفلسطيني      
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء نصر يوسف سيبحث مع الفصائل الفلـسطينية اآلليـات التـي                 

 وإعادة األوضاع   يجري اإلعداد لها للشروع في حوار وطني فلسطيني يفضي إلى إنهاء االنقسام الداخلي            
وأضافت المصادر أن المباحثات التي سيجريها الوفد مع الفصائل ستتركز بشكل أساسي             .في قطاع غزة  

/ لرئيس  التي أطلقها في السادس من شهر حزيران              على اإلجراءات العملية والكفيلة لتطبيق مبادرة ا
  .يونيو الماضي والخوض في حوار وطني جاد

مصادر فلسطينية مطلعة كشفت أن الحكومة السورية أبدت  أن ١٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط ونقلت 
وأضافت المصادر أن . اهتماماً كبيراً بمحاولة دفع كل من حركتي فتح وحماس للشروع في حوار وطني

المسؤولين السوريين قدموا مؤخراً لكل من حركتي فتح وحماس تصورات وآليات الستئناف الحوار بين 
 إلى أن دمشق عرضت هذه التصورات واآلليات على ممثلي عدد من الفصائل الجانبين، منوهة

وأشارت المصادر إلى أن السوريين أبلغوا ممثلي الفصائل الفلسطينية . الفلسطينية المتواجدين في دمشق
أنهم سيشرعون في االتصال بممثلي الحكومة المصرية لتنسيق الخطوات معهم بشأن كيفية استئناف 

وأشارت المصادر إلى أنه رغم الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني  .سطيني الفلسطينيالحوار الفل
محمود عباس لدمشق مؤخراً، إال أن السلطة الفلسطينية ال ت
  .لسطيني قبل الحصول على الضوء األخضر من القاهرة

  
الف

  وسع الستئناف الحوارمن المبكر الحديث عن لقاء م: شعث 
المبكر الحديث قال نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة المصرية أمس إنه من 
  .عن عقد لقاء موسع يجمع كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة الستئناف الحوار الوطني

الرئيس عباس إلى  شعث أن فرص إجراء أي حوار فلسطيني زادت بشكل كبير بعد دعوة كما أكد
إن مصر تسعى حاليا إلى عقد "وقال شعث  .يونيو الماضي/ الحوار الوطني الفلسطيني في حزيران

اجتماعات تكرس لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، ليتم نقلها إلى الضفة الغربية فيما بعد، في توطئة لفتح 
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التي ستقوي موقفنا الفلسطيني "لقضايا را أن األولى اآلن لهذه ا

حدة دة الو

دا استعداد الرئيس ، مؤك"ع بأسرع وقت
  ".لفتح المعبر وبأسرع وقت والتنسيق مع أي جهة لفتحه) عباس(

١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

٣.

 بحسب شروط ومطالب 
 أن تكون التهدئة تراجعاً من حماس عن خط الجياًفان. االحتالل

١٣/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لالعالم 
  

٤.

حسبما أكدت المصادر " الفشل الكلوي"يكن معتقالً لديها وهو توفى جراء معاناته من مرض 

األمنية مدانون جميعاً بتهم جنائية وأمنية ال 
 .عالقة لها بالجوانب السياسية وهم ال يتعرضون ألي تعذيب

١٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب  

  
٥.

نهاء الحصار المفروض ضد قطاع معابر قطاع غزة وتحديدا معبر رفح الحدودي وفتح كامل الممرات وإ
 - تؤدي إلى خلق أجواء وفرص ومناخ مناسب فلسطيني " أن هذه الخطوات  شعثورأى ".غزة

 دولي، الستعادة الحرية والوحدة الوطنية بشكل كامل - عربي وفلسطيني -فلسطيني، وفلسطيني 
، معتب"واستعادة الفاعلية لقضيتنا الفلسطينية

  .اإلسرائيلي" االبتزاز"ولتقليص " والعربي
وبالنسبة لقضية معبر رفح الحدودي أكد شعث في سياق حديثه إنه ال جديد في هذا اإلطار، معربا عن 

اعتقاده بأن حركة حماس تدرك أن فتح المعبر يتطلب عمليا تعاونا وهو الخطوة األولى الستعا
  ".الن هناك شرعية واحدة هي شرعية الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية على المعبر"

هناك اتفاقا دوليا يتطلب دورا فاعال، ولفتح المعبر بشكل كامل فإنه البد من العودة إلى اتفاق "وقال شعث 
 بخصوص المعابر إلنهاء معاناة الفلسطيني في القطا٢٠٠٥عام 

  

   ويدنا ممدودة لحوار يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني شعبيالتهدئة خيار : صيام 
 على بدء حوار مع حركة فتح، مشيراً إلى استجابة ة حماسأكد سعيد صيام، حرص حرك:  صنعاء
 لكل دعوات الحوار التي جاءت من اليمن والسنغال أو أي دولة بالعالم، للتوفيق بين الحركتين لما تهحرك

وشدد في لقاء مفتوح مع أبناء الجالية الفلسطينية بالعاصمة اليمنية، على . فيه مصلحة للشعب الفلسطيني
ذا الخيار أصبحا مزاجاً شعبياً ، إال بعد أو وجدت أن هاالحتاللأن حماس لم تنتقل إلى خيار التهدئة مع 

 وصلت معاناتهم إلى مستويات مرتفعة جداً جراء نلدى أبناء فلسطين وتحديداً لدى سكان قطاع غزة، الذي
واعتبر أن التهدئة نصر . وعمليات القتل واالعتداءات المتواصلة من قوات االحتالل الحصار والتجويع

تي وضعتها حماس وليسللشعب الفلسطيني، ألنها تمت وفق الشروط ال
  .هاد والمقاومة

  

  هنية تنفي أي عالقة لها بوفاة المواطن بسام العنانيحكومةوزارة الداخلية في  
مكذبة تقارير تحدثت عن أنه توفى ، لها بوفاة المواطن بسام العنانينفت وزارة الداخلية المقالة أي عالقة 
إن العناني وهو أحد عناصر "وقالت الداخلية المقالة في بيان لها  .داخل أحد سجونها في قطاع غزة

حركة فتح لم 
 .هاالطبية ذات

للوزارة باعتقال وتعذيب عناصر محسوبين على حركة فتح " باطلة"وندد الغصين باستمرار نشر اتهامات 
في قطاع غزة، مشدداً على أن المعتقلين في سجون األجهزة 

  

  تحرك فلسطيني إللغاء قرارات إسرائيلية بإغالق مؤسسات مدنية 
أعلن وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أمس أن الحكومة الفلسطينية تعتزم التوجـه إلـى اللجنـة                 
الرباعية الدولية إللغاء القرارات الصادرة عن الجيش اإلسرائيلي بمصادرة أمالك عدد من المؤسـسات              

وأكد حسونة في تصريحات للصحافيين خـالل        .المدنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية      التجارية و 

  

            ٤ ص                                   ١١٣٧:         العدد                  ١٣/٧/٢٠٠٨األحد : التاريخ



  

  

 
 

برئاسة سالم فياض بفرض األمن والنظام ودعم االقتصاد وإنعاشه بإقامـة المـشاريع               
  .دعم االستثمارو

١٣/٧/٠٠٨الغد االردنية   
 

٦.

 وعززت االنقسام الفلسطيني الداخلي عبر تشكيله حكومة طوارئ بوضع غيـر              

ي يغلب فيه المـصلحة الذاتيـة، علـى حـساب             

للدول العربية باالبقاء على حالة االنتظار الطويل، وال مبرر          مبرر   
  . "دم توجيهم دعوة للبدء بالحوار

٧.

أوضـح روزنفيلـد أن     قد  و. بإطالق النار على المهاجم الذي تمكن من الفرار           

 أن  مـضيفة .  وتمكن من االنـسحاب          

 مؤسسة مدنية وتجاريـة بهـا، علـى         ٤٠زيارته إلى نابلس التي أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي نحو          
توجهات حكومته 

٢

  وال مكان له في المستقبل خطر رجل يمر على القضية الفلسطينيةأفياض : حماس 
الناطق باسم حركة حماس    أن  : غزة من   حامد جاد  نقالُ عن مراسلها   ١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية   ذكرت  

سالم فياض واصفا األخيـر بأنـه    شن أمس هجوما الذعا بحق رئيس الوزراء الفلسطيني     ،فوزي برهوم 
واعتبر برهوم  في معرض رده على تصريحات فياض التـي            .اخطر رجل يمر على القضية الفلسطينية     

          على الخطة التي قدمها قبل أيـام        دعا من خاللها حماس للرد على ممارسات إسرائيل بالوحدة فورا بناء 
 جزء من المعادلة األميركية اإلسـرائيلية التـي         وإنما هو  "،أن فياض ليس جزءا من المعادلة الفلسطينية      "

قسمت الشعب الفلسطيني
  ".قانوني وغير شرعي

 من كفاح زبون نقالً عن مراسلها ١٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسـط  وفي تصريح خاص للصحيفة، أوردت  
بمجرد بـدء الحـوار     ، و لن يكون له مكان في المستقبل     ) فياض( هذا الرجل " إنقال  برهوم  أن  : رام اهللا 

مشروعه الخاص الذ"وتابع قائال إن    . "سيكون قد انتهى  
 . "المشروع الوطني سيقضى عليه في المرحلة القادمة

 "ترويكـا "انه يعمل ضمن    "ضاف  أ، و "من هو؟ إنه أول من جرم المقاومة، وسحب سالحها        "وقال برهوم   
 ."ميركا ضد المقاومة والوطنأسرائيل وإوباراك، لتمرير مخططات  عالمية، ويعمل مع فريقه توني بلير،

لى صنعاء، ذهب لتحريك ملف الحوار الفلسطيني، والتأكيد علـى تواصـل            إن وفد حماس    أكد برهوم   أو
جابت عن كل المبـادرات وأبـدت       أحركة حماس   "وقال إن   . حماس مع كل الجهات ذات العالقة بالملف      

ن برهوم يحمل حركة فتح، مسؤولية تأخير بـدء الحـوار، ويطالـب             أوبرغم  . "استعدادها لحوار فوري  
اال . "أصواتا داخل فتح ومنظمة التحرير، تحرض ضد الحـوار        "الرئيس الفلسطيني بالتخلص مما سماها      

ال"انه غمز تجاه الدول العربية قائال       
لع
  
  كتائب الجليل تتبنى إصابة مستوطنين بجروح خطيرة في القدس وحماس والجهاد ترحبان  

نية الفلـسطي المقاومـة   أن  :  من القدس المحتلة نقالً عن وكاالت      ١٣/٧/٢٠٠٨الخليج االماراتية   ذكرت  
في منطقة عادة ما تشهد تواجداً مكثفاً لـشرطة   في مدينة القدس    تمكنت من تنفيذ عملية إطالق نار جريئة        

 ووقع الهجوم قرب باب األسباط، أحد مداخل البلدة القديمة، عندما فتح مقاوم النار على شرطة                .االحتالل
 في القدس ميكي روزنفيلـد      سرائيليةاإلشرطة  الوقال الناطق باسم    . االحتالل وتمكن من االنسحاب بسالم    

ن عناصر الشرطة ردوا أ
  . حالة الجريحين خطيرة

إن أحد أفرادهـا    "أعلنت كتائب أحرار الجليل، أمس، مسؤوليتها عن العملية، وقالت في بيان            من جهتها   و
 من المستوطنين بالقرب من باب االسباطأطلق النار على مجموعة   

  ".إسرائيل"العملية تأتي في إطار وعد الكتائب بعمليات نوعية في 
صفت حماس، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، عمليـة القـدس بالجريئـة والبطوليـة،                قد  و
ل، وتشبث الشعب الفلـسطيني بخيـار المقاومـة         نها تعكس هشاشة المنظومة األمنية لالحتال     أ اعتبرتو
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اعتبر فـي بيـان     
ن الجهة التي نفذت العملية فإنها تعبير عن الغضب المتنامي في نفس الشعب             بغض النظر ع  "صحافي أنه   

  ".هجة في القدس

٨.

واسـتهجن   .طينيين في الضفة         
 الذي وصلت إليه "حجم اإلجرام "الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة ما أسماه      

  . " التنسيق األمني المفضوح مع االحتالل اإلسرائيليعلى صعيد"غربية 
  ١٣/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

٩.

قوات في بيان صـحافي     الووصفت  . " عن وجهة نظره الشخصية     
ملتزمة بالقرارا"وأكدت أنها   . "كالم عار عن الصحة   "كتائب بأنه   الدمج  

  ".لحة الوطنيةحركة بما يخدم المص
 ١٣/٧/٢٠٠٨  

١٠.

ة بسبب الضرب       

ئـد       
 اختطفته لشهور متقطعة استخدمت خاللها جميـع        نأميداني في كتائب شهداء األقصى بسام العناني بعد         

 .تسممه

١١.

ورفض اعتبار األحداث    ".على نحو قد ال تتمناه حماس إذا قررت هي أن تبادر لفتح النار على المقاومين              

وصوالً إلى فرض معادلة توازن نوعي في التعامل مع العدو الصهيوني، وال سيما في ظـل اسـتمرار                  
  .ممارساته اإلجرامية

الجهاد   الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة        أن :١٣/٧/٢٠٠٨ الغد االردنية    وأضافت

الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي وعمليات االستيطان والتهويد الممن
  
  حتالل في الضفة بالتواطؤ الصريح مع اال السلطةأجهزةالقّسام تتهم  

زة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة         ألجه تهمت كتائب القسام  إ:  ماهر إبراهيم  -غزة  
 مع االحتالل اإلسرائيلي في اغتيال المقاومين الفلس"التواطؤ الصريح "بـ  

األجهزة األمنيـة فـي الـضفة           
ال

  
   دمجها في األجهزة األمنية الرسمية تنفيكتائب األقصى  

أعلنت قوات العاصفة كتائب الشهيدة دالل المغربي األمانة العامة أن مـا ورد علـى               : رائد الفي  -غزة  
 أحمد عبد الرحمن حول حل كتائب شهداء األقصى ودمجها فـي            لسان المتحدث الرسمي باسم حركة فتح     

تمثل التعبير"األجهزة األمنية الرسمية    
ت الصادرة عن القيادة الـسياسية       

لل
الخليج االماراتية

  
  حماس بتعذيب أحد قادتها الميدانيين في غزة حتى الموتانتتهم األقصىوكتائب فتح  

فـتح اتهمـت    أن حركة    :غزة من   فتحي صباح نقالً عن مراسلها     ١٣/٧/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت صحيفة 
مسلحين من حمـاس    "وقالت إن   . عنانيمين سر الحركة في مخيم النصيرات، بسام ال       أحركة حماس بقتل    

 يوماً تدهورت حالته الصحي١٥قبل نحو شهر ونصف، وقبل      )  عاماً ٤٠(خطفوا العناني   
دخاله فوراً الى وحدة    إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث تم         إلى نقله   إوالتعذيب، فاضطرت حماس    
  . باء وفاته في المستشفى ظهر السبتاالط" حيث أعلن. "العناية المكثفة في حال خطيرة

كدت فـي   أكتائب شهداء االقصى    أن  : نقالً عن وكاالت من غزة     ١٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأضافت  
قدمت على اغتيال الـشهيد القاأحركة حماس   "ن  أبيان صحفي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه         

ال
ن العناني تعرض لحقنه بغاز الطبخ ما ادى الى أوضح البيان أو". وسائل التعذيب واالهانات

  
   إلدامة حكمها في غزة"إسرائيل"تفاق مع إ حماس بالتهدئة هو بموجب التزام: جمال نّزال 

 بإنجاح التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فـي         أكدت حركة فتح أمس أنها معنية     :  وكاالت - غزة
تأسيس نظام قمعي بوليسي يالحق المقاومة ويطـارد        "قطاع غزة، محذرة حماس من المضي في طريق         

إن موقف حركته يأتي كتوجـه يدعمـه        "وقال جمال نزال المتحدث باسم الحركة        ".الفصائل الديمقراطية 
 كنهج قمعي تفرضه حركة حماس بالقوة على اآلخرين لكسب ود           الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس    

أن اصطدام حماس بالمقاومة قد يحمل بوادر لتغيير الديناميكية الميدانية في القطاع            " وحذر من  ".إسرائيل
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 عن الهدف الوطني ال يعبر عن مصلحة الوطن كما تراها فصائل منظمة التحرير ومنها حركـة    

ـ              زة بمقابـل  ق مع إسرائيل إلدامة حكمها في غ

يديولوجية مع نظام حكم محلـي فاسـد يـستفرد    أول في مواجهة         
   ".بالحكم والثروة على حساب الباقين

  ١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

١٢.

رة التهدئة وذلك بسبب غياب الجسم الفلـسطيني الموحـد لوجـود            ي إدا      
  ".االنقسام والتجاذبات السياسية

  ١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

١٣.

 .رائيل بدون وقوع اصابات أو إضـرار           
 . ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطالق الصاروخ

  ١٣/٧/٠٠٨الشرق األوسط 
 

١٤.

ك          
حملون جن ورفات عشرة شهداء ي،رفات القائدين عزمي الصغير وبالل األوسط

١٣/٧/٠٠٨المستقبل   

 

أن حـرف   "، محذرا   "شرارة اإليذان بانطالق ثورة مسلحة فصائلية على حكم االنقالب        "غزة  األخيرة في   
البوصلة

   ".فتح
نحن نعلم أن التزام حماس بالتهدئة هو بموجب اتفا"وقال  

  ".إسقاط أي مطالب وطنيه تتجاوز حدود القطاع المحتل
إذا قررت حماس أن تمضي في طريق تأسيس نظام قمعي بوليـسي يالحـق المقاومـة ويطـارد              "وقال  

الفصائل الديمقراطية فلن تعجز الفصائل عن تطوير برامجها السياسية بما يتالءم مع ضرورات مواجهة              
أن عددا من الفصائل الفلسطينية     "وأضاف   ".يناهض الديمقراطية والتعددية  نظام حكم محلي قمعي متسلط      

مجهزة منذ انطالقها في الستينيات للدخ

  
  ومجرد إعالن ولم تنجح في إدارة التهدئةاله غير فّع خلية األزمة: الجهاد اإلسالمي 

 المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي أمس إن خلية األزمـة التـي             ،قال داوود شهاب  :  وكاالت - غزة
لم تجتمع وهي غيـر     "شكلتها الفصائل الفلسطينية لتنسيق مواقفها للرد على الخروقات اإلسرائيلية للتهدئة           

فعاله ومجرد إعالن ولم تنجح ف

  
  على منطقة النقب الغربي دون تبني أيٍ من الفصائلفلسطينيسقوط صاروخ  

اع غـزة  طالقه قبل ظهر امس من قطإأعلنت الشرطة اإلسرائيلية عن سقوط صاروخ فلسطيني تم      : غزة
في منطقة النقب الغربي، جنوب اس) شاعر هنيغف (على منطقة   

٢

  "إسرائيل" بين حزب اهللا و يكشف آلية تبادل األسرىأمين سر حركة فتح في لبنان 
كشف أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين بعضاً من اآللية التي ستـشهدها                :  فادي البردان 

إن الخطوة األولى ستكون    "وقال   ."إسرائيل"عملية التبادل المرتقبة أواسط األسبوع المقبل بين حزب اهللا و         
ـ               ك وصـول   وصول األسرى، حيث سيكون سمير القنّطار أول الواصلين إلى رأس الناقورة، يليه بعد ذل

رفـات   مـضيفاً أن     .٢٠٠٦ في تموز    "إسرائيل"األسرى األربعة الذين كانوا اعتقلوا إبان المواجهات مع         
يلي ذلك وصول جثامين شهداء حزب اهللا في حرب تموز          ل،   ستصل في نفس اليوم    الشهيدة دالل المغربي  

كون وصول جثامين ورفـات     الخطوة االخيرة ست  "ن  أوأشار إلى    .وعددهم ما بين الثمانية والتسعة شهداء     
 رفات شهيد فلـسطيني ومـن بـين         ١٧٠ شهيد، من بينهم     ٢٠٠الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين وعددهم     

 من بين رفات الشهداء الفلسطينيين سـيكون هنـاذكر أن و ". شهيداً لحركة فتح   ١٦٠هؤالء أكثر من    
  .سيات عربية وأوروبية

٢
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١٥.

كون "أصعب بكثير، و
الشرطيين يهوديا وبدويا يحرسان المدينة فهذا يعكس وجه شرطة القدس 

١٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب  

١٦.

ق غير مشروعة من عدة مؤسسات 
  . ألف دوالر١٠٠وتقدر الشرطة المبالغ التي جمعت بـنحو . عامة

١٣/٧/٠٠٨ ٤٨عرب  
 

١٧.

هذا ليس من ..  المشوهة القادمة من أفراد في أجهزة انفاذ القانون
 ".شأنه اال اإلضرار بالمصلحة العامة

١٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة   

١٨.

حائط بأخالقيات الحكم في دولة رين، الذين يلتصقون بالكرسي، ضاربين عرض ال

  بين العمليات الثالث في القدسعالقة ال يوجد :ديختر 
قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، آفي ديختر، إنه لم يتم إيجاد عالقة بين العمليات الثالثة األخيرة في 

وأشار إلى أنه ال ).  النار الليلة الماضيةوعملية الجرافة، وعملية إطالق" مركاز هراف"عملية ( القدس
وأعرب  .١٩٦٧يمكن اعتبار العمليات األخيرة إيذانا باندالع انتفاضة ثالثة في األراضي المحتلة عام 

ديختر عن ثقته في أن تتمكن قوات األمن اإلسرائيلية من القبض على منفذ أو منفذي عملية إطالق النار 
 إن القدس شهدت فترات ،يارته لمصابي العمليةوأضاف خالل ز .الليلة الماضية

  ."الحقيقي

  
 أولمرت متورط حتى عنقه:  العامةالنيابةمسؤول رفيع في  

تحوم حول رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وصف مسؤول رفيع في النيابة العامة الشبهات الجديدة التي 
جاءت أقوال المسؤول عقب جولة . "رئيس الحكومة متورط حتى عنقه"إيهود أولمرت بالقول إن 

التحقيقات التي أجريت يوم الجمعة الماضي في مسكن رئيس الوزراء الرسمي في القدس، والتي تركزت 
 بطرحول تمويل رحالت عائلة أولمرت بأموال تم الحصول عليها

٢

  أولمرت ينتقد الشرطة بسبب تسريب أجزاء من التحقيق معه 
 اتهم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت أمس الشرطة االسرائيلية - رويترز -القدس المحتلة 

وقال . أجزاء من تحقيق كشف النقاب عنه في اآلونة األخيرة في ما اذا كان قد ارتكب مخالفةبتسريب 
ان "أولمرت للصحفيين على متن طائرة كان سيستقلها ليتوجه بها لقمة االتحاد المتوسطي في باريس 
مقبول التقارير والتسريبات التي ظهرت بعد وقت قصير من التحقيق تشكل انتهاكا صارخا لألعراف ال

ذهلت من التصريحات"وأضاف ". بها

  
 "فورا" باستقالة أولمرت يطالباليمين اإلسرائيلي  

انية جدعون ساعر أمس، باستقالة رئيس طالب رئيس كتلة الليكود البرلم:  نظير مجلي- تل أبيب
وقال ان هذه . الحكومة ايهود أولمرت فورا، بعد الكشف عن ملف تحقيق في شبهات جديدة ضده

الحكومة فقدت مصداقيتها تماما، وان المشكلة لم تعد مقصورة على أولمرت وحده، بل على وزراء 
الحكومة اآلخ

   .ديمقراطية
وقال ساعر، ان الرغبة في التخلص من أولمرت تسود في كل األحزاب، وبين الجمهور من جميع 

 يمتنعون عن اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك، كل ألسبابه "كديما"ولكن قادة حزبي العمل و. التيارات
 تسيبي لفني رئيسة للحكومة قبل االنتخابات الداخلية  يخشون من أن تصبح"ديماك"ففي حزب . الذاتية

فإذا . أيلول المقبل، ألنهم يريدون لالنتخابات أن تجري بين متنافسين متساوين/ المقررة لشهر سبتمبر
ولذلك . خاضت لفني االنتخابات، وهي رئيسة حكومة، سترتفع أسهمها في الحزب على حساب منافسيها

 موفاز وزير المواصالت، وآفي ديختر وزير األمن الداخلي، ومئير فإن جميع المنافسين، شاؤول
شطريت وزير الداخلية، غير معنيين بتغيير أولمرت في هذه المرحلة، وال تهمهم مصلحة الدولة أو نقاوة 
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دا بارزا، بينما ارتقاء تسيبي لفني الى منصب 
  .رئيسة حكومة، سوف يسلط األضواء عليها وقد يضعفه

١٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   

١٩.

