
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عنجهية" ويؤكد أن القرار األمريكي ضد فضائية األقصى هنية يبشر بقرب انتهاء الحصار
   عدم رضاه من موقف حماس يبدي الرئيس اليمني :مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية

  ألف أسير مقابل شاليط..  إرجاء الحوار واألولوية لفتح معبر رفح:الزهار
   يهاجم مشعل ويتهم حماس بتلقي أوامرها من حركة اإلخوانعزام األحمد

عباس يطالب بإعادة مئة ألف
أولمرت لـسالم   و ..الجئ فقط 

قريب مع الفلسطينيين وسوريا 
  

 ٤ص ... 

 ١٥/٧/٢٠٠٨١١٣٩الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٣٩:         العدد                  ١٥/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤  "عنجهية" أن القرار األمريكي ضد فضائية األقصىويؤكد  هنية يبشر بقرب انتهاء الحصار .٢
 ٥   عدم رضاه من موقف حماس يبدي الرئيس اليمني :مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية .٣
 ٥   بين فتح وحماسزيارة عباس األخيرة لدمشق عمقت الفجوة والهوة: أحمد بحر .٤
 ٦  بالضفة لترتيب أجواء الحوار الداخلي يجريان مشاورات مع قادة فتح أبو عيشةوالشاعر  .٥
 ٦ " تجاهل الحقوق الفلسطينية"البيان الختامي لقمة االتحاد من أجل المتوسط : القدومي .٦
 ٦   اإلسرائيلية بحق نابلسالقراراتبابطال التحرير يتعهد منظمة وفد  .٧
 ٧  ووفد فلسطيني الى واشنطن... يامأ ١٠ولمرت خالل ألقاء بين عباس و .٨
 ٧   في القضايا الفرعيةىحتال  والمفاوضاتلم يحدث أي تقدم في : ولمرتأ ى يرد علاألحمد .٩
 ٧  على عملية السالم يشدد على ضرورة وقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤثر سلباًعباس .١٠
 ٧  أن تسمح للفلسطينيين بالحرية وإدارة أمورهم وحياتهم بأنفسهم" إسرائيل"على : فياض .١١
 ٧  نية ترفض إعفاء ضباط األمن من قيمة شقق وأراض تملكوها فى غزة حكومة ه .١٢
 ٨  لقوة التنفيذيةللى خلفية انتمائهم عقدموا الى الضفة " غزياً "٢٠ل اعتق تنفي االسلطة .١٣
 ٨  كية وحلفائها في المنطقةاإلدارة األمير" عنجهية"هنية يتضامن مع البشير ويندد بـ .١٤
    

    :المقاومة
 ٩  ألف أسير مقابل شاليط..  إرجاء الحوار واألولوية لفتح معبر رفح:الزهار .١٥
 ٩  الحوار مؤجل بسبب رفض عباس له واستمرار الفيتو األمريكي والصهيوني: الرشق .١٦
١٠  أي حل لألزمة الفلسطينية يجب أن يحترم نتائج االنتخابات والتفاهمات الوطنية: حماس .١٧
١٠  سنتعاطى بإيجابية مع أي دعوة للحوار في الدوحة: "فتح"متحدث باسم  .١٨
١٠  ة قطر للحوار الفلسطينيترحب باقتراح الرئيس اليمني استضاف" حماس" .١٩
١١ وأمريكا للشروع بحوار مع حماس" إسرائيل"عباس يخطّط لالنفصال عن : عكاظ .٢٠
١١  إحدى نقاط الخالف التي تعيق الحوار هي طابعه واألطراف المشاركة فيه: الشرق األوسط .٢١
١٢   تشييع جماعي لشهداء الفصائل الفلسطينية: صفقة تبادل األسرى .٢٢
١٢    يهاجم مشعل ويتهم حماس بتلقي أوامرها من حركة اإلخوانعزام األحمد .٢٣
١٣   التهدئةبداية وتيرة الهجمات واالعتداءات اإلسرائيلية في الضفة منذتصاعد ": حماس" .٢٤
١٣   التي تُعنى بإدارة عملية التهدئة مع االحتالل" خلية األزمة" تنتقد عمل فصائل فلسطينية .٢٥
١٤   لقطاع غزةاستأذن قبل الزيارة أن بلير  تؤكدحماس  .٢٦
١٤  ت لالتفاق على األسماء المرشحة للمشاركة في المؤتر السادس لفتحنصر يوسف في بيرو .٢٧
١٤  السودانيمذكرة اعتقال بحق الرئيس " الجنائية الدولية"تستنكر إصدار " حماس" .٢٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  الواليات المتحدةجولة ثانية للتحقيق في فساد أولمرت في  .٢٩
١٥   "إسرائيل"أعداؤنا يعتبرون التحقيق مع أولمرت مؤشراً على ضعف : موفاز .٣٠
١٥    قانون سحب المواطنةىالكنيست تصادق عل .٣١
١٦   إسرائيلياًمصافحة الطيبي للرئيس السوري تثير استياًء  .٣٢
١٦  أولمرت أصبح تاريخا: حزبا االئتالف اإلسرائيلي .٣٣
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١٦   العام الماضيالعتداءات جنسية تعرضوا ثلث األطفال في الكيان .٣٤
١٧  ..ع اللبنانيحزب اهللا نصب محطات رادار متطورة في البقا: معاريف .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٧   يتقدمون المتحانات التوجيهي في السجون اإلسرائيلية فلسطينياً طالبا٣٣٥٠ً .٣٦
١٧   ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيينسرائيليينإالقضاء االسباني ينظر في قضية : الصوراني .٣٧
١٧   بحجة عدم الترخيص هدم منزله بيدهاالحتالل يجبر شاب مقدسي على .٣٨
١٧  إصابة مواطن فلسطيني بنيران االحتالل في قطاع غزة .٣٩
١٨   فلسطينيين٥ ويعتقل  قرب نابلساالحتالل يقتحم مخيم عسكر .٤٠
١٨   في غزةاألسير  اإلسرائيليمحاكمة شعبية للجندي .٤١
١٨  القضاء االسرائيلي ينظر في قضية حق األسرى في احتضان أطفالهم خالل الزيارات .٤٢
١٨  دة وجراح بالضرب على طفل فلسطيني ويصيبونه بصدمة حا جنود إسرائيليون يعتدون .٤٣
   

   :اقتصاد
١٨  المسموح بهازيادة كمية البضائعب يطالبون االحتاللتجار من غزة  .٤٤
   

   :صحة
 ١٩   شهداء٢٠٨إرتفاع حصيلة وفيات حصار قطاع غزة من المرضى إلى  .٤٥
   

   :لبنان
١٩   فشال١٧٠١ًك يعتبر القرار بارا .٤٦
١٩   الرئيس اللبناني تجاهل محاولة اولمرت المصافحة .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
١٩  ال تواجد أميركياً على الحدود مع غزة: مصادر مصرية .٤٨
٢٠  لرئيس الحكومة اإلسرائيلية الضعيف" إكراميات"لن نقدم : دمشق .٤٩
٢٠ الرئيس اإلندونيسي يطالب بدعم قيام الدولة المستقلة .٥٠
٢٠  "إسرائيل"وتهدد بغبار كثيف سيجتاح " ٣-شهاب "إيران تؤكد نجاح  .٥١
٢٠ ة من أولمرتدمشق تنفي إستالمها رسال .٥٢
   

   :دولي
٢١  لقمة اإلتحاد المتوسطي تعديل االعالن الختامي ى الىخالف اسرائيلي فلسطيني اد: كوشنير .٥٣
٢١   االستيطان في القدساإلتحاد األوروبي ينتقد .٥٤
٢١   وتحسن تعليمي ضئيلإلنساني في غزة يراوح مكانه رغم الهدنةالوضع ا: األونروا .٥٥
٢١   بحماسلصلة بعض منظمي المؤتمر  من التحدث أمام مؤتمر إسالميا تمنع وزيرابريطاني .٥٦
٢٢  "اسرائيل"يين وبين الفلسطين  التوصل قبل نهاية السنة الى اتفاق سالميأمل :كي مون .٥٧
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    :حوارات ومقاالت
٢٢  ناصر الدين الشاعر. د...  السياسيين"إسرائيل"رسالة مفتوحة إلى قادة  .٥٨
٢٥  فهمي هويدي... الالمعقول في غزة .٥٩
٢٨  طالل عتريسي... اسبين السلطة وحم.. الحوار الشائك .٦٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  أولمرت لسالم قريب مع الفلسطينيين وسورياو .. بإعادة مئة ألف الجئ فقطيطالبعباس  .١

 كشف المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، امـس، أن رئـيس              :والوكاالتالسفير  
لمرت يأمل بأن ينجح خالل شهور في التوصل إلى اتفاقيتي سالم مع كل مـن سـوريا                 الوزراء إيهود أو  

وأوضح المراسل أن تقدماً كبيراً حصل في المسار الذي يقـوده أولمـرت مـع الـرئيس                 . والفلسطينيين
ونقل عن المقربين من أولمرت إن الخالفات بين الطرفين ليست كبيرة، فعباس            . الفلسطيني محمود عباس  

 من أراضي الضفة الغربية تُضم إلسرائيل، وأولمرت يطالب بأن تعـادل            % ٢،٥لقبول مقايضة   مستعد  
  .  منها بأرض أخرى% ٤ يتم تعويض الفلسطينيين عن % ٧مساحة ما يتم ضمه 

أما بخصوص الالجئين وحق العودة، فيطالب عباس بعودة مئة ألف الجئ إلى داخل حدود الدولة العبرية                
، أي بمعدل عشرة آالف الجئ سنوياً، في حين يقبل أولمـرت بعـودة إنـسانية                على مدى عشر سنوات   

والمفارقة ان مؤسس الدولـة     . لخمسة آالف فقط على مدى خمس سنوات، أي بمعدل ألف الجئ كل عام            
  ! ٤٨ ألف الجئ إلى أراضي الـ١٢٠العبرية ديفيد بن غوريون كان يتحدث قبل عقود عن إعادة 

لمسار الذي تقوده رئيسة الوفد اإلسرائيلي المفاوض وزيرة الخارجيـة تـسيبي            وشدد المراسل على أن ا    
فليفني تحاول وضع العصي في     . ليفني مع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع، لم يحقق أي تقدم           

وأشـار  ". بيع تصفية آخر الموسـم    "دواليب عجلة أولمرت، معتبرة المفاوضات التي يجريها مع عباس          
إلى أن أولمرت يبدو وكأنه يحضر فيلماً ال يراه سواه، موضـحاً أن رئـيس الـوزراء يقـود                   المراسل  

مفاوضات تستهدف إنجاز السالم، فيما تتعامل معه الحلبة السياسية اإلسرائيلية وكأنه يحتضر في اللحظة              
  . األخيرة من حياته السياسية

  ١٥/٧/٢٠٠٨السفير 
  

  "عنجهية" ن القرار األمريكي ضد فضائية األقصىويؤكد أ  انتهاء الحصاربقربهنية يبشر  .٢
أكد رئـيس الـوزراء      :وكاالتونقالً عن ال  فلسطين المحتلة   من   ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  

الحصار على مشارف االنهيار وأن شمس هذا الحصار شارفت على          "الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أن      
ووصف هنية ما يجري في الضفة       .ضل صمود الشعب الفلسطيني   الغروب بعد فشله في تحقيق أهدافه بف      

تشارك فيها أطراف تـدور فـي       " مجزرة انسانية "سرائيلية للمؤسسات المدنية بأنه     إالغربية من اقتحامات    
فلك االحتالل من خالل استهداف المؤسسات الخيرية ومن خالل اعتقال النـواب والـوزراء ورؤسـاء                

  .سطينيينالمجالس المحلية وآالف الفل
النـصر آت بفـضل     " شّدد هنية علـى أّن       :غزةمن   ١٥/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  

الصبر والصمود ال محالة، وأّن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيبقي جزءاً ال يتجـزأ مـن الـشعب                   
والـشتات، دون    ومخيمات المنافي    ٤٨الفلسطيني األصيل في الضفة الغربية والمناطق المحتلة منذ عام          

  .، وفق ما ذكر"االنشغال عن القضايا الفلسطينية المصرية
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نحن فخورون باالنتماء لهذه األمة وأحرارهـا       "وفي رسالة إلى الجمهور والعربي واإلسالمي، قال هنية         
، موجهاً  "الذين أثبتوا من خالل محنة الحصار أنهم على تماس مباشر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية             

  .ية والتقدير لكل الداعمين سياسياً ومادياً للحكومة والشعب الفلسطينيالتح
إسماعيل هنية، أكد أمس، على رفض مشروع        إلى أن    غزةمن   ١٥/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   وأشارت  

القرار في مجلس النواب األمريكي الذي يعتبر عدة فضائيات عربية بينها فـضائية األقـصى المحليـة                 
وقال  .نه دليل على عنجهية اإلدارة األمريكية وسعيها لتشديد حصار الشعب الفلسطيني          ، معتبراً أ  "إرهابية"

هـذا القـرار    : "خالل زيارة تضامنية قام بها لمقر شبكة األقصى الفضائية في مدينة غزة أمس االثنـين              
 األمريكي ال يزعجنا بل هو وسام شرف على صدر هذه الفضائية ودليل على فشل الحصار ألنهم يسعون                

 ".اآلن إلى حصار الكلمة بعد فشلهم في حصار الموقف وهو سيفشلون في ذلك كذلك
  
   عدم رضاه من موقف حماسيبدي الرئيس اليمني :مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية .٣

أكد مصدر مطلع في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لـ القدس العربي أن مباحثـات             :  أشرف الهور  -غزة  
 ى مع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح لم تسفر عن نتائج، وأن صـالح أبـد                وفد حركة حماس القيادي   

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه لـ القدس العربـي وتربطـه              .عدم رضاه من موقف حماس    
 اتصاالت هاتفية بالرئيس محمود عباس، قبل وبعد زيارة         ىعالقة بالرئيس اليمني ان الرئيس صالح أجر      

 أن يطـرح    ىوأوضح المصدر أن صالح اتفق مع عباس عل        .ء برئاسة خالد مشعل    صنعا ىوفد حماس إل  
ـ                 ىعل  أن  ى وفد حماس قبول تطبيق بنود المبادرة اليمنية بهدف إنهاء االنقسام بين فتح وحماس، الفتـاً إل

 المبادرة كانت للتحاور حول بنودها قبـل        ى اعتبار أن موافقتهم عل    ىوفد حماس رفض بشدة المقترح، عل     
 غرار اللبناني ترعـاه     ىوذكر أن طلب الرئيس اليمني لقطر برعاية حوار فلسطيني داخلي عل           .بيقالتط

 الموقف الذي أبداه وفد حماس وكذلك بعد أن تأكد من صعوبة            ىالدول العربية جاء بسبب عدم رضاه عل      
 عكس  ىعلوعزا المصدر اختيار قطر تحديداً للحوار        .رأب الصدع بسبب وجود هوة كبيرة في المواقف       

ما يتم الحديث الحالي عن رعاية مصرية إليصال رسالة لقادة حماس الذين يتمتعون بعالقات مـع قطـر      
 في موضـوع    عباسوأكد المصدر أن الرئيس صالح يؤيد طرح الرئيس          . قطر ىبأنه لم يعد يدعمهم سو    
  .اليمنية تنفيذ بنود المبادرة ىالمصالحة، القائم عل

تتحدث عن المصالحة الفلسطينية إعالمياً، وأنها لم تـسع لتـضييق الهـوة،             واتهم المصدر حماس بأنها     
معتبراً أن الحديث المطول عن المصالحة من قبل قادة حماس جاء بعد تأكد الحركـة أن التهدئـة التـي                    

  . الفشلى بر شارفت عل"إسرائيل"أبرمتها مع 
  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   بين فتح وحماسعمقت الفجوة والهوةزيارة عباس األخيرة لدمشق : أحمد بحر .٤

