
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وعباس يدين العملية..  مستوطناً ويستشهد١٨مقدسي ينفذ عملية فدائية بالجرافة فيجرح 
 تحذّر من مفاجأة الشعب باتفاق ينتقص الحقوقو  تنتقد لقاء عباس مع بيريزحكومة هنية

 زمة ماليةأ ويحذر من بوادر ...فياض يهدد بتراجع السلطة عن الخطة االمنية
 لقاء عباس ببيريز بال جدوى": فتح"قيادي في 

 سرائيليين سابقينإمذكرات اعتقال اسبانية بحق مسؤولين 
  تكتيكيا وبوش لم يعد بدولة فلسطينية" حماس" نختلف مع عباس استراتيجيا ومع: نخالة

يطالبتقي بيريز وعباس يل
 شاليت واألسرى بإطالق سراح

 ووقف الصواريخ وقتل األبرياء
  

 ٤ص ... 

 ٢٣/٧/٢٠٠٨١١٤٧األربعاء
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    :السلطة
 ٤  تحذّر من مفاجأة الشعب باتفاق ينتقص الحقوقو  تنتقد لقاء عباس مع بيريزحكومة هنية .٢
 ٥  بسحب الشرطة من المدن في حال تواصل االجتياحات اإلسرائيليةعباس يهّدد  .٣
 ٥  زمة ماليةأ ويحذر من بوادر ...فياض يهدد بتراجع السلطة عن الخطة االمنية .٤
 ٦  ال المانحينتهم حكومة فياض برهن قرارها السياسي بأموت "التشريعي"لجنة الرقابة في  .٥
 ٦ ال مانع من تشكيل حكومة توافق وطنيو ...وحدةالقيادة حريصة على استعادة ال: عباس .٦
 ٧  ويؤيد وجود قوات عربية في غزة سيناريوأيوحدة تحت ال إعادةفياض يؤكد ضرورة  .٧
 ٧   على هدف فصل غزة"سرائيلإ"حماس تلتقي مع : بد ربهع .٨
 ٨ باالتفاقيات والمفاوضات ناجم عن استمرار االنقسام" إسرائيل"عدم التزام : غااآل .٩
 ٨ ية ال تحتملاألوضاع اإلنسان: محافظو غزة يلتقون منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية .١٠
 ٨  العجرمي ورأفت يطلقان برنامج فعاليات تضامنية مع عميد األسرى سعيد العتبة .١١
 ٩ االحتالل يدمر التربية في فلسطين : "التشريعي" في عضو اللجنتين التربوية واالقتصادية .١٢
    

    :المقاومة
 ٩   وعباس يدين العملية..  مستوطناً ويستشهد١٨مقدسي ينفذ عملية فدائية بالجرافة فيجرح  .١٣
١٠  عملية القدس نتيجة مباشرة لسياسة االستيطان المكثفة": فتح"متحدث باسم  .١٤
١١  يوفر الغطاء الستمرار تهويد القدس بيريز عبثي و-لقاء عباس : حماس .١٥
١١  لقاء عباس ببيريز بال جدوى": فتح"قيادي في  .١٦
١١  مطلوب تشكيل لجنة وطنية عليا الدارة المفاوضات: حواتمة .١٧
١٢  ل وأجهزة عباس حاولت اغتيال ثالثة من قادتناقوة مشتركة من االحتال": سرايا القدس" .١٨
١٢   يد االحتالل اإلسرائيلي وأجهزة عباس نتعرض لعملية استئصال في الضفة على: حماس .١٩
١٢  ثمانية من شهداء األقصى يحاولون االنتحار في سجن السلطة في الضفة  .٢٠
١٢  "عين الحلوة"هناك أطراف لم تظهر أي مسؤولية على الصعيد الوطني في حماية : حمدان .٢١
١٣  شهيد من القسام في انفجار غامض بشرق غزة .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   قطاع غزةفي" حماس"ومة  الجهود التي تبذلها حكباراك يمتدح .٢٣
١٣   يرفض االنسحاب من الضفة ويدعو الجتياح غزة"الشاباك" .٢٤
١٤  سرائيليين سابقينإمذكرات اعتقال اسبانية بحق مسؤولين  .٢٥
١٤  لى فلسطيني مكبل وإعادته إلى الخدمةاإلفراج عن جندي إسرائيلي أطلق النار ع .٢٦
١٤   موعد انتخاب رئيس الحزب  يقر تقديم"كديما" .٢٧
١٥ توجيه تهمة االغتصاب للرئيس اإلسرائيلي السابق .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٥  اليات إسرائيلية للتحضير لبناء الهيكل المزعوم في القدسمؤسسة االقصى تحذر من فع .٢٩
١٥  إستعدادات لكسر الحصار عبر اإلبحار الى شواطىء غزة .٣٠
١٥   الف أسرة في قطاع غزة من هيئة األعمال الخيرية١٥مساعدات لـ .٣١
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   :اقتصاد
 ١٦  وينتج أضعاف ما ينتجه القمحالطحالب مصدر مثالي للوقود الحيوي : عالم فلسطيني .٣٢
 ١٦  من المرضى ٢١٣  يحصد ضحيته الــ غزةقطاعلالحصار اإلسرائيلي  .٣٣
   

   :صحة
 ١٦   من األطفالمن مرضى السرطان الفلسطينيين هم% ١١: وزير الصحة .٣٤
   

   : األردن
١٦  قافلة مساعدات أردنية تصل الى األراضي الفلسطينية .٣٥
١٦  األردن يضع خبرته لتسجيل وتسوية األراضي الفلسطينية: القرالة .٣٦
١٧ "إسرائيل"دس تدعو لفرض عقوبات على اللجنة الملكية االردنية لشؤون الق .٣٧
   

   :لبنان
١٧   تلصق بنا صورة اإلرهاب ألننا نقيضها" إسرائيل: "الرئيس اللبناني .٣٨
١٧  القرارات الدولية" إسرائيل"تلتزم المبادرة العربية وتصر على تنفيذ لبنانية أوساط حكومية  .٣٩
١٧ نصر اهللا يطلب إطالق سراح مئات الفلسطينيين: رسالة بان كي مون لمجلس األمن .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٨  األحمر وحواتمة يؤكدان أهمية الحوار الفلسطيني .٤١
١٨    وحدات سكنية في الضفة الغربية وغزةوزراء اإلسكان العرب يبحثون بناء .٤٢
١٨ تحرير األسرى واستعادة جثامين الشهداء يبارك  االسالمي-المؤتمر القومي  .٤٣
   

   :دولي
١٩ يمين حلف الإذا  الفلسطيني اإلسرائيليالتفاوضد بالعمل على تحقيق اختراق في أوباما يِع .٤٤
١٩  أدين اعتداء الجرافة وأوجه أفكاري وصلواتي إلى الجرحى وعائالتهم: أوباما .٤٥
١٩   تجاه السلطة الفلسطينية"إسرائيل" األمريكي ينتقد سياسة يالمبعوث األمن .٤٦
٢٠  بعد اتفاق التهدئة في غزة أوضاع الفلسطينيين ىيط طرأ علتغير بس: كارين أبو زيد .٤٧
٢٠  "إسرائيل"ال اتصاالت مباشرة مع حماس قبل أن تعترف بـ: بلير .٤٨
٢٠  فرص حقيقية للسالم وفي حال اإلتفاق سنراقب المعابر وندعم غزة: الحكومة البريطانية .٤٩
٢٠ "إسرائيل"المسيحية المتطرفة تنظم المؤتمر السنوي الثالث لحشد الدعم لـ .٥٠
٢١   تدريبات عسكرية غربية إسرائيلية لحصار إيران  .٥١

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  تكتيكيا وبوش لم يعد بدولة فلسطينية" حماس" نختلف مع عباس استراتيجيا ومع: نخالة .٥٢
٢٧  غازي حمد.د... "!!المعضلة والحل...الحوار الوطني " .٥٣
٣٠  ياسر الزعاترة... مجلس وطني فلسطيني باالنتخاب .٥٤
٣١  حمدمكرم محمد أ... !جزاء سنمار .٥٥
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٣٢  سليم الحص.د... ود شعًب ودولةًاليه .٥٦
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
   شاليت واألسرى ووقف الصواريخ وقتل األبرياءيطالب بإطالق سراحعباس يلتقي بيريز و .١

 الرئيس الفلسطيني محمـود      أن  يونس  محمد ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
عباس قال خالل مؤتمر صحافي مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز عقب لقائهما أمس في مقر رؤساء                

نريد أن نتطلع إلى األجيال المقبلة، إذا لم نستطع العيش حياة جيدة، يجـب              : "في القدس الغربية  " إسرائيل"
نـرفض قتـل    : "وأضـاف ". قادرون، وإال فإن التاريخ سيلعننا    أن نؤمن لهم حياة أفضل مستقبالً، ونحن        

ال بـد أن    . األبرياء، وقتل األطفال، وقتل الشيوخ، وإذا أردنا أن نوسع هذا المنطق، فنحن ضد االحتجاز             
نعـول  . ، واألسرى الفلسطينيون، حتى يشعر النـاس باألمـل  )األسير اإلسرائيلي في غزة (يطلق شاليت   

 وعلى ما عرفناه عنكم من إيمان صادق بالعملية السلمية، ونأمل في أن يـساعدنا               عليكم، وعلى أفكاركم،  
  ".العالم

وفُـرش  .  دقيقة ٢٠جاءت هذه التصريحات بعد لقاء مع بيريز حضره صائب عريقات، واستمر حوالي             
: لقـاء  اثـر ال   بيريزوقال  . لعباس السجاد االحمر ورفعت االعالم الفلسطينية في مقر الرئاسة اإلسرائيلية         

نأمل في التوصل الى سالم حقيقي على أساس التفاهم المشترك          ... ناقشنا الجهود المبذولة من أجل السالم     "
  ".والثقافة والتطور االقتصادي، سالم يسمح للشعبين بالعيش المشترك سلميا في دولتين

وسـائل  أن   إلـى     زهير انـدراوس   ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٧/٢٠٠٨ القدس العربي    ولفتت
 وعباس بأنـه كـان      زاإلعالم اإلسرائيلية باللغة العبرية، وصفت أمس الثالثاء، اللقاء الذي عقد بين بيري           

 ى عل "يديعوت احرونوت "وقال موقع صحيفة     . للغاية، وأن الزعيمين تعانقا بود كبير وتبادال القبل        حميمياً
 عدد من القـضايا األمنيـة       ىراه بعد اللقاء إل   االنترنت إن الرئيسين تطرقا في البيان المشترك الذي أصد        

 العملية السلمية، ونقل الموقع عن الرئيس الفلسطيني قوله إنه في قطاع غزة هناك تهدئـة ووقـف                  ىوإل
إلطالق النار، وانه يؤيد هذه التهدئة، وأضاف أن السلطة تعارض قيام الفلـسطينيين بـإطالق القـذائف                 

  . حد تعبيرهىوالصواريخ، عل
ـ      ى عل ، إن األمر الوحيد الذي يؤثر سلباً      زيته قال بيري  من ناح  ، وان  تليا نفسية اإلسرائيليين هو مصير ش
 ويترعرع عليها الـشعب اليهـودي فـي         ى القيم واألخالق التي يترب    ىبه يعبر عن مد   " إسرائيل"اهتمام  

اجهتها الدولـة    الرغم من الصعوبات التي و     ى فإنه وعل  بيريزوبحسب أقوال    . حد تعبيره  ى، عل "إسرائيل"
 إال أنه حصل تقدم كبيـر       ، اتفاق أوسلو  ىالعبرية في السنوات الخمس عشرة األخيرة، أي منذ التوقيع عل         

  .في العالقات بين الشعب الفلسطيني والدولة العبرية
إنني فـرح جـدا     : وقال الموقع اإلسرائيلي ان الرئيس الفلسطيني كتب في كتاب الضيوف الكلمات التالية           

 هنا لتبادل وجهات النظر معه حول القـضايا التـي تهمنـا بهـدف               ى، جئت إل  زمع صديقي بيري  باللقاء  
، ويعيش الشعبان جنبا    "إسرائيل" جانب دولة    ى سالم شامل بموجبه يتم إقامة دولة فلسطينية إل        ىالتوصل إل 

  . جبن بأمن واستقرارىإل
  
  ب باتفاق ينتقص الحقوقتحذّر من مفاجأة الشعو  تنتقد لقاء عباس مع بيريزحكومة هنية .٢

بمفاجأة الـشعب الفلـسطيني   " من قيام فريق السلطة في رام اهللا        ]المقالة[ حذّرت الحكومة الفلسطينية   :غزة
بأوسلو جديدة أو اتفاق آخر شبيه بها ينتقص من حقوق شعبنا ويتضمن تنازالت عن هذه الحقـوق غيـر      

وشددت الحكومة فـي     ".ل عن أي من حقوق شعبنا     ال تفويض ألحد بالتناز   "، مؤكدة أنه    "القابلة للتصرف 
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ال تفويض ألحد بالتنازل عـن أي       "على أن   ) ٢٢/٧(بيان لها في ختام اجتماعها األسبوعي اليوم الثالثاء         
من حقوق شعبنا الثابتة والراسخة في أرضه ووطنه ومقدساته وحق العودة لكل الالجئين إلى ديارهم التي                

  ".وا منهاطردوا منها وبيوتهم التي هجر
رئيس عبـاس مـع رئـيس الكيـان         الوناقشت الحكومة خالل االجتماع األبعاد والدالالت الخطيرة للقاء         

فيما يسمى قصر الرئاسة الصهيونية فـي القـدس         " اإلرهابي"الصهيوني شمعون بيريز الذي وصفته بـ       
ته المباشرة عن عدد    رغم مسؤولي " رجل سالم "وانتقدت الحكومة بشدة وصف عباس بيريز بأنه         .المحتلة

من الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية ومن أبرزها مجزرة قانـا واغتيـال                
حكومة عن استهجانها لهذه الزيارة وهذا اللقاء من حيث مـا تبعـه مـن               الوعبرت   .القائد يحيى عياش  

يعطي االحتالل غطاء سياسياً    "ذلك  تصريحات ومن حيث مكانه في قلب مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن            
وإعالمياً لوجوده السياسي في قلب مدينة القدس ويضعف الموقف الفلسطيني والعربـي والـدولي الـذي         

  ".يرفض اإلقرار بأي وجود سياسي لالحتالل في هذه المدينة المحتلة
  ٢٢/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ل تواصل االجتياحات اإلسرائيليةعباس يهّدد بسحب الشرطة من المدن في حا .٣

 لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بسحب الشرطة         : محمد يونس، فتحي صباح    -رام اهللا، غزة    
من المدن الفلسطينية في حال تواصلت االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة ألراضي الـسلطة الفلـسطينية،              

وقـال   .ايهود أولمرت بقراره خالل لقائهما غداً الخميس      مشيراً إلى أنه سيبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي        
إذا ): غداً الخميس (سنقول لإلسرائيليين بعد غد     : "عباس في لقاء مع قادة حركة فتح في محافظات الضفة         

وهـذا هـو     ".استمرت االجتياحات واالعتداءات واالهانات للشرطة الفلسطينية، سنسحب هـذه القـوات          
س ضد االجتياحات اإلسرائيلية المتواصلة لمناطق الـسلطة فـي الـضفة            التصريح األعنف للرئيس عبا   

  .الغربية
هناك عقبات تعترض طريق المفاوضات من أهمها وأصـعبها         "وعن مسيرة المفاوضات، قال عباس إن       

االستيطان، إضافة إلى عقبة الحواجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، وكذلك االجتياحات المتكـررة              
. كل الملفات مفتوحة حتى اللحظة، وسنستمر فـي المفاوضـات         "وأضاف أن    ".رى الفلسطينية للمدن والق 

وعند الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات سـتُعرض علـى الـشعب            . ونتمنى أن تنتهي قبل نهاية العام     
 ٧٧تدفع رواتب أكثر من     "وقال عباس إن السلطة لن تتخلى عن قطاع غزة، مشيراً الى أنها              ".لالستفتاء

هناك نقصاً في تقديم المساعدات     "وأضاف أن   ".  من موازنتنا تذهب إلى قطاع غزة      % ٥٧ألف موظف، و  
  ".لموازنة السلطة الفلسطينية، ونحن بحاجة إلى الدعم العربي والدولي

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  زمة ماليةأ ويحذر من بوادر ... يهدد بتراجع السلطة عن الخطة االمنيةفياض .٤

رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سـالم        أن   رام اهللا من   ٢٣/٧/٢٠٠٨إلماراتية  الخليج ا ذكرت  
من حدوث أزمة مالية للسلطة الفلسطينية، في حال عدم تحويل الدول المانحـة المـستحقات               حذر  فياض  

المترتبة عليها، وبخاصة بعض الدول العربية والتي التزمت بها في مؤتمر باريس للمـانحين للخزينـة                
ووصف فياض خالل مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا بعد اجتماعه بممثلي الكتل البرلمانية فـي                 .عامةال

إن إسرائيل تعمل خالفا لمـا      "وقال فياض    .المجلس التشريعي، الوضع المالي للسلطة بأنه دقيق وصعب       
عمل بالخطة  ، مؤكدا ان ذلك يضع جملة من التساؤالت حول جدوى ال          "هو متفق عليه في خارطة الطريق     

بالعمل من أجل إضعاف السلطة،     " إسرائيل"واتهم   .األمنية في ظل التدخل اإلسرائيلي في مناطق السلطة       
  .وعمل الحكومة في فرض األمن وسيادة القانون والتنمية
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 أكد سـالم فيـاض،      :نائل موسى ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأشارت  
ساعدات خارجية لم تصل الخزينة الشهر الجاري حتى االن، وأن الحكومة تبذل جهـودا              ن اية م  أأمس،  

 امكانية  فياضولم يستبعد   . جبارة لتوفير األموال الالزمة لدفع رواتب ومستحقات الموظفين والمؤسسات        
ان تتراجع السلطة الوطنية عن الخطة األمنية التي تطبقها الحكومة فـي مـدن الـضفة، اذا واصـلت                   

. مع بدء تنفيذ الخطة لخدمة المـواطنين      % ٥٠تصعيد ممارساتها العدوانية، التي زادت بنسبة       " إسرائيل"
 .وتساءل عن جدوى الخطة في ظل التدخل اإلسرائيلي في مناطق السلطة الوطنية

  
  تهم حكومة فياض برهن قرارها السياسي بأموال المانحينت "التشريعي" الرقابة في لجنة .٥

 يحيى موسـى مـن اسـتمرار        . لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي د         حذّر رئيس  :غزة
حكومة فياض في نهجها المالي ورهن نفسها للدول المانحة واألموال التي يتم دفعها لها مقابل ما أسـماه                  

كان موسى يعقب على تصريحات وزير اإلعـالم فـي         و .، متهمها بالفساد المالي والسياسي    "أدوار أمنية "
حكومة فياض، رياض المالكي الذي قال إن حكومته ستمر بأزمة مالية كبيرة إذا لم توفي الدول المانحـة                  

إن تصريحات المالكي دائمـا تعبـر       ": "قدس برس "وقال موسى لوكالة     .بما تعهدت به في مؤتمر باريس     
د قـانوني أو    عن طبيعة هذه المجموعة التي تتصرف في أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني دون أي سن             

سند من الجماهير، وهي تتعامل بعقلية العصابة التي تسترزق من هذه األموال التي تدفع من قبل الدولـة                  
" األرزقيـة "هـؤالء   "وأضاف إن  .، حسب قوله  "المانحة شريطة استمرار الوظائف األمنية لها ضد شعبنا       

تزاماتهم تجاههم دون علـم الـشعب،        يطلقون هذه التصريحات لكي يبقى هؤالء المانحون وفيين بال         دائماً
قمة " ذلك أنه    موسىواعتبر   ".كيف تصرف هذه األموال ومن له حق التصرف بها والقرار بهذه األموال           

الذي قامت على أساسه حكومة فياض الذي اتهمها باالستقواء بأمريكا وبما يعرف باسـم              " الفساد السياسي 
أن الـدول المانحـة     "وأضاف   . القانون والنظام السياسي   على الشعب الفلسطيني وعلى   " الشرعية الدولية "

ليست غبية، ولكن تعمل هذا مع سبق اإلصرار والترصد، فهذه األموال تدفع مقابل أثمان سياسية باهظة                
وأثمان مرتبطة بتدمير المؤسسة الفلسطينية وتدمير آمال شعبنا بالحرية واالستقالل وفي إطار الحـصار              

هذا قرار دولي تقوم عليه الواليات المتحـدة        "وتابع   ".على الشرعية الفلسطينية  المفروض ظلما وعدوانا    
األمريكية وهم على استعداد أن يدفعوا لهذه العصابة التي يمكن أن تقوم باألدوار القذرة في هذا التـاريخ                  

 .ب قولـه  ، حس "الفلسطيني ألن هذه عموالت مقابل ارتهان هذا المشروع ومقابل اإلساءة لشعبنا ومستقبله           
 هل يقدر بثمن عندما ينزع سالح المقاومة؟ أو عندما يـتم التنـسيق األمنـي؟ أو تغلـق                 موسىوتساءل  

من يجرؤ على ذلك إال من قبل نفسه أداة رخيصة في يد االستعمار ضـد               : "الجمعيات والمؤسسات؟ قائال  
  ".شعبه وضد آمال أمته

   ٢٢/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
 ال مانع من تشكيل حكومة توافق وطنيو ...وحدةدة الالقيادة حريصة على استعا: عباس .٦

، على ان القيادة الفلسطينية حريصة كل الحرص على استعادة           عباس محمود شدد الرئيس :  وفا –رام اهللا   
ة الوطنية، قائال انه اذا حصل هذا فال مانع لدينا من تشكيل حكومة توافق وطني تقوم بتسيير اعمال                  حدالو

شار خالل استقباله امس أعضاء األقـاليم  أو .ات تشريعية ورئاسية في اي وقت كان      الوطن، وتحدد انتخاب  
إلى عباس  المنتخبة في حركة فتح لمناطق طوباس واريحا وطولكرم وقلقيلية واعضاء المجلس االكاديمي،           

ت أن هناك اهتمام دولي كبير بعقد المؤتمر السادس لحركة فتح، وهذا دليل على ان انعقاد المؤتمر سـيثب                 
وقـال   .اقدام الحركة، ويجعاها قادرة على مواجهة التحديات واالستحقاقات القادمة والتي ستكون صـعبة  

 .، نريد للمؤتمر السادس ان يعقد في اقرب وقت ممكن مهما كان الثمن عباسالرئيس
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  نحن نؤيد التهدئة، علما باننا قبل سنتين عرضـنا          عباس وبخصوص التهدئة في قطاع غزة، قال الرئيس      
، ولكن حماس هـي التـي كانـت         ٢٨/٩/٢٠٠٠تهدئة سياسية تشمل الضفة وغزة والرجوع إلى ماقبل         

 .ترفضها، واالن اصبحوا يقولون ان الصواريخ غير وطنية
 ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ويؤيد وجود قوات عربية في غزة سيناريوأيوحدة تحت ال إعادةفياض يؤكد ضرورة  .٧

سالم فياض على ان اعادة وحدة الوطن تحت اي . كد رئيس الوزراء دأ : امجد التميمي-رام اهللا 
سيناريو تشكل اولوية فلسطينية، مشيرا الى ان حالة االنقسام الداخلي تكبد المشروع الوطني الفلسطيني 

 الى التصرف مع االراضي الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس كمشاع، "سرائيلإ"دماً وأرضاً، وتدفع 
 يتحدث في الشأن الداخلي الفلسطيني خالل لقائه امس، في مقر فياضوكان  .شكل خطرا حقيقياوهذا ي

 مجلس الوزراء برام اهللا، مجموعة من االعالميين والصحفيين وكتاب االعمدة، مؤيدا الحوار الفلسطيني
 الحوار تستغرق الفلسطيني النهاء االنقسام الداخلي، معربا في الوقت ذاته وعن واقع تجربة ان عملية -

 .وقتاً طويالً في العادة ال مجال الحتمالها في مثل الحالة الفلسطينية الراهنة
واكد ان ال حل لدى اسرائيل على المدى المنظور يحظى بقبول فلسطيني، منوهاً الى ان انفصال قطاع 

م قبل وصول غزة له عالقة مباشرة بعدم وجود هذا الحل كمبرر اسرائيلي، وان مشروع فصل غزة قدي
واكد ايضاً ان الربط بين الحوار الداخلي الفلسطيني، والمفاوضات مع الجانب  .حماس الى السلطة

 .االسرائيلي امر غير جائز
 .وعرض فياض خالل اللقاء رؤيته للخروج من المأزق الداخلي والتي تتمثل بالقبول بالمبادرة اليمنية

لتحضير لالنتخابات، طريقة مثلى للحل، معربا عن ورأى ان مجيء حكومة توافق وطني تعمل على ا
قبوله لمجيء قوات عربية لحفظ األمن في قطاع غزة، كون الوضع على شكله الحالي هناك غير مقبول، 
خاصة ان السلطة ال تستطيع توفير االمن في القطاع في الظروف الراهنة، ما يستدعي وجود طرف 

فلسطينية بعيداً عن الفصائلية، وهذا يتم على اساس توافقي عربي يشرف على بناء القدرات االمنية ال
وألجل معلوم، مشيرا الى ان هذا الحل يوفر ميزة مهمة تحقق وحدة الوطن دون ان يكون ذلك مرهونا 

واكد ان من يرفض تواجد قوات غير فلسطينية او اسرائيلية فهو يتساوق مع موقف  .بحوار طويل
 .اسرائيلي تاريخي

 ٢٣/٧/٢٠٠٨ يدةالحياة الجد
  
   على هدف فصل غزة"سرائيلإ"حماس تلتقي مع :  ربهعبد .٨

 أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه امس عن              .):أ.ب.د( –رام اهللا   
عن الضفة  غزة  فصل قطاع   " تكريس" على هدف واحد هو      "إسرائيل"اعتقاده بأن حركة حماس تلتقي مع       

إن كل ما تقوم به حركة حماس من إجراءات في          " "صوت فلسطين "وقال في تصريحات إلذاعة      .الغربية
وندد فـي   ". قطاع غزة هي من اجل فصل القطاع نهائيا عن الضفة الغربية وهي بذلك تلتقي مع إسرائيل               

بإعالن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية اعتزام حكومته إزالـة مقـر مجمـع األمـن                "هذا السياق   
هنية يريد أن يحول المنطقة إلى نوع من االستثمار التجاري          "وأضاف أن    ". السرايا -الفلسطيني في غزة    

  .لمصلحة حماس
عدم تحقيق أي تقدم باتجاه استئناف الحوار الوطني الفلـسطيني وفـق            "من ناحية أخرى ، أكد عبد ربه        

، محمـال حمـاس     " ر الماضـي  مبادرة رئيس السلطة محمود عباس التي أطلقها في السادس من الـشه           
  ".المسؤولية الكاملة عن ذلك"

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 
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 باالتفاقيات والمفاوضات ناجم عن استمرار االنقسام" إسرائيل"عدم التزام : غااآل .٩

زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير كلمـة باالنابـة عـن              . القى د :  نفوذ البكري  -غزة  
 خالل فعاليات المؤتمر الثامن الذي نظمه اتحاد لجان العمـل النـسائي االطـار               ،حمود عباس الرئيس م 

 وقال االغا من اخطر ما يواجه شعبنا التصعيد والحصار اإلسرائيلي وتوسيع            ،النسوي للجبهة الديمقراطية  
ي المفاوضات  المستوطنات واالستمرار في تهويد وترسيم القدس وانتهاجها سياسة المماطلة والمراوغة ف          

وعدم االلتزام باالتفاقيات الموقعة بسبب استمرار االنقسام مشيرا الى دور قوى اليسار لخلـق االرضـية             
 .الصلبة النجاح مبادرة الرئيس للحوار

 ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 األوضاع اإلنسانية ال تحتمل: محافظو غزة يلتقون منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية .١٠

مس ماكس جيالرد منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ألتقى محافظ غزة محمد القدوة في مكتبه  ا:غزة
بحضور أسامة الفرا محافظ خان يونس وعبد اهللا أبو سمهدانة محافظ الوسطى وإسماعيل أبو شمالة 

 خدمة القضية وأكد المحافظون على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به األمم المتحدة في .محافظ الشمال
واستهلوا لقاءهم بشرح واف لألوضاع المعيشية الصعبة التي  .الفلسطينية خاصة في النواحي اإلنسانية

إن المواطنين : وقالوا. تعاني منها المحافظات في القطاع في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من عام
الكثير من سكان القطاع ينضمون يفتقدون إلى الكثير من حاجاتهم األساسية بفعل الحصار والذي جعل 

وحث المحافظون جيالرد على تنبيه الرأي العام العالمي إلى اآلثار الكارثية لهذا . إلى صفوف البطالة
وأشار المحافظون إلى أن  .الحصار والذي يجعل من حالة اإلحباط حالة سائدة في المجتمع الفلسطيني

نقص الحاد في مواد البناء والى عدم التمكن من إعادة تأهيل كافة المشاريع البنيوية الهامة توقفت بسبب ال
واشار  . مصنع بسبب الحصار٣٩٠٠كما أشار المحافظون إلى إغالق أكثر من  .المشاريع القائمة

المحافظون إلى النقص الحاد في األدوية والمعدات الطبية التي تحتاجها مستشفيات القطاع والى للكفاءات 
لمجال الصحي والبيئي وأشاروا إلى انتشار األوبئة خاصة مع بداية فصل الصيف العلمية المدربة في ا

بسبب عدم تمكن البلديات من ترحيل النفايات إلى مكبات بعيدة والى تلوث مياه البحر بسبب عدم إمكانية 
 .معالجة مياه الصرف الصحي

ورة كاملة إلى األوساط وأعرب جيالرد عن تفهمه لألوضاع القائمة في القطاع ووعد بان ينقل الص
  .الدولية للعمل على فك الحصار والتخفيف من آثاره

 ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  العجرمي ورأفت يطلقان برنامج فعاليات تضامنية مع عميد األسرى سعيد العتبة .١١

 أطلق وزير شؤون األسرى والمحررين أشرف العجرمي، وعضو اللجنة التنفيذية           : نائل موسى  -رام اهللا   
لمنظمة التحرير أمين عام االتحاد الديمقراطي صالح رأفت، أمس، برنامج فعاليات تضامنياً مـع عميـد                
األسرى سعيد العتبة لمناسبة دخوله العام الثاني والثالثين في األسر اإلسرائيلي، للمطالبة باطالق سراحه،              

ـ واعتبر المتحدثان أن عضو اللجنة المركزية      .وتبييض السجون االحتاللية   دخل لالسف موسوعة   " فدا" ل
وحول العـالم، واصـفين اصـرار سـلطات         " إسرائيل"لالرقام القياسية كأقدم أسير في سجون       " غنيس"

االحتالل على احتجاز أسرى لمدد تزيد على ثالثة عقود مؤشراً على عقلية انتقامية ومحاولـة البتـزاز                 
 .شعبنا وقيادته

 ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  االحتالل يدمر التربية في فلسطين : "التشريعي" في  التربوية واالقتصاديةعضو اللجنتين .١٢
 ]بيـروت [اختتم منتدى البرلمانيين العرب اعمال مؤتمره الذي عقده في فندق البريـستول           : زهير هواري 

حضر المؤتمر عضو المجلس التشريعي الفلـسطيني عـضو اللجنتـين التربويـة             و. على امتداد يومين  
ل ان سلطات االحتالل ال تتدخل في رسم الـسياسات التعليميـة فـي              اق و بد الرحيم برهم  واالقتصادية ع 

فلسطين، وعليه تقوم السلطة الفلسطينية برسم السياسات التعليمية ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم             
ان اكبـر   . هميـة لكن تأثير سياسات االحتالل على السياسات التعليمية الفلسطينية امر بـالغ اال           . العالي

معضلة تواجه الحياة التعليمية هي عملية االغالقات والحصار المشدد الذي يعاني منه الكثير من المناطق               
وهذه جميعا تدخل في الحياة اليومية الفلسطينية وتؤثر على انتظام          . الفلسطينية، فضال عن الجدار العازل    

ثـم هنـاك    . مدرسته والجامعي ال يصل الى جامعته     فالطالب ال يستطيع الوصول الى      . العملية التعليمية 
وهذه تمت وتتم على الحواجز التي يقيمها االحتالل بـين          . الكثير من عمليات االعتقال التي تطال الطلبة      

احيانـا كثيـرة تـم تأجيـل        . المدن والقرى، ما يقطع اوصال الوطن، ما ينعكس على العملية التعلميـة           
ايـضا  . ب من الوصول الى مدارسهم او معظمهم او الكثيرين مـنهم          االمتحانات نظرا لعدم تمكن الطال    

الحصار المشدد الذي يعاني منه قطاع غزة يمنع الكثير من الطالب الملتحقين بالجامعات الخارجية عـن                
فمـثال فـي    . ثم ان الحصار المالي له مفاعيله على اداء االساتذة        . المتابعة او الراغبين في االلتحاق بها     

حاليا الرواتب منتظمـة لكنهـا      .  اشهر دون رواتب   ٨ الى   ٦الخيرين امضى مدرسون ما بين      العامين ا 
يخـتم بـرهم    . وهذا يعني ان المدرس يعاني من حال قلق مقيم مما ينعكس على ادائه            . مهددة باالنقطاع 

ء كانت فلسطين تملك واحدا من افضل المستويات التعليمية في المنطقـة العربيـة، لكنهـا جـرا                : قائالً
االحتالل والحصار واالعاقات المالية تتراجع في مستوياتها التعليمية وتتصاعد عمليـات التـسرب مـن               

  .المدارس جراء سياسات االحتالل والصمت عما يقوم به دوليا وعربيا
  ٢٣/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  وعباس يدين العملية ..  مستوطناً ويستشهد١٨ ينفذ عملية فدائية بالجرافة فيجرح مقدسي .١٣

فلسطيني من القدس    أن   :وكاالت، ونقالً عن ال   القدس المحتلة  من ٢٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ت  ذكر
 مستوطناً بجروح، أحدهم جروحه بالغة، في وسط        ١٨استشهد، أمس، وأصيب     الشرقية كان يقود جرافة   

 مطلـع   في عملية شبيهة بالعملية التي وقعت     " حرس الحدود "القدس المحتلة برصاص عنصر فيما يسمى       
المتحدر من قرية أم طوبا الواقعة      )  عاما ٢٢(وقاد الشهيد غسان ابو طير      . الشهر الحالي بواسطة جرافة   

ووقع الحادث على بعد    . في القدس جرافة صفراء فحاول قلب حافلة قبل أن يصيب سيارات عدة بأضرار            
مرشـح الـديمقراطي    ال) أمـس (عشرات األمتار من فندق الملك داود الذي من المقرر أن ينـزل فيـه               

  .لالنتخابات الرئاسية االمريكية باراك اوباما
 /إنها إعادة للحادثة التي وقعت في الثاني من تموز        "وقال قائد شرطة االحتالل في القدس اهارون فرانكو         

هاجم حافلة تمكنت من التنحي جانبا ثم قاد الجرافة وصـدمها           "وأضاف فرانكو ان سائق الجرافة      ". يوليو
عندها أطلق أحد المدنيين النار باتجاه سائق الجرافة قبل ان يقوم أحـد             ". ارات أصابها بأضرار  بخمس سي 

 شخـصا   ١٨وأدى الهجوم على السيارات الى إصـابة        . عناصر حرس الحدود بإطالق النار عليه وقتله      
  .بجروح أحدهم جروحه بالغة

كنت عائـدا الـى منزلـي    "وع الحادث وقال الشاهد يوهانان ليفين الذي كان على بعد أمتار من مكان وق 
وحلقت مروحيات  ". عندما شاهدت الجرافة تصدم حافلة أربع أو خمس مرات ما أدى الى تكسر زجاجها             

بعدها أكملت الجرافة طريقها وهـي تـصدم        "وتابع الشاهد   . فوق مكان العملية وفرض طوق في المكان      
وتابع مسؤول  ". تان قبل ان اسمع إطالق النار     السيارات أمامها، وكان الناس يتراكضون خوفا ومرت دقيق       

