
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال نريد عسكرة المجتمع ونسعى لتدعيم أسس المدنية : هنية
  عاما٢٠ًهم عن تاألسرى التي تزيد مدة محكوميإال بكل  لن يطلق سراح شاليط :حمدان
 ت فلسطينية في الشتات تطالب بانتخاب مجلس وطني جديدشخصيا

   تقبل مبدئياً اإلفراج عن البرغوثي وتدرس ملف سعدات"إسرائيل": مصادر مصرية
 ويقترح لقاء بين الوزير يشاي ومسؤول من حماسكارتر يعرض مقترحا لتبادل األسرى 

براون يعلن خطوات جديدة لدعم     
يدعو مـع   االقتصاد الفلسطيني و  

  عباس إلى تجميد االستيطان
  

 ٤ص ... 

 ٢١/٧/٢٠٠٨١١٤٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٤٥:         العدد                  ٢١/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    :لطةالس
 ٥  اإلنسانية هنية يدعو براون لزيارة غزة لإلطالع على حجم الكارثة .٢
 ٥  لممارسة الضغط على االحتالل للكف عن ممارسته وفك حصار غزةالخضري يدعو براون  .٣
 ٦ مع ونسعى لتدعيم أسس المدنية ال نريد عسكرة المجت: هنية .٤
 ٦ تقترح حكومة وفاق وهيئة وطنية لطرح الصيغ التوفيقيةوهنية و عباس يقلتلجنة الحوار ت .٥
 ٧  لحوارعباس لتنفيذ دعوة  ليقترح خطواتو فياض يدعو لتشكيل حكومة توافق وطني .٦
 ٧  "صافرة الحوار"مستشار لهنية يدعو عباس إلى اطالق  .٧
 ٨ لتقديم استقاالتهم" التشريعي"مستشار عباس لحقوق اإلنسان يدعو ثلثي أعضاء  .٨
 ٨ ن حماس وفتحالدويك يواصل العمل على وثيقة جمع الكلمة بي: مصادر فلسطينية .٩
 ٨  ملف شاليط رهن باستجابة االحتالل للمطالب الفلسطينية ومصر تتابعه: هنية .١٠
 ٨   ورجال أعمالمنى منصورنائبة الاعتقال : االحتالل يواصل هجومه على نابلس .١١
 ٩  طلب من حسين الشيخ زيارتهيوضع الصحي للدكتور الدويك و يتابع العباس .١٢
 ٩  محكمة العسكرية تقضي بإعدام فلسطيني أدين بالتخابر مع االحتاللال :غزة .١٣
 ٩  القدومي يحذر من خطط استعمارية لتقسيم السودان .١٤
    

    :المقاومة
١٠  واألسرى البردويل يحذّر من اتفاق بين عباس وأولمرت يتخلى عن القدس والالجئين .١٥
١٠ إتمام التبادل يتطلب وقف التعنت اإلسرائيلي: أبو زهري .١٦
١٠   أسيرألفتجمد مفاوضات شاليط وتطالب ب" حماس": هآرتس .١٧
١١   عاما٢٠ًهم عن تاألسرى التي تزيد مدة محكوميإال بكل  لن يطلق سراح شاليط :حمدان .١٨
١١   تلوح بالمقاومة" حماس" و...تزايد تذمر الفصائل من التهدئة .١٩
١١  حول شاليطقطاع واستئناف التفاوضحماس تربط بين رفع الحصار عن ال .٢٠
١٢   قطعت شوطا جيدا واألسبوع المقبل سيشهد تحركاًصفقة شاليط: لجان المقاومة .٢١
١٢  عمل النهاء االنقسام الداخليلقاءات فصائلية مكثفة لبلورة ورقة : غزة .٢٢
١٢   وجثمان المغربي ال يزال مجهوالً...  شهيدا١٣٣ً فصائل فلسطينية تشيع اليوم ١٠:لبنان .٢٣
١٣  يهاتف القنطار ويهنئه بتحريره" القسام"الناطق باسم  .٢٤
١٣  مهنئةً بتحرير األسرىحماس تجول على فعاليات صور : لبنان .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  "تعتيم إعالمي"أولمرت يتعهد بإعادة شليط لذويه سالماً وباراك يطلب فرض  .٢٦
١٤   اخر" رون اراد"ايالون يطالب باالستجابة لمطالب حماس حتى ال يتحول االخير الى  .٢٧
١٤  يهددون باسقاط حكومة أولمرت" كاديما"نواب  .٢٨
١٥   ماليين يهودي في وادي عربة٣مستثمر إسرائيلي يسعى إلى توطين  .٢٩
١٥  وغزة تتوقع تسخين جبهة لبنان "إسرائيل: "يدلين .٣٠
١٥  ي واشنطن القضايا االستراتيجيةاشكينازي يبحث ف .٣١
١٦  للكيان في األمم المتحدة" التمثيل األنثوي"ليفني تفضل  .٣٢
١٦   في حرب لبنان القنابل العنقودية على استخدامأطلعنا الحكومة: يسرائيلاإلجيش ال .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٤٥:         العدد                  ٢١/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

    
    :األرض، الشعب

١٦  شخصيات فلسطينية في الشتات تطالب بانتخاب مجلس وطني جديد .٣٤
١٧   يحذر من حمالت هدم منظمة في مختلف أحياء مدينة القدسالتميمي .٣٥
١٧  كبير جزء من مخطط استيطاني  في القدساالستيالء على منزل عائلة الكرد: هارتس .٣٦
١٧  سرائيلي يطلق النار عل معتقل فلسطينيإ جندي تظهر ةصورجريمة م .٣٧
١٨  أهالي نعلين ونشطاء سالم يتصدون لجرافات االحتالل في أراضيهم .٣٨
١٨  كمال دراستهمطالب عالقون في غزة يناشدون براون مساعدتهم إل .٣٩
١٨  زوارق االحتالل تستهدف قوارب صيد فلسطينية شمال قطاع غزة .٤٠
١٨   عاما١٢ً ماليين نسمة خالل ٣  إلىاهالي غزةتوقعات بتضاعف  .٤١
١٨  الفصلوأراضيهم من أجل جدار  تسلب الفلسطينيين بيوتهم "إسرائيل: "تقرير .٤٢
١٩  تناشد التدخل لإلفراج عن والديها اللذان اعتقلهما االحتالل فتاة فلسطينية .٤٣
   

   :اقتصاد
١٩   غزةسمح بزيادة طفيفة على كميات الوقود الواردة إلى قطاعاالحتالل ي .٤٤
 ١٩  تدعو الى اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا" االغاثة الزراعية" .٤٥
   

   :صحة
 ٢٠   شهيدا٢١٢ً  قطاع غزة من المرضى إلىضحايا حصارارتفاع عدد  .٤٦
   

   : األردن
٢٠   الدقامسةشخصيات أردنية تدعو الملك للعفو عن الجندي .٤٧
٢٠   السلطات األردنية ستفرج عن األسرى األردنيين االربعة: مصادر حقوقية .٤٨
٢٠ األسرى األردنيون األربعة يهددون باإلضراب عن الطعام .٤٩
   

   :لبنان
٢١   امل للمقاومة وللجانب العسكري فيها بالكسأكون متفرغاً: القنطار .٥٠
٢١  ال بد من أن تعود فلسطين وسنبقى حاملين مشعلها أياً تكن الصعوبات: جنبالط .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢١  توجه الستبدال الوسيط المصري بآخر أوروبي في صفقة األسرى: مصدر مصري .٥٢
٢٢    تقبل مبدئياً اإلفراج عن البرغوثي وتدرس ملف سعدات"إسرائيل": مصادر مصرية .٥٣
٢٢   بصداقة طهران للشعب اإلسرائيلي ينفي تصريحهنائب الرئيس اإليراني .٥٤
٢٢ سرائيلية اإل-مقتل سوداني على الحدود المصرية  .٥٥
٢٢  أسر ثمانية شهداء تونسيين تطلب استرداد جثامينهم .٥٦
   

   :دولي
٢٣ ويقترح لقاء بين الوزير يشاي ومسؤول من حماسكارتر يعرض مقترحا لتبادل األسرى  .٥٧
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٢٣    في إدخال المساعدات إلى غزة، وصعوباتر تبرع عربي قريب مليون دوال٢٩٠":األونروا" .٥٨
٢٣  بتعزيز الحملة األمنية في الضفة" إسرائيل"ألزمات الدولية توصي حكومة فياض وامجموعة  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  ن أبو ستةسلما... البحث عن مرجعية للشعب الفلسطيني .٦٠
٢٦  أحمد الحيلة... وأولويات المرحلة.. حماس .٦١
٢٨  "أنتي وور" –بيتر هيرشبيرغ ...  تستهدف األعمال الخيرية لحماس"إسرائيل" .٦٢
٢٩  عبد الرحيم ملوح... من أجل استعادة الوحدة والحق .٦٣
    

 ٣١  :ةرصو
***  

  
  عباس إلى تجميد االستيطانيدعو مع براون يعلن خطوات جديدة لدعم االقتصاد الفلسطيني و .١

رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون والرئيس الفلسطيني       أن   ٢١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ن اإلسرائيلي في الضفة الغربية، فيما أعلن براون خطوات         أمس، إلى تجميد االستيطا   ا  يدعمحمود عباس   

/ جديدة لدعم االقتصاد الفلسطيني، في الجولة األولى له في الشرق األوسط منذ استالم مهامه في يونيـو                
نريد رؤية تجميد   "وقال براون في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عباس في بيت لحم              .٢٠٠٧حزيران  

يقلـص  "، وأضاف أن االسـتيطان      "ستوطنات يجعل تحقيق السالم أكثر صعوبة     االستيطان، إن توسيع الم   
، "القيام بها أكثر صعوبة   " إسرائيل"الثقة ويزيد من معاناة الفلسطينيين ويجعل التنازالت التي سيكون على           

دليل ساطع على الحاجة الملحة إلـى العدالـة         "وتابع إن الجدار الفاصل الذي اجتازه ليصل إلى بيت لحم           
  ".بالنسبة إلى الفلسطينيين ووضع حد لالحتالل ودولة فلسطينية قابلة للحياة

تعهدا إضافيا بتقديم ستين مليون دوالر بينها ثالثون نقدمها كدعم          "وعلى الصعيد االقتصادي، أعلن براون      
، وذكر  "ر مليون دوال  ١٧٥مباشر للموازنة، ما يرفع المساعدة اإلجمالية للسلطة الفلسطينية هذه السنة إلى            

 ،٢٠١١ مليـون دوالر حتـى       ٥٠٠أن بالده تعهدت بتقديم مساعدات لتنمية االقتصاد الفلسطيني بقيمـة           
جـل شـراء    أوأعلن أن الحكومة البريطانية ترغب في إنشاء مؤسسة مالية تقدم قروضا للفلسطينيين من              

م الخـاص وستـسمح     ستعطي الفلسطينيين فرصة شراء منزله    "منازل لهم، وشدد على أن هذه المؤسسة        
  . ألف منزل٣٠ ألف وظيفة مع بناء حوالي ٥٠بإيجاد حوالي 

من جهته، قال عباس إن تنمية االقتصاد الفلسطيني مرتبطة بحرية تنقل األشخاص واألموال التي تعيقهـا                
وعبر عن قلقـه     .الحواجز اإلسرائيلية وعمليات إغالق األراضي والعمليات المستمرة في المدن والقرى         

وقـال   .، وأبرزها تجميد االستيطان في القدس     "سينابولأ"ال تحترم مبادئ مؤتمر     " إسرائيل"يق لكون   العم
ورغـم ذلـك     .ن المبادرة العربية ما زالت وبعد ست سنوات من إطالقها تنتظر الرد اإلسرائيلي            إعباس  

 ١١فراج عـن    حافظ عباس على تفاؤله بخصوص التوصل التفاق سالم نهاية العام الجاري، وطالب باإل            
ألف أسير فلسطيني، وقال إن قضيتهم على رأس أولوياتنا وسنواصل جهودنا حتى يرى أسـرانا شـمس                 
الحرية وقد نعمت فلسطين بفجر التحرر واالستقالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتـصلة والقابلـة               

  .للحياة
  . الحكومة الفلسطينية سالم فياض في بيت لحم رئيس براونفي إطار زيارة تستغرق يومين، التقىو

طالب  براون إلى أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسـط   وأشارت  
دعا الفلسطينيين الى وقف العنـف، وأكـد        وبأن تكون القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية واالسرائيلية،        

  . آمنة وهادئة بسالم في حدود"سرائيلإ"التزام بالده بأن تعيش 
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 مـن رجـال االعمـال       ٢٥وصل الى بيت لحم قادماً من القدس الغربية مـع حـوالي              قد   براونكان  و
أحضرت معي مجموعة من رجال االعمال والمستثمرين لبحـث كيفيـة االسـتثمار             "وقال  . البريطانيين
تضيف مـؤتمرا   سررت بالمشاركة في مؤتمر االستثمار في بيت لحم، وبودنا أن نس          "واضاف  ". بفلسطين

 ".آخر في لندن
عبـاس   إلى أن الرئيس  وليد عوض،بيت لحم نقالً عن مراسلها في   ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  

شاد بدعوة براون الستضافة مؤتمر استثماري لصالح فلسطين في لندن في الخريـف القـادم، متابعـة                 أ
لذي عقد في بيت لحم فـي شـهر آيـار           لمؤتمر لندن الخاص بالدول المانحة، وكذلك مؤتمر االستثمار ا        

كما نشكر مبادرتكم لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة والتي وصـلت إلـى مئـة               : الماضي، ومضيفا 
  .مليون دوالر هذا العام، باإلضافة إلى دعمكم للمشاريع التنموية

أحيـي قيـادة    : بقولهوأشاد براون بجدية عباس في عملية السالم، وقدرته على قيادة الشعب الفلسطيني،             
الرئيس عباس للشعب الفلسطيني، الذي كرس حياته لبناء السالم وقيام الدولة الفلسطينية، وهذا يستحق منا               

كما أثنى براون على سالم فياض، لجهوده الدؤوبة في مأسسة الدولة الفلسطينية، واهتمامـه فـي                 .الثناء
  .تحقيق السالم

ي جديد في الملف السياسي وان زيارته تحمـل         أراون لم يحمل    ومن جهتها اكدت مصادر فلسطينية ان ب      
طابع الدعم االقتصادي للسلطة الفلسطينية في ظل تعثر مفاوضات السالم ما بين الجـانبين الفلـسطيني                

  .واالسرائيلي
  
  اإلنسانية هنية يدعو براون لزيارة غزة لإلطالع على حجم الكارثة .٢

ئيس الحكومة المقالة أمس األحـد دعـوة لـرئيس الـوزراء      قدم إسماعيل هنية ر    : أشرف الهور  - غزة
البريطاني غوردون براون لزيارة غزة، خالل جولة األخير للمنطقة، وقال هنية للصحافيين خالل تفقـده               

ندعو براون ليأتي لزيارة غزة ليطلع على حجم الكارثة اإلنسانية التي خلفهـا االحـتالل               "وزارة المالية   
  ." بما فيها بريطانياةول أوروبيولألسف بمشاركة عدة د

  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  لممارسة الضغط على االحتالل للكف عن ممارسته وفك حصار غزةالخضري يدعو براون  .٣

وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رسـالة إلـى             :  أشرف الهور  - غزة
ما زالت تمارس العقوبة الجماعية ضد      "لها أن إسرائيل    أكد خال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون      

 ١,٥وأشار إلى أن حصار إسـرائيل لــ          ."المواطنين المدنيين في قطاع غزة المحميين بالقانون الدولي       
وأوضـح   ."خرقا فاضحا لكافة القوانين الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان        "مليون فلسطيني في غزة يعتبر    

صار اثر بشكل كبير علـى كافـة منـاحي الحيـاة اإلنـسانية واالجتماعيـة                حالالخضري أن استمرار    
 مرضـى، إلـى   ٢١٠واالقتصادية والبيئية والصحية، مذكراً براون أن الحصار تسبب في وفاة أكثر من          

وقال أيضاً ان سياسة الحصار اإلسرائيلية أدت إلى تلـوث ميـاه            .  مصنع ٣٥٠٠جانب تسببه في إغالق     
ندعوكم بحكـم   "وقال الخضري في الرسالة      .طة معالجة المياه بسبب نقص الوقود     البحر بسبب توقف مح   

دوركم المؤثر، لممارسة الضغط على االحتالل اإلسرائيلي للكف عن ممارسته وفك حصار قطاع غـزة،               
  ."والعمل الجاد للتخفيف من معاناة شعبنا ونيل حقوقه