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي إجـراء أي حـوار       . استبعد د  : أشرف الهور  -غزة  
، لكنه حمل المسؤولية للرئيس عباس واإلدارة األمريكية التي قال عنهـا             فتح وحماس  قريب بين حركتي  

وقال في سياق تـصريحات صـحافية ان         . الوطن  لتعميق الخالف وحالة االنقسام بين شطري      ىانها تسع 
 جانب تراجع عباس عن مبادرة الحوار ورفض الجلـوس مـع            ىأمريكا تضع فيتو يمنع أي مصالحة، إل      

 ان زيارة عباس األخيرة لدمشق عمقـت        ىوأشار إل  . أن هذا هو ما يعيق إنهاء االنقسام       ىحماس، الفتاً إل  
الً سلبية في الساحة الفلسطينية العتقاده أنه سـينجح فـي عـزل              أنها ألقت ظال   ىالفجوة والهوة، الفتاً إل   

  .حماس من خالل رفض لقاء قياداتها
  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  بالضفة لترتيب أجواء الحوار الداخلي يجريان مشاورات مع قادة فتح أبو عيشةو الشاعر .٥
س الـوزراء فـي حكومـة        ناصر الشاعر نائب رئـي     .يعقد د  :وكاالتال - الشرق   -األراضى المحتلة   

اسماعيل هنية االولى، اجتماعات موسعة مع قيادات فتحاوية بالضفة الغربية لترتيـب أجـواء الحـوار                
ـ  . الفلسطيني الداخلي   سمير أبو عيشة الوزير بحكومتي حمـاس        . إن الشاعر ود   "الشرق"وقالت مصادر ل

مة للحـوار الفلـسطيني كـاللواء       وحكومة الوحدة الوطنية يجريان مشاورات مع قادة فتح وعناصر داع         
  . وإن الشاعر يجري محادثات يومية مع قادة حماس فى غزة. جبريل الرجوب، وعزام األحمد

  ١٤/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
 "تجاهل الحقوق الفلسطينية"البيان الختامي لقمة االتحاد من أجل المتوسط : القدومي .٦

ائرة السياسية في منظمة التحرير وأمين سـر اللجنـة      انتقد فاروق القدومي رئيس الد    .): أ.ب.د( –تونس  
البيان الختامي لقمة االتحاد من أجل المتوسط التي عقدت األحد فـي            " تجاهل" المركزية لحركة فتح امس   

وقال القـدومي فـي      .وأبرزها إقامة دولة فلسطينية   " الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني   "العاصمة الفرنسية   
 البيان الختامي للقمة المتوسطية في باريس الحظنا أن النص الوارد حول القضية             بعد إطالعنا على  "بيان  

الفلسطينية تجاهل ذكر الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولم يتطرق إلى قرارات األمم المتحدة والشرعية              
تمر البيان اقتصر علـى نتـائج مـؤ       "وأضاف أن    ".الدولية التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة       

 في لشبونة الذي أسقط الحقوق الوطنيـة        ٢٠٠٧ نوفمبر/ أنابوليس وبيانه الصحفي في شهر تشرين الثاني      
 ".للشعب الفلسطيني

  ١٥/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
   اإلسرائيلية بحق نابلسالقراراتبابطال منظمة التحرير يتعهد  وفد .٧

عضاء فـي   أزار   :ين أبو وردة   أم ،نابلس نقالً عن مراسلها في    ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مدينة نابلس للوقوف على حقيقة الهجمة التي تعرضـت لهـا                

وأكدوا خالل لقائهم فعاليات المدينة في مول نابلس         .مؤخرا واستهداف مؤسساتها االقتصادية واالجتماعية    
ة القرارات وتحدي ممارسات االحتالل األخيرة والتـي      على ضرورة تشكيل لجان شعبية ورسمية لمواجه      

وأكد أمـين    . مؤسسة وجمعية تعنى برعاية األيتام ومدارس األطفال       ١٥أسفرت عن إغالق ما يزيد على       
سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه أن السلطة الفلسطينية والمواطنين لـن ينـصاعوا لهـذه القـرارات،                  

هناك واجب وطني محلي باالستناد إليـه       "وقال   .إلعادة فرض دور السلطة   وبتكاتف الجهود سيتم إبطالها     
  ".يمكن أن تستنفذ الطاقات الوطنية بشكل فاعل لمواجهة هذه القرارات

واعتبر رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد القرارات األخيرة لجيش االحتالل بمثابة تحـد للـسلطة                
  .لطة مجابهته بما يتناسب مع تقييمها لتداعياتهالفلسطينية ومس بهيبتها، وأن على الس

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم أن تحدي هذه القرارات يـشكل                
  .جانبا من الهدف الذي يجب على الجميع العمل من أجله

ارات مهمة لمدينـة     تعهد عزام االحمد باتخاذ قر     :نابلسمن   ١٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وأضافت  
تحديداً، قبل الخامس عشر من شهر آب القادم وهو الموعد الـذي حددتـه قـوات                " مول نابلس "نابلس و 

  .االحتالل اإلسرائيلي لفرض سيطرتها على المول
عبد ربه ان القيادة    ياسر   قال   :محمد يونس ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  

 وقف االتصاالت والمفاوضات مع اسرائيل في حال مواصلة اجراءاتها ضد المواطنين،            الفلسطينية تدرس 
  .معتبرا االجراءات االخيرة ضد مؤسسات نابلس محاولة إلضعاف السلطة
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  ووفد فلسطيني الى واشنطن... يامأ ١٠ولمرت خالل ألقاء بين عباس و .٨
 صـائب   .منظمة التحرير الفلـسطينية د     قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في        : محمد يونس  -رام اهللا   

اولمرت سيلتقيان مجـددا فـي      رئيس الوزراء اإلسرائيلي    عباس و الرئيس  امس ان   " الحياة"عريقات لـ   
وتابع ان الوفد الفلسطيني المفاوض سيغادر اليوم الى واشنطن حيث يلتقي           . القدس في غضون عشرة ايام    

وكـشف ان المرشـح     . حث فـرص حـدوث تقـدم      مسؤولين اميركيين لمراجعة مسيرة المفاوضات وب     
 الجاري اسـرائيل واالراضـي      ٢٣الديموقراطي النتخابات الرئاسة االميركية باراك اوباما سيزور في         

  .الفلسطينية حيث يلتقي الرئيس عباس ويبحث معه مجريات العملية التفاوضية
  ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  لفرعية ا في القضاياىحتال  ووضاتالمفالم يحدث أي تقدم في : ولمرتأ ى يرد علاألحمد .٩

عقب عزام األحمد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس كتلتها فـي             : زهير اندراوس  - الناصرة
رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي       تصريحات   ىالمجلس التشريعي في تصريح خاص لـ القدس العربي عل        

ال :  السالم قـائال   ى من أي وقت مضي إل      باتا قريبين أكثر   ]الفلسطيني واإلسرائيلي [اولمرت بأن الطرفين  
 في القضايا الفرعية ال يوجد تقدم،       ىيوجد أي تقدم إطالقا في العملية السلمية بيننا وبين اإلسرائيليين، حت          

 سينتهي بـدون    ٢٠٠٨فما بالك بالقضايا الجوهرية، القدس االستيطان، الالجئون، وأنا أؤكد لك أن العام             
  .ت بيننا وبين اإلسرائيليينإحراز أي تقدم في المفاوضا

  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  على عملية السالم يشدد على ضرورة وقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤثر سلباًعباس .١٠

محمود عباس أمس في باريس األمين العام لألمم المتحدة بان كي الفلسطيني  التقى الرئيس : وفا–باريس 
األراضي الفلسطينية والتهدئة ووضعه بصورة التصعيد مون حيث بحث معه مجمل األوضاع في 

 كي عباسكما أطلع . االستيطاني اإلسرائيلي والجهود المبذولة إلعطاء دفعة لعملية السالم إلى األمام
مون على مبادرته للحوار وتعزيز الوحدة الوطنية وشدد على ضرورة وقف االستيطان واإلجراءات 

 .ى عملية السالماإلسرائيلية التي تؤثر سلبا عل
 ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  أن تسمح للفلسطينيين بالحرية وإدارة أمورهم وحياتهم بأنفسهم" إسرائيل"على : فياض .١١

 في كلمتـه أمـام المـؤتمر اآلسـيوي          ،أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض     :  الوكاالت – جاكرتا
لـسطينيين بالحريـة وإدارة أمـورهم وحيـاتهم          أن تسمح للف   "إسرائيل" أن على    ،اإلفريقي حول فلسطين  

 بينما تسيطر   ، مشددا على أن األراضي الفلسطينية باتت مقسمة إلى أجزاء معزولة أو كانتونات            ،بأنفسهم
 معتبـرا أن الحـصار      ، تماماً على حركة البضائع واألشخاص من خالل حواجزها العـسكرية          "إسرائيل"

 . حياً على هذا األمرالمشدد المفروض على قطاع غزة يشكل مثاالً
 ١٥/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   هنية ترفض إعفاء ضباط األمن من قيمة شقق وأراض تملكوها فى غزةحكومة .١٢

رفضت حكومة إسماعيل هنية إعفاء كبار ضباط األجهزة األمنية في غزة مـن تـسديد        : الشرق -عمان  
وأبلغـت مـصادر     . بأسعار رمزيـة   راضي حصلوا عليها في عهد الرئيس السابق ياسر عرفات        أأثمان  

أن عرفات كان أمر بداية تأسيس السلطة الفلسطينية، بمنح عـدد كبيـر مـن                )الشرق( فلسطينية موثوقة 
غيـر   ضباط األجهزة األمنية أراضي وشقق في قطاع غزة، على أن يسددوا اثمانها على أقساط شهرية،              
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وتضيف المصادر أن الضباط مـن رتبـة        . البيتهمأنهم توقفوا عن ذلك بعد تسديد القسط األول بالنسبة لغ         
نقيب فما فوق حصلوا على شقق سكنية في غزة وفي الضفة الغربية، وبعضهم حصل على أكثر من شقة                  

أما كبار الضباط فقد أعطيـت لهـم         .واحدة في الضفة، وأخرى بالقطاع، وذلك بأسعار رمزية       .. واحدة
وتؤكد المصادر أن عرفـات رفـض        .ار رمزية أيضا  أفضل األراضي السكنية على شاطئ البحر، بأسع      

لكن غـالبيتهم توقفـت عـن       . تسليم الشقق واألراضي للمستفيدين منها قبل أن يسددوا القسط األول فعال          
وتشير المصادر إلى أن قطعة األرض التي يبلغ ثمنها ثالثمائة ألف دوالر، بيعت لكبـار             . السداد بعد ذلك  

فيما تقول مصادر أخرى أن فارق الـثمن        .  ألف دوالر فقط ال غير     ٣٠ - ٢٧الضباط بمبلغ يتراوح بين     
وأنذرت حكومة هنية الضباط قبل عدة أشهر بضرورة تسديد أسعار األراضـي            . ارتفع مع مرور الوقت   

والشقق، وإال فإنها ستكون مضطرة لسحب الشقق واألراضي من الضباط، الذين بادروا إلجراء اتصاالت              
ع قيادة حماس في الداخل، ثم مع قيادة حماس في الخارج طلبوا خاللها إعفـاءهم               مع حكومة هنية، ثم م    

 .من التسديد، ولكن دون جدوى
  ١٤/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  لقوة التنفيذيةللى خلفية انتمائهم عقدموا الى الضفة " غزياً "٢٠ل اعتق تنفي االسلطة .١٣

جهزة االمـن التابعـة   أ اعتقلت : محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في  ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
وقـال اللـواء    . في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية     " غزيا" مواطنا   ٢٠مس نحو   أللسلطة الفلسطينية   

ـ   لمخالفتهم القانون، وان بعضهم معتقـل علـى خلفيـة          "ان اعتقال العشرين جاء     " الحياة" عقل السعدي ل
وصلوا الى الضفة تهريبا من قطاع      "عضهم لحماس، لكنه قال انهم      ورفض تأكيد او نفي انتماء ب     ". جنائية
وقالت مصادر امنية ان عددا من اهالي غزة يصلون الى مصر عبر االنفـاق، ويتـسللون مـن                   ".غزة

وقالت هذه المـصادر ان لـديها       . ، ومنها الى الضفة بحثا عن فرص عمل       "سرائيلإ"صحراء سيناء الى    
ضاء خاليا عسكرية للقيام بهجمات عسكرية انطالقا من اراضي السلطة          خشية من قيام حماس بتسريب اع     

وقال السعدي ان بعض المعتقلين ال يحمل وثائق شخصية، االمـر الـذي يثيـر               . لتحقيق اهداف سياسية  
  .القلق

وفي غزة، اتهمت حماس السلطة باعتقال العشرين بعد تلقيهـا معلومـات امنيـة عـنهم مـن الجانـب                 
  .االسرائيلي

قـال مـدير    :  أمـاني سـعيد    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلتها في    ١٥/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية   في  وجاء  
إن المعتقلين اتهموا بالقيام بأعمال خارجة عن القانون وتـضر          : "مخابرات طولكرم المقدم ناصر االشقر    

قانونيـة،  ضبطت بحوزتهم مـواد غيـر       "، مشيراً الى أنه     "بمصلحة السلطة الوطنية واالتفاقات الموقعة    
  ".واعترفوا بأن حركة حماس ارسلتهم الى الضفة الغربية

 نفى جهاز المخابرات العامة الفلـسطيني اليـوم         :رام اهللا من   ١٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وأوردت  
وأوضـح   .االثنين ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم، حول اعتقال خلية لحماس قادمة من غزة إلى طولكرم        

اعتقل عددا من األشخاص على خلفية وصلوهم إلى الضفة من غزة، بطرق            "حفي أنه   الجهاز في بيان ص   
ونفى الجهاز أن يكون سبب االعتقال جاء على خلفية انتمائهم           ".غير مشروعة وارتكابهم مخالفات جنائية    
 .لما يسمى بالقوة التنفيذية التابعة لحماس

  
  ميركية وحلفائها في المنطقةاإلدارة األ" عنجهية"هنية يتضامن مع البشير ويندد بـ .١٤

 أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية اليوم االثنين عن تـضامنه مـع الـرئيس                 :غزة
السوداني عمر حسن البشير بعد مطالبة هيئة االدعاء في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال               

وأبـدى هنيـة فـي تـصريحات         .ماعية في دارفور  بحقه بتهمة التورط في جرائم الحرب واإلبادة الج       
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رئـيس دولـة عربيـة    "عن استغرابه لهذا التوجه ضـد     " األقصى"للصحفيين خالل زيارته مقر فضائية      
  ".اإلدارة األميركية وحلفائها في المنطقة) عنجهية(دليل على "ورأى أن هذا القرار  ".شقيقة

 ١٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  ألف أسير مقابل شاليط..  واألولوية لفتح معبر رفحارالحو إرجاء :الزهار .١٥

 إرجاء الحوار الوطني الفلسطيني لوقت القيادي في حماس محمود الزهار .دأكد :  القاهرة–أيمن جريس 
الحق وذلك بسبب الضغوط الخارجية التي تتعرض لها حركة فتح من الجانبين االسرائيلي واألمريكي 

وأضاف الزهار في تصريحات . دوث مصالحة وطنية على حد قوله وأطراف أخرى للحيلولة دون ح
لعكاظ أنه يجب اعطاء األولوية لفتح معبر رفح كونه شريان الحياة الرئيسي ألبناء قطاع غزة وكذلك 
إطالق سراح األسرى الفلسطينيين وتثبيت التهدئة من أجل رفع الحصار كليا عن أبناء قطاع غزة، 

قل رؤية حماس إلى إسرائيل بشأن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط مقابل مشيرا الى أن مصر سوف تن
  . أسير فلسطيني وتثبيت الهدئة وتسيير األعمال على معبر رفح١٠٠٠اإلفراج عن 

