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  30  :كاريكاتير
***  

  
  ومن حقها الدفاع عن نفسها وأتمنى أن أكون المبشر بالسالم" إسرائيل" لـ القدس عاصمة:أوباما .١

الـديموقراطي النتخابـات     المرشح    أن رام اهللا محمد يونس    عن مراسلها في     ٢٤/٧/٢٠٠٨ الحياةنقلت  
 واالراضي الفلسطينية، العمل كـشريك      "إسرائيل"ـتعهد خالل زيارته ل    الرئاسة االميركية باراك اوباما،   

وكرر التشديد على العالقات    .  في حال انتخابه   "لن يضيع اي دقيقة   "بناء من اجل صنع السالم، مضيفا انه        
وكان اوباما وصل مساء اول من      .  التزامه الدائم ألمنها   ، متعهدا "إسرائيل"الخاصة التي تربط بين بالده و     

 حيث اجرى صباح امس لقاءات مع كل من الرئيس شمعون بيريز ووزيري الـدفاع               "إسرائيل"امس الى   
ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفني وزعيم المعارضة بنيامين نتانياهو، قبل ان يلتقي رئـيس الحكومـة                

  .ايهود اولمرت
مل بأن آ: "قوله، و"إسرائيل"التمسك الدائم بأمن "عن اوباما تأكيده مجددا " فرانس برس"نقلت وكالة و

وايد رفض الدولة العبرية . "حالل سالم دائم في المنطقةاكون شريكا فاعال، اكنت سناتورا او رئيسا، إل
ع من الصعب التفاوض م": التفاوض المباشر مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وقال

اكد اوباما موقفه بالنسبة الى القدس و. " في الوجود"إسرائيل"مجموعة ال تمثل امة وال تعترف بحق 
قلت . لم اغير موقفي، وما زلت اقول ان القدس ستكون عاصمة إسرائيل": ، وقال"إسرائيل"ـعاصمة ل

  .الفلسطينية لالراضي "لكنني قلت ايضا انها مسألة مرتبطة بالوضع النهائي. ذلك سابقا واكرره
قال انه  و مستوطنة سديروت، أمام قطاع غزة المحاصر،        أن أوباما زار  : ٢٤/٧/٢٠٠٨ السفير   وذكرت

، مبررا في هذا السياق العدوان اإلسرائيلي األخير على لبنان،          " في الدفاع عن نفسها    "إسرائيل"يؤيد حق   "
  . "ت لتقوم بالمثلأي دولة كان.. حق إسرائيلي من اجل تحرير جنديين"الذي اعتبر انه 

جولة تفقدية على متن طائرة  أن ليفني وباراك أخذا أوباما في ٢٤/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسطوأضافت 
ورافقاه الى . " صغيرة وكم هو التهديد الصاروخي عليها خطير"إسرائيل"كم هي "هليكوبتر لكي يتفهم 

واهتم ، ينية حسب مزاعمهمامدينة سديروت في الجنوب ليتعرف على أخطار صواريخ القسام الفلسط
انني واثق من ان ما نسيته من "، وقال له "شيخ السياسيين في العالم" على انه زأوباما بالتعامل مع بيري

نحن نريد اقامة بنية ": من جهته قال بيريز ".تجربتك الحياتية هو أكثر بكثير مما أعرفه أنا في حياتي
فقد . ها أن تتحول الى دولة ارهاب، كما حصل في قطاع غزةولكننا ال نريد. تحتية للدولة الفلسطينية

 من هناك كبادرة حسن نية لتخليص الفلسطينيين من االحتالل واتاحة الفرصة لهم لبناء "إسرائيل"انسحبت 
ولكن حركة حماس سيطرت على القطاع وجعلته قاعدة لالرهاب الدولي ومنطقة . مجتمع رخاء وازدهار

 والعالم المتحضر والكثير "إسرائيل" ان هناك اختالفا جوهريا وآيديولوجيا بين زيوقال بير. نفوذ اليران
نحن نريد الخير "من الفلسطينيين والعرب من جهة وبين قادة ايران وحماس وأمثالهما في الشرق، 
ما ان وتمنى أوبا. "والرخاء االقتصادي واالزدهار الثقافي للناس، وهم يريدون الفقر واليأس والقتال والدم

وتابع القول .  وفلسطين ووعد بالسعي للعب هذا الدور"إسرائيل"يكون الرسول الذي يبشر بالسالم بين 
 ." فلسطينية-اريد ان يدرك الجميع ان القرارات المطلوبة النجاح عملية السالم هي قرارات إسرائيلية "
  
  "شريك بنّاء" التزامه السالم كـ  لعباسأوباما يؤكد .٢

 المرشـح الـديموقراطي      أن  محمد يـونس   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
بلغ الرئيس محمود عباس امس انه، في حال انتخابـه، لـن            أ ]باراك أوباما [ النتخابات الرئاسة االميركية  

ئيس ونقل عنه ر. يضيع دقيقة واحدة من دون العمل من اجل تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين          
سيكون شريكاً بنـاء فـي      " صائب عريقات قوله لعباس خالل لقاء استمر ساعة انه           .دائرة المفاوضات د  
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قال اوباما للرئيس ان الوقت مسألة جوهرية بالنسبة اليه، وان تحقيـق اتفـاق              : "واضاف". عملية السالم 
، " حيوية للواليات المتحدة   سالم قائم على اساس حل الدولتين بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، هو مصلحة          

  ".تحقيق السالم يتطلب قرارات فلسطينية وإسرائيلية"لكنه اكد ان 
كما تجنب شـأنه    . وتجنب اوباما اسئلة عشرات الصحافيين الذين احتشدوا في مقر المقاطعة في رام اهللا              

راحـل ياسـر    في ذلك شأن باقي المسؤولين االميركيين، وضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس ال             
وعزا مراقبون عدم تـضمن      .عرفات، وهو تقليد فلسطيني لزوار المقر الذي حوصر فيه عرفات وتوفي          

جدول زيارة اوباما رام اهللا لقاء مع الصحافيين، الى رغبته في تجنب اسئلة محرجة من نوع موقفه مـن                   
لجـدار واالجتياحـات اليوميـة      الممارسات اإلسرائيلية الهدامة لعملية السالم مثل التوسع االستيطاني وا        
  .لمناطق السلطة وعدم ازالة الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال البالد

وقـال  .  للمرشح الديموقراطي عن مجريـات العمليـة التفاوضـية          تفصيلياً من جانبه، قدم عباس شرحاً    
عن آليات تنفيـذ    عريقات ان الرئيس وضع اوباما في صورة القضايا التفاوضية الستة، كما قدم له شرحا               

والعقبات التي تواجه العملية الـسلمية واالجتياحـات، وطالـب بـاطالق المعتقلـين              " خريطة الطريق "
اكد الرئيس التزامه كل ما هو مطلوب من الجانب الفلسطيني بموجـب            : "واضاف عريقات . الفلسطينيين

وفي رده علـى     .سالم فياض . وشارك في اللقاء رئيس الوزراء د     . الدولية للسالم " خطة خريطة الطريق  
سؤال هل اثار الجانب الفلسطيني في لقائه اوباما التصريحات التي ادلى بها االخير عـن كـون القـدس                  

لم نثر هذا الموضوع، فالمرشح اوباما يدرك انه سيكون         : "، قال عريقات  "إسرائيل"عاصمة موحدة لدولة    
  ".للدولة الفلسطينية المستقلة عاصمة هي القدس الشرقية

السالم بـين    تمنى التوصل الى اتفاق      أوباما  إلى أن  رام اهللا من     ٢٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط وأشارت 
وتمنى أوباما ان يكون الرسول الذي يبشر بالـسالم          .ميركيةقبل االنتخابات األ  الفلسطينيين واإلسرائيليين   

 .وفلسطين ووعد بالسعي للعب هذا الدور" إسرائيل"بين 
الناطق  إلى أن  الوكاالت وعن أحمد عبدلهادينقالً عن مراسلها ٢٤/٧/٢٠٠٨دية  الوطن الـسعو  ولفتت  

الرئيس عبـاس وضـع الـسيناتور       " نبيل أبو ردينة، قال للصحفيين إن         الفلسطينية الرسمي باسم الرئاسة  
أبو "وأضاف أن    ".أوباما في صورة الوضع الداخلي الفلسطيني، وسير المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي          

زن أكد خالل لقائه أوباما التزامه بعملية السالم، وباستمرار المفاوضات، مشددا على ضرورة وقـف               ما
 ".االستيطان واالجتياحات حتى تنجح عملية السالم

  
  مصر سترعى حواراً وطنياً فلسطينياً: عباس .٣

وطنيـاً   حـواراً    ى أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس األربعاء أن مصر سـترع            :رام اهللا 
شرف عقـل فـي رام اهللا       أفلسطينياً، وقال في تصريحات للصحفيين بعد زيارته منزل السفير المصري           

إن الحوار الوطني سـيقوم علـى أسـاس         : "يوليو/ تموز ٢٣لتقديم التهاني لمصر بمناسبة ذكرى ثورة       
بعد ذلك  "وتابع   ".ترعاهالمبادرة العربية التي أساسها يمنية، وهو سيبدأ إن شاء اهللا في مصر وهي التي س              

سينتقل الحوار إلى رعاية الجامعة العربية، وفي القريب العاجل سنقوم بزيارة إلى مصر خالل يومين أو                
ثالثة للنقاش هذا الموضوع مع فخامة الرئيس المصري حسني مبارك، ونؤكد أن الموضوع بأيدي أمينة،               

  ".ومصر سترعاه وسيصل إلى بر األمان
يوجه إهانات لقـوات    "القتحامات اإلسرائيلية األخيرة للمدن الفلسطينية، معتبراً أن ذلك         ونوه عباس إلى ا   

وأشار إلى معاناة السلطة الفلسطينية من أزمة اقتـصادية          ".األمن الفلسطينية، ويتم بال أي سبب أو مبرر       
 القادمة، لذلك نحـن     السبب ان الموازنة الفلسطينية ستواجه صعوبات في األسابيع القليلة        "، وقال   "حقيقية"

  ".نتوجه إلى الدول الداعمة، أن تسارع إلى دعم الميزانية الفلسطينية حتى نتمكن من مواجهة األعباء
 ٢٣/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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   قبل انتهاء رئاسة عباس التحريرمشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة .٤

نية هذه االيام مشاورات لتـشكيل حكومـة مـن          تشهد األروقة السياسية الفلسطي    : وليد عوض  -رام اهللا   
 سالم فياض، وبدعم من فصائل منظمة التحرير في حال تواصـل فـشل الجهـود                .الكفاءات برئاسة د  

وحسب مـا يـدور خلـف        .الستئناف الحوار الوطني النهاء االنقسام ما بين قطاع غزة والضفة الغربية          
مدعومة من فصائل منظمة التحرير قبل انتهاء والية        الكواليس فان حركة فتح باتت معنية بتشكيل حكومة         

وعلمت القدس العربي بأن هناك توجها قويا لـدي          . يناير المقبل  /الرئيس محمود عباس في كانون الثاني     
  . الساحة السياسية الفلسطينية قبل انتهاء والية عباسىالساسة الفلسطينيين برام اهللا الحداث تغيير عل

  ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   من المؤسسات الرسمية لحظة انتهاء واليته عباس تعتزم ازالة صورالحكومة المقالة .٥

 أنه في   ]وزير الداخلية في الحكومة المقالة    [كد سعيد صيام احد قادة حركة حماس       أ : وليد عوض  -رام اهللا   
 تعتـرف    تنتهي والية عباس وبأن حركة حماس بعد ذلك التاريخ لـن           ٢٠٠٩ يناير   /أوائل كانون الثاني  

وفـي ذلـك االتجـاه      . بشرعيته اذا لم يبدأ الحوار الوطني ويسفر عن الوحدة قبل انتهاء واليته القانونية            
علمت القدس العربي أن حكومة اسماعيل هنية المقالة والتي تحرص علي تعليق صور عبـاس بجـوار                 

ية التابعة لهـا فـي      صور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في معظم المؤسسات والمكاتب الرسم          
غزة ستزيل صورة عباس بمجرد انتهاء واليته وامتناعه عن الدعوة إلجراء انتخابات لرئاسـة الـسلطة                

وال بد من الذكر بان صور الرئيس عباس ما زالت معلقة علـي جـدران مكاتـب الحكومـة                   . الوطنية
  .الفلسطينية المقالة في قطاع غزة كونه الرئيس الفلسطيني المنتخب

  ٢٤/٧/٢٠٠٨س العربي القد
  
   لتلقي العالجهاتسهيل سفرمصر بهنية يطالب و. "..خنساء فلسطين"نوبة قلبية تصيب  .٦

 طالب إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني القيادة المصرية بفتح معبر رفح الحـدودي بـشكل                :غزة
 بنوبة قلبية حـادة مـساء       فرحات لتلقي العالج بعد إصابتها    " أم نضال "عاجل لتسهيل سفر النائبة الحاجة      

الخميس على هـامش زيارتـه      / أكد هنية في تصريحات له منتصف ليل األربعاء          و ).٢٣/٧(األربعاء  
للنائب فرحات في مستشفى الشفاء بغزة أنه اطلع على الحالة الصحية للنائبة واستمع إلى األطباء الـذين                 

لعشرات من المرضى الذين يعانون، لـذلك       هي واحدة من ا   "قال   .تحدثوا عن حاجتها للعالج في الخارج     
هناك مليـون ونـصف     "أضاف   ".ال يجوز استمرار هذه الحالة    "، مشدداً على أنه     "آن لمعبر رفح أن يفتح    

مليون فلسطيني يعانون من حصار مشدد ال الكرامة وال الشهامة وال الدين وال اإلخوة يمكن أن تحتمـل                  
  ".هذه الوضع
لمجلس التشريعي باإلنابة النائبة أم نضال فرحات واطمأن علـى حالتهـا             أحمد بحر رئيس ا    .كما زار د  
وأعلن في تصريحات له على هامش الزيارة أن هناك اتصاالً ومساع تجري من أجل تـسهيل                 .الصحية

 سفرها وتلقيها الرعاية الصحية والطبية الالزمة
المركـز الفلـسطيني    " اتصال مع     صالح البردويل المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية في        . ناشد د  كما

جمهورية مصر العربية السماح للنائبة فرحات بالسفر عبر معبر رفح وفتحه أمامها وأمام كـل               " لإلعالم
إن أم نضال هي رمز من رموز فلسطين ومـن رمـوز األمـة العربيـة                "وقال   .المرضى لتلقي العالج  

ل االهتمام والـدعاء بالـسالمة والـشفاء        واإلسالمية بتضحياتها وصبرها وما قدمته وهي تستحق منا ك        
  ".لتواصل مشوارها في خدمة أبناء شعبها
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أن النائبة أم نضال فرحـات      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد مصادر طبية وبرلمانية متطابقة لمراسل       
التهـا  أصيبت الثالثاء بنوبة قلبية حادة وتم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء عملية قسطرة لهـا، إال أن ح                 

وذكرت المصادر أنه تبين أن النائبة فرحات تعـاني مـن            .تدهورت وأصيبت بحالة إغماء وجلطة حادة     
وقالـت   .انسداد في أربعة شرايين تغذي القلب، ما استدعى نقلها إلى قسم العناية الفائقة في المستـشفى               

في أي دولة في الخـارج      المصادر إن األطباء نصحوا بسرعة إجراء عملية جراحية قلب مفتوحة للنائبة            
  .نتيجة عدم توفر اإلمكانيات في قطاع غزة جراء الحصار الصهيوني الظالم

  ٢٤/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  وتمنعهما من السفر  تصادر بطاقتي هوية عضوين في تنفيذية المنظمة"الداخلية الُمقالة" .٧

رة الداخلية في الحكومة المقالة في غـزة         الشرطة التابعة لوزا    أن غزةمن   ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
.  زكريـا األغـا ود     .صادرت أمس بطاقات هوية عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د          

وعـزا النـاطق     .رياض الخضري، ومنعتهما من السفر إلى رام اهللا للمشاركة في اجتماع للجنة التنفيذية            
 مصادرة بطاقتي هويتي األغا والخضري، الى عدم التزامهمـا          باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين قرار     

بأوقات الخـروج مـن القطـاع       ) مسبقاً(قرار وزارة الداخلية القاضي بضرورة ابالغ الجهات المختصة         
من كل من يغادر القطـاع      (واعتبر في تصريح أن االبالغ      ). ايرز(والدخول اليه عبر معبر بيت حانون       

أمر روتيني لمعرفة من يدخل الى القطاع ومن يخرج منه، الفتاً الى أنه سـتتم               ) أو يعود اليه في منطقته    
  .إعادة بطاقتي الهوية اليهما

ودانت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانين منفصلين القرار، ووصف الناطق باسم فتح               
واطنين الفلسطينيين، ومنعهم من    محاكاة تاريخية إلجراءات إسرائيل ضد الم     "فهمي الزعارير القرار بأنه     

حماس بدأت تصعد من إجراءاتها العدوانية في حق القيادات والكوادر والمـواطنين            "واعتبر أن   ". السفر
الفلسطينيين بعد بدء سريان التهدئة، وأنها غير معنية بالحوار واالتفاق وتسعى الى ترسيخ االنفصال بين               

بوقف مثل هذه اإلجراءات التي تدفع نحو التـوتر وتـسقط           وطالب حماس   ". قطاع غزة والضفة الغربية   
  .مبادرات إطالق الحوار

منـع  [ن هذا االجراء  أ الجبهة الشعبية اعتبرت      إلى أن  غزةمن     ٢٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط وأشارت 
 ".ال يخدم جهود إنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية "]األغا والخضري من السفر

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  إلى أن ٢٤/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية  مراسل  فايز أبو عونولفت
، معتبرة أن هذا السلوك ال يخدم ]شرطة الحكومة المقالة[أعلنت شجبها واستنكارها لما أقدمت عليه حماس

م النفار وأكد سلي .المصلحة الوطنية ويضر بالجهود الوطنية والعربية الساعية باتجاه إنهاء حالة االنقسام
الشعب أحوج ما يكون في هذه الظروف العصيبة إلى مبادرات وحدوية تساعد "الناطق باسم الجبهة أن 

  ".في تخفيف االحتقان وتهيئة المناخ العام باتجاه تعزيز الجهد الموحد إلنجاز حوار وطني شامل
لمنظمة التحرير نفيذية استنكرت اللجنة الت:  وفانقالً عن وكالة ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأوردت 

 بمنع زكريا األغا ورياض الخضري من مغادرة قطاع غزة ومصادرة "مليشيا حماس االنقالبية"قيام 
 "سرائيلإ"بطاقتي الهوية لتعطيل وصولهما الى رام اهللا وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية تماما مثلما تفعل 

 .مع العديد من القيادات الوطنية
  
 ولمرت يعقد في األسبوع األول من الشهر المقبل وليس اليومأ وباسعاجتماع : عريقات .٨

إن أكد  صائب عريقات    أن   حمد رمضان أ ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٧/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت   
اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت لن يعقـد اليـوم                

سيطرح الجانب الفلسطيني جميع قـضايا      : "وقال. ألسبوع األول من الشهر المقبل    الخميس وسوف يعقد ا   
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الوضع النهائي على بساط البحث مع الجانب اإلسرائيلي، بما فيها القدس والالجئين واالستيطان والحدود              
قبـل  ، معربا عن امله في التوصل إلى اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي            "والمياه واألمن والعالقات واألسرى   

  .نهاية العام الجاري
عريقات نفى األنباء التي ترددت عن صائب   إلى أنرام اهللامن  ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأشارت 

عقد االجتماعات الفلسطينية االسرائيلية المقبلة في واشنطن أو طلب االدارة االميركية اعداد وثيقة 
هناك اجتماع ثالثي فلسطيني اسرائيلي : "وقال .يعهاتتضمن اجمالي النقاط المتفق عليها بين الجانبين لتوق

أميركي في واشنطن في الثالثين من الشهر الجاري على ان تجري المفاوضات وتستمر هنا للتوصل الى 
 ".اتفاق إما على كل شيء أو على ال شيء

  
   قد تعجز عن صرف الرواتب إذا لم تلتزم الدول المانحة بتعهداتهافياضحكومة  .٩

مـصادر فلـسطينية     أن    وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٧/٢٠٠٨ العربي   القدسذكرت  
كدت لـ القدس العربي امس بان الخزينة المالية للسلطة خاوية وبان حكومـة تـسيير االعمـال                 أمطلعة  

تصادي تواجه ازمة مالية خانقة نتيجة تراجع الدول المانحة عن االيفاء بالتزاماتها وفق مؤتمر باريس االق              
ـ       . مليار دوالر للسلطة   ٧,٤الذي اسفر عن تبرعات بلغت        ان الحكومـة    ىواشارت تلـك المـصادر ال

 ى دفع رواتب الموظفين للشهر الجاري، وبانها باتت غير قادرة عل        ى من عدم قدرتها عل    ىالفلسطينية تخش 
   .صرف بعض الشيكات الصادرة بمبالغ بسيطة

رعت في ذلك المؤتمر الذي عقد قبل شـهور لـدعم الـسلطة             وحسب المصادر فان معظم الدول التي تب      
الفلسطينية تربط دعمها المالي بالتقدم في العملية السياسية، في حين تربط بعض الدول العربيـة دعمهـا                 

  .المالي بالوحدة الفلسطينية ما بين غزة والضفة الغربية
م الحكومة من ازمـة ماليـة قـد         رياض المالكي وزير اإلعالم والناطق باس      .وعلي نفس الصعيد حذر د    

 .تعصف بالحكومة في حال لم توف الدول المانحة بالتزاماتها بدفع المستحقات التي اقرها مؤتمر باريس
 سمير عبد اهللا حـذر      . وزير التخطيط د    إلى أن  بيت لحم من   ٢٣/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    ولفتت  

لمالية اذا لم يجر دفع التعهدات العربية واالجنبية التي         من احتماالت تفاقم االزمة ا     "معا"في حديث لوكالة    
 مليـون دوالر    ٦٠٠وقال ان الميزانية يجب ان يكون فيها مليار و         .قطعتها على نفسها في مؤتمر باريس     

 مليون دوالر تذهب رواتب للمـوظفين       ١١٠ منها   ، مليون دوالر  ٢١٠والحكومة بحاجة شهريا الى مبلغ      
ان ما وصـل     ":وقال .الحكومة قد ال تستطيع دفع الرواتب خالل االشهر القادمة        واذا لم تدفع الدول فان      

وان نصف المساعدات التي تاتي من الدول العربية        ،   مليون دوالر  ٩٢٠للحكومة منذ بداية العام بلغ الى       
  ".فما فوق%  ٣٠والنسبة المطلوبة يجب ان تصل الى %  ١٥تصل الى ما نسبته 

  
   بفتح معابر غزة أمام المرضى واألدويةالحكومة المقالة تطالب .١٠

" إسـرائيل "مس بالضغط علـى     أطالبت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة        .): أ.ب.د( -غزة  
وشددت الوزارة على وجوب فتح معبـر رفـح          .لتنفيذ بنود اتفاق التهدئة المتعلقة بفتح معابر قطاع غزة        

ين هم بحاجة إلى العالج بمستشفيات الخارج، ومن أجل         بشكل فوري وعاجل إلخراج مئات المرضى الذ      
العمل على إدخال كافة األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة، فضال عن األجهزة الطبية ومـواد البنـاء                

وحذرت الوزارة مـن قـرب نفـاد     .الالزمة إلتمام عشرات من مشاريع الصيانة والبناء لصالح الوزارة  
لمختلفة خالل األيام القادمة، فضال عن النقص الحـاد فـي عديـد مـن               عشرات األصناف من األدوية ا    

 مريضا، اضافة إلى تعطل العديد من مشاريع التطوير نتيجـة           ٢١٣المستلزمات الطبية ما أدى إلى وفاة       
  .الحصار اإلسرائيلي

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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   بعد نهاية واليتهحماس لن تعترف بعباس رئيساً: البردويل .١١

صالح البردويل في . دوالناطق باسم كتلتها البرلمانية " حماس"ال عضو المجلس التشريعي عن ق: غزة
لدينا مذكرة قانونية مفصلة جوهرها القانون " حماس"نحن في ": "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

األساسي الواضح وضوح الشمس فيما يتعلق بمدة والية الرئيس وهي أربع سنوات، وبالتالي أي فتوى 
شريعية تصدر مخالفة للقانون األساسي فهي ليست ذات معنى، وبالتالي فنحن بعد التاسع من كانون ت

المقبل لن نعترف بالرئيس عباس رئيسا وسوف نجرده من هذه الصفة، ليتولى المجلس  يناير/ الثاني
، على حد "ئاسية يوما ويمكن أن تمدد شهرا لحين االنتهاء من االنتخابات الر٦٠التشريعي الرئاسة لمدة 

ودعا البردويل الرئيس محمود عباس إلى االمتثال للقانون والعمل على إحراز توافق وطني  .تعبيره
   .ضروري ألي انتخابات مرتقبة

 ٢٣/٧/٢٠٠٨قدس برس
 
  حماس والجهاد تقلالن من زيارة أوباما لألراضي المحتلة وتبديان استياءهما من تصريحاته .١٢

واعتبـر  . والجهاد من أهمية الزيارة وقالتا إنها تأتي في سـياق انتخـابي           قللت حركتا حماس    : وكاالت
اعالن أوباما دعمه العتبار القدس عاصمة دولة إسـرائيل         "المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، ان        

هذه المواقف تؤكد أنه ال يوجد أمـل ألي تغيـر للـسياسة             .. واعترافه بأن إسرائيل وطن قومي لليهود     
  ". ارجية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلياألميركية الخ

ووافقه الرأي القيادي في الجهاد نافذ عزام، الذي قال إنه ال يوجد تفاؤل بزيارة أي مبعوث أو مـسؤول                   
أعلـن مواقـف منحـازة     "، معتبرا أن اوباما     "نحن ال نرحب بها   "وأوضح  . أميركي لألراضي الفلسطينية  

  ". إلسرائيل طوال الوقت
  ٢٤/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  عملية القدس انتفاضة مقدسية على الجرائم الصهيونية: القسام .١٣

وقالت  . التي نفذت أول أمس في مدينة القدس       عملية الجرافة باركت كتائب القسام     :  اشرف الهور  - غزة
 .القسام في بيان لها إن العملية تأتي في إطار انتفاضة مقدسية علـى الجـرائم الـصهيونية المتواصـلة                  

 العمليات جاءت نتيجة استمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، وليقول أبناء الـشعب              وأضافت هذه 
الفلسطيني إلسرائيل مهما حاولت منع عملياتنا فسنقاتلكم حتى لو بالسالح األبيض أو بالوسـائل التـي ال                 

لمزيـد مـن    ت القسام صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس، وطالبتهم بـ ا          وحي .تخطر لكم على بال   
وقالت إن أي قوة في العالم ال تقوي على الوقوف أمام شعب يسعى              .الثبات في وجه الهجمات اإلسرائيلية    

  .النتزاع حريته
  ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  اتفاق التهدئة لن يصمد طويالً طالما استمر العدوان اإلسرائيلي والحصار": الجهاد" .١٤

 من أن اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في "الجهاد"حذرت حركة :  فتحي صباح-غزة 
وقالت ". لن يصمد طويالً طالما استمر العدوان اإلسرائيلي والحصار على الشعب الفلسطيني"قطاع غزة 
الفصائل الفلسطينية مطالبة بتصعيد عملياتها رداً على العدوان اإلسرائيلي المستمر الذي كان "في بيان إن 
طولكرم شمال ) مدينة(في ) الذراع العسكرية للحركة(لة اغتيال قيادي في سرايا القدس آخره محاو

  ".الضفة الغربية
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لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحصار عن القطاع لحماية " الضمير"وطالبت مؤسسة 
تهاكات حقوق وقالت في تقرير أصدرته أمس عن ان. األطفال من الموت بسبب نقص العالج والدواء

يونيو الماضيين، إن قوات االحتالل االسرائيلي قتلت تسعة / مايو وحزيران/ الطفل الفلسطيني خالل ايار
  . بجروح خالل ايار، وقتلت ثمانية وأصابت سبعة خالل حزيران١٣اطفال وأصابت 

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  تزايد التوتر بين حماس والجهاد على خلفية التهدئة ": البيان" .١٥

عـن تـوتر    " البيان"كشفت مصادر واسعة االطالع في قطاع غزة لـ         :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -زة  غ
بعد اتساع حدة الخالفات    " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"عالي الدرجة يسود هذه األيام العالقات بين حركتي         

ن وكان آخرها الليلة    بين مواقف وقادة الحركتين، وارتفعت درجة التراشق اإلعالمي الكالمي بين الطرفي          
" الجهاد االسالمى "محمود الزهار إعالم حركة     . د" حماس"الماضية حيث هاجم القيادي البارز في حركة        

باستمرار التـصدي   " حماس"حركة  " الجهاد"ويتهم الجهاز العسكري في حركة      . واتهمه بالتبعية لالحتالل  
  . لمجاهديها واعتقال عدد منهم

متهمـا  " حماس"في غزة الشيخ عبداهللا الشامي هجوما الذعا على         " الجهاد" في   وفي المقابل، شن القيادي   
وأشار . إياها بالتخلي عن الجذور األيديولوجية والمنطلق العسكري المقاوم الذي تبنته الحركة منذ نشأتها            

 انقالبهـا "منـذ   " حماس"لحركة  " تغير واضح طرأ في المصطلح السياسي واألداء السياسي       "الشامي إلى   
، "اآلن بدأت حماس تحاول أن تجد قنوات اتصال مع دول العالم الغربـي   : "في قطاع غزة، وقال   " الدموي

كما سمعنا إسماعيل هنية كان يطالب رئيس وزراء بريطانيا أن يأتي لقطاع غـزة، مـع أن                 "مضيفاً أنه   
أسـف ويـرفض    بريطانيا هي المسؤولة عن كل معاناة شعبنا، واألصل أن يرفض ويطرد بعد أن كان ي              

الحـار بتـوني   " حماس"ووصف الشامي أن ترحيب ". استقبال أبو مازن لرئيس وزراء بريطانيا قبل أيام       
متهما الحركة بأنها أصبحت تتعامـل مـع        " ضمن االستجداء في الطرح السياسي    "بلير لزيارة غزة يأتي     

  ". ليس من منطلق أنها عدو وإنما كونها طرف آخر"إسرائيل 
  ٢٤/٧/٢٠٠٨تية البيان اإلمارا

  
  وإطالق سراحهم " كتائب األقصى" من عناصر ٢٤عن " العفو"االحتالل يعتزم  .١٦

، أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ )٢٣/٧ (]أمس [ذكرت اإلذاعة العبرية، صباح اليوم األربعاء: الناصرة
قبعون ، ي"كتائب األقصى"السلطة الفلسطينية باستعداده إلصدار عفو عن أربعة وعشرين من عناصر 

 فلسطيني -وأوضحت اإلذاعة أن ذلك جاء في ختام اجتماع أمني اسرائيلي  .حالياً في سجون االحتالل
بين أجهزة السلطة الفلسطينية وأجهزة " التنسيق األمني"األربعاء، ضمن ترتيبات / عقد ليلة الثالثاء

 هؤالء العناصر بالتنقل بشكل وحسب ما تم اإلعالن عنه؛ فإنه سيسمح ألربعة من .االحتالل اإلسرائيلي
وفق " أ"حر داخل الضفة الغربية وخارجها، بينما سيتم السماح لآلخرين بالتنقل في المنطقة المصنفة 

قائمة "اتفاقات أوسلو، وهي التابعة إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية، كما سيتم شطب أسمائهم من 
    .اإلسرائيلية المخصصة للمقاومين" المطلوبين

 ٢٣/٧/٢٠٠٨قدس برس
  
  وفد من حماس يضم النائب نصار يزور القنطار في عبية ويقدم له التهاني : لبنان .١٧

ـ ]لبنان [ االسير المحرر سمير القنطار، في منزله في عبيه       " حماس"زار وفد حركة     تهنئته بـالتحرر   "، ل
كة بالمقاومة والداعية الـى  من االسر الصهيوني ولتوجيه التحية اليه على صموده ومواقفه الصلبة المتمس   

وضم الوفد النائب في المجلس التشريعي الفلـسطيني جمـال نـصار ومـسؤول               ". تحرير كل فلسطين  
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ـ   واكد الوفد، وفق بيان    . في لبنان علي بركة والمسؤول االعالمي رأفت مرة       " حماس"العالقات السياسية ل
طينيين والعرب من السجون االسرائيلية     حماس متمسكة باطالق جميع االسرى الفلس     " ان   :الحركةوزعته  

، وشدد على   "وان قوى المقاومة مستعدة لتنفيذ عمليات ألسر جنود صهاينة من اجل اطالق االسرى كافة             
تمسكه بالوحدة الوطنية الفلسطينية واستعداده النجاح الحوار وانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية علـى             "

  ".  وثوابته الوطنيةقاعدة حماية حقوق الشعب الفلسطيني
تحيات كل االسرى في السجون االسـرائيلية       "ونقل اليه والى قيادته     " حماس"ورحب القنطار بوفد حركة     

تضامنه مع أهلنا   "، وأعلن   "صمود أهلنا الفلسطينيين في فلسطين    "وحيا  ". ودعمهم لخط المقاومة والتحرير   
  ". المحاصرين في قطاع غزة

  ٢٤/٧/٢٠٠٨السفير 
 
   سياسيا  قراراً قرار الكونغرس تصنيفها إرهابيةعد يائية األقصىفض مدير .١٨

لم تبد فضائية االقصى التابعة لحركة حماس اي قلق من قرار الكونغرس :  كفاح زبون- رام اهللا
لذلك ال يبدو ان قرار الكونغرس سيغير ". منظمة إرهابية تحرض على العنف"االميركي بتصنيفها كـ
  .تي تعادي اسرائيل والواليات المتحدة والسلطة الفلسطينيةشيئا من خط القناة ال

ان اميركا تهدف إلى إخماد "ويقول فتحي حماد مدير شبكة االقصى التي تضم فضائية واذاعة ومجلة، 
". كل صوت إعالمي حر يقوم بفضح الممارسات األميركية والصهيونية في المنطقة العربية واإلسالمية

خدمة لمصالح االحتالل "سي وراء الهجوم االميركي على قناة االقصى، يأتي ويعتبر ان الدافع األسا
الصهيوني في المنطقة الذي يحاول عبر إعالمه وتصريحاته القضاء على القناة باعتبارها قناة مقاومة من 

 .الدرجة األولى، بما تقدمه من برامج تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية وتغطيتها لفعاليات المقاومة
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  سرائيليمن اإلسندعم االقتصاد الفلسطيني ليتقدم بشرط ضمان األ: باراك لفياض .١٩

مـصادر مطلعـة    أن   عبد الرؤوف أرناؤوط      نقالً عن مراسلها   ٢٤/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   أوردت  
وزيـر الـدفاع    سـالم فيـاض و    . مس بين رئيس الوزراء الفلسطيني د     أمقربة من االجتماع الذي عقد      

 ستوقف متابعة تنفيذ االجراءات التي اعلنت عنهـا مـؤخرا           "سرائيلإ"االسرائيلي ايهود باراك ذكرت ان      
واضافت المصادر ان هذا االمر جاء بفعل الجهود المكثفة التـي قامـت بهـا                .وخاصة في مدينة نابلس   

 الدولية المعنية ومـع الجانـب       السلطة الوطنية وسلسلة االتصاالت التي اجراها فياض مع كافة االطراف         
  .االسرائيلي مباشرة

وعلم انه طغى على االجتماع بحث االحتجاجات الفلسطينية على االجتياحات والتدخالت االسرائيلية فـي              
المناطق الفلسطينية وخاصة ما جرى في مدينة نابلس وكذلك السلوك االمني االسرائيلي بشكل عام، حيث               

  .اثار تلك االمور بقوة وطالب بوقفها فورا واالقالع عن هذه السياسةاكدت تلك المصادر ان فياض 
مصادر اسرائيلية قالت ان باراك قال        أن تل ابيب ورام اهللا   من   ٢٤/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسط    فيوجاء  

الى جانب سعينا لتقدم المفاوضات السياسية بين اسرائيل والسلطة فاننا نرى اهمية عليا لدعم              "لفياض انه   
وقالت مـصادر اسـرائيلية     ". ار االقتصادي الفلسطيني، ولكن مع بقاء ضمان االمن لالسرائيليين        االزده

 ". حواجز في الضفة١٠ان باراك وعد فياض بازالة "، "الشرق االوسط"لـ
إن هناك احتماال أن تتراجع السلطة عن الخطة األمنية التي تطبقها في المـدن الفلـسطينية،    "وقال فياض   

سرائيل ممارساتها العدوانية، التي تزامنت مع بدء السلطة بتنفيذ خطة األمن فـي المـدن               نتيجة تصعيد إ  
عند الوصول لنتائج ملموسة وحـدوث تحـسن ملحـوظ لمـسه            "وأضاف  . الفلسطينية لخدمة المواطنين  

، متسائال عـن    "المواطن في الوضع األمني، تعمل إسرائيل خالفا لما هو متفق عليه في خريطة الطريق             
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لـدينا  "وتـابع فيـاض      ". العمل بالخطة األمنية في ظل التدخل اإلسرائيلي في منـاطق الـسلطة            جدوى
، وإسرائيل غيرت هذا الواقع بتدخلها في صالحيات السلطة، فـي اآلونـة             )أ(مسؤوليات امن في مناطق     

 ".األخيرة اذ صعدت إسرائيل من اعتداءاتها على هذه المناطق، وبخاصة في مدينة نابلس
  
  هي الطريق األنجع لردعهم" طرد المقاتلين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم، :ديختر .٢٠

قال وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، آفي ديختر أمس           :  برهوم جرايسي  –الناصرة  
، ودعا إلى تسريع اإلجراءات     "هي الطريق األنجع لردعهم   "إن طرد المقاتلين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم،       

وانضم إلى هذه الدعوة وزير المتقاعـدين        ".المخربين"لفسح المجال أمام هدم بيوت      " القضائية والقانونية "
رافي ايتان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد، ودعا إلى اإلسراع في هدم بيت أبو طيـر، ليـردع                   

  .عائالت أخرى، لتمنع أبناءها من تنفيذ عمليات
 االخيرة في القـدس      الجرافة منفذ عملية  المحتلة إن بيت عائلة أبو طير      وزعمت بلدية االحتالل في القدس    

ينتظر قرارا من المحكمة لهدمه بزعم البناء غير المرخص، ولهذا قررت التوجه إلى المحكمـة بطلـب                 
  .لإلسراع في حسم القضية من أجل هدم البيت

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  يطالبرغوثي قبل صفقة شل  قد تطلق"إسرائيل" .٢١
اإلسرائيلية الصادرة يوم امس على صدر صفحتها االولى إن حكومة          " معاريف"ذكرت صحيفة    -رام اهللا   

ايهود اولمرت تدرس مقترحاً يقضي بإطالق سراح القائد الفتحاوي النائب في البرلمان مروان البرغوثي              
لصحيفة، جاء فـي تقريـر      وعلى الصفحة الثانية والثالثة من ا      .إكراماً للرئيس الفلسطيني محمود عباس    

موسع أن الخطة لم يتم إقرارها بعد، ولكن معظم أعضاء الحكومة اإلسرائيلية يؤيدونها إلنهـا سـتقوي                 
وتمنعها أن تسجل في تاريخها أنها هـي        ) حماس" (سلطة عباس وتحد من نفوذ حركة المقاومة االسالمية       

  .التي أطلقت سراح البرغوثي
رائيليون يجاهرون بضرورة ان تقوم إسرائيل بهـذه الخطـوة حتـى إن             وجاء في التقرير إن وزراء إس     

وزراء إسرائيليين كانوا يعارضون في السابق إطالق سراح البرغوثي، صاروا يؤيـدون اآلن الخطـوة               
  ".إنخفاض منسوب المعارضة إلطالق سراح البرغوثي"بأنها " معاريف"التي وصفتها 

" حمـاس "علن امام لجنة الخارجية واألمن فـي الكنيـست أن        يوفال ديسكن أ  " الشباك"وكان رئيس جهاز    
ونقلت الصحيفة عن مـصادر فلـسطينية أن        . طلبت فعالً اإلفراج عن مروان البرغوثي في صفقة شليط        

إسرائيل وافقت على ذلك، لكنها ترفض إطالق سراح األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمـد                
  .سعدات في الصفقة نفسها

  ٢٤/٧/٢٠٠٨تقبل المس
  
  محللوه يتوقعون اندالع انتفاضة ثالثةولسائقي الجرافات " أمنياً"االحتالل يبدأ مسحاً  .٢٢

أعلنت شرطة االحتالل، أمس، أنها تكثف دورياتها في مراكز العمل والبناء ضمن حالـة               :القدس المحتلة 
لقدرة على إحبـاط عمليـات      التأهب واالستعدادات للحيلولة دون تكرار عمليات الجرافة وسط تشكيك با         

وأوضح قائد شرطة القدس لإلذاعة العبرية أنها ستجري مسحا عاما           .فردية بنوع غير مألوف من السالح     
  .لكل سائقي الجرافات والشاحنات في المدينة ضمن التدابير الوقائية

" نتفاضـة مؤشرات ال "، أليكس فيشمان أن ثمة      "يديعوت أحرونوت "واعتبر المحلل العسكري في صحيفة      
 بدأت على هذا النحو، بسلسلة مـن األحـداث غيـر            ،١٩٨٩االنتفاضة األولى أيضا عام     "ثالثة وقال إن    

ويرى فيشمان كأغلبية المراقبين اإلسرائيليين أن الدين هـو          .المفسرة العفوية وغير المرتبطة بتنظيمات    
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فالمسجد يصل اليوم إلـى البيـت،       "الحافز لتنفيذ عمليات وأوضح أنه ال حاجة اليوم للذهاب إلى المسجد            
بواسطة االنترنت كما هناك األحاديث التي يتم بثها عبر اإلذاعات والتلفزيونات الفلسطينية والعربية التي              

  ".أكثر األشخاص اعتداال" غسل دماغ"بمقدورها 
 ، تلك العمليات إلـى    "معاريف"وعزا المحلل العسكري، عمير ربابورت، والصحافي عميت كوهين، في          

  . ديني-نشاط سياسي
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  الحتفائها بالقنطار" الجزيرة"تقاطع " إسرائيل" .٢٣

االسرائيلية انه للمرة الثانيـة هـذا العـام،         " جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   :  بيروت – القدس المحتلة 
. رر سـمير القنطـار    ، بعد ان نظمت حفال لألسير المح      "الجزيرة"التحرك ضد فضائية    " اسرائيل"قررت  

في بيروت قد نظم الحفل لتكريم القنطار بمناسبة اطالق سـراحه مـن سـجون               " الجزيرة"وكان مكتب   
وقـال مكتـب الـصحافة       "اسرائيل"كبطل نفذ عملية عسكرية شجاعة ضد       "وتمت االشادة به    . االحتالل

وأعرب دانييل سيمان مدير     .وطالب بايضاحات من القناة   " الجزيرة"الحكومي انه قرر تجميد عالقاته مع       
واتصل بوليد العمري، مدير مكتـب      . عن الغضب ازاء ما حدث    " اسرائيل"مكتب الصحافة الحكومي في     

  .في فلسطين المحتلة واستدعاه للقاء عاجل ليعلمه بقرار مكتبه تعليق االتصال مع القناة" الجزيرة"
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "الجهاد العالمي"رة تناقش تهديد الحكومة المصغ: "إسرائيل" .٢٤

الجهـاد  "الذي يشكله   " التهديد"عقدت الحكومة االمنية المصغرة في اسرائيل اجتماعا أمس، ناقشت خالله           
" ايجازات معمقة "وافاد بيان اصدرته رئاسة الحكومة االسرائيلية ان الوزراء تلقوا           .على المنطقة " العالمي

، موضحا ان المناقـشات اظهـرت ان        "الموساد"و" الشاباك"كرية و من مسؤولي شعبة االستخبارات العس    
المنظمات الجهادية العالمية، يقودها تنظيم القاعدة، تشكل تهديدا كبيرا على دولة اسـرائيل والمـواطنين               "

العالم الغربي واألنظمـة الديموقراطيـة والعناصـر العربيـة          "وعلى  " االسرائيليين واليهود حول العالم   
قلقا من ان يتعاون الجهاد العالمي مع عناصر متطرفة في          "وأشارت هذه المناقشات الى ان ثمة       ". المعتدلة

تستخدم بنى تحتية مدنيـة، مثـل       "الفتة الى ان هذه التنظيمات الجهادية       " المنطقة مثل حزب اهللا وحماس    
  ". االنترنت، وتكنولوجيا نقل المعلومات، لتنسيق وتجنيد وادارة إرهابيين

  ٢٤/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  صادق على اقتراح قانون يتيح إلزام رئيس الحكومة بترك منصبه لفترة مؤقتة يالكنيست .٢٥

األربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يتيح للكنيست إلزام رئيس الحكومة  صادقت الكنيست
راح وبحسب اقت . يوما بسبب المرض أو تحقيقات الشرطة١٥٠بترك مهام منصبه لمدة تصل إلى 

ويوسي بيلين )  المفدال–االتحاد القومي (القانون، الذي تقدم به عضوا الكنيست زفولون أورليف 
 صوتا إلزام رئيس الحكومة بترك مهام منصبه لفترة تصل إلى ٦١، تستطيع الكنيست، بأغلبية )ميرتس(

أغلبية ال تقل عن  يوما على التصويت، إال ب١٥٠ يوما، وال يستطيع العودة إلى منصبه بعد مرور ١٥٠
وجاء أن التصويت الذي جرى اليوم بات ممكنا بعد أن صادقت لجنة الكنيست، يوم أمس  . صوتا٦١

 .الثالثاء، على تقصير المدة الزمنية بين وضع اقتراح القانون على طاولة الكنيست وبين التصويت عليه
  ٢٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  خالل عملية فدائية قبل أسبوعينوفاة جندي اسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها  .٢٦
أعلنت مصادر إسرائيلية امس وفاة جندي من وحدات حرس الحدود كان قـد             :  احمد رمضان   -رام اهللا   

أصيب بجروح بالغة الخطورة مع جندي آخر في عملية إطالق نار نفذها فلسطيني وقعت قـرب بـاب                  
  .ر الجارياألسباط في البلدة القديمة من القدس في الحادي عشر من الشه

  ٢٤/٧/٢٠٠٨المستقبل 
  
  المحتلة لقدسعمليات التهويد ل المسيحية تحذر من تصاعد اإلسالميةالجبهة  .٢٧

حذرت الجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات من الهجمة          :  زهير اندراوس  - الناصرة
در من البيوت والعقارات العربية     كبر ق أ ىالشرسة التي اطلقتها الجمعيات االستيطانية بهدف االستيالء عل       

ن هـذه الهجمـة     أمن  ،  الدكتور حسن خاطر األمين العام للجبهة     قد حذر   و .في مدينة القدس وضواحيها   
  .تجسد الحلقة األخيرة في سلسلة االستيطان الذي يستهدف القدس ومقدساتها وأهلها

  ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   من االحتاللران الجليل بسبب مواقفه تحمل على مط٤٨ مسيحية من عرب الـشخصيات .٢٨
، ٤٨راضي المحتلة عام    أصدرت عشرات الشخصيات المسيحية العربية في األ      :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

 اعتبر فيهـا المـسيحيين    هبياناً أمس حملت فيه على مطران الجليل إلياس شقور على خلفية تصريحات ل            
مطران عطااهللا حنّـا    الدة العمليات االستشهادية، واصفاً     انتقد بش فضالً عن أنه     .ل وطنية من المسلمين   أق

بالمتهور على خلفية دعوة األخير المسيحيين في األراضي المقدسة إلى تعزيز انتمائهم للـوطن واألرض               
 البيان تصريح شقور بأن تطبيـق حـق العـودة لالجئـين             قدكما انت . ومشاركاته في المناسبات الوطنية   

  . رابط الدم بين المسيحيين واليهودتأكيده مجدداً و،الفلسطينيين غير عملي
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   غزي بنيران االحتالل في خرق جديد للتهدئةمزارعإصابة  .٢٩

مصادر طبية فلسطينية أعلنـت أن      أن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن٢٤/٧/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
طالق قـوات  إإثر ، ن شمال قطاع غزة أصيب بجروح متوسطة أمس في بلدة بيت حانو   فلسطينياً مزارعاً

  .بلدةالاالحتالل النار على مجموعة من المزارعين كانوا يعملون في أرضهم المجاورة لكلية الزراعة في 
عبد اللطيف القانوع الناطق باسم     أن  : غزة من   ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي    مراسل    اشرف الهور  وذكر

 ومحاولـة   ،بة المزارع خـرق واضـح للتهدئـة       إصااعتبر    غزة حركة حماس في مناطق شمال قطاع     
الستفزاز مشاعر المزارعين العاملين في أراضيهم الزراعية وفصائل المقاومة التي ال تـزال ملتزمـة                

طالب األطراف المعنية والجانب المصري راعي اتفاق التهدئة إلـزام االحـتالل بوقـف              قد  و .بالتهدئة
  .العدوان والخروقات

  
  للمطالبة برفع الحصارينيين ينظمون مسيرة عند معبر رفح الفلسطاألطفالعشرات  .٣٠

قالت مصادر حدودية مصرية إن مئات األطفال الفلسطينيين شاركوا فـي مـسيرة             : يسري محمد  - رفح
 وفك الحـصار    ،سلمية أمام بوابة صالح الدين الحدودية على الجانب الفلسطيني للمطالبة بفتح معبر رفح            

  .المفروض على قطاع غزة
  ٢٤/٧/٢٠٠٨رق األوسط الش
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  ألطفال من الموت ل  حمايةً غزةرفع الحصار عن قطاعل تناشدمؤسسة الضمير  .٣١
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحصار عن           :  فتحي صباح  -غزة  
ته أمس عـن    وقالت في تقرير أصدر   .  لحماية األطفال من الموت بسبب نقص العالج والدواء         غزة قطاع

يونيو الماضيين، إن قوات االحتالل قتلـت       / مايو وحزيران / انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني خالل ايار     
  .قتلت ثمانية وأصابت سبعة خالل حزيرانفي حين  بجروح خالل ايار، ١٣فال وأصابت أطتسعة 

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

  هريب البضائعية كوسيلة جديدة لتطائرات ورقفتية غزة يستخدمون : تحقيق .٣٢
وفـي  . لم يترك الفلسطينيون وسيلة تحايل على حصار قطاع غزة إال اسـتخدموها          :  قيس صفدي  -غزة  

تبرز أساليب طريفة وغير اعتيادية للتهريب، كتلك التي يلجأ إليها فتيـة فلـسطينيون عبـر                هذا اإلتجاه   
على مدار عام كامل على قائمـة       استخدام الطائرات الورقية لتهريب مواد خفيفة أدرجتها قوات االحتالل          

أول من ابتكر هذه الوسيلة للتهريب، بالتعاون والتنسيق مـع           ويوضح   .البضائع الممنوعة من دخول غزة    
يتحكم بطائرته الورقية بواسطة خيط فـي       ، أنه   صديق مقيم في الشطر المصري من مدينة رفح الحدودية        

بطائرة ورقية مماثلة في الجانب المصري بواسطة        الممسك   "الطفل المهرب "أحد يديه، بينما يتواصل مع      
 آلية التهريب على تعانق الطائرتين وتشابكهما، قبل أن يفلت المهرب في الجانب             بحيث تعتمد . هاتف نقال 

المصري طرف الخيط، لتُجذب الطائرتان إلى الجانب الفلسطيني بما تحمالنه من مواد وبـضائع خفيفـة                
عدداً من التجار وأصحاب الصيدليات، ومواطنين      طريقة التهريب هذه، أن      ويفيد أحد المشتغلين ب    .الوزن

عاديين، يطلبون إليهم تهريب أصناف من الدواء المفقودة في غزة، وبذور النباتـات، وحتـى شـرائح                 
الهواتف الخلوية المصرية التي تعمل في بعض مدن قطاع غزة القريبة من الحـدود وكلفتهـا الماديـة                  

طرفي التهريب يحرصان على تنفيذ المهمة في ساعات الظهيرة، حيـث اسـتراحة             أن   مبيناً   .متواضعة
  .الجنود المصريين من حرس الحدود، واختفاؤهم لالحتماء من حرارة الشمس الالفحة

  ٢٤/٧/٢٠٠٨األخبار 
  

   إطالق النار على معتقل فلسطينياالحتالل يعتقل والد موثقة جريمة .٣٣
دم االحتالل، أمس، على اعتقال والد الفتاة التـي التقطـت بكاميرتهـا             أق : وديع عواودة  - القدس المحتلة 

 فـي    النائب د وصف وق . وهو معصوب العينيين وموثق اليدين     فلسطينيصورة توثق رميه بالنار لشاب      
  . جريمة حرب جديدة، يرتكبها جيش االحتاللبأنهاعتقال اال عملية محمد بركة، الكنيست

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ضد الجدار جرحى في مسيرة نسوية ضد الجدار في نعلين٧ .٣٤

أغلبهم من النـساء بجـروح ورضـوض مختلفـة،            متظاهرين ٧مس  أأصيب  :  نائل موسى  -رام اهللا   
 ،وعشرات بحاالت اختناق، فيما اعتقلت قوات االحتالل آخرين عندما قمعت بالقوة، مسيرة نسوية حاشدة             

طار هبة القرية الـشعبية المـستمرة       إات، شهدتها قرية نعلين في      سرائيليإمتضامنات دوليات و  بمشاركة  
  .جدار العنصريالللشهر الثالث ضد 

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   في الضفة الغربية بادعاء ديني آبار مياهيسيطرون علىمستوطنون  .٣٥
نية، مـن   لم تنفك عقلية المستوطنين في البحث عن دوافع لفرض سيطرتهم على األرض الفلسطي             :نابلس

آخرها اإلعالن عن قدسية بعض آبار المياه في قـرى وبلـدات فـي              كان  خالل ابتداع الخزعبالت التي     
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 وسط تواطؤ من الجيش اإلسرائيلي، الـذي        ،جل تحويلها إلى مزارات ومقامات دينية     أالضفة الغربية من    
من جانبه حذر غـسان      و .ةيوفر الحماية لمجموعات المستوطنين أثناء تجولهم في أرياف المدن الفلسطيني         

دغلس مسؤول الشؤون القروية في محافظة نابلس من األشكال الجديدة التي يتبعها المستوطنون لفـرض               
 منوها إلى أن مجموعات المستوطنين تحاول اعطاء انطباع         ،أمر واقع في ظل التوقعات بحلول مستقبلية      

  . آبار مياهوأ بأن هناك مواقع تحمل الصبغة الدينية سواء كانت قبوراً
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   بتهمة اإلرهابشبان الفلسطينيينيقاع بال لإل إسرائيلياالنترنت فخ: قريرت .٣٦

سالمية مصيدة توقع الشبان الفلسطينيين في قبضة قوات االحتالل التي ترسلهم الـى             إباتت مواقع انترنت    
ـ  .الذين لديهم اتجاهـات اسـالمية      ٤٨غياهب السجون، وخصوصا شبان مدينة القدس وفلسطينيي         د وق

حوادث كثيرة حصلت في االونة االخيرة دخل خاللها شـبان          أن   المحامية االسرائيلية ليئا تسيمل      أشارت
 المخـابرات   ا، موضـحة أن     فلسطينيون الى مواقع اسالمية على االنترنت وبعد فترة قـصيرة اعتقلـو           

 ، الشبان الفلـسطينيين   أنها جهة جهادية، بالطلب من     تحاول من خالل الدردشة على افتراض        االسرائيلية
 وبسرعة نشاطات متقدمة مثل تهريب استشهادي او توصيل         ، ارهابيين محتملين   المخابرات تعتبرهمالذين  

ن التعارف بينهم يتم خالل فترة قصيرة، ومن دون مقدمات تعـارف اجتمـاعي،               مضيفة أ  .حزام ناسف 
يمكنهم المـشاركة والمـساعدة      اصدقاء   عنتوسيع الدائرة فيسأل     المحاور يطلب    بل إن وليس هذا فقط،    

  .لسنوات طويلة  اعتقالهم، ليتم بعد ذلكتتسع الدائرة ويصبحوا مجموعة كبيرةل
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   في حال انتخاب اوباماكية ال يتوقعون تغييراًيفلسطينيون يحملون الجنسية االمر .٣٧

ي تغييـر لـصالح     أنهم ال يتوقعـون     أكية  يحملون الجنسية االمر  علن فلسطينيون ي  أ:  ا ف ب   -رام اهللا   
 وقـد   . للواليات المتحدة   في حال انتخاب المرشح باراك اوباما رئيساً       ،كيةيالفلسطينيين في السياسة االمر   

 للقـضية الفلـسطينية بـسبب       ن يقدم شيئاً  أكي قادم ال يمكن     يمرأي رئيس   أن  عبر البعض عن قناعته بأ    
 فـي   ثير الصوت الفلسطيني ضعيف جداً    أ ت باإلضافة إلى أن  . سه اللوبي اليهودي هناك   الضغط الذي يمار  
 .كـا ي لم يستطيعوا تشكيل لوبي عربي ضاغط في امر        جماالًإن العرب   أ فضالً عن كية،  ياالنتخابات االمر 

ن عدد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية      إ ف  في القدس،  كيةيحسب مصادر في القنصلية االمر    بوإلى ذلك   
 الف فلسطيني، منهم من يعيش في االراضي الفلسطينية ومنهم من يسكن فـي  ٣٠٠كية بلغ حوالي    ياالمر

يشجع كل الفلسطينيين على المشاركة في التـصويت فـي           وفي المقابل فإن هناك من       .الواليات المتحدة 
  هـذه  ن الصوت الفلـسطيني ال يقـدم وال يـؤخر فـي            من أ  ، على الرغم  كية المقبلة ياالنتخابات االمر 

 تشكل المشاركة الفلسطينية في االنتخابات نواة للوبي فلسطيني فـي الواليـات             أن على أمل االنتخابات،  
  .كيةيالمتحدة االمر

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  

   شاحنة محملة ببذور زهور هولندية لزراعتها في غزة١١االحتالل يسمح بدخول  .٣٨
أعلن وزير خارجية هولندا ماكسيم فيرهاجين أمس، أن السلطات اإلسرائيلية وافقـت        :  الوكاالت - هايال

 شاحنة محملة ببذور زهور القرنفل الهولنـدي، لزراعتهـا داخـل            ١١على فتح الحدود مع غزه لمرور       
  . مزارع فلسطيني١٥٠٠ حيث سيستفيد من زراعتها ،القطاع من قبل المزارعين الفلسطينيين

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  معبر صوفاه يعمل بكامل طاقته التشغيلية وتوقعات بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم قريباً .٣٩
 أن   فـي غـزة،    أوضح محمد عدوان، الناطق باسم المعابر في شرطة الحكومـة المقالـة            :محمد الجمل 

 أن عـدد الـشاحنات التـي        خالل األسبوع الحالي، موضحاً   " صوفاه"تسهيالت كبيرة أدخلت على معبر      
 إلى أن المعطيات المتوفرة حالياً تشير إلى        اًنوه م .اجتازت المعبر استقر على أكثر من مائة شاحنة يومياً        

 مـن   أن تشهد األوضاع على المعابر مزيداً     في المقابل   توقع   كما   .معبر يعمل بكامل طاقته التشغيلية    الأن  
وفيمـا يخـص     . المغلق منذ ثالثة أشهر، خالل الفترة المقبلة       التحسن بعد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم       

 علمـه   إدخال المواد الخام األولية، أشار عدوان إلى أن معظم تلك المواد لم يسمح لها بالـدخول، نافيـاً                 
نوه إلى أن الفتـرة     فقد  فيما يتعلق بكميات الوقود المتدفقة إلى قطاع غزة،          أما   .بموعد أو طريقة إدخالها   

 إال أن دخولها كان غير منتظم ما برر اسـتمرار           ،شهدت زيادة ملحوظة في الكميات المذكورة     الماضية  
  .قطاعالأزمة الوقود في 

  ٢٤/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   األربعةىاألسروباإلفراج عن الدقامسة مذكرة للملك األردني تطالبه  .٤٠

والمفقودين األردنيين فـي المعـتقالت      في رسالة وجهتها اللجنة الوطنية لألسرى       :  طارق الفايد  -عمان  
الصهيونية لرئيس الوزراء االردني نادر الذهبي، أمس االول، طالبت اللجنة الوطنية لألسري والمفقودين             

واوضحت الرسالة إلـى انهـا فوجئـت        ". اإلفراج فورا عن األسري األربعة القابعين في سجن قفقفا        "بـ
 امتنعت، إلى اآلن، عن الوفاء بما تعهدت به ولم تقم بتنفيـذ             والرأي العام األردني والعربي أن الحكومة     

  .االتفاق الذي تم ابالغ األسري األربعة به عند نقلهم إلي بلدهم
وفي غضون ذلك أرسل عدد كبير من النشطاء مذكرة للملك عبداهللا الثاني يطالبون فيها باإلفراج ايـضا                 

 المؤبد بعد قتله سـبع إسـرائيليات فـي حادثـة            عن السجين احمد الدقامسة الذي يقضي عقوبة بالسجن       
  ".إسرائيل"مشهورة قبل نحو عشرة أعوام خالل مناوبة له علي الحدود مع 

  ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   جثماناً لمقاومين عرب شملتها صفقة التبادل١١٤حزب اهللا ينقل إلى سورية  .٤١

نسيات عدة، استعيدت في صفقة تبادل  جثماناً لمقاومين عرب، من ج١١٤سلم حزب اهللا، امس، : بيروت
وأجريت مراسم التكريم لهؤالء ". إسرائيل"االسرى والشهداء التي جرت االسبوع الماضي بين الحزب و

 . جديدة يابوس- السورية في نقطة المصنع -الشهداء عند الحدود اللبنانية 
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 محتلة أرض فلسطين ومزارع شبعا" يلإسرائ"لن نتخلى عن السالح ما دامت : قبالن .٤٢

توأمة "دعا نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى في لبنان الشيخ عبد االمير قبالن الى : بيروت
معلنة العداء ومحتلة ارض فلسطين " إسرائيل"ما دامت : "، وأضاف"سالح المقاومة مع الجيش اللبناني

 ". السالحومزارع شبعا والقرى السبع فلن نتخلى عن 
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  إطالق القنطار عطل صفقة شاليت": إسرائيل"السفير المصري السابق في  .٤٣

محمد بسيوني إن صفقة تبادل " إسرائيل"قال السفير المصري السابق في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
وحركة حماس " إسرائيل"مع حزب اهللا عطلت المحادثات المباشرة بين " إسرائيل"األسرى التي عقدتها 

". في شأن تبادل األسرى والتي كان يفترض أن تجرى في القاهرة األسبوع الماضي برعاية مصرية
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وحماس " إسرائيل"ورأى بسيوني أن إطالق سمير القنطار، ألقى بظالله على صفقة تبادل األسرى بين 
بب هذه الصفقة، فالشارع من نواحٍ عدة، مشيرا إلى أن هناك حالة عدم رضا وغضب إسرائيلي بس

اإلسرائيلي يعتبر القنطار قاتال، ورغم ذلك أطلق في مقابل جثمانين لجنديين أسيرين قامت من أجلهما 
اآلن أن " إسرائيل"فكيف يمكن لـ... ، ولم تتمكن من تحريرهما٢٠٠٦يوليو / بحرب تموز" إسرائيل"

. وأوضح أن األجواء غير مناسبة". تبدي أي مرونة ممكنة من أجل حلحلة ملف األسرى مع حماس؟
وأضاف بسيوني أن صفقة حزب اهللا جعلت حماس من جانب آخر تتشدد في مطالبها، فهي غير مستعدة 

 اسما التي أدرجتها في قائمتها، مشيرا إلى اتصاالت ٤٥٠إلبداء أي تنازل، وتتمسك باإلفراج عن الـ
وكشف بسيوني أن مصر أرجأت .  و حماسمستمرة ال تنقطع تجريها مصر مع الطرفين اإلسرائيلي

ونفى . دعوة الجانبين إلى مفاوضات غير مباشرة إلى حين تمهيد الساحة اإلسرائيلية إلجراء هذه الصفقة
أن يكون مسؤول األسرى في الجانب اإلسرائيلي عوفر ديكل أبلغ رئيس االستخبارات عمر سليمان، في 

داد بالده إلطالق القيادي في حركة فتح مروان برغوثي أو زيارته األخيرة لمصر الخميس الماضي، استع
  .األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات

من جانبها، أوضحت مصادر مصرية مطلعة، أن ديكل في جميع محادثاته مع المصريين يسعى دائما إلى 
الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة في مقابل اإلفراج عن " إسرائيل"تقليل الثمن الذي يمكن أن تدفعه 

، وان تختار اسرائيل ١٠٠٠غلعاد شاليت، مشيرة إلى أن ديكل طلب أن تكون قائمة أسماء حماس 
  . اسما٤٥٠الـ

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  السلطات المصرية تمنع دخول ناشطي السالم البريطانيين إلى غزة لليوم الخامس .٤٤

سالم البريطانيان خليل النيس وزميلته ليندا ووريوس إنهما قال ناشطا ال:  محمد أبو عيطة-القاهرة 
ينتظران لليوم الخامس على التوالي أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري للموافقة لهما من الجانب 
المصري على دخول غزة عبر المعبر برفقة شاحنة األدوية التي قاداها من اسكتلندا إلى مصر منذ نحو 

لنيس وهو فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية وعضوية البرلمان االسكتلندي إلى أن وأشار ا. أسبوعين
ثمة إعاقة تواجههما في الوصول إلى غزة التي طال انتظارهما لدخولها وهما على أبوابها ينتظران 
موافقة وتنسيقات السلطات المصرية التي وعدتهما عند وصولهما قبل خمسة أيام بسرعة إنهائها وهو ما 

اننا نصر على دخول غزة وفي حالة الرفض الصريح سنلجأ إلى االعتصام "وأضاف . لم يتم حتى اآلن
وكانت السلطات المصرية عززت أمس، قوات األمن ". على بوابة المعبر المغلق إلى حين تحقيق طلبنا

  . رفحالمنتشرة على الحدود مع غزة خشية محاولة اقتحام من قبل سكان القطاع المحاصرين لمعبر
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مصر تضبط مستودعا للوقود داخل نفق على الحدود مع غزة .٤٥

قالت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة االمن بشمال سيناء ضبطت، امس، مستودعا :  وكاالت-عواصم 
 وقال مصدر امني لرويترز تم اكتشاف النفق .صغيرا للوقود داخل نفق على الحدود بين مصر وغزة

واضاف انه . الذي عثر بداخله على المستودع بمنطقة البراهمة على الحدود مباشرة بين مصر وغزة
واشار الى ان .  عبوة بالستيكية١٢٠٠ ألف لتر من السوالر معبأة داخل ٢٤عثر بداخل النفق على 

ات تفريغ المستودع مزود بخط من المواسير الطويلة التي تصل الى الجانب الفلسطيني بما يسهل عملي
وقال ان المهربين كانوا يستخدمون مضخة تعمل بمحرك كهربائي لنقل الوقود . الوقود الى القطاع

  .بسرعة الى القطاع وانه لم يتم ضبط أي مشتبه بهم في المنطقة التي عثر فيها على النفق
  .خرىوقال أن أجهزة االمن المصرية ستقوم بتدمير النفق في وقت الحق لمنع استخدامه مرة أ
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  ٢٤/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 
  
  ألننا نراها من أسطح المنازل" إسرائيل"ال نستطيع تجاهل : رئيس الوفد السوري .٤٦

قال رئيس الوفد السوري الذي توجه الى واشنطن، مطلع األسبوع، :  محمد على صالح-واشنطن 
 إذا صعد الى سطح ألنه"الدكتور سمير تقي، ان سورية ال تستطيع ان تتجاهل الوجود االسرائيلي 

  ". العمارة التي بها مكتبه يقدر رؤية القوات اإلسