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  حماس تُخضع ملف شاليط لدراسة معمقة وتحيط صفقة التبادل بسرية تامة  .1

ينية موثوقة  كشف مصادر فلسط   :رائد الفي  عن مراسلها من غزة    19/7/2008الخليج اإلماراتية   ذكرت  
تخضع في هذه األثناء ملف الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شـاليت              " حماس"أن حركة   

لدراسة معمقة داخل أطرها القيادية في الداخل والخارج، في ضوء النجاح الذي حققـه حـزب اهللا فـي                   
اتـت تفـضل التـروي      إن الحركة ب  " الخليج "ـوقالت مصادر مقربة من حماس ل      .صفقة تبادل األسرى  

إلنجاز الصفقة لتلمس اآللية التي انتهجها حزب اهللا، وفي محاولة منها للضغط كـي يلتـزم االحـتالل                  
  .حزيران الماضي/  يونيو19باستحقاقات التهدئة القائمة في غزة منذ 

قبل نحو أسبوعين مباحثات الصفقة التي ترعاها مصر، بـسبب عـدم التـزام              " حماس"وجمدت حركة   
الل باستحقاقات التهدئة، وقالت المصادر إن حماس لم تستجب لدعوة مصر لزيارة القاهرة األسبوع              االحت

  .الجاري النجاز صفقة التبادل، وفضلت التروي وبحث الملف
تشدداً كبيراً إزاء مطالبها وأعداد وتصنيفات األسرى الـذين تطالـب           " حماس"ورجحت أن تبدي حركة     

للسجون اإلسرائيلية من   " تبييض" عن شاليت، في ظل ما حققه حزب اهللا من           باإلفراج عنهم مقابل اإلفراج   
  .جميع األسرى اللبنانيين، وضمان اإلفراج عن فلسطينيين بعد أسابيع
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إلى رفع سقف مطالبها في حال استمرت سياسـة المماطلـة           " حماس"واستبعدت المصادر أن تلجأ حركة      
تغييراً على مطالبها، كونها تبحث عن انجاز يعـزز         " حماس"، غير أنها استبعدت أن تجري       "اإلسرائيلية"

  .مكانتها في الشارع الفلسطيني
أن حماس غير معنية بالمفاوضات في هذه المرحلة، وأنها         " إسرائيلية"وعلى الجبهة المقابلة، تقدر مصادر      

 الذي تستخلـصه    لحكمها في القطاع وتقدر بأن الربح     " ذخرا"تريد مواصلة احتجاز شاليت ألنها ترى فيه        
  .من ذلك اكبر من ميزة تحرير مئات األسرى

إن حماس تؤكد أنها ليست في عجلـة        "وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان لوكالة األنباء األلمانية          
 ".بفتح المعابر " إسرائيل"من أمرها بخصوص إتمام صفقة تبادل األسرى وأن األولوية هي وجوب التزام             

إلتمام صـفقة   " إسرائيل"على تقارير عن عرض فرنسي للتوسط بين حركته و        ورفض رضوان التعقيب    
هناك العديد من العروض األجنبية تقدمت بالفعل لحركة حماس للتوسط في هذا الملف لكن              "التبادل قائالً   

  ".الحركة ما زالت تحصر جهوده في الشقيقة مصر
ين وسيط دولي لتسريع المفاوضات، علـى       من جهته، دعا القيادي البارز في حماس خليل الحية إلى تعي          

  .غرار المسؤول األلماني جيرهارد كونراد الذي عينته االمم المتحدة للتوسط في الصفقة مع حزب اهللا
أيمن طـه القيـادي فـي        أن   :غزة أشرف الهور   عن مراسلها من     19/7/2008القدس العربي   ونشرت  

بـشكل كامـل،     ملف تبادل األسرى مع إسرائيل     "أغلقت" ان حركته    "القدس العربي " لـ    قال حماس أمس 
وأشار إلـى أن قـرار       ."، وهناك قرار بعدم الحديث عنه في وسائل اإلعالم        "السرية التامة "وأحاطته بـ   

، لكنه رفض الكشف على أي من األسباب التي دفعت الحركة التخـاذ هـذا               "عدة أسباب "حماس جاء لـ    
 أن وقف حماس الحديث عن الصفقة فـي وسـائل           "العربيالقدس  "ولكن مصدرا مطلعا أكد لـ       .القرار

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون االتصاالت الجارية بهدف إنهاء الـصفقة             ."ال يعني إغالق الملف   "اإلعالم  
  ."لذا ارتأت حماس وقف التصريحات للمحافظة على سير العملية"، وقال "وصلت إلى مرحلة متقدمة"

ستستفيد من قضية حزب اهللا في موضوع التكتم علـى صـفقة       " حركته   وفي هذا الموضوع أكد الحية أن     
بأسـرع وقـت    "وعبر الحية عن أمله بأن تنجز صفقة تبادل األسرى           ."تبادل األسرى حتى يتم انجازها    

إسرائيل لها اعتبارات   "وقال   .، لكنه شدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بشروط الفصائل اآلسرة          "ممكن
ل القضية ليست في الوسيط بقدر ما هي في العدو الصهيوني ومدى التزامه وقناعته              معينة لذلك نحن نقو   

  ."وإرغامه على شروط المقاومة
أعلنـت   مصادر فلسطينية مطّلعة، أن: رام اللّه أحمد شاكرعن مراسلها من     19/7/2008 األخبار   ونقلت
 سليمان، أنه لم يعد هنـاك       حركة حماس أبلغت وزير المخابرات المصري عمر      "، أمس، أن    "األخبار"لـ

". مجال إلبداء مزيد من النيات الحسنة تجاه التعنت اإلسرائيلي في قضية الجندي األسير جلعـاد شـاليط                
سليمان طالب مسؤولين في حماس، زاروا القاهرة أخيراً، بإظهار مزيد من النيات الحسنة             "وأوضحت أن   

، بحسب المـصادر نفـسها، الوسـيط        "حماس"لغ قادة   وأب". تجاه إسرائيل في ما يتعلق بانهاء ملف شاليط       
إسرائيل سترضخ اآلن أو الحقاً لشروط الحركة إلتمام صـفقة التبـادل، ولـن تـستطيع                "المصري بأن   

حماس طلبـت مـن الوسـيط       "وشددت المصادر على أن     ". إخضاع حماس لتنفيذ الصفقة بأقل المطالب     
، األمر الذي   " في إتمام صفقة التبادل فستزيد مطالبها      المصري نقل رسالة إلى إسرائيل، أنها إن لم تسرع        

  .استدعى تدخل سليمان
وفد حماس الذي قاده موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار، لمـح           "وكشفت المصادر، من جهة أخرى، أن       

، تمارسـها   "أمام سليمان إلى وجود ضغوط عليهم لتغيير الوساطة المصرية واستبدالها بفرنسية أو ألمانية            
حماس تخـشى أن تـسحب      "وأضافت أن   . اع العسكرية للحركة ومسؤوليها في السجون اإلسرائيلية      الذر

  ".، لعدم مضاعفة الخالفات مع القاهرة)الوسيط المصري(الملف من يده 
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  فلسطينية في األشهر القريبةوطنية يستبعد مصالحة  مركز الزيتونةلير استراتيجي دتق .2
تيجي سيناريوهات االنقسام والحوار في الساحة الفلسطينية، واألبعـاد         ير استرا درسم تق :  وكاالت -السبيل

المرتبطة بخيار الخيار الوطني الفلسطيني، مستبعداً حصول مصالحة وطنية فلسطينية في األشهر القليلـة             
فـي بيـروت، أن الـدعوة        "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "ير الذي أصدره    قدوأكد الت  .القادمة

 18 أخيراً، هي جزء من حوار مستمر بين الحركتين منذ أكثر مـن              "حماس" و "فتح"بين حركتي   للحوار  
عاماً، وأن اإلشكاالت األساسية العالقة بينهما لم تُحّل، حيث كانت المالحظة الرئيسة في تلك الحـوارات                

يـان الـصهيوني    أن قيادة فتح لم تكن تلجأ إليها إال عندما تكون مضطرة لذلك، إما للظهـور أمـام الك                 
والمجتمع الدولي بأنها تمثل كل الفلسطينيين، أو لتوفير الغطاء لتمريـر صـفقات سياسـية، أو لتهدئـة                  

  .األوضاع بانتظار اجتياز مرحلة أو استحقاق معين، حسب تقديرات واضعيه
  الحوار وآفاق المصالحة الوطنية

الحوار بين فتح وحماس    "موز الجاري حول    ، لشهر ت  "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "ير  دوأكد تق 
، والذي شارك في إعداده عشرون متخصصاً وباحثاً في الشأن الفلـسطيني، أن             "وآفاق المصالحة الوطنية  

وفضالً عـن أزمـة الثقـة       .  تفتقران إلى وجود مرجعية أيديولوجية أو مؤسسية مشتركة        "حماس" و "فتح"
واألمريكية ال تزال تمثل عنصراً مؤثراً في صـناعة القـرار           بينهما؛ فإن الضغوط الخارجية الصهيونية      

  .الفلسطيني
ير، أن استمرار حالة االنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية بـين الفـصيلين             دومن الواضح، حسب التق   

األكبرين فيها، يلحق ضرراً بالغاً بالقضية الفلسطينية، كما يعطّل سير كال الطرفين قـدماً فـي أي مـن                   
وعليه؛ فإن هناك ضرورة ملحـة لمعالجـة أسـباب االنقـسام الداخليـة              . شروعي المقاومة والتسوية  م

  .والخارجية، خصوصاً وأن مجمل العوامل الدافعة باتجاه الحوار، تتفوق على العوامل المعيقة له
أي شـكل يـتم     ير امكانية حصول أية مصالحة وطنية شاملة، في األشهر المقبلة، وأكد أن             دواستبعد التق 

 لتمرير المرحلة، استجابة لعدد من العوامل الداخليـة         "تكتيكياً"التوصل إليه من أشكال المصالحة سيكون       
  .واإلقليمية والدولية

  جوالت الحوار السابقة وخلفياتها
، وفي  1990 كان في صنعاء في آب       "حماس" و "فتح"ير إلى األذهان أن أول حوار رسمي بين         قدوأعاد الت 

 عقد لقاء بينهما في الخرطوم، وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات يرغب في انضمام حمـاس                1991آب  
إلى المنظمة والمجلس الوطني المرتقب في الشهر التالي والذي كان بصدد اتخاذ قرار المـشاركة فـي                 

نيهما فـي  ، وثا1992ثم عقد لقاءان متتاليان، أولهما في تونس في أواخر سنة         . مؤتمر التسوية في مدريد   
، حاولـت   "حماس" عقد حوار بين السلطة الفلسطينية و      1995 وفي نهاية    .1993 الخرطوم في مطلع سنة   

 بالمشاركة في انتخابات الحكم الذاتي، أو علـى األقـل           "حماس" الموجودة في السلطة إقناع      "فتح"خالله  
 االنتخابات،  "حماس"اطعت  وبالفعل فقد ق  .  إلفشال االنتخابات  "حماس"الحصول على ضمانات بعدم سعي      

؛ لم تعد السلطة التي ترأسها      2000 وحتى انتفاضة األقصى عام      1996ومنذ  . لكنها التزمت بعدم إفشالها   
 وقوى المعارضة، بعدما تمكنت من بـسط سـيطرتها علـى            "حماس" تشعر بضرورة الحوار مع      "فتح"

  .1996 في ربيع " لحماسضربة قاسية" تقديرمناطقها، وبعدما تمكنت من توجيه ما سماه ال
 2003، ثم فـي مطلـع       "حماس" و "فتح" عقدت مفاوضات القاهرة بين      2002 نوفمبر   /وفي تشرين الثاني  

، انعقدت جولة الحوار فـي القـاهرة        2005 مارس /وفي آذار . ونهاية العام ذاته بمشاركة كافة الفصائل     
فلسطيني ينص على الحق فـي مقاومـة         وباقي الفصائل، حيث تم تبني برنامج        "حماس" و "فتح"بمشاركة  

كما تم االتفـاق علـى إجـراء انتخابـات          . االحتالل، وعلى اإلعالن عن تهدئة تستمر حتى نهاية العام        
تشريعية، وعلى القيام بإعادة تنظيم منظمة التحرير وإصالحها وفق أسس تُمكِّن جميع القوى الفلـسطينية               

  .من االنضمام إليها
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 في االنتخابات التـشريعية؛ فـرغم تعـددها ونقاشـاتها الطويلـة             "حماس" فوز   أما الحوارات التي تلت   
، 2007، وإلى اتفاق مكة في عـام        2006المستفيضة، ورغم توصلها إلى وثيقة الوفاق الوطني في عام          

  .فإن نتائجها ما لبثت أن ذرتها رياح الممارسات على األرض واالنفالت األمني واالغتياالت
  ميقةأسباب االنقسام ع

ير االنتباه إلى أنه على الرغم من أن حدوث حالة االنفصال بين الضفة والقطـاع جـاء مـع                   دولفت التق 
، 2007 عسكرياً على قطاع غزة فـي منتـصف حزيـران    "حماس"األحداث التي انتهت بسيطرة حركة  

            أسباب االنقسام الحقيقـي     واإلجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا رداً عليها؛ إالّ أن 
غياب المرجعية األيديولوجية المشتركة التي تجمع      "، في   تقديرأعمق من ذلك، وتتلخص، حسب واضعي ال      

بين الطرفين، وبالتالي عدم وجود ما يحدد ما هو ثابت ال يقبل المساومة، وما يمكن أن يخضع للتكتيـك                   
ال على البرنامج السياسي لكال الطـرفين، وعلـى         وهو األمر الذي ينعكس بطبيعة الح     . "وتقدير المصالح 

تحديد األولويات، وعلى مقدار التنازالت التي يمكن تقديمها، وعلى رؤيتهمـا التكتيكيـة واالسـتراتيجية            
لمشروعي المقاومة والتسوية، وغياب المرجعية المؤسسية التي يفترض أن يحتكم إليهـا الطرفـان، وأن               

. ي، وآليات التداول السلمي للسلطة، وشرعية تمثيل الـشعب الفلـسطيني          تضبط آليات اتخاذ القرار الوطن    
حيث إن منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل مظلة مقبولة من كال الطرفين تعاني من تراجع دورهـا،                 
وضعف تأثيرها في الواقع الشعبي الفلسطيني، وشيخوخة مؤسساتها القيادية، وتهميشها لصالح مؤسسات            

إضافة إلى عدم تمثيلها لكافة االتجاهات السياسية على الساحة الفلسطينية، نظراً لعدم            . طينيةالسلطة الفلس 
وجود تمثيل للقوى الصاعدة التي أصبحت تشكل قوة أساسية على تلك الساحة فيها، وخـصوصاً حركـة        

ـ            .. "حماس" سابقة ال  ويلحق بذلك غياب الثقة بين الطرفين، خصوصاً أن تجارب الحوارات واالتفاقات ال
 ما زالت محكومة بعقلية الهيمنة واحتكـار        "فتح" يرى أن    "حماس"تشكّل دافعاً للثقة، فالكثير من عناصر       

السلطة، وعدم توفير فرصة حقيقية إلعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، كما أنهم ال يثقـون بقيـادة                 
زالت واالعتراف بالكيان الـصهيوني،     حركة فتح للمسار السياسي الفلسطيني، خصوصاً بعد مسلسل التنا        

ـ       . والتنسيق األمني معها، وتوقيع اتفاق أوسلو وتبعاته        "فتح"إلى جانب اتهام العديد من العناصر القيادية ل
 ضبط عناصرها فـي حـال أي اتفـاق مـع            "فتح"بالفساد، وتشرذم الحركة وترهلها، مما يصعب على        

 للمـسار الـسياسي الفلـسطيني،       "حمـاس " بقيادة حركـة     "فتح"كما ال يثق الكثير من عناصر       . "حماس"
ويتهمونها بعدم الواقعية والتسبب في تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني، وعدم امتالك حلول عمليـة               

  .تقديرللتعامل مع مشكالت الشعب وهمومه، وبتعطيل مسار التسوية وحلم الدولة الفلسطينية، كما قال ال
  ي في الخالفدور جوهري للعامل الخارج

 العامل الخارجي جوهرياً في الخالف، وقال إنه يتجسد في صـورة تـدخالت وضـغوط                تقديرواعتبر ال 
وجاء فيه أن التدخالت السياسية تـأتي مـن خـالل الـشروط الـصهيونية               . سياسية وأمنية واقتصادية  

 إال  "حمـاس "ر مع   واألمريكية على الحوار، والضغط على رئيس السلطة محمود عباس لمنعه من التحاو           
في حال استجابت لما تسميانه شروط المجتمع الدولي، وعلى رأسها االعتـراف بالكيـان الـصهيوني،                

  .والتخلي عن سالح المقاومة
أما التدخالت األمنية الخارجية؛ فتأتي من خالل الخطط والبرامج والتمويل لتقوية أجهزة األمن الفلسطينية              

كما يتم استخدام الحوافز االقتصادية والدعم المادي أحياناً، وأسـاليب          . اودفعها لمواجهة المقاومة وقمعه   
الحصار والتدمير والمصادرة أحياناً أخرى، من أجل تركيع الشعب الفلسطيني، أو تغليب طـرف علـى                

  .آخر
  ثالثة سيناريوهات متوقعة
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الحـالي، أو الـذهاب باتجـاه        ثالثة سيناريوهات قال بأنها متوقعة، أولها استمرار االنقسام          تقديروقدم ال 
مصالحة وطنية شاملة باعتبارها درعاً للطرفين، أو المصالحة التكتيكية وهو األقـرب للحـدوث بتقـديم        

  .تنازالت متبادلة لكنها شكلية ومؤقتة
، وإقرار كل طرف باألخطاء التـي       "حماس" و "فتح" إجراء مراجعات داخلية لدى كل من        تقديرواقترح ال 

وة تسهم في إعادة الثقة بينهما، وإعادة توحيد مؤسسات السلطة فـي الـضفة الغربيـة                أقدم عليها، كخط  
وقطاع غزة، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية، وتشكيل حكومة وحدة انتقالية تمهـد                

  .إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
 على نقلها إلى الضفة الغربية، واتخاذ الفصائل         أيضاً تثبيت التهدئة في قطاع غزة، والعمل       تقديرويقترح ال 

الفلسطينية األخرى، كحركة الجهاد اإلسالمي وفصائل اليسار، زمام المبادرة، والعمل على دفع الطرفين             
للعودة إلى الحوار، ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في دفع الطرفين باتجاه الحوار، والـدخول فـي                

اب األساسية لالنقسام، ويعمل على معالجتها، ويكون مبنياً على مـا تـم             حوار هادئ ومعمق يبحث األسب    
، ويـشمل إلـى     )، وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق مكة     2005اتفاق القاهرة   (التوصل إليه سابقاً من اتفاقات      

جانب حركتي فتح وحماس مختلف القوى السياسية في الساحة الفلسطينية، وإلى جانبها منظمات المجتمع              
  .، وتشكيل هيئة مصالحة وطنية تضم مختلف القوى السياسية وعدداً من الشخصيات االعتباريةالمدني

  15/7/2008السبيل األردنية 
  

  نائب رئيس المجلس الوطني يحض عباس ومشعل على التعالي عن الجراح ونبذ الخالفات .3
 للـرئيس   مـشتركاً  وجه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعـة نـداء           :وكاالتال -عمان

التعالي عن  "الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل دعاهما فيه الى              
 والجلوس بشكل مشترك بعقول وقلوب منفتحة وبدون أي اشتراطات مـسبقة            الجراح ونبذ الخالفات جانباً   

 وإيجاد الحلول الكفيلـة بإنهـاء       جل إرساء وتدعيم أسس الوحدة الوطنية     أوالبدء بحوار وطني شامل من      
وقال قبعة في النداء المفتـوح      ". حالة االنقسام التي تترسخ يوما بعد يوم ان لم يتم تداركها ووضع حد لها             

كفـى أيهـا    ( عبر بيان وجهه لعباس ومشعل من مقر المجلس في عمان الليلة قبل الماضية تحت عنوان              
 سواء في قطـاع      وها هو شعبنا يدفع الثمن غالياً      ،وب الحناجر  لقد بلغ السيل الزبى وبلغت القل      ،)الرئيسان

 أو في الضفة المقطعة األوصال والجدار الذي يقتلع أكثـر مـن              ودولياً  وعربياً غزة المحاصر إسرائيلياً  
نصف أراضي الضفة الغربية واالستيطان ينتشر في كل األرض الفلسطينية في نفس الوقت الذي اسـتفاد   

 واستثمرها لصالحه واستمر بالتنكيل بالـشعب الفلـسطيني قـتال            من خالفاتنا كثيراً   "لإسرائي"فيه عدونا   
  "وحصارا واعتقاال وتشريداً

اعرف أن لكل منكما مبرراته ومسوغاته ولكنها كلها مع االحترام تتضاءل وتصغر أمام             "وجاء في البيان    
 إلى متى ستستمر هذه الحالة التي لم        "وتساءل قبعة  "؛ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أيدي االحتالل       

، وأكد قبعة في ندائه ان ال       "؟يشهد التاريخ الفلسطيني لها مثيال على مدى سنوات نضاله منذ مطلع القرن           
واقترح قبعـة أن يكـون      " إال بالبدء بحوار وطني شامل بدون شروط إلنهاء االنقسام           ،خيار وال مخرج  

ان الدعوات القادمة من اإلخوة واألصدقاء من اجل الحوار ليست           وقال   ،الحوار في مقر الجامعة العربية    
  ".أهم من النداء الوطني الداخلي ومن المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

  19/7/2008الشرق القطرية 
  

  المفاوضات مهددة بالفشل بسبب تصاعد العدوان: منظمة التحرير .4
نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مـن أن المفاوضـات بـين      حذرت أمانة سر اللج    ":الخليج"نابلس  

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي مهددة بالفشل واالنهيار المؤكد قبل نهاية العام، محملة حكومة االحـتالل              
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 صدر عن أمانة السر تطرق إلـى مجمـل عمليـات العـدوان              روجاء في تقري   .المسؤولية الكاملة عنه  
وتيرة القمع واالستيطان تصاعدت في األراضي الفلسطينية، حيث انتـشرت االعتـداءات            اإلسرائيلي إن   

المتكررة على المدن والمؤسسات الفلسطينية الرسمية واألهلية، كما تسارعت وتيرة االسـتيطان سـواء              
مة وأوضحت المنظ . بتوسيع المستعمرات القائمة أو إقامة أخرى جديدة في الضفة بما فيها القدس المحتلة            

 أظهرت صورة قاتمة ومقلقة فيما يخص عدوان االحتالل،         "سأنابولي"أن األشهر الستة التي لحقت مؤتمر       
  . جرحى أغلبهم من المدنيين1706 شهيداً و467 اعتداء خلَّف 2000حيث وقع أكثر من 

  19/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

 المالسلطة الفلسطينية تطالب برعاية وضمانات دولية ألي اتفاق س .5
وقال نمـر  . طالبت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتقديم ضمانة ألي اتفاق مع اإلسرائيليين   : رام اهللا 

إن الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية يتطلب بشكل عاجل وملـح           "اد مستشار الرئيس الفلسطيني     حم
ان أي اتفاق يجب أن يكون      "ضاف  ، وا "موقفا دوليا جديا وفعليا يثمر نتائج عملية وملموسة على األرض         

واثناء زيارة اليطاليا التقى خاللها بالفعاليات الفلـسطينية، قـال           ".تحت رعاية وضمانة المجتمع الدولي    
اد ان القيادة الفلسطينية تجري المفاوضات على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سـيادة فـي                 حم

نقوم بجهود كبيرة مـن     "، وتابع   "واضح وصريح ومعلن  "ي  ، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطين     1967حدود  
اجل تنفيذ وتطبيق التزاماتنا كما تنص عليها المرحلة األولى من خريطة الطريق، وقد قمنـا بانجـازات                 

في الواقع لم يتغير شيء     "اد الجانب االسرائيلي بعرقلة الوصول الى اتفاق، وقال         واتهم حم ". كبيرة وكثيرة 
ائيلية ولم تقم الحكومة اإلسرائيلية بإيقاف االستيطان أو إزالة الحـواجز العـسكرية أو              في السياسة اإلسر  

ال توجد مستوطنات قانونيـة وأخـرى       "وهاجم حماد االستيطان قائال      ".إطالق سراح األسرى والمعتقلين   
يد تقوم  غير قانونية، فجميع المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية وغير قانونية، وكل عمل استيطاني جد            

 ".به الحكومة اإلسرائيلية هو عقبة جديدة في طريق السالم
 19/7/2008الشرق األوسط 

  
  حرية أسرانا تُنتزع بالتبادل ال بحسن نية اإلسرائيليين: سير عبد الجابر الفقهاءاألنائب ال .6

قهـاء، عـن     أعرب النائب الفلسطيني، األسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي، عبد الجـابر الف            :رام اهللا 
اإلنجاز الكبير الـذي حققتـه      "بـ البرلمانية،" كتلة التغيير واإلصالح  "سعادة النواب األسرى من أعضاء      

لقد أغلـق اللبنـانيون     "وقال   ".المقاومة اإلسالمية في لبنان من خالل صفقة التبادل األخيرة مع االحتالل          
 قوانا الوطنية والتنظيمات الفلسطينية     ملف السجون مع سلطات االحتالل بفعل المقاومة وصمودها، وعلى        