 وقال إن هناك رفضا اسرائيليا لبعض األسماء التي قدمتها حركة حماس لكنه أشار الى أن الحركة ال 
وحول إعادة فتح معبر رفح البري بصفة دائمة أكد . ها في الوقت الحاليتريد أن تتحدث عن أسماء بعين

ان حماس أعطت مصر تصورها النهائي بشأن رؤية حماس فيما يتعلق بدورها في إعادة فتح المعبر 
بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على أن يكون هناك وجود ثالثي يضم حماس والسلطة الفلسطينية 

ن، مضيفا أن حماس أعلنت أكثر من مرة استعدادها لالستعانة بفنيي السلطة والمراقبين االوروبيي
وعلى صعيد التهدئة . الفلسطينية في إدارة المعبر، دون أن يكون هناك دور أو مراقبة إسرائيلية للمعبر

الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قال الزهار إن حماس أكدت للجانب المصري التزام جميع 
  .صائل الفلسطينية بالتهدئة برغم خرق اسرائيل لهذه التهدئةالف

  ١٥/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  الحوار مؤجل بسبب رفض عباس له واستمرار الفيتو األمريكي والصهيوني: الرشق .١٦

إمكانية انطالق حوار بين حركتـي      حركة حماس،   استبعد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي ل      : دمشق
، وأرجعت ذلك إلى طبيعة موقف رئيس السلطة محمود عبـاس           )٢٠٠٨ (خالل هذا العام  " فتح"و" حماس"

األمريكـي ـ الـصهيوني مـن     " الفيتو"الرافض لهذا الحوار، والستمرار " فتح"والفريق النافذ في حركة 
  ".حماس"الحوار مع 

تعتزم القيام بجولة عربية لـشرح      " حماس"عن أن   " قدس برس "النقاب في تصريحات لـ      وكشف الرشق 
ها من الحوار والتهدئة وصفقة تبادل األسرى، ورأى أن دعوة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صـالح                 موقف

  .تأتي في هذا اإلطار" فتح"و" حماس"لدولة قطر أن ترعى حواراً بين 
اتصاالت مع عدد من الدول العربية ورتبت جولة ستتم على فتـرات بـدأت              " حماس"لقد أجرت   : "وقال

متحدة وبسورية بلقاء لقيادة الحركة مع الرئيس بشار األسد ثم إلى مـصر ثـم إلـى                 باإلمارات العربية ال  
اليمن، ومن المتوقع أن زيارة السودان ومحطات عربية أخرى سوف يعلن عنها في حينها، وذلك حرصاً                

للتواصل مع الرئيس اليمني ولتفعيل الدور العربي من أجل المساعدة على إنجـاح الحـوار               " حماس"من  
ي ووضعهم في صورة اتفاق التهدئة والخروقات اإلسرائيلية المـستمرة مقابـل التـزام الفـصائل                الوطن

  ".الفلسطينية بها وإعطائها فرصة للنجاح حرصا على مصالح شعبنا الفلسطيني
" إعـالن صـنعاء   "حرصت أيضاً على تحريك الجهود اليمنية وخصوصاً        " حماس"وأشار الرشق إلى أن     
  .ى أساس المبادرة اليمنيةالذي دعا إلى حوار عل
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المقبل، قـال    يناير/ لن تعترف بالرئيس عباس بعد الثامن من كانون الثاني        ت حماس سوف    وعما إذا كان  
حماس تطالب بتطبيق القوانين، نحن ال نشكك بالرئيس محمود عباس وال نريد الدخول إلى هذا               : "الرشق

إرادة الشعب الفلسطيني، وخـارج القـوانين،       المربع، لكن ليس من حق أي طرف التمديد للرئيس خارج           
ولذلك ندعو إلى أن تتم االستحقاقات االنتخابية في موعدها، وهذا يعني أن التفسير الذي قدمته قيادات في                 

  ".فتح والذي يربط بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية ال يلزم شعبنا وهو خاص بمن وضعوه
  ١٤/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أي حل لألزمة الفلسطينية يجب أن يحترم نتائج االنتخابات والتفاهمات الوطنية: حماس .١٧

إسماعيل رضوان، في تصريح صحفي مكتوب أرسلت نسخة " حماس"أكد المتحدث باسم حركة : غزة
ال يمكن االلتفاف على الشرعية الفلسطينية، وأّن أي حل يجب أن يحترم نتائج "، أنه "قدس برس"منه لـ 

  .نتخابات الفلسطينية، وااللتزام بالتفاهمات السابقة، اتفاق القاهرة واتفاق مكة وإعالن صنعاءاال
يجب إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وإصالح األجهزة األمنية بما يخدم مصلحة "  وقال المتحدث

رم الشرعية التي ، ويحت"ال غالب وال مغلوب"الشعب الفلسطيني، وأي حل عليه أن يكون على قاعدة 
ووصف رضوان دعوات الرئيس محمود عباس للحوار بأنها  ".جاءت من خالل صناديق االنتخابات

  .، على حد وصفه"مجرد فرقعات إعالمية، والدليل على ذلك رفضه لقاء وفد حركة حماس في دمشق"
 ١٤/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
  الدوحةسنتعاطى بإيجابية مع أي دعوة للحوار في : "فتح" باسم متحدث .١٨

قدس "في تصريحات خاصة لـ  جمال نزال، المقيم في ألمانيا،" فتح"المتحدث باسم حركة    رحب :برلين
بالدعوة إلى أن ترعى دولة قطر حواراً وطنياً فلسطينياً، يؤدي إلى إنهاء الخالف مع حركة  ،برس

حركته ليس  أّن وأكد نزال .، لكنه أشار إلى أّن المطلوب هو حوار برعاية جامعة الدول العربية"حماس"
خطوة "إلى اإلقدام على " حماس"ودعا قيادات . لها أي تحفظ مطلقاً على أن ترعى قطر الحوار الفلسطيني

  .من أجل تهيئة المناخ لحوار وطني ينهي االنقسام" عملية كبادرة حسن نية
 ١٤/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
   الفلسطينيترحب باقتراح الرئيس اليمني استضافة قطر للحوار" حماس" .١٩

 إسماعيل رضوان، إّن الحركة ترحب بأي رعاية عربية لهذا الحوار .د" حماس"قال الناطق باسم :  غزة
نحن طالبنا بضرورة إيجاد رعاية عربية لهذا الحوار، وكلما كانت الرعاية العربية "الفلسطيني، وقال 

  ".هموّسعة كلما كان أفضل لهذا الحوار الفلسطيني وتعطي قوة ودعماً ل
نحن رحبنا برعاية مصرية، أو قطرية، أو سورية، أو يمنية، "قائالً " قدس برس"وأضاف رضوان لوكالة 

وبرعاية عربية مشتركة لهذا الحوار الفلسطيني، وخاصة أّن هناك لجنة مشكّلة من جامعة الدولة العربية 
لسطيني، ونأمل أن تقوم هذه اللجنة سابقاً، وكما تم حل الخالف بين اللبنانيين نأمل أن يتم حل الخالف الف

المنبثقة عن جامعة الدول العربية بواجبها وأن تعمل على رأب الصدع بين األشقاء الفلسطينيين، خاصة 
نحن نحتاج لدعم وغطاء عربي لرفض "، وتابع "في ظل وجود الفيتو األمريكي على الحوار الفلسطيني

  .، وفق تعبيره" الفلسطيني-   لسطينيهذا الفيتو األمريكي الموضوع على الحوار الف
  ١٤/٧/٢٠٠٨قدس برس 
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 وأمريكا للشروع بحوار مع حماس" إسرائيل"عباس يخطّط لالنفصال عن : عكاظ .٢٠
أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الرئيس عباس يخطط لالنفصال عن إسرائيل : عبد القادر فارس، غزة

رة فيما يتعلق بمشروع المصالحة المتوقعة بين حركتي فتح والواليات المتحدة األمريكية انطالقا من القاه
وأشارت المصادر الى أن المفاوضات بين حماس وفتح هي بداية مسيرة إعالن حكومة االتفاق . وحماس

الوطني الفلسطيني التي ستتكون من شخصيات تكنوقراطية وذلك خالفا لما نشر سابقا حول االتجاه نحو 
  .تكون من شخصيات سياسية ذات أبعاد تنظيمية إقامة حكومة وحدة وطنية ت

 وأوردت المصادر ثالث نقاط أساسية تم االتفاق حولها دون أن يتم حتى اآلن تحديد موعد أو جدول 
زمني لتنفيذها وهي موافقة حماس على حل حكومة غزة، واالتفاق على إجراء انتخابات مبكرة رئاسية 

 دون تحديد جدول زمني لذلك بسبب مطالبة حماس باستالم وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية،
جدول زمني لتنفيذ اإلصالحات داخل منظمة التحرير قبل الموافقة على إجراء االنتخابات المذكورة، 
وأخيرا اتفاق فتح وحماس على نشر قوات مصرية في قطاع غزة لإلشراف على إعادة بناء وتدريب 

وقالت  .ملة في القطاع دون استثناء احتمال نشر قوات عربية أخرىاألجهزة األمنية الفلسطينية العا
المصادر إن فتح وحماس والمصريين اتفقوا جميعا على تجاهل إسرائيل وعدم سؤالها عن رأيها 

  .ووضعها أمام حقائق ناجزة ومنتهية
  ١٥/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  ف المشاركة فيهإحدى نقاط الخالف التي تعيق الحوار هي طابعه واألطرا:  األوسطالشرق .٢١

إن احدى نقاط الخالف الرئيسية " الشرق األوسط"قال مصدر فلسطيني مطلع لـ:  صالح النعامي-  غزة
التي تعيق الشروع في الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس هي الخالف بينهما على طابع الحوار 

يس عباس على أن يكون وأضاف المصدر انه في الوقت الذي يصر فيه الرئ. واألطراف المشاركة فيه
بحيث تشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية، فإن حركة حماس تصر على أن " شمولياً"الحوار الوطني 

وأشار المصدر الى أن . جزءاً من القضايا يجب ان تناقش في اطار الحوار الثنائي بين فتح وحماس فقط
والديمقراطية بالموافقة على عرض موقف قيادات من فتح تحاول حالياً اقناع قيادتي الجبهتين الشعبية 

  .موحد في أي حوار وطني مستقبلي مع حماس
 من ناحيته قال فوزي برهوم الناطق بلسان حماس إن حركته من حيث المبدأ ال تمانع مشاركة الفصائل 

قائالً إن " الشرق األوسط"واستدرك برهوم في تصريحات لـ. الفلسطينية األخرى في الحوار الوطني
ك قضايا خالفية بين حركتي فتح وحماس يتوجب حلها في إطار الحوار بين الحركتين فقط، حيث أنه هنا

ورفض برهوم بشدة أن يتم منح . ال يوجد خالف بين حركته وكل من الجبهتين في الكثير من القضايا
ر على وشدد برهوم على ان حركة حماس في المقابل تص. منظمة التحرير أي دور تمثيلي في أي حوار

مشاركة جميع الفصائل في الحوار حول القضايا التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني واعالن القاهرة، 
واستهجن برهوم التخوف من حصر الحوار بين فتح . على اعتبار أنها قضايا تهم كل الفصائل الفلسطينية

  . وحماس في القضايا التي هي مدار خالف بين الحركتين
حذر صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من " شرق األوسطال"وفي تصريحات لـ

لجعل امكانية انطالق الحوار الوطني امراً بالغ " البعض"تداعيات االشتراطات التعجيزية التي يطرحها 
ورفض زيدان االتهامات الموجهة لألطراف العربية بانها غير جادة في دفع الحوار الوطني . الصعوبة

  . سطيني، قائالً إن األطراف الفلسطينية هي التي ترفض الوفاء بمتطلبات نجاح الحوارالفل
  ١٥/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  تشييع جماعي لشهداء الفصائل الفلسطينية : صفقة تبادل األسرى .٢٢
ـ            : فاتن قبيسي  ذ بدأت مرحلة العد العكسي في روزنامة األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، عشية تنفي

  . وإسرائيل" حزب اهللا"عملية تبادل األسرى وجثامين الشهداء بين 
جثماناً، فإن عدد الشهداء لدى الفصائل الفلسطينية وحدها يناهز المئـات، منهـا             ١٩٩وفيما يتوقع تحرير    

، ما يفتح المجال واسعاً أمام التكهنات حول نصيب كـل      "للجبهة الديموقراطية  "١٤٠، و "لفتح" شهيداً   ١٥٦
من عملية التبادل، خصوصاً في ظل الغموض القائم حول اسماء الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين او              حزب  

  . عددهم الفعلي، المقرر اإلفراج عنهم من قبل اسرائيل
من جهتها، توحدت الفصائل الفلسطينية في هذا المجال، فقررت المشاركة بتشييع جماعي لكل الـشهداء               

داء في شاتيال، على ان تسبق ذلك اجراءات احتفالية الستقبال الجثـامين فـي              الفلسطينيين في مقبرة الشه   
المناطق القريبة من المخيمات في الرشيدية، الباص، البرج الشمالي، القاسمية، شـبريحة، صـيدا، وادي               

  . الزينة، والناعمة
فـي   [ؤول االمنـي  يقول المس .  اسماً ١٤٠بالئحة تضمنت   " حزب اهللا "لدى  " الجبهة الديموقراطية "تقدمت  

 ١٩٩ ابراهيم الخطيب انه سيتم تسليم العدد باكمله من ضمن العدد االجمالي المتفق عليـه، والبـالغ                 ]فتح
  . والباقي يتوزع على باقي الفصائل الفلسطينية. شهيداً

دالل المغربي، عزمـي الـصغّير والـشهيد        : من بين الشهداء ثالثة تابعون للقيادة، وهم      "ويشير الى انه    
  . ،"كيز"

 .  داخـل األراضـي المحتلـة      ١٩٩٥ و، ١٩٧٢ شهيداً سقطوا بين عامي      ٨٧فلديها  " الجبهة الشعبية "اما  
  .  شهيداً سقطوا داخل األراضي المحتلة١٩" جبهة التحرير الفلسطينية"وتتضمن الئحة 

  ١٥/٧/٢٠٠٨السفير 
  
   مشعل ويتهم حماس بتلقي أوامرها من حركة اإلخوانيهاجم  األحمدعزام .٢٣

حمل عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئـيس كتلتهـا فـي المجلـس              :  زهير اندراوس  - لناصرةا
التشريعي الفلسطيني، عزام األحمد، في لقاء خاص بـ القدس العربي بشدة على حركة حماس وقال إنها                

ـ                     ي ال تريد الصلح، وال تريد المقاومة وال تريد أي شيء، إنما تعمل من أجل تأسيس إمـارة إسـالمية ف
  .فلسطين

ووجه األحمد نداء إلى خالد مشعل وقال إذا كان مشعل جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية، عليـه أن                  
يحافظ على تاريخ وتراث الحركة الوطنية، وعدم اللجوء إلى السالح واالنقسامات لشق الحركة الوطنيـة               

اظا على حماس أوال ومن ثم مـصالح        الفلسطينية، عليه أن يعود الستخدام العقل، وأن يعود إلى البيت حف          
  .الشعب الفلسطيني 

وقال األحمد عن تصريح مشعل بأن حماس تقبل المبادرة اليمنية هو كالم فارغ وال يحمل أي مـضمون،      
وأنه ليس مقبوال حتى على اليمنيين إعالن خالد مشعل بأن حماس متمسكة بالمبادرة اليمنية، وأضاف أنه                

عل موافقة على المبادرة اليمنية، وإنما يقولون إنهم يريدون الحوار حولهـا،            حتى هذه اللحظة لم يعط مش     
بينما نحن في فتح نقول لتنفيذها، عالوة على ذلك، كان وفد حماس يوافق ثم يعود ويعارض، وهذا حدث                  
أربع مرات خالل المفاوضات، وهو األمر الذي دفع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح إلى شطب تاريخ                 

وار، وقال لنا سأذهب إلى القمة وأقنع الرؤساء بضرورة قبول المبادرة وتحويلها إلى مبادرة عربيـة،                الح
ألن سورية وإيران تقوم بتحريض حماس على عدم قبول المبادرة، ونحن متهمون بأننا نتلقى األوامر من                

 هو نفس الموقف الـذي      العربية السعودية ومن الواليات المتحدة األمريكية، وبالتالي فإن تصريح مشعل         
  . أعلنته حماس في صنعاء
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وفي معرض رده على سؤال حول إجماع فتحاوي على أن ترعى سورية الحوار الوطني الفلسطيني قال                
األحمد هذا الكالم غير صحيح، كالم الرئيس عّباس واضح، سورية ليس لها طموح في رعاية الحـوار                 

 أو مصر، ما قلناه إننا نريد غطاء عربيا لرعايـة الحـوار             لوحدها، ال أحد في فتح قال إننا نريد سورية        
  .الوطني داخل البيت الفلسطيني

 وقال إن مشكلتنا نحن الشعب الفلسطيني هي حركة حماس، التي ال تريد ال المقاومـة وال الوحـدة وال                   
 األوامر من   التحرير، بل ما تريده الحركة وتسعى إليه هو إقامة إمارة إسالمية في فلسطين، حماس تتلقى              

القيادة الدولية لحركة اإلخوان المسلمين، حتى التحالفات مع سورية وإيران ليست قرارا من حماس، إنما               
  .من اإلخوان المسلمين، حماس هي امتداد لحركة اإلخوان المسلمين 

وحول تصريحات الرئيس عّباس ان مشعل هو إنسان كذاب وال يشرفني اللقاء معه قـال األحمـد نعـم،         
يح الرئيس عّباس قالها عن مشعل ألنه كذب عليه عدة مرات، وبالمناسبة نفس العبارة عـن مـشعل                  صح

سمعتها من العديد من الزعماء العرب الذين التقيت بهم، وأنا برأيي أن حماس يكـذبون كمـا يتنفـسون                   
  .ويجيرون الدين لتبريره 

نظمة التحرير الفلسطينية، أصال إقامـة      وتابع قائال أن حماس تواصل مساعيها من أجل أن تكون بديال لم           
  .حماس لتحل مكان المنظمة

  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   التهدئةبدايةتصاعد وتيرة الهجمات واالعتداءات اإلسرائيلية في الضفة منذ ": حماس" .٢٤

فـي امكانيـة التـزام       ايمـن دراغـم   .شككت النائب عن حماس د     ":وكاالت"،  "الخليج"،  فلسطين المحتلة 
باتفاق التهدئة، مؤكدة أن ما تمارسه قوات االحتالل من انتهاكات في الضفة يساهم في احـداث       " يلاسرائ"

) الخلـيج (وأكـد دراغمـة ل      . على فصائل وحركات المقاومة بهدف تقويض االتفاق      " اسرائيلي"ضغط  
ـ       " االسرائيلية"تصاعد وتيرة الهجمات واالعتداءات      حا أن هـذه    في الضفة منذ توقيع اتفاق التهدئة، موض

السياسة تتم بصورة مبرمجة وتهدف الى تكريس الفصل السياسي بين الضفة والقطاع وتقسيم األراضـي               
  .الفلسطينية الى جناحين واحد هادئ وآخر عرضة لالنتهاكات واالعتداءات

  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   التهدئة مع االحتاللالتي تُعنى بإدارة عملية " خلية األزمة" تنتقد عمل  فلسطينيةفصائل .٢٥

، أوضح داوود شهاب الـمتحدث باسم حركة الجهاد وممثلها في خلية األزمة: ألفت حداد ورأفت الكيالني
تشكلت في الخامس والعشرين من شهر حزيران الـماضي بعد أيام من سريان التهدئة، وتضم التي 

واعتبر  .يم أو فعل أي شيء جديدإن الخلية لـم تنجح في تقد .ممثلين عن حماس والجهاد والجبهتين
وبين أن الخلل  .خلية األزمة مجرد إعالن، فال ممارسة لها على األرض ولـم تنجح في إدارة التهدئة

في عمل خلية األزمة نابع من االنقسام السياسي الذي أحدث عجزاً في العمل الجماعي لدى الفصائل 
  .الفلسطينية

 الـمركزية للجبهة الشعبية إن خلية األزمة لـم تجتمع سوى ومن جهته قال كايد الغول عضو اللجنة
  .مرتين، مشدداً على أهمية أن ال تكون خلية األزمة شُرطياً يالحق الـمواطنين

وفي السياق ذاته، أبدى عصام أبو دقة عضو اللجنة الـمركزية للجبهة الديمقراطية وممثلها في خلية 
إنهم في الجبهة طالبوا على مدار الفترة الـماضية بأن تلتئم خلية " األزمة انتقادات لعمل هذه الخلية، قائال

  ".األزمة لـمناقشة عدة قضايا حول مهامها ودورها
إن خلية األزمة تشكلت بعد استمرار خروق " حماس"وبدوره قال فوزي برهوم الـمتحدث باسم حركة 

 .ئيلي من التهدئة وااللتزام الفلسطينيإسرائيل للتهدئة، مؤكداً أن مهامها تشمل تقييم الـموقف اإلسرا
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وبين إن الخلية تعمل بانتظام وتقوم بتقييم أي حدث وترفع التوصيات للفصائل، مؤكدا أن أي قضايا 
 .خالفية قد تبرز يمكن أن يتم عالجها داخل الخلية، الفتاً إلى أن الخلية القت قبول جميع الفصائل ومصر

 .مشيراً إلى أهمية معالجة أي خلل في آلية عملها أو انعقادهاودعا إلى الحفاظ على عمل الخلية، 
 ١٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  لقطاع غزة استأذن قبل الزيارة أن بلير  تؤكدحماس  .٢٦

أكد مصدر كبير في الحكومة المقالة التي تديرها حركـة حمـاس فـي غـزة أن          :  أشرف الهور  - غزة
   وأن بلير استأذن قبل الزيارة، لكنـه أكـد أن          ية   بزيارة طوني لبير مبعوث الرباع     الحكومة أبلغت مسبقاً  

وأكد أن األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة ستؤمن بلير خـالل            . يلتق أيا من أركان الحكومة     نبلير ل 
إلى ذلك، أكد إسماعيل رضوان القيادي في حماس أن زيارة بلير تأتي في إطار إنساني، وقـال                 . الزيارة

وأكـد   .ع الزائرين من مختلف أنحاء العالم، باستثناء العدو الصهيوني المعتـدي            غزة مفتوحة أمام جمي   
 .رضوان علم حماس بالزيارة، وأكد أن أجهزة الحكومة المقالة األمنية وضعت الترتيبات األمنية الالزمة               

 .واعتبر رضوان زيارة بلير أنها تدلل على استتباب األمن في قطاع غزة 
  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   يوسف في بيروت لالتفاق على األسماء المرشحة للمشاركة في المؤتر السادس لفتحنصر .٢٧

تشهد بيروت اجتماعات متواصلة مع قيادات وكوادر تنظيم فتح في الساحة اللبنانية، يجريها وفد              : بيروت
مرشـحة  من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية نصر يوسف، وذلك بهدف االتفاق على األسماء ال              

وتأتي هذه الزيارة إلى بيروت استكماالً لزيارتين سـابقتين         . للمشاركة في المؤتمر العام السادس للحركة     
   .عمان للغاية نفسهاوقام بهما نصر يوسف إلى دمشق 
ـ     " العرب"مصادر فتحاوية مطلعة قالت لـ        عضواً ناخباً سيكون لهم     ٨٠إن الساحة اللبنانية سيتم تمثيلها ب

وتضيف المصادر أن العدد اإلجمالي ألعضاء       .دورهم في تغيير الخارطة التــنظيمية الفتحاوية     بالتأكيد  
 عـضو، وأن    ١٤٠٠المؤتمر أصحاب حق انتخاب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية سـيكون            

ـ                تم حركة فتح تشهد حالياً اتصاالت وتحركات بين مختلف التكتالت والتيارات بهدف االتفاق على قوائم ي
 .انتخابها

وتتوقع المصادر خروج عدد كبير من الشخصيات القيادية والتاريخية من اللجنة المركزية في االنتخابات              
هاني الحسن، سليم الزعنون، صخر حبش، عبـاس زكـي، حكـم بلعـاوي، الطيـب                : القادمة أبرزهم 

لمعسكر الموالي للـرئيس    ا: مشيرة إلى أن االنتخابات ستفرز معسكرين، األول       . عبدالرحيم، محمد جهاد  
ولكن لم تتضح حتـى اآلن الخريطـة النهائيـة           .المعسكر المناوئ له  : الفلسطيني محمود عباس، والثاني   

  .للتحالفات في المعسكرين، بانتظار تحديد أسماء أعضاء المؤتمر العام الذين سيشاركون في االنتخابات
  ١٥/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  السودانيمذكرة اعتقال بحق الرئيس " ائية الدوليةالجن"تستنكر إصدار " حماس" .٢٨

، التي أقدم عليها االدعـاء      "المشينة"عن استنكارها الشديد للخطوة     " حماس"أعربت حركة   :  دمشق -غزة
 .؛ وذلك بتوجيه اتهام رسمي للرئيس السوداني عمر حسن أحمـد البـشير            "المحكمة الجنائية الدولية  "في  

يؤكِّد أن األمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها،       "، إن هذا    )١٤/٧(اليوم االثنين   وقالت الحركة في بيان لها      
تم اختطافها من قبل اإلدارة األمريكية، وتحولت إلى أدوات ودمى تحركها كما تـشاء وفقـاً لمـصالحها                  

  ".وحساباتها
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" المعايير المزدوجـة  "ة  على سياس "وأكدت الحركة أن مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير تدلل بوضوح           
وأشـارت الحركـة إلـى       ".التي تمارسها اإلدارة األمريكية في التعامل مع الدول والحركات واألحزاب         

تجاهل اإلدارة األمريكية لجرائم الحرب والتَّطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني ضـد الـشعب         
وة البالغة، وتقّدم الـدعم الـسياسي واإلعالمـي         أكابر مجرميها بالترحاب والحفا   "الفلسطيني، واستقبالها   

                   والمالي والمعنوي لهم، في حين تعمل على توظيف أّي مشكلة أو أزمة سياسية من أجل اإلطاحـة بـأي
  ".عن سيطرتها وهيمنتها ونفوذها" خارج"أو " متمرد"حاكم أو نظام 

، "لِّ العـرب والمـسلمين واألحـرار      لك" إهانة"ترى في هذا اإلجراء     "وختمت الحركة بيانها بالقول إنها      
الـذي نزلـت إليـه اإلدارة       " الدرك"وهذا  " المهزلة"بموقف عربي وإسالمي جماعي يوقف هذه       "مطالبة  

 األمريكية الحالية، وتابعتها األمم المتحد
  ١٤/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جولة ثانية للتحقيق في فساد أولمرت في الواليات المتحدة .٢٩

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية امس أنها تجري تحقيقات في الواليات المتحدة مـع            : احمد رمضان  - اهللا   رام
جهات شاركت في تمويل رحالت رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت والمشتبه بتورطه في قضايا              

  .احتيال وفساد
ديدة المنـسوبة ألولمـرت الـذي       وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن تحقيقات الشرطة تتركز في القضية الج         

يشتبه بحصوله على أموال من خالل عمليات تزوير خاصة بتمويل رحالته قبل توليه منـصب رئـيس                 
  .الحكومة، وإدخالها في حسابه المصرفي

وقالت اإلذاعة ان أفراداً من الشرطة يقومون باستجواب وجمع افادات في الواليات المتحدة من مؤسسات               
كت في تمويل بعض الرحالت الجوية الولمرت عندما شغل منصب رئـيس بلديـة              وهيئات مختلفة شار  

  .ويتوقع ان يمكث رجال الشرطة في الواليات المتحدة شهراً تقريباً. القدس ثم وزير التجارة والصناعة
  ١٥/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
  "إسرائيل"أعداؤنا يعتبرون التحقيق مع أولمرت مؤشراً على ضعف : موفاز .٣٠

الكثيرين مـن  "لإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن   وزير النقل اإلسرائيلي شاؤول موفاز أمس، صرح: وكاالت
". وأنا أرى أن أمـن الـبالد هـو األهـم          (..) أعدائنا يعتبرون هذه القضايا مؤشراً على ضعف إسرائيل       

 حماس  )حركة(إيران تسعى إلى امتالك سالح نووي، وحزب اهللا يعيد تسليح نفسه والتهدئة مع              "وأضاف  
  ". هشة وعلينا بالتالي أن نظهر أننا أقوياء

  ١٥/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   قانون سحب المواطنةى تصادق علالكنيست .٣١

 االنترنت ان لجنـة الداخليـة التابعـة         ىعل) هآرتس(أفاد موقع صحيفة    :  من زهير اندراوس   -الناصرة
اإلسرائيلي سحب مواطنة أو إقامة مـن        مشروع قانون يتيح لوزير الداخلية       ىللكنيست صادقت أمس عل   

 إسرائيليا مخالفات دعم اإلرهاب، عضوية في تنظيم إرهابي، تجـسس           ىيقوم بمخالفات أمنية، والتي تسم    
  .وخيانة

وبمصادقة لجنة الداخلية سيطرح مشروع القانون علي هيئة الكنيست للتصويت بالقراءة الثانية والثالثـة،              
ديد قانون المواطنة، وقانون عزمي بشارة، وقانون منع ترشيح من يزور           ومن المتوقع أن يمر كما مر تم      

  .دولة تصنف إسرائيليا بأنها معادية مثل سورية ولبنان
  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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   الطيبي للرئيس السوري تثير استياًء إسرائيلياًمصافحة .٣٢

شار األسد، خالل مـشاركته     أثارت مصافحة النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي للرئيس السوري ب          
ـ     استياء من قبل رئيس الوزراء اإلسـرائيلي إيهـود         " االتحاد من أجل المتوسط   "في أعمال قمة باريس ل

  . أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني
أن أولمرت وليفني كانا غاضبين من ظهور الطيبي فـي القمـة ومـصافحته              " معاريف"وذكرت صحيفة   

" يديعوت أحرونـوت  "ه أن يصافح أي مسؤول إسرائيلي، فيما نقلت صحيفة          األسد، الذي رفض من جهت    
الطيبي كان دائما إلى جانب الوفد الفلسطيني والوفود العربية، وقد عمـل            "عن مسؤول إسرائيلي قوله إن      

لذلك فهـو   ضد الوفد اإلسرائيلي، ودأب على عقد اجتماعات مع كبار المشاركين في الوفد الفلسطيني، و             
  ". يخدم القضية الفلسطينية ويخالف القوانين األخيرة التي سنت في الكنيست

هجوم منهجي يتكرر في كل مرة أشارك في مؤتمر دولي          "ومن جهته، وصف الطيبي هذه التعليقات بأنها        
مصافحة وديـة وطبيعيـة، وال يعنينـي غـضب          "، مشيراً إلى أّن مصافحته األسد كانت        "تحضره ليفني 

  ". خريناآل
  ١٥/٧/٢٠٠٨السفير   

    
  أولمرت أصبح تاريخا:  االئتالف اإلسرائيليحزبا .٣٣

اإلسرائيلية، أمس إن االنطباع الـسائد فـي حـزب          " هآرتس"قالت صحيفة   :   برهوم جرايسي  -الناصرة
" العمـل "الحاكم، الذي يرأسه رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وشريكه األكبر في االئتالف، حزب             " كديما"
، وهذا ما قلل من حدة ردود الفعل على         "بات تاريخا "ئاسة وزير الحرب إيهود باراك، هو أن أولمرت         بر