انه الحادث الثاني مـن نوعـه وقـد         . ان الشرطة والشين بيت يعالجان الوضع     "الشرطة اهارون فرانكو    
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وقـال  ". نحن نراقب سكان القدس الشرقية وعلينا تكثيف تحركاتنا في هـذه المنطقـة            . اتخذنا إجراءات 
ن إن جهازه سيعيد النظر بأدائه في القدس، بينما طالب وزيـر  المفتش العام لشرطة االحتالل دودي كوهي   

األمن الداخلي آفي دختر بهدم منازل وإبعاد عائالت منفذي العمليات من القدس، وإعادة النظر في شروط                
تقـدم باتجـاه    " حرس الحدود "وحسب المعلومات التي قدمتها الشرطة فإن عنصر        . تشغيل العمال العرب  
بعدها تسلق الجرافة وكسر زجاجها وتأكـد مـن أن   . وأطلق النار على السائق مرارا   الجرافة من الوراء    
  .سائقها قد استشهد

 -تمكنت كتائب أحـرار الجليـل       "وأعلنت كتائب أحرار الجليل مسؤوليتها عن العملية، وقالت في بيان           
ملية جديدة نفذت فـي  مجموعات الشهيد القائد عماد مغنية من تنفيذ سلسلة عمليات نوعية، واليوم يشهد ع            

ردا على زيـارة أوبامـا      "وأشار البيان إلى أن تلك العملية تأتي        ". مدينة القدس العاصمة األبدية لفلسطين    
المزيد من العمليات البطوليـة النوعيـة داخـل األراضـي            "ـوتوعدت ب  ".لفندق الملك داود في القدس    

  ".الفلسطينية
" اإلرهـابيين " اإلذاعة العبرية الى تدمير منازل من سـماهم          الداخلي في الكيان عبر   " األمن"ودعا وزير   

". إال ان االعتبارات القانونية تجبرنا على التصرف بحذر       "المحتملين، قبل ان يستدرك     " اإلرهابيين"وطرد  
  .ال يمكنها التسليم باستمرار العمليات" إسرائيل"وندد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بالعملية، وقال إن 

نحن دائما ندين أي    "ع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى إدانة الهجوم وقال في تصريح صحافي             وسار
فهمت اليوم أن هناك اعتـداء      "وأضاف  ". عمل إرهابي وندين أي اعتداء على المدنيين مهما كانت صفته         

".  بـشكل عـام    مقصودا، نحن بالتأكيد ندينه وال نقبل به، ألن هذا يسيء إلى سمعتنا ويسيء إلى السالم              
  ".لمن أصيبوا أن يشفوا من جروحهم بأقصى سرعة ممكنة"وتمنى عباس 

  . في الشرق األوسط إلى التنديد بعملية الجرافة" كل األطراف"ودعا البيت األبيض 
المخابرات اإلسرائيلية اعتبرت هذه العملية أن : تل أبيب من، ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت 

ن التعامل معه بسهولة وال يمكن تمريره من دون اجراءات أمنية عميقة تحد من تصعيدا خطيرا ال يمك"
 ".تحرك سكان القدس العرب في الشق الغربي من المدنية

المركز الفلسطيني " وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح لـ،باركت حماس العمليةو
ائم االحتالل وإصراره على االستمرار في هذه نتيجة طبيعية لجر"إن عملية الجرافة هي  "لإلعالم
نتيجة طبيعية لرفض االحتالل االلتزام بوقف العدوان على "وشدد على أن العملية هي أيضاً ". الجرائم

  ". شعبنا خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة
 
  عملية القدس نتيجة مباشرة لسياسة االستيطان المكثفة": فتح"متحدث باسم  .١٤

، أن "قدس برس"فهمي الزعارير، في تصريحات خاصة لـ " فتح"رأى المتحدث باسم حركة : رام اهللا
اجراءات االحتالل في القدس وضواحيها تزيد من حالة " إن وقال الزعارير. إسرائيل تحصد ما زرعته

 فإسرائيل ،]عملية الجرافة في القدس [التوتر وتوفر مبررات وأسباباً لمثل هذه الحوادث وهذه العمليات
مطالبة وملزمة بوقف االجراءات األحادية بالقدس والقاضية بتهويد المدينة عبر تكثيف االستيطان وطرد 

  ".المواطنين العرب والتضييق عليهم كي توفر استقراراً لإلسرائيليين
يس واستبعد الزعارير وجود أي عالقة بين عملية القدس وزيارة عباس التي التقى فيها ألول مرة الرئ

  .اإلسرائيلي في مقر رئاسة الدولة العبرية بالقدس المحتلة
 ٢٢/٧/٢٠٠٨قدس برس
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  بيريز عبثي ويوفر الغطاء الستمرار تهويد القدس -لقاء عباس  :حماس .١٥
سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ " حماس"دعا المتحدث باسم  : غزة

 ]لقاء عباس والرئيس اإلسرائيلي في القدس [ف هذا اللقاءالرئيس محمود عباس إلى وق" قدس برس"
والعودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني ألنه ال يجوز اللهث وراء االحتالل في ظل التنكر للحوار، على 

هذا اللقاء استمرار للقاءات العبثية التي ال يستفيد منها إال االحتالل : " أبو زهري وقال.حد تعبيره
 توفر الغطاء الستمرار الجرائم الصهيونية بحق شعبنا واستمرار تهويد القدس وبناء اإلسرائيلي وهي

  ".المستوطنات
  ٢٢/٧/٢٠٠٨قدس برس

 
 لقاء عباس ببيريز بال جدوى": فتح"قيادي في  .١٦

قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ " فتح"استغرب عضو اللجنة الحركية العليا في حركة : ام اهللار
يس محمود عباس بلقاء الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في مقر رؤساء قبول الرئ" قدس برس"
أنا واحد من الذين يعتقدون أن شمعون بيريز من األشخاص الذين ال : " في مدينة القدس، وقال"إسرائيل"

يستحقون اللقاء ألنه غير جدير بالثقة، وهو عراب حالة الجمود الحالي على صعيد المفاوضات، وهو 
لديه من مراء كاذب لتبرير سلوك الحكومة اإلسرائيلية، وأنا أستغرب فعال قبول الرئيس يستخدم ما 

محمود عباس بلقائه، وقد كان بيريز قبل أيام فقط قد اعتبر أن القيادة الفلسطينية الحالية غير مؤهلة 
يس محمود للتوصل إلى سالم، وأنه ال بد من انتظار قيادة فلسطينية جديدة، والمقصود بذلك هو الرئ

عباس، هذا باإلضافة إلى أن منصب الرئيس في إسرائيلي منصب بروتوكولي ال يقرر، وبالتالي فاللقاء 
 وهو بال جدوى وال فائدة، وكان األجدى هو رفض اللقاء به حتى تصل رسالة فلسطينية قوية للقادة أخط

  ".اإلسرائيليين
ء بموقف انتظار المبادرات من الرئيس إلى عدم االكتفا" حماس"على صعيد آخر دعا فارس حركة 

    .محمود عباس، والعمل على تقديم رؤى عملية إلعادة الحوار الوطني
 ٢٢/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
 مطلوب تشكيل لجنة وطنية عليا الدارة المفاوضات: حواتمة .١٧

ر الثـامن   خالل فعاليات المؤتم  ،   اكد االمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة       : نفوذ البكري  - غزة
الذي نظمه اتحاد لجان العمل النسائي االطار النسوي للجبهة الديمقراطية النتخـاب هيئاتهـا االداريـة                

على حقوق المرأة كجزء من حقوق شعبنا في تحقيـق          ،  بحضور العديد من السياسيين والفعاليات النسوية     
تعاد عـن القـضايا الرئيـسية       الحرية وحق المصير مشيرا الى مخاطر االنقسام التي مزقت الوطن واالب          

المتمثلة في القدس والمستوطنات مما يتطلب تكثيف الجهود الستعادة الوحدة الوطنية على اساس وثيقـة               
  .الوفاق الوطني واعالن القاهرة

بخطوات حقيقية للحوار الوطني خاصة بعد انتصار الحوار الوطني الشامل في لبنان موضحا ان              وطالب  
طلب فيها تعزيز عمل القوى الديمقراطية بعيدا عن المحاصـصة ووقـف الحمـالت              الحالة الفلسطينية يت  

االعالمية واطالق سراح المعتقلين وعودة االجهزة االمنية لرئاسة السلطة الوطنية ووضعها تحـت ادارة              
لجنة وطنية وفق اسس مهنية وليست فصائلية واجراء انتخابات جديدة وفق توافق وطني وتشكيل لجنـة                

ليا الدارة المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وفق وثيقة الوفاق الوطني وقـرارات االجمـاع              وطنية ع 
 .العربي

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  قوة مشتركة من االحتالل وأجهزة عباس حاولت اغتيال ثالثة من قادتنا": سرايا القدس" .١٨
ا مساء اليوم الثالثاء من محاولة أن ثالثة من قياداتها وعناصرها نجو أعلنت سرايا القدس: طولكرم

إن "وقالت السرايا في بيان صحفي  .اغتيال إسرائيلية استهدفتهم شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية
 واثنان من )فادي كتاني(أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الحقت سيارة بداخلها القيادي في سرايا القدس 

ين شمال طولكرم، إال أنه وأثناء المالحقة تفاجأ المجاهدون بوجود المجاهدين في المنطقة الشمالية لبلدة قف
تبادل "وأضافت  ". جيبات عسكرية وسيارة للقوات الخاصة اإلسرائيلية يحيطون بالسيارة من أمامها١٠

المجاهدون الثالثة مع قوات االحتالل إطالق النار لحين أن تمكنوا من النجاة بسالم، دون أن يصاب 
وأشارت إلى أن هذه هي  ".فيما تراجعت سيارة لألمن الفلسطيني ذاك الوقت إلي عمق البلدةأحدهم بأذى، 

الذي تالحقه أجهزة أمن "المحاولة الرابعة التي تحاول فيها القوات اإلسرائيلية اغتيال القيادي كتاني 
  ".السلطة الفلسطينية

 ٢٢/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  على يد االحتالل اإلسرائيلي وأجهزة عباس الضفةنتعرض لعملية استئصال في : حماس .١٩

في تصاعد حملة : " في تصريح صحفي مكتوب حماسقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة :غزة
االحتالل اإلسرائيلي واألجهزة األمنية في الضفة الغربية ضد الحركة كشف لحقيقة زيف دعوة الرئيس 

حماس تتعرض لحمالت استئصال : "وأضاف". الشاملعباس المصطنعة التي أطلقها للحوار الوطني 
وتصفية المقاومة لتهيئة األجواء لتمرير مشروع إطار خطير يخدم المشاريع الصهيوامريكية ويعمل على 

واتهم المتحدث باسم حماس ". طمس معالم الهوية الفلسطينية وشطب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني
لداخلي، ولن يعمل على حماية وتحقيق أي من مصالح الشعب غير معني بترتيب البيت ا"عباس بأنه 
  ".الفلسطيني

تشن هجمة شرسة على قيادات وأبناء وأنصار حماس "واتهم برهوم األجهزة األمنية التابعة لعباس بأنها 
اآلونة األخيرة شهدت وتيرة عالية من "وأضاف أن ". باعتقالهم وتعذيبهم والتخابر لتصفيتهم واغتيالهم

العتقال اكبر عدد من قيادات وأنصار ) السلطة والجيش اإلسرائيلي(سيق األمني الخطير بينهما التن
الحركة، وحرمان أهل الضفة الغربية من االنتفاع بأي مشاريع خيرية لتعزيز صموده ومقومات ثباته في 

 ".ظل التحديات الصعبة التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية
 ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   في الضفة  في سجن السلطةيحاولون االنتحار من شهداء األقصى ثمانية .٢٠

 جمال محسين نقـل ثمانيـة مـن         .أكد محافظ نابلس د   : ماهر ابراهيم و محمد ابراهيم    - غزة  ورام اهللا   
وأوضـح أنهـم    .  من سجن الجنيد المستشفى إثر تناولهم مادة منظفة        "كتائب األقصى "لـالنشطاء التابعين   

  . ات وصلت إلى سبعة أشهر في السجن التابع للسلطة الفلسطينيةأمضوا فتر
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية إن النشطاء الثمانية ومن بينهم سبعة من مخيم بالطة شـرق نـابلس،                 
محتجزون في مقر االستخبارات العسكرية الفلسطينية في سجن الجنيد، وأكدت أنهم أقدموا على تنـاول                

 . ووصفت حالة عدد منهم بالخطيرة" مبوالشا"كميات كبيرة من 
  ٢٣/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  "عين الحلوة"هناك أطراف لم تظهر أي مسؤولية على الصعيد الوطني في حماية : حمدان .٢١

رئـيس التنظـيم الـشعبي       في لبنان أسامة حمدان ووفدا من الحركـة       " حماس"ممثل حركة   زار  : صيدا
 صيدا، وجرى التباحث في المخاوف الناجمة عما يجري فـي مخـيم              أسامة سعد في   .الناصري النائب د  
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. أعرب حمدان عن قلقه مما يجري في مخيم عين الحلوة من احداث امنية            و. عين الحلوة من أحداث أمنية    
هناك أطرافا حتى اآلن لم تظهر أي مسؤولية على الصعيد الوطني الفلسطيني فـي حمايـة                "واعتبر ان   

ماً شريكاً في كل المشاكل والتوترات التي حصلت، وفي كل االنفجارات األمنيـة             المخيم، وإنما كانت دو   
التي وقعت في المخيم، بما يوحي أن هناك عدم مسؤولية وطنية أو أن هناك مخططا ما يهدف إلى إشعال                   

  ". فتنة في المخيم، لن تقف حدودها عند المخيم بل ربما تتسع إلى مكان آخر
لضبط األوضاع داخل المخيمات، مشدداً على دورها فـي         " حماس"التي تبذلها   نوه سعد بالجهود    بدوره،  

  .حماية األمن الوطني الفلسطيني وتأمين االستقرار في المخيمات
  ٢٣/٧/٢٠٠٨السفير 

  
   بشرق غزة  في انفجار غامضشهيد من القسام .٢٢

سام وإصابة اثنين أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد أحد عناصر كتائب الق :حامد جاد -غزة 
   .آخرين بجروح متفاوتة في انفجار غامض أمس، هز حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها ان جندية احد عناصرها استشهد في مهمة جهاديـة خاصـة دون ان                   
ئ توضح ظروف ومالبسات استشهاده فيما بين الطبيب معاوية حسنين مدير عـام اإلسـعاف والطـوار               

ان جندية وصل إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة جثة هامدة اثر إصابته بشظايا في مختلف أنحـاء                 " الغد"لـ
  .جسمه

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   قطاع غزةفي" حماس" الجهود التي تبذلها حكومة  يمتدحباراك .٢٣

تزامها بالتهدئة،  على الحماسامتدح وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك، :  نظير مجلي- تل أبيب
واتهمها ببناء  ، يوفال ديسكين، حماس)الشاباك(وفي الوقت نفسه، هاجم رئيس جهاز المخابرات العامة 

 .ي أراضي وأحياء قطاع غزة وقاعدة إيرانية متقدمة لمحاصرة إسرائيل من الجنوبفشبكة ألغام 
وقال ان التهدئة بدأت . حتلةوجاءت تصريحات باراك خالل جولة تفقدية في شمال الضفة الغربية الم

تؤتي ثمارها االيجابية وتوفر األجواء للتقدم في المفاوضات الطالق سراح الجندي االسرائيلي األسير في 
نجحت في "وامتدح الجهود التي تبذلها حكومة حماس في القطاع، حيث انها . قطاع غزة، جلعاد شليط

 باتجاه البلدات االسرائيلية في الجنوب بشكل تام األيام األخيرة في وقف اطالق الصواريخ والقذائف
وعندما سئل عن تأثير  ".وتمكنت من السيطرة على التنظيمات الصغيرة التي كانت تخرق اتفاق التهدئة

نحن نتعامل مع الحكومة الشرعية : "هذه المدائح على الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض، أجاب
ؤوب لالستقرار االقتصادي واالجتماعي في الضفة الغربية، ولكننا برئاسة فياض ونشجع نشاطها الد

نرفض مطلبها في أخذ زمام األمور األمنية، فمكافحة االرهاب هو مهمة اسرائيل وحدها ولن نعتمد على 
 ".أحد غيرنا في توفير األمن لسكاننا

 ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  باسيعتبر اإلفراج عن البرغوثي خطرا على ع" الشاباك .٢٤

يوفال ديسكين أمس، خالل    " الشاباك" رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي       قال:  الوكاالت –القدس المحتلة   
" فـتح "إنه يعارض إطالق سراح أمين سـر حركـة          " الكنيست"اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة ل     

، في إشـارة إلـى      "مازنضرر مضاعف لنا وألبو   "النائب األسير مروان البرغوثي مدعيا أن إطالقه هو         
حماس استغلت التهدئة من أجل تفخيخ مناطق واسعة فـي قطـاع            "وقال ديسكين إن    . الرئيس الفلسطيني 

واعتبر أنه ال مفر إلسرائيل من السيطرة العسكرية على قطـاع غـزة،   ". غزة من خالل زرعها باأللغام 
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سرائيلي من خاللهـا احـتالل الـضفة        العسكرية، التي أعاد جيش اإل    " منذ حملة السور الواقي   "وقال إنه   
هناك انخفاض كبير للغاية في العمليات التي مصدرها من الضفة الغربية وذلك            "،  ٢٠٠٢الغربية في العام    

  . العازل" بسبب تواجد الجيش اإلسرائيلي في الميدان وبسبب الجدار
  ٢٣/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  ئيليين سابقينسراإمذكرات اعتقال اسبانية بحق مسؤولين  .٢٥

أصدرت محكمة اسبانية أوامر اعتقال ضد شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية اسرائيلية رفيعة : غزة
بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما اصدرت أوامر للطيران الحربي االسرائيلي بقصف منزل القائد العام 

 . مدنياً من الجيران١٦ صالح شحادة، ما أدى الى استشهاده وزوجته وطفلته، و"كتائب القسام"لـ 
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في حق بنيامين بن العيزر الذي كان يشغل انذاك منصب وزير 

الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس جهاز ) الوزير الحالي(الدفاع في الحكومة االسرائيلية، وافي ديختر 
الح الجو االسرائيلي، وهو من أصدر ، ودان حالوتس الذي كان يشغل منصب قائد س"شاباك"األمن العام 

أميركية الصنع لقصف المنزل، ورئيس هيئة أركان " ١٦اف "األوامر مباشرة لقائد طائرة من طراز 
يعلون، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيلي آنذاك ) بوغي(الجيش االسرائيلي في حينه موشيه 

 غيورا ايالند، وميكي هرتصوغ المستشار العسكري دورون الموغ، ورئيس مجلس االمن القومي وقتها
  .لوزير الجيش في حينه

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
  اإلفراج عن جندي إسرائيلي أطلق النار على فلسطيني مكبل وإعادته إلى الخدمة .٢٦

قررت النيابة العسكرية اإلسرائيلية اإلفراج عن الجندي :  عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت- تل أبيب
طت له صور من كاميرا خفية وهو يطلق عيارا ناريا تجاه قدم شاب فلسطيني مقيد األطراف الذي التق

 .بعد اعتقاله في قرية قرب مدينة رام اهللا في الضفة الغربية
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الجندي قوله خالل التحقيق معه إنه تلقى أمرا من قائد الكتيبة الذي كان 

 .ر على الفلسطينييقف بجواره بإطالق النا
، "لتخويف الفلسطيني ليس إال"في المقابل، نفى الضابط ذلك قائال إنه طلب من الجندي تحريك سالحه 

 .مضيفا أنه لم يشاهد عملية إطالق الطلقة نفسها
 ٢٣/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

 
  موعد انتخاب رئيس الحزب  يقر تقديم"كديما" .٢٧

 أمس على تعديل دستور "سرائيلإ" فى "كديما" حزب صادق مجلس : محمد جمال- القدس المحتلة
الحزب وتقديم موعد انتخاب رئيس الحزب، األمر الذي يعتبر مرحلة أولى باتجاه اإلطاحة برئيس 

 عضوا من ٩١وصوت إلى جانب تقديم موعد االنتخابات . الحزب ورئيس الحكومة، ايهود أولمرت
.  عضوا تقديم االنتخابات الداخلية٢٠ما عارض  عضوا هم مجموع أعضاء مجلس كديما، في١٨٠أصل 

 أيلول ١٨ و١٤وستحدد مؤسسات كديما في األيام القريبة المقبلة موعد االنتخابات التي ستجري ما بين 
وتدل نتيجة التصويت على تقديم موعد انتخاب رئيس لكديما على تراجع مكانة أولمرت في . المقبل
 . الحزب

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
 



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ١١٤٧:         العدد                  ٢٣/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  
  توجيه تهمة االغتصاب للرئيس اإلسرائيلي السابق .٢٨

 قالت مصادر في النيابة اإلسرائيلية لوسائل إعالم إسرائيلية أمس إن النية في النيابة تتجه بقـوة     :الناصرة
إلعادة بند جريمة االغتصاب لالئحة االتهام ضد الرئيس اإلسرائيلي السابق، موشيه كتساب، والمتـورط              

اءات جنسية ضد عدد من الموظفات اللواتي عملن لديه في السنوات الماضي خالل             بجرائم تحرش واعتد  
وحسب ما نشر فإن كتساب متهم بجريمتـي اغتـصاب ضـد             .توليه عدة مناصب، آخرها رئيس دولة     

موظفتين، عدا عن سلسلة تحرشات واعتداءات جنسية بأشكال مختلفة، مارسها بالقوة ضـد الموظفـات               
  .المشتكيات ضده

  ٢٣/٧/٢٠٠٨االردنية الغد 
  
   االقصى تحذر من فعاليات إسرائيلية للتحضير لبناء الهيكل المزعوم في القدسمؤسسة .٢٩

حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية من فعاليات        : عبدالرؤوف أرناؤوط  - القدس المحتلة 
يكل المزعـوم علـى حـساب       لجماعات إسرائيلية أخذت طابع الفعاليات التحضيرية واالستباقية لبناء اله        

 على حقيقة مخططات المؤسسة اإلسرائيلية التـي باتـت          المسجد األقصى، معتبرة هذه النشاطات مؤشراً     
 ٢٠٠، تنظم دورات في أكثر من       "حباد"ما يسمى بجماعة     وأوضحت أن    .تتسارع وتتصاعد بشكل جنوني   

قم للعمل في الهيكل، وأنه سيتم خالل        على مدار ثالثة أسابيع، بهدف تأهيل طوا       فلسطين المحتلة موقع في   
هذه الدورات تقديم شروحات عن أبواب الهيكل، والشعائر المتعلقة بدخوله، ومالبس الكهنـة والمـذابح               

 .، باإلضافة إلى مشاهدة عروض تقريبية عن الهيكلهداخل
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   لكسر الحصار عبر اإلبحار الى شواطىء غزةإستعدادات .٣٠

 شخـصية بيـنهم    ٤٥ن  أ  رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار     قال جمال الخضري  : ب. ف.  ا -غزة  
 ٥سرائيليون سيبحرون في    إكية وعربية وفلسطينية ونشطاء سالم      يبرلمانيون اوروبيون وشخصيات امر   

سـرائيليون   اإل هممنعمشيراً إلى أنه في حال      . لى شواطئ غزة لكسر الحصار    إاغسطس من قبرص    / آب
ـ لممن شواطئ غزة الـيهم  إبحار قوارب في المقابل ليتم  ،يام في المياه االقليمية   أ لعشرة   ونيظلفس  ةحاول

  .االلتحام بهم
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   الف أسرة في قطاع غزة من هيئة األعمال الخيرية١٥ لـمساعدات .٣١

في توزيع الدفعة الثانية مـن       هيئة األعمال الخيرية في قطاع غزة العمل          مكتب اختتم :رائد الفي  -غزة  
 على األسر الفلسطينية المحتاجة في القطاع       ، بميزانية بلغت مليوني درهم إماراتي     ،مشروع توزيع الدقيق  

 فيما تجـدر    . ألف أسرة من هذا الدعم     ١٥بدعم ومساهمة من فاعلي خير إماراتيين، حيث استفادت نحو          
 الثالثة من المشروع والتي سـتنطلق بدايـة األسـبوع           الهيئة بدأت في التجهيز للمرحلة    االشارة إلى أن    

 ألف أسـرة    ٤٠ حيث سيبلغ عدد األسر المستفيدة من الدقيق مع نهاية هذه المرحلة ما يزيد على                ،المقبل
  . فقط٢٠٠٨من بداية العام 

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ا ينتجه القمحوينتج أضعاف مالطحالب مصدر مثالي للوقود الحيوي : عالم فلسطيني .٣٢
  أن الطحالـب تـشكل مـصدراً        من جامعة األزهر،   فلسطيني عدنان الخالدي  الكيمياء  الكد عالم   أ :ا ش ا  

 كما أنـه    ، للوقود الحيوي حيث تنتج عشــرة أضعاف ما ينتــجه القــمح أو بذور اللفت            مثالــياً
ى إنتاج ثـاني أوكـسـيد      ســهل الزراعة وال يستخدم كمصـدر لغذاء البشر باإلضافة إلى قدرته عل          

  . الكربون المحايد
  ٢٣/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  من المرضى ٢١٣  يحصد ضحيته الــ غزةقطاعل اإلسرائيلي الحصار .٣٣

أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنة مريضة جراء منعها من السفر للخارج لتلقي العالج الـالزم               : غزة
شهادها يرتفع عدد المرضى الـذين قـضوا        وباست .نتيجة الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة      

  .اًشهيد ٢١٣جراء الحصار إلى 
  ٢٢/٧/٢٠٠٨نشرة عين على فلسطين 

  
   من مرضى السرطان الفلسطينيين هم من األطفال% ١١: الصحةوزير  .٣٤

، في الحفل الذي أقـيم       في حكومة تسيير األعمال    حذر الدكتور فتحي أبو مغلي، وزير الصحة      : بيت لحم 
ن مـا بـين      وبـين أ   .لحم من مخاطر انتشار مرض السرطان في األراضي الفلـسطينية         في مدينة بيت    

مـن  % ١١ن  ألـى   إ ، يصابون بمرض السرطان سنويا في فلـسطين، مـشيراً          شخص ٢٠٠٠-١٦٠٠
  ماليين دوالر سـنوياً    ٩ن الحكومة تنفق    أ  في هذا السياق، إلى    بو مغلي أفاد  أو. مرضى هم من األطفال   ال

  .، قيمة التحويالت الى المشافي مليون دوالر سنويا٢٠ًرطان، وثمن أدوية لمرضى الس
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قافلة مساعدات أردنية تصل الى األراضي الفلسطينية .٣٥

 ١٥وصلت امس قافلة المساعدات التي امر بها الملك عبداهللا الثاني وتتـألف مـن               :  بترا -عمان، غزة   
طن من المواد الغذائية واالدوية والمستلزمات      ) ٢٠٠(تشتمل على   شاحنة امس الى االراضي الفلسطينية و     

الطبية خصص منها ثماني شاحنات لقطاع غزة، وسبع شاحنات للضفة الغربية، على ان يتم توزيع هـذه                 
المساعدات على مستحقيها من ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالتعاون مع السلطة الوطنيـة الفلـسطينية               

  .وليةووكالة الغوث الد
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

 
  األردن يضع خبرته لتسجيل وتسوية األراضي الفلسطينية: القرالة .٣٦

أكد رئيس مكتب التمثيل األردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يحيى القرالة دعم ومساندة :  بترا–غزة 
. يق إقامة دولته المستقلةالمملكة للشعب الفلسطيني في كفاحه للتمسك بأرضه وبناء مؤسساته على طر

جاء ذلك خالل زيارة القراله لمقر سلطة االراضي الفلسطينية في رام اهللا حيث كان في استقباله رئيسها 
وقال القراله خالل اللقاء إنه وتنفيذاً لتوجيهات الملك عبد اهللا الثاني فإن الجهات المعنية في . نديم البراهمة

ها في مجال مسح وتسجيل وتسوية األراضي تحت تصرف سلطة المملكة على استعداد لوضع خبرات
األراضي الفلسطينية بما في ذلك عقد دورات تدريبية وزيارات ميدانية لموظفي سلطة األراضي لتمكينهم 

  .من االستفادة من تجربة نظرائهم في المملكة
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 
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  " إسرائيل"ض عقوبات على  الملكية االردنية لشؤون القدس تدعو لفراللجنة .٣٧
دعت اللجنة الملكية االردنية لشؤون القدس المجتمع الدولي الى فرض عقوبـات علـى              :  أ ش أ   -عمان  

، من اجـل انهـاء احتاللهـا        "اسرائيل"، واستخدام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ضد          "اسرائيل"
ام اللجنة، عبد اهللا كنعـان، فـي تـصريحات          وقال أمين ع  . للقدس، وباقي االراضي الفلسطينية المحتلة    
في القدس، وباقي االراضي الفلسطينية من اسـتيطان        " اسرائيل"صحافية في عمان، أمس، إن ما تقوم به         

وتهويد وحصار وقتل، هو عمل بربري، وانتهاك لكل الشرائع الدولية، ولكل قرارات االمـم المتحـدة،                
دس، كما هو الحال في االراضي الفلسطينية، دليال على امعـان           معتبرا ان تواصل التهويد واالستيطان للق     

في االستيالء على االرض، وتصفية القضية الفلسطينية وادارة ظهرها للسالم، مشيرا إلـى أن              " اسرائيل"
وأضاف ان جميـع قـرارات الـشرعية        . من يريد السالم ال يقوم بالتهويد واالستيطان والحصار والقتل        

، مشيرا الى وجود ما يزيد علـى        "االنسحاب منها " اسرائيل"القدس أرضا محتلة على     "الدولية، تعتبر ان    
، بدعم وحمايـة مـن الواليـات المتحـدة     "اسرائيل"مئتي وخمسة قرارات في شأن القدس، داست عليها         

  . االميركية وبسكوت من المجتمع الدولي، الذي تحرك بوحي من سياسة المعايير المزدوجة
  ٢٣/٧/٢٠٠٨ السياسة الكويتية

  
  تلصق بنا صورة اإلرهاب ألننا نقيضها " إسرائيل: " اللبنانيالرئيس .٣٨

تحاول الصاق صورة االرهاب بلبنـان      " إسرائيل"العماد ميشال سليمان أن     ] اللبنانية[أكد رئيس الجمهورية  
ة به، لعل   تعرفون، بال شك، المسعى اإلسرائيلي لتشويه صورة لبنان من خالل إلصاق نعوت عديد            : "قائال

آخرها اإلرهاب، كل ذلك بهدف تأكيد مقولة أن ال إمكان لعيش مشترك بين طوائف مختلفة داخل مجتمع                 
لرفض الفلسطينيين تقوم على االدعاء بعدم قدرة طوائف متعددة على          " إسرائيل"من هنا فإن حجة     . واحد

  . ويرفعه أمام العالملبنان كان يقدم نموذجاً معاكساً يبرز هذا اإلمكان . أن تعيش معاً
٢٣/٧/٢٠٠٨السفير   

  
  القرارات الدولية" إسرائيل" حكومية لبنانية تلتزم المبادرة العربية وتصر على تنفيذ أوساط .٣٩

الموقف اللبناني الثابت من مفاوضات "أكدت أوساط رئاسة مجلس الوزراء أن :  سناء الجاك-بيروت 
لتزام مبادرة السالم العربية التي تدعو الى السالم العادل وهو ا. لم يتغير" اسرائيل"السالم بين لبنان و

اما في ما يتعلق بالمواضيع الثنائية العالقة بين لبنان . والشامل والسير بعملية السالم على المسارات كافة
وهي . ١٧٠١ و٤٢٥، خصوصا القرارين "إسرائيل"فهي محكومة بقرارات دولية ملزمة لـ" إسرائيل"و

لبنان ليس معنيا بمبدأ االرض "واشارت اوساط رئاسة الوزراء الى ان . اوض السياسيغير خاضعة للتف
من االراضي اللبنانية التي ال تزال تحتلها هو لزام عليها، فضال " إسرائيل"وأن انسحاب . مقابل السالم

بل العنقودية، عن احترام سيادة لبنان على ارضه ومياهه واستعادة اسراه وتسلم كامل خرائط األلغام والقنا
أما بقية المسائل ". اسرائيل"وذلك وفقا للقرارات الدولية، ليعود بعدها سريان اتفاقية الهدنة بين لبنان و

المتصلة بالحل الشامل والدائم، وأهمها ما يختص بحقوق الشعب الفلسطيني، ال سيما حق العودة، فهي 
 ". حسب مندرجات مبادرة السالم العربيةشأن عربي يعني لبنان في المقام االول وهو موضوع تفاوض

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  نصر اهللا يطلب إطالق سراح مئات الفلسطينيين :  بان كي مون لمجلس األمنرسالة .٤٠

من " المئات"عن  " إسرائيل"أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن حزب اهللا أصر على أن تفرج                
في مقابل التعاون من أجل الكشف عن مصير جنود         " ب الحاالت اإلنسانية  السجناء الفلسطينيين من أصحا   

إسرائيليين فقدوا في لبنان إبان الثمانينيات وذلك في إشارة إلى الطيـار اإلسـرائيلي المفقـود رون أراد                  
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وسـلّم  . ١٩٨٢والجنود اإلسرائيليين الذين قتلوا في معركة السلطان يعقوب في البقاع في العام             ) ١٩٨٦(
. وحزب اهللا " إسرائيل"مين العام رئيس وأعضاء مجلس األمن، أمس، بشأن صفقة التبادل األخيرة بين             األ

أبلغت األمين العام أنها ستفرج عن سجناء فلسطينيين، ولكن أن يكون           " إسرائيل"وأشارت الرسالة إلى أن     
أما رسـالة  . تبارات إنسانيةوعلى أساس اع" بناء على قرارها في ما يتعلق بعدد السجناء وتوصيفهم  "ذلك  

الحد األدنى هو أن تتضمن عملية اإلفـراج عـدداً كبيـراً مـن              "نصر اهللا، فأشار فيها إلى أنه يعتبر أن         
  ". والذين يقدر عددهم بالمئات... القاصرين والنساء والعجائز المحتجزين في السجون اإلسرائيلية

  ٢٣/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  لحوار الفلسطيني وحواتمة يؤكدان أهمية ااألحمر .٤١

أكد عبد اهللا األحمر األمين العام المساعد للقيادة القومية في حزب البعث العربي االشتراكي في : دمشق
. سوريا أن االنقسام يهدد مصير الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويلحق األضرار بمجموع الموقف العربي

لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن الحوار وأضاف خالل لقائه أمس األمين العام للجبهة الديمقراطية 
الوطني الشامل طريق إنهاء االنقسام وإعادة بناء الوحدة، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير على أساس 

وأكد الجانبان أهمية الحوار الفلسطيني الشامل إلنهاء االنقسام . إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني
  . ينية على أساس اإلجماع الوطني والمبادرة اليمنيةوإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسط

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  وزراء اإلسكان العرب يبحثون بناء وحدات سكنية في الضفة الغربية وغزة  .٤٢

عقدت بمقر جامعة الدول العربية أمس، الدورة االستثنائية لمجلس وزراء االسكان العرب : نصر زعلوك
 ١٩قشة المشروعات التي ستعرض علي القمة االقتصادية والتنموية بالكويت فيبرئاسة البحرين، لمنا

محمد بن . وقال األمين العام المساعد للشئون االقتصادية بالجامعة العربية د. يناير المقبل/ كانون الثاني
ن ابراهيم التويجري، إن المشروعات التي يتم بحثها تشمل مشروع دعم قطاع االسكان في فلسطين، وم

جانبه أكد وزير االسكان الفلسطيني محمد كمال حسونة، أن بالده تقدمت في هذا الصدد بعدة طلبات 
بتدميره سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة بالنسبة " إسرائيل"للمساهمة في إعادة تعمير ما قامت 

الفلسطيني، معرباً للوحدات السكنية، باالضافة لبناء وحدات سكنية أخرى من أجل الخريجين والشباب 
  .عن أمله في أن يكون هناك رد إيجابي علي هذه الطلبات من وزراء االسكان

  ٢٣/٧/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  تحرير األسرى واستعادة جثامين الشهداء يبارك  االسالمي-المؤتمر القومي  .٤٣

ام صفقة األسرى ما بـين      اً بمناسبة اتم  بيان،   منير شفيق  ، االسالمي –المنسق العام للمؤتمر القومي     أصدر  
أكد فيه مشاركته الشعبين اللبناني والفلسطيني والشعوب العربية واالسالمية الفرحة          " إسرائيل"حزب اهللا و  

واالعتزاز باالنتصار المتمثل باطالق عميد األسرى سمير القنطار وأربعة مـن أسـرى حـرب تمـوز           
ين والفلسطينيين والعرب سقطوا طوال ثالثة       شهيداً من اللبناني   ١٩٩، فضالً عن استرجاع جثامين      ٢٠٠٦

. عقود ونيف في معارك المقاومة القلسطينية والمقاومة اللبنانية ضد العدو الصهيوني على جبهـة لبنـان               
  جاء تتويجاً النتصار المقاومة بقيادة حزب اهللا        ٢٠٠٨يوليو  / يوم السادس عشر من تموز    " المؤتمر"وعد 

االسـالمي يغتـنم هـذه    -ن المؤتمر القومي: "وجاء في البيان. ٢٠٠٦وزعلى العدوان االسرائيلي في تم 
الفرصة ليبعث تحية الى كل األبطال الرازحين في سجون الكيـان الـصهيوني ولعـائالتهم الـصامدة                 

  الصابرة،
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 مبشرهم بأن الفرج قادم ما دامت هنالك مقاومة ومساع جادة لوحدة وطنية فلسطينية للسير على طريـق                 
  ".االنتفاضة ودحر االحتالل بال قيد أو شرطالمقاومة و

١٩/٧/٢٠٠٨  
  
  حلف اليمينإذا  الفلسطيني اإلسرائيليالتفاوضد بالعمل على تحقيق اختراق في أوباما يِع .٤٤

وعد المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة االميركية السيناتور باراك أوباما :  محمد الدعمه-عمان
 االسرائيلية منذ اللحظة التي يحلف -ي مفاوضات السالم الفلسطينية امس بالعمل على تحقيق اختراق ف

 .فيها اليمين الدستورية
وقال اوباما الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي لدى وصوله امس الى عمان وقبل ان يتوجه الى 

ط ن المشاركة االميركية في عملية السالم، يجب اال تعترف فقإ" : واالراضي الفلسطينية"سرائيلإ"
واضاف اوباما ان سياسة الواليات  ،بالمخاوف االمنية السرائيل بل بمعاناة الشعب الفلسطيني االقتصادية

 الى ان الحكومة وأشارسرائيل وامنها لن يتغير، سواء فى عهد ماكين او اوباما، إالمتحدة تجاه 
 واكد ان عملية السالم .االسرائيلية غير مستقرة االن، كما ان هناك انقسامات بين حركتي فتح وحماس

 .بحاجة الى دعم شعبي للقادة السياسيين حتى يتمكنوا من عمل خطوات تجاه عملية السالم
 ٢٣/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  أدين اعتداء الجرافة وأوجه أفكاري وصلواتي إلى الجرحى وعائالتهم: أوباما .٤٥

في مواجهة ما سماه    " إسرائيل" مؤكداً دعمه    دان أوباما العملية الثانية بالجرافة في القدس المحتلة،       : عمان
اعتـداء اليـوم     ان" :وأراضي الـسلطة  " إسرائيل"وقال أوباما قبل زيارة يقوم بها اليوم إلى         ". اإلرهاب"

أنا أديـن   "، وأضاف   "بالجرافة ينبهنا الى ما اضطر اإلسرائيليون بشجاعة الى معايشته يومياً لزمن طويل           
وقـال  ". دائماً في مواجهة اإلرهاب وإلحالل سالم وأمـن دائمـين         " إسرائيل"هذا االعتداء بشدة وسأدعم     

  ".أفكاري وصلواتي أوجهها اآلن الى كل الجرحى وعائالتهم"
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
   تجاه السلطة الفلسطينية"إسرائيل" األمريكي ينتقد سياسة ي األمنالمبعوث .٤٦

ألمريكي إلى الشرق األوسط، الجنرال المتقاعد جيمس أن المبعوث األمني ا" هآرتس"كتبت صحيفة 
 انتقادات شديدة اللهجة إلسرائيل، وذلك على خلفية سياستها في الضفة  فيهجونس، قد وضع تقريرا يوجه

وكان جونس قد زار المنطقة عدة مرات، ، الغربية، وعالقتها مع أجهزة األمن في السلطة الفلسطينية
السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين، وكبار المسؤولين في السلطة واجتمع مع كبار المسؤولين 

 تحديد :وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير يتضمن مواقف سلبية في مسألتين مركزيتين؛ األول، الفلسطينية
المصالح األمنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية تمهيدا للحل الدائم، والذي تفضل إسرائيل أن تتم صياغته 

وتشير ،  هو تعامل إسرائيل مع أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية:ل واسع نسبيا، والثانيبشك
الصحيفة إلى أنه على ما يبدو فإن جونس قد توصل إلى نتيجة أن السلطة الفلسطينية لم تنجح في تشكيل 

إلدارة األمريكية  إلى أن اكذلك وأشارت .قوات أمن ذات قدرة فعالة على فرض سلطتها في هذه المرحلة
مترددة بشأن إتاحة المجال لجونس بنشر تقرير شامل بهذا الشأن، أم حفظ التقرير واالكتفاء بالملخص 

 .السري
  ٢٢/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   بعد اتفاق التهدئة في غزة أوضاع الفلسطينيينىتغير بسيط طرأ عل:  أبو زيدكارين .٤٧
عام لوكالة األونروا أمس االثنين بعد مضي شـهر         قالت كارين أبو زيد المفوض ال     :  أشرف الهور  - غزة

وقالت أبو زيـد    ،  ن هناك تغيرا بسيطا طرأ علي حياة الفلسطينيين المحاصرين في القطاع          أ" :علي التهدئة 
خالل توقيع األونروا اتفاقية مع وفد من بلدية برشلونة األسبانية الذي يزور قطاع غزة لتمويل المخيمات                

، ألونروا هذا التغير الملحوظ يتحسن شيئا فشيئا ونحن نضغط النجاز تحسن أكبـر            الصيفية التي تقيمها ا   
وقالت هناك جهود كبيرة وضغوط متواصلة بذلت في اآلونة األخيرة للمساعدة فـي تحـسن األوضـاع                 

   .وإدخال المواد إلي قطاع غزة
  ٢٣/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "إسرائيل"ال اتصاالت مباشرة مع حماس قبل أن تعترف بـ: بلير .٤٨

 انه لن   :قال توني بلير ممثل اللجنة الرباعية في الشرق األوسط ورئيس الوزراء البريطاني السابق أمس             
وقـال  ". إسرائيل"الفلسطينية قبل أن تعترف الحركة ب     " حماس"تكون هناك اتصاالت مباشرة مع حركة       

ن المهم أن تقبـل بوجـود       بلير على هامش اجتماعات وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل م          
  ".إسرائيل"

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  فرص حقيقية للسالم وفي حال اإلتفاق سنراقب المعابر وندعم غزة:  البريطانيةالحكومة .٤٩

 أن رئيس :أعلن جون ويلكس الناطق باسم الحكومة البريطانية في العالم العربي:  محمد يونس-رام اهللا 
ستمع الى اشارات قوية من القيادتين االسرائيلية والفلسطينية حول وجود فرص الحكومة غوردن براون ا

وقال ويلكس الذي رافق براون في زيارته إلى األراضي الفلسطينية ، حقيقية للتوصل إلى اتفاق سالم
، إن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي "الحياة" في مقابلة مع "سرائيلإ"و

ليفني أبلغا براون بوجود فرصة قوية للتوصل الى اتفاق، الفتاً الى أن الرئيس الفلسطيني أبلغه أيضاً 
وأضاف أن براون وجد فرص التوصل الى . بوجود إشارت ايجابية، على رغم تأكيده وجود صعوبات
تصادية ونرغب في أن نشجع المشاريع االق .اتفاق سالم في المفاوضات الحالية أفضل من الماضي

والبنية التحتية، وسنتحرك بسرعة في حال التوصل الى اتفاق بين االسرائيليين والفلسطينيين على فتح 
وقال ، المعابر لنقدم هذا الدعم في اطار الدعم االوروبي، معتبراً التهدئة خطوة مشجعة في هذا االتجاه

صل الى اتفاق على اعادة فتح ويلكس إن االتحاد األوروبي مستعد للعب دور الرقابة في حال التو
: وأضاف.  بين الجانبين ما زالت تشكل حالً مناسبا٢٠٠٥ًالمعابر، معرباً عن اعتقاده بأن اتفاقية عام 

لكن نريد موقفاً فلسطينياً موحداً، ثم االتفاق مع االسرائيليين، ونحن مستعدون للعب الدور الرقابي ودور 
  .تقديم المساعدة للقطاع

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
 "إسرائيل" المتطرفة تنظم المؤتمر السنوي الثالث لحشد الدعم لـالمسيحية .٥٠

وسط حراسة مشددة لمنع الصحافيين ووسائل اإلعالم مـن التغطيـة بـدأت              : حنان البدري  - واشنطن
، في واشنطن، والمستمر    "منظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل      "ـفعاليات المؤتمر السنوي الثالث ل    

 الجلسات المخصصة للتحدث عن اإلسالم واإلسـالم        ، وأقيمت فيه  تموز الحالي / يوليو ٢٤ الى   ٢١ ما بين 
منظمو المؤتمر في دعوة أكثر األشخاص كراهية لإلسالم والمـسلمين والعـرب،            " نجح "و،  "الراديكالي"

  ،"إسرائيل"وحباً ودفاعاً عن 
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يعلموا غيـرهم كيفيـة التـأثير فـي         خصص جانب من نقاشات الثالثاء لتعليم وتثقيف الحضور كي          و 
  ."اسرائيل"الكونجرس في ما يخص مصالح 

  ٢٣/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
    عسكرية غربية إسرائيلية لحصار إيران تدريبات .٥١

كشفت مصادر دبلوماسية أميركية وبريطانية متطابقة أمـس عـن أن           :  جمال شاهين والوكاالت   -لندن  
 العسكرية  "بيرمستون"نسية والبريطانية تجري بمشاركة إسرائيل مناورات       القوات البحرية األميركية والفر   

وأوضـحت  ،  "فرض حصار بحري وجوي علـى إيـران       "المشتركة في المحيط األطلسي للتدريب على       
 لمنع طهران من تصدير النفط في المستقبل فـي          التدريبات تأتي مصادر في العاصمة البريطانية لندن أن       

 وبحـسب   ،وأضافت أن المناورات ستستمر لغاية نهاية الـشهر الجـاري         . لغربيةحالة رفضها الحوافز ا   
  .المصادر فإن قطع األسطول األميركي المشاركة في التدريبات ستتوجه إلى الشرق األوسط قريباً

  ٢٣/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  طينيةتكتيكيا وبوش لم يعد بدولة فلس" حماس" نختلف مع عباس استراتيجيا ومع: نخالة .٥٢

   :  نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة، في دمشق شاكر الجوهريحاور
يقول الرئيس محمود عباس في محضر اجتماعه مع لجنة متابعة الحـوار الـوطني الـذي نـشرته                  •
، بعد عودته من زيارته األخيرة لدمشق أن لقاءاته مع الفصائل الفلـسطينية فـي العاصـمة                 "الشرق"
  .سورية كانت ساخنةال

  ؟..هل كان لقاءكم معه ساخنا
في السياسة الفلسطينية ال يوجـد شـيئ يمكـن          . ـ أنا ال أعرف ما الذي يقصده بوصف ساخن أو بارد          

نحن تحدثنا مع أبو مازن حول المفاوضات مع اسرائيل، وأن استمرار           . توصيفه على أساس هذا المعيار    
وبالتالي فإن طريقة الحديث    . سيا ألحق ضررا بالقضية الفلسطينية    المفاوضات بهذه الطريقة يمثل خطأ سيا     

واألسلوب تختلف من شخص آلخر، ولكن نحن أوضحنا لألخ أبـو مـازن وجهـة نظرنـا فـي األداء                 
التفاوضي مع العدو اإلسرائيلي، وأخذنا عليه اإلستمرار في المفاوضات بدون أي نتيجة تـذكر لـصالح                

ذه المفاوضات مضيعة للوقت، ويجب البحث عن طرق ووسـائل جديـدة            الشعب الفلسطيني، واعتبرنا ه   
  .للتعامل مع اسرائيل

طبعا هو أكد على قناعاته وموقفه مع استمرارية التفاوض، لكني ال أعرف ما الـذي يقـصده بوصـف                   
. اإذا كان هذا ما قصده، فأقول نعم كان الحوار معـه سـاخن            . ساخن، إال بقدر أنه يريد القول أننا اختلفنا       

نحن مختلفين مع أبو مازن في سياسته حيـال إدارة المفاوضـات مـع العـدو اإلسـرائيلي، ونظرتـه                    
  .وإذا اعتبر ذلك حوارا ساخنا، فهو كذلك. لإلسرائيليين وفرصة السالم مع اسرائيل

نستنتج من كالمك أنكم بدأتم اللقاء مع عباس من موقع اإلختالف، وأنكم خرجتم مـن اللقـاء أيـضا                   •
  ؟..نمختلفي
في السياسة الفلسطينية نحن ما زلنا مختلفين، غير أنه في النهاية كان هناك توافقا على نقطة هي                 ..ـ نعم 

ضرورة الحوار الوطني الفلسطيني، وضرورة الخروج من حالة اإلنقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية،             
  .لحالةلكن بالتأكيد أن لكل طرف وجهة نظر حول كيف يمكن الخروج من هذه ا

 وأبو مازن لديه وجه نظر، وقد طرح اقتراحا مفاده أنه نسق مع المصريين، وطلب مـنهم دعـوة كـل       
، "فتح"الفصائل الفلسطينية لحوار كامل حول الوضع الفلسطيني، وأكد رفضه ألن يكون الحوار ثنائيا بين               

  .اروأكد على وجوب أن تكون كل الفصائل الفلسطينية حاضرة لهذا الحو". حماس"و
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وأنا ال أعرف، أو ال أعلم إن كان يقصد بذلك أن يضع عقبة في طريق الحوار الفلسطيني مـن خـالل                     
وأنا أعتقـد أن أي     . طلب حضور الكل للحوار، أو أنه يريد تسهيل األمر، وإعطاء الحوار فرصة للنجاح            

ألسس التي قامـت    حوار فلسطيني يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية الفلسطينية، ولكن ليس على ا             
وثيقة الوفاق الوطني   ..، وليس على أسس وثيقة األسرى     "حماس"و" فتح"عليها حكومة الوحدة الوطنية بين      

وبقية القوى الفلسطينية، ألننا في حينه امتنعنا عن التوقيع على هذه الوثيقـة،             " حماس"التي وقعت عليها    
كل اساسي، واشارت أيضا لإلعتراف بشرعية      ألنها أعطت ألبي مازن الحق في مفاوضة اإلسرائيليين بش        

  .اسرائيل، بطريقة أو بأخرى
  ال لقاء مع عباس

  ؟..أنتم إذا ال تفوضون عباس بأن يفاوض اسرائيل نيابة عن جميع الفصائل•
  ..ـ بالتأكيد نحن نختلف معه في هذه المسألة اختالفا كبيرا

  ؟..ئيلالتي فوضته بالتفاوض مع اسرا" حماس"وتختلفون كذلك عن •
  .لذلك نحن لم نكن ضمن الذين وقعوا على ما أسمي في حينه بوثيقة الوفاق الوطني ..نعم..ـ نعم

  ؟..تفوضه، وهذه مفارقة الفتة" حماس"، لكنكم ال تفوضوه و"حماس"إذا أنتم أقل بعدا عنه من •
لصراع مع العـدو،  في السياسة اإلستراتيجية ورؤيته إلدارة ا . ـ نحن سياسيا بعيدون جدا عن أبي مازن       

  .نحن نرى أن أبو مازن يسير في اتجاه، ونحن نسير في اتجاه آخر
  ؟..ما امكانية جسر هذه الهوة الواسعة مستقبال•

ـ أعتقد أنه إذا بقيت األمور على ما هي عليه، وعلى هذا المنهج الـسياسي فـي إدارة الـصراع مـع                      
نحن يوجد لقاء بيننا كفلسطينيين، وكقـوى       . عه معدومة اسرائيل بهذه الطريقة، فأنا أعتقد أن نقاط اللقاء م        

سياسية، لكن أن يكون هناك مشروعا أو برنامجا سياسيا واحدا مع أبي مازن وما يمثله من رؤيا سياسية،          
  .بهذه الطريقة، أعتقد أنه ال يمكن أن نلتقي وإياه

لسطيني شامال، وال يقتصر علـى      ال نقاط التقاء بينكم وبين عباس، لم تؤيدون إذا أن يكون الحوار الف            •
  ؟"..حماس"و" فتح"حركتي 

نحن بعيـدين   . ـ الحوار الشامل سوف يبحث في وضع حل لحالة اإلنقسام القائمة في الساحة الفلسطينية             
عن أبي مازن لجهة الرؤية السياسية اتجاه اسرائيل والصراع مع العدو الصهيوني، لكن فيما يتعلق بــ                 

ي، ورأب الصدع الفلسطيني، فنحن بالتأكيد سنكون ضمن القوى الفلسطينية التي           الوضع الفلسطين " لملمة"
تناقش هذا الملف ألننا جزء من الشعب الفلسطيني، والخالف الفلسطيني ـ الفلسطيني ينعكس علينا أيضا  
كوننا جزء من الشعب الفلسطيني، ونحن معنيون بالتالي بأن يكون هناك حوار فلسطيني يصل إلى نتيجة                

  ".حماس"، و"فتح"ضع حدا للصراع القائم اآلن بين ت
غيـر  " العقالنيـة "بم تصفون هـذه     ..بعيدون عن عباس وتلتقون به    ..أنتم ضد التهدئة وتلتزمون بها    •

  ؟..المعهودة في العمل السياسي الفلسطيني إن جاز التعبير
في العمل السياسي   نحن نختلف   . ـ نحن نرى أن صراعنا المركزي واألساسي هو مع العدو الصهيوني          

في بعض التكتيكات، لكن نحن     " حماس"، أو مع    "فتح"الفلسطيني مع اخواننا بطريقة أو بأخرى، سواء مع         
وبالتالي نحن مضطرون للتعاطي مع بعض      . أحيانا نغلب المصلحة العامة على رؤيتنا الحزبية والتنظيمية       
  .في الجبهة الداخلية الفلسطينيةالمعادالت التي يمكن أن تساعد في أن ال يكون هناك خلخلة 

  تكتيكي واستراتيجي..خالفان
ال بـد أنكـم     . وآخرها كان حول التهدئة الحاليـة     "..حماس"لنتحدث عن بعض خالفاتكم التكتيكية مع       •

  ؟..ما هي وجهات النظر التي طرحت خالل النقاش..تناقشتم حول هذا األمر
ق التهدئة يمثل خطأ سياسيا كبيرا، يعزز حالة اإلنقسام         ـ نحن مقتنعون بأن اسقاط الضفة الغربية من اتفا        

وما عزز موقفنا الرافض التفاق التهدئة اسـتثناء        . الفلسطيني، وهنا كانت نقطة الخالف حول هذا األمر       
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وبالتالي أصبحنا أكثر بعدا لجهة الموقف السياسي مما كنا عليه حيال مسألة            . معبر رفح من اتفاق التهدئة    
  .التهدئة

ة أن حركة الجهاد اإلسالمي تتعرض إلجراءات قمعية، سواء في الضفة الغربية على أيدي سلطة               حقيق•
لكنكم تعترضون بـصوت أكثـر ارتفاعـا عمـا          "..حماس"عباس، أو في قطاع غزة على أيدي سلطة         

تتعرضون له على أيدي األجهزة األمنية لسلطة عباس، وتكادوا أن تهمسوا، أو حتى ال تهمسوا عمـا                 
  ؟..؟ هل هذا كيل بمكيالين في الساحة الفلسطينية..لماذا"..حماس"وا له على أيدي سلطة تتعرض

أنا أقول أن هناك خالف مع أبي مازن وسلطة اوسلو في الـضفة             . ـ أنا غير موافق على هذا التوصيف      
، بما تمثلـه،    نحن حددنا أن هناك تعاونا أمنيا بين األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية            . الغربية

وأجهزة األمن اإلسرائيلية ضد مجاهدينا ومالحقتهم واعتقالهم، ونشير أيضا إلى مقتـل مجاهـدين مـن                
لكن مـا   . حركتنا نتيجة للتعاون بين األجهزة األمنية لسلطة الضفة الغربية، واألجهزة األمنية اإلسرائيلية           

ا المواطن العادي يوميـا، لكـن ال   يجري في غزة هو من قبيل عدم خلو مجتمع من بعض مشاكل يعيشه 
يوجد أي ضغط أمني، وال توجد اعتقاالت سياسية، وبالتالي ال يمكن المقارنة بين الوضع فـي الـضفة                  

  .الغربية، والوضع في قطاع غزة
هل يمكن أن نفرق بين الحالتين بالقول أن خالفكم مع سلطة عباس هو خـالف اسـتراتيجي، فيمـا                   •

  ؟..و خالف تكتيكيه" حماس"خالفكم مع سلطة 
هـو  " حمـاس "ـ نعم نستطيع أن نقول أن خالفنا مع أبو مازن هو خالف استراتيجي، وأنم خالفنا مـع         

وهو خالف يومي ميداني يتعلق باإلحتكاكات التي يمكن أن يخطئ فيها شـخص             . تكتيكي إن جاز التعبير   
عية في المجتمع، لكـن أحيانـا       والمسألة تأتي في اطار الخالفات الطبي     . من عندنا، أو شخص من عندهم     

  .تنشب يعض المشاكل الميدانية تتم مالحقتها واحتواءها ووضع حلول معقولة لها
ما هو الفرق بين تقييمكم     .. ، وخاصة خالد مشعل   "حماس"ما هو تقييمكم ألبي مازن، وتقييمكم لقيادة        •

  ؟..لهذا وذاك
 مطلقا في سياسته اتجاه اسرائيل ورؤيته للصراع        ـ تقييمنا ألبي مازن أننا نختلف معه اختالفا كبيرا، أو         

فنحن نرى أنهم   " حماس"أما بالنسبة لإلخوة في     . وبالتالي نقاط اللقاء معه على هذه القاعدة معدومة       . معها
حلفاء استراتيجيون لنا في الرؤيا السياسية، ونقف وإياهم على قاعدة اإلسالم بالرغم من بعض المـشاكل                

 الساحة الفلسطينية من المشاكل الحزبية والثانوية البسيطة التي يقع فيهـا األفـراد،              أحيانا، حيث ال تخلو   
  ".حماس"سواء افرادنا أو افراد 

من يحاول اعطاء تركيبـة شخـصية خالـد         ) فصائل المعارضة (هنالك في السلطة، أو خارج السلطة       •
، بما فـي ذلـك أنـتم، مـع          مشعل دورا مسببا لبعض الخالفات التكتيكية التي تقع بين بعض الفصائل          

  ؟..ماذا ترى".. حماس"
أحيانـا  . ـ أنا أعتقد بوجوب عدم شخصنة المسائل، بتحميل األخ أبو الوليد مسؤولية وقوع مشكلة مـا               

يجب أن ال نشخصن المسائل، وأن نضع األمور في نصابها الصحيح، وفـي             . يكون سببا في حل مشكلة    
سيطرت علـى غـزة، وأنهـا تحكمهـا         " حماس"، وكون   سياقها الطبيعي، وفي سياق ما حصل في غزة       

تتعامل مع نفسها كحكومة أو كسلطة في غزة، وتريد أن تمارس كل قـوانين الـسلطة        " حماس. "وتديرها
  .العادية في قطاع غزة

بالتأكيد في حالة ممارسة أي سلطة، فإنها تعمل على تطبيق القوانين التي تراهـا، وعلـى ذلـك فهـي                    
  .يقة أو بأخرىستصطدم بالناس بطر

  ؟..خاصة إن كانت سلطة الحزب الواحد•
  .هذا يؤثر ويخلق مناخات غير صحية في إدارة العالقات الداخلية..ـ بالتأكيد
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؟ ..، وهناك من يرى أنها فرضتها على بقية الفصائل        "حماس"كيف تنظرون إلى التهدئة التي عرضتها       •
تفاوض الحقا مع اسرائيل علـى طريقـة ياسـر          هل هي مجرد حل لحاالت انسانية، أم تراها مدخال لل         

  ؟..عرفات في نهاية المطاف
  ..ـ أنا ال أوافق على أن التهدئة فرضت بقدر ما هي

  ..احرجتكم كي تقبلوا بالتهدئة" حماس"المقصود أن •
ـ التهدئة في مجملها العام هي نتاج مناخات وظروف ضاغطة على الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة،                 

وكان ..  للتحرك باتجاه تحقيق تهدئة، ادارها اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية           "حماس"دفعت  
  . هناك استطالع لمواقف الفصائل الفلسطينية حول األمر

أنا أعتقد أن الفصائل كافة قدمت موافقة مبدئية على امكانية اإللتزام بالتهدئة، لكن ضمن رؤية تـرى أن                  
ونحن سجلنا موقفا واضـحا     .  لقطاع غزة تماما، ويرفع الحصار عن القطاع       يتم فتح كل المعابر المؤدية    

مفاده أن عدم شمول الضفة الغربية بالتهدئة يمثل خطأ سياسيا، ونحن لن نلتزم بالتهدئة إذا مس مجاهدينا                 
  .بعمليات اغتيال اسرائيلية

  ؟..بما في ذلك داخل الضفة الغربية•
وأنا تحدثت عن ذلك، وأعلنته عبر وسائل اإلعالم من القاهرة حين           .. ـ بما في ذلك داخل الضفة الغربية      
  .كنت أدير الحوار مع المصريين

، وتم التوقيع عليه من قبلهم علـى قاعـدة أن           "حماس"لكن التهدئة طبقت بموجب اتفاق تابعه اإلخوة في         
ونحـن  . بـر رفـح  تكون التهدئة في قطاع غزة، دون أن تشمل الضفة الغربية، كما استثني منها فتح مع        

برروا ذلك بالظروف الضاغطة التي يعيـشها اهـالي    " حماس"اعتبرنا ذلك خطأ سياسيا، لكن اإلخوة في        
  .القطاع، وأنهم يتأملوا أن يتوصلوا إلتفاق يتعلق بالمعبر في غضون فترة قصيرة جدا

كـان المـصريون    نحن قناعتنا أنه كانت هناك عملية تضليل كبيرة من قبل اإلسرائيليين، ال أعرف إن               
لكني أعتقد أنه في النهاية لـن  . فيها برؤية صحيحة أم أنهم ضللوا هم أيضا كما ضلل اآلخرون     " اشتغلوا"

" حمـاس "ألسير جلعاد شاليط، وأن تـسلم       اللجندي اإلسرائيلي   " حماس"يتم فتح معبر رفح إال بعد تسليم        
  . بسيطرة أبو مازن واإلسرائيليين على المعبر

  .وط لن يتم فتح معبر رفحبغير هذه الشر
  ..جاهزة لتسليم معبر رفح لسلطة عباس، على أن تكون شريكة معه في ادارته" حماس"يقال أن •

سلطة عبـاس فـي     . لكن قد يكون األمر ملتبسا عليهم     . ـ ممكن على وجه اإلجمال أن يكونوا جاهزين       
حات األوروبية المتعلقة بإخالء    أنا قرأت بعض اإلقترا   . معبر رفح غير مقصود بها مجرد وجود اعتباري       

منطقة بعمق تسعة كيلومترات بدءا من المعابر، يتم تسليمها لسلطة عباس، وتوضع فيها قـوات مؤللـة                 
  .تابعة لسلطته

  ؟ ..تهيئة لمحاولة الحقة القتحام كامل القطاع•
 فـتح المعـابر   هذه أحد المقترحات التي قدمت للعمل بها في حالة اعادة         ..ـ بغض النظر عما يريد عمله     

أن تعطى السلطة الفلسطينية في رام اهللا هذه الصالحية، وأن تعطى لها مـساحة مـن األرض                 . مستقبال
بعمق تسعة كيلومترات بدءا من المعابر داخل قطاع غزة، بحيث تكون لديها قـوات عـسكرية تحمـي                  

  .المعبر
د التوصل إلى تفاهم مع محمود      جعلهم يعتقدون أن مجر   " حماس"قد يكون هناك سوء فهم لدى اإلخوة في         

  .عباس ووضع عدد من الحرس الرئاسي في المعبر يكفي لتوافق اسرائيل على فتحه
قد يخطئوا التقدير، لكن المعادلة الدولية واإلسرائيلية في الدرجة األساسية          " حماس"أنا أقول أن اخوتنا في      

  .بالسيطرة على المعبر بأي حال من األحوال" حماس"لن تسمح لـ 
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يجرى استدعاء مقاتليكم في القطاع باعتبارهم يقومون       ..مرة أخرى فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة       •
  ؟..ما الذي تمثله هذه اإلستدعاءات، وما الذي يجرى خاللها..بأعمال تؤدي إلى تخريب التهدئة

مجاهدونا على هذا   ـ الحقيقة أنه في بداية التهدئة حدث خرق اسرائيلي كبير في الضفة الغربية، وقد رد                
حينها أصدرت وزارة الداخلية    . الخرق ممثال بعملية اإلغتيال التي تعرض لها اثنان من مقاتلينا في نابلس           

في غزة بالغات استدعاء لبعض اإلخوة في الجناح العسكري لحركتنا، لكـن اخواننـا لـم يلبـوا تلـك          
  ..اإلستدعاءات

  ؟..لم يذهبوا لوزارة الداخلية•
ادركوا أن هذه ليست طريقة إلدارة العالقات مع اإلخـوة         " حماس" وأنا أعتقد أن اإلخوة في       .ـ لم يذهبوا  

  ..وقد تجاوزنا هذا األمر عبر التفاهم والحوار. والحلفاء في الميدان
  ؟..بين من ومن حدث اللحوار•

  "..حماس"ـ بيننا وبين 
  ؟..في دمشق•

ابهم الـسياسي فـي تلـك اللحظـة، وبعـض           وقد أخذنا عليهم خط   . وكذلك في غزة  ..ـ نعم في دمشق   
التي قالوا فيها أن التهدئة يجـب أن        " حماس"التصريحات التي صدرت عن بعض اإلخوة المسؤولين في         

  . يحافظ عليها بالقوة
وقد توصلنا في نهاية المطاف إلى مفاهيم عامة منها أن حر كة الجهاد اإلسالمي لن تقبل أن يتم اغتيـال                    

لغربية بأي حال من األحوال، وأننا سنرد على أي خرق اسرائيلي للتهدئة نعتقد أنه              مجاهديها في الضفة ا   
  .كان متعمدا

نحن ال نرد إذا استشهد أحد اإلخوة خالل عملية عسكرية، لكن اإلغتيال المتعمد مـع سـبق اإلصـرار                   
معـة النجـاح،    والدخول للبيوت والمهاجع واألماكن العامة التي يتواجد فيها مجاهدونا، كما حصل في جا            

وإذا تكررت حاالت من هذا النـوع، فإننـا         . بمدينة نابلس، يمثل عمليات قتل متعمدة مع سبق اإلصرار        
  .سنرد حتى من قطاع غزة

  ..اتفاق التهدئة يبدو اآلن أنه ال يطبق اسرائيليا•
  ..ـ بالتأكيد

  ؟..إلى أين تسير هذه التهدئة إذا•
وال نستطيع أن   . ، فهي متعثرة لم تلب الحاجات األساسية للناس       ـ أعتقد أن هذه التهدئة، حتى لو استمرت       

حـاولوا أن يظهـروا   " حمـاس "نقول أنها تهدئة بالمعنى الذي طرح في اإلعالم، خاصة وأن اإلخوة في     
وجود اتفاق كامل وشامل حول هذه التهدئة، وأن هناك خطوات الحقة تتبع في الطريق مثل فـتح معبـر             

  . عن قطاع غزةرفح، ورفع الحصار كامال
  .ما يجري اآلن على األرض يؤكد عكس ذلك

  ؟..بهكذا اتفاق" حماس"ما الذي يسر على اسرائيل خداع •
لقد اعتقدوا أنهم بهذه الطريقـة      . بأنهم اصبحوا هم السلطة في قطاع غزة      " حماس"ـ احساس اإلخوة في     

م السلطة، ونحن نخالفهم الـرأي      يمكن أن يوفروا مناخات حياتية أفضل للمواطنين بحكم أنهم اصبحوا ه          
نحن حالة مقاومة مفترض أن تكون المعابر مفتوحة باستمرار، ويفترض أن تتواصـل             . في هذا اإلعتقاد  

سواء من خـالل اإلختراقـات      ..المقاومة، خاصة وأن اإلسرائيليين يواصلون اعتداءاتهم على قطاع غزة        
داخل حدود قطاع غزة، وتحليق الطـائرات فـي         واإلغتياالت، وكذلك من خالل تقدم اآلليات العسكرية        

  .سماء القطاع، وتجريف األراضي الفلسطينية المزروعة وهدم المنازل
وهي متواجدة بقواتها اإلحتاللية في اراض ليست قليلة مـن  . اسرائيل تواصل خرق التهدئة بشكل مستمر   

  .قطاع غزة
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ية الفلسطينية، كان مـوقفكم هـو عـدم          حين اجريت اإلنتخابات التشريع    ٢٠٠٦يناير  /في كانون ثاني  •
  ؟..كيف تقيمون ذلك الموقف اآلن في ضوء التجربة العملية. جواز الجمع بين السلطة والمقاومة

على السلطة  ..ـ ما زالت قناعتنا كما هي، بأنه ال يمكن، أو أنه من الصعب الجمع بين السلطة والمقاومة                
  ..لو عليهم التزاماتالذين وقعوا على اتفاق اوس..استحقاقات واضحة

  ؟..والذين نجحوا في اإلنتخابات تترتب عليهم أيضا التزامات•
ـ الذين نجحوا في اإلنتخابات عليهم أيضا بحسب عباس واإلسرائيليين أن يلتزمـوا باإلتفاقـات التـي                 

  ..سمحت لهم بأن يشاركوا في اإلنتخابات
  ؟..اتهم الحياتيةلقد أصبحوا مسؤولين عن حياة الناس ومتطلب..ليس هذا فقط

وأن يتكيفوا مـع  . بالتالي الوضع الموجودين فيه يفرض عليهم ـ على ما أعتقد ـ تقديم بعض التنازالت  
  .المجتمع الدولي، ومع المطالب اإلسرائيلية، حتى يظلوا يلبوا حاجات الناس

غزة بتلبية حاجات   أنا أعتقد أن اسرائيل كانت ملزمة خالل الفترة التي كانت توجد فيها سلطة عباس في                
كانت اسرائيل تـدفع ثمـن      . الناس، حتى في حالة وقوع عمليات عسكرية فلسطينية من فصائل مقاومة          

اإلتفاق الذي وقعته مع السلطة الحاكمة، ولم تكن تستطيع أن تترك من وقعت معهم اإلتفاقات، وتتهـرب                 
  .من التزاماتها العقدية

وعندما تذهب السلطة التي وقعت     . لتزاما اسرائيليا بحماية السلطة   كان التزام اسرائيل بفتح المعابر يمثل ا      
اسرائيل معها اإلتفاق، فبالتأكيد  أنها ستشعر أنها حرة وغير ملزمة بفتح المعابر لتلبية احتياجات الناس،                
وأنه يمكنها محاصرة قطاع غزة تحت عناوين مختلفة منها أن المجتمع الغزي مجتمع ارهـابي تحكمـه                 

  . رهابية، ويمكنها بالتالي الحصول على شرعية دولية إلجراءاتهامنظمات ا
إلـى أيـن    .. في قطاع غزة مع المجتمع الدولي، كلما ازداد افتراقها عنكم         " حماس"كلما تكيفت سلطة    •

  ؟..يمكن لهذا اإلفتراق أن يصل
 أقـول أن    أنـا ال  . هي التي تستطيع أن تتحدث عن هذا التكيف وحجمه، أو عن عدم التكيف            " حماس"ـ  

وطالمـا  . تكيفت، لكن أقول أن هناك استحقاقات يفترض أن يلبيها أي طرف في موقع الـسلطة              " حماس"
) يضم اليـاء  (اآلن في موقع السلطة، فهناك أطراف أخرى سوف تتفاوض معها، وبالتالي يعتقد             " حماس"

 يوجد هنـاك خطـر علـى        وعلى ذلك . أن المعادلة لن تكتمل نظريا إال بتقديم تنازالت من قبل الطرفين          
  .ويوجد خطر ويوجد قلق من أن يتم تقديم بعض التنازالت السياسية. الوضع الفلسطيني

  ؟..تكتيكيا في هذه الحالة" حماس"هل سيظل خالفكم مع •
لدينا رؤية استراتيجية واحدة، ونقف على أرض       " حماس"ـ نحن حتى هذه اللحظة نتحدث عن أننا نحن و         

  ..واحدة
  ..تقبال مجهوالوتواجهون مس•

مدركون على المستوى النظري ما  قد يواجهونه في المـستقبل،           " حماس"أنا أعتقد أن اإلخوة في      ..ـ ال 
  "..حماس"لكن على المستوى العملي التجربة سوف تثبت إلى أي مدى يمكن أن نستمر سويا مع 

  ؟..ما هو الحل الذي ترونه لهذه األزمة المتفاقمة ككرة الثلج في قطاع غزة•
ـ  ما يخيف وما يقلق أن الوضع الحالي سيوصلنا إلى انقسام وافتراق تاريخي كامل وشامل بين غـزة                   

  .والضفة الغربية
  ؟"..حماس"بينكم وبين ..وكذلك بين غزة وغزة•

بمعنـى أنـه    ..المقلق هو أن يكون هناك انقسام تاريخي تترتب عليه اشياء أخرى          . هذا غير مقلق  ..ـ ال 
سرائيل كانت تفكر تاريخيا بأن تتنازل عن قطاع غزة لمصر، وأن تتنازل عما يتبقى              يجب أن ندرك أن ا    

وهذا يعطي أطراف كثيرة فرصة للعمل على إزالة فكرة اقامة دولة فلسطينية            . من الضفة الغربية لألردن   
  .في الضفة والقطاع من عقول الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                   ١١٤٧:         العدد                  ٢٣/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 هنالك بعد نظر يمكنه أن يسبر غوره، هـو مـا            هذا المشهد الضبابي القاتم الذي ال نستطيع القول أن        •
يدفع جون مكين المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة األميركية ألن يتبنى ـ كما كـشف مستـشاره    

كما أن هناك من يفكر في أن .. روبرت كاغان ـ فكرة حل القضية، واقامة دولة فلسطينية داخل األردن 
، وفرض الخيار األردني على الضفة الغربية، وعودة قطاع         يتولى األردن ومصر حل القضية الفلسطينية     

  ؟..هل لديكم مثل هذه الرؤيا، ومخاوف منها. غزة مرة أخرى للسيادة المصرية
وأنا أعتقد أنه ال يوجد أيضا      . وهناك مخاوف من أن ال تقام دولة فلسطينية       ..ـ المخاوف موجودة تاريخيا   

  .. خطاب جورج بوش الرئيس األميركيوعود بإقامة دولة فلسطينية بما في ذلك في
  ..هو تحدث عن رؤيا دون أن يقدم أي وعد•

بـوش كـان يتحـدث عـن       . أنا أعتقد أن رؤية بوش ال تنص على اقامة دولة فلسطينية مستقلة           ..ـ نعم 
مراحل، وحسب سلوك المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بعد ذلك أن يتم البحث في الوضع الجغرافي، وهذا               

  .األردن ومصر..كاني وعالقته مع دول الجوارالعدد الس
  .لكن رؤية بوش ال تتحدث بشكل محدد عن اقامة دولة فلسطينية

    ١٩/٧/٢٠٠٨  
  
  "!!المعضلة والحل...الحوار الوطني " .٥٣

  غازي حمد.د
 -بشكل أكثر جدية     –بدأت تقريبا   ،   في الحوار الوطني   - وأحيانا مملة    –كفلسطينيين لدينا تجربة طويلة     

 عامـا دون أن يقـدم أجوبـة         ١٨ألكثر مـن     - والزال   – بمعنى أن الحوار امتد      ،داية التسعينات منذ ب 
خصوصا سؤال العامة المنتشر على     ،  جوهرية على األسئلة التي تقضي مضاجعنا طوال عقود من الزمن         

األفـضل  وما هي اإلستراتيجية والتكتيك      ..وعلى أي برنامج نلتقي؟    " ..إلى أين نحن ذاهبون؟   "كل لسان   
  وكيف نحصن الجبهة الداخلية من أي صراع أو اقتتال؟؟ ..إلدارة الصراع مع االحتالل

أولهما تشخيص سـريع الزمـة الحـوار        ،  حتى ال أدخل القارئ في متاهة فأنني سأركز على محورين         
وضـع تـصور لكيفيـة نجـاح         : وثانيهما ،"طول عمره "الفلسطيني ولماذا لم يسجل نجاحا ملموسا رغم        

  .ارالحو
  

  أين تكمن مشكلة الحوار؟
إن الحوار الفلسطيني نشأ من أتون أزمة عميقة ألمت بالساحة الفلسطينية السيما بعد ولـوج فـتح إلـى                   
معمعة العمل السياسي اثر مؤتمر مدريد ومن بعده اتفاق أوسلو والذي اوجد شرخا سياسيا عميقـا بـين                  

لكن سبق ذلك أزمة أعمق واعقد وهي أزمة ضعف         ،   لم يجسر حتى اللحظة    ،القوى والفصائل الفلسطينية  
والتي صاحبت مسيرة الحوار الفلـسطيني      ،   الثقة بين قطبي المشروع الوطني فتح وحماس       - أو انعدام  –

 وظللت كل جوالت الحوار بسحب قاتمة وغير مريحة بالرغم من بعض الومضات هنـا               ،حتى يومنا هذا  
  !!.وهناك

ر والتربص والتنافس الحـاد خـصوصا فـي الثمانينـات وبدايـة             لقد غلب على عالقة الحركتين التوت     
، وفي أوقات معينة حدثت اشتباكات ومواجهات سواء في حرم الجامعات أو في أماكن أخرى             ،  التسعينات

وهذا يعود بالدرجة األولى إلى التربية والتعبئة الحزبية الضيقة واإلعالم المحـرض وعـدم االعتـراف                
  .باألخر

إلى ما هو أحسن في فترة االعتقاالت في السجون اإلسرائيلية حيـث نـشأت عالقـات                ربما تبدل الحال    
لكن مع توقيـع اتفـاق      ،  وتفاهمات واحتكاكات مباشرة ألول مرة أدت إلى فتح آفاق للتفاهم بين الطرفين           

 وبالرغم من أن الطرفين تحاورا    . أوسلو وقيام السلطة عادت سياسة التوتر واالحتقان والصدام من جديد         
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في القاهرة ثم الخرطوم وصنعاء إال أنهما لم ينجحا في وضع أسس لعالقة تعايش بل غلب عليها كيفيـة                   
  .تجاوز األزمة

وبـدل أن يـتم     ،  السلطة كانت تريد لمشروعها السياسي أن ينمو ويكبر وحماس رأت فيه خطرا داهمـا             
 عن قواسم مشتركة ومساحات     التحاور في كيفية معالجة هذا التعارض من خالل رؤية إستراتيجية وبحث          

فكانت أحداث مسجد فلسطين ثم اعتقاالت      ،  لاللتقاء والتوافق قفز الصدام إلى المسرح ليكون سيد الموقف        
 بـدأ   - صاحبه شك عميـق    - وهو خوف    ،خوف كل منهما من اآلخر    " عقدة"وترسخت حينها     ،٩٦عام  

  "!!انا مريداشيط"يشق طريقه ويكبر مع كل حدث وينمو مع كل خالف حتى أصبح 
مع األسف فان المعالجة لهذه األزمة لم تأخذ طابعا جذريا واستراتيجيا في معالجة هكذا تعارض بل تـم                  

" وعفا اهللا عما سلف   " لذا فإنها غالبا ما كانت تحل من خالل جلسة مصافحة            ،التعامل معها بسطحية كبيرة   
 ،ت المـشاكل وتـضخمت أالزمـات       ومن هنا كثرت الهموم وكبـر      ،أو معالجة بعض القضايا الفرعية    

ليخرج من القمقم مرة أخرى فنسارع بإغالق الفوهة بأصـابعنا          " شيطان الصدام "وسرعان ما كان يعود     
  !!.الضعيفة المنهكة لكنه وصل إلى مرحلة أن حطم القمقم وخرج منه

ل االعتقاالت  لحل مشاكلها مع حماس من خال     " الخيار األمني   "السلطة كانت تميل في غالب األحيان إلى        
 ،فيما قابلت حماس ذلك بردود أفعال مستعجلة وغياب رؤية واضحة في التعامل مع السلطة             ،  والمداهمات

  .ومن ثم تباعدت الهوة بين الطرفين شيئا فشيئا
وواضح أن كال من فتح وحماس لم يفهم اآلخر ولم يصغ إليه إصغاء من يريد التوصل للحقيقة والبحـث                   

فـي كـل    "تسجيل النقاط   "وغلبت سياسة    ..تفاق ولم يتسلح بالصبر والعفو المطلوب     عن الحلول ونقاط اال   
  !!المباريات بين الطرفين

ثم قفـز إلـى كيفيـة       ،  في فترة ما كان الحوار ينصب على كيفية معالجة عالقة كل من حماس والسلطة             
 سجون الـسلطة ثـم      ثم جاءت فترة تركز فيها الحوار على إخراج المعتقلين من         ،  ترشيد العمل العسكري  

  .جرى حوار حول دخول حماس والجهاد منظمة التحرير
 انبلج أول حوار سياسي جدي تمخض عن توقيع وثيقة آب والتي كانـت أول محاولـة                 ٢٠٠٢في بداية   

 ..غير أنها لم تصل إلى درجة االلتزام به وظلت حبرا على ورق           ،  لصياغة رؤية سياسية وطنية جماعية    
 مستنـسخة عـن الحـوارات       – إلى حد ما     – وكلها كانت    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ثم جاءت حوارات    

فال هي عالجت جذور األزمة وال نجحت في وقف سيل الدم الفلسطيني وصبغ المجتمع بـصبغة                : السابقة
صحيح أن وثيقة الوفاق الوطني كانت احد أهم نتائج الحوار الوطني لكن هذه الوثيقـة                .المواجهة الحتمية 

 كمـا   ، الساحة الفلسطينية من سفك الدم والتحريض المباشر وتعميق الهوة أكثر فأكثر           لم تمنع ولم تحصن   
السؤال  (، لم تنجح في زحزحة ملف منظمة التحرير قيد أنملة في طريق التطبيق العملي             ٢٠٠٥أن اتفاقية   

  )لماذا نتحاور ثم نوقع االتفاقات والوثائق ثم ال نلتزم بها ؟؟: إذن 
 والتي هي فـي نظـري منبـع         ، أبدا قضية أزمة الثقة بين حماس وفتح       -بعمق-قشكما أن الحوار لم ينا    

إذ أن غياب الثقة سول لكل فريق بان اآلخر يريـد           ،  األزمات وأم العلل التي أصابت المجتمع الفلسطيني      
، وهو أمر لم يكن صحيحا الستحالته منطقا وعقال وواقعـا         ،  القضاء عليه وإقصاءه عن الساحة السياسية     

ما فسر أن الحوار لم ينجح في وقف هذا السيل العارم الذي طفا في نهاية األمر ليصل إلى ذروتـه                    وهذا  
  .٢٠٠٧في أحداث يونيو من عام 

على كل منـاحي الحيـاة سياسـيا واقتـصاديا          " حرب االستقطاب "لقد انعكس غياب الثقة بين الفريقين و      
 بـل وأثـر بقـوة علـى         ،وفتح آفاق للمستقبل  واجتماعيا وزعزع قدرة المجتمع على االستقرار والتنمية        

المسيرة الفلسطينية نحو التحرر واالستقالل وجعلها في كثير من األحيان تقف أو تتعثر أو تتعارض مـع                 
  .نفسها في حالة اقرب إلى الشلل
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 وال  ،)فهذا طبيعي في كل دول العـالم      (مخطئ من يعتقد بان سبب األزمة هو تعارض البرامج السياسية           
 لكن الناظم لكل هذه الخالفات الحزبيـة ينبغـي أن           ،ولة من الدول من برامج مختلفة ومتعارضة      تخلو د 

!! تكون المصلحة الوطنية الكبرى التي يمكن أن تشمل تحت مظلتها الكبيـرة كـل الخالفـات الجزئيـة                 
 ولألسف فان المصلحة الوطنية الكبرى حوكمت من خالل منظار حزبي فصائلي ومن ثم صار االختالف              

  !! بدل أن تكون هي األم التي تلم الجميع في حضنها،عليها عميقا وكبيرا
إن عقدة التخوف والشك والتحزب والتمترس وراء البرامج الفصائلية خلقت فجوة هائلة كبرت ونمت مع               

لقد شاركتُ في العديد من الجلسات التي جمعت قيـادة الطـرفين            . تبدل المواقع في السلطة والمعارضة    
 لكـن يبـدو أن      ، حتى على المـستوى الشخـصي      ، كثير منها أجواء صافية وعالقات جيدة      وشهدت في 

لم تكـن تـصلها هـذه الـروح     ) خصوصا العسكرية منها(الصفوف الخلفية والقاعدة لكل من الحركتين      
  .االيجابية وظلت تعيش ثقافة مختلفة قائمة على التحزب والتعصب ونكران اآلخر والتربص به

مصاب بأمراض وعلل من قمة رأسه حتى أخمص قدميه وإذا لم يقـدم الـدواء الـشافي                إن الحوار ذاته    
  !!الكافي فسيظل شيخا هرما عليال نستنهضه فال يقوم ونستغيث به فال يسمع

  
  لكي ينجح الحوار

 ...ال عودة لحوارات تنزع فتيال أو تحل مشكلة عارضة        !! ينبغي للحوار هذه المرة أن يكون مختلفا تماما       
 "..عض األصابع "ال عودة لحوارات     ...دة لحوارات تقوم على انتزاع حق من طرف لصالح آخر         ال عو 

ال عـودة لحـوارات      ...وال عودة لحوارات ال تقوم على الرغبة الجادة والنية الصادقة والعقول المتفتحة           
 الـشك   ال عودة لحـوارات تقـوم علـى        ...تعيدنا إلى الفوضى واالنفالت وغياب القانون وسفك الدماء       

يجب أن نطوي هذه الصفحة السوداء التي جللتنا جميعا ونفتح صفحة           .... وافتراض سوء النية في اآلخر    
  !!بيضاء نقية الشية فيها

ثـم   ..إن القاعدة الرئيسة التي يجب أن تحكم نتائج الحوار الوطني هو أن الشعب والقضية هما الرابحان               
ثم إن كل األطـراف      ..ابات فصائلية او مكاسب ضيقة    إن المصلحة الوطنية يجب أن تتغلب علي أي حس        

هنا ال ينبغي التشدد إال في الحق       (يجب أن تكون مرنة إلى أقصى حد فيما بينها لتحقيق المصلحة الوطنية             
يجب أن نحارب ونتجادل ونرفع صوتنا فقط لمصلحة الوطن والـدفاع عنـه              )...وطلب المصلحة العامة  
  .وعن كرامة مواطنيه

 وال ينبغي أن تسرق منا وقتنا وجهدنا        ،ليست هي ميدان الصراع الرئيس    ) كل مزاياها وعيوبها  ب( السلطة
الوطن والقضية   ...لكي نتعارك على المقاعد أو عدد الموظفين أو توزيع الصالحيات أو تقاسم الوظائف            

  !اكبر بكثير مما تظنون
ـ               ن خـالل خنقـه باالتهامـات       ينبغي لكل طرف أال يضع همه أن يحشر الطرف اآلخر في الزاويـة م

بل يجب أن نفكـر      ..والتشكيكات ألنها سياسة عقيمة توسع الهوة وتزيد الجفاء وتباعد من فرص االلتقاء           
كي يصطف فـي المـسار      " الطعم" بل ونقدم له     ،كيف نساعده ونأخذ بيده ونجره جرا إلى ساحة الحوار        

وقاعـدة   ".. تعينوا الشيطان على أخـيكم       ال"خذوا بقاعدة    ..الصحيح بعيدا عن الضغوطات واالغواءات    
  "...أقيلوا ذوي العثرات "وقاعدة  "..خذوا بأيدي إخوانكم "

 من  ، خصوصا بين الحركتين الكبيرتين    ،يجب أن يقوم الحوار على الجسر المركزي وهو بناء الثقة         : أوال
طنية تقوم على التعايش    خالل إعادة النظر في التربية الحزبية وتصحيح الخطاب اإلعالمي ونشر ثقافة و           

يجب االقتناع انه بدون حل هذه المعضلة فستظل األزمة تترعرع وتكبر كمـا        .والتسامح وتكامل البرامج  
  ...السرطان الذي ال يبقي شيئا إال نهشه وامتص الحياة منه

 ان الحوار الشمولي يمنح الحلول مظلة وطنية جماعية ويمنحها قوة دفـع كبيـرة فـي التطبيـق                 : ثانيا
صحيح أن هنالك خصوصية في بعض القضايا بين فتح وحماس لكن يبقى الحوار الشامل أكثر                .وااللتزام
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نريد أن نجلس على طاولة واحدة إخـوة ولـيس خـصوما أو              .أكثر قبوال وأكثر بهجة    ..ضمانة للنجاح 
  .أندادا
ضايا الرئيـسة بـصورة      أن يركز على كيفية معالجة الق      ىبمعن،  يجب أن يكون الحوار استراتيجيا    : ثالثا

وينبغي أال ينجر ليقع في شباك القضايا الهامشية والفرعية التي تستنزف الوقت والجهد             ،  عميقة وواضحة 
  .بال طائل

قد يكون من الصعب علينا أن نفتح الملفات مرة واحدة لكن يمكن ترتيب األولويات وتقديم األهم والتدرج                 
  :واهم تلك القضايا .في معالجة التحديات

الطـالق  "إدارة الصراع مع االحتالل من خالل رؤية شمولية تجمع بين السياسة والمقاومـة ونبـذ                ) أ (
   كذلك معالجة ملف منظمة التحرير،بينهما "الكاثوليكي

صياغة العالقات الداخلية على أسس من االحترام والتعاون نبذ العنف ومعالجة كل الخالفات مـن               ) ب( 
  خالل الحوار

ظام السياسي على قاعدة المشاركة وتحقيق المصالح الوطنية بحيث تكون سلطة قوية وقادرة             بناء الن ) ج (
  ونافذة وتعمل ضمن النظام والقانون

بناء مؤسسة أمنية مهنية وفعالة تلبي تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني في األمن واالسـتقرار              ) د (
  وحماية نسيجه االجتماعي

ألنـه   ....حوارات ينبغي أال نقضي عمرنا في حوار يتلـوه حـوار         " نيمدم"حتى ال نكون    : نقطة أخيرة 
مطلوب منا أن ننتهي من مرحلة الحوارات وننتقل إلى مرحلة البناء والتعمير والتطوير في كل منـاحي                 

  .يجب أن نختصر المسافة الن عامل الزمن ليس في صالحنا ...حياتنا خصوصا مشروعنا الوطني
  ٢٢/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  مجلس وطني فلسطيني باالنتخاب .٥٤

  ياسر الزعاترة 
في بيان بالغ األهمية وقعته شخصيات وهيئات فلسطينية في الشتات، تمت الدعوة إلى انتخـاب مجلـس                 

وتوجـه   .وطني جديد يمثل إلى جانب المجلس التشريعي وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخـارج             
 بعقـد اللجنـة التحـضيرية       ٢٠٠٥اتفاق القاهرة لعـام     "طالباً إياه بتفعيل    البيان إلى الرئيس الفلسطيني م    

بمشاركة فاعلة من ممثلي فئات الشعب الفلسطيني الفاعلة في الوطن          "، وذلك   "النتخاب مجلس وطني جديد   
يشارك هؤالء أيضاً فـي الحـوار       "، كما دعاه إلى أن      "والمهجر وتلك التي ال تنتمي إلى فصائل وأحزاب       

فلسطين في يـد الـشعب      "، على اعتبار أن مصير      "بين األطراف المتخاصمة في غزة ورام اهللا      الوطني  
كل من يتجاهل مطالب الشعب الفلسطيني باعتمـاد        "وحذر البيان    ".الفلسطيني كله وليس فئة محدودة منه     

ـ       "، كما حذر    "االنتخاب قاعدة الختيار مجلس وطني فلسطيني جديد       ودة كل من يضمر التخلي عن حق الع
الحفاظ على منظمة التحرير، كمرجعية مقبولة تمثل الجميع، مرجعيـة          "، داعياً إلى    "لالجئين الفلسطينيين 

قادرة على تخطي اتفاق أوسلو وتجاوزه، ومرجعية قادرة على تدعيم مسار المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي              
وأكد ". وضة على كل أجيالنا   التي هي حق طبيعي وقانوني من حقوق شعبنا، وواجب من الواجبات المفر           

كل من ال يحرص على هذه الصفة الجامعة التمثيلية لمنظمة التحرير، سيعزل نفسه عـن               "البيان على أن    
الشعب الفلسطيني، وسيتحمل مسؤولية تقسيم وحدته ونضاله، التي بنيت بالدم والعرق وبجهـد جمـاعي               

 ألف شخصية وجمعية فلسطينية تمثـل قطاعـات         وقد وقّع البيان من أكثر من      ".للشعب الفلسطيني بأكمله  
واسعة من الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، األمر الذي يعني تمثيل البيان للشريحة األوسع مـن                 

   .بين أبناء الشتات الفلسطيني
يأتي البيان في ظل أحاديث متكررة تتعلق بإمكانية عقد مؤتمر وطني فلسطيني بمن حضر من أجل تعيين             

اء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدل الذين وافتهم المنية، مع تهرب واضح من دعوات الحوار                أسم
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 التي نصت على إعـادة تـشكيل        ٢٠٠٥للم الشمل الفلسطيني، واألهم في ظل تجاهل لمقررات القاهرة          
مـن خـالل    منظمة التحرير على أسس جديدة كي تكون ممثلة لسائر فئات الشعب الفلسطيني، وبالطبع              

االنتخاب في األماكن التي يمكن إجراؤها فيها مع التوافق على صيغ أخرى للمناطق التي يتعـذر فيهـا                  
هناك أيضاً ما يتعلق بحق العـودة الـذي تقـول سـائر              .االنتخاب، وبما ال يخل بمبدأ التمثيل الحقيقي      

رقام هامشية في إطار ما يعرف      المؤشرات إنه خارج التداول في المفاوضات مع اإلسرائيليين، باستثناء أ         
 فـي   ٦٠بلم شمل العائالت، األمر الذي ينبغي التصدي له بقوة، بخاصة في الشتات الذي يمثل حـوالي                 

والحال أن بؤس الوضع الفلسطيني ال يتمثل فقط في االنقسام الواقـع             .المئة من عموم الشعب الفلسطيني    
ياب اإلجماع على برنامج ناجع في ظل الفشل الذريع         بين غزة ورام اهللا كما يردد البعض، ولكنه يشمل غ         

   .لمسار المفاوضات، وفي ظل تصاعد منظومة االستيطان والعدوان والحصار على شعبنا الفلسطيني
إن وجود إطار مرجعي حقيقي للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج سيعني إمكانيـة مناقـشة سـائر                 

بعينها بالقرار كانت حتى قبل سنوات قليلة متناقـضة مـع مـسار             الملفات الكبيرة بعيداً عن استفراد فئة       
المقاومة الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني في انتفاضة األقصى، بمن في ذلك قيادة منظمـة التحريـر                 

ولعل من أهم الملفات التي يمكن وضعها للنقاش هي تلك المتعلقة بمصير هذه الـسلطة التـي                  .التاريخية
مة االحتالل، وأنها تزور حقيقة الصراع الذي كان صراعاً بين محتلين وشعب واقع            ثبت أنها مصممة لخد   

اإلرهاب بحق األخرى، أيـاً     ) الفلسطينية(تحت االحتالل، فتحول إلى صراع بين دولتين تمارس إحداهما          
يل سيحيل  يكن األمر، فإن المحطة األولى هي اإلطار الذي يمثل الجميع، فهل يقبل القوم شيئاً من هذا القب                

على األرجح قرار الشعب الفلسطيني إلى غالبية ال تؤمن ببرنامجهم القائم علـى التفـاوض واسـتمرار                 
  .التفاوض، ولو إلى يوم الدين، مع الحفاظ على سلطة مصممة لخدمة االحتالل؟ نشك في ذلك
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  ! سنمارجزاء .٥٥

  مكرم محمد أحمد
 "سرائيلإ"المصرية التي تدفع مصر الي االستمرار في وساطتها بين حماس و          ال أعرف ما هي المصلحة      

لإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط لقاء اإلفراج عن عدد كبير من االسري الفلـسطينيين تقـدرهم                 
حماس بأكثر من ألف أسير بينهم عدد من الشخصيات الفلـسطينية البـارزة الموجـودة فـي الـسجون                   

 "سـرائيل إ"ا كانت حماس تعتقد بالفعل أن الوسيط األلماني الذي أنجز اتفاق حـزب اهللا و               اذ ،االسرائيلية
 ال تستطيع مصر القيـام      "سرائيلإ" ىويستطيع أن يمارس ضغوطا عل    , !يمكن أن يعطيها شروطا أفضل    

 للحـصول علـي     "إسرائيل" ى؟ وأن مصر كما يقول قادة حماس ال تمارس تأثيرها بالقدر الكافي عل            !بها
  !فضل النتائجأ

 وبدونه يمكـن  ، أن مصر تستفيد من هذا الدور الذي تلعبه في هذه القضية،ومع األسف تفهم حماس خطأ  
 وهو كالم عبيط ينم عن مجرد رغبة صغيرة فـي ابتزازالموقـف             ،أن يتأثر دورها ومكانتها في المنطقة     

ق رابين شهادة ميالد قبل ثالثـة        ألن حماس الحديثة العهد بالقضية الفلسطينية منذ منحها اسحا         ،المصري
 والتي تجاهد وتناضل من     ، وتقسم وحدة الصف الفلسطيني    ، لفتح عقود من الزمان كي تكون طرفا مناوئاً      

 ليست ولن تكون ابدا في      ، حركتها االنفصالية في غزة وضرب وحدة الشعب الفلسطيني        ىأجل االبقاء عل  
 ألن الدور المصري تثبتـه وقـائع وتـضحيات          ،مه الدور المصري أو تقيي    ىموقف يمكنها من الحكم عل    

 كما يسجله تاريخ مشرف لم تحـاول مـصر          ، إنكارها اشد الجاحدين خسة ونكرانا     ىجسيمة ال يقدر عل   
 أو يكون لها تنظـيم فلـسطيني        ، الشعب الفلسطيني أو تختار بدال منه      ىخالله ان تفرض ارادتها ابدا عل     

 فلسطينية ليست في الحقيقة أكثر من فـروع ألجهـزة أمـن              كما هو الحال مع تنظيمات     ،يعمل لصالحها 
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 بل لعل مصر كانت تعرف مسبقا أنها يمكن أن تلقي جزاء سـنمار مـن بعـض األفـراد أو                     ،!خارجية
  . ثقة من حسن تقدير الشعب الفلسطيني لتضحياتها الجسيمةى لكنها كانت دائما عل،الفصائل

 ألف أسير فلـسطيني موجـودين فـي سـجون           ١٩ وقد يكون من حق حماس أن تأمل في اإلفراج عن         
 وقد يكون من حقها أن ترفع سقف مطالبها بعد صفقة األجداث التي أبرمها              ، لقاء الجندي جلعاد   "سرائيلإ"

 وأظن أن مـن حقهـا أن      ، والتي أعادت سمير قنطار وأربعة من زمالئه األحياء        "سرائيلإ"حزب اهللا مع    
 الـذي  ،تجرب ذلك بدال من محاولة ابتزاز الموقف المـصري  وعليها أن ،تطلب وساطة أي طرف تريد   

 ألن حمـاس تريـد أن       ،كان قبل صفقة حزب اهللا موضع امتداح وثناء كل قادة حماس ولكنه تغير فجأة             
  . العالم كله لقاء الجندي جلعاد شاليط إضافة الي فتح معبر رفحىتحصل عل

ح بصورة منتظمة ومـستمرة رهـن باتفـاق          أن فتح معبر رف    ،وما ينبغي أن تفهمه حماس بوضوح بالغ      
 التزاما من جانب مصر بالشرعية الفلسطينية والزامـا         ،إعادة وحدة الصف الفلسطيني   ى  حماس وفتح عل  

 لكن ذلك ال يعجب حمـاس التـي تريـد تكـريس             ،للطرفين بالعمل علي توحيد جبهة الداخل الفلسطيني      
  .لن تقوموضعها االنفصالي في غزة في إمارة منفصلة لن تنهض و

  ٢٣/٧/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  

   شعًب ودولةً وداليه .٥٦
  سليم الحص.د

في السنوات التي أعقبت نكبة فلسطين كان العداء العربي لليهود في حال من الغليان، فكانت مقولة قذف                 
اليهود في البحر من الشعارات الرائجة في اإلعالم العربي ومن المسلّمات في توجهات اإلنسان العربي،               
إال أن هذا المنحى من التفكير تبدل مع الزمن وبات اليوم من المسلمات أن العـرب يرفـضون الكيـان                    
الصهيوني رفضاً قاطعاً، وأضحى المشروع العربي يتمحور على استعادة وحدة فلسطين وطناً يتـساكن              

 فـي التفكيـر     هذا التحـول  . فيه العربي واليهودي مع حفظ حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم          
  : العربي يعود إلى جملة عوامل واعتبارات

 ال يقول إن المسلمين يناصـبون       القرآنميز اإلسالم بين منزلة اليهود ومنزلة المسيحيين، ويالحظ أن          فقد  
وهكذا في العصر الحـديث،     . اليهود العداء، وإنما قال فعلياً إن اليهود هم الذين يناصبون المسلمين العداء           

 يكونوا هم الذين اعتدوا على اليهود، بل اليهود هم الذين شنواً حرباً على العـرب، فتقـاطروا    فالعرب لم 
على فلسطين من كل أصقاع الدنيا مدججين باألسلحة الفتاكة فاقتلعوا العرب من ديارهم وحلـوا محلهـم                 

  . فيها
وطن موحـد عاصـمته     إن تطور التفكير العربي مع الزمن بحيث غدا العربي يتقبل مساكنة اليهود في              

 لم يكن نتاج صدفة أو مزاجية، وإنما نتاج منطق فرض نفسه            ،القدس مع حفظ حق العودة لجميع الالجئين      
فحركة الهجرة بين الشعوب أضحت من معطيات الواقع        . في ظل المعطيات التاريخية والدولية المعاصرة     

يعيشوا في بالد االغتراب، وبيـنهم      وكم من العرب هجروا األرض العربية ل      . الدولي في الوقت الحاضر   
. آالف يقيمون في دول األميركتين، وأيضاً في أقطار أوروبا، وكذلك في بلدان الشرق األقصى وأستراليا              

فإذا كان الغرب يتقبل المهاجرين العرب وكذلك الشرق، فلماذا ال يتقبل العرب الوافـدين اليهـود إلـى                  
  فلسطين العربية؟ 

رة اختراق للحدود وتداخل بين أقطار العالم أجمـع علـى مختلـف الـصعد               وظاهرة العولمة هي ظاه   
والعرب . االقتصادية والمالية والسكانية، وهي ظاهرة تعاظمت خالل الفترة األخيرة وما زال مدها يتنامى            

. من حقهم أن يدرأوا عن أنفسهم أخطار العولمة ولكنهم ال يستطيعون عزل أنفسهم كلياً عـن مفاعيلهـا                 
إن . العولمة، على الصعيد السكاني، تتبدى في أجلى صورة في بعض أقطار الخلـيج العربـي              وظاهرة  
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وما يصح على سائر األقطار العربية يسرِ، ربمـا         . زمن القوقعة والعزلة المطلقة قد ولّى إلى غير رجعة        
  . في شكل أسطع، على فلسطين

ربي إلى جانب اليهـودي، فـإن الدولـة         إذا تحقق المشروع العربي فاستعادت فلسطين وحدتها لتضم الع        
وهذا في ذاته سيكون من شأنه إحداث تبدل جذري في نظرة كثير            . الصهيونية تكون قد زالت من الوجود     

من اليهود إلى فلسطين، خصوصاً أن عودة الالجئين العرب إلى ديارهم ستجعل كفة العرب في فلسطين                
لرجحان في كفة العرب على حساب كفة اليهود بـالنظر          هي الراجحة، كما أن المستقبل يمنّي بمزيد من ا        

هـذا الواقـع    . إلى أن معدل التكاثر الطبيعي في الجانب العربي هو أعلى كثيراً منه في الجانب اليهودي              
وسيكون من جراء ذلـك تزايـد       . سيدفع بكثير من اليهود إلى تغيير نظرتهم إلى فلسطين كوطن يهودي          

م إلى فلسطين وكذلك استنكاف المزيد منهم عن اسـتثمار مـدخراتهم فـي              االنكفاء بين اليهود عن القدو    
ومما يذكر أن مسلسل االنتصارات التي سجلتها المقاومة اللبنانية علـى إسـرائيل والـصمود               . فلسطين

األسطوري الذي سجلته المقاومة الفلسطينية في وجه أعتى قوة في الشرق األوسط، كان لهما فعلهما فـي       
لهجرة واالستثمارات إذ تزعزعت ثقة اليهود بمستقبل فلسطين كوطن يهودي، فإذا بمنسوب            تعديل ميزان ا  

فال غرابة في أننا بتنا للمرة األولـى        .  يغلب على منسوب الهجرة الوافدة     "إسرائيل"الهجرة الخارجة من    
  . نسمع بأن الكيان الصهيوني إلى زوال إن عاجالً أم آجالً

 جاء فيه أن نائب الرئيس      ٢١/٧/٢٠٠٨نبأ ورد في الصحف الصادرة في       حداني إلى كتابة هذه السطور      
اإليراني إسفنديار رحيم مشائي نفى ما تناقلته بعض وكاالت األنباء من تصريحات نسبت إليه عن وجود                

وإذ أكد أنه لم يصرح بـأن       . عالقات صداقة مع الشعب اإلسرائيلي، مؤكداً أن بالده لن تعترف بإسرائيل          
إن من مفاخر الـشعب اإليرانـي أنـه ال          : راني صديق للشعب اإلسرائيلي، فإنه أردف القول      الشعب اإلي 

  . يضمر العداء ألي شعب
هذا مثال واضح على االلتباس الذي قد يعتري الحديث عن الـشعب اليهـودي بالتمـايز عـن الدولـة                    

نتعـايش مـع الـشعب      . نحن لسنا ضد اليهود كشعب، لكننا ضد الدولة الصهيونية إسرائيل         . الصهيونية
  . "إسرائيل"اليهودي في فلسطين وال نتعايش مع دولة تسمى 

ويحضرني مثال آخر في كالم سمعته من المناضل الكبير، األسير العائد سمير القنطار، إذ أصـر فـي                  
حديث متلفز على تبرئة نفسه من مقتل طفلة يهودية في العملية التي نفذها يوم أصيب بعدة رصاصـات                  

إن التعفف عن قتل طفلة يهودية يـنم        . به أن يقضي في الزنزانات اإلسرائيلية نحو ثالثين سنة        وكان نصي 
  . عن تمييز بين اإلنسان، وبالتالي الشعب، اليهودي، من جهة، والدولة الصهيونية من جهة أخرى

نوويـة،  نحن ندعو أن ال يكون لدينا، نحن العرب، قنبلـة           .  تمتلك أكثر من مئتي رأس نووي      "إسرائيل"
وإيران ماضية قدماً في تخصيب اليورانيوم توصالً إلى تطوير الطاقة ألغراض سلمية، وليس إلى تطوير               

فـضميرنا،  . ولو كنا نمتلك قنبلة نووية لما فكرنا لحظة في استخدامها ضد الشعب اليهودي            . قنبلة نووية 
  .  مجرم وبريءكما ديننا، ينهياننا عن القتل العشوائي واإلبادة التي ال تميز بين

  ٢٣/٧/٢٠٠٨السفير 
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  :كاريكاتير .٥٧
  

  
  

  ٢٣/٧/٢٠٠٨القدس العربي   