أن تتعلّم الدرس جيداً، فال يمكننا أن نغلق ملف االعتقاالت في سجون االحتالل ما دام في هـذا الـشعب                    
الحلـول  "ورأى الفقهاء، في تصريح تم تسريبه من سـجنه، أن            .، وفق تعبيره  "طرف يقاوم وآخر يساوم   

 حسن النية من قبل االحتالل؛ لم تجلب لـشعبنا سـوى إطـالق              االنهزامية والمبنية على توسل مبادرات    
، "سراح أعداد محدودة جداً من األسرى، ووفق معايير متأخرة على سلم أولويات شعبنا وحركته األسيرة              

  .كما قال
  18/7/2008 قدس برس

  
  ال وجود ألي معتقل سياسي في سجون غزة: المقالةالمتحدث باسم الداخلية  .7

لداخلية الفلسطينية وجود أي معتقل في سجون غزة على خلفية سياسية، واعتبرت أن              نفت وزارة ا   :غزة
حديث حركة فتح في رام اهللا عن معتقلين سياسيين لديها في سجون غزة مجرد محاولة مكشوفة للتغطية                 

مية على االعتقاالت التي تقوم بها األجهزة األمنية في رام اهللا ضد قادة المقاومة ورموز الحركة اإلسـال                
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حكومة المقالة في قطاع غزة إيهاب الغصين       الوأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في        .في الضفة الغربية  
كافـة  : " من أي معتقل سياسي، وقال     أن سجون غزة خالية تماماً    " قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     

فهو مبدأ رفضناه في الـسابق      االعتقاالت الموجودة لدينا هي من النوع الجنائي، أما االعتقاالت السياسية           
 46وال نمارسه اليوم على اإلطالق، حتى قائمة األسماء التي قدمتها حركة فتح للفصائل والتي تـضمنت                 

 من معتقليها في غزة تبين أن منهم متهمين بقتل شرطي في معسكر الشاطئ، وآخرين متهمين بقتل                 اسماً
 مع قوات االحتالل، ومنهم أسماء غير موجودة في          حسين أبو عجوة، ومنهم متهمون بالتخابر      .الداعية د 

، ومنهم أسماء تورطوا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة فـي ملعـب                 السجون أصالً 
، على حـد    "فتح"فلسطين، هذه هي الحقيقة الكاملة للمعتقلين عندنا في غزة ممن يقولون بأنهم من حركة               

الحقوقية والصليب األحمر، بل وحتى وسائل اإلعالم لزيارة السجون         لقد دعونا المنظمات    : "وقال .تعبيره
 مع رغبة أعضاء المجلـس التـشريعي لزيـارة          لترى أوضاع المعتقلين على األرض، وتعاطينا إيجابياً      

  ."السجون، وليس لدينا ما نخفيه على اإلطالق
  18/7/2008 قدس برس

  
  شرِّف بشروط المقاومةنحن على موعد قريب مع إنجاز تبادل م: المصريمشير  .8

، مسيرة جماهيرية شارك فيها المئات من المواطنين في مدينة غزة، انطلقت            "حماس"نظمت حركة   : غزة
، من مساجد مدينة غزة، باتجاه المجلس التشريعي الفلـسطيني غربـي            )18/7(بعد صالة الجمعة اليوم     

. سوداني عمر البشير، ومتضامنة معـه     وقد ردد المشاركون شعارات مناصرة وداعمة للرئيس ال        .المدينة
كما بارك المشاركون في مسيرتهم التي جابت شوارع المدينة، صفقة تبادل األسرى التي تم تنفذيها بـين                 

  ".حزب اهللا"سلطات االحتالل الصهيوني و
وندد المشاركون أيضاً بحملة االستهداف المتواصلة في الضفة الغربية ضد األهالي والمواطنين، خاصـة              

، سواء من قبل قوات االحتالل الصهيوني أو من جانـب األجهـزة األمنيـة               "حماس"ضد أعضاء حركة    
  .الخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عباس

؛ قدم القيادي البرلماني مشير المصري، ممثل حركـة حمـاس فـي المجلـس            "حماس"وفي كلمة حركة    
سرى اللبنانيين والفلسطينيين األبطال المفرج عنهم      األ"التشريعي الفلسطيني، التهنئة نيابة عن الحركة إلى        

وأهاليهم وذويهم من سجون االحتالل الصهيوني، وعلى رأسهم عميد األسرى اللبنانيين المحـرر سـمير      
كخيـار اسـتراتيجي السـتعادة     "على خيار المقاومـة     " حماس"وجدد المصري تأكيد     .، كما قال  "القنطار

، مـشدداً علـى أن     "ت الفلسطينية، وتحرير األسرى من سجون االحـتالل       الحقوق السليبة، وإحقاق الثواب   
خيارات المقاومة كثيرة ومتعددة، وعلى رأسها أسر الجنود الصهاينة لمبادلتهم بأسرى في سجون القهـر               "

  .، وفق تأكيده"واإلذالل الصهيونية
نحن "، وقال   "لألسرى بإذن اهللا  وفي طليعتها حماس؛ ستوفي بعهدها      "وأكد القيادي الفلسطيني أن المقاومة      

 ".على موعد قريب بإنجاز صفقة تبادل مشرفة بشروط المقاومة
  18/7/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   اليط في صفقة ش"إسرائيل " تدرج أسماء األسرى األردنيين لدى"حماس: "ميسرة ملص .9

ـ       : لقمان اسكندر  -  عمان ودين األردنيـين فـي المعـتقالت       نقل مقرر اللجنة الوطنية لألسـرى والمفق
األسرى األردنيـين   "ممثل حركة حماس بأن      أسامة حمدان    اإلسرائيلية المهندس ميسرة ملص على لسان     

سيكونون ضمن قائمة األسرى الذين يتم التفاوض عليها مع إسرائيل وخاصة من ذوي المؤبدات واألحكام           
يان الصهيوني بجميع ما اتفق عليـه ضـمن اتفـاق           العالية، وان المفاوضات حاليا متوقفة حتى يلتزم الك       

  ".التهدئة ومنها فتح المعابر
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 القائمة النهائية ألسماء األسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت اثر اجتماعه           حمدانوكان ملص سلم    
معه في مكتبه في لبنان، وذلك في اعقاب مشاركة ملص في مهرجـان اسـتقبال األسـرى اللبنـانيين                   

  .ين والذي أقامه حزب اهللا في الضاحية الجنوبية بلبنانالمحرر
  19/7/2008البيان اإلماراتية 

  
  لم تطلب من فرنسا الوساطة التمام صفقة األسرى " حماس ":أسامة حمدان .10

عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلها فـي   أن بيروتمن  18/7/2008قدس برس ذكرت وكالة   
من صـفقة تبـادل     " حماس"أن موقف   " قدس برس "حات خاصة لـ    بيروت أسامة حمدان أكد في تصري     

نحن لم نحـاول اسـتبدال الوسـيط        : "األسرى لم يتغير ال في المطالب وال من الوسيط المصري، وقال          
المصري على اإلطالق في مسألة صفقة تبادل األسرى، بل إن الفرنسيين هم الذين عرضوا الوساطة ولم                

والحقيقة أنه بعد نجاح الوسيط الدولي في اتمام صفقة تبادل          . هذا الشأن ب" حماس"يكن هنالك أي طلب من      
األسرى بين حزب اهللا وإسرائيل تعالت أصوات بعض الفلسطينيين وعوائل األسرى التي تطالب الحركة              

مـن  " حماس"وجدد حمدان موقف  ".بأن تتم االستعانة بالوسيط الدولي، وحماس لم تتخذ قرارا بهذا الشأن          
الصفقة التي تم تنفيذها مع حزب اهللا تؤكد أن         "  مرتقبة لتبادل األسرى مع اإلسرائيليين، وقال إن       أي صفقة 
معقولة، ونحن لسنا بصدد مراجعة موقفنا وال مراجعة األسماء التي قدمناها، هذه قائمـة              " حماس"مطالب  

  ".محقة وعادلة وإن تماطل اإلسرائيليون
والحكومة السورية، وأكد أن العالقة بينهما " حماس" بين على صعيد آخر نفى حمدان وجود أي جفوة

إلى بيروت ليس إال " حماس"أمتن بكثير مما يتوقع الكثيرون، وأن الحديث عن طلب سوري بنقل مكاتب 
  .حديث استخبارات إسرائيلية ال أساس له على أرض الواقع، على حد تعبيره

" حماس"مني علي عبد اهللا صالح بشأن الحوار بين وعما إذا كان هناك أي جديد في مبادرة الرئيس الي
لقد ثمن : "بعد أن طالب بأن ترعى قطر هذا الحوار أسوة برعايتها للحوار اللبناني، قال حمدان" فتح"و

وأكد أنه سيواصل جهوده مع اقتراحه لدور قطري في هذا " حماس"الرئيس علي عبد اهللا صالح موقف 
، لكننا نعتقد أن الرئيس محمود عباس لم يكن جادا في الحوار، وهو الموضوع، ونحن رحبنا بهذا الدور

" حماس"عندما طرح الحوار طرحه للتخلص من ضغوط الشارع الفلسطيني الذي يطالب بالحوار مع 
وللتخلص من االحراج العربي، لكنه في حقيقة األمر ال يملك ال القدرة وال الجرأة وال الشجاعة للخروج 

كية التي أعلنتها وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس وهي االعتراف عن الشروط األمري
  .، على حد تعبيره"بإسرائيل وإنهاء المقاومة والموافقة على التسوية

أفادت مصادر فلـسطينية أن  : عبد القادر فارس، غزة نقالً عن مراسلها في    19/7/2008عكاظ  وأوردت  
 ]الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنـسية      [ماس إلنهاء ملف شاليط    وح "إسرائيل"فرنسا عرضت التوسط بين     

 عارضت الفكرة الفرنسية رغم أن حماس لم تبد         "إسرائيل"مقابل االفراج عن أسرى فلسطينيين، غير أن        
  . أي اعتراض عليها

  
   عاما20ًمجمل عمليات كتائب القسام خالل  .11

  إحصائية شاملة لعمليات القسام في الضفة والقطاع
عدد الصواريخ والقذائف عدد العمليات طقةالمن  خسائر العدو البشرية

 الجرحى قنص القتلى
 1375 96 346 7587 3975 قطاع غزة

 4360   3   924  11  587 الضفة المحتلة
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 5735   99   1270   7598   4562 المجموع
 

  إحصائية عمليات القسام في الضفة والقطاع بالتفصيل
تـــصنيف خسائر العدو البشرية

عـــــدد نوع العملية العمليات
 العمليات

عدد الـصواريخ
 الجرحى قنص القتلى والقذائف

 3371  0 617  0 89  استشهادية
 413  0 136  0 357 اشتباك مسلح

 96  0 68  0 38  اقتحام مستوطنة
 414  0 192  0 271  كمين مسلح

 506  0 77  0 477  تفجير عبوات ناسفة
 0  99 2  0 90 عمليات قنص

أبرز أنواع
 العمليات

 76  0 47  0 41  عمليات إغارة
 156  0 7  4499 1194 قصف قذائف هاون

 409  0 13  2255  1256  قصف صواريخ القسام
 RBG 267  320  6 0 37قذائف 
 12  0 0  281 193  "ياسين"قذائف 

  عمليات
الــسابحات
 القسامية

 14  0 0  243  201  صاروخ بتار
أسر جنود أو احتجـاز

 45  0 24  0 22  رهائن

 115  0 27  0 10  سيارة مفخخة
 8  0 9  0 6  تصفية عمالء
 0  0 0  0 2  إصابة طائرة
 37  0 10  0 10  عملية دهس

عمليـــات
أخــــرى

 متفرقة

 26  0 35  0 38  عملية طعن
 5735   99   1270  7598   4562   المجموع

 2008يوليو / فلسطين المسلمة تموز
  

  خططت الغتيال بوش" القاعدة"تزعم اعتقال خلية فلسطينية لـ " إسرائيل" .12
في بيان اعتقال ستة فلسطينيين من ) شين بيت(اعلن جهاز االمن الداخلي االسرائيلي : القدس المحتلة

، مضيفاً ان احدهم جمع "القاعدة"تنظيم ، وتوجيه اتهام لهم بمحاولة تشكيل خلية ل48القدس ومناطق الـ
معلومات اولية تهدف الى اسقاط طائرة هليكوبتر تقل وفد الرئيس جورج بوش خالل زيارته االخيرة 

  .للقدس مطلع العام الحالي
اعتقال ستة شبان في الشهرين االخيرين، وهم من الفلسطينيين داخل "في بيانه الى " شين بيت"واشار 

ين يحملون الجنسية االسرائيلية وبعضهم يدرس في الجامعة العبرية في القدس، وكانوا الخط االخضر الذ
وحسب موقع ". ضمن مجموعة متدينة نشطت في منطقة القدس وحاولت تشكيل بنية تحتية لتنظيم القاعدة
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وجهت اليهم اتهامات بالعضوية في منظمة ارهابية، "على االنترنت، فان الستة " يديعوت احرونوت"
بعضهم سيحاكم بتهمة مساعدة العدو في اوقات الحرب، وحيازة مواد دعائية لمنطمة ارهابية، ومحاولة و

  ".تحريض االخرين لالنضمام الى منظمة ارهابية
ورغم ان االعتقاالت تمت في الشهرين الماضي والجاري، اال انه لم يسمح بالنشر اال امس بعد توجيه 

إبراهيم ناشف من بلدة : والمعتقلون هم. ي المحكمة المركزية في القدسالئحة اتهام للفلسطينيين الستة ف
الطيبة في المثلث داخل اسرائيل ويدرس الفيزياء وعلوم الكمبيوتر في الجامعة العبرية، ومحمد نجم من 
الناصرة ويدرس الكيمياء في الجامعة العبرية، ويوسف سمارين من بيت حنينا وهو اسير سابق، وأنس 

  . جبل المكبر، وكامل أبو قويدر من البلدة القديمة في القدس، وأحمد شويكي من مخيم شعفاطشويكي من
وورد في الئحة االتهام ان أحد المشتبه بهم استخدم هاتفا محموال لتصوير طائرات هليكوبتر في استاد 

لى مواقع رياضي في القدس استخدم موقعا لهبوط وفد بوش، مضيفا ان المشتبه به أرسل استفسارات ا
وطلب ارشادات في شأن كيفية اسقاط طائرات " القاعدة"على شبكة االنترنت يتردد عليها اعضاء 

وحسب الئحة االتهام، فإن الشبان تعرفوا على بعضهم بعضا خالل دروس دينية في المسجد  .هليكوبتر
عن طريق شبكة ، وبعضهم أجرى اتصاالت "القاعدة"األقصى، وسعوا الى تنظيم شبكة محلية لتنظيم 

وقالت انه تم ضبط أجهزة كمبيوتر مع عدد من المشتبه ". القاعدة"االنترنت مع أشخاص مرتبطين بتنظيم 
الموضوع لم يتقدم إلى "لكن الئحة االتهام تؤكد أن . بهم تحتوي على كتيبات تبين كيفية صنع قنابل

  ".مسارات فعلية
  19/7/2008الحياة 

  
   لن يكون زهيداًوالثمن.. معنية باتمام صفقة األسرى حالياًحماس غير : أوساط إسرائيلية .13

تقدر مصادر إسرائيلية أن حماس غير معنية بالمفاوضـات   :القدس المحتلة، غزة رائد الفي، آمال شحادة
لحكمها في القطاع وتقدر بأن     " ذخرا"في هذه المرحلة، وأنها تريد مواصلة احتجاز شاليت ألنها ترى فيه            

وتوقع وزير إسرائيلي فـي إحـدى        .تخلصه من ذلك اكبر من ميزة تحرير مئات األسرى        الربح الذي تس  
في " إسرائيل"الجلسات التي عقدت مؤخرا للبحث في آلية التعاطي مع صفقة شاليت أن الثمن الذي دفعته                

صفقتها مع حزب اهللا، سيكون زهيدا أمام ما ستضطر لدفعه حتى تضمن عـودة جنـديها األسـير فـي                
تشكل صعوبة أمام المصادقة    " اإلسرائيلية"واعترف وزراء بأن األزمة التي تعاني منها الحكومة          .القطاع

  ".الملطخة أيديهم بالدماء"في قائمة " إسرائيل"على الصفقة ألنها تشمل عددا كبيرا من الذين تضعهم 
لـف الجنـدي    ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصادر مسؤولة في القدس القول إن عوفر دكيل المكلـف بم              

  .سيتوجه إلى القاهرة األسبوع المقبل للقاء مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي إن تل أبيب وحماس لم تتفقا على عدد األسرى الفلسطينيين الذين سـيتم                 

عة العبرية أن تـل أبيـب       وأضاف المسؤول في تصريحات لإلذا     .تحريرهم، ولكنهما اتفقتا على هوياتهم    
 اسم، وطلبت من الحركة تـسليمها       300مستعدة لإلفراج عن ثمانين أسيرا من قائمة سلمتها حماس تضم           

  .قائمة أخرى تضم أسماء أخرى حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على جميع األسماء المطروحة
  19/7/2008الخليج اإلماراتية 

  
  الثاني يعمق ورطة أولمرتاستجواب تاالنسكي في يومه  .14

واصل محامو الدفاع عن رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت لليوم الثاني امس : القدس المحتلة
، "مظاريف االموال"استجواب الشاهد الرئيس رجل االعمال االميركي موريس تاالنسكي في قضية 

على " يديعوت احرونوت"أفاد موقع و .محاولين التشكيك في قدرته على التذكر، كما اتهموه بالكذب
االنترنت ان تاالنسكي قال امس انه ال يملك الطاقة الكافية الستمرار استجوابه المضاد الى ما بعد يوم غد 
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األحد، وطالب المحكمة بالسماح له بالسفر الى الواليات المتحدة، متعهدا العودة الستكمال االستجواب في 
 قالوا انهم يريدونه حتى الثلثاء على األقل، مضيفين انهم طالبوا غير ان محامي اولمرت. وقت الحق

  .بخمسة ايام الستجوابه، كما رفضت المحكمة طلب تاالنسكي
وفي اليوم الثاني من استجواب تاالنسكي، سعى فريق الدفاع عن اولمرت الى النيل من صدقية تاالنسكي 

لى بها خالل استجوابه من الشرطة واالدالء بإفادته عبر التركيز على اجاباته المتناقضة التي قد يكون اد
وحاول احد محامي الدفاع ايلي زوهار اثبات ان الشاهد العجوز مصاب بالخرف، وقال . امام المحكمة

يجب علينا نحن الطاعنين في السن اإلقرار بأننا ال نتذكر، لكنني ال اتوقع ان تقر : "موجها كالمه له
أنت تختلق قصة واني أشعر : "بعض االحيان تاالنسكي بالكذب عندما قال لهكما اتهم زوهار في ". بذلك

وحاول فريق الدفاع ايضا معرفة الطريقة التي سلم بموجبها تاالنسكي مبالغ كبيرة من  ".باألسى لحالك
  .المال الى رئيس الوزراء حسب قوله

دا وشيكات، لكنه قال للمحكمة امس وكان تاالنسكي قال في شهادته في ايار ان المانحين قدموا أمواال نق
، اال ان تاالنسكي شدد على "الكذب من جديد: "انهم قدموا االموال نقدا فقط، فقال له زوهار في لحظة ما

هذا تم على مدى عشر سنوات، وتطلب مني أن اتذكر كل : "ان رواياته صحيحة عموما، متسائال
قف اثارة قضايا قال انها غير ذات صلة بالتحقيق، وكان رئيس االدعاء موشيه الدور تدخل لو ".جزئية؟

وقال عندما طلب محامو اولمرت من تاالنسكي تقديم الكشوف التي قدمها الى الضريبة خالل السنوات 
اذا كان اصدقائي ينوون االستمرار في طرح اسئلة في قضايا غير ذات صلة، اذن متى : "العشر الماضية

 هذا االستجواب المضاد سيستمر خمسة ايام فقط ال غير، لذا اقترح يصلون الى القضية التي نناقشها؟
والمحت مصادر قضائية الى ان المحامين يريدون من خالل ذلك االيقاع بالشاهد كونه  ".وضع حد لذلك

  .ارتكب مخالفات قانونية هو ايضا
  19/7/2008الحياة 

  
   رفض خشية الفشلخبراء اقترحوا استدراج سوريا وحالوتس: 2006من خبايا عدوان  .15

كشف حجاي الون، المستشار السياسي لوزير الحرب االسرائيلي السابق،         :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
عمير بيرتس، ان مجموعة من مسؤولين كبار في جهاز األمن ووزارة الخارجية، حاولت إدخال سـوريا             

ستنتهي بموجبها الحـرب، لكـن       على لبنان لتشمل التسوية السياسية التي        2006 يوليو   /في حرب تموز  
ـ               لعـدم  " اسـرائيل "ـرئيس اركان جيش الحرب، آنذاك، دان حالوتس، رفض ذلك خوفا من فشل كبير ل

 علم ألول مرة باستخدام     بيرتسالعبرية، ان   " هآرتس"وقال حجاي في مقابلة مع صحيفة        .جهوزية الجيش 
المانيا واسبانيا خرائط نثر القنابل العنقوديـة       الجيش االسرائيلي للقنابل العنقودية، بعد أن طلبت فرنسا، و        

وحسب شهادته، فإن   . في جنوب لبنان لن يصابوا باألذى     " يونيفيل"للتأكد من أن عناصرها في اطار قوة        
المحافل المسؤولة في جيش الحرب رفضت تسليمه الخرائط كي تخفي حقيقة أنها اطلقـت النـار علـى                  

في ظل التعهد بعدم استخدامها اال في اوضاع خطـر          " سرائيلإ"الى  مناطق مأهولة بذخيرة نقلتها أمريكا      
  .وقال ان بيرتس فوجئ لسماع ذلك، ولكنه لم يتخذ أي اجراءات ضد المسؤولين. يهدد الوجود

وعن الجانب السوري، قال حجاي ان المجموعة كانت قد أعدت وثيقة أوصت فيها باتخاذ خطوات تسهم                
ضمن ما اقتـرح    : "وقال. لسورية وتشكل استفزازا يدفع سوريا الى الرد      في توتر األوضاع على الحدود ا     

مرابطة قوات احتياط في الجوالن لرفع مستوى التوتر السياسي بشكل ال يمكن لسوريا أن تتخلى فيه عن                 
  ".مسؤوليتها عن المواجهة في لبنان

لوثيقة كان يمكن أن يؤدي الى وقف تسلح حزب اهللا على ايـدي الـسوريين،               وحسب حجاي فإن تطبيق ا    
  .ودفع خطوة سياسية على اساس مبادرة السالم العربية
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وتضم المجموعة المشار إليها رئيس االركان االسبق أمنون ليبكين شاحك، اللواءين المتقاعـدين ديفيـد               
ين، ورئيس الموساد السابق ديفيـد كيمحـي        عبري وعامي سغيس، مدير عام وزارة الخارجية داليا راب        

وقد حظيت الوثيقـة التـي      . والسفير آفي بريمور، وبيني ميدان، المسؤول الكبير السابق في المخابرات         
ورفعـت الـى لجنـة      " االسرائيلي"اعدتها المجموعة بتأييد مبدئي من محافل في وزارة الحرب والجيش           

  .2006فينوغراد للتحقيق في فشل عدوان 
منذ اليوم األول كان واضحا للجميع في جهاز األمن أنه ال يوجـد أي احتمـال إلنقـاذ                  " حجاي انه    واكد

الجنديين المخطوفين ايهود غولدفاسر والداد ريغيف، وان كل االحاديث عن الخروج للحرب مـن أجـل                
وزيـر  وحسب أقواله فإن احد الضباط الذين شاركوا في المداوالت في مكتـب              ".اعادتهما كانت خدعة  

في اشارة الى مـالح     " كي ال يكون لنا رون اراديون آخرون      "الحرب اقترح الشروع فوراً في مفاوضات       
لم يكن لدى احـد الـشجاعة ألن يقـول          "وقال الون انه    .  عاماً 20الجو االسرائيلي المفقود في لبنان منذ       

وذكر حجـاي ان    ". ن للحرب للجمهور انه لن يكون ممكنا استعادة الجنديين وكنا نعرف اننا غير مستعدي           
ضباطاً كباراً عرضوا على بيرتس خططاً، لم يقصد الجيش تنفيذها، مثل خطة ادخال قوات صغيرة مـن                

وقد أجبروا بيرتس على أن يرفضها      "وحدات خاصة الى عمق االراضي اللبنانية تحت سيطرة حزب اهللا،           
وكـشف حجـاي   ". باالنتصار" سرائيلياال"وسربوا الى وسائل االعالم أن الوزير يرفض السماح للجيش         

 كانت أخطر مما هو معـروف،       2006في عدوان صيف    " ساعر" "حنيت"النقاب عن أن اصابة البارجة      
  . ساعة12ذلك بأنها كشفت مكان السفن الحربية، ما أدى الى شل خطة المعركة على مدى نحو 

  19/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

 ولين إسرائيليين وسعوديين في بلد ثالثلقاءات بين مسؤ: مسؤول إسرائيلي .16
 .قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن لقاءات سرية تعقد بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في دولة ثالثة

وحسب المصدر ال تطرح في تلك اللقاءات فكرة تغيير طابع العالقات بين الدولتين، بل تتركز في بحث 
في سياق تعقيبه على " هآرتس"لمسؤول اإلسرائيلي لصحيفة جاءت أقوال ا .التطورات في المنطقة

مشاركة رجل دين يهودي في المؤتمر العالمي للحوار بين األديان الذي ترعاه السعودية وتستمر أعماله 
 .لمدة ثالثة أيام تنتهي الجمعة، ويرأسه عبداهللا بن عبدالعزيز ملك السعودية

  19/7/2008 48عرب
  

   جثة وتعظون اآلخرين١٩٩احتجزتم : "إسرائيل"" أخالقيات"الطيبي يرد على النائب  .17
" العظات األخالقيـة  "انتقد النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي، أمس، األسلوب اإلسرائيلي في تقديم             

وتساءل الطيبي، في مقابلة مـع       .للعرب، وذلك على خلفية عملية تبادل األسرى بين حزب اهللا وإسرائيل          
 جثة وتتاجر بها وأحيانا     ١٩٩كيف يمكن لدولة تدعي األخالق والقيم أن تحتجز         "،  " أبيب راديو تل "إذاعة  

بالكشف عما تبقى من جثث لديه،      "، مطالباً جيش االحتالل     "تخفي وجودها ثم تأتي لتقدم الوعظ لآلخرين؟      
نكم أصحاب  وعن هوية أصحابها، ألن لعائالت هؤالء المفقودين العرب مشاعر أيضا، أم إنكم تعتقدون أ             

  ".مشاعر وآالم وحدكم؟
ورداً على تعليقات للمراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أودي سيغل بـأن اللبنـانيين                

أين كنت ولمـاذا    "في إشارة إلى األسير المحرر سمير القنطار، قال الطيبي          " خرجوا الستقبال قاتل طفلة   "
ئك اإلعالميين كل هذا الوقت الذي احتجزت فيـه حكومتـك هـذه             لم نسمع أية مالحظة منك ومن زمال      

  ".الجثث؟ أين األخالق في ذلك؟
  19/7/2008السفير 
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   مستعدة لدفع ثمن السالم مع سوريا"إسرائيل": بن إليعازر .18
 التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن إليعازر الخميس أن الشعب ى صرح وزير البن: د ب أ-تل ابيب 

د لدفع الثمن المترتب على السالم مع سوريا شرط أن يكون سالما حقيقيا مبنيا على اإلسرائيلي مستع
ودعا بن اليعازر، خالل اجتماع مع وزير الخارجية التركي علي باباجان في أنقرة،  .االستقرار والتعايش

أن الوزير وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية  .تركيا إلى مواصلة مساعيها إلحالل السالم بين إسرائيل وسوريا
اإلسرائيلي طلب من تركيا المساهمة في الجهود المبذولة إلعادة الجندي المخطوف في قطاع غزة جلعاد 

  .شاليط إلى أهله
  19/7/2008الراي األردنية 

  
   مع المدير السابق لالستخبارات العسكرية تحقيقات قضائية": إسرائيل" .19

ستخبارات العسكرية االسرائيلية الـسابق ايلـي       قال مصدر قضائي امس ان تحقيقا فتح في حق مدير اال          
زريعي الذي يشتبه في انه كشف هوية عميل مزدوج مفترض هو الملياردير المصري الراحل اشـرف                

ويشتبه في ان الجنرال السابق الذي كان قائدا لجهاز االستخبارات العسكرية خالل حرب تشرين               .مروان
م الملياردير في كتاب وقال ان هذا االخير حذر اسـرائيل           ، كشف اس  1973اكتوبر  / تشرين األول االول  

  .من الهجوم الذي ستشنه مصر وسوريا
  19/7/2008المستقبل 

  
    العامةالثانويةامتحانات نتائج ل  متزامن في إعالن بين الضفة وغزةتعاون .20

حكومـة  الاهللا و أعلن وكيال وزارتي التربية والتعليم في كل من حكومة تسيير االعمال في رام              : رام اهللا 
مس نتائج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشتركة لتجنب تكرار تجربـة العـام             أالمقالة في قطاع غزة     

واتفق الطرفان على عقد المؤتمر في مكان        .بشكل منفصل  نتائج االمتحان    كل جهة  تالماضي حين أعلن  
ربط المـؤتمرين عبـر نظـام الـربط     وجرى . محايد لتفادي االشارة الى الهوية السياسية للجهة المعلنة       

  .جاء االتفاق على ترتيب عقد المؤتمر على هذا النحو بعد اتصاالت حثيثة بين الوزارتينقد و. التلفزيوني
  19/7/2008الحياة 

  
   من التفوق في الثانوية من قطاع غزةفلسطينيةطالبة لم يمنع  هدم منزل العائلة .21

لنمر الحاصلة على المركز األول على فلسطين في الـضفة          أهدت أسماء أبو ا    :عالء المشهراوي  - غزة
لى أبناء شـعبها    إ %99.3الغربية وقطاع غزة في امتحانات الثانوية العامة نجاحها غير المسبوق بنسبة            

كل الظروف الـصعبة    ل رسالة تحدي    هان نجاح ، وهي اعتبرت أ    أسماء لعائلة متفوقة   تنتميو .الفلسطيني
 . قطاع غزة  ع التيار الكهربائي ونقص الوقود وغير ذلك من تداعيات حصار          من انقطا   بها، التي أحاطت 

 للـسكن فـي     هااضطر، مما   2005كانت قوات االحتالل قد هدمت منزل العائلة عام         فضالً عن ذلك فقد     
أن تدرس الطـب وتـصبح       أما عن أحالمها فهي تأمل       .بيت متواضع مستأجر في حي االمل بخانيونس      

ن ينكسر الحصار عن قطاع غزة وتتحرر أرضها وتقام دولتها          أى المحتاجين بعد    طبيبة تعالج كل المرض   
  . عاصمتها القدسحينهاالفلسطينية كي تزور 

  19/7/2008االتحاد اإلماراتية 
  

  ضد الجدار العنصريإصابات في مسيرة بلعين  .22
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في مواجهات مع   أصيب فلسطيني في مواجهات في بلدة بلعين غرب رام اهللا في الضفة الغربية،               :نابلس
شارك فيها مجموعـة مـن   العنصري، التي جدار الجنود االحتالل أمس، أعقبت المسيرة األسبوعية ضد   

شارك وفدان من الصحافيين من دول االتحاد األوروبي، وعضو         كما  المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين،    
  .ناس بزموزن من تحالف سيمن البرلمان اليوناني مع مجموعة من الطالب اليوناني

  19/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

    شمال الضفة الغربيةعتقاالت في نابلسالحملة ااالحتالل يواصل  .23
  عـن  علـن أمس حملة االعتقاالت في منطقة نابلس شمال الضفة الغربيـة، و          أ الحتاللواصل ا : رام اهللا 
سبوعين حملـة اعتقـاالت   أمنذ   تشنسرائيليةالسلطات اإل فيما تجدر اإلشارة إلى أن . مواطنا15ًاعتقال  

سالمية بينها سيدتان، إحداهما عضو في المجلس        من شخصيات الحركة اإل    مدينة شملت عدداً  الواسعة في   
  .البلدي

  19/7/2008الحياة 
  

 المحتجزةال يزالون في انتظار تسلم رفات أبنائهم  48من فلسطينيي ذوو شهداء  .24
راضـي  ، أعيدت قضية أسـرى اال     "إسرائيل" حزب اهللا و   التبادل بين ضمن تداعيات عملية    : هاشم حمدان 

شـهداء  مع اإلشارة إلى أن هنـاك       شهداء مرة أخرى إلى دائرة االهتمام،       ال و 48الفلسطينية المحتلة عام    
علماً  .لم يتم تسليم الجثامين لذويهم لتكريمهم ودفنهم بالشكل الذي يليق بهموسقطوا منذ عشرات السنين، 

ء ال يعرف بالضبط، إال أن التقارير تشير إلى حاالت كثيرة كان قد انخـرط فيهـا                 شهداهؤالء ال عدد  أن  
شبان من الداخل في صفوف الثورة الفلسطينية، وسقطوا شهداء في العمليـات التـي قـاموا بتنفيـذها،                  

  .ورفضت السلطات اإلسرائيلية تسليم الجثث إلى عائالتهم لدفنها
  19/7/2008 48عرب

  
  بالمشاركة في الحصارم بوشاتهباجهة حصار غزة ترحب  لموا الشعبيةاللجنة .25

رحب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، بتصريحات عـضو مجلـس             : ألفت حداد 
 إدارة بـوش بـالتواطؤ       فيهـا  كي عن الحزب الديموقراطي، دينيس كوسينيتش، التي اتهم       يالشيوخ األمر 

 المـسؤولية الكاملـة عـن األزمـة         "إسرائيل" وحمل   الضمني في الحصار المفروض على قطاع غزة،      
  .اإلنسانية في القطاع بصفتها قوة احتالل

  18/7/2008 48عرب
  

  الفقر يجتاح نابلس القديمة والدمار عنوان لمدينة منكوبة باالحتالل: تحقيق .26
بلدة القديمـة    في المسكن والمعيشة، تتربع ال     في بقعة تكاد تكون األكثر اكتظاظاً      :أمين أبو وردة   -نابلس  

 ألف نسمة، يكتوون منذ سـنوات باجتيـاح الفقـر           30من نابلس على مساحة صغيرة نسبيا يقطنها نحو         
مجد عيران، إن نسبة    أويقول مدير مكتب اللجان الشعبية       .والعوز األمر الذي قاد إلعالنها منطقة منكوبة      

فتات، في البلدة القديمـة التـي       يعيشون على ال  % 15 -10، كما أن    %70 و 60الفقر المدقع تتراوح بين     
من المتعارف عليه أن    في حين أن     .متوسط كل عائلة ستة أفراد    حيث يبلغ    ، عائلة تقريباً  3200تحتضن  

 لـم   2006نه منذ العام    أويشير إلى    .اغلب سكان البلدة القديمة هم من الفقراء ووضعهم المعيشي صعب         
وحسب مسح طبي نفذته عيـادة       .من احتياجاتها % 1ي  تتلق البلدة أية مساعدات فعلية، وما وجد ال يغط        

الفرنسية ومركز تنمية موارد المجتمع، فإن أطفال البلدة القديمة يعانون من           " هلب دوكتورز "تابعة لمنظمة   
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 فيمـا   .من العائالت وجبتين في اليـوم     % 70ضعف في النمو ونقص بالحديد والفيتامينات، حيث يتناول         
من العائالت في البلدة قالـت إنهـا ال         % 100رد المجتمع أيمن الشكعة، أن      يؤكد مدير مركز تنمية موا    

% 64فقط قالت إنها تستطيع شراء الفواكه في بعض األحيان، كما تبـين أن              % 4تستطيع شراء اللحوم و   
من العائالت تجد صعوبة في شراء كميات كافية من الخبز وبعضها ال تستطيع شرائه بشكل يومي، مـا                  

مركز إن حاالت الفقر فـي      التقول مسؤولة الدائرة الفنية في      من جهتها   و . قائمة الكماليات  يضع الخبز في  
 ما زاد من نسب الطـالق       ،البلدة انعكست على جميع األسر هناك وأحدثت اضطرابات نفسية واجتماعية         

عبـد   أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الدكتور يوسـف           أما .والتفكك األسري وضعف التربية األسرية    
إن بؤرة الفقر بنابلس تتركز في البلدة القديمة، وارتفعت وتيرتها خـالل سـنوات انتفاضـة                فيقول  الحق  

األقصى حيث تعرضت للسحق من قبل االحتالل، األمر الذي أدى إلى وقف النشاطات التجارية جـراء                
أعلى من  هو  بلدة كبير، و   أن عدد أفراد األسرة في ال      اًضيف م .القيود على الحركة وإدخال المواد األساسية     

المتوسط في فلسطين وباقي مناطق المدينة بحكم البيئة االجتماعية والشعبية، األمر الذي تسبب بانحرافات              
  .اجتماعية

  19/7/2008الخليج اإلماراتية 
  

  لم ينته بعد" إسرائيل"الصراع مع : األسير المحرر سمير القنطار .27
ـ     أكد األسير الم  :  بيروت -كارولين بعيني    ان جمهور المقاومـة    " عكاظ"حرر سمير القنطار في حديث ل

عريض وموجود فالصراع مع الكيان االسرائيلي لم ولن ينتهي إال بزواله، والمقاومة ضـرورة ملحـة                
وعن رؤيته لالستراتيجية الدفاعية عن لبنان، أوضح انها ال يمكن ان تكون منعزلة عـن               . لتحقيق النصر 

حرير ال يكون اال بالمقاومة، ويجب ان يكون الى مـا بعـد شـبعا باتجـاه                 التحرير هذا صعب جداً والت    
 كان بسبب وجود القضية الفلسطينية، ودخول لبنـان         1967فلسطين، فاالحتالل االسرائيلي للجوالن عام      

 كذلك، إذا فالقضية الفلسطينية هي المحور االساسي، هل نعالج إذاً االسباب ونـدع االسـاس                1982عام  
وعن مشاريعه المستقبلية قال االسير المحرر انه ليس لـدي          . لقضية المركزية، هذا ال يجوز    والمحور وا 

مشاريع خاصة، ومشروعي االساسي هو العودة الى فلسطين والعمل مع المقاومة لتحرير آخر شبر مـن                
  .أراضيها المحتلة، فأنا لم أعد إال ألعود لفلسطين

  19/7/2008عكاظ 
  

  وراء جريمة اغتيال الحريري" الموساد"يكا تدرك أن أمر: دبلوماسي مصري سابق .28
أكد السفير عبد اهللا األشعل في تصريحات خاصة لـ الشرق أن مواقع اسـرائيلية              :  أحمد ربيع  -القاهرة  

هي التي وراء هذه العمليـة      " اسرائيل"نشرت عن تورط الموساد بارتكاب جريمة اغتيال الحريري وأن          
ة ضد سوريا للتراجع، وسعي األولى الى تأييد المفاوضات والتقدم بالعمليـة            مما دفع باالتهامات األمريكي   

  . السياسية على المسار السوري االسرائيلي
  19/7/2008الشرق القطرية 

  
  المغرب يؤكد ثبات موقفه الداعم للقضية الفلسطينية .29

موقف المغرب ثابث أكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، أن : الرباط
ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثل في الدعم المتواصل لها على مختلف الصعد من أجل إقامة 

وأوضح خالل اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني . الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
لم يعرف أي تراجع "ضية الفلسطينية والشؤون اإلسالمية بالبرلمان المغربي، أن دور المغرب حيال الق

، موضحاً أن مساندة المملكة المغربية لهذه القضية ال تقتصر على التضامن والدعم المبدئيين "يذكر
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للسلطة الفلسطينية، بل تشمل مختلف الجهود وأشكال الدعم السياسي والمادي واإلنساني من أجل إقامة 
  .طينية تظل في صلب اهتمام الملك محمد السادسوأضاف أن القضية الفلس. الدولة الفلسطينية

  19/7/2008الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  وداع عربي للسفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة... بمشاركة السفير الفلسطيني .30
في عددها الصادر الجمعة ان العديد من " يديعوت احرونوت"قالت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

اإلسالمية في األمم المتحدة شاركوا في حفل نظمته السفارة اإلسرائيلية لوداع سفراء الدول العربية و
وقال المراسل السياسي للصحيفة، إيتمار آيخنر، نقال عن مصادر . سفيرها المنتهية واليته داني غيلرمان

د كبير رفيعة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن الحفل نظم في نيويورك الليلة قبل الفائتة، بحضور حش
من السفراء ومن بينهم سفراء مصر والمملكة األردنية الهاشمية، وسلطنة عمان وإمارة قطر، باإلضافة 
. إلى سفراء دول عربية وإسالمية ال تقيم عالقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، على حد قول المصادر

فلسطيني في األمم المتحدة رياض وتابعت المصادر عينها قائلة إن مفاجأة الحفل كانت تلبية السفير ال
منصور، دعوة السفير اإلسرائيلي ووصوله للمشاركة في الحفل، الذي تم تنظيمه قبل شهر ونصف 

ونشرت الصحيفة اإلسرائيلية صورة من الحفل . الشهر، حيث وجهت الدعوات إلى السفراء للمشاركة فيه
عة التلفزيون األمريكية الشهيرة بربارا تجمع بين السفيرين اإلسرائيلي والفلسطيني تتوسطهما مذي

وأكدت المصادر أيضا أن السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة افتتح الحفل بكلمة . وولتراس، خالل الحفل
  .عن موت الجنديين اإلسرائيليين الداد ريغف واودي غولدفاسر، اللذين كانا مأسورين لدى حزب اهللا

  19/7/2008القدس العربي 
  

  شاف مخبأ أسلحة ونفقين في سيناء اكت: مصر .31
مخبأ لألسلحة ونفقين للتهريب في سيناء قرب الحدود ] المصرية[اكتشفت قوات الشرطة: القاهرة، العريش

 لغما 20الشرطة عثرت على كمية كبيرة من الذخيرة و"مع قطاع غزة، وقال مصدر امني مصري ان 
 كيلومترات 10على بعد نحو " منطقة الشيخ زويدمضادا للدبابات وقذائف في منطقة مقابر مهجورة في 

واوضح انه امكن اكتشاف هذا المخبأ بعد معلومات تلقتها الشرطة . عن خط الحدود بين مصر والقطاع
 الجمعة كميات كبيرة من السلع -من سكان المنطقة، مضيفا ان اجهزة االمن ضبطت ليل الخميس 

لكنه اكد انه لم يعثر على . قمبز على الحدود مع قطاع غزةالمصرية داخل نفقين في منطقة البراهمة وال
  . مشتبه فيهم في منطقة النفقين اللذين اغلقا

  19/7/2008الحياة 
  

 اتصال مروان بالموساد كان بعلم السلطات المصرية وهو رجل وطني : دبلوماسي مصري .32
والذي يقول " إسرائيل"بق في رجح حسن عيسى الدبلوماسي المصري السا:  عبد الستار إبراهيم-القاهرة 

مروان، ان يكون رجل االعمال المصري قد دخل على اتصال أشرف انه كان على معرفة شخصية ب
وطنيا "إن االمر تم بعلم السلطات المصرية وانه كان " الشرق األوسط"بالموساد، قائال في الوقت نفسه لـ

األعمال ... هو رجل وطني حتى النخاع... أشرف مروان شخصياً. كنت أعرف د"وقال ". الى النخاع
السادات، ) المصري الراحل أنور(التي قام بها والوظائف والمسؤوليات كانت كلها قريبة من الرئيس 

عندما نتكلم عن العميل المزدوج ال يمكن . وأي تحركات كانت غالباً بإيعاز وتوجيه من الرئيس السادات
  ". هذه تحتاج لسنوات للكشف عنها... لقة بالعمل السريهذه أمور متع. الجزم بصحة االمر او نفيه



  

  

 
 

  

            19 ص                                   1143:         العدد                  19/7/2008السبت : التاريخ

  19/7/2008الشرق األوسط 
  

  في الضفة الغربية" مشاريع اقتصادية كبرى"ساركوزي يأمل تنفيذ  .33
أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن رغبته في تشجيع تنفيذ مشاريع اقتصادية : اف ب، ي ب ا

واضاف في مقابلة مع ". صوصا للفلسطينيين في الضفة الغربيةفي حياة افضل خ"من شأنها منح االمل 
غير ان ذلك يتطلب تخفيف حواجز على "دورية السياسة الدولية في عددها االخير الصادر أمس الجمعة 

وردا على ". الطرقات وانهاء االستيطان االسرائيلي في االراضي التي ستنتمي غدا للدولة الفلسطينية
مع " ليس من دوره التعاطي"ن اجل المتوسط ذكر ساركوزي بان هذا االتحاد سؤال بشأن االتحاد م

لن تدخر جهدا في جعل االندفاعة التي نجمت عن اجتماع انابوليس في "واكد ان فرنسا . مسيرة السالم
/ نوفمبر الماضي وعن اجتماع باريس للمانحين للشعب الفلسطيني في كانون االول/ تشرين الثاني
  .الحالي"  الى اتفاق قبل نهاية العامديسمبر، تؤدي

  19/7/2008المستقبل 
  

   الفلسطيني-حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية النزاع االسرائيلي : بلير .34
 قال ممثل اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق االوسط توني بلير امس : د ب ا-أوسلو، بروكسل 

ب هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع بين االسرائيلين إن حل إقامة دولتين تعيشان جنباُ إلى جن
ونقلت وكالة االنباء النرويجية عن بلير قوله في أعقاب محادثات مع وزير خارجية . والفلسطينيين

  .النرويج يوناس جار شتور إنه ال يزال يأمل في إمكانية التوصل الى اتفاق سالم
  19/7/2008الدستور األردنية 

  
  خل لحل أزمة فلسطينيي العراق  واشنطن ترفض التد .35

رفضت وزارة الخارجية األميركية أمس دعوات بالتدخل في إيجاد حل إنساني لالجئين : وكاالت
وكانت . الفلسطينيين في العراق، وبالذات هؤالء الذي يقطنون منذ سنوات على الحدود العراقية السورية

لتدخل وإعادة توطين الفلسطينيين في األراضي الدولية من الواليات المتحدة ا" الجئون"طلبت منظمة 
ولفتت الوزارة األميركية في بيان إلى أن عملية النقل طوعية وهي أفضل عرض متوفر لدى . األميركية

وقال الناطق باسم الوزارة كورتيس كوبر . المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة
 إعادة توطين الفلسطينيين الجارية حالياً في السودان ليس باألمر من الواضح أن"، "أن.أن.سي"لشبكة 

المثالي وال المفضل لديهم، ولكننا نقبل تقييم المفوضية السامية لألمم المتحدة بكونه من األفضل 
  ". للفلسطينيين المستمرين في المعاناة في المنطقة الحدودية العراقية السورية في ظروف صعبة جداً

  19/7/2008ماراتية البيان اإل
  

  لن تشمل جولة في سديروت " إسرائيل"زيارة براون لـ .36
يستقبل الرئيس محمود عباس غداً في مدينة بيت لحم رئيس الوزراء البريطاني غوردن : لندن، رام اهللا

التي " اسرائيل"براون الذي يقوم بزيارة هي االولى لألراضي الفلسطينية منذ توليه منصبه، كما يزور 
ذي "وكشفت صحيفة . ت في اقناعه بأن يقوم بجولة في مدينة سديروت القريبة من قطاع غزةاخفق

اليهودية الصادرة في لندن أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية حاولت أن يتضمن برنامج " جويش كرونيكل
براون زيارة لسديروت التي تستهدفها الصواريخ التي تطلق من غزة، مضيفة ان وزيرة الخارجية 
. االسرائيلية تسيبي ليفني اقترحت أن ترافق براون في جولة في المدينة، إال أن االقتراح رفض في لندن

قد تعكس " إسرائيل"وبدا أن الحكومة البريطانية رفضت االقتراح اإلسرائيلي ألنه يعتبر عملية دعائية لـ
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ورفضت وزارة الخارجية .  اإلسرائيلي–عدم التوازن البريطاني بالنسبة الى النزاع الفلسطيني 
البريطانية تأكيد نبأ الزيارة ألسباب أمنية، وليس معروفاً حتى اآلن هل سيزور براون أي دول أخرى 

  .أو بعدها" إسرائيل"قبل زياته لـ
  19/7/2008الحياة 

  
  

  تثير مشاحنة يهودية إسالمية" الصهيونية: "مؤتمر مدريد .37
ل مؤتمر للحوار بين االديان نظمته السعودية، بمشاحنة اختتمت في مدريد امس، اعما: رويترز، ا ف ب

وقال دبلوماسي من الشرق األوسط إن . بين المسلمين واليهود عكرت صفو الصورة التي رسمت حوله
واضاف . المشاحنات التي أذاعها التلفزيون بين الحاخامين اليهود والمشاركين المسلمين تجاوزت المدى

غير ان المنظمين قللوا من شأن مناقشة بشأن الصهيونية بين مستشار ". دودلقد تجاوز الح... هذا كثير"
الرئاسة االماراتية عز الدين إبراهيم، ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي في أميركا الشمالية الحاخام مارك 

م مسؤوال من اإلمارات هاج"ان " نيويورك صن"وذكرت صحيفة . شناير، مما أثار اهتمام وسائل اإلعالم
، "الناس قالوا إنني هاجمت الصهيونية وأنا لم افعل"لكن ابراهيم قال ". الصهيونية في المؤتمر السعودي

وكان شناير قدم دفاعا عن . مشيرا الى انه لن يكون هناك اي مؤتمر لألديان مكتمال من دون اليهود
  .في مناظرة جرت أمس االول بعدما أشار مشارك مسلم إلى الصهاينة" إسرائيل"

  19/7/2008السفير 
  

  سياسة خاطئة.. اتفاق التهدئة مع العدو اإلسرائيلي .38
 جميل المجدالوي

من حيث المبدأ فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرى أن التهدئة التي تأتي باالتفاق مع العدو 
عبنا بكل االسرائيلي هي سياسة خاطئة طالما يصر على استمرار احتالله، واستمرار عدوانه على ش

أشكال العدوان من قتل واعتقال واجتياح للمدن والقرى الفلسطينية ومصادرة االرض وتوسيع االستيطان 
والمستوطنات، واالستمرار في بناء جدار الفصل والضم العنصري، ألن مثل هذه التهدئة تريح االحتالل 

وة مقاومة أن تقبل به ألنه يساوي وترسخ معادلة تهدئة مقابل تهدئة، وأمن مقابل أمن، وهذا ال يجوز لق
 بما يجعل زمام المبادرة بيد المحتل، "فعل خارج عن االتفاق"بين االحتالل ومقاومته ويحول المقاومة الى 

 برضى أهلها ويضعها في مواقع المتهم، وهو ما ينبغي على المقاومة أن "شرعيتها"ويفقد المقاومة 
تفاق مقبولة إال في إطار اتفاق شامل ينتهي بزوال االحتالل، وهذا تتجنبه، فال يمكن أن تكون التهدئة باال

 التي كان يتذرع "استراحة المحارب أو التقاط األنفاس"الموقف المبدئي ال يعني بالنسبة لنا رفضا لفكرة 
التي يتذرع بها " تخفيف معاناة شعبنا وتخفيف أو رفع الحصار عنه"بها أصحاب التهدئة في السابق، أو 

 يمكن االتفاق عليها في االطار الوطني الفلسطيني، ويمكن أن تعلن "تهدئة"فهذه .. اب التهدئة الحاليةأصح
لشعبنا وللعالم أجمع من قبلنا بدون اتفاق مع العدو، وبهذا نضع العدو بدون ذرائع أمام العالم كله ونبقي 

  .المقاومةزمام المبادرة بأيدينا للرد على كل أشكال العدوان وفي المبادرة ب
هذا هو موقف الجبهة الذي طرحته مع الجميع في كل مرة طرحت فيها مسألة التهدئة، بما في ذلك 

  .، وقد أعلنت الجبهة تحفظها من القاهرة يومها2005مارس / التهدئة التي أعلنت من القاهرة في آذار
ن للصراع الفلسطيني أو نها لن تسمح بتحويل التهدئة إلى عنواأولكن الجبهة في كل مرة كانت تؤكد 

لتأزيم العالقات الفلسطينية، وهو ما يسعى اليه العدو دائما، وسنترك للحياة والوقائع الملموسة سواء 
باستمرار العدوان االسرائيلي بأشكاله المختلفة، أو بإقدام العدو على نقض االتفاق عندما يستنفد أغراضه 

  :وبصدد االتفاق األخير فقد حددت الجبهة موقفها بما يلي. منه أو بالمراجعة الوطنية المشتركة للمسألة
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 .تخطئة التهدئة كسياسة وفقا لما تقدم -1
في هذه الفترة التي تعاني منها الساحة الفلسطينية من االنقسام والصراع الحاد، فإن المقاربة السليمة  -2

قسام يمكن أن يشكل دافعاً لضرب للوضع الفلسطيني تكون عبر معالجة االنقسام واستعادة الوحدة، فاالن
أية اتفاقات من هذا النوع، ويمكن أن يزيد من حدة التناقضات الفلسطينية فتتحول التهدئة إلى مشروع 

  .للصراع أو تجديد وتوسيع االقتتال الداخلي وهذا ما تحدثنا به صراحة مع األشقاء في مصر
ستثناءها من هذا االتفاق، يطلق اليد اإلسرائيلية في التفاصيل، فإننا نعتقد أن فصل الضفة عن غزة وا -3

في الضفة، ويكرس فكرة وسياسة الفصل بين الضفة والقطاع، ومن يقل برد أهل الضفة على االعتداءات 
  .االسرائيلية هناك يدرك قبل غيره أن هذه ذريعة ال تصمد أمام الواقع والممارسة الفعلية

أ أن تعقد حركة حماس اتفاقاً منفرداً عبر األشقاء في مصر، ثم في اآلليات ومناهج العمل، فمن الخط -4
تطلب منهم تسويقه مع باقي فصائل المقاومة والعمل الوطني الفلسطيني، فمن شأن هذا المنهج أن 

  .يضعفها ويضعف اآلخرين
نضباط ا"إن اتفاق التهدئة الذي أبرمته حماس يجعل القطاع وأهله تحت رحمة االحتالل وتقييمه لمدى  -5

 لهذه التهدئة، وإال فمعاودة الحصار وغيره، الذي يأتي عندها باتفاق وتغطية فلسطينية، ونصبح "الجميع
  .نحن الملومين من العرب والعالم، فقد خرقنا االتفاقات التي بذل األشقاء كل هذا الجهد إلنجاحها

صر فقد أبلغنا الجميع، وأعلنا ومع كل هذه التحفظات التي أبلغت لألخوة في حركة حماس ولألشقاء في م
أننا لن نكون البادئين بنقض االتفاق الذي أبرمته حركة حماس، مع احتفاظنا بحقنا في الرد على أي 
اعتداء إسرائيلي، وتمسكنا بحق شعبنا في مقاومة االحتالل باعتباره واجباً وحقاً مكفوالً بكل األعراف 

أمكننا ذلك من أجل أن يكون الرد على العدوان ومقاومة والقوانين اإلنسانية والدولية، وسنعمل ما 
 .االحتالل في إطار من التوافق الوطني العام
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  موقف حماس من التهدئة مع إسرائيل بناء على معطيات ميدانية وسياسية .39
 غازي حمد

 االحتالل إال انها قبلت ن حركة حماس تعتمد المقاومة كخيار استراتيجي في صراعها معأبالرغم من 
وقد ترجم . من وقت آلخر بفكرة التهدئة ووقف العمليات العسكرية بناء على معطيات ميدانية وسياسية

ن التهدئة أوتنطلق حماس من . هذا من خالل الموافقة على التهدئة في السنوات الماضية في مرات عديدة
سرائيلية وإتاحة نها وقف العمليات العسكرية اإلتمثل مصلحة وطنية من خالل تحقيقها عدة أهداف من بي

وقد شهدت السنوات . الفرصة امام الشعب الفلسطيني ألخذ قسط من الراحة وتحسين الظروف المعيشية
الثماني الماضية مواجهة ضارية بين قوى المقاومة الفلسطينية وقوات االحتالل وبرزت حماس كقوة 

، ما دفع قادة جيش االحتالل الى تركيز "سرائيلإ" العسكرية ضد رئيسة نفذت الجزء االكبر من العمليات
مثال أوقد خسرت حماس العديد من قياداتها البارزين . ضرباتهم على قادة حماس السياسيين والعسكريين

الشيخ احمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وصالح شحادة وابراهيم المقادمة واسماعيل ابو شنب 
  .ليها وعلى قدراتهاوهو ما أثر ع

كما ان تبني حماس إطالق الصواريخ زاد من ردة فعل جيش االحتالل االسرائيلي الذي وسع من دائرة 
عملياته العسكرية ضد قطاع غزة بحيث شملت كل مناحي الحياة وحولت القطاع الى مسرح للقتل 

آثارها على كل بيت والتدمير والموت البطيء من خالل حصار محكم وسياسة عقاب جماعية تركت 
  .فلسطيني

التفتت الى ) وبالرغم من تعاظم قوتها العسكرية وقدرتها على ايقاع ضربات موجعة لالحتالل(ان حماس 
 الختالل الموازين العسكرية بين الطرفين، وبسبب الخسائر الفادحة ضرورة تحديد وضبط المواجهة نظراً
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 قبلت بالتهدئة كنوع من المناورة في وقف وتحجيم التي حلت بقطاع غزة على وجه الخصوص، لذا فإنها
  .العدوان االسرائيلي

في الماضي كانت التهدئة تأتي تحت مظلة السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة الحاكمة، لكن حين 
اصبحت حماس مسيطرة على قطاع غزة أصبحت هي العنوان الذي يحدد زمن وآليات التهدئة من خالل 

ب المصري وأصبحت هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه التهدئة من خالل اتفاقها مع تواصلها مع الجان
القوى االخرى، وهو األمر الذي جر على حماس بعض االنتقادات من قيادة فتح التي رأت ان حماس 

 راً كبيقبلت بما كانت ترفضه في الماضي من اطالق الصواريخ والقبول بالتهدئة، كما انه ألقى عليها عبئاً
  .في ضبط االوضاع بما ال يسمح بخرقها من قبل أي فصيل آخر

من خالل متابعة مجريات المرات التي تم فيها االتفاق على التهدئة نجد انها كل مرة تتعرض لالنهيار 
 بخرق التهدئة من خالل "سرائيلإ"سواء بعد وقت طويل او قصير وذلك ألسباب عديدة من بينها قيام 

فزازية، وتارة تأتي من خالل عدم التزام بعض الفصائل وخروجها عن اإلجماع عملية عسكرية است
 .الوطني

 جاءت في ظروف بالغة التعقيد، فحماس كانت تعاني من حصار خانق إن التهدئة التي ووفق عليها أخيراً
ضافة الى تعرض قطاع غزة الى هجمات عسكرية إوعزلة سياسية قاهرة واوضاع معيشية قاسية، 

 نفسها كانت تعاني من عقدة عدم "سرائيلإ"المئات من الشهداء والجرحى والمعاقين، كما ان أسقطت 
ومع . القدرة على وقف الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة بالرغم من استخدامها كل الوسائل الوحشية

ط ذلك فان التهدئة جاءت أشبه بعملية قيصرية او بمعركة عض اصابع طرحت فيها الكثير من الشرو
والشروط المضادة من قبل الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي، وبالتالي ال يمكن ترجيح الكفة لصالح هذا 
الطرف او ذاك إال بما تحقق من نتائج ملموسة على ارض الواقع، وهو االمر الذي ثبت ضعفه في األيام 

ة على المشي األولى حيث بدأت الخروقات تصيب جسد التهدئة بسهام جعلتها قعيدة غير قادر
  .واالستمرار

سرائيلي جعال التهدئة  اإل"االقتناص" و"التربص"إن خروج بعض الفصائل عن اإلجماع الوطني وسياسة 
  .أشبه ما تكون ريشة في مهب الريح

إن االنقسام الفلسطيني جعل من الصعب التوافق على قضية ما مهما كان شأنها، وبرز ان المناكفة 
الموقف، األمر الذي عقد األمر والى حد مسبوق، لذا فان أطرافا فلسطينية لم السياسة اصبحت هي سيدة 
  . في موضوع التهدئة وبرزت كطرف معوق الستمرار التهدئةتشأ ان تسجل حماس نجاحاً

يمكن القول إنه بدون ايجاد مصالحة وطنية توحد الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا الخالفية فان 
 ستظل مسرحا للتجاذبات والتناقضات وإضعاف قدرة الجانب الفلسطيني على تحقيق ما الساحة الفلسطينية

لذا فان المصالحة والعودة الى الوحدة الوطنية تشكالن المفتاح للخروج من كل االزمات التي . يصبو اليه
 يستلزم سرائيلي، او غيرها مماتعترض المسيرة الفلسطينية سواء التهدئة، او المعابر، او الجندي اإل

  .التسريع بها قبل ان نفاجأ بأزمات اخرى لم تكن على الحسبان
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  ثمن باهظ تدفعه حماس في الضفة .40

  ياسر الزعاترة
، وربما عملية الوهم المتبدد بعد ذلك بشهور، وحركة حمـاس فـي الـضفة               2006منذ انتخابات مطلع    

قادتها ومؤسساتها ومنجزاتها التي راكمتها طوال عقود، وسبقت في        الغربية تدفع أثماناً باهظة من أبنائها و      
حدث ذلك بعدما تأكد االحتالل أن الحركة لن تـدفع الـثمن    87بعض تجلياتها إعالن الحركة نهاية العام  

على أن المرحلة األسوأ بالنسبة للحركة هـي         .المتوقع لمشاركتها في االنتخابات ممثالً في وقف المقاومة       
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ي تلت الحسم العسكري في قطاع غزة، إذ تعرضت خاللها وما زالت تتعرض لحملة شرسة لـم                 تلك الت 
فـي  ،  يسبق لها مثيل، حتى أيام التنسيق األمني المعلن منتصف التسعينات وصوالً إلى انتفاضة األقصى             

لـى  تلك األثناء كانت عصا السلطة أقل وطأة من حيث تعاملها مع الحركة، إذ كان التركيـز منـصباً ع                  
الخيرية واالجتماعية وحتى   : العاملين في المجال العسكري، فيما هو أقل وطأة بالنسبة للقطاعات األخرى          

   ).كان الوضع أكثر قسوة في القطاع(السياسية، باستثناء بعض الرموز األكثر وضوحاً وتأثيراً 
نتخابات البلدية الكثيـر    ، وقبلها اال  2006معلوم أن الحركة قد كشفت خالل مشاركتها في انتخابات مطلع           

من أوراقها التنظيمية في مناطق هي في األصل شبه مكشوفة لالحتالل وجيش العمالء، حيـث قـدمت                 
   .للمعركة أكثر رصيدها من الرموز والقادة، وحتى ما دون ذلك من كوادر الصف الثاني والثالث

د، يمكن القول إنها أصابت بقـوة       ما إن وقع الحسم العسكري حتى انطلقت حملة شرسة لم تنته فصوالً بع            
رصيد الحركة من الرجال والمؤسسات، فضالً عما ترتب على ذلك من معانـاة كبيـرة علـى األسـر                   
والعائالت، وبالطبع بعد أن أفرز الحسم العسكري في القطاع انقساماً حاداً بـين النـاس فـي الـضفة،                   

   .سات شرسة على مختلف المستوياتمبرراً لممار" االنقالب"وصارت مقولة الحيلولة دون تكرار 
خالل عامين اثنين، ال سيما العام الثاني، يمكن القول إن معظم الذين اعتقلتهم سـلطات االحـتالل فـي                   
الضفة، هم من أعضاء الحركة، مع العلم أن عددهم تجاوز المئات، يؤكد ذلك تـضخم عـدد المعتقلـين                   

أعضاء التشريعي، أعـضاء    ،  1500  إلى أكثر من   الذي وصل ) وهم المعتقلون من دون تهمة    (اإلداريين  
البلديات، أعضاء الحكومة ومن عملوا في سلكها، الطلبة، رموز العمل الخيري واالجتمـاعي، األسـرى               
المحررون، كل هؤالء تعرضوا وما زالوا يتعرضون لحملة شرسة، يدخل أحدهم سجون السلطة لبضعة              

حتالل، مع أن كثيراً منهم كما أشرنا أسـرى محـررون،           أسابيع، ثم ما يلبث أن يجد نفسه في قبضة اال         
بعضهم لم يمض على خروجه من السجن اإلسرائيلي سوى وقت قليل، وال تسأل عما يتعرض لـه كـل                   

  ).هناك معتقلون من الجهاد كذلك(أولئك من تعذيب في المرحلتين 
ة، المدارس، ريـاض األطفـال،      الجمعيات الخيرية، البلديات، لجان الزكا    : المؤسسات طالتها ذات الحملة   

 .المستوصفات، ولم تسلم حتى المؤسسات الشخصية التي يشتبه بانتماء أو تعاطف أصحابها مع الحركـة              
حضور الحركة في المساجد تعرض لما يشبه االستئصال، األمر الذي لم يحدث خالل التسعينات، ويتندر               

مساجد، وذلك بفضل جهـود وزارة األوقـاف        الناس في إحدى القرى على يساري يعمل إماماً في أحد ال          
التي ال تكف عن إصدار المراسيم في هذا الشأن، معطوفة على ما يتعلق بالمؤسسات التابعة لهـا مثـل                   

  .لجان الزكاة والصدقات
هكذا يتضح حجم الثمن الذي ترتب على تصديق فكرة الديمقراطية تحت االحتالل، ومن ثم على الحـسم                 

  .ذي دفع ثمنه األكبر في الضفة، فضالً عن تداعياته األخرىالعسكري في القطاع ال
  19/7/2008الدستور األردنية 

  
 !في انتظار فرصة جديدة للسالم .41

  جواد البشيتي
إذا ما غادر الرئيس بوش البيت األبيض من غير أن يحقِّق شيئاً يعتد به من السالم ، أو مما وعد والتزم 

 .موقفاً عربياً جديداً، أو مختلفاً، من هذا اإلخفاق الكبيروتعهد في هذا الشأن، فلن نرى 
 ملنا على قول ذلك، على سبيل التوقُّع، فهو إبالغ الرئيس بشار األسد إلى صحيفة فرنسية أنحا ما يأم

 يمكن أن تتحول إلى مفاوضات مباشرة، ترعاها "إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين سورية و
  .تحدة، أو تشارك فيها مشاركة أساسية، في عهد السيد المقبل للبيت األبيضالواليات الم
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أرضية "ويعتقد الرئيس السوري أن أهمية المفاوضات غير المباشرة، تكمن في توصل الطرفين إلى 
 ، تسمح ببدء مفاوضات مباشرة، وتُشجع وتَحِمل اإلدارة المقبلة على أن تشارك مشاركة أساسية"مشتركة

 .في عملية صنع السالم
في عهد الرئيس بوش فحسب، وأنَّه لم يستنفدها إالَّ " فرصته األخيرة"وهذا إنَّما يعني أن السالم قد استنفد 

 !في عهد اإلدارة المقبلة" فرصة جديدة"ليهيئ له 
 سيصور، عما قريب، على والفلسطينيون أخذوا يهيئون أنفسهم، ويِعدون العدة، لهذا اإلخفاق الكبير، الذي

 .جديدةأمريكية للسالم، تبدأ مع مجيء إدارة " فرصة جديدة"أنَّه إعداد وتهيئة لـ 
حل "، تؤسس لـ "مبادرة" سالم فياض بلغة سياسية مختلفة، وكأنَّه يقترح الدكتوروفي هذا الصدد، تحدث 

  ".حماس"و" فتح"بين طرفي النزاع الداخلي الفلسطيني، أي بين " انتقالي
، تدير شؤون "حكومة توافق وطني"على تأليف ما سماه ) وغيرهما( يبدأ حله باتفاق الطرفين حيث

 .الفلسطينيين، وتُِعد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
؟ هذا السؤال هو الذي أجاب عنه )االنتقالي(ولكن، ما هي المقومات واألسس السياسية واألمنية لهذا الحل 

، "المنظمات العسكرية"من " المنظمات السياسية"اض بلغة سياسية مختلفة، مستَهال إجابته بتمييز في
أن ") حكومة التوافق الوطني"ولو شاركت في (السياسية، يحقُّ لها " حماس"، أو "المنظمات السياسية"فـ

الحل "، وِضمن هذا "حماس"ن وهذا إنَّما يعني أ". يتفهمها"تحتفظ بمواقفها السياسية، التي قال إنَّه 
، يمكنها أن تكون جزء، وجزءاً أساسياً، من هذه الحكومة، من غير أن تَضطَّر إلى تلبية شروط "االنتقالي

 ".الشرعية الدولية"، أو إلى أن تتغير سياسياً بما يواِفق "اللجنة الرباعية الدولية"ومطالب 
هي " حكومة فياض"، وإذا كانت "إسرائيل"ـتراف بهي حكومة رفض االع" حكومة هنية"إذا كانت 

هي حكومة الجمع بين " حكومة التوافق الوطني"، فإن "الشرعية الدولية"الحكومة المستوفية لـ 
يظلُّ وفياً اللتزاماته الدولية، ولالتفاقات ") فتح"أي (، فبعضها "حكومة وحدة الضدين"الحكومتين، أو 

 ".اللجنة الرباعية"يظل على رفضه تلبية شروط ومطالب ") حماس"أي (ضها ، وبع"إسرائيل"المعقودة مع 
" حكومة التوافق الوطني"ولقد فضل فياض إظهار هذا التناقض السياسي الكبير الذي تنطوي عليه 

دد يمكن ويجب أن يتع" الواحد الفلسطيني"، فـ "التعددية الفلسطينية"المقترحة، على أنَّه المظْهر الجيد لـ 
 .ولكن من غير أن يتعدد أمنياً) وفكرياً(سياسياً 

ليست، " اللجنة الرباعية"إنَّه تطور في منتهى األهمية أن يتَِّفق الفلسطينيون على أن تلبية شروط ومطالب 
المفاِوض "ولن تكون، شرطاً أولياً لمشاركة أي طرف سياسي فلسطيني في الحياة السياسية، فـ 

، "الشرعية الدولية"، الذي تُعينه منظمة التحرير هو وحده الذي ينبغي له أن يكون مستوفياً لـ "الفلسطيني
 ".االعتراف بإسرائيل"أو لشرط 

الضارة والتي يجب نبذها، موضحاً أن لهذا " التعددية األمنية"وتحدث فياض بلغة مختلفة، أيضاً، في أمر 
، فالعرب، أو بعضهم، يمكن ويجب أن "المساعدة األمنية العربية"يداً، هو مكوناً أمنياً جد" الحل االنتقالي"

، تُرسل إلى قطاع غزة، لتنهي الوضع األمني الناشئ عن "قوة أمنية عربية مشتركة"يقرروا تأليف 
نْجز، هناك، وِلتُعيد، من ثم، القطاع إلى السيطرة األمنية للشرعية الفلسطينية، على أن تُ" حماس"سيطرة 

، وبالمساعدة األمنية العربية، مهمة إعادة بناء القوى األمنية "االنتقالية) األمنية(المرحلة "في خالل هذه 
 .الفلسطينية على أسٍس مهنية غير حزبية

، "حكومة التوافق الوطني"، فهذه الحركة، المدعوة إلى المشاركة في "حماس"، يحبذ أن تقبلها "صفقة"إنَّها 
تَرعفي مقابل إنهاء سيطرتها األمنية والعسكرية على "في االحتفاظ بمواقفها السياسية"ف لها بالحق ي ،

 .قطاع غزة على النحو الذي شرحه وأوضحه فياض
، فهو أن تتعزز التهدئة في القطاع، وأن "الصفقة"، أو "المبادرة"، الكامن في هذه "الهدف"، أو "التوقُّع"أما 

فة الغربية، وأن ينهى الحصار المضروب على القطاع، ويعاد فتح وتشغيل معبر رفح، تشمل من ثم الض
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أنفسهم لسالٍم، تحدث الرئيس ) وعبر إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية(وأن يهيئ الفلسطينيون 
 .له بعد، وبفضل، مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض" فرصة جديدة"السوري عن 
إن " ثمارها الحلوة"، وتوسيعها، مع أن الفلسطينيين لم يذوقوا بعد شيئاً من "التهدئة" تثبيت إنَّنا ندعو إلى

حيز التنفيذ، إن " اتِّفاق التهدئة"تقول بعد نحو شهٍر على دخول " حماس"أتت لهم بالحلو من الثمار، فـ 
فاق، وإن ما تسمح بإدخاله من بضائع  لم تُنفِّذ ما التزمت به أمام الوسيط المصري في ذلك االتِّ"إسرائيل"

 اً وال نوعاً، بالغرض، الذي هو إنهاء معاناة أهله، وإنما "الوسيط المصري"إلى القطاع ال يفي، ال كم ،
 .للمعابر" 2005اتفاقية "زال متشبثاً، مع الطرف األوروبي، بـ 

 بعد، وبسبب، الوقف ا" اتِّفاق التهدئة"ولو أن ،ِجمكل األعمال العدائية والعسكرية"لمتبادل المتزامن لـ تُر "
، وبحدوث "معبر رفح"جميعاً، وفي مقدمها " المعابر التجارية"في قطاع غزة، بإنهاء الحصار، وبفتح 

 التهدئة"تغيير يشير إلى أن " ا قريب، لقلنا إنكانت حقَّاً نصراً للشعب " التهدئة"ستشمل الضفة الغربية عم
  .سطينيالفل

 مع السلطة الفلسطينية ستظل محتفظة بثالثة "إسرائيل "إلى أن تتَِّضح النتيجة النهائية لمفاوضاتمن هنا و
اتِّفاق الهدنة "اإلبقاء على الضفة الغربية في خارج : ، هي"التفجير المتبادل"أسباب مهمة للتفجير، أو لـ 

وإن خُفِّف قليالً، واإلبقاء على كل ما يسمح لها ، اإلبقاء على قطاع غزة ِضمن الحصار، )"أو التهدئة(
مستمرة " حماس"من سيناء إلى القطاع، وأن ) عبر األنفاق(بالزعم أن األسلحة والذخيرة ما زالت تُهرب 

 اآلن حصلت عليه وهو وقف إطالق "إسرائيل"ما تحتاج إليه . في مضاعفة قواها العسكرية والقتالية
" حماس"لقطاع غزة؛ وما احتاجت إليه ) المخفَّف قليالً(ية مع استمرار حصارها الفلسطين" الصواريخ"

 ألعمالها العسكرية ضدها، وضد القطاع، والتخفيف "إسرائيل"اآلن لم تحصل إالَّ على بعضه وهو وقف 
 ليس لها مصلحة اآلن في أن تنهي وضعاً قوامه تلك التهدئة، واستمرار "إسرائيل". من ِحدة الحصار

فهي التي ستشعر " حماس"الحصار من حيث الجوهر واألساس، وإطالة أمد جهود الوسيط المصري؛ أما 
وبصعوبة أن تنهيه ) وضع التهدئة مع استمرار الحصار من حيث األساس(بصعوبة استمرار هذا الوضع 

 ".الصواريخ"من خالل استئناف إطالق 
ى إليه حتى اآلن من نتائج عملية حتى نرى، في الوقت في ضوء ما انته" اتِّفاق التهدئة"ويكفي أن نرى 

نفسه، األهمية المتعاظمة إلسراع الفلسطينيين في تخطِّي نزاعهم الداخلي، فمن غير ذلك لن يحصد 
  .، إالَّ الثمار المرة"التهدئة"الفلسطينيون من مفاوضات السالم، ومن 
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