  .شبهة الفساد الجديدة التي ظهرت في األيام األخيرة
في االنتخابات الداخلية التي ستجري في شهر أيلـول         " كديما"ويقول مقربون من مرشحين لرئاسة حزب       

فهو أصال لن يرشح نفـسه      "دوى من التعليق على قضية أولمرت الجديدة،        المقبل، إنه ما من ج    ) سبتمبر(
  ".ثانية لرئاسة الحزب، وانتهاء واليته كرئيس حكومة أصبح تحصيل حاصل

" كـديما "فتقول مصادر في محيط رئيس الحزب باراك، إن باراك نجح في تحريك             " العمل"أما في حزب    
تم بعد شهرين، لذلك فما من جدوى التعليق على القضية          نحو انتخاب رئيس جديد في الحزب، وهذا ما سي        

  .الجديدة
  ١٥/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   العام الماضيالعتداءات جنسية تعرضوا  في الكياناألطفالثلث  .٣٤

مـن  % ٤,٣٢أمس، أن   " الكنيست"كشف متحدثون في يوم دراسي عقد في         :القدس المحتلة وديع عواودة   
  .خالل العام الماضي العتداءات جنسيةتعرضوا " إسرائيل"األطفال في 

وكانت اللجان البرلمانية الفرعية الخاصة بالطفل ومكانة المرأة والتعليم بحثت االستغالل الجنسي الـذي              
 طفـال عـن     ٨٧٢٩ طفال بزيادة قدرها     ٤٠٥١٨يتعرض له األطفال وتبين أن عددهم بلغ العام الماضي          

االعتداءات الذي كشف عنه خـالل االجتمـاع فـإن عمـر            وبموجب التقرير الخاص ب    .العام الذي سبقه  
  . عاما١٢الذين يواجهون اعتداءات وأعماال جنسية يقل عن " اإلسرائيليين"األطفال 

  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  حزب اهللا نصب محطات رادار متطورة في البقاع اللبناني: معاريف .٣٥
 بعد سنتين من الحرب األخيرة على لبنان تتصاعد في موقعها على الشبكة أنه" معاريف"كتبت صحيفة 

حدة التوتر على الحدود الشمالية، وذلك بادعاء، تشير الصحيفة أنها نقلته عن مصادر أجنبية، مفاده أن 
 .حزب اهللا قام مؤخرا بنصب رادار متطور في البقاع اللبناني

لمقدرة على الحصول على إنذارات وبحسب المصادر ذاتها فإن الرادار المشار إليه يوفر لحزب اهللا ا
ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الجيش  .جوية من الجليل ودمشق ومساحات واسعة من البحر المتوسط

 .اإلسرائيلي على دراية بمحاوالت حزب اهللا في محاربة سالح الجو اإلسرائيلي
تكمال حملة استراتيجية وبحسب الصحيفة فإن المصادر األجنبية تشير إلى أن حزب اهللا قد تمكن من اس

في منطقة البقاع في لبنان في األسابيع األخيرة، والتي تم خاللها نصب منظومات دفاعية جوية، تشتمل 
 متر، ٢٦٠٠على محطات رادار متطورة، نصبت إحداها على جبل صنين، الذي يصل ارتفاعه إلى 

 .بهدف الكشف عن طائرات سالح الجو اإلسرائيلي
 ١٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  يتقدمون المتحانات التوجيهي في السجون اإلسرائيلية فلسطينياً طالبا٣٣٥٠ً .٣٦

 بالتقـدم المتحـان      أسيرا فلسطينياً  ٣٣٥٠مس لـ   أسمحت إدارة السجون اإلسرائيلية     :  د ب أ   -رام اهللا   
بعد إعاقات استمرت    وذلك   .الثانوية العامة، وذلك بحسب ما أعلن وزير شئون األسرى أشرف العجرمي          

  . من قبل مصلحة السجون كامالًقارب عاماًما ي
  ١٥/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيينسرائيليينإالقضاء االسباني ينظر في قضية : الصوراني .٣٧

أكد رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الصوراني، أن المركز رفع العديد من القضايا              : غزة
رتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، بهدف مالحقتهم قانونياً أمـام           ضد قادة في جيش االحتالل ا     

 .أن آخر هذه القضايا رفعت في مدريد ضد سبعة من قادة جـيش االحـتالل              وأشار إلى   . المحاكم الدولية 
 وبين في هـذا الـسياق، أن  ، أن أعلى هيئة قضائية في اسبانيا قبلت القضية، وستنظر فيها قريباً    موضحاً  
قراراً بمنع أي من هؤالء القادة المدرجين فـي         أصدرتا  الدفاع والخارجية في حكومة االحتالل       تيوزار

  .القضية من السفر إلى اسبانيا
  ١٥/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   بحجة عدم الترخيص هدم منزله بيده يجبر شاب مقدسي علىاالحتالل .٣٨

الكائن في حي واد الجوز بالقـدس       هدم جزء من منزله     على القيام ب   شاب مقدسي    أجبر االحتالل  :رام اهللا 
، وإال يـتم     أو استصدار رخصة للمنـزل     بذلكاستجابة لقرار محكمة بلدية القدس االحتاللية التي قضت         

منزل لبلدية القـدس البالغـة      ال لمدة ثالثة أشهر ودفع تكلفة هدم        اعتقاله في حال عدم تنفيذه ألحد األمرين      
  . وضعه المعيشي السيء للغايةحيث اضطر للقيام بذلك بسبب.  ألف شيكل٣٠

  ١٥/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 
  

  مواطن فلسطيني بنيران االحتالل في قطاع غزة إصابة .٣٩
صيب بجراح جراء فتح    أ  فلسطينياً ن مواطناً ، أ أفادت مصادر طبية فلسطينية وسط قطاع غزة      : ألفت حداد 

  .قطاعالقوات االحتالل النار مباشرة عليه شرق مدينة ديرالبلح وسط 
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  . من قبل الجانب االسرائيلي للتهدئةاً وصريحاً واضحاًيعد خرقاألمر الذي 
  ١٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   فلسطينيين٥ ويعتقل  قرب نابلس يقتحم مخيم عسكراالحتالل .٤٠

اقتحم جيش االحتالل أمس، مخيم عسكر القديم قـرب نـابلس شـمال الـضفة      : أمين أبو وردة  - نابلس
  .مدينة، واعتقل خمسة فلسطينيينالغربية، ومركز التسوق في ال

  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في غزةاألسير  اإلسرائيلي شعبية للجنديمحاكمة .٤١

 في إشارة احتجاج على التركيز اإلقليمي والـدولي علـى حـل قـضية الجنـدي                 : فلسطين اآلن  - غزة
ن االحتالل اإلسرائيلي،    ألف أسير في سجو    ١١اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة وإغفال قضايا أكثر من          

في سابقة هي األولى منـذ أسـره       " لشاليط"تعتزم جمعية واعد لألسرى والمحررين تنظيم محاكمة شعبية         
  .قبل عامين

  ١٤/٧/٢٠٠٨عين على فلسطين 
  

   االسرائيلي ينظر في قضية حق األسرى في احتضان أطفالهم خالل الزياراتالقضاء .٤٢
ا اإلسرائيلية صباح اليوم، في قضية حـق األسـرى الفلـسطينيين            تنظر المحكمة العلي  :  وفا -شفاعمرو  

على  المعايير   " عدالة"وجاء ذلك  في أعقاب اعتراض  مركز         . احتضان أطفالهم خالل الزيارات العائلية    
الجديدة التي وضعتها مصلحة السجون بكل ما يتعلق بحق األطفال الفلسطينيين االقتـراب إلـى ذويهـم                 

  .األسرى
  ١٥/٧/٢٠٠٨ديدة الحياة الج

  
   بالضرب على طفل فلسطيني ويصيبونه بصدمة حادة وجراح  إسرائيليون يعتدونجنود .٤٣

 االعتداء بالـضرب علـى  جنود إسرائيليين ب قيام  كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن    :)فلسطين(سنيريا  
ساعتين ونصف مما   لمدة  ،  طفل فلسطيني من قرية سنيريا قضاء قلقيلية، في شمال الضفة الغربية المحتلة           

وفـي   .هبحجة البحث عن بندقيـة لوالـد       وذلك   ،أدى إلى فقدانه الثنين من أسنانه وإصابته بصدمة حادة        
تعقيبها على هذه الحادثة، اعتبرت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال أن ما حصل يـدخل فـي نطـاق                   

المهينة المحددة في اتفاقيـة األمـم       تعريف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير اإلنسانية و         
  . طرفاً فيها"إسرائيل"المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تعتبر 

  ١٤/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
   المسموح بهازيادة كمية البضائعب يطالبون االحتاللتجار من غزة  .٤٤

التـي  طالب تجار غزة المسؤولين اإلسرائيليين بالسماح بإدخال السلع التجاريـة            : أشرف الهور  - غزة
اشتروها من دول خارجية ومحتجزة منذ أكثر من عام في ميناء أسدود، إضافة لطلبهم بزيـادة المـواد                  

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن المسؤولين اإلسرائيليين ربطوا بين مـوافقتهم            .القطاع ىالموردة إل 
 وإصدار تصاريح لعدد من     بزيادة كمية البضائع بالهدوء في غزة، ووعدوا بزيادة كميات الوقود الموردة          

ن ما يزيد عـن     أ ى المعطيات تدل عل    الزراعة أن  أكد عزام طبيلة وكيل وزارة     ومن جهة أخرى     .التجار
قد تم تجريفها، وأن أغلب الزراعات قد توقفت نتيجة عـدم    في قطاع غزة    من األراضي الزراعية    % ٧٥
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 ٣٣ أكثر مـن     ىبالقطاع الزراعي وصلت إل    أن قيمة الخسائر التي لحقت       ى إل اًفتال .وجود مستلزمات لها  
  .مليون دوالر سنوياً

  ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
    شهداء٢٠٨ حصيلة وفيات حصار قطاع غزة من المرضى إلى إرتفاع .٤٥

 عـن   أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، نقالً         : الفت حداد ورأفت الكيالني   
 . بسبب عدم تمكنهم من الحصول علـى العـالج          في قطاع غزة   الثة مرضى المصادر الطبية عن وفاة ث    

 .إلى أن المرضى الثالثة كانوا يعدون أنفسهم للمغادرة للعالج بالخارج عبر معبر رفح الحـدودي              مشيراً  
  .اًشهيد ٢٠٨ ى إلىقطاع من المرضال ىيرفع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض علمما 

  ١٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   فشال١٧٠١ً يعتبر القرار اكبار .٤٦

مع مرور سنتين على الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان، قال وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود 
، الذي أدى إلى وقف الحرب، لم يكن ولن ١٧٠١باراك، إن يجدر القول بمنتهى الوضوح إن القرار 

، إن القرار المذكور يتم "العمل"ل باراك في جلسة كتلة وقا ".القرار كان فشال"يكون ذا فاعلية، معتبرا أن 
يجب أال يختل "وبحسبه . خرقه، وأن حزب اهللا يواصل تعزيز قواته بمساعدة مستمرة من قبل سورية

وتطرق باراك إلى الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى حزب  ".التوازن الحساس على الحدود الشمالية
وفي هذا . إطالق سراح كل من إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر سيتم خالل أياماهللا، منذ سنتين، فقال إن 

  .السياق أشار إلى ضرورة الدفع بالمفاوضات إلطالق سراح الجندي األسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط
  ١٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   اللبناني تجاهل محاولة اولمرت المصافحة الرئيس .٤٧

ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت حاول مصافحة " ياةالح"قال ديبلوماسي عربي لـ: باريس
 المتوسطية في - الرئيس اللبناني ميشال سليمان في اروقة القصر الكبير خالل افتتاح القمة االوروبية 

خالل مرور سليمان في احد ممرات المؤتمر، اقترب اولمرت : "واوضح. باريس مساء االحد الماضي
  ". لمصافحة، ما أدى بسليمان الى ادارة كتفه اليه متفاديا مصافحتهمن سليمان ومد يديه ل

  ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
 ال تواجد أميركياً على الحدود مع غزة : مصادر مصرية .٤٨

قالت مصادر أمنية مصرية إنه ال يوجد أي تواجد أميركي دائم على الحدود بين :  شادي محمد- رفح 
زيارات تفقدية ولمدة محدودة بمرافقة مسؤولي األمن مصر وغزة وإن الزيارات األميركية تكون 

زيارات المسؤولين األمنيين بالسفارة األميركية بالقاهرة وأعضاء : وقالت المصادر. المصريين
وغزة كشفت عن عدم صحة المزاعم اإلسرائيلية بشأن " إسرائيل"الكونغرس لمناطق حدودية بين مصر و
عادة ما تكون في صالح الجانب : وأضافت. هريب عبر حدودهاعدم قيام مصر ببذل ما يكفي لمنع الت

المصري، حيث تعرض فيها مصر على الواقع الجهود التي تبذلها من أجل منع التهريب إلى غزة 
وأكد عدد من أهالي سيناء أنهم يرفضون أي وجود أميركي بمنطقة الحدود . واكتشاف األنفاق وتدميرها

  .تكررة للمسؤولين األميركيين أصبحت تثير غضبهم كثيرابين مصر وغزة وأن الزيارات الم
  ١٥/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
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  لرئيس الحكومة اإلسرائيلية الضعيف" إكراميات"لن نقدم : دمشق .٤٩
اإلسرائيلية، أمس، عن مصادر في الوفد السوري " هآرتس"نقلت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة 

لرئيس " إكراميات"قولها، إن سورية لن تقدم أية تسهيالت أو الذي زار فرنسا في اليومين الماضيين، 
المصادر "وحسب الصحيفة، التي لم تكشف عن هوية . الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت كونه ضعيفا

الرئيس السوري بشار األسد بات يشعر أنه في موقع قوة وليس لديه أية نية للتنازل عن "، فإن "السورية
آلية المفاوضات، وستبقى غير مباشرة طالما ال تشارك اإلدارة األميركية في هذه مطالبه المتعلقة ب

إن سورية تعتقد أن فرنسا ستمارس دورا مركزيا لرعاية العملية "وتابعت المصادر، ". المفاوضات
مة على رعاية كهذه، إال أن فرنسا لن يكون بمقدورها القيام بهذه المه" إسرائيل"السياسية، في حال وافقت 

وأضافت المصادر، إن سورية معنية أيضا بالمسار الفلسطيني، ومتابعة سيره ". من دون دور فرنسي
  .وتقدمه

  ١٥/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  اإلندونيسي يطالب بدعم قيام الدولة المستقلةالرئيس .٥٠

بانج افتتح الرئيس اإلندونيسي سوسيلو بام : عبد الرؤوف ارناؤوط، الوكاالت- رام اهللا، جاكرتا 
يودويونو، أمس، المؤتمر اآلسيوي اإلفريقي حول فلسطين، ودعا إلى تعزيز الدعم المقدم من الدول 

وقال يودويونو، رئيس أكبر دولة من حيث . اإلفريقية واآلسيوية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة
راء، تهدف إلى عدد السكان المسلمين، إن محادثات هذا المؤتمر، والتي تجري على مستوى الوز

وأضاف . المساعدة على إعداد الفلسطينيين إلقامة دولتهم، وجدد التأكيد على دعمه لقيام دولة فلسطينية
 المشاركة في المؤتمر، الذي يستمر يوما واحدا في إطار الشراكة ٥٣أن الدول والمنظمات الـ

ة خريطة الطريق للسالم في االستراتيجية اآلسيوية اإلفريقية، سوف تؤكد على الدعوات لتطبيق خط
وأكد أن على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لتحقيق . ٢٠٠٣الشرق األوسط التي أطلقت في عام 

  .هدف قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للعيش في المستقبل القريب، وضمان تنفيذ خريطة الطريق
  ١٥/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  "إسرائيل"دد بغبار كثيف سيجتاح وته" ٣-شهاب " تؤكد نجاح إيران .٥١