 إلى حيز التنفيذ، وإذا لم يطرأ تغيير، "إسرائيل"هللا و

قالت في حين  
لية أن التقرير ال يكشف معلومات جديدة كثيرة عن مصير الميمصادر إسرائ

١٣/٧/٠٠٨ ٤٨عرب  
 

٢٠.

وهي 
راض مهمة للنمو السكاني والتطأوهي ) عتصيون(و) ادوميم(و) جيفون(

١٣/٧/٢٠٠٨االيام الفلسطينية 
  

٢١.

ل حمالت االعتقال على 
  .أسلوب القوات الخاصة، من أجل قتل المواطنين وتصفيتهم بعد عملية اعتقالهم

١٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

وقال ساعر ان رئيس حزب العمل، ايهود باراك أيضا، ليس معنيا بتغيير أولمرت حاليا  .السياسة فيها
شخصية، حيث ان بقاءه اآلن يجعل باراك قائلحساباته ال

  
  وتوقعات بإتمام الصفقة حتى يوم الخميس المقبل"إسرائيل" اهللا وحزبتبادل التقارير بين  

ئيلية يوم أمس تقرير حزب اهللا حول جهوده لتقصي آثار الطيار المفقود، رون تسلمت الحكومة اإلسرا
أراد، وبالمقابل سلمت مبعوث األمم المتحدة، الوسيط األلماني، غرهارد كونراد، ملفا حول مصير أربعة 

 وستتواصل في األيام. ١٩٨٢دبلوماسيين إيرانيين فقدت آثارهم أبان االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 
القريبة اإلجراءات إلخراج صفقة التبادل بين حزب ا
  .من المتوقع أن تنفذ يوم األربعاء أو الخميس المقبلين

 صفحة والمكتوب باللغة العربية كافة التحقيقات التي أجراها ٨٠ويشمل تقرير حزب اهللا المكون من 
.ح اإلسرائيلي والتي تخلص إلى أنه توفي ومكان دفنه غير معروفلتقصي أثر المال

 .الح المفقود
٢

  كثر من مليوني فلسطيني عن القدس الشرقيةأفصل الجدار : تقرير 
دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير لل تقرير رسمي قا:  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 

من الضفة الغربية % ٤٥,٥سرائيلية سيضع ن الجدار والتوسيع المبرمج للمستوطنات اإل أالفلسطينية،
لف مستوطن او نحو أ ٤١٤كثر من أ مسار الجدار يضم بشكل فعلي أن تحت السيطرة االسرائيلية، مؤكداً

شار أو . فلسطينية محتلةراضٍأمن الجدار مقام فوق % ٨٠نحو  كما أن ،من سكان المستوطنات% ٨٨
من الضفة الغربية سيبقون محاصرين بين )  الف مواطن٢٦٠(كثر من ربع مليون فلسطيني أن ألى إ

من مجموع السكان الفلسطينيين % ١٠,٦، وهو ما يمثل ئهبعد استكمال بناوالجدار  ١٩٦٧حدود ما قبل 
 مساره فإنمن، ن الجدار متعلق باألأ "سرائيلإ"نه في حين تدعي ألى إواشار  .لمحتلةفي الضفة الغربية ا

، ما يجعل ١٩٦٧ كيلومتر يغطي مسافة تزيد على ضعفي طول حدود عام ٧٠١الذي يمتد على طول 
ن مسار الجدار يفصل بشكل فعلي القدس الشرقية عن بقية أ  التقريرواكد .كثر كلفةأصعب وأحراسته 
 الف مقدسي فلسطيني عن بقية الضفة الغربية كما ٢٣٠كثر من أو يعزل أيفصل وهو لغربية، الضفة ا
 مضيفاً أن .كثر من مليوني فلسطيني يعيشون على الجانب الشرقي للجدار عن القدس الشرقيةأيفصل 
ة  ثالث كتل استيطانية كبرى تحيط بالقدس الشرقية المتروبولي"سرائيلإ"لى إ سيضم فعلياًالجدار 

  .ور االقتصادي الفلسطيني
  

  األول من تموز الجاريسبوع فلسطينيا بالضفة في األ١٣٠االحتالل يعتقل : تقرير 
الل اعتقل خالل األسبوع كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى أن جيش االحت: رامي دعيبس

 ١٣( محافظات بواقع ٦ من الضفة الغربية، في  مواطنا١٣٠ًتموز الجاري قرابة /األول من شهر يوليو
 من ضمن وان ومن ذوي االحتياجات الخاصة كانين معاقي إلى أن مواطن، مشيراً)معتقال في اليوم الواحد

 خال كبيراًتالل اعتمد اعتماداًوأكد أن االح .بينهم أطفال وفتيةكما كان المعتقلين، 
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٢٢.

ن أت المصادر إلى 
 سهلت عمليات التفتيش الروتينية التي كانت عادة ما تستهلك وق"إسرائيل"

١٣/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

٢٣.

استعادة الوحدة ، والعمل من أجل هم في إحياء عمل المجلس التشريعي
  .الوطنية وإنهاء حالة االنقسام

١٣/٧/٠٠٨االيام الفلسطينية   
 

٢٤.

عالم أجمع نيـة              
حقيقية في تحقيق السالم العادل والشامل وتعزيز األمن واالستقرار العرب ال

١٣/٧/٠٠٨الغد االردنية   
 

٢٥.

يباً أن نجد 
خليج والمغعمقنا السياسي ومرتكزاتنا مع أشقائنا في السعودية ومصر وبلدان ال

١٣/٧/٢٠٠٨الحياة   

٢٦.

ون ن كم جوردن بنس إعالمها عن وضع األسير المهندس وائل الحوراني في سج

   ودخول كميات من السلع والمواد التموينيةالحركة في معبر صوفا للبضائع تحسن  
لتجاري شمال شرقي رفح جنوب قطاع غزة أن  ا"صوفا"ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة على معبر 

 من التسهيالت على العمل، تمثلت بإدخال كميات كبيرة من السلع والمواد اليومين الماضيين شهدا مزيداً
نوهكما . التموينية والسماح ألنواع جديدة من السلع بالوصول إلى قطاع غزة

  .تا طويالً
  

   إلى الضغط باتجاه إحياء دور المجلس التشريعيالمدنيدعوة المجتمع : غزة 
" هدف" نظمها مركز ،دعا مشاركون في ورشة عمل حول تعزيز التجربة الديمقراطية :عيسى سعد اهللا

 إلى بذل جهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين للضغط على ،وق اإلنسان بمدينة غزةلحق
الـمشرعين باتجاه القيام بدور

٢

  ردني لحل القضية الفلسطينية مرفوضالخيار األ:  األردنملك 
 أكد الملك عبداهللا الثاني على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عـادل لهـا                 - أيداهو  

ينهي االحتالل اإلسرائيلي ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إبراز هويته من خـالل إقامـة الدولـة                 
مشاركته يوم أمس في المؤتمر االقتصادي الذي عقد في والية          وأوضح الملك خالل     .الفلسطينية المستقلة 

أيداهو األميركية، أن ما يروج له بعضهم حول الخيار األردني لحل القضية الفلسطينية هو أمر مرفوض                
وأشار إلى أهمية استثمار المبادرة العربية للسالم، والتي جاءت لتبين لل .أردنيا وفلسطينيا 

  .في المنطقة
٢

  الدولة الفلسطينية ليست ترفاً أو ورقة سياسية: وزير الخارجية األردني 
 إلى ، في حوار معه في موسكو،دعا وزير الخارجية األردني صالح الدين البشير:  رائد جبر-موسكو 

وجيه رسالة واضحة وقوية بأن طريق المفاوضات في الشرق األوسط يجب أن يخرج بالنتائج ت
يجب اال " أنه وشدد على ضرورة تركيز اهتمام المجتمع الدولي على مبدأ حل الدولتين، معتبراً. المطلوبة

 ورقة سياسية ، وأن مطلب قيام الدولة الفلسطينية ليس ترفاً وال"نسهل على أحد الخروج من هذا المسار
 في سياسة محاور، لكنه وأكد أن األردن ال يتحرك إقليمياً .بل هدف أساسي ال بد من الوصول إليه

ليس غر"ينطلق من مبادئ الشرعية العربية، ويسعى الى التواصل مع أشقائه كافة مع أنه 
  ."رب العربي

 
   "إسرائيل" المفقودين في قضيةاألردن يطالب بحل  

طلبت المهندس ميسرة ملص رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين من نائب رئيس بعثة الصليب 
األحمر الدولي في عما
  . االحتالل الصهيوني
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وبحسب ملص، فان لجنة الحريات طالبت بضرورة بذل بعثة الصليب 
 .  مفقودا٢٥وضوع المفقودين األردنيين لدى إسرائيل والبالغ عددهم 

 ١٣/٧/٢٠٠٨   

٢٧.

في حين بلغ عدد األردنيين الذين تم ثبيت جنسيتهم األردنية 
 واستبدال بطاقاتهم الخضراء إلى صفراء لعدم انطباق تعليمات قرار فك اال

  .ة ذاتهاخالل نفس الفترة، وفق اإلحصائي
١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية   

٢٨.

ووقّع  .ل
االتفاقات مستشار وزير الداخلية، رئيس اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني 

  .  كارين ابو زيد في حفلة أقيمت لهذه المناسبة في جدة"أونروا"ارثي والمفوضة العامة لـ 
١٣/٧/٢٠٠٨الحياة   

٢٩.

غير    
ونحن ننتظر االدارة الجديدة وعندما تتأمن الظروف المنا           . مهتمة بعملية السالم  

  .دعا الرئيس السوري فرنسا واوروبا الى لعب دور اساسي في عملية السالمقد  إلى ذلك ف".المباشرة
١٣/٧/٢٠٠٨المستقبل   

٣٠.
تشارة األلمانية أنجيال ميركل عن أملها في أن تعطي القمة المشتركة بـين االتحـاد                 

بي واالتحاد من أجل المتوسط والتي تنعقد اليوم في باريس دفعة في اتجاه التوصل للـسالم فـي                  ألورو
   .شرق األوسط

األحمر الدولي جهودا مكثفة في 
م

البيان اإلماراتية
  
  يمات قرار فك االرتباط عليهم أردنيا يفقدون جنسيتهم منذ بداية العام النطباق تعل٣٥٢ 

بلغ عدد األردنيين ممن فقدوا الجنسية، بعد أن انطبقت عليهم تعليمات قرار فك : موفق كمال -عمان 
يونيو الماضي، وفق /  شخصاً، وذلك منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية حزيران٣٥٢االرتباط، 

وتم اعتبار هؤالء فلسطينيي الجنسية، بعد  .جسورإحصائيات المتابعة والتفتيش الصادرة عن إدارة أمن ال
 .استبدال بطاقاتهم الصفراء الى خضراء

 شخصا٦٠٥٠رتباط عليهم، 

 
   مساعدات سعودية لالجئين الفلسطينيينريال مليون ٢٧,٥: الحارثي 

 مليون ريال إلغاثة الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم وتوريد ٢٧,٥خصصت المملكة العربية السعودية 
س اتفاقاً للتعاون أجهزة ومستلزمات طبية، إذ أبرمت اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني أم

لتنفيذ عدد من البرامج ) أونروا ("وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين"المشترك مع 
 مليون ريال، إضافة إلى توقيعها عقد توريد أجهزة ٢٢,٥اإلغاثية العاجلة بكلفة إجمالية وقدرها 

 ماليين ريا٥ بكلفة تجاوزت ومستلزمات طبية للمستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية
 الدكتور ساعد العرابي

الح

   
  مريكية الحالية غير مهتمة بعملية السالماإلدارة األ: األسد 

في ختام قمة رباعية بين الرؤساء الفرنسي واللبناني والسوري           االسد  الرئيس السوري بشار   قال: وكاالت
عبر الوسيط التركي والهـدف االول      ) بين سوريا واسرائيل  (هناك مفاوضات غير مباشرة     : "وامير قطر 

وجودة بسبب توقف عملية السالم واالعتداءات المتكـررة علـى          استعادة الثقة بين الطرفين وهي غير م      
االدارة االميركية الحالية "مضيفا  " سوريا ولبنان، والهدف الثاني ايجاد ارضية مشتركة لعملية السالم        

سبة ندخل في المفاوضات

 
  إلسرائيل وأخرى فلسطينية" يهودية"ميركل تدعو إلقامة دولة  

عبرت المس: برلين
ا
ال
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ريس بالطبع عـن كيفيـة إقامـة         بقدر كبير من االستقرار في المنطقة، لذا فسوف نتحدث في با           
دولتين دولة يهودية إلسرائيل وأخرى للفلسطينيين وسنتحدث عمن عليه الم                

  ".ر
١٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية   

٣١.

مشيرا إلى أنه " إننا نريد عدالة للفلسطينيين وعندما تتحقق العدالة يتحقق كل شيء
في حال رفع الحصار وفتح المعابر عن قطاع غزة فإن الشعب  

 . ألنه سيوفرها لوحده
١٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة   

٣٢.

كانت المبادرة مختصرة وموجزة، . ن االرتداد على المبادرة استغرق حتى اآلن أياما وأسابيع
راطات واقتراحات تستطيع اغراق المبادرة في بحر من ت واشت

سيعود حل هذا الصراع بالطبع علـى       "وقالت ميركل في رسالتها األسبوعية المتلفزة على االنترنت أمس          
المنطقة

ساهمة في هذا الحـل وبـأي
قد

  
   سوءا رغم التزام الفلسطينيين بالتهدئة يزدادالوضع في غزة : جينغ 

ي قطاع غزة جون جينغ أنه رغم التزام الجانب ف" األونروا"أكد مدير عام عمليات :  رامتان–غزة 
الفلسطيني بالتهدئة ووقف إطالق الصواريخ على أهداف إسرائيلية إال أن المعابر لم تفتح بالحد الذي 

وأعرب عن أمله في أن تفتح معابر قطاع غزة بشكل سريع . يحتاجه سكان القطاع والوضع يزداد سوءا
قط الغذاء والدواء ولكن أيضا األشياء األخرى التي يحتاجها الناس إلدخال جميع األشياء الالزمة ليس ف

وفي سياق كلمة ألقاها خالل حفل للمعاقين في دير البلح وسط القطاع قال  .لكي يستطيعوا العيش في غزة
في تشرين األول الماضي عندما كانت تطلق الصواريخ كانت كميات البترول المرسلة لغزة أكثر من "

وطالب سكان قطاع غزة بأن يرفعوا صوتهم عاليا لكي يرفع الحصار عنهم ويأخذوا ". يومالتي تدخل ال
ستستمر " االونروا"وقال ان  ".ان الشعب الفلسطيني أساسا لم يأخذ حقه اإلنساني"حقوقهم اإلنسانية مؤكدا 

 دائما ينقل وأكد انه. في دعمها للفلسطينيين رغم الصعاب التي تواجهها وستقف بجانبهم في كل المحن
"رسالة للعالم مضمونها 

الفلسطيني لن يكن بحاجة للمواد الغذائية

 
  ي يريده الرئيس محمود عباس؟ما الذ 

 بالل الحسن
استغرق اطالق المبادرة بضع . طرح الرئيس محمود عباس مبادرة للحوار الفلسطيني ثم ارتد عليها

دقائق، ولك
ولكن االرتداد عليها تضمن توضيحا

  .الكلمات
  ما الذي يريده الرئيس محمود عباس؟

. قبله كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يمارس سياسة أخرى. انه أول رئيس يرفض انضمام الناس إليه
عل ذلك منذ أن ف. كان هو الذي يسعى الى الناس لينضموا اليه داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية

، وبقي على هذه الحال حتى وفاته، وحيث كان يوجد معارض ١٩٦٩تسلم قيادة المنظمة مع بداية عام 
تكونت المنظمة . ما، كان عرفات يسعى اليه، ويدعوه إلى ممارسة معارضته من داخل منظمة التحرير

الجبهة "ا بعد أشهر من حركة فتح ومن تنظيم الصاعقة، ثم انضمت اليهم) فصائليا(في البداية 
 فكانت ترفض سياسة المنظمة وتعارضها، وظل "الجبهة الشعبية"أما . "الديمقراطية لتحرير فلسطين

عرفات يسعى اليها الى أن أقنعها بالدخول في اطار المنظمة ومواصلة المعارضة من داخلها، وقد دخلت 
ثم خرجت منها وأصبحت على )  عضوا في المجلس الوطني١٢(الجبهة الشعبية الى رحاب المنظمة 

 بعد إقرار برنامج النقاط العشر الذي شكل بداية مسيرة التسوية السياسية، وظل "جبهة الرفض"رأس 
. عرفات يالحقها رغم ذلك، ويدعوها الى البقاء داخل اطار المنظمة وممارسة المعارضة من داخلها

رمزي، عضو واحد في المجلس الوطني هو أحياناً كانت الجبهة الشعبية تقتنع وتعود، ولو بتمثيل 
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وأثارت هذه المالحظة اعجاب السوفيات، الذين كانوا يشرحون . ني رسمي متفق عليه

ابات الفلسطينية التشريعية، وأصبح من حقهم تشكيل الحكومة الفلسطينية، وشكلوها 

وتمت مناقشة هذا األمر كله مع الفصائل مجتمعة، .  من جديد

منا ومن ، وهو يعرفها معرفة دقيقة، وربما أكثر 

  :؟ انه يدعونا علنا الى ما يلي

  . الحصار على قطاع غزة

وكان هذا الصوت المنفرد يمأل الساحة الفلسطينية . أبو ماهر أمد اهللا في عمره/ المناضل أحمد اليماني
ونجح عرفات في هذه السياسة، . المعارضة، مؤمنا بأن المهم هو الموقف وليس عدد المندوبين من حوله

، واصبح عددها اثني عشر فصيالً، كل فصيل له رأي، وكل ودخلت جميع الفصائل الى رحاب المنظمة
 ياسر عرفات أن يضبط "المايسترو"فصيل له اتجاه، وكل فصيل له ارتباطاته الخاصة، ومهمة 

التناقضات ليستخرج منها موقفا واحدا موحدا، يصبح في النهاية هو الموقف الرسمي، موقف منظمة 
وشاقة، وكان عرفات يمارسها بتعب ومشقة، ولكنه ال يتخلى كانت مهمة متعبة . التحرير الفلسطينية

حين بدأت عالقات منظمة التحرير الفلسطينية الرسمية مع االتحاد السوفياتي منذ مطلع السبعينات، . عنها
واحتجت الفصائل االثنا عشر مع الزمن، . كان عرفات يحرص على اختيار وفد منسجم لكل زيارة

وقد استجاب ياسر عرفات الى طلبها، . لوفود الرسمية الذاهبة الى موسكووطلبت ان تكون ممثلة في ا
وشكل وفدا منها جميعا برئاسته، وذهب به الى عرين الدولة العظمى، وكان الكل يتساءل كيف سيدير 
عرفات مفاوضات مع دولة عظمى، ومعه وفد يعارض كل سياساته؟ أذهل عرفات القادة السوفيات حين 

وفد ان يتحدثوا واحدا وراء اآلخر، وضج القادة السوفيات حين سمعوا اثنى عشر طلب من اعضاء ال
لقد . وأخيرا تحدث ياسر عرفات، وقال للقادة السوفيات. رأيا، وكل رأي يناقض اآلخر أو يختلف معه

تعمدت أن تسمعوا رأي زمالئي جميعا، لكي تدركوا مدى الجهد الذي أبذله لكي آتي اليكم في النهاية 
ي فلسطيبرأ

لعرفات مؤكدين أهمية الوحدة الوطنية، وأهمية الجبهة الوطنية، في معركة التحرر من االستعمار 
  .واالحتالل
 االتحاد ولدت االنتفاضة الفلسطينية في الداخل، وسقط.  نشأ وضع فلسطيني جديد١٩٨٢بعد عام 

السوفياتي، وولدت تنظيمات فدائية جديدة خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية واصبح لها نفوذ شعبي 
، وكان لهذه المنظمات الجديدة برنامجها المتناقض مع برنامج منظمة )حماس ـ الجهاد اإلسالمي(كبير 

ضين، وفاز المعارضون لبرنامج ودار الزمن دورته في اطار برنامجين متناق). اتفاق اوسلو(التحرير 
منظمة التحرير باالنتخ

، ثم شكلوها كحكومة وحدة وطنية )حكومة حماس األولى(كحكومة للجميع برئاسة اسماعيل هنية 
  ).حكومة اتفاق مكة(

تالحقة، حدث تطور هام، فكثيرا ما عرض عرفات على حركة حماس داخل هذه التطورات الكثيفة والم
ان تنضوي داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت هي ترفض ذلك، الى ان عدلت موقفها، 
ووافقت على دخول منظمة التحرير الفلسطينية من حيث المبدأ، لكنها وضعت اشتراطات عنوانها 

االساسي إعادة بناء منظمة التحرير
، الذي ال يزال )٢٠٠٥اتفاق القاهرة (وأسفرت هذه المناقشة عن اتفاق خاص بهذا الشأن عرف باسم 

  .ينتظر التحاور والتطبيق حتى اآلن
هذه التطورات كلها، عايشها الرئيس محمود عباس

ما الذي يريده : سوانا، ومعرفته الدقيقة هذه، والتي ال شك فيها، هي التي تدعونا الى طرح السؤال
الرئيس محمود عباس

 في قطاع غزة، وان تسلم المقرات واالجهزة األمنية الى "انقالبها"ـ أن تتراجع حركة حماس عن 
  ).السلطة(اصحابها 

تنسى حركة حماس مرحلة انتخابات المجلس التشريعي األخيرة، وأن تنسى انها صاحبة االغلبية، ـ أن 
  ).مقالة اآلن(وان تنسى انها كانت ترأس حكومة شرعية 

ـ أن توافق على الذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، تأمل فتح من خاللها بالفوز هذه المرة، 
 وطأةبعد أن عانى الناس كثيرا من
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اعادة : حوارا حول نقطتين فقط

التخلص من أغلبيتها . 

 التحرير ذات اللون 

  
ضية 

  تحمل صفة الممثل الشرعي والوحيد أم ال؟ل جميع الفلسطينيين و
، ٢٠٠٥ينية بموجب اتفاق القاهرة 

  حوارا، ووحدة وطنية وسلطة موحدة، أم ال؟

  ؟

لدؤوب لتدمير عباس ان يتوقف عن العمل اليومي ا

  . وشروطا اخرى لرفض االجتماع مع فالن
وللرئاسة م . المؤيدين والمعارضين. وهو رئيس الجميع. انه الرئيس

 .رارة
١٣/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسط  

  
٣٣.

  ماجد كيالي

القطاع، وبانزياحها نحو التهدئة؛ التي تعني بالضبط وقف كل أشكال سطينية بالضفة و

ـ أن يتم تنظيم حوار فلسطيني شامل، حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، يضم جميع فصائل 
  .منظمة التحرير، وبرعاية عربية

ـ وآخر المستجدات في هذا الشأن، اعالن الرئاسة الفلسطينية انها تريد 
ويعني ذلك الغاء مطلب . ة باشراف عربي، والذهاب فورا بعد ذلك الى االنتخاباتبناء االجهزة االمني

  .الحوار الشامل في اطار منظمة التحرير، ومن اجل اعادة بناء المنظمة
هذه المطالب المعلنة تعني، ان الرغبة عميقة في التخلص من حركة حماس

ا في الحكومة، أي انها تعني ابعاد حماس عن السلطة وربما تعني البرلمانية والتخلص من شرعية وجوده
  . حماس، او اعتبارها حركة غير شرعية وربما ارهابية"استئصال"في المستقبل 

لنفترض ان هذه المطالب كلها مقبولة ولنفترض انه تم وضعها كلها موضع التطبيق، فهل يمكن في 
وستكون نتيجة هذه السياسة انقساما حادا . ب هو قطعا الالنهاية الغاء وجود حركة حماس شعبيا؟ الجوا

في الشارع الفلسطيني، وانقساما حادا في الشارع السياسي، حيث تتواجد منظمة
ويفتقد الشارع الفلسطيني منظمة التحرير . الواحد في جانب وحركة حماس وانصارها في جانب آخر

.الي صفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيكاطار يضم الجميع، ويفتقد بالت
وبهذه النتائج المحتملة نظريا، تتجاوز قضية الصراع بين فتح وحماس وتتجاوز ق... المسألة إذاً

  . وتتجاوز قضية حكومة فياض وحكومة هنية وأيهما الحكومة الشرعية"االنقالب"
هل نريد مؤسسة تمث: المسألة هي
هل نريد حوارا العادة بناء منظمة التحرير الفلسط: المسألة هي

  وتكون حماس جزءا منه، أم ال؟
هل نريد : المسألة هي
على الوضع الفلسطيني ونشوء فصائل خارج اطار هل سنعترف بالتغيرات التي طرأت : المسألة هي

منظمة التحرير، أم ال
ان االجابة ايجابيا على هذه االسئلة تقتضي من الرئيس عباس، ان يعود هو بالذات الى تبني مبادرة 

  .الحوار التي اطلقها
واالجابة ايجابيا على هذه االسئلة، تقتضي من الرئيس 

فيضع شروطا لالجتماع ) وسابقا في صنعاء(مبادرته للحوار، ان ال يكرر مرة ثانية ما فعله في دمشق 
مع فالن،

سؤوليات ال بد من تحملها ولو
بم

  كيف انتصرت حماس بوقف المقاومة 

 من قبلها، لكن بعد تجربة مريرة ومذلّة ومجانية، "فتح" وصلت إلى ما انتهت إليه "حماس"أخيرا يبدو أن 
  .دفع ثمنها الشعب الفلسطيني غاليا، من تعبه ودمه وعمره

 وبعد عام من هيمنتها األحادية واإلقصائية ،"السلطة"هكذا فبعد تجربة عامين من وصولها إلى القيادة و
 السياسية، كما لم تستطع "طهريتها"على قطاع غزة، بوسائل القوة، لم تستطع هذه الحركة الحفاظ على 

 الوطنية والنضالية، بتحولها من تحرير فلسطين إلى هدف "الثوابت"تأكيد صدقية ادعاءاتها بالحفاظ على 
إقامة دولة فل
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تصرفت كسلطة )  وللساحة الفلسطينية

سطينية، وضمنها سيادة العقلية التجريبية والمزاجية والشعاراتية، 

؟ ثم إلى متى ستبقى )السيما في قطاع غزة(ثمن، وتجنب شعبها كل ما مر به من محن 

ن ذلك أنها ذهبت نحو ذهبت نحو خيار تشكيل حكومة حماسية، واألخطر م

 السياسية الرافضة للتسوية، ومع 

لسكان قطاع 

الذي (، وبناء جدار الفصل، واالنسحاب األحادي من قطاع غزة )٢٠٠٢(معاودتها احتالل مناطق الضفة 

المقاومة المسلحة، وضمنها العمليات ضمن نمط العمليات االستشهادية، وقصف المدن اإلسرائيلية 
  .بالصواريخ

يالحظ أن حماس لم تشهد هذا التحول بنتيجة مراجعة سياسية واعية ومسؤولة لمعطيات وتعقيدات 
واقع الفلسطيني، ولم تتجه نحو هذا وذاك بنوع من النقد الذاتي لتجربتها الخاصة، على ومداخالت ال

على ضرورته وأهميته لها(العكس من ذلك، فهي في هذا التحول 
طاغية، مثلها مثل أي سلطة أخرى، تدعي الحقيقة، وتسعى الحتكار العنف، وتفرض وصايتها على 

  !خرين، وفوق كل ذلك فهي تبيح لنفسها ما تحرمه على غيرهااآل
ويبدو ذلك بديهيا في متابعة سلوك حماس ومواقفها السياسية، فهي تنظر بشكل عدمي لتجربة الحركة 

، فضال عن إنها تعاني ذات )بما له وما عليه(الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وتقطع مع تراثها السياسي 
ني منها الحركة الفلاألعراض التي تعا

وتفشي مرض المزايدة والمنافسة الفصائلية، ما يؤدي إلى هدر التضحيات وتبديد اإلنجازات، بدال من 
  .التقليل من األولى والبناء على الثانية

 على النقاش، فهل كان قدر الشعب الفلسطيني أن يدفع في هذا اإلطار، ثمة عديد من األسئلة تطرح نفسها
مئات الشهداء وألوف المعتقلين والجرحى، عدا عن تدمير البيوت والبني التحتية، وإذالل الحصار، وفوق 
ذلك المرور بتجربة االقتتال المرير، حتى تصل حماس إلى ما وصلت إليه، من مراجعة واقعية ألهدافها، 

ألم يكن لدى حماس خيارات وطنية أخرى ! لتي تعني وقف المقاومة المسلحة؟وتوجه نحو التهدئة، ا
تجنّبها هذا ال

العقلية التجريبية والمزاجية، وروحية تقديم الدم والتضحيات على حساب اإلنجازات، في الساحة 
  الفلسطينية؟

، ومن )٢٠٠٦(ن تفحص األوضاع تفيد بأن حركة حماس، بعد فوزها بغالبية مقاعد المجلس التشريعي إ
موقعها المعارض للتسوية، ولكيان السلطة الناجم عنها، وقيادة المنظمة، كانت تملك عديد من الخيارات، 

مثل تشكيل حكومة من كما كان بإمكانها القيام بخطوات أكثر عملية، من . كحل المجلس التشريعي، مثال
شخصيات أو كفاءات، وطنية مستقلة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن تترأسها وتتحمل 

ولكن حماس تجاهلت هذه الخيارات، وعلى العكس، فهي تشبثت بأظافرها وأسنانها بحكومة . مسؤوليتها
، و"سلطة الحكم الذاتي"

االقتتال لفرض إرادتها، في سابقة خطيرة، فرضت واقعا من االنقسام بين الفلسطينيين، وقدم خدمة 
  .مجانية كبيرة إلسرائيل

وكانت حماس تدرك بأن وجودها في السلطة، مع تشبثها بمواقفها
ف الصاروخي، في هذه الظروف والمعطيات، ستؤدي إلى استمرار المقاومة المسلحة وعمليات القص

  .جبي أثمان باهظة منها ومن الشعب الفلسطيني، ومن دون أي مقابل
في المحصلة فإن عناد حماس، طوال السنوات السابقة، لم يكن بذي مغزى، إذا استثنينا تأكيد الذات في 

، أي "فتح" فهي عادت إلى مربع غريمتها إطار المزايدة والمنافسة الفصائلية الضيقة، وعديمة الجدوى،
إلى مربع القبول بالتسوية في دولة في نطاق الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف كل أشكال المقاومة 

، وربما إلى اقل ٢٠٠٠) سبتمبر(المسلحة، والمطالبة بمجرد العودة إلى أوضاع ما قبل انتفاضة أيلول 
يلية، وفتح المعابر، وتأمين المواد األساسية من ذلك أي إلى مربع رفع الحواجز اإلسرائ

واألنكى أنها باتت تعتبر وقف المقاومة انتصارا لها، كما باتت . غزة، والتسهيل على حركة الفلسطينيين
  !تعتبر التهدئة بمثابة اعتراف إسرائيل بها، بدل أن ترى فيه استيعابا، وباألحرى إخضاعا لها

، قبل سنوات عدة، أي قبل التسهيل على إسرائيل "الوعي"وصول إلى هذا وكان األجدى بحماس ال
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 ولكانت الحركة الوطنية الفلسطينية تجنبت 

وحتى اتخاذ إجراءات 

سها عن 

فسبحان مغير . "وصبره وثباته على أرضه، تصبح بندقية ال فائدة منها كائناً من كان حاملها

ى الشعب الفلسطيني يدفع ثمن 
  !ثية، من دمه وتعبه وعمره؟المزايدات والتجارب المكررة والمريرة والعب

١٣/٧/٢٠٠٨الحياة   

  ! ومفاهيمهاالتهدئةإشكاليات  .٣٤

سع عشر من الشهر الماضي، أن ينهي شهره األول، والنتيجة الماثلة 
 . الكبير

ولو حصل ذلك لكان الشعب الفلسطيني تجنّب الخسائر ). حوله لسجن كبير، وأعفاها من مسؤوليتها عنه
هظة، وكل هذا الدمار والحصار الذي أحاق به،البشرية البا

  .مفاعيل االختالف واالقتتال واالنقسام واالستنزاف المجاني
 إسالمي، وهاهي تصل إلى حدود "وقف"في مرحلة مضت كانت حماس تجادل بشأن أن فلسطين ارض 

اصة، وكانت تجادل بشأن الحق في المقاومة، وخاصة ضمن المساومة التاريخية، وإن بمصطلحاتها الخ
نمط العمليات التفجيرية والصاروخية، وهاهي تصل إلى حد دعوة مصر إلى حض الفصائل على وقف 

المقاومة، بأي شكل كان، وإلى زجر كل من تسول له نفسه خرق هذا القرار، 
  !"كتائب األقصى" و"الجهاد اإلسالمي"رادعة بحقه كما حصل بحق مجموعات من 

أيضا، في الماضي القريب لم تميز حماس بين مشروعية المقاومة المسلحة ضد االحتالل، وبين العمليات 
التفجيرية ضد المدنيين في المدن اإلسرائيلية، ولم تميز بين اعتبار المقاومة المسلحة شكال للنضال، شرط 

ية عقالنية وواقعية، وبين الكيفية العشوائية التي جرى فيها إدارة هذا أي يكون في خدمة استراتيجية سياس
 بدل أن تكون طريقا للوصول ً((!وفوق هذا وذاك فقد جعلت حماس من المقاومة المسلحة حقّاً . الشكل

إلى الحقّ، فباتت المقاومة المسلحة، في عرفها، هدفا بذاتها، وطريقا لذاتها، وهي كانت نأت بنف
  .وك هذا الطريق في مراحل صعود المقاومة الفلسطينية في الستينيات السبعينيات والثمانينياتسل

، بطريق اإلكراه، بدل أن يكون بطريق الوعي، ومن يتابع "الرشد"هكذا عادت حماس إلى نوع من 
ات قادة تصريحات قادة حماس اليوم، يكاد يصاب بالذهول، واألهم بالحيرة، فهي تكاد تستخدم نفس تعبير

وأيضا فإن قادة حماس باتوا يعتبرون أن . فتح، المتعلقة بضرورة الواقعية وإدراك المصلحة الوطنية
، ويهددون باعتقال !)ربما القصد عبثية(الصواريخ التي تطلق اليوم، على سديروت، ليست وطنية 

للشارع الفلسطيني برنامج إن البندقية التي ال تستطيع أن تُنجز ": ولنتأمل الزهار وهو يقول! منفذيها
صموده، 
  .األحوال

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن، إلى متى هذا الضياع؟ أو إلى متى سيبق

  

 يحيى رباح
يوشك اتفاق التهدئة الذي بدأ يوم التا

للعيان ما زالت هي الصفر
 لماذا هذه النتيجة الهزيلة؟
ؤال الكبير، يكمن في أننا فلسطينيا، ورغم التوافق الكبير على التهدئة سواء في والجواب عن هذا الس

محادثاتنا مع األشقاء المصريين أو في محادثاتنا مع بعضنا،  لم نكن صريحين بما يكفي، فقد وافقنا 
ورضينا ولكن دون أن نعرف الكيفية التي نعدل بها الخلل واإلجحاف الموضوعي الذي تضمنه اتفاق 

بل إننا ! تهدئة وهو الخلل واإلجحاف الناجم في األساس عن اختالل موازين القوى بيننا وبين إسرائيلال
ذهبنا على الفور إلى الطبل والزمر والتصريحات الفاقعة التي توحي بأننا حققنا االنتصار الكبير، مع أنه 

من المعاناة اليومية ألهلنا في كان من األفضل لنا أن نعترف بأننا نسعى إلى حل مشكلة تبدأ بالتخفيف 
قطاع غزة،  وتنتهي بإنهاء الحصار كله، وفتح معبر رفح الذي من دونه ال يكون للتهدئة أي معنى ومن 
ثم استثمار حيثيات التهدئة للوصول إلى الحوار الوطني والمصالحة تحت عنوان أن من وجد مصلحة 

اريا دون غطاء إذا ظل رافعا سالح الخالف وطنية عليا في خفض السالح في وجه إسرائيل، يصبح ع
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رحلة التبريد في الوضع اإلقليمي 

يث تدار هذه 

ى إلى جانبنا ثم سرعان ما يتضاعف اإلحباط حين تمر األخبار دون أن 

الل عالقة مختلة مع 

، بل تريد هذا االنقسام واالنفصال واالنسالخ النهائي لقطاع 

 القرارات التي تتناسب مع هذه هل نبقى نهرب إلى األوهام واألكاذيب أم نواجه الحقائق، ونأخذ
 الحقائق؟

١٣/٧/٠٠٨الحياة الجديدة   

 

وأن اتفاق التهدئة في أعلى مضمون له، قد أسقط نهائيا ودون ! في وجه الوحدة الوطنية الفلسطينية
حيث اتفاق التهدئة مع إسرائيل ببنوده أو ! إدعاءات الغطاء السياسي واأليديولوجي لالنقسام الفلسطيني

داخلي الفلسطيني لم يكن في يوم من األيام قائما على صراع بين مراحله األربعة يؤكد أن الخالف ال
برنامجين متناقضين، برنامج مقاومة وممانعة في مواجهة برنامج مفاوضات وتسوية هذا الكالم أصبح 
بال معنى وبال ثمن بل الخالف والصراع قائم في األساس على السلطة، وحجم المكاسب في هذه السلطة، 

يمي أضاف شررا خطيرا لهذا الصراع ثم جاءت موأن التراشق اإلقل
 ! لتجعل االنقسام الفلسطيني عاريا من أي غطاء سياسي أو أيديولوجي

إسرائيل منذ البداية تعرف حقائق وتفاصيل ومعطيات االنقسام الفلسطيني ولذلك هي ساهمت بدور 
ل هذا االنقسام بشكل بشع، وإحدى صور هذا االستغالل رئيسي في صناعته، ثم هي تمارس استغال

محاولة تكريسها بمفهومها الخاص للتهدئة، بحيث تكون التهدئة تحت سقف أمني، وبح
 .التهدئة عبر نظام الحوافز، أي بقدر ما ينفذ الجانب الفلسطيني فإنه يأخذ والعكس بالعكس

ئة من جانبنا فلسطينيا، ألن هذا االختراق يجعلنا نتوقف في نحن جميعا يجب أن نكون ضد اختراق التهد
وسط الطريق، في حالة ال نستطيع أن نتقدم إلى األمام، وسيكون الثمن فادحا لو قررنا التراجع إلى 

ولكن نواقص التهدئة، وإجحافات التهدئة، ومثالب التهدئة، واختراقات التهدئة، ال تحل بهذه ! الخلف
ال تحل عن طريق إخفاء الحقيقة، وال تحل عن طريق االعتقاالت، وال تحل ! ا اآلنالطريقة التي نراه

عن طريق تعليق اآلمال على هيئات ولجان دولية محدودة التأثير وغير ذات صلة مثل مركز كارتر، أو 
، هذا نوع من التبسيط الذي قد يريح جماهيرنا المحاصرة البائسة لبعض الوقت! أي من المراكز المشابهة

ويعطيها أمال كاذبا بأن هناك قو
 .يتغير شيء على أرض الواقع

مشاكل التهدئة واجحافاتها ومثالبها واختراقاتها تحل لتوسيع التوافق وجدية التوافق، أي بالذهاب إلى 
قق أي طرف مكاسب متوهمة من خألن فكرة أن يح! الحوار والمصالحة والوحدة

 ! إسرائيل مثل اتفاق التهدئة الحالي، هي فكرة سطحية جدا، وهي فكرة ضارة جدا
نعم، إسرائيل تعرف احتياجات األطراف المعلنة والخفية وتلعب عليها، وهي تريد لالنقسام الفلسطيني أن 

انسالخ قطاع غزة بالكامل ولكنها ال تريد االنقسام يتكرس ويستمر ويصل إلى مداه الذي تريده وهو 
واالنسالخ أن يصبح عبئا عليها أمنيا وسياسيا
 . غزة أن يتحول إلى مقبرة للحلم الفلسطيني

ماذا بعد؟ 

٢
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