  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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 جتمع ونسعى لتدعيم أسس المدنيةال نريد عسكرة الم: هنية .٤
أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن حكومته ال تريد عسكرة المجتمع الفلسطيني،             : رنا الشرافي  - غزة

بل تسعى إلى تدعيم أسسه المدنية، ووعد هنية، خالل حفل افتتاح مجمع اإليرادات العامة بغـزة، مكـان               
 هنيةوأشار   .هذه المؤسسة األمنية حتى في ظل الوفاق الوطني       مقر األمن الوقائي سابقاً، أمس، بأال تعود        

هنا كـان يـأتي     .. هذه إدارة األمن  : "بيده إلى حيث الزنازين وأقبية التحقيق التي كانت في المكان، وقال          
وال أريد أن أتحدث عن مرحلة كانت مؤلمة        ... ال نريد أن ننكأ الجراح     ..هنا اللقاءات األمنية  .. CIAالـ

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى أن يعيش المواطن في ظالل حكم رشيد              ". الشعب الفلسطيني  في ذاكرة 
ونظام مدني محترم، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إزالة السرايا الحكومي كلياً، ونزعـه مـن الـذاكرة                  

  .الفلسطينية، وتحويله إلى سوق تجاري أو أي شيء آخر
تي بنيت في ظالل خطة تعاون أمني وفي سياق اتفاقيات محددة هي            نريد أن ننهي هذه اإلمارات ال     : "وقال

من االتفاقات برمتها جوهرها    %  ٩٠" :، واستطرد بقوله  "باألساس اتفاقيات أمنية وليست اتفاقيات سياسية     
 سنة ولم تقم الدولة الفلسطينية الموعودة حسب نـصوص          ١٥أمني وليس سياسياً بدليل أنه مضى عليها        

 ".هذا االتفاق
إنه ليس ملك للحكومة وال للسلطة، بل هو ملك لكـل الـشعب             : "وعرج هنية على ملف المال العام قائال      

وكشف عن خطة تنفـذها الحكومـة تحـت          ،"الفلسطيني، وطريقة تداوله يجب أال يعتريها أثم وال باطل        
قديم العون  ت: هو التخفيف عن الشعب، والثاني    : ، تقوم على محورين األول    "خطة تعزيز الصمود  "مسمى  

 مليون دوالر صـرفت مـن الحكومـة،         ١٧٠على مدار العام الماضي قرابة      : "وقال .لهم ما استطاعت  
 مليون دوالر شهري، بالمقابـل      ٢ مليون دوالر شهري وفي أحسن األحوال        ١,٥واإليرادات ال تزيد عن     
 ". مليون دوالر شهرياً تقريبا١٣ًالحكومة ملزمة بتوفير 
حفوظ، وكيل وزارة المالية، أن مساهمة دوائر اإليرادات في وزارة المالية فـي             بدوره كشف إسماعيل م   

من النفقات العامة التي تنفقها الوزارة وبـاقي المبلـغ هـو مـن              % ٥الوقت الحاضر ال تزيد عن نسبة       
 .التبرعات العربية واإلسالمية التي تأتي بال شروط

  ٢١/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 تقترح حكومة وفاق وهيئة وطنية لطرح الصيغ التوفيقيةوهنية و عباس يقلتلجنة الحوار ت .٥

اقترحت لجنة الحوار والمصالحة الوطنية التي تعنى بدفع الحوار بين حركتي فتح وحماس عليهمـا     : غزة
وأكد أحد اعضاء اللجنـة الـذي       . قائمة باألولويات التي يتوجب ان يشملها الحوار الوطني بين الجانبين         

ـ رفض الكشف عن اس    أن اللجنة اقترحت تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بقبول         " الشرق االوسط "مه ل
، على أن تتولى هيئة وطنية تـضم نوابـا فـي            ]غزة[دولي وتكون قادرة على رفع الحصار عن القطاع       

المجلس التشريعي وشخصيات وطنية بلورة صيغ لحل القضايا الخالفية بين الحركتين، وهي اعادة بنـاء               
وقال عضو اللجنـة إن     . ير وإعادة صياغة االجهزة االمنية على أسس مهنية ووطنية جديدة         منظمة التحر 

حماس ألمحت للجنة بأنها تقبل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني دون أن تطالب برئاستها، على اعتبـار ان                 
. طينيةالحركة تدرك أنه ال يمكن أن يتم رفع الحصار في حال ظلت الحركة تتولى رئاسة الحكومة الفلس                

وأضاف ان اللجنة عقدت امس اجتماعاً مع رئيس الوزراء المقال اسـماعيل هنيـة وعرضـت عليـه                  
مقترحهم، مؤكداً أن وفداً يمثل اللجنة توجه بعد ظهر امس لرام اهللا للقاء الرئيس ابو مازن اليـوم لـنفس        

 .الغرض
ة تكمن في حقيقة عدم اسـتعداد       واشار الى أن اعضاء لجنة الحوار توصلوا الى قناعة مفادها أن المشكل           

، هناك حاجة لتكثيف الجهد الفلسطيني لتقلـيص        "عنق الزجاجة "الطرفين للقاء، وأنه من أجل الخروج من        
واكد عضو لجنة الحوار أن تشكيل      . مستوى الخالف بشكل يسمح للطرفين بالجلوس الى بعضهما البعض        



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١٤٥:         العدد                  ٢١/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

قضايا الخالفية بات أمراً ضرورياً للتغلب علـى        هيئة وطنية متخصصة في بلورة الصيغ التوفيقية لحل ال        
موقف ابو مازن الرافض للحوار الثنائي مع حماس ولموقف األخيرة الرافض إلشراك جميع الفصائل في               

واوضح المصدر أن اعضاء اللجنة يحاولون اقناع حماس بقبول دعوة          . الحوار حول كل القضايا الخالفية    
ون اقناع االخير بطمأنة حماس بأال يتناول الحوار سبل تنفيذ المبادرة           ابو مازن للحوار، كما أنهم سيحاول     

وأكـد  . اليمنية فقط بل يتعداه الى قضايا اخرى بشكل يأخذ بعين االعتبار تحفظات الحركة على المبادرة              
ـ        الرسالة التي قال إن رئـيس المكتـب الـسياسي          " نسيان"أن اعضاء اللجنة سيحاولون اقناع ابو مازن ب

خالد مشعل ارسلها لعدد من قادة الدول العربية، وقال فيها إن دعوة ابو مـازن للحـوار تـأتي                   لحماس  
وشدد على ان ابو مازن ما زال حانقا جداً         .  لشن عدوان شامل على القطاع     "سرائيلإ"للتغطية على توجه    

  .على مشعل بسبب الرسالة
ـ       قة ابو مازن على إرسال رئيس الوزراء       أن مواف " الشرق االوسط "من ناحية ثانية اكد مصدر فلسطيني ل

االسبق احمد قريع لدمشق للتباحث مع المسؤولين السوريين حول امكانية الحوار مع حماس في القـاهرة                
  .جاءت اثر ضغوط يتعرض لها ابو مازن من عدد من قيادات داخل حركة فتح

 ٢١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  لحوارعباس لتنفيذ دعوة  لخطواتيقترح وفياض يدعو لتشكيل حكومة توافق وطني  .٦

دعا رئـيس حكومـة      : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
 تشكيل حكومة توافق وطني خلفا      ى سالم فياض جميع الفرقاء الفلسطينيين ال      .تسيير االعمال الفلسطينية د   

 وتكليف الحكومة االنتقالية باالعـداد النتخابـات        لحكومته وحكومة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية،      
رئاسية وتشريعية تنهي حالة االنقسام المتواصلة ما بين الضفة الغربية وقطـاع غـزة منـذ منتـصف                  

  . يونيو من العام الماضي/حزيران
 اعتبر سالم فياض في لقـاء متلفـز ضـمن           :رام اهللا  من   ٢٠/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وجاء في   

 هو االسـوأ علـى   ٢٠٠٧ما حدث في غزة صيف     " معا"االسئلة الصعبة الذي تعده وتنتجه شبكة       برنامج  
 ودعا الجميع للتوقف عن النظر الى الخلف ال نهذا سـيمنع الوحـدة              ١٩٦٧الشعب الفلسطيني منذ حرب     

 دعوة  وفي تفاصيل الية تنفيذ    .وعودة الحوار وان ال ننظر الى الخلف اال قليال من اجل استخالص العبر            
  :الحوار التي قدمها الرئيس لحماس قال فياض انه يقترح الخطوات التالية

  .التوافق على حكومة توافق تدير البالد والعباد: والًأ
  .تفويض الحكومة التوافقية على االعداد لالنتخابات القادمة: ثانياً
 االجهزة االمنية وفتح المعـابر  رعاية عربية للحوار وتواجد عربي امني في قطاع غزة العادة بناء         : ثالثاً

  .لفترة انتقالية
 
  "صافرة الحوار"مستشار لهنية يدعو عباس إلى اطالق  .٧

 دعا أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيـة الـرئيس              :حامد جاد  -غزة  
ـ             "محمود عباس    ب حركـة   إلطالق صافرة البدء بحوار وطني في أي عاصمة عربية معربا عـن ترحي

واعتبر يوسف في كلمة ألقاها خالل ندوة سياسية عقدت أمس           ".حماس ببدء الحوار في أي زمان ومكان      
حول البدائل للخروج من الوضع الفلسطيني الحالي الصدمة أن صدمة تخيم علـى الـشارع الفلـسطيني                 

مـن حزيـران    جراء عدم البدء بأي حوار وطني منذ إطالق الرئيس عباس دعوته للحوار في الرابـع                
إن الـشارع   "وقـال يوسـف      .الماضي، وكذلك عدم لقاء الرئيس بخالد مشعل خالل زيارته إلى دمشق          

الفلسطيني ارتكبت فيه أخطاء وربما خطايا وانه تم استباحة المحرمات الفلسطينية فالـشعب الفلـسطيني               
 الوضـع أو سـقوط      يقف اآلن عند مفترق طرق ونحن أمام ثالثة سيناريوهات إما االستمرار في هـذا             
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السلطة وانتهاء صالحيتها وتعود الضفة لالحتالل وتكون غزة شبه محاصرة وربما تحت حكم ذاتي أمـا                
  ".السيناريو الثالث فهو الجلوس على طاولة الحوار وسحب المبررات من االحتالل لالستمرار في عدوانه

  ٢١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
 لتقديم استقاالتهم" التشريعي"ي أعضاء مستشار عباس لحقوق اإلنسان يدعو ثلث .٨

الرئيس الفلسطيني محمود   دعا كمال الشرافي مستشار      :غزةمن   ٢١/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية   نشرت  
ثلثى أعضاء المجلس التشريعي لتقديم اسـتقاالتهم تمهيـداً إلجـراء انتخابـات             "عباس لحقوق اإلنسان،    

حكومة انتقالية تضع في    " مقترحاً تشكيل    "عن مربعات األزمة  تشريعية لتقريب الحوار الوطني، واالبتعاد      
أولى أولوياتها إنهاء حالة االنقسام، وتشكيل جهد موحد النهاء الحصار، وتحـضر النتخابـات رئاسـية                

  ".وتشريعية مبكرة وتعيد تشكيل األجهزة األمنية برعاية عربية ومباركة دولية
كمـال  .  د  إلـى أن    عبد الهادي عوكل   ،غزة  مراسلها في  نقالً عن  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة   ولفتت  

امس حـول البـدائل واألطروحـات       " تحالف السالم الفلسطيني  "الشرافي دعا خالل ندوة سياسية عقدها       
للخروج من الوضع الفلسطيني الحالي إلى جلوس مجموعة من المفكرين الفلسطينيين لمدة أسبوع كامـل               

 آخذين باالعتبار عدداً من المعايير واالعتبـارات        ٢٠٢٠يني حتى عام    للتفكير في المأمول للواقع الفلسط    
 .التي سادت مؤخراً سواء محلية أو إقليمية أو إسرائيلية أو عربية

  
 الدويك يواصل العمل على وثيقة جمع الكلمة بين حماس وفتح: مصادر فلسطينية .٩

مـس ان رئـيس المجلـس       أ" تورالدس"ـ أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل     : جمال جمال  -القدس المحتلة   
عزيز الدويك، جدد العمل على وثيقة جمع الكلمة بين حركتـي حمـاس             .التشريعي الفلسطيني المعتقل د   

وفتح، والتي سبق وان عمل عليها االسرى في السجون وتوقفت بعد مبادرة الـرئيس محمـود عبـاس                  
لون، يعملون على حـصر نقـاط       وقالت المصادر ان األسرى وخاصة النواب والوزراء المعتق        .األخيرة

الخالف وجمع النقاط المتفق عليها في وثيقة مختصرة وجامعة لوقف المناكفات والمماطلة فـي توحيـد                
 ".الصف وجمع الكلمة وإعادة اللحمة للساحة الفلسطينية

  ٢١/٧/٢٠٠٨الدستور 
 
  ملف شاليط رهن باستجابة االحتالل للمطالب الفلسطينية ومصر تتابعه: هنية .١٠

 أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن ملف الجندي الصهيوني األسـير جلعـاد شـاليط                 :غزة
مرهون بموقف االحتالل ومدى استجابتهم للمطالب الفلسطينية، مشدداً على حرصه في إنهاء هذا الملـف             

ـ  "رامتـان "وقال في مقابلة متلفزة لوكالة أنباء        .وبأسرع وقت ممكن لإلفراج عن األسرى      وم األحـد   ، ي
، مؤكـداً أن    "ال يوجد أي شيء جديد فيما يتعلق بملف شاليط، وال نستطيع أن نتحـدث حولـه               ) "٢٠/٧(

  ".نحن كفلسطينيين نعتبر أن هذا الملف أولوية"وأضاف  .جمهورية مصر العربية تتابع هذا الملف
  ٢٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ورجال أعمالمنى منصورنائبة الال اعتق: االحتالل يواصل هجومه على نابلس .١١

 واصل الجيش اإلسرائيلي شن هجومه على مدينة نابلس فقد اعتقل أكثر من عـشرين   : تقرير معا  -نابلس
 وعضو هيئـة تجـارة      ،نائبة عن كتلة التغيير واالصالح منى منصور      ال فجر اليوم االثنين بينهم      شخصاً

   وأصـحاب   ،عمال الحاج عثمان مـصلح    االرجال   وصناعة نابلس وعضو في لجنة زكاة نابلس السابقة       
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محالت صرافة وعدد من موظفي شركة االئتمان في مول نابلس اضافة الى ثمانية طلبـة مـن احـدى                   
   .سكنات الطلبة في رفيديا غرب المدينة

  ٢١/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  هطلب من حسين الشيخ زيارتي يتابع الوضع الصحي للدكتور الدويك وعباس .١٢

 علمت وكالة معا ان الرئيس ابو مازن يتابع عن كثب الوضع الـصحي لالسـير                : خاص معا  - رام اهللا 
حيث كان الطاقم الطبي لمستشفى سجن       .الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي في سجن مجدو        

  .الرملة قرر إجراء عملية جراحية له
الشؤون المدنية حسين الشيخ زيارة الـدويك فـي        الرئيس عباس فور نشر النبأ من رئيس هيئة           طلب كما

  .سجن مجدو لالطمئنان على حالته واالشراف على تقديم الخدمة الطبية الالئقة له
بدوره حسين الشيخ اجرى االتصاالت الالزمة مع االرتباط االسرائيلي لترتيب امر الزيارة فـي اسـرع                

  ".معا"وقت كما علمت وكالة 
  ٢٠/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  محكمة العسكرية تقضي بإعدام فلسطيني أدين بالتخابر مع االحتاللال :غزة .١٣

أصدرت محكمة عسكرية في غزة     : )آي.بي.يو(نقالً عن وكالة     ٢١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
ين واإلدالء بمعلومات تسببت بمقتل مقـاوم     " إسرائيل"أمس، حكماً بإعدام فلسطيني بعد إدانته بالتخابر مع         

في غزة،  " المحكمة العسكرية العليا  "وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان لها إن            .فلسطينيين
التابعة لجهاز األمن العام والشرطة في الحكومة المقالة، أصدرت حكماً باإلعدام على المتهم إيـاد حامـد       

 أعوام واتهمته بالقيام بأعمال عدائية      ٥ة  وقالت إن سكر ارتبط مع المخابرات اإلسرائيلية منذ قراب         .سكر
ضد أبناء الشعب الفلسطيني من بينها رصد تحركات مقاومين فلسطينيين من بينهم منير سـكر، ومحمـد            

  . الودية ما أدى إلى اغتيالهما
إيهاب الغصين النـاطق باسـم وزارة        إلى أن    غزةمن   ٢٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ولفت  
 أكد أنه وحسب القانون سيتم رفع ما قضت به المحكمة لرئيس السلطة محمـود عبـاس                 ]الةالمق[الداخلية

ولكن إن لم يصادق الرئيس عليه استمراراً للمناكفـات الـسياسية فـإن             "للتصديق عليه حتى يتم التنفيذ،      
مجـرمين  الحكومة الفلسطينية ستقوم بالنظر إليجاد بدائل عن مصادقة الرئيس وتنفيذ حكم القانون فـي ال              

ألنه ال يمكن أن ال نقوم بتنفيذ ما يقضي به القضاء وتصبح قرارات المحاكم قرارات صورية كما كانت                  
 ".في الزمن السابق

  
  القدومي يحذر من خطط استعمارية لتقسيم السودان .١٤

 حذر رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة فتح مـن محـاوالت                 :عمان
واعتبر في بيان أصـدره      .ارية مكشوفة البتزاز السودان وضرب وحدته اإلقليمية وسالمة أراضيه        استعم

الدافع من وراء طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باصدار مـذكرة توقيـف ضـد                "أمس، بأن   
الغرض  "وقال إن  ".الرئيس السوداني عمر حسن البشير، هو دافع سياسي ال يستند الى اي اساس قانوني             

من اإلجراء األخير، زيادة تعقيد االوضاع وزعزعة االستقرار في السودان، خاصة وانه جاء في اعقاب               
تحذير الرئيس األميركي جورج بوش بشأن قدرة الواليات المتحدة على تجاوز مجلـس االمـن الـدولي                 

لدولية يـأتي فـي وقـت       قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات ا     "واعتبر ان    ".وارسال قوات الى دارفور   
تستمر فيه العدالة الدولية، ممثلة في المحكمة الجنائية، بغض النظر عـن ملفـات تراكمـت النتهاكـات                  
االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين واألميركي في العراق وافغانستان، وتجاهلهما الصارخ لجميع الحقـوق             
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ونيا ونموذجا الزدواجية المعايير والكيل بمكيالين      االنسانية والقوانين الدولية، مما يشكل خلال اخالقيا وقان       
  ".والتسييس المستمر ألدوات العدالة الدولية

  ٢١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  البردويل يحذّر من اتفاق بين عباس وأولمرت يتخلى عن القدس والالجئين واألسرى .١٥

هناك تسريبات  : " البرلمانية  والناطق باسم كتلتها    حركة حماس   صالح البردويل، القيادي في    .د قال: غزة
عن أن اتفاقاً يجري اإلعداد إلعالنه قريبا بين السلطة واإلسرائيليين يتضمن إعالن دولة فلسطينية علـى                

 من دون القدس وال األسرى وال الالجئين، وهو اتفاق لن يكون قابالً للتنفيذ علـى األرض                 ١٩٦٧حدود  
قاذ األطراف الثالثة مما آلت إليه أوضـاعهم، فـأولمرت          وإنما هو مجرد إعالن لالستهالك السياسي، وإن      

غارق في فضائحه وكانت صفقة تبادل األسرى مع حزب اهللا ضربة أخرى له، والرئيس محمود عبـاس                 
يقترب من نهاية واليته ولم يحقق شيئا يذكر، والجمهوريون األمريكيون يتلقون ضربات موجعـة علـى                

تاج إلى إنقاذ ماء وجهه، وفي هذا السياق تأتي زيارة براون إلى            أيدي المرشح الديمقراطي، وجميعهم يح    
  ".المنطقة

وقلل البردويل من أهمية الزيارة األولى التي يقوم بها رئيس الوزراء البريطاني غـوردن بـراون إلـى            
مخطط كامل إلنقاذ أطراف العملية الـسياسية       "األراضي الفلسطينية اليوم، وأشار إلى أنها تأتي في سياق          

الثالثة ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية مما آلت إليه أوضـاع               
  ".المفاوضات

إلى أن رئيس السلطة محمود عباس كـان        " قدس برس "في تصريحات أدلى به لـ      " حماس"وأشار قيادي   
ه مفاجأة سياسية سيعلنها قريباً عن طريـق        قد أكد لقادة الفصائل الفلسطينية الذين التقاهم في دمشق أن لدي          

واضح أن األمر يتعلق بقـضية تخـص المفاوضـات وتحديـداً            : "أحمد قريع دون ذكر التفاصيل، وقال     
 دون القدس التي يرفض اإلسرائيليون التخلي عنها ودون األسرى          ٦٧موضوع إعالن الدولة على حدود      

متحدة األمريكية تأتي زيارته في سياق التهيئـة لهـذا   والالجئين، وغوردن براون المقرب من الواليات ال 
 .واستبعد البردويل أن يقدم براون على زيارة قطاع غزة ".األمر ال أكثر وال أقل

 ٢٠/٧/٢٠٠٨قدس برس
  
 إتمام التبادل يتطلب وقف التعنت اإلسرائيلي: أبو زهري .١٦

ـ   " حماس"قال المتحدث باسم حركة     : غزة، وكاالت  حمـاس مـستعدة    "إن  " ريـدة الج"سامي ابو زهري ل
للعودة الى مفاوضات التبادل عبر الوسيط المصري، لكنها تستبعد اتمام الصفقة مع اسرائيل فـي وقـت                 

وأشار أبو زهـري     ".قريب ألن االحتالل بتعنته ورفضه شروط اآلسرين يؤكد عدم جديته في هذا الملف            
 في اطار صفقة مشرفة يتم فيها االستجابة        حماس التي تحتفظ بشاليط منذ عامين لن تفرج عنه إال         "إلى أن   

لشروط المقاومة الفلسطينية، وأن التقدم في هذا الملف مرهون بمدى جدية االحتالل في انهائـه ومـدى                 
  ".قدرة اولمرت على االفراج عن أسرى فلسطينيين كبار

  ٢١/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

  ير أسألفتجمد مفاوضات شاليط وتطالب ب" حماس": هآرتس .١٧
إعالنـه  " حماس"اإلسرائيلية، أمس، عن مسؤول في حركة       " هآرتس"نقلت صحيفة   : قيس صفدي  -غزة  

حركة حماس فهمت أن إسـرائيل      "وقال إن   ". جمدت"أن المفاوضات المتعلقة بإطالق سراح جلعاد شاليط        
زة، لذا، فإنّ التنظـيم     ال تنفذ ما التزمت به بحسب اتفاق التهدئة، ولم تفتح المعابر إلدخال البضائع الى غ              
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إلـى  " حماس"وأضاف أنَّه ال يتوقع أن يسافر وفد        ". ال يرى جدوى من استمرار المفاوضات مع إسرائيل       
  .القاهرة قريباً الستئناف المفاوضات

ليست معنية بإظهار ليونة فـي هـذه اآلونـة،          " حماس"وتابعت الصحيفة أن مصادر فلسطينية قالت إن        
حقّق حزب اهللا إنجازاً ذا معنى في صفقة التبادل األخيرة مع           " بقضية شاليط، بعدما     وتحديداً في ما يتعلق   

ـ  . إسرائيل القنطار دفع حماس نحو    ) عميد األسرى سمير  (إطالق سراح   "، إن   "هآرتس"وقالت المصادر، ل
  ".التصميم على إطالق ألف أسير، غالبيتهم شاركوا في عمليات انتحارية

  ٢١/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
   عاما٢٠ًهم عن تاألسرى التي تزيد مدة محكوميإال بكل  لن يطلق سراح شاليط :نحمدا .١٨

الـذي يرأسـه   [، في مهرجان نظمه حزب اإلتحاد في لبنان اسامة حمدان كلمة    " حماس"ألقى ممثل حركة    
لمناسبة الذكرى  ]  في بيروت [ ظهر أمس في قصر األونيسكو      ] الوزير اللبناني السابق عبد الرحيم مراد     

ـ  ال خيار المقاومة نهجا لتحرير    " حيا فيها الذكرى، وشدد على       ،"يوليو/  تموز ٢٣ثورة  "سادسة والخمسين ل
الهدنة الحالية هـي محطـة اللتقـاط        "، رافضا المفاوضات مع العدو الصهيوني، معتبرا ان         "كل فلسطين 

مع اطالق سراح كـل     االنفاس وان قضية االسير الصهيوني جلعاد شاليط مؤجلة اآلن، وانه لن يطلق اال              
حق العودة لالجئين الفلـسطينيين     "وأكد  ". االطفال والنساء والذين تزيد مدة محكوميتهم عن عشرين عاما        

  ".     وضرورة منحهم حقوقهم االجتماعية والسياسية واعمار نهر البارد
  ٢١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
    بإنهائهاتلوح" حماس" و...تزايد تذمر الفصائل من التهدئة .١٩

طالبت فصائل فلسطينية بعقد اجتماع موسع لكافة القوى السياسية من أجل إعـادة             :  ماهر إبراهيم  -غزة  
تقييم التهدئة بعد مرور شهر كامل على بدئها، جاء ذلك خالل اجتماع طارئ تناولت فيه األوضاع علـى                  

تابعة اتفاقية التهدئة مـع  الساحة السياسية الفلسطينية، إضافة لمناقشتها أمر خلية األزمة التي تم تشكيلها لم   
  .االحتالل

هـي  " التهدئـة "من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مجدالوي ان الجبهة ترى أن         
سياسة خاطئة طالما يصر على استمرار احتالله، وأكد المجدالوي أن الجبهة الشعبية ترى أن المقاربـة                

 االنقسام واستعادة الوحدة، فاالنقسام يمكن أن يشكل دافعـاً          السليمة للوضع الفلسطيني تكون عبر معالجة     
  . لضرب أية اتفاقات من هذا النوع

بصدد اإلعـالن عـن انتهـاء       " حماس"من مصدر مقرب من الحركة أن       " البيان"في هذا السياق، علمت     
ا لن تصمد   ستنتهي في أقرب فرصة، وأنه    "التهدئة بعد فشل الوساطة المصرية، وأكد المصدر أن التهدئة          

جميع اإلرهاصات الموجودة على األرض تؤكـد بـدء         "وأن  " أكثر من أسابيع قليلة جداً على أبعد تقدير       
نهاية هذا الهدوء، والعودة إلى المواجهة العسكرية بيننا وبين اإلسرائيليين، والتي ستكون حتماً أكثر عنفاً،               

  ".وأشد قساوة وقوة من أي وقت مضى
  ٢١/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  حول شاليطحماس تربط بين رفع الحصار عن القطاع واستئناف التفاوض .٢٠

قال مصدر في حماس انه لم يحدث أي تطور على صعيد االتصاالت الجارية للتوصل :  غزة- رام اهللا 
وتعقيباً على تصريحات اولمرت التي اكد فيها أن شليط سيعود سليماً الى أهله، . لصفقة تبادل االسرى

واضاف المصدر . المصدر إن هذا يتوقف على مدى استعداد اسرائيل للتجاوب مع مطالب الحركةقال 
أنه ال جديد في ملف شليط، حيث أنه لم " الشرق االوسط"الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ 
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يحدث أي تغيير في موقف الحركة الذي يربط بين رفع الحصار عن القطاع واستئناف التفاوض على 
وشدد المصدر على أنه ليس مقبوالً على حركته بالمطلق الموقف االسرائيلي الذي يربط بين . ف شليطمل

وانتقد المصدر بشدة . إعادة فتح معبر رفح والمعابر التجارية بين غزة والقطاع بانهاء ملف شليط
معابر، مشيرا الى أنه الحكومة المصرية لعدم تدخلها اللزام اسرائيل بتطبيق اتفاق التهدئة باعادة فتح ال

مضت عشرة ايام لم يقم الفلسطينيون بإطالق ولو رصاصة واحدة على اسرائيل، ومع ذلك فان اسرائيل 
 .لم تسمح بدخول المواد والبضائع كما التزمت به

  ٢١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   قطعت شوطا جيدا واألسبوع المقبل سيشهد تحركاًصفقة شاليط: لجان المقاومة .٢١

رد أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أحد الفصائل اآلسرة لشليط على              :شرف الهور  أ - غزة
وأشار خالل اتصال مع     ."إنها ال تعني لنا شيئا، ما لم يلب االحتالل شروطنا         "تصريحات أولمرت بالقول    

) إسـرائيل (الل  ال يمكن أن تستأنف قبل إيفـاء االحـت        " إلى أن مفاوضات إطالق شليط       "القدس العربي "
بعد تحقيق هذا األمر نبحث ملف الجنـدي     "وقال   ."اللتزامات التهدئة القاضية برفع الحصار وفتح المعابر      

  ."األسير شليط
وأكد أنه حال انطالق مباحثات صفقة التبادل فإن هذه المباحثات ستحاط بـسرية تامـة، سـيمتنع فيهـا                   

 أن مباحثـات    "القدس العربي " مصدرا مطلعا أكد لـ      إال أن . المفاوضون اإلدالء بأي تصريحات صحافية    
  ."قطعت شوطاً جيداً"صفقة التبادل بالرعاية المصرية بين حماس وإسرائيل 

، خاصة بعد لقاء المسؤولين المصريين مع عوفر ديكل         "ربما يشهد تحركا  "وأشار إلى أن األسبوع المقبل      
.  أن يزور القاهرة منتصف األسـبوع الجـاري        المسؤول عن ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى المتوقع      

وأوضح أن إسرائيل أبدت مؤخراً مرونة أكبر في التعاطي مع قائمة األسرى التي تطالب حماس بإطالق                
وفضل المصدر أن ال يتحدث عـن        .سراحهم، بشكل أفضل مما كانت عليه األمور طوال الفترة الماضية         

  .سطينيةاألعداد، لكنه أكد أنها تلبي المطالب الفل
  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عمل النهاء االنقسام الداخليلقاءات فصائلية مكثفة لبلورة ورقة : غزة .٢٢

يجري نشطاء من فصائل سياسية مختلفة لقاءات متواصلة لبلورة ورقة عمـل حـول               :حسن جبر غزة،  
  .آليات تنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني

اركون في اللقاءات التي تعقد في مدينة غزة إلى بلورة هذه الورقـة لعرضـها               ويهدف النشطاء الذين يش   
  .على الرئيس عباس ولجنة الحوار الوطني وحركة حماس، بهدف إنهاء االنقسام السياسي

إن ممثلين عن أربع قوى سياسية يلتقون بصفة دورية في غزة بعيداً عن             " األيام"وقال مصدر موثوق لـ     
  .جل صياغة هذه الورقة وعرضها على فصائل العمل الوطنيوسائل اإلعالم من أ

وأكد المصدر نفسه أن النشطاء يمثلون حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، الفتـاً        
إلى أن الورقة ستعرض بعد إنجازها على الفصائل المنضوية في إطار هيئة العمل الوطني فـي قطـاع                  

  .ا على باقي القوى والفصائلغزة بهدف إقرارها وتوزيعه
  ٢٠/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  وجثمان المغربي ال يزال مجهوالً ...  شهيدا١٣٣ً فصائل فلسطينية تشيع اليوم ١٠:لبنان .٢٣

 شهيداً، لتتولى ١٣٣ فصائل فلسطينية جثامين ١٠صباح اليوم " حزب اهللا"يسلم :  مالك القعقور–بيروت 
ول األعظم على طريق المطار الى مقبرة الشهداء في مستديرة شاتيال في تشييعهم من أمام مسجد الرس
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بيروت، على أن ينقل عدد من الشهداء الى مخيمات فلسطينية في لبنان وسورية يدفن عدد آخر في مقبرة 
  .جماعية في مقبرة الشهداء

 - ٢٥لى هويات جثامين في التعرف ا" حزب اهللا"التابعة لـ " الهيئة الصحية"في هذه األثناء يستمر عمل 
على المعلومات المتعلقة بجثامين الشهداء " حزب اهللا"وبينما تكتمت مصادر .  شهيداً مجهولي الهوية٣٠

الذين لم يتم التعرف إلى هوياتهم، كشف نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كمال ناجي 
جثمان الشهيدة دالل "أن " الحياة"اعي، لـ في لبنان أبو عماد الرف" الجهاد اإلسالمي"وممثل حركة 

  ". المغربي لم يتم التعرف إليه بعد
في القوام " خربطة"هناك شهداء عرفت هوياتهم وهناك شهداء لم تعرف هوياتهم بسبب : "وقال ناجي

  ". تعمدتها إسرائيل لتضييع هوية الشهداء
- ٢٥هناك نحو " :نان أبو عماد الرفاعي بقولهفي لب" حركة الجهاد"أيضاً ممثل " الحياة"وهذا ما أكده لـ 

  ، " لم يتم التعرف الى هوياتهم بعد، بينهم جثمان الشهيدة دالل المغربي٣٠
  شهيداً، ستتسلم صباح اليوم جثامين ثمانية منهم تم التعرف إليهم ١٢" الجهاد اإلسالمي"أن لـ "وأوضح 

  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  طار ويهنئه بتحريرهيهاتف القن" القسام"الناطق باسم  .٢٤

، عميد األسرى العرب المحرر سمير القنطار اليوم        "كتائب القسام "، المتحدث باسم    "أبو عبيدة "هاتف  : غزة
المحرر القنطار بمناسبة اإلفراج عنه من سجون االحتالل بعـد          " أبو عبيدة "وهنأ   ).٢٠/٧(] أمس[األحد  

في فلسطين، كما توجه بالسؤال للقنطار عن األسـرى         " كتائب القسام "ثالثين عاماً، وأبلغه تحية مجاهدي      
  .في سجون االحتالل الصهيوني، الذي بدوره طمأنه عن أحوالهم

ولكل المقاومين في فلسطين وخاصة في قطـاع غـزة، وبلـغ            " كتائب القسام "ووجه القنطار التحية لـ     
ألسرى داخل سجون االحـتالل     تحية األسرى في سجون االحتالل، معبراً عن تقدير ا        " أبو عبيدة "القنطار  

وقال عميد األسـرى العـرب       .لتحرير األسرى " كتائب القسام "لجهود المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها      
وندعوكم إلى مزيد من الصبر والثبـات       .. النصر قادم : "سمير القنطار موجها رسالة للمقاومة الفلسطينية     

  ".والصمود
  ٢٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مهنئةً بتحرير األسرىحماس تجول على فعاليات صور : بنانل .٢٥

برئاسة المسؤول السياسي للحركة في مدينة صور ابو خالد جهـاد،           " حماس"جال وفد من حركة     : صور
على نواب وفعاليات المدينة ، حيث قدم الوفد اسمى آيات التهنئة والتبريك باسم قيادة الحركـة بـإطالق                  

  . األسرى والشهداء
ان تحرير االسرى وجثامين الشهداء هو انتصار جديد للمقاومة يثبت بالدليل القاطع            "ابو خالد جهاد    وأكد  

ان المقاومة هي الخيار االستراتيجي الستعادة الحقوق المشروعة كافة للـشعبين اللبنـاني والفلـسطيني،               
تعمل مـا   " حماس"كة  ان حر " ، مؤكدا   "ويبرهن كذب وزيف االدعاءات كافة المراهنة على فشل المقاومة        

  ". بوسعها لالفراج عن االسرى من ذوي المحكومات العالية في اي صفقة تبادل مع االحتالل
  ٢١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  "تعتيم إعالمي"أولمرت يتعهد بإعادة شليط لذويه سالماً وباراك يطلب فرض  .٢٦

حد بإعـادة الجنـدي     تعهد أيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمس األ        : من أشرف الهور   - غزة
 في أسرع وقت، وقـال أولمـرت        "سالماً معافى  " ذويه ىاإلسرائيلي األسير لدى حركة حماس في غزة إل       
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الذي كان يتحدث خالل افتتاحه جلسة حكومته التي ناقشت قضية اإلفراج عن شليط ، ضمن صفقة تبادل                 
للذين أفرج عنهما حـزب اهللا اللبنـاني   مع حماس أنه هاتف عائلة شليط بعد إعادة الجنديين اإلسرائيليين ا    

بذل كل جهد مستطاع إلعادة ابنها المخطوف في قطاع         "األربعاء الماضي في صفقة تبادل وتعهد لها بـ         
لن يهدأ لها بال إلى أن يعود       " وأكد أولمرت أن حكومته      ."غزة إلى ذويه سالماً معافى بأسرع وقت ممكن       

  ."شليط إلى أهله
، مؤكـداً   " تختلف تماماً عن قيم أعدائها     " التي تعمل بمقتضاها إسرائيل      "م األخالقية القي"وذكر أولمرت أن    

ما يعتبره البعض نقطة ضعف هو بالفعل القوة األخالقية وأساس التضامن الداخلي العميق للمجتمـع               "أن  
يين بذل كل جهد مستطاع إلعـادة الجنـد     "ورأى أولمرت أنه كان من الواجب على حكومته         . "اإلسرائيلي

   ."المخطوفين الى البالد
تمت علـى   "، الفتاً إلى أن القرارات التي اتخذت        "صعبة ومعقدة للغاية  "وأشار إلى أن صفقة التبادل كانت       

  ."أساس التزام الدولة العميق بمصير الجنود الذين تزج بهم في ميدان القتال
، في إشارة تـوحي     "قيق هذا االلتزام  فخور بأن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ مقابل تح        "وأشار إلى أنه    

مـن  .  في موضوع إتمام صفقة تبادل األسرى، مع حمـاس         "تنازالت"بإمكانية أن تستمر حكومته بتقديم      
فرض تعتيم إعالمي كامل علـى   "جانبه قال أيهود باراك وزير الجيش اإلسرائيلي خالل الجلسة انه يجب            

  ." الجندي شليط بغية زيادة االحتماالت إلنجاحهااالتصاالت والمفاوضات الجارية بشأن إطالق سراح
وكانت حركة حماس أوقفت قبل أيام الحديث في وسائل اإلعالم حول صفقة تبادل األسرى، وقالت انهـا                 

  ."السرية التامة"أحاطت قضية التبادل بـ
  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  اخر" رون اراد "ايالون يطالب باالستجابة لمطالب حماس حتى ال يتحول االخير الى .٢٧

قال النائب عن حزب العمل االسرائيلي ورئيس جهاز االمن الداخلي االسرائيلي الـسابق             : القدس المحتلة 
ان على اسرائيل ان تسارع في المفاوضات حول شاليط حتى ال يـصبح مـصيره          " عامي ايالون "الوزير  

 .مثل مصير الطيار االسرائيلي المفقود في لبنان رون اراد
االرهابية ال تتنازل عن مطالبها وان الثمن الذي تطلبه حماس معروف ويفضل            "لى ان المنظمات    واشار ا 

 ."اطالق سراح االسرى واحضار شاليط حيا الى بيته
  ٢١/٧/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  يهددون باسقاط حكومة أولمرت" كاديما"نواب  .٢٨

، مستمراً، ولقد بلغ حداً     "كديما"ال يزال الصراع داخل الحزب الحاكم في إسرائيل،         : فراس خطيب  -حيفا  
هدد فيه أعضاء كنيست منه بأنه إذا واصل رئيس الوزراء، إيهود اولمرت، العمل على عرقلة االنتخابات                
التمهيدية، فإنهم سيصوتون إلى جانب حجب الثقة عن الحكومة، ما يعني حالً للكنيـست والتوجـه إلـى                  

  .انتخابات
أعضاء الكنيست هؤالء أفادوا أنهم تلقّوا، خالل نهاية األسبوع، توجهات          ونقلت وسائل اإلعالم العبرية أن      

من مقربين من أولمرت يحثونهم فيها على عدم التوجه إلى صناديق االقتراع للتصويت إلى جانب تقـديم                 
  وادعت جهات . موعد االنتخابات التمهيدية داخل الحزب

أولمرت يلعب  "، موضحة أن    "إقالته" سيكون بمثابة    من الحكومة أن أولمرت يعرقل مسيرة التصويت ألنه       
لعبة مزدوجة، من ناحية يظهر كأنه يؤيد االنتخابات التمهيدية، ومن ناحية أخرى، يبعث ُأناساً ليعرقلـوا                

  ".الخطوة من دون مراعاة أن هناك حزباً
  ٢١/٧/٢٠٠٨األخبار 
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  ة ماليين يهودي في وادي عرب٣مستثمر إسرائيلي يسعى إلى توطين  .٢٩

قالت تقارير صحفية اسرائيلية امس، إن قطب العقارات االسرائيلي يتسحاق  :عبدالرحيم حسين - رام اهللا
تشوفا، يمضي قدماً في خططه لبناء منطقة صناعية ضخمة في صحراء وادي عربة، بغض النظر عن 

بالبحر الميت، قد وكانت القناة، التي ستربط خليج إيالت ). البحر األحمر والبحر الميت(قناة البحرين 
  .جذبت انتقادات شديدة من مجموعات بيئية

وقال مساعدو تشوفا انه اذا بنيت القناة، فإنها ستأتي بعد اقامة المجمعات الصناعية وستكون على أرض 
  .وأضافوا انه سيتم عرض الخطة على الكنيست خالل االيام المقبلة للمصادقة عليها. أردنية

لعبرية امس، إن فريقا كلف بإعداد الخطط لهذا الهدف، ويعمل الفريق على  ا""هاآرتس""وقالت صحيفة 
تحديد المناطق التي يمكن أن تقام عليها مدن كاملة، تشمل مناطق صناعية وسياحية، اضافة الى شبكات 

  .مواصالت ومصادر مائية، في القطاع الضيق الصحراوي جنوب البحر الميت
  ٢١/٧/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية 

  
  وغزة تتوقع تسخين جبهة لبنان "إسرائيل: "دليني .٣٠

حذر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال عاموس يـدلين، فـي جلـسة                
الحكومة أمس، من احتمال تسخين الجبهة في كل من لبنان وغزة، مؤكدا أن سوريا خرجت مؤخرا مـن                  

  . ألخيرةالعزلة الدولية التي عاشت فيها في السنوات ا
وقدم يدلين للحكومة اإلسرائيلية تقديرا للوضع على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية بعد إتمام عملية تبـادل               

  . األسرى مع حزب اهللا، وحث على تسريع مفاوضات التبادل مع حركة حماس
بقاء عـدد   وشدد يدلين في استعراضه على بقاء خطر قيام حزب اهللا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل في ظل                 

احتماالت وقوع أعمال إرهابية مفتوحة على      "وقال للوزراء إن    . بينه وبين إسرائيل  " مفتوحة"من القضايا   
ويأتي هذا االحتمال استمرارا لتصريحات حـزب اهللا بالثـأر          ... حد سواء في الجبهة الشمالية وفي غزة      

  الغتيال مغنية،
سام من غزة إال أن رجـال حمـاس ملتزمـون           وخلص يدلين إلى أنه رغم إطالق عدد من صواريخ الق         

وأبدى تقديره أن استمرار    ". هذا التنظيم أفلح في فرض وقف النار في الجانب الفلسطيني         "وقال  . بالتهدئة
وأقر بأن مصر تبذل جهدا فعليا لمنع تهريب األسلحة إلى          . إغالق المعابر يضعف من احتمال بقاء التهدئة      

  .  معدل التهريبقطاع غزة، وأنه جراء ذلك انخفض
  ٢١/٧/٢٠٠٨السفير   

  
  اشكينازي يبحث في واشنطن القضايا االستراتيجية .٣١

توجه رئيس هيئة اركان الجيش االسرائيلي الجنرال غابي اشكينازي امس الى : وكاالت - القدس المحتلة
مولن، . يالواليات المتحدة بناء على دعوة من رئيس هيئة اركان الجيوش االميركية االميرال مايكل ج

 .كما جاء في بيان عسكري
وخالل هذه الزيارة التي تستغرق اسبوعا وهي االولى للجنرال اشكينازي الى الواليات المتحدة بصفته 
رئيسا لهيئة االركان، سيجري هذا االخير محادثات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع االميركية 

الى لقاء مع نائب الرئيس ريتشارد تشيني ورئيس ووزارة الخارجية والكونغرس اضافة ) البنتاغون(
 .مجلس االمن القومي ستيفان هادلي
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وذكر راديو اسرائيل ان مباحثات . بجانب لقاءات يعقدها مع رؤساء الجالية اليهودية في الواليات المتحدة
 -  وتعاظم قوةعدة قضايا استراتيجية منها التهديد االيراني"اشكنازي مع المسئولين االمريكيين ستتناول 

 . حسب تعبير الراديو".. والتهدئة في قطاع غزة-  والتعاون بين سوريا والتنظيمات االرهابية- حزب اهللا 
  ٢١/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية  

 
  للكيان في األمم المتحدة" التمثيل األنثوي"ليفني تفضل  .٣٢

 يكون الوجه الجديد للكيـان      تسيبي ليفني أن من األهمية أن     " اإلسرائيلية"أكدت وزيرة الخارجية    : ب.ف.أ
في تعقيبها على موافقة حكومتها أمس، على تعيين غابرييل شاليف سفيرة لـدى             " أنثويا"في األمم المتحدة    
  .المنظمة الدولية

وتخلف شاليف، استاذة القانون في الجامعة العبرية، السفير المنتهية واليته داني غيرلمان الـذي ينهـي                
  ".اإلسرائيلية"حسب بيان لوزارة الخارجية مهماته في غضون أسابيع، ب

في منظمة بهـذه االهميـة      " إسرائيل"وقالت ليفني اعتبر أن من األهمية بمكان أن يكون الوجه الجديد ل             
أنثويا، إن ما تتحلى به البروفسورة شاليف من معرفة واسعة سيتيح لها خوض التحديات التي تواجههـا                 

   ".إسرائيل"
  ٢١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   في حرب لبنان القنابل العنقودية على استخدامأطلعنا الحكومة: يسرائيلاإلجيش ال .٣٣

نفى الجيش اإلسرائيلي أمس األول ما قاله حجاي الون، المستشار السابق لوزير الحرب اإلسرائيلي               :با  
دية، خالل عدوانـه    السابق عمير بيرتس، بأن الجيش لم يطلب اإلذن من الحكومة الستخدام القنابل العنقو            

   ٢٠٠٦.على لبنان في 
، "باستمرار، بشأن كل المسائل والمستجدات خـالل الحـرب        "وأعلن الجيش، في بيان، أنه أبلغ الحكومة        

  . مؤكداً أن استخدام القنابل العنقودية يتماشى مع القانون الدولي
  ٢١/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  ي جديدشخصيات فلسطينية في الشتات تطالب بانتخاب مجلس وطن .٣٤

 الى الشعب الفلسطيني تدعوه الى التحـرك المباشـر          وجهت شخصيات فلسطينية في الشتات بياناً     : لندن
النتخاب مجلس وطني جديد يمثل، بجانب المجلس التشريعي، وحدة الشعب الفلسطيني في العالم والـذي               

ة اللحمـة الـى الـشعب       عـاد إدور المجلس الجديد في     البيان  ويؤكد  .  مليون نسمة  ١١يبلغ تعداده اليوم    
الفلسطيني باعتباره المرجع الوحيد لقراراته والحامي لحقوقه الوطنية الثابتة من التنازالت والفيصل فـي              

ودعا البيان   .و قيادة أ بأي قرار     البيان ن من دونه ال يعتد موقعو     أ النزاعات الداخلية القائمة اآلن، مضيفاً    
 بعقد اللجنة التحضيرية النتخاب مجلس وطني       ٢٠٠٥هرة لعام   لى تفعيل اتفاق القا   إالرئيس محمود عباس    

جديد، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي فئات الشعب الفلسطيني الفاعلة في الوطن والمهجر وتلك التـي ال        
 في الحوار الـوطني بـين االطـراف         يضاًأن يشارك هؤالء    ألى  إتنتمي الى فصائل واحزاب، كما دعاه       

مصير فلسطين في يد الشعب الفلسطيني كله وليس فئة محـدودة           حيث أن   اهللا،  المتخاصمة في غزة ورام     
  .منه

 قادرة علـى    بحيث تكون لى الحفاظ على منظمة التحرير، كمرجعية مقبولة تمثل الجميع،          كما دعا البيان إ   
تخطي اتفاق اوسلو وتجاوزه، وتدعيم مسار المقاومة لالحتالل التي هي حق طبيعي وقانوني من حقـوق                

ن كل من ال يحرص على هذه الصفة الجامعة التمثيليـة لمنظمـة التحريـر،               أكد  أو.  الفلسطيني شعبال
كثر مـن   أوقع البيان    وقد   .سيعزل نفسه عن الشعب الفلسطيني، وسيتحمل مسؤولية تقسيم وحدته ونضاله         
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لم، سواء  ألف شخصية وجمعية فلسطينية تمثل قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في جميع انحاء العا             
 او اسالمية، من بينها شفيق الحوت وسلمان ابو ستة وبالل الحسن وشخـصيات              كانت مستقلة او فصيلية   

ثقافية وسياسية في االردن ورجال اعمال ومهنيون في االمارات ورؤساء جمعيات اهلية فـي فلـسطين                
، والجاليات الفلسطينية في مدن اوروبا واكبرها في برلين، والشبيبة الفتحاوية ومركز            ١٩٤٨المحتلة عام   

ة الفلسطيني في لندن، واالمانة العامة التحاد الجاليات والمؤسـسات والفعاليـات الفلـسطينية فـي                العود
اوروبا، واالمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي اوروبا والجمعيات االسالمية المختلفة في اوروبا، ومنظمـات             

  .حق العودة والتجمعات الفلسطينية في الواليات المتحدة وكندا
  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  يحذر من حمالت هدم منظمة في مختلف أحياء مدينة القدسالتميمي .٣٥

 أمر هدم ضد بنايات وشقق سـكنية        ٣٢أدان الشيخ تيسير التميمي اصدار بلدية االحتالل        : القدس المحتلة 
 من حمالت هدم منظمة تـستعد بلديـة   في بلدة العيسوية في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، محذراً       

 شاملة على الوجود الفلسطيني في مدينة       ن هناك حرباً  أ نفيذها في مختلف أحياء المدينة، ومبيناً     االحتالل لت 
  .القدس تشارك فيها كل مؤسسات وأجهزة دولة االحتالل الرسمية وغير الرسمية

  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  ر جزء من مخطط استيطاني كبي في القدساالستيالء على منزل عائلة الكرد: هارتس .٣٦
ن المحاوالت الجارية من قبل جمعيات استيطانية وبمساندة القـضاء   أالنقاب عن    كشفت هآرتس : تل ابيب 

طـار مخطـط   إسرائيلي لالستيالء على منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح بالقدس يشكل خطوة فـي               اإل
 وحـدة   ٢٠٠ مـن    وسع اقرته بلدية القدس في بداية العام لبناء حي استيطاني جديد في المنطقة يتكـون              أ

 الى الفصل بـين  يضاًأ مما يؤدي   ،سكنية لتشكيل امتداد استيطاني من جبل اسكووبس وحتى البلدة القديمة         
كان رفيق الحـسيني مـدير مكتـب الـرئيس          من جهته   و . وبين البلدة القديمة   االحياء الفلسطينية شماالً  

 باتخاذ خطوات لمنع    الدبلوماسية مطالباً الفلسطيني، قد توجه في نهاية االسبوع الماضي لجميع الممثليات          
ن مئات من العائالت الفلسطينية التي يقطن ابناؤها        أكد في رسالته على     أو . عائلة الكرد من منازلها    اخالء

 ورغم ذلك لم تعمـل      ،١٩٤٨٪ من العقارات في غرب المدينة عام         ٦٠في القدس الشرقية كانت تمتلك      
  .لى منازلهاإائالت المحاكم االسرائيلية على اعادة الع

  ٢٠/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  سرائيلي يطلق النار عل معتقل فلسطينيإ جندي تظهر ةصورجريمة م .٣٧
سرائيلي وهو يطلق النار    إمس شريط فيديو يظهر فيه جندي       أ بيتسيلمبثت منظمة    : وليد عوض  -رام اهللا   

مكبل اليدين ومعصوب العينين    و  فلسطيني، ضمن فعاليات مناهضة لجدار الفصل، وه       ساق متظاهر    ىعل
 وبث شريط    المنظمة  رفعتها ىعلن الجيش اثر شكو   من جهته أ  و .سرائيلي من ذراعيه  إيمسك به كولونيل    

  . في الحادثنه فتح تحقيقاًأالفيديو في تلفزيون فلسطيني، 
  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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 يهم سالم يتصدون لجرافات االحتالل في أراضونشطاءأهالي نعلين  .٣٨
فـات  اجبـار جر  إنجح أهالي بلدة نعلين ومتضامنون أجانب، أمس، مجدداً فـي           :  نائل موسى  -رام اهللا   

ن تغلق قـوات االحـتالل      أالفصل العنصري في أراضيهم، قبل       االحتالل على وقف العمل لصالح جدار     
  .اجهاتلى اندالع موإعسكري وتطارد المتظاهرين بقنابل الصوت والغاز، ما قاد  مرأالمنطقة ب

  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  كمال دراستهم  غزة يناشدون براون مساعدتهم إلفيطالب عالقون  .٣٩
لى رئيس الوزراء البريطاني غوردون     إمس رسالة   أوجه الطلبة العالقون في قطاع غزة       :  د ب أ   -غزة  

 بجامعـاتهم فـي      للسماح لهم بمغادرة القطاع لاللتحـاق      "إسرائيل"براون يدعونه فيها إلى الضغط على       
ـ البريطانية،  " دعوا طلبة فلسطين يدرسون   " وجهوها باالشتراك مع حملة      ةفي رسال  وعبروا   .الخارج  نع

  . بالسفر للدراسةهم يسمح ل جدياًاللجنة الرباعية الدولية موقفاًوتخذ االتحاد األوروبي ي هم في أنأمل
  ١٧/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  ينية شمال قطاع غزةزوارق االحتالل تستهدف قوارب صيد فلسط .٤٠

 من القذائف كمـا     ، كبيراً  أطلقت عدداً   اإلسرائيلية ذكرت مصادر فلسطينية أن الزوارق الحربية      :وكاالت
فتحت نيران أسلحتها الرشاشة نحو عدد من قوارب الصيد الفلسطينية في منطقة السودانية القريبـة مـن                 

 إلـى    كبيرا منها على العودة    وأجبرت عدداً  ما أدى إلى تضرر بعضها       ،بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة     
  .الشاطيء

  ٢١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   عاما١٢ً ماليين نسمة خالل ٣  إلىاهالي غزةتوقعات بتضاعف  .٤١
 ١٢ أن عدد اهالي قطاع غزة سيتضاعف خـالل          ،كدت مصادر فلسطينية امس    أ :وليد عوض  - رام اهللا 

وحـذر الـدكتور    . ذا لم يتم االعداد لتلك الزيادة     إزمة سكانية   أ ماليين مواطن مما سيقود الى       ٣عاما الى   
يوسف إبراهيم، المحاضر بقسم الجغرافيا بجامعة األقصى، في ورقة عمل قدمها في مؤتمر عقد في غزة                

 .قطـاع ال، من حدوث كارثة سكانية إن لم تتحسن الخدمات االجتماعية واالقتصادية المتردية في              مؤخراً
الزيادة إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع الثقافة الدينية في المجتمع الفلسطيني           هذه  أسباب  إبراهيم  وقد أرجع   

  .المحافظ، وكذلك عوامل سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية
  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 الفصل تسلب الفلسطينيين بيوتهم وأراضيهم من أجل جدار "إسرائيل: "تقرير .٤٢

 رير حقوقية أن مساحة األراضي المصادرة التي أقـيم عليهـا جـدار             تقا ذكرت:  سامي سعيد  -طولكرم  
 دونماً، كما بلغت مـساحة األراضـي الفلـسطينية المعزولـة     ٤٧,٩٠٠، بلغت حوالي الفصل العنصري 

 دونمـاً، يـسكنها     ٣٠١,١٠٠والمحاصرة بين الجدار وخط الهدنة المعروف بالخط األخـضر حـوالي            
 ١٤٤ المستوطنات اإلسرائيلية الرسمية في الـضفة الغربيـة، بلـغ             فلسطينياً، وبينت أن عدد    ٤٤,٢٧٣

 قال جمال جمعة منسق الحملة الـشعبية لمقاومـة          وفي هذا الصدد  . مستوطنة، أكثرها في محافظة القدس    
إجبار الفلسطينيين على الرحيـل عـن أرضـهم،         إلى  هدف  ت إن سياسة هدم البيوت      ،الجدار واالستيطان 

حقيقة ذات طابع حدودي أمني، ولمنع أية إمكانية أو حتى تفكيـر ألصـحاب               إلى فرض الجدار ك    ةضافإ
 منـزالً ومنـشأة     ٤٦٠٠وأشار إلى أن هناك      .األراضي الواقعة بالقرب منه من استغاللها أو البناء فيها        

جدار أو تقع فـي     ال في القدس والبقية في الضفة الغربية، بحجة قربها من           ٣٨٠٠تحت طائلة الهدم، منها     
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 هدمت خالل األعوام الثالثة األخيـرة       "إسرائيل"وفي تقرير لمنظمة بتسيلم، كشف النقاب عن أن         . مساره
 بيتاً لمواطنين فلسطينيين، بحجة أنها موجودة على مقربة من مسار الجدار الفاصل، من بينها               ٥٥ حوالي

مـن الحـصول     أن سياسة منع الفلسطينيين      المنظمة من جهة أخرى،   وأكدت   . بيوت في شرقي القدس    ٨
تستند بصورة متحيزة إلى خرائط هيكلية قديمـة مـن أيـام            ،  على تراخيص البناء باستثناء حاالت شاذة     

االنتداب البريطاني، تم من خاللها تعريف معظم مناطق الضفة على أنها مناطق زراعية، حيث تتجاهـل                
خيـرة وال تـوفر الحلـول       هذه الخرائط الزيادة الطبيعية في عدد السكان على مدار عشرات السنين األ           

  .ضطر الكثير من السكان إلى البناء بدون ترخيص مما ي.لالحتياجات اآلنية للسكان الفلسطينيين
  ٢١/٧/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  تناشد التدخل لإلفراج عن والديها اللذان اعتقلهما االحتالل فتاة فلسطينية .٤٣

أحرار لدراسـات   " في اتصال هاتفي مع مركز       ناشدت طالبة فلسطينية في جامعة النجاح الوطنية      : نابلس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان بـضرورة      " األسرى

/  تموز ١٥التدخل السريع والعاجل من أجل اإلفراج عن والديها المعتقلين في سجون االحتالل من تاريخ               
  .يوليو الجاري

  ٢٠/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  

   غزةسمح بزيادة طفيفة على كميات الوقود الواردة إلى قطاعحتالل ياال .٤٤
 سمح االحتالل بعد أكثر من ثمانية أشهر برفع كمية الوقود الواردة إلى قطـاع غـزة                 : حامد جاد  -غزة  

 ٧٥ ألف لتر بدالً من      ١٢٠بشكل جزئي، حيث عمل على زيادة كمية البنزين المحدد دخولها أسبوعياً إلى             
 محمـود    إال أن  . ألف لتر أسبوعياً   ٨٨٠ مليون لتر بدالً من      ١,٢يما زادت كمية السوالر  إلى       ألف لتر، ف  

 ،الزيادة الطفيفة لن تحل أزمة نقص الوقـود       هذه  أكد أن   ،  الشوا رئيس جمعية محطات الوقود في القطاع      
 من مليـوني     ألف لتر من البنزين وأكثر     ٣٥٠قطاع غزة يحتاج أسبوعياً إلى ما ال يقل عن          أن   موضحاً

قطاع مازال  هذا ال أكد فريد زقوت مدير اتحاد الصناعات اإلنشائية أن          من جهة أخرى،     .لتر من السوالر  
وبين أن العديد من أصحاب مصانع البالط رفـضوا اسـتالم            .معطالً كلياً باستثناء مصانع إنتاج البالط     

 عمل مـصانعهم تتطلـب كميـات         نظراً ألن طاقة    سمح االحتالل بدخولها،   كميات محدودة من اإلسمنت   
  .كبيرة

  ٢١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

 تدعو الى اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا" االغاثة الزراعية" .٤٥
 دعت االغاثة الزراعية الى ضرورة اعالن قطاع غزة منطقـة منكوبـة اقتـصادياً     :  سمير حمتو  - غزة

 الجماعية، التي تنفـذها قـوات االحـتالل بحـق           ، والتحرك الفوري لوقف العقوبات     واجتماعياً وصحياً
 احترام التزاماتها بموجب االتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض          ىالمواطنين، واجبارها عل  

وحذرت في بيان لها أمس، من توقف مشاريعها الداعمة للمزارعين بسبب استمرار اغالق              .قطاعالعلى  
غاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيـادة      إية الداعمة والمانحة بتوفير برامج      المعابر، مطالبة المؤسسات الدول   

استمرار اغالق المعـابر أدى      ولفتت إلى ان     .المتنامية في معدالت البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني       
 ألف عامـل  ٤٠من المحاصيل الزراعية للتلف، ما أدى الى فقدان أكثر من         %  ٨٠تعرض أكثر من    إلى  
لكثيـر مـن األسـواق      اوفقدان  ،  قطاع الزراعي لعملهم في حال استمرار الحصار واغالق المعابر        في ال 

  .األوربية والعربية
  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١١٤٥:         العدد                  ٢١/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

  
  شهيدا٢١٢ً  قطاع غزة من المرضى إلىضحايا حصارارتفاع عدد  .٤٦

 عـن وفـاة مـواطن       ومصادر طبية فلسطينية  ،  أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار    : رأفت الكيالني 
بعد عرقلة سلطات االحتالل سفره أكثر من مرة لتلقي العـالج            في قطاع غزة،      مخيم البريج  فلسطيني من 
  . شهيدا٢١٢ً إلى  من المرضى يرفع عدد ضحايا حصار قطاع غزة مما.في الخارج

  ٢٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  
  الدقامسةالجندي شخصيات أردنية تدعو الملك للعفو عن  .٤٧

عون شخصية أردنية في رسالة وجهتها إلى الملك عبداهللا الثاني إلصدار عفو خاص عن دعت سب: عمان
الجندي األردني احمد الدقامسة، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لتنفيذه هجوما على باص 

وقال الموقعون من شخصيات حزبية ونقابية وسياسية، بينها رئيس الوزراء ومدير . ١٩٩٧اسرائيلي عام 
نرجو ان نطرح على جاللتكم بعد المدة الطويلة التي "ابرات السابق أحمد عبيدات، في الرسالة المخ

 عودته حرا طليقا عن طريق العفو الخاص ١٩٩٧مارس /  آذار١٣قضاها احمد الدقامسة في السجن منذ 
لسطين وكان الدقامسة قد أطلق النار على باص اسرائيلي قرب الحدود األردنية مع ف". من جاللتكم

المحتلة فقتل سبع إسرائيليات وجرح خمسا وإحدى المدرسات، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن 
  .المؤبد

  ٢١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  السلطات األردنية ستفرج عن األسرى األردنيين األربعة: مصادر حقوقية .٤٨

 عن األسرى األردنيين األربعة، الذين أكد قيادي نقابي في األردن، أن السلطات األردنية ستفرج: عمان
. نقلوا قبل عام من السجون اإلسرائيلية إلى األردنية بموجب اتفاق بين عمان وتل أبيب، غدا االثنين

، أن مسؤول في "قدس برس"وأوضح صالح العرموطي، نقيب المحامين األردنيين، في تصريح لـ 
تود إنهاء ملف "، مشيرا إلى أن الحكومة األردنية )٢١/٧(وزارة الداخلية أكد له نبأ اإلفراج غدا االثنين 

  ". وحزب اهللا اللبناني" إسرائيل"هؤالء األسرى، وذلك بعد صفقة تبادل األسرى األخيرة بين 
  ٢٠/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
 األسرى األردنيون األربعة يهددون باإلضراب عن الطعام .٤٩

لي األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية كشفت مصادر مطلعة في لجنة أها:  محمد النجار- عمان 
للجزيرة نت عن أن األسرى األربعة المحتجزين في سجن قفقفا وهم سلطان العجلوني وسالم وخالد أبو 
غليون وأمين الصانع قرروا البدء بإإلضراب اعتبارا من يوم االثنين في حال عدم اتخاذ الحكومة قرارا 

تصريح له منذ خروجه من السجن اإلسرائيلي قال عميد األسرى وفي أول . باإلفراج الفوري عنهم
كل ساعة مضت بعد اإلفراج عن "األردنيين في السجون اإلسرائيلية سلطان العجلوني للجزيرة نت إن 

أشعر "وأضاف العجلوني ". سمير القنطار ورفاقه يوم األربعاء هي بمثابة اعتقال سياسي لألسرى األربعة
ستمرار اعتقالنا غير المبرر فالحكومة األردنية لم تطبق حتى االتفاق الذي أبرمته مع بالمرارة الشديدة ال

أي اتفاق " إسرائيل" شهرا أو بمجرد إبرام ١٨والذي يقضي باإلفراج عنا في مدة أقصاها " إسرائيل"
من " العجب"وأبدى العجلوني الذي كان يتحدث عبر الهاتف ما وصفه بـ". إلطالق سراح أي أسرى

ريقة التعامل مع األسرى اللبنانيين كأبطال من قبل دولتهم بكافة أطيافها السياسية، والتعامل مع األسرى ط
  .األردنيين باستمرار اعتقالهم

  ١٩/٧/٢٠٠٨ الجزيرة نت 
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  بالكامل للمقاومة وللجانب العسكري فيهاسأكون متفرغاً: القنطار .٥٠

أن األسير المحرر سمير : سلها نقوال طعمةجبل لبنان عن مرا من ٢٠/٧/٢٠٠٨ الجزيرة نت ذكرت
القنطار قال في رد على سؤال للجزيرة نت عن احتمال قيادته لسرايا المقاومة الوطنية اللبنانية والتي هي 
رديف المقاومة اإلسالمية لحزب اهللا، وتضم مختلف التيارات واألحزاب الراغبة باالنخراط في الصراع 

ولم يقّرر شيء بخصوص . غا بالكامل للمقاومة وللجانب العسكري فيهاسأكون متفر"مع اإلسرائيليين 
" إسرائيل"وردا على سؤال حول تهديد ". وأنا جاهز ألي مهمة تطلبها المقاومة مني. قيادة السرايا

وأنا . أنا لم أخشهم عندما كنت هناك، ولن أخشاهم هنا. هم هددوا وأخذوا القرار"باغتياله، قال القنطار
المعركة يجب أن تتواصل حتى تحرير "وأضاف ". ن أقاتل وأستشهد وأدفع ثمن استشهادي سلفامستعد أ

  ".فلسطين كلها، والمأساة أن كّل طرف عربي ينتظر الطرف اآلخر ليعمل
رفض أي استراتيجية دفاعية "القنطار وفي كلمة القاها خالل احتفال،  أن ٢١/٧/٢٠٠٨السفير  ونقلت

فقد حان "لصدأ، وأي استراتيجية دفاعية تجعلنا متفرجين على مذابح فلسطين، تجعل من سالحنا يأكله ا
  ". الوقت لكي نعيد ثقافة فلسطين الى عقولنا وحياتنا اليومية

  
  ال بد من أن تعود فلسطين وسنبقى حاملين مشعلها أياً تكن الصعوبات: جنبالط .٥١

فلسطين ال بد من أن تعود " جنبالط أن رأى رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي اللبناني وليد: بيروت
وقال جنبالط خالل رعايته اختتام المخيم ". سنبقى حاملي مشعلها أياً تكن الصعوبات"، وقال "يوماً

في ) الشوف(في عين زحلتا "  الفلسطيني–جمعية األخوة للعمل الثقافي اللبناني "الصيفي الثامن لـ
إن الجزء األكبر من ضريبة الدم الغالي : "بنان عباس زكيحضور ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في ل

وشتّى أنواع التمييز العنصري والثقافي والسياسي واالقتصادي التي دفعها ويدفعها الشعب الفلسطيني منذ 
عقود وحتى اللحظة، كانت نتيجة إصراره على القرار الفلسطيني المستقل، بالتزامن مع القرار الوطني 

مع الصديق زكي الذي أعرفه منذ "وأمل بالقيام ". اه آنذاك كمال جنبالط وياسر عرفاتالمستقل الذي رع
عقود مع الرعيل األول وصف القيادات بدءاً من الرئيس عرفات إلى أبو جهاد وأبو الوليد وغيرهم 

أعلم كم طريق التحرر صعباً، : "وأضاف جنبالط". الكثير، بأقصى جهود ممكنة لتجاوز هذه العقبات
يف إذا كان من أجل القرار المستقل لشعب مناضل كالشعب الفلسطيني الذي لوال ياسر عرفات لما كان فك

معظم األنظمة العربية كانت تتاجر باسم فلسطين لدرجة أن البعض ال . ثمة قرار فلسطيني مستقل
فلسطين "ن  بأ-  لن اذكر اسمه اليوم - سمعت من أحد قادة العرب : "وتابع جنبالط". يعتبرها موجودة

، كيف ذلك؟ فلسطين حيثية مستقلة وقرار مستقل، وألن عرفات استطاع خرق الحواجز العربية "جنوب
  ". والحقاً قتل بواسطة السم١٩٧٥والدولية جاءت التسوية عام 

  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
   توجه الستبدال الوسيط المصري بآخر أوروبي في صفقة األسرى: مصدر مصري .٥٢

تب واإلعالمي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية ابراهيم الدراوي في أكد الكا: القاهرة
وجود مساعي جدية للتعجيل باتمام صفقة األسرى عن طريق " قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

المصريين أو األوروبيين، ورجح أن يتم سحب البساط من تحت أقدام المصريين بعد أن رفض 
" حماس"واضح أن : "ة في جهودهم من أجل اتمام هذه الصفقة، وقالاإلسرائيليون التعاطي معهم بايجابي

متمسكة بالوسيط المصري حتى اآلن، والمسؤولون المصريون يبذلون جهودا كبيرة التمام الصفقة، لكن 
في وارد أن تقدم لمصر أي تنازالت تذكر التمام الصفقة، مما يرجح " إسرائيل"حتى اآلن ال يبدو أن 
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 طرف أروبي قد يكون على األرجح ألمانيا وليس تركيا كما تشير إلى ذلك بعض انتقال الملف إلى
  ".المصادر اإلسرائيلية

 ٢٠/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  
   تقبل مبدئياً اإلفراج عن البرغوثي وتدرس ملف سعدات "إسرائيل": مصادر مصرية .٥٣

ر من التوصل لحل  أن القاهرة اقتربت بشكل كبي، أمس، كشفت مصادر دبلوماسية: جمال شاهين- لندن 
. "تدخل بعض الجهات في المنطقة لعرقلة ما تم التوصل إليه"في صفقة غلعاد شليت لكنها تتخوف من 

 أسير فلسطيني بينهم بعض القيادات المهمة ٣٠٠ موافقة مبدئية على اإلفراج عن "إسرائيل"حيث أبدت 
حماس، والقيادي في فتح مروان منها حسن سالمة، وعبد اهللا البرغوثي، وإبراهيم حامد من قياديي 

البرغوثي لكنها مازالت تدرس موقف أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات ولم تعط أي إشارة حول 
االفراج عنه بعد، فيما وصف دبلوماسي غربي شروط حماس بأنها تعجيزية وأنها ترغب في االحتفاظ 

لكن . ري المباحثات بأنها صعبة للغايةمن جهته وصف الوسيط المص. بشليت تخوفا من انهيار الهدنة
 إن الصفقة تسير بشكل جيد على الرغم من شعور الجانب المصري "البيان"ـمصادر دبلوماسية قالت ل

 في اإلفراج عن شليت لكنها في "إسرائيل"بحرج شديد من رفع الجانبين من سقف المطالب حيث ترغب 
قة حزب اهللا، فيما يطالب الجانب الفلسطيني بصفقة ذات الوقت ال تريد تقديم تنازالت كبيرة بعد صف

  .صعبة لكنها ليست مستحيلة وخصوصا فيما يتعلق بأحمد سعدات
  ٢١/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
 نائب الرئيس اإليراني ينفي تصريحه بصداقة طهران للشعب اإلسرائيلي .٥٤

مس، ما تناقله بعض وكاالت نفى نائب الرئيس االيراني اسفنديار رحيم مشائي، أ:  أ ش أ- طهران 
، مؤكداً ان بالده لن "الشعب االسرائيلي"األنباء عن تصريحات نسبت اليه عن وجود عالقات صداقه مع 

انني لم أقل أساساً : "االيرانية" ارنا"ونقلت عنه وكالة الجمهورية االسالمية لالنباء ". اسرائيل"تعترف بـ
تصريحي اننا ال نضمر العداء ألحد بل كتبوا اننا اصدقاء للشعب مثل هذا الكالم، لكن االخرين لم يكتبوا 

قلت بالنص خالل موضوع عام إن الشعب االيراني يفخر اليوم بين شعوب العالم بانه ال . االسرائيلي
  ".يضمر العداء ألحد

 ٢١/٧/٢٠٠٨النهار 
  
  اإلسرائيلية-مقتل سوداني على الحدود المصرية  .٥٥

لقي مواطن سوداني مصرعه على أيدي قوات األمن المصرية أثناء محاولته :  عبد القادر مبارك-سيناء 
وقالت مصادر أمنية ان الشرطة المصرية على الحدود . عبر الحدود المصرية" إسرائيل"التسلل إلى 

وألقت القبض عليهم وأكدوا خالل التحقيقات ان سبب " إسرائيل" سودانيين إلى ٧احبطت محاولة تسلل 
 قتلوا اثناء محاوالت التسلل إلى ١٧يذكر ان ". إسرائيل"بحث عن فرصة عمل داخل تسللهم هو ال

  .هذا العام" إسرائيل"
  ٢١/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  أسر ثمانية شهداء تونسيين تطلب استرداد جثامينهم .٥٦

. ليةطلبت أسر ثمانية تونسيين بتسلم جثامينهم لدفنهم في مواطنهم األص:  مالك القعقور- تونس، بيروت 
في إصبع الجليل التي أسفرت عن مقتل سبعة " عملية أبو جهاد"وقالت والدة عمران المقدمي الذي قاد 
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اسرائيليين أحدهم برتبة عقيد، لصحيفة الشروق إنها ترغب في تسلم رفات ابنها إلقامة جنازة تليق به في 
  .قفصة حيث تقيم األسرة

  ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
 ويقترح لقاء بين الوزير يشاي ومسؤول من حماس األسرى كارتر يعرض مقترحا لتبادل .٥٧

عرض الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر مبادرة جديدة لصفقة تبادل األسرى بين حركة حماس 
ومسؤول رفيع من  قترح عقد لقاء بين وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي، إيلي يشايكما ا "إسرائيل"و

تي تسلمها الوزير يشاي كما كشف عنها مسؤول إسرائيلي، إطالق وتشمل المبادرة ال. حركة حماس
 اإلسرائيلي واألطفال والنساء الجنديسراح نواب حركة حماس الذين اعتقلتهم قوات االحتالل بعد أسر 

مقابل نقل األسير اإلسرائيلي للقاهرة وبقائه في عهدة وزير المخابرات المصرية عمر سليمان مع إتاحة 
وبعد هذه الخطوة تستأنف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول . ه بزيارتهالمجال لعائلت

 .األسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطالق سراحهم في إطار الصفقة
 ٢١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في إدخال المساعدات إلى غزة ، وصعوبات مليون دوالر تبرع عربي قريب٢٩٠":األونروا" .٥٨

اتصاالت ومفاوضات   إن:بيتر فورد" ألونروا"ال ممثل المفوض العام لـق:  نادية سعد الدين- عمان
تجري حالياً بين الوكالة والمانحين العرب بشأن تقديمهم دعماً مالياً لألونروا تصل قيمته االجمالية 

األولوية بالنسبة لألونروا تتمثل في "أن " الغد"وأضاف فورد لـ، " مليون دوالر٢٩٠المتوقعة إلى حوالي 
الوكالة تتوقع "، وأشار إلى  أن "وجيه التبرعات العربية نحو إعادة بناء مخيم نهر البارد في لبنانت

  ."وصول تعهدات كبيرة من الدول الخليجية التي ستساهم بالجزء األكبر من قيمة الدعم اإلجمالية
اد الغذائية الوكالة ما تزال تجد صعوبة في عملية إدخال المو" إن :وفي ذات السياق، قال فورد

  .، رغم التهدئة التي جرى التوصل إليها بين حماس وإسرائيل"واالحتياجات اإلنسانية إلى قطاع غزة
  ٢١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

 
  بتعزيز الحملة األمنية في الضفة" إسرائيل"مجموعة األزمات الدولية توصي حكومة فياض و .٥٩

لتي تتخذ من بروكسل مقرا لها حكومة سالم أوصى تقرير دولي صادر عن مجموعة األزمات الدولية ا
 واالنخراط في الجماعات السياسية الفلسطينية ومنظمات ،فياض بتعزيز الحملة األمنية في الضفة الغربية

المجتمع المدني لتوسيع القاعدة السياسية للحكومة واتخاذ خطوات من أجل تعزيز إعادة التوحيد مع قطاع 
ها التقرير، بتيسير حملة السلطة الفلسطينية الستعادة القانون والنظام في  فقد أوصا"إسرائيل"غزة، أما 

الضفة الغربية وتيسير الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتحسين االقتصاد والحفاظ على القدرة المالية 
لمستوطنات، على إيفاء الديون فضال عن االلتزام بتنفيذ التعهدات الواردة في خريطة الطريق لتجميد كل ا

ويوصي التقرير، الدول المانحة بتقديم التزامات مالية على المدى الطويل إلى ، بما في ذلك النمو الطبيعي
السلطة الفلسطينية لتمكينها من التخطيط المتوسط األجل والحد من سرعة تأثرها بصدمات الميزانية 

ت كيث دايتون ووليام فريزر وجيمس قصيرة األجل فيما يوصي الواليات المتحدة بدمج بعثات الجنراال
جونز في بعثة واحدة تعمل مع االتحاد األوروبي واألطراف األخرى ذات الصلة لتنسيق الجهود األمنية 

 .ورصد أعمال السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية
  ٢١/٧/٢٠٠٨ الوطن السعودية
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  البحث عن مرجعية للشعب الفلسطيني .٦٠
  سلمان أبو ستة

س للشعب الفلسطيني، الذي اقترب تعداده اآلن من احد عشر مليوناً، صوت ديموقراطي شامل يـشارك    لي
وهذا يهدد بشكل خطير وحدة الشعب الفلسطيني وتمثيله، التي         . في تقرير مصيره وأخذ مقاليد أموره بيده      

ادة أحمد الـشقيري،     بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني بقي       ١٩٦٤تحققت عربياً في عام     
 بقيادة ياسر عرفات باعتراف األمم المتحدة بالمنظمة وبحقـوق الـشعب            ١٩٧٤وتحققت عالمياً في عام     

الفلسطيني غير القابلة للتصرف وباعتماد مجلسها الوطني بين برلمانات العالم واعتمـاد سـفاراتها فـي                
  .الخارج

 وفازت حركة حماس بغالبيـة كاسـحة،   ٢٠٠٦عام وعندما أجريت انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة في         
رفضت فتح االعتراف بهذه النتيجة، كما اعتقلت إسـرائيل معظـم النـواب وأودعـتهم الـسجن، هـم                   

وهذا مثال واضح علي ازدواجية المعايير والنفاق       . والديموقراطية التي يتغني بها جورج بوش ومشايعوه      
  .السياسي

 المناصب والمكاسب أو    ىسطيني أن الصراع بين رام اهللا وغزة، إما عل         الشعب الفل  ىلكن األهم بالنسبة ال   
علي االستراتيجية السياسية، أضر بالقضية الفلسطينية ضرراً كبيراً، وغابت عن القرار مرجعية الـشعب              

أما الديموقراطية التـي أودعـت      . الفلسطيني بأكمله، وأجهض بذلك اإلنجاز الفلسطيني األكبر منذ النكبة        
 في المائة من الشعب الفلسطيني الذي يعـيش فـي           ٣٠اإلسرائيلي واألميركي فهي تعني صوت      السجن  

 في المائة من الشعب الفلـسطيني فـي الـبالد           ٧٠أما صوت   . ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
فـي  العربية واألجنبية، فال وجود له منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، له مصداقية مقبولـة،                

  .١٩٨٨الجزائر عام 
 آليـة تنفـذها     ى في القاهرة بين كل الفصائل الجديدة والقديمة عل        ٢٠٠٥) مارس(وقد تم االتفاق في آذار      

اللجنة التحضيرية النتخابات مجلس وطني جديد، ولكن لم تدع هذه اللجنة القيادة الفلسطينية الحالية إلـي                
لقد ولد نصف الشعب الفلسطيني     . طريق من حاولوا ذلك   اجتماع اللجنة منذ ذلك الحين، ووقفت عقبة في         

 هم اليوم رجال    ١٩٨٧وأطفال الحجارة الذين أشعلوا انتفاضة      . بعد اجتماع الجزائر، وال صوت له اليوم      
ونساء لهم شأن كبير في المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج أكثر بكثير ممن أمسكوا زمـام القيـادة                  

  .ممنذ ذلك العام إلي اليو
، توفي مـنهم    ٤٤٥لقد مضي عشرون عاماً علي آخر مجلس وطني في الجزائر والذي بلغ عدد اعضائه               

 عضواً ألسباب لـم تعـد       ٢٥ علي األقل، وتم تعيين حوالي       ٢٠ واستقال بسبب المرض وكبر السن       ٣٠
ب أصـبح   ومن كان شاباً يمثل الطـال     . موجودة اليوم، واعتزل الكثيرون العمل السياسي ألسباب متعددة       

ومن الواضح للجميع أنه ظهرت بعد ذلك قـوي سياسـية           . اليوم عجوزاً أبيض الشعر يتوكأ علي عصا      
وعدم موافقة طرف علي برنامجها     . وعسكرية مهمة، تصدرت أحيانا الميدان السياسي، ال يمكن تجاهلها        

ـ                    ق الـشعب   ال يمكن أن يكون سبباً في استبعادها، فهذا ليس من صالحية طرف أو آخر، بـل هـو ح
  .الفلسطيني الذي يقرر اختياراته بنفسه

أما ما سمي بعقد مجالس وطنية في األراضي المحتلة في التسعينات من القرن الماضي فهـو مناسـبات                  
  .سياسية ال تحظي باإلجماع أو القبول العام

تمر بيروت  ، ومؤ ٢٠٠٣فقد عقد مؤتمر لندن في عام       . ولم يتوقف الشعب الفلسطيني عن المطالبة بتمثيله      
 ٢٠٠٧كما عقدت مؤتمرات شعبية للجاليات في برشـلونة وروتـردام عـام             .  لهذا الغرض  ٢٠٠٧عام  

وستعقد مؤتمرات أخـري هـذا      .  ومؤتمر دمشق في أوائل هذا العام      ٢٠٠٨وكوبنهاغن وكاليفورنيا عام    
 الجديـد   الصيف، كلها تطالب بوحدة الشعب الفلسطيني عن طريق مرجعية واحدة هي المجلس الـوطني             

وقبل أكثر من عام قابل وفد من مؤتمر حق العودة الرئيس محمود عباس مرة ورئيس المجلس                . المنتخب
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الوطني سليم الزعنون مرات عدة، طالبين دعوة اللجنة التحضيرية النتخاب مجلس وطني جديد، ولم تكن               
  .ذلكالنتيجة سوي التسويف والمماطلة واألعذار، بل واالتهامات لمن يسعون إلي 

هذه مهمـة اللجنـة     : والجواب. من هذه األعذار، صعوبة عقد االنتخابات إذ ال تسمح بها بعض األنظمة           
. وكل جالية تـدرس ظروفهـا     . التحضيرية التي تشمل من بين اعضائها ممثلين عن الجاليات الفلسطينية         

ولدينا مثال في اجـراء     . ومن الواضح أن االنتخابات ممكنة في كل البالد األجنبية وبعض البالد العربية           
وحيث تصعب االنتخابات في بعض البالد العربية يمكـن تـذليل           . انتخابات العراق في معظم بالد العالم     

. الصعوبات بالتفاوض معها واالرتكاز علي الحقوق الدولية التي تدعمها األمم المتحدة والمجتمع الـدولي             
ثلين لجهات ثقافية واجتماعية واكاديميـة وعماليـة        وإن لم يمكن، فهناك درجة كبيرة من التوافق علي مم         

  .واقتصادية وجغرافية تصلح أن تكون بديالً عن االنتخابات المباشرة في هذه الحاالت
وهذا عذر واه فلدينا قاعدة معلومـات لـستة         . ومن األعذار أيضاً عدم معرفة عدد الفلسطينيين ومكانهم       

فلسطيني متماسك اجتماعياً ولـن يكـون مـن الـصعب           ومن حسن الحظ أن الشعب ال     . ماليين فلسطيني 
  .التعرف عليه

. ومن األعذار أيضاً عدم رغبة إسرائيل وأميركا وبعض األنظمة العربية في اختيار مجلس وطني جديـد               
وهذا من أسوأ األعذار ألن نضال الشعب الفلسطيني علي مدي نصف قرن أو يزيد كان دائماً للدفاع عن                  

وبالطبع فإن سبب معارضـة إسـرائيل       . ات المحلية والعالمية، وليس هذا بجديد     حقوقه رغم كل الصعوب   
وأميركا هو لخوفهما من تمثيل الشعب الفلسطيني تمثيالً ديموقراطياً في مجلس جديد يتمـسك بـالحقوق                

ومن األعذار أيضاً معارضة أطراف فلسطينية لخوفها مـن         . الوطنية ويرفض التنازل عنها بشكل قاطع     
ولعل هذا العذر هو ما يحفز الكثيرين إلي المطالبـة          .  االنتخابات وضياع المناصب والمكاسب    الفشل في 

  .بانتخابات جديدة
وليس من المعقول أن تستمر مقاليد األمور المصيرية للشعب كله محصورة في السلطة الفلسطينية، وهي               

عية دولية وال أسـاس لهـا فـي         فالسلطة الفلسطينية ليست لها شر    .  غزة -مشغولة بالحرب بين رام اهللا      
وال يشير هذا االتفـاق  . فهي نتاج اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحت االحتالل         . القانون الدولي 

من قريب أو بعيد ال الي القانون الدولي وال الي قرارات األمم المتحدة وال يذكر مـرة واحـدة حقـوق                     
  .الشعب الفلسطيني

ابعة تقضي صراحة ببطالن أي اتفاق بين الدولة المحتلة والشعب الواقع تحـت             كما أن اتفاقية جنيف الر    
ولذلك فإن السلطة الفلسطينية ليـست      . االحتالل إذا أضر االتفاق بحقوق الشعب المحتل، فهو عقد إذعان         

  .ممثلة للشعب الفلسطيني كله
 قبـول   ىإرغام حماس عل  ، فإن مطالبات اللجنة الرباعية للرئيس عباس ب       ىومن جهة أخر  . هذا من جهة  

وقد علمنا اآلن الظروف التي تمت بها هذه المطالبات عندما كشفت مجلة            . مطالبها هو عمل غير شرعي    
فالذي يقرر مصير الشعب هـو مجلـسه الـوطني          . فانيتي فير بالوثائق ما كان يدركه الشعب ببصيرته       

  .ركا وحلفاءها الفاعلين والصامتينالمنتخب وليس السلطة وليس بالطبع اللجنة الرباعية التي تضم أمي
لذلك من الضروري ان يطالب الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والجاليات بانتخاب مجلـس وطنـي                
جديد يحمي الحقوق الفلسطينية وأولها حق العودة عن طريق المؤتمرات والعرائض وتكوين الجمعيـات              

، ولهـم   ١٩٨٨طني الذي عقد في الجزائر سـنة        كما يفترض في اعضاء المجلس الو     . اإلقليمية التمثيلية 
  .تاريخ وطني حافل، أن يطالبوا بتجديد مجلسهم عن طريق انتخابات ديموقراطية

إن علي الفصائل كافة، والتي لها ايضاً تاريخ وطني مشهود له، أن تراجع برامجهـا اآلن وقـد توقـف                    
ينهم إلي فريق يدعو إلـي التـسوية         عاماً، واختلف بعضها في ما ب      ٢٠بعضها عن العمل العسكري منذ      

، ١٩٦٩والمفاوضات مع التنازالت وفريق يدعو إلي التمسك بالحقوق الفلسطينية والميثاق الوطني لعـام              
وفريق يتأرجح بين هذا وذاك، وأن يحسموا األمر في ما بينهم، ويطلعوا علي الشعب الفلسطيني ببـرامج                 



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١١٤٥:         العدد                  ٢١/٧/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

كمـا مـن   . ة، كي تثبت نفسها في ميدان االنتخابات الحرة       جديدة ووجوه جديدة وربما اسماء قيادات جديد      
واجب التيارات السياسية الجديدة إعالن برامجها وخططها السياسية بشكل أوضح كـي يتـسني للـشعب         

  .الفلسطيني االختيار في االنتخابات
د ومن الضروري ان يدعو الرئيس محمود عباس اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني إلـي االنعقـا               

ومؤازرة اعضائها الذين يمثلون الشتات إضافة إلي االعضاء الحاليين في جهودهم لدي الـدول العربيـة                
  .والجامعة العربية وغيرها لتسهيل مهمتهم

إن من المهم إشراك الشتات في الحوار الفلسطيني، ففلسطين ليست حكراً علي المتخاصمين فـي غـزة                 
لت إلي األبد ومثلها فكرة تزويد اللجنة التنفيذية بأربعة مختارين          ففكرة مجلس وطني معين قد و     . ورام اهللا 

  . كل هذه أمور لن يقبلها الشعب الفلسطيني.أو عقد مجلس وطني صوري بمن يستطيع الحضور
ـ                 االحبـاط أو    ىإن الغضب عارم في جميع أماكن وجود الشعب الفلسطيني، والسخط الذي قد يـؤدي إل

ولن يقبل هذا الـشعب     . هذا ما يشهد به كل من تابع األحداث عن قرب         و.  نطاق واسع  ىغيره، منتشر عل  
ـ        ىوإل. إال بمجلس وطني جديد، باالنتخاب أو بالتوافق إذا لزم          أي قـرار    ى أن يتم ذلك، فلن يوافـق عل

  . لو أخذ األمر بيدهى تمثيله تمثيالً ديموقراطياً حتىمصيري، بل سيصر عل
  ٢١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ويات المرحلةوأول.. حماس .٦١

 أحمد الحيلة
احتفلت بيروت في األيام القليلة الماضية باستقبال آخر دفعة من أسراها المحررين من سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، محرزة في ذلك انتصاراً استراتيجياً لصالح المقاومة اإلسالمية في لبنان ولصالح المقاومة 

دبلوماسية العربية، واتفاقيات السالم المعقودة مع مصر، ففي الوقت الذي فشلت فيه ال. العربية عموماً
واألردن، والسلطة الفلسطينية في اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب، أثبتت المقاومة قدرتها على 

 ..ذلك من منطق القوة والمنعة والغلبة على العدو الذي ال يعترف إال بواقع القوة واألمر الواقع
 هي حرب انتصار للمقاومة ٢٠٠٦ اهللا، جاءت لتؤكد من جديد بأن حرب تموز صفقة األسرى مع حزب

، فاالحتالل بعد أن فشل في القضاء على ..وليس لالحتالل رغم حجم الدمار الذي خلفته ترسانة العدو
المقاومة في لبنان التي ازدادت قوة ومنعة أكثر من ذي قبل، فشل أيضاً في استرداد جندييه األسيرين 

للحرب، ورضخ مؤخراً إلى شروط المقاومة في لبنان بإطالق كافة األسرى " معلن"زب اهللا كهدف لدى ح
األحياء، وتسليم كافة الجثامين الطاهرة للشهداء اللبنانيين، والعرب، والفلسطينيين الذي جاؤوا إلى أرض 

 .فلسطين انطالقاً من لبنان
محلية، ورغم تراجع وتشرذم الرسمية العربية إال ممن ما ينبغي قوله إن الزمن رغم تعقيداته الدولية وال

بقي على العهد وهم قلّة، هو زمن االنتصار إلرادة الشعوب المقاومة، وأن خيار المقاومة هو خيار العزة 
والغلبة والمنعة، وأن االحتالل اإلسرائيلي إلى تراجع رغم الهالة التي يتمتع بها، والدعم الذي يتلقاه من 

ية األمريكية المنكسرة على ضفاف دجلة والفرات، بفعل المقاومة العراقية وتضحيات اإلمبراطور
 ..المخلصين من أبناء بغداد

نحن اآلن أمام مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة العربية، مرحلة بدأت تكتب أحرفها بمداد من دماء 
بثقل من المسؤولية المتعاظمة الشهداء الذين سطروا عز هذه األمة وعنفوانها، وهذا في حد ذاته يلقي 

، ألن هذه الحركات أصبحت مطالبة جماهيرياً ..على عاتق حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق
اآلن وأكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليات وطنية عجزت عن تحملها حكومات وجيوش عربية 

ة لشعوب المنطقة التواقة إلى الحرية وإلى بأكملها، فالمقاومة في حقيقة األمر باتت تعبر عن إرادة عميق
 .الدفاع عن نفسها في مواجهة صلف وعنجهية االحتالل الصهيوأمريكي
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ومن هنا فإن حركة حماس بما تمثله من جسر متقدم في مواجهة االحتالل الصهيوني داخل فلسطين، 
جهة بين االحتالل مطالبة اآلن بتحمل مسؤوليات أكثر من ذي قبل، خاصة بعدما تقلص هامش الموا

اإلسرائيلي وحزب اهللا بعد اإلفراج عن كامل األسرى اللبنانيين، وفي ظل الحديث عن إمكانية تخلي 
إسرائيل عن مزارع شبعا، بوضعها في عهدة األمم المتحدة، لسحب الذرائع أمام حزب اهللا في أي 

 وحيدة في الميدان فاالحتالل ال هذا ال يعني أن حماس ستكون. مواجهة مفترضة مع االحتالل اإلسرائيلي
يؤمن مكره، وهو ما زال يضع سالح حزب اهللا، وإيران، وسوريا تحت المجهر، ولكن سياسة سحب 
الذرائع أمام حزب اهللا، والمفاوضات السياسية التكتيكية مع سوريا، تملي على حركة حماس أن تمعن 

 . قياساً على معطيات المرحلةالتفكير في خيارات أو في تكتيكات المواجهة مع االحتالل
وفي ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني المنقسم على ذاته، وفي ظل تهدئة غير ناجزة في غزة، واستباحة 

، يصبح المدخل واألولوية للمقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة أن تعمل على إعادة ..للضفة الغربية
لمرحلة ما بعد االنتخابات األمريكية، فالمنطقة اآلن تعيش ترتيب أوراقها الداخلية استعداداً لمرحلة قادمة، 

 ..مرحلة انتقالية تترقب فيها ميالد إدارة أمريكية جديدة، جمهورية كانت أم ديمقراطية
وفي هذا االتجاه، فإن أولويات الوضع الفلسطيني الداخلي، تتطلب التركيز والعمل على إنجاز المهام 

 :التالية
ل حثيث نحو المصالحة الوطنية، وتسخير كل اإلمكانات نحو ذلك كاستحقاق وطني التقدم بشك: أوالً• 

في رام اهللا، من خالل تحريك الجماهير " زعامات"عاجل، رغم وجود فيتو أمريكي يتقاطع مع رغبة 
الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودفع العديد من الدول العربية إليجاد حالة ضاغطة باتجاه 

 الوطنية، فإذا كانت مصر غير قادرة على اعتراض الفيتو األمريكي، فال بأس بدفع قطر بحكم المصالحة
تجربتها السابقة مع لبنان، أو بدفع الجامعة العربية وأمينها العام السيد عمرو موسى لحمله على تفعيل 

ع بين األشقاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بتشجيع من دول عربية فاعلة وراغبة في رأب الصد
 .الفلسطينيين

وخاصة معبر رفح، قبل ، استكمال إنجاز اتفاق التهدئة برفع الحصار كلياً، وبفتح كامل المعابر: ثانياً• 
ألن التخوف المشروع أن يعمد . التوجه إلى حل مشكلة األسرى وإنجاز صفقة الجندي جلعاد شاليط

ادته للجندي األسير، وبالتالي فإن ورقة التفاوض حول االحتالل إلى التخلي عن استحقاقات التهدئة باستع
الجندي يجب أن تستعمل في الضغط من أجل رفع الحصار أوالً، ومن ثم إلطالق سراح األسرى 

 .الفلسطينيين في سجون االحتالل
ليه أن إنجاح صفقة األسرى بالشروط الفلسطينية، فاالحتالل الذي دفع ثمناًَ كبيراً مقابل جثتين، ع: ثالثاً• 

، ومن حسن إدارة المفاوضات أن ال تستعجل "الحي"يدفع الثمن األكبر مقابل الجندي جلعاد شاليط 
المقاومة الفلسطينية من أمرها، فاالحتالل وتحديداً أولمرت بأمس الحاجة إلنجاز صفقة التبادل قبل رحيله 

ولمرت أن يدفع الثمن فال بأس وحتى لو لم يرد أ. عن رئاسة حزب كاديما وقبل وداعه لرئاسة الحكومة
في ذلك، ألن المقاومة الفلسطينية تصبح مطالبة في حينه أن تعمد إلى خطف المزيد من الجنود حتى 
يقتنع االحتالل بأهمية إنجاز الصفقة ودفع الثمن، فالتراجع هنا محظور، ألن فلسطين بحاجة إلى أبنائها 

 .الذين يفنون زهرة شبابهم في سجون االحتالل
استعداد المقاومة الفلسطينية، ألسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يعتمدها االحتالل ضد الضفة :  رابعاً•

والقطاع، خاصة إذا فشلت التهدئة، ولم تنجح صفقة الجندي األسير جلعاد شاليط، وذلك ألسباب متعلقة 
 األحزاب التي قد تحاول باضطراب الخارطة السياسية الحزبية في إسرائيل، وفي ظل حمى المنافسة بين

الصعود بمزيد من التعنت والتعسف والقتل للفلسطينيين، وهذا بدوره بحاجة إلى إعادة النظر في واقع 
 .المقاومة في الضفة الغربية بكونها الساحة األبرز واألقرب إلى قلب فلسطين

  ٢٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   تستهدف األعمال الخيرية لحماس"إسرائيل" .٦٢

  "أنتي وور" –بيتر هيرشبيرغ 
 وأماكن تقديم الطعام    ، ودور األيتام  ، والمؤسسات الخيرية  ، والمراكز الصحية  ،والمدارس. مراكز التسوق 

تلك هي األهداف األخيرة للحملة العسكرية اإلسرائيلية التي تشن ضد حمـاس فـي الـضفة                . للمحتاجين
 .الغربية

ة المدنية لحماس في الـضفة الغربيـة مـصدرا          اعتبر المسؤولون العسكريون اإلسرائيليون البنية التحتي     
 وبدأوا بمداهمة وإغالق تلك المؤسسات في مدن مثل الخليل ونـابلس            ،رئيسيا لشعبية الجماعة اإلسالمية   

  .وقلقيلية
 فداهموا مدخل المدينـة واسـتولوا   ، ركز الجنود االسرائيليون جهودهم على نابلس  ،في األسبوع الماضي  
كمـا  . روا على مراكز التسوق وعلقوا إشعارات إغالق على نوافذ المتـاجر          وأغا. على اجهزة الحاسوب  

 وتم احتجاز أجهزة الحاسوب الخاصة بمؤسسة خيريـة         ،أغلقت مدرسة للبنات ومركزا صحيا في المدينة      
  .واإلستيالء على وثائقها

 من  ،ر إسرائيل  التي تسعى لتدمي   ،يقول المسؤولون أن تلك السياسة تهدف الى حرمان الجماعة اإلسالمية         
القدرة على استخدام تلك المؤسسات كأنابيب توصل من خاللها األموال التي تمول الهجمات التـي تـشن              

 وضـمان   ،لكن الهدف الحقيقي هو كبح شعبية حماس المتزايدة في الضفة الغربيـة           . على الدولة اليهودية  
 عندما هزمت قواتها حركة فتح      ،اضيأنها لن تحكم السيطرة على المنطقة كما فعلت في غزة في العام الم            

  .األكثر اعتداال برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 ليس ألنها قدمت بديال لقيادة فـتح        ، كانت حماس قادرة على أسر قلوب وعقول القاطنين هناك         ،في غزة 

 ، ونـشاطات مـا بعـد المدرسـة        ، بل ألن شبكتها من المدارس والمخيمات الـصيفية        ،الفاسدة وحسب 
المؤسسات الخيرية قدمت ألهل غزة الفقراء نمط من المؤسسات وبدائل الرفاهية التي فـشلت الـسلطة                و

  .الفلسطينية في تقديمها
 مؤسـسة غيـر     ٣٦ أصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك مؤخرا أمرا باعتبار           ،كجزء من الحملة  

ووفقا لتقـديرات   . سل األموال إلى حماس   حكومية تعمل في الخارج بأنها غير قانونية ألنها كما يقول تر          
 مليون دوالر قد تم توصيلها إلـى        ٢٠٠ مليونا إلى    ١٢٠ فإن ما بين     ،أجراها مسؤولين في وزارة الدفاع    

وقد جاءت األمـوال مـن      . المؤسسات بالتعاون مع حماس في غزة والضفة الغربية خالل العام الماضي          
  .وروبا وأميركا الجنوبية والواليات المتحدةمؤسسات في السعودية واألردن ودول الخليج وأ

 التحرك ضد المؤسسات المرتبطة بحماس      ، وصف الكاتب جدعون ليفي في صحيفة هآرتس       ،هذا األسبوع 
ال يمكن سجنهم وحرمانهم من كسب عيشهم ومنع        "ويخلص إلى أن سكان الضفة الغربية       ". مضحك"بأنه  

إذا .  أيا كانـت دوافعهـم     ،اجم الذين يحاولون القيام بذلك    المساعدة اإلجتماعية عنهم وفي الوقت نفسه نه      
على ظهـر مـن     .  فإن عليها تقديم خدمات بديلة على األقل       ،ارادت إسرائيل محاربة المؤسسات الخيرية    

  ".نحارب اإلرهاب؟ األرامل؟ األيتام؟ هذا شيء مخجل
 شعبية عباس   ،وقت نفسه  في ال  ، وتقوض ، تخاطر إسرائيل بزيادة شعبيتها    ،بالتحرك ضد مؤسسات حماس   

  . المستفيدة من هذه السياسة، إن صح ذلك أم ال، التي يفترض أن تكون،وحركة فتح التابعة له
 بل هي دليل مباشر علـى       ،لكن شعبية حماس لم تنبع فقط من شبكتها من المدارس والمؤسسات الخيرية           

 تقودها فتح غير قادرة على تحقيق       تحرر الشعب الفلسطيني من الوهم وادراك أن السلطة الفلسطينية التي         
يجادل البعض  .  وخاصة وعدها الرئيسي باقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة           ،وعودها

في إسرائيل أن أفضل طريقة تعيق بها إسرائيل حركة حماس وتدعم عبـاس قـد تكـون وقـف بنـاء                     
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 ضمان حدوث تقدم    ، واألهم من ذلك   ،فر هناك  وتخفيف قيود الس   ،المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية    
  .في المفاوضات مع القادة الفلسطينيين

 لـذا لـم     ،لدى العديد من الوزراء اإلسرائيليين شك كبير حيال قدرة عباس على التوصل إلى اتفاق سالم              
وقد طالب بعض الوزارء أيـضا      . يعتمدوا كثيرا على المفاوصات التي تجددت في كانون األول الماضي         

 الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة فـي اسـرائيل بعـد             ،إطالق سراح زعيم فتح مروان البرغوثي     ب
  .توجيه اتهام له باإلشتراك في هجمات قتل على إثرها إسرائيليون خالل اإلنتفاضة الثانية
بدعم  وقد يحظى    ،يقولون أن للبرغوثي مكانة سياسية بين الفلسطينيين ضرورية البرام اتفاق مع إسرائيل           

 والمحادثـات بـين عبـاس       ،لكن البرغوثي يقبع في السجن اآلن     . يمكنه من استعادة األجندة من حماس     
 ، وتستمر األموال بالتدفق إلـى حمـاس       ، متعثرة ،الضعيف وإيهود أولمرت الذي يكافح للبقاء في منصبه       

 .وتبقى شعبيتها سليمة تماما
  ٢١/٧/٢٠٠٨الدستور 

 
 من أجل استعادة الوحدة والحق .٦٣

  عبد الرحيم ملوح
قدمت لنا تجارب الشعوب والتاريخ الكثير، وتركت للقادة والنخب السياسية والفكرية حرية االستفادة 

وكما قال المفكر الكبير . ومن لم يتعظ ويتعلم من هذه التجارب، عليه دفع الثمن غالياً. واالختيار
حتى أن ". شكل مهزلة أو مأساةان التاريخ ال يكرر نفسه، وان فعل فانه يكرره على "ماركس، 

كما . االمبراطوريات العظمى في التاريخ كان احد أسباب انهيارها كونها لم تتعظ من تجربة من سبقها
أي نزعة الهيمنة " االمتداد المبالغ فيه"أشار المؤرخ الكبير بول كنيدي عند دراسته لهذا األمر وسماه 

 .مبراطورياتوالسيطرة، شكل سبباً رئيساً في انحدار اال
وقدمت لنا تجربة التاريخ بأنه ال يمكن هزيمة شعب متمسك بحقه بالحرية واالستقالل، ويناضل موحداً 
لتحقيق هذا الهدف النبيل، مهما كانت القوة المحتلة لوطنه متفوقة، او مدعومة، كما هو حالنا في 

األمر، وال تبدد قواه وانجازاته المهم جداً أن تدرك قيادة هذا الشعب وحركته الوطنية هذا . فلسطين
وتحالفاته، لخدمة حسابات فئوية ضيقة، وتنجر هي، وتجر خلفها الشعب، في متاهات الرهانات السياسية 

 .العبثية أو االنقسامات المدمرة
واذا تجاوزنا تجارب الماضي البعيد على غناها وأهميتها، وتوقفنا أمام بعض التجارب الراهنة لشعبنا 

لوجدناها تقدم لنا الكثير من الخبرة وزاد السفر، على درب حرية . لشقيقة والصديقة القريبةوالشعوب ا
 .واستقالل شعبنا

لقد صمد وناضل شعبنا الفلسطيني لما يزيد عن قرن من الزمان وال زال، دفاعاً عن أرض وطنه وهويته 
، وطور مقاومته لالحتالل، بما ١٩٤٨الوطنية وحقه بالحرية واالستقالل، وتمكن من تجميع قواه بعد عام 

ف، ومارس . ت. فوحد قواه في اطار كيانه السياسي م. يتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور نضاله
وتمسك بوحدته الوطنية وبحقوقه . المقاومة المسلحة واالنتفاضة الشعبية والعمل السياسي والدبلوماسي

لكل هذا بقيت قضيته حاضرة ويحظى . دولية وقراراتهاالشرعية بحدها األدنى كما كفلتها له الشرعية ال
 .بدعم شعوب العالم وقواه المحبة للحرية واالستقالل والديمقراطية

لقد ارتبكت قياداته سياسياً، أمام التحوالت الدولية واالقليمية، التي أعقبت انهيار االتحاد السوفياتي دولياً 
وفشل رهانها في االنتقال من تسوية أوسلو االنتقالية .  العربيوالعراق اقليمياً، بعد تفكك النظام السياسي

ولم يتم تدارك . الى الدولة المستقلة، وفي بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، يعبر عن طموحات الشعب
هذه األخطاء السياسية عندما تم اكتشافها، عبر االقدام على مراجعة سياسية شاملة، فتدهورت األمور نحو 

وصب في خدمة . وصوالً لالنقسام الداخلي الذي هدد ويهدد المشروع الوطني الفلسطينياألسوأ، 
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وجرى االيغال في . وان تلفع القائمين عليه بذرائع صحيحة. اعتبارات فئوية وحسابات سياسية ضيقة
نجد المزيد من الغرق في مستنقع األوهام واالنقسام والحسابات الفئوية الضيقة بل الشخصية أحياناً، ف

قيادات البعض تذهب بعيداً في البناء على االنقسام المدمر في محاولة منها لتحويله الى حقيقة مستمرة 
ودائمة، متغافلة عن ما يلحقه من ضرر جسيم بوحدة الشعب ووحدة أهدافه الوطنية وبمشروعه الوطني، 

ية، عملياً برغم سياسة ونجد البعض األخر يتعلق بأوهام سياسية تعمل على زرعها االدارة األميرك
االحتالل وممارساته وما يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم في ظل عدوانه المستمر في الوقت الذي يجعل 

وبخاصة لما تسميه اآلنسة . من المحذور أن يندفع احد لالستجابة للمطالب األميركية حتى ال نقول أكثر
والمدقق ". رف" ما سماه االسرائيليون باتفاقية  او بروتوكول سياسي أو اطار اتفاقية، وBرايس الخطة 

 األفكار يجد أنها جميعاً ال تخدم اال الحسابات السياسية االسرائيلية والشخصية -في كل هذه المشاريع
 .لالدارة األميركية الحالية، وفي المحصلة ستكون على حساب شعبنا وحقوقه

هدئة والتفاوض على األسير شاليط والمعابر وبموازاة هذا، يجهد آخرون النفس، من اجل انجاح الت
وغيرها، معطياً األولوية لهذه القضايا الجزئية على أهميتها، على حساب أولوية الذهاب الى الحوار 

في حين انه ليس من مصلحة . الوطني الشامل تحت الرعاية العربية من اجل استعادة الوحدة الوطنية
قالله وحريته، أن تتسابق القوى السياسية الفلسطينية وبخاصة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية واست

فكل . الكبيرة منها على من تقبل القيادة االسرائيلية بالتفاوض معه بشكل مباشر أو غير مباشر اوالً
الوقائع والمعطيات تدلل انه ال مصلحة وطنية فلسطينية في التفاوض مع اسرائيل في ظل المعطيات 

ففي ظل االنقسام المدمر لن تكون هناك مقاومة فاعلة ومؤثرة، او . ليمياً ودولياًالقائمة محلياً واق
 .مفاوضات مجدية، حتى لو تمتع القائمين عليها بالكفاءة والنية الحسنة

فقد . ان علينا ومن منظار مصالحنا الوطنية ان نتعظ من يجري في محيطنا الشعبي والجغرافي واالقليمي
ني كلها باالتفاق والتوحد وانتخبت رئيساً لها وشكلت حكومة وحدة وطنية، برغم نجحت قوى الشعب اللبنا

ما بينها من تباينات وخالفات وما يعانيه لبنان من تدخالت خارجية وقدمت قوى المعارضة اللبنانية درساً 
يق للجميع عندما اعتصمت لما يقرب من عام ونصف أمام مجلس الوزراء اللبناني دون ان تدخله او تع

ونجح حزب اهللا بعقد اتفاقية تبادل األسرى واخراج المناضل سمير القنطار . الدخول اليه والخروج منه
وقدم . ما عمق من وحدة الشعب اللبناني الباسل. ورفات الشهداء جميعاً في عملية تبادل شهد الجميع لها

ل األسير المحرر سمير القنطار وليد جنبالط مثاالً يحتذى عندما، مد يده لحزب اهللا في مهرجان استقبا
 .في بلدته عبيه

وبذات االتجاه، تقدمت القيادة السورية خطوات لألمام عندما أعلن الرئيس األسد عن استعداده القامة 
وعندما استقبل الرئيس . عالقات دبلوماسية كاملة مع لبنان، ودعوته للرئيس ميشال سليمان لزيارة سوريا

 واستعداده الشخصي للعب دور فاعل في استعادة الوحدة الفلسطينية، بما في عباس وأبدى استعداد سوريا
 .ذلك االستعداد للتنسيق الثنائي والجماعي العربي لمعالجة القضايا الثنائية العالقة منذ مدة

وفي النظر ومن اجل االستفادة مما يجري من تطورات في المحيط، علينا ادراك مغزى اشتراك أميركا 
مع ايران حول الملف النووي االيراني في جنيف، والتسوية السياسية في لبنان، والمفاوضات في الحوار 
 وفي التفاوض على ٢٠٠٦ االسرائيلية عبر تركيا، واالنتصار الذي حققه حزب اهللا في تموز -السورية

 .الخ من التطورات... األسرى، وانفتاح فرنسا على سوريا
القاً من مصالح شعبنا الوطنية العليا ومسؤوليتنا عنها في هذه المرحلة ؛ هذا وغيره يملي علينا جميعاً انط

القيام بمراجعة سياسية شاملة لكل السياسات والممارسات السابقة، واالتفاق على استراتيجية عمل للمرحلة 
ويعزز . المقبلة بما يصون حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بالحرية واالستقالل والعودة

ويأتي في مقدمة . حالفاته على مختلف الصعد، وخوضه لمعارك الدفاع عن هذه الحقوق بكفاءة عاليةت
هذا استعادة الوحدة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل، واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق قانون 
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 حل الخالفات السياسية واالتفاق على ميثاق شرف، يقضي بعدم اللجوء للسالح في. التمثيل النسبي الكامل
ووقف المفاوضات العبثية والضارة الجارية، واشتراط العودة لها، . الداخلية وباحترام نتائج االنتخابات

آخذين . بالتزام اسرائيل بالشرعية الدولية وتطبيق قراراتها ذات الصلة وبرعاية األمم المتحدة لها
عدد القطبية الدولية، وان القطبية األحادية األميركية في باالعتبار، بأننا نمر بمرحلة سياسية، تتجه نحو ت

طريقها لالنحدار لتصبح أميركا فاعالً رئيسياً على المستوى الدولي مع فاعلين آخرين من ضمنهم الصين 
وهذا يقتضي ممن راهن على أحادية القطب . وأميركا الالتينية وروسيا واالتحاد االروبي وصوالً للهند

راهن على قصر تحالفاته السياسية على الفاعلين في هذا االتجاه اقليمياً ودولياً ان يعيد ومن . األميركي
 .النظر بحساباته وسياساته

ان من يتبوأ المسؤولية الوطنية او من يسعى لذلك، عليه أن يدرك بأن هذه المسؤولية تملي عليه قيادة 
وبات، وأن يصوغ عالقاته وتحالفاته مع أي شعبه نحو تحقيق أهدافه الوطنية مهما كانت العقبات والصع

طرف أو جهة عربية ودولية، رسمية أو شعبية، بما يخدم مصالح وحقوق وأهداف شعبه، وبما يقرب 
مهما كانت االعتبارات التي تقف . وان يبتعد كلياً عن الحسابات الفئوية او الشخصية. زمن تحقيق هذا

  .ميعوراءها، فالوطن والشعب ومصالحهما فوق الج
 ٢١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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