حذر مجتبي ذو النوري، وكيل ممثل الولي الفقيه في قوات حرس الثورة، أمريكا :  ستار ناصر- طهران 
وأكد ذو النوري أنه إذا أرادت أمريكا . من مغبة الهجوم على بالده وكرر تصريحاته السابقة" إسرائيل"و

ليها أن تعلم بأن غباراً كثيفاً لصواريخ قوات الحرس فإن ع"ضرب إيران بصاروخ لها " إسرائيل"أو 
" اإلسرائيلية" األمريكية و٣٢بشكل كامل ولن تبقي أية قاعدة من القواعد الـ " إسرائيل"الثوري سيجتاح 

  ".في المنطقة في أمان
  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 دمشق تنفي إستالمها رسالة من أولمرت .٥٢

نفت دمشق أن يكون الرئيس بشار األسد قد تلقى أي رسالة : ي،عهود مكرم زياد عيتان- بيروت، برلين 
من رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت عبر رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان على 

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن . هامش قمة االتحاد من اجل المتوسط
  . عمال مؤتمر االتحاد من اجل المتوسطسورية مرتاحة لسير أ

  ١٥/٧/٢٠٠٨عكاظ 
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  لقمة اإلتحاد المتوسطي تعديل االعالن الختامي ى الىخالف اسرائيلي فلسطيني اد: كوشنير .٥٣

وزير الخارجية الفرنسي برنار أن : ا ف ب عن باريس من ١٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي  ذكرت
خيرة بين االسرائيليين والفلسطينيين حول وصف الدولتين، كوشنير صرح االثنين ان خالفا في اللحظة اال

وقال كوشنير ردا علي سؤال الذاعة ،  الي تعديل االعالن الختامي لقمة االتحاد من اجل المتوسطىاد
 علي خلفية من ى ان القمة التي اطلقت االتحاد من اجل المتوسط كانت حدثا رائعا جر)١(اوروبا 
ن خالفا بين االسرائيليين والفلسطينيين شكل عقبة في اللحظة االخيرة فه ألاال انه عبر عن اس، السالم

 .وفرض ادخال تعديل طفيف علي االعالن الختامي مجددا
صرح بأن المحادثات من أجل التوصل الـى         "كوشنيرأن  : ا.ب.عن د  ١٥/٧/٢٠٠٨الدستور   وأضافت

 وجود رئيس السلطة الفلسطينة محمـود       على الرغم من  ،  سالم دائم فى الشرق األوسط ال تسير كما يجب        
 .عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلى إيهود أولمرت فى باريس فإن عملية السالم ال تسير على ما يرام

  
   االستيطان في القدس األوروبي ينتقداإلتحاد .٥٤

 مسكن في مستوطنة ٩٠٠ لبناء نحو "اسرائيل" اعتبر االتحاد االوروبي امس ان خطط :ا ب-بروكسيل
النشاطات "في القدس المحتلة، تقوض صدقية مفاوضات السالم مع الفلسطينيين، مضيفا ان " ارحوماه"

االستيطانية تحكم مسبقا على نتائج مفاوضات المرحلة النهائية وتقلل من جدوى الحّل القائم على اساس 
  ".جولتين

  ١٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
   وتحسن تعليمي ضئيلالهدنةالوضع اإلنساني في غزة يراوح مكانه رغم : األونروا .٥٥

جون جنج مدير عمليات وكالة أن : غزةمن حامد جاد  عن مراسلها ١٥/٧/٢٠٠٨ الغد االردنية نقلت
في قطاع غزة أكد أن األوضاع اإلنسانية في القطاع لم تشهد أي تحسن يذكر وهي تراوح " اونروا"

ئيل ومصر لفتح معابر قطاع غزة التجارية مكانها منذ سريان اتفاق التهدئة قبل ثالثة أسابيع داعيا إسرا
إن األوضاع " وقال جنج في مؤتمر صحفي امس في مدينة غزة ، ومعبر رفح الحدودي بصورة فورية

في مثل هذا  ":في غزة سيئة رغم التزام الفلسطينيين الكامل بوقف إطالق النار والصواريخ واضاف
 ١٠٠ أما اآلن فيدخل غزة ٥٠حنة ويخرج منها  شا٤٠٠الوقت من العام الماضي كان يدخل قطاع غزة 

   .شاحنة وال يخرج منها شيء
 أعلن أمس أن  جينجأن: "عن مراسلها سمير حمتو من غزة ٢٠٠٨/ ١٥/٧ الحياة الجديدة وأضافت

بنتائج الفصل الدراسي  % ٢٠مستوى التعليم في مدارس الوكالة الدولية طرأت عليه تحسينات بنسبة 
 ان األطفال  علىعطينا دليالت وهذه التحسينات االنهيار التعليمي ء حصار غزة لوقف، ويجب إنهاالثاني

 ألف ٤٥وأشار جينج إلى وجود ، هم بمقدار من الذكاء كباقي أطفال العالم وأنهم بحاجة جيدة الى التعليم
من عدد الطالب % ٣٥طالب وطالبة رسبوا في مادتي اللغة العربية والرياضيات وهو ما يعادل 

 .والطالبات الذين رسبوا في المواد األساسية
  
   لصلة بعض منظمي المؤتمر بحماس من التحدث أمام مؤتمر إسالميا تمنع وزيرابريطاني .٥٦

اضطر شهيد مالك أول وزير مسلم في بريطانيا إلى عدم القـاء كلمـة أمـام مـؤتمر                   :لندن عمر حنين  
حدث أمام المؤتمر بسبب صالت مزعومة بـين        إسالمي في لندن بعد تدخل رئاسة الوزارة لمنعه من الت         
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البريطانية عـن   " الجارديان"وكشفت صحيفة   ،  إحدى الهيئات المنظمة للموتمر ومنظمة حماس الفلسطينية      
الواقعة أمس قائلة إن مالك وهو وزير دولة في وزارة التنمية الدولية كان من المقرر أن يتحـدث فـي                    

مساء الجمعة الماضي ولكن وزارة المجتمعات والحكم المحلـي         " وإسالم اكسب "الجلسة االفتتاحية لمؤتمر    
بـسبب  "عارضت بشدة مشاركته، واستمر ذلك لعدة أيام وتم الزج برئاسة الوزارة أيضاً في هذا النـزاع             

تحفظات حول منظمي المؤتمر ولذلك فإن الحكومة قررت عدم السماح ألي وزير بالتحدث خـالل هـذا                 
  . باسم وزارة المجتمعات والحكم المحليوذلك وفقاً لناطق" الحدث

  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  "اسرائيل"و بين الفلسطينيين  التوصل قبل نهاية السنة الى اتفاق سالميأمل :كي مون .٥٧

 مون، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي برنـار          –أمل االمين العام لالمم المتحدة بان كي        : باريس
س، ان يتوصل الفلسطينيون واالسرائيليون الى اتفاق سالم قبل نهاية هـذه الـسنة              كوشنير في باريس ام   

وأيد االستمرار في االجتماعات الدورية بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي         ،  استنادا الى عملية انابوليس   
وان " جعالوضع مـش  "، واعتبر ان    "اسرائيل"ستمرار مفاوضات السالم بين الفلسطينيين و     باوأبدى تفاؤله   

التطورات تجعله متفائال بامكان التوصل قبل نهاية السنة الـى اتفـاق سـالم بـين االسـرائيليين                  "هذه  
  ".االستمرار في التفاوض بطريقة متواصلة لبلورة هذا الهدف"وشجع االطراف على ". والفلسطينيين

  ١٥/٧/٢٠٠٨النهار 
  
   السياسيين"إسرائيل" مفتوحة إلى قادة رسالة .٥٨

  دين الشاعرناصر ال. د
السادة قادة إسرائيل، وصناع القرار، على اختالف مستوياتكم في الحكومة والبرلمان واألحزاب، لقد 
رأيت أن أتوجه إليكم ولشعبكم بهذه الرسالة المفتوحة من خالل وسائل اإلعالم، لوضع الحقائق كما هي 

ليه عبر سياساتكم وممارساتكم على األرض أمام شعبنا وشعبكم لنسألكم بصراحة عما تسعون للوصول إ
الحالية في األراضي الفلسطينية التي من المفترض أن تكون مناطق سيادية تحت إدارة السلطة الوطنية 

  .الفلسطينية
تأتي هذه الرسالة نتيجة لصدمتي، بل وصدمة كل من وقعتم معهم اإلتفاقيات، مما تمارسونه في الضفة 

ية إذاللية يسأل السياسيون والمراقبون والصحفيون من كل مكان عن الغربية هذه األيام من إجراءات قمع
مبرراتها وجدواها وتوقيتها، فلم يجدوا جميعاً إال جواباً واحداً، أال وهو تفجير بركان الكراهية في 

وهو ما ال يمكن أن يسهم مطلقاً في توفير األمن واالستقرار وخلق أرضية للتفاهم على أي . المنطقة
  .شيء
إنما .  ال أتحدث هنا باسم السلطة الفلسطينية، وال باسم أي من الفصائل الفلسطينية على اختالفهاوأنا

كمواطن فلسطيني يعاني ما يعانيه أي فلسطيني ويرى ما يراه، فضالً عن أنني مارست السياسة لفترة 
فلسطيني، مما أتاح لي محدودة من خالل منصبي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للتربية والتعليم العالي ال

  .الفرصة لالطالع على بعض حقائق األمور
إذا كنتم غير قادرين أو غير جاهزين لصنع السالم فال تغذوا الحقد : ودعوني أقول لكم بصراحة

  .والكراهية وكل ما من شأنه إيقاد العنف والحرب، ألن ذلك سيرتد على الجميع
م بها جيشكم في مناطقنا وهل تأتي حقاً بهدف جلب األمن الكل هنا يتساءل عن هذه اإلجراءات التي يقو

والسالم لشعبكم؟ وما هو المدى الذي يمكن أن نحكم من خالله على أهمية إغالق مؤسسات مجتمع مدني 
متواضعة تم تضخيم وزنها عمداً واالدعاء بأنها شبكة لحركة حماس توفر لها الدعم المالي والتعاطف، 

  ل نواة دولة لحماس داخل دولة السلطة حسب زعم قادتكم؟وتدعم اإلرهاب، بل وتشك
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إن جيشكم يقوم اليوم بإغالق مدرسة بنات أساسية، وروضة أطفال، ومستوصف طبي، وناد رياضي، 
فهل هذه المؤسسات المدنية تشكل تهديداً استراتيجياً لوجود دولتكم وأمن . ومؤسسة لرعاية شؤون األيتام
 الجيش الذي ال يقهر والدولة األقوى في المنطقة؟ وهل تريدون إقناعنا أطفالكم، وأنتم تتحدثون عن

وإقناع مواطنيكم والعالم بأن طاولة التنس التي صادرها جيشكم من ناد رياضي وأن طاولة البلياردو التي 
حطمها جيشكم وأن محل مالبس الموضة للشابات العصريات الذي أغلقه جيشكم بات يشكل خطراً على 

وهل تريدون إقناع الناس بأن كل ما تقومون به هنا إنما هو لمقاومة ! فما هذه الدولة الهشة إذاًأمنكم؟ 
اإلرهاب، بما في ذلك األبواب الداخلية وزجاج المحال التي دمرتموها والعيادات التي صادرتم معداتها 

م إلى معسكرات وباصات تالميذ المدارس التي صادرتموها وأثاث المكاتب الذي حملتموه بشاحناتك
  .الجيش؟ حتى صور الرئيس عباس المعلقة في المؤسسات يقول الشهود أنها لم تسلم من الحملة األمنية

واألدهى من ذلك، أن يسعى جيشكم إلغالق مركز تجاري بما فيه من عشرات المحال التجارية التي 
". المول"زها التجاري تعود ملكيتها لمواطنين من القطاع الخاص، كما هو الحال في نابلس ومرك

والعجيب أن ينص قرار اإلغالق الذي وزعه جيشكم على أن هذه المحال التجارية الثابتة والمنقولة 
وتلك سابقة يمكن للقانونيين . بالعقار والبضائع التي فيها قد تحولت ملكيتها بالكامل إلى الجيش اإلسرائيلي

ك على أن تواجد أي شخص من أصحاب المحال وينص القرار كذل. وصفها بأنها قرصنة وجريمة حرب
، يشكل مخالفة لتشريع األمن التي عقابها خمس سنوات السجن ١٥/٨/٢٠٠٨بعد " المول"وسواهم في 

هكذا بكل استخفاف بالقانون . الفعلي واعتباره بأنه يعمل لصالح حماس ويعرضه لعقوبات إدارية وجنائية
سلطة الفلسطينية إلى ملكية حصرية للجيش اإلسرائيلي والمنطق تتحول ممتلكات خاصة في أراضي ال

ويتعرض أصحابها للعقاب إذا فكروا بالوصول إليها وسيعاملون على أنهم يقدمون الخدمة لحماس 
فأي إجراء هذا؟ وهل يعلم مواطنوكم بما تفعلونه بشعبنا تحت غطاء حمايتهم من اإلرهاب ! المحظورة

  . إن كان شعبكم يعلم بذلك أم ال الموهوم؟ نعم إنني مصر على معرفة
لكنكم تعلمون أن هذه . محاربة اإلرهاب وتجفيف منابعه" بفزاعة"أنا أعلم أنكم تغطون على هذه األفعال 

بل . المؤسسات التي استهدفتموها ال عالقة لها باإلرهاب حتى حسب التوصيف اإلسرائيلي لإلرهاب
بل وتعلمون أن معظم هذه المؤسسات . طاع خاصوتعلمون أن هذه مجرد مؤسسات مجتمع مدني أو ق

عمرها يتجاوز عمر حماس وتأسست حتى قبل تأسيس حماس، وأن عدداً منها قد حصل على تراخيص 
  .العمل في حينه من حكومتكم، ولكنكم ترفضون الحديث عن ذلك

ة ومصادرة حواسيب كما أنكم قمتم باقتحام عدد من البلديات والمؤسسات الوزارية التابعة للسلطة الوطني
فهل هذا . جباية ثمن الماء والكهرباء وغيرها وملفات تتعلق بعمل البلدية ومتابعتها لشؤون المواطنين

  أيضاً له عالقة باإلرهاب؟
. بل وقد اقتحمتم عدداً كبيراً من المساجد وعبثتم بها في اعتداء صارخ على دور العبادة والحرية الدينية

ات بعض المراكز العلمية مئات المراجع العلمية الدينية التي يستغرق جمعها بل وقد صادرتم من مكتب
فهل هذا له عالقة باإلرهاب؟ وأنا بهذا الخصوص أضع جزءاً من المسؤولية على . سنوات طويلة

وإال وصلت رسالة سلبية . المؤسسة الدينية عندكم للقيام بما يلزم لوقف هذا العدوان على حرياتنا الدينية
الذي تمثلونه يسمح بانتهاك الحريات الدينية " اإليمان" لمواطنينا بأنكم موافقون على ما يجري وأن منكم

. وال أحد يملك وقف األمر وتوضيحه سواكم، ولن يقوم أحد باألمر نيابةً عنكم. ودور العبادة لآلخرين
 وأن أجهزة األمن وآمل أن ال يصدق أحد بأن هذه االنتهاكات إنما تأتي لمالحقة اإلرهاب، خاصة
والغريب أن تتكثف . الفلسطينية تتابع كل صغيرة وكبيرة وتقوم بأكثر مما هو مطلوب منها في باب األمن

نشاطات جيشكم هذه األيام في نابلس رغم أنها تشهد تنفيذ خطة أمنية فلسطينية مستمرة منذ شهور بلغت 
  .حد الشكوى من كونها تنتهك حقوق إنساننا الفلسطيني 
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تناقل وسائل اإلعالم لدينا تصريحات لعدد من قادتكم الذين يتزعمون الحملة اليوم، مفادها أن هناك وت
أهدافاً عديدة لهذه الحملة وعلى رأسها تقوية السلطة الفلسطينية وضرب البنية التحتية لحماس وإضعاف 

كنه أن يطمئنكم بفشل هذه لكن جميع المراقبين والمحللين، بل والمواطن العادي في فلسطين، يم. قدرتها
فهل إغالق دار لأليتام سيؤدي إلى . بل إنها لن تجني إال عكس ما أردتم. الحملة في تحقيق هكذا أهداف

إضعاف حماس، وهل إغالق روضة ومدرسة تالميذ سيؤدي إلى إضعاف حماس، وهل ضرب مصالح 
ر العبادة سيضعف حماس؟ المواطن العادي ومصادرة محله التجاري سيضعف حماس، وهل اقتحام دو

وهل اقتحام مؤسسات وزارية تابعة للسلطة كوزارة األوقاف ووزارة التربية والتعليم العالي هي أيضا 
  إلضعاف حماس؟

إنني هنا لست بصدد الدفاع عن أحد، إنما نحن في معرض فهم األمور على طبيعتها من غير خداع نفسٍ 
  .وال خداع بصر 

جيشكم بأوامر وتوجيهات من قادته السياسيين والعسكريين، لن يكون إال وقوداً فسلوك كهذا الذي يقوم به 
آخر للكراهية والشر والشرر ، فهل هذا ما يريده قادتكم؟ وهل هذا سيجلب األمن ويؤسس للسلم 

  !واالستقرار في المنطقة؟ يا له من تقدير خاطئ 
حساب حماس؟ ومن قال لكم بأن هذا يشكل ومن قال لكم بأن هذا السلوك يخدم السلطة الفلسطينية على 

دعماً للمعتدلين في الساحة الفلسطينية؟ لقد جاء دولة الدكتور سالم فياض بشخصه إلى مدينة نابلس معبرا 
بل وقد أعلن أن الحكومة الفلسطينية . عن رفضه إلجراءاتكم وعن تأييده للمواطنين في وجه تصرفاتكم

  . االنصياع لقراراتكم بإغالق المحال والمؤسساتستعوض المتضررين، بل وطالبهم بعدم
وهل استمعتم إلى المواطنين في نابلس وغيرها وعرفتم مواقفهم فوجدتم أنهم بدأوا بانتقاد حماس 
وااللتفاف حول السلطة الفلسطينية ومبايعتها بعد خطوتكم؟ ال، بل لعل العكس هو الذي حصل عندما 

دوى وجودها ولم ندفع لها الضريبة والتراخيص وما هذه بدأت الناس تتساءل عن دور السلطة وج
عليكم أن توقنوا أن حماس إذا امتد . االتفاقيات التي ال توفر الحماية القانونية لصاحب محل تجاري

نفوذها فإنما يمتد لسبب فيها ولطبيعة األشياء والصراع من جهة أولى، ولسبب فيكم بحكم تصرفاتكم 
فأنتم . عبنا من جهة أخرى، فضالً عن قتلكم لكل أمل في الحل والتسوية العادلةوإجراءاتكم القاسية بحق ش

ترفضون حل الدولة الواحدة من جهة، وتجهضون خيار حل الدولتين من جهة أخرى من خالل 
فما هو الخيار الذي أبقيتموه للفلسطينيين المعتدلين وغير المعتدلين . إجراءاتكم األحادية على األرض

ء؟ وما الذي قدمتموه حتى للسلطة التي تتباكون عليها وللسيد الرئيس الذي بلغ األمر ببعض على حد سوا
قيادتكم التلميح لعدم تمثيله للشعب رغم أنه رئيس منتخب من شعبه، ثم هل هذا المشكك منكم يؤمن بنتائج 

الفلسطينية هذه التقوية ثم هل طلبت منكم السلطة ! الديمقراطية الفلسطينية بحق وجاهز للتعامل مع نتائجها
المزعومة على شعبها؟ أم أنكم تتوهمون األمور وتقرأون أفكارنا بطريقتكم، وتسعون للتفكير نيابة عنا 

  سلطة ومعارضة؟ أم هي هواية تعميق الخالفات داخل شعبنا الستخدامها ذريعة إلجراءاتكم؟
جيشكم، هذا الجيش الذي بات يدخل لقد رسمت هذه الحملة في ذهن المواطن الفلسطيني صورة متجددة ل

الى المدن الفلسطينية ليال ولديه الشاحنات التي وظيفتها تحميل االثاث والبضاعة من المحال وأجهزة 
الكمبيوتر واألدوات الكهربائية التي نشتريها منكم، وتطور األمر مؤخراً العتقال الباصات ومصادرتها، 

م للمحاكمة بتهمة اإلرهاب، وهل سيتوقفون في حماس عن فهل باص التالميذ سيقد. من أمام البيوت
العمل بعد أن خسرت حركتهم خمسة باصات، ال تعود ملكيتها لها ابتداء، وهي الحركة التي يحتضنها 
ناسها ولها أصدقاؤها في كل مكان في العالم حتى حسب تقديرات قيادتكم؟ وهل حولتم جيشكم من جيش 

  ن قهر ومظالم إلى جيش سطو على البيوت والمؤسسات والوزارات؟احتالل رغم ما في االحتالل م
ثم هل قرر قادتكم التراجع الكامل عما تبقى من بقايا اتفاقيات مع الفلسطينيين بشأن مناطق السلطة 
الفلسطينية وصاحب النفوذ فيها؟ كنتم مع بداية االحتالل لمناطقنا قد شرعتم التعامل بموجب ما يسمى 
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ن، أما اليوم فان القرار الذي صدر بحق مول نابلس قد حول االراضي الفلسطينية الى بأمالك الغائبي
فهل أنتم تتكلمون عن العودة . ملكية للجيش اإلسرائيلي، األمر الذي لعل هوالكو لم يفعله من قبل

لالحتالل الصريح والضم والمصادرة، بينما نحن ننتظر الخالص من آخر وأطول احتالل في هذا 
  العصر؟

فإنني ال أرى األمور من الزاوية . إنني أجدني مضطراً للحديث بصراحة متناهية معكم ومع مواطنيكم
بل إنني أراها من زاوية التهرب من السالم العادل من . التي تعرضونها لنا ولمواطنيكم على حد سواء

لصراع على السلطة وإن ا. ناحية، ومن زاوية الهروب من مشاكلكم الداخلية باتجاهنا من ناحية أخرى
عندكم ال يجب أن يكون عبر الجرأة علينا وعلى حقوقنا بأشكال استعراضية عندكم ومأساوية بحق شعبنا 

.  
وإال فما الذي فعله الفلسطينيون كلهم، وليس حماس وحدها، ضد أمنكم في األيام بل والسنوات األخيرة، 

طة في الضفة بحملة أمنية يعلم بها القاصي حتى تقوموا بكل هذه اإلجراءات القمعية؟ لقد قامت السل
ولقد قامت حماس ومعها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالتوقيع على تهدئة متبادلة معكم . والداني

فما الذي تريدونه من الفلسطينيين فوق ذلك؟ بل لقد قبلت سائر . لقاء لقمة عيش المواطن المسكين
رنامج سياسي مشترك يمنح رئيس السلطة والمنظمة تفويضاً الفصائل الفلسطينية وبضمنها حماس بب

للتفاوض معكم، ثم وافقت حماس، وعبر الرئيس األميركي األسبق كارتر، على عرض أي اتفاق يتوصل 
. إليه الرئيس معكم على استفتاء شعبي وأنها ستقبل بنتيجة ذلك االستفتاء بشرط أن يكون نزيهاً وشامالً

لسطينيين سلطة وفصائل فوق ذلك؟ أنا ال أحدثكم باسم السلطة وال باسم هذا فما هو المطلوب من الف
فلكٍل منهم متحدثوهم الرسميون . الفصيل أو ذاك، ولست هنا أقصد الدفاع عن سياسات أي منهم

إنما أتحدث إليكم باسم المواطن الفلسطيني، بغض النظر عن وجوده في هذه . وناطقوهم اإلعالميون
  .ن كان ذلك يعنيكم بشيءالجهة أو تلك، إ

وإن ما تقومون به هذه األيام، يجعلنا نحن الفلسطينيين جميعاً، نرجح عدم جدية وجاهزية قيادتكم للسالم 
الحقيقي العادل، وهو ما يفسر سلوككم وإجراءاتكم على األرض باعتبارها هروباً إلى األمام من أي 

ت عكس ذلك؟ وهل أنتم مستعدون لمصارحة شعبكم فهل أنتم مستعدون إلثبا. استحقاق للسالم الحقيقي
قبل غيره بالحقيقة الكاملة؟ وهل أنتم مستعدون لعدم نقل منافساتكم ومناكفاتكم الداخلية إلى بيتنا الفلسطيني 

  لندفع ثمن استعراضاتكم وبطوالتكم الوهمية؟ وهل أنتم مستعدون للتفكير بالمستقبل بدل التقهقر للوراء؟
داعي ألن تجيبونا عليها، ولكن على أقل تقدير كونوا صريحين بخصوصها مع أنفسكم هذه األسئلة ال 

  .ومع شعبكم
وعليكم التوقف الفوري عن إجراءاتكم القمعية بحق شعبنا ومؤسساته ومعالجة ما صدر عنكم من 

  .خروقات وتعديات بحق المواطنين
  والسالم

  ١٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  الالمعقول في غزة .٥٩
   هويديفهمي

الحاصل في غزة يندرج بامتياز تحت الالمعقول، وذلك أمر سيئ ال ريب، لكن األسوأ منه أن نعتاد عليه                  
  .ونكف عن الدهشة لحدوثه، حتى نعتبره أمراً معقوالً

)١(  
زارتني في األسبوع الماضي صحافية أمريكية متعاطفة مع القضية الفلسطينية، وألقـت علـي الـسؤال                

يف سكت العالم العربي على حصار مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة ألكثر مـن               لماذا وك : التالي
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 وقبـل أن أجيـب      -عام، رغم علمهم بأن ذلك  من شأنه أن يدمر حياتهم ويعرضهم للموت البطـيء؟                
استطردت قائلة إن الصمت العربي على الحصار، الذي هو جريمة حرب وابادة مقنعة يصدمها ويحيرها               

 ولذلك قررت أن تقوم بجولة في العالم العربي بمناسبة مرور سنة على فرضـه، لكـي                 منذ عدة اشهر،  
  .تبحث عن إجابة للسؤال

. وافقتها على الفكرة األساسية التي تطرحها، وقلت إن العالم العربي ليس شيئا واحداً ولم يكن كله سـاكتا                 
رجة الممانعة أمام الضغوط الغربيـة      والقراءة المنصفة له تقتضي التفرقة بين األنظمة والشعوب، ثم إن د          

وفي غيبة الممانعة المنشودة فإن تلك الضغوط اصبح لها تأثيرها القوي فـي  . مختلفة فيه من بلد إلى آخر  
/ وكان ذلك واضحا حين قرر وزراء الخارجية العرب كسر الحصار في شهر سـبتمبر             . المنطقة العربية 

 اإلسالمية قرارا مماثال بعد شهر واحد، لكـن الـذين            ثم أصدر وزراء خارجية الدول     ٢٠٠٦ايلول عام   
مما قلتـه   . أصدروا القرارين عجزوا عن تنفيذهما بسبب الضغوط الغربية، واألمريكية منها بوجه أخص           

خنق القطاع على مرأى ومـسمع مـن        " اإلسرائيلية"أيضاً إن ذلك القرار الوحشي الذي أرادت به القيادة          
قت، حتى لم يعد يستفزهم حرمان فلسطينيي غـزة مـن الغـذاء والـدواء               الجميع ألفه الناس بمضي الو    

 شخص بسبب نقص الـدواء، وال احتـشاد المرضـى           ٢٠٠والوقود، وال أصبح يوجعهم موت اكثر من        
  .وذوي الحاجات امام المعابر

ء إنـه شـي   : وعلقت بأربع كلمات هـي    .  أخبرتني صاحبتنا األمريكية في النهاية بأنها لم تقتنع بكالمي        
  !مروع وال يصدق

)٢(  
ليس هذا هو الالمعقول الوحيد في المشهد الفلسطيني، ألنك حيثما وليت وجهك في جنباته وجدت نمـاذج                 

" اإلسـرائيليين "التي باتت حالالً بين الفلـسطينيين و      " المصالحة"خذ مثال حكاية التفاوض و    . أخرى مماثلة 
باح ومطلوب أن يتفاوض الرئيس أبـو مـازن مـع           ذلك بأنه م  . وحراماً على الفلسطينيين والفلسطينيين   

-حول القضايا العالقة، ومطلوب أيضاً أن يستمر التفاوض حتى اذا لم يحقق شيئاً              " اإلسرائيلية"الحكومة  
: ، ألنهم يحققون بذلك ثالثة اهداف هـي       "اإلسرائيليون" والمستفيد في كل ذلك هو       -حتى اآلن على األقل   

الهدف الثـاني انهـم     . لخارجي حيث يوهمونه بأن محادثات التسوية مستمرة      انهم يقومون بتخدير العالم ا    
أما الهدف  . خالل المفاوضات يبتزون الفلسطينيين ويحاولون الحصول على أكبر قدر من التنازالت منهم           

الثالث فهو انهم في الوقت الذي يخدرون فيه الجميع ويتفاوضون، يواصلون بأقـصى مـا يـستطيعون                 
  .تيطان وتغيير الحقائق على األرض، بحيث يصبح تحقيق حلم الدولة الفلسطينية مستحيالالتوسع في االس

في قطاع غزة، التي لم تحقق شيئا يـذكر للفلـسطينيين           " التهدئة"كما أن التفاوض مباح ومطلوب، كذلك       
خـول  المحاصرين حتى اآلن، ألن إذاللهم استمر ولكن بدرجة أخرى وما يقال عن فتح المعابر وتيسير د               

مستلزمات الحياة اإلنسانية لم يغير شيئا من جوهر الحصار، ألنه من بين تسعة آالف سـلعة كـان يـتم                    
  !بدخول تسع منها فقط" إسرائيل"استيرادها سمحت 

في التهدئة محققة، في حـين أن مـصلحة الفلـسطينيين           " إسرائيل"ال مبالغة في هذا الكالم ألن مصلحة        
فهي تريـد   . تضرب أربعة عصافير بحجر واحد    " إسرائيل"من خاللها فإن    إذ  . مشكوك فيها إلى حد كبير    

أن تطلق سراح جنديها األسير جلعاد شاليط، وهي تريد أن توقف إطالق الصواريخ التي سببت ازعاجـاً                 
تريد أيضاً أن تعمق االنقسام بين رام اهللا وغـزة،       ". إسرائيل"مستمرا لسكان بلدة سيدروت وسكان جنوب       

من ناحية رابعـة    . من االستفراد بالضفة وتدمير بنية المقاومة فيها      " إسرائيل"ة مع غزة ستمكن     ألن التهدئ 
من التفرغ وهي مطمئنة للتعامل مع المشروع النووي اإليراني، الذي تـصر            " إسرائيل"فإن التهدئة تمكن    

  .على أن تجد له حالً حاسماً قبل نهاية والية الرئيس بوش في آخر هذا العام
)٣(  
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آية ذلك أن كثيرين تفاءلوا أخيرا حين تحدث الرئيس ابـو           . لحرام أن يتصالح الفلسطينيون والفلسطينيون    ا
صـحيح أن   . حزيـران الماضـي   /مازن عن تلك المصالحة بين فتح وحماس في الرابع من شهر يونيو           

ء المـوقفين   االجتهادات تعددت في تفسير إطالقه للدعوة، وربط البعض بينها وبين شعوره باالحباط إزا            
هذا التفاؤل اخذ يتراجع بمضي     . ، إال أن الحفاوة بالمصالحة غطت على دوافعها       "اإلسرائيلي"األمريكي و 

فمن ناحية زارت المنطقة بعد كالم      . الوقت، حين الحت في األفق سحابات معتمة كادت تحجب تردداتها         
ومـن  .  معها ضغوطاتها المعهـودة    ابو مازن السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية، تحمل        

للقاء، مستعيرة خطـاب    " شروط"ناحية ثانية، بدأت بعض األصوات المحيطة برئيس السلطة تتحدث عن           
وكان واضحا أن هناك اطرافاً غير مرحبة بالمصالحة، وبدأنا ندخل في مرحلة            . ما قبل مبادرة أبو مازن    

، التي كان أبو مازن قـد       "بمبادرة صنعاء "لتزام  التسويف في العملية، عن طريق الحديث عن ضرورة اال        
اقنع بها القيادة اليمنية يوما ما فتبنتها، وكان البند األول فيها يدعو إلى إعادة كل األوضاع في غزة إلـى                    

 في مقابل ذلك كانت قيـادة       ٢٠٠٧حزيران ، / ما كانت عليه قبل حسم الوضع هناك  في منتصف يونيو          
، الذي كان البند األول فيه ينص على أن يتباحث الطرفان حول كيفيـة              "ءاتفاق صنعا "حماس تتحدث عن    

للتسليم، واالنصراف بال تفـاهم،     " حماس"والفرق بين االثنين هو أن المبادرة كانت تدعو         . تنفيذ المبادرة 
  .في حين أن االتفاق الذي وقعه ممثل أبو مازن يدعو إلى التفاهم حول الموضوع

، اثير لغط آخر هو رعاية المصالحة، وهـل تكـون           "االتفاق"أو  " المبادرة" حول   وإلى جانب اللغط المثار   
تحت مظلة الجامعة العربية ام تحت الرعاية المصرية، وقام أبـو مـازن بجولـة عربيـة ذات صـلة                    
بالموضوع، وحين مر بدمشق فإنه التقى مع ممثلي الفصائل الفلسطينية هناك وفوجئنا بأنه قـاطع خالـد                 

وحتى . لمكتب السياسي لحركة حماس، التي هي الطرف األساسي المفترض في المصالحة          مشعل رئيس ا  
يكتمل المشهد العبثي، فإن ابو مازن بعد أن رفض لقاء مشعل في دمشق، سافر إلى باريس لكـي يلتقـي         

  !اولمرت هناك
إنمـا  بعد مرور حوالي شهر ونصف شهر على كالم المصالحة، فإنها لم تتقدم خطـوة إلـى األمـام، و                  

ولم تستمر حيرتنا طويال، ألن عمرو موسى األمين العـام لجامعـة الـدول              . تراجعت كثيرا إلى الوراء   
وكان ذلك اثنـاء    . يرفض المصالحة بين فتح وحماس    " فيتو"العربية فضح السر، وقال صراحة أن هناك        

ورغم . ونيو الماضي  ي ٢٤انعقاد مؤتمر دولي حول األمن في األراضي المحتلة، الذي عقد في برلين يوم              
  .أنه لم يذكر الجهة صاحبة الفيتو، إال أن األمر لم يكن بحاجة إلى إفصاح

)٤(  
 ٧٠فال أحد يتصور مثال أن هناك أكثر من         . ال تتوقف الغرائب والعجائب غير القابلة للتصديق في غزة        

بـاتهم شـهريا    ألف موظف حكومي قاعدين في بيوتهم بال عمل منذ أكثر من عام في حين يقبضون مرت               
وهؤالء هم الموظفون الذين استجابوا لـدعوة حكومـة رام اهللا مقاطعـة             ).  مليون دوالر  ٥٠اكثر من   (

جميعهم من أعضاء فتح ألن األغلبية الساحقة من المـوظفين ورجـال األمـن    (الحكومة المقالة في غزة   
 ألـف موظـف     ٤٣يعمل به   ومن الناحية العملية فإن الجهاز الحكومي في القطاع         ). أعضاء في الحركة  

ومن الواضح أن سالح قطع الرواتب كان وال يزال أحد أسـلحة الـضغط              . يتلقون رواتبهم من دوائرهم   
 أنـه تعامـل مـع       -أو يبلغ ضده  -وحتى اآلن فإن كل من يثبت بحقه        . التي تمارسها رام اهللا ضد غزة     

ر الوسطاء استثناء قطاعي التعليم     وقد قيل لي إن مسؤولي القطاع حاولوا عب       . حكومة القطاع يقطع راتبه   
ولكن هذا الطلب رفض، األمر الذي أدى إلى إضعاف الخدمات التي يقدمها            . والصحة من حملة المقاطعة   

وكانت النتيجة مثال أن قطاع الصحة أصبح غير قادر على تشغيل سيارات االسعاف بـسبب               . القطاعان
 المستشفيات أصبحت غير قادرة على تقديم خدماتها        ، كما أن  "اإلسرائيلي"عدم توفر النفط جراء الحصار      

  .للمرضى بسبب مقاطعة بعض األطباء وأطقم التمريض التي دعت إليها حكومة رام اهللا
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من المفارقات ذات الداللة أيضاً أنه بعد أسبوع من إطالق أبو مازن دعوته للمصالحة مع حماس، فـإن                  
  .بب الشك في انتمائهم لحماس شخص في غزة بس٦٠٠حكومة رام اهللا قطعت رواتب 

أما األكثر غرابة من كل ما سبق فهو أن ذلك الصراع الذي لم يتوقف بدأ يحدث تـأثيره فـي النـسيج                      
ذلك بأن بعض المواطنين ذوي العالقة مع الحكومة بـدأوا فـي   . االجتماعي لألسر والعائالت في القطاع 

  .في رام اهللا وتُقطع رواتبهم" اسيةسمعتهم السي"تجنب االتصال بجماعة حماس، حتى ال تساء 
في األسبوع الماضي مر بالقاهرة الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة، وقال لـي إنـه                  
ذهب لكي يقوم بواجب العزاء في استشهاد أحد المقاومين، وفوجئ بأن ابن عمه رفض أن يصافحه حتى                 

 لعزاء آخر وفي الطريق صادف قريبا له، فتوقف لتحيتـه           وفي مناسبة ثانية كان ذاهبا    . ال ينقل عنه ذلك   
لكن الرجل أبدى حرجا في مصافحته، وأخبره أنه ذاهب إلى العزاء ذاته فاصطحبه معه ثم أنزلـه فـي                   

وحين تحريت  . مكان قريب من مكان العزاء، حتى ال يدخل االثنان معا، ويقطع راتب الرجل لهذا السبب              
 عاما قُطع راتبه ألنه زوج ابنته من عـضو          ١٢الميا يعمل باإلذاعة منذ     األمر من آخرين قيل لي إن إع      

في حماس، وأن بعض العائالت قطعت عالقاتها مع جيرانها لذات السبب، حيث كفوا عن مشاركتهم فـي             
أفراحهم وأحزانهم، حتى تستمر في تلقي رواتب  أبنائها من رام اهللا، بعدما أصبحت المـصافحة تهمـة،                  

أما . فتح يسوغ قطع األرزاق   " خيانة"في الصور مع أحد أعضاء حماس دليالً دامغاً على          وأصبح الظهور   
 صـدق  -في الصور فقد غدا عمالً وطنياً مشروعا وسعيا مقبوالً إلقرار السالم" اإلسرائيليين"الظهور مع  
  .أو ال تصدق

  ١٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  بين السلطة وحماس.. الحوار الشائك .٦٠

 يسيطالل عتر
 من االنفراج يخيم على الشرق األوسط ويسمح بمعالجة الملفات العالقة في أكثـر              "مناخا"يعتقد البعض أن    

من بلد، ويالحظ هؤالء أن ما يؤيد هذا االعتقاد المفاوضات السورية اإلسرائيلية التي تـزامن اإلعـالن                 
لفرنسي على سوريا، وكذلك ما يشاع عن       عنها مع اتفاق الدوحة الذي قدم حال لألزمة اللبنانية، واالنفتاح ا          

تقدم جدي في التعامل الغربي مع الملف النووي اإليراني، إلى صفقة إطالق األسـرى بـين حـزب اهللا                   
وهكذا ينبغي أن تشجع هذه البيئة من االنفراج على حل األزمة الفلسطينية العالقة منذ فـوز                .. وإسرائيل

من سنة إلى سيطرتها على قطاع غزة التـي أنهـت وجـود             حماس في االنتخابات التشريعية قبل أكثر       
 .السلطة التي يمثلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وقد كان الفتا في إطار هذا التحول إلى التهدئة واالنفراج أن يصدر من الرئيس الفلسطيني نفسه الموافقة                 
ية دعوة إلى الحوار مـع      على الحوار مع حماس بعدما ظل يرفض ذلك طوال األشهر الماضية ويربط أ            

 .عودة الوضع في غزة إلى ما كان عليه سابقا
المهم أن أطرافا فلسطينية كثيرة رسمية وغير رسمية تلقفت الدعوة إلى الحوار لتبحث في أطـر مغلقـة                  
كيفية المبادرة إليه واألسس المفترضة إلنجاحه، والنقاط الخالفية التي حالت دون نجاح التفاهمات السابقة              

وتعتقد بعض أوساط حماس أن الدعوة إلى الحوار والموافقة عليـه           .. ء في مكة أو القاهرة أو اليمن      سوا
من جانب السلطة دليل فشل عملية التسوية التي لم تقدم شئيا للفلسطينيين، كما أن المفاوضات التي تشجع                 

ولـم تتقـدم   ) ق أوسلواتفا (١٩٩٣واشنطن على االستمرار فيها مع الطرف اإلسرائيلي مستمرة منذ عام          
 . خطوة واحدة إلى األمام على طريق تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة

وكأن المطلوب من الفلسطينيين أن يستمروا في التفاوض مدى الحياة دون أن يعرفوا إلى أيـن سـيؤدي                  
ـ             -ذلك كله، لكن     ول اليـوم   وبغض النظر عن األسباب التي تدفع هذا الفريق الفلسطيني أو ذاك إلى القب

 فإن ما ينبغي االعتراف به أن األزمة حادة، وأن االنقسام في الـساحة              -بالتفاوض والحوار وليس األمس   
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الفلسطينية بين أكبر فصيلين فيها وهما تحت االحتالل، لم يسبق له مثيل في تاريخ النضال الفلـسطيني،                 
 غزة لجهة االنقسام بين سيطرة الـسلطة   كما أن هذا االنقسام خلق واقعا مماثال بين الضفة الغربية وقطاع          

على األولى وحماس على الثاني، وما أعقب ذلك من مالحقات وتضييق واعتقاالت قام بها كل طرف في                 
المنطقة التي يسيطر عليها ضد الطرف اآلخر، ويمتد االنقسام إلى الجانـب الحكـومي حيـث يتنـازع                  

تع باعتراف عربي وعالمي وبعالقـات مـع الواليـات          الطرفان شرعية التمثيل، فالسلطة في رام اهللا تتم       
 .المتحدة ومع إسرائيل

في حين تعاني حكومة حماس في غزة من الحصار والتجويع ومن احتماالت االجتياح اإلسرائيلي، وإلى               
هذا وذاك ثمة خالف عميق حول برامج برنامج السلطة السياسي وبرنامج حركة حماس، ففي حين ترى                

 ال تزال حركة    "المجتمع الدولي "لتفاوض هو االستراتيجية الوحيدة الممكنة بالتعاون مع        السلطة أن خيار ا   
حماس تعتقد أن خيار المقاومة له األولوية من أجل فرض التنازالت على العدو وتحقيـق االنتـصارات                 

 . التي يمكن أن تفرض تراجعه مثلما حصل في غزة
 والتباعد تعكس نفسها في أزمـة المـشروع الـوطني           وبين هذين الخيارين مسافة واسعة من االختالف      

 .الفلسطيني، وفي حالة التراجع وتشتت القوى التي تسود الساحة الفلسطينية
هل يمكن في ظل هذا االختالف والتباعد في االستراتيجيات أن يحصل الحوار بين فتح وحماس؟ وما هي                 

هل يمكن للحوار المنشود أن ينـزع فتيـل         النقاط التي ينبغي أن تطرح على جدول األعمال المفترض؟ و         
االزمة ويعيد الوضع الفلسطيني إلى المشاركة والتفاهم دون إلغاء خصوصية كل طرف؟ ثـم مـا هـي                  

 األهداف المشتركة والمصالح الوطنية العليا التي ستكون قاعدة مشتركة لتالقي الطرفين؟
ى هذا الحوار، إذ ثمة من يعتقـد أن مـن           تختلف اآلراء حتى في أوساط الباحثين الفلسطينيين حول جدو        

االستحالة الجمع بين طرفين يريد كل منهما الذهاب في اتجاه مختلف، وال يريـد أي منهمـا االعتـراف      
بشرعية اآلخر، ففي حين ترى حماس على سبيل المثال أن المشكلة تكمن في التغيير الذي حـصل قبـل                  

ي هيمنت طويال على الساحة الفلسطينية، وإلى عدم        سنوات وأدى إلى صعود الحركة على حساب فتح الت        
وجود إطار مؤسسي جامع للشعب الفلسطيني بعد العجز الذي أصاب منظمة التحرير الفلسطينية واختزال              
دورها بالسلطة الفلسطينية وعدم وجود الفصائل اإلسالمية فيها وفي مقدمتها حماس والجهاد اإلسـالمي،              

نجاح حماس لم يكن بفضل قوة تمثيلها بل بسبب فشل بعض رموز فتح             في حين ترى أوساط السلطة أن       
وفسادهم أثناء تحمل مسؤولياتهم في السلطة الفلسطينية، وأن ارتباطات حماس الخارجية هي التي تعرقل              

إذن، كيف يمكن في ظل أزمة الثقة بين الطرفين أن تـنجح الـدعوة إلـى                .. الوحدة الوطنية الفلسطينية  
م االتفاق على جدول األعمال المناسب الذي سيسهم في حل األزمة العالقة بـين الـسلطة                الحوار، وأن يت  

 .وبين حماس؟ هنا أيضا ثمة أكثر من وجهة نظر
فهناك من يدعو إلى التفاهم أوال على البرنامج الوطني الفلسطيني إلنجاز المصالحة، وإلى عقد أو ميثاق                

للمشروع الوطني الفلسطيني، ويؤكد أصحاب وجهة النظـر  وطني يلتزم به الجميع ويشكل مرجعية فعلية    
 فـي القـاهرة     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥هذه على ضرورة إعادة االعتبار إلى االتفاقات السابقة التي حصلت بين            

 ومكة ووثيقة الوفاق الوطني، على 
وفاعلة، أن يترافق ذلك مع تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها لتكون مرجعية شاملة               

لكن وجهة النظر األخرى ترى أن المشكلة أساسا في التدخل الخارجي الذي يمنع اللقـاء والحـوار، وأن         
من حاصر حماس بعد فوزها لم تكن السلطة الفلسطينية بل الخارج العربي والدولي، وأن من دعا إلـى                  

، وأن من يريد إسقاط     رفض الحوار بعد هيمنة حماس على غزة هي الواليات المتحدة قبل أي طرف آخر             
تجربة حماس هو من ينسب إليها االنتماء إلى محور التطرف والشر، وأن السلطة الفلسطينية ال تـستطيع   
مخالفة ضغوط القوى الخارجية اإلقليمية والدولية ألن وجودها مرهون بهذه القوى التي تقدم لها الـدعم                

 ..والحماية
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 الحوار بدوره صعبا، لكن قـدرة األطـراف علـى تحديـد             في ظل هذه المعادلة الصعبة والمعقدة يبدو      
التي يمكن التفاهم عليها من جهة والقدرة على الحـد          ) بين المقاومة والسلطة  (المصالح الوطنية المشتركة    

من التدخل الخارجي من جهة ثانية قد يشكالن السبيل الممكن في هذه المرحلة للحد مـن األزمـة التـي                    
 .ومن االنقسام الذي تعانيه قيادتهيعيشها الشعب الفلسطيني 

  ١٥/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 
  

  :كاريكاتير .٦١
  

    
  

  ١٥/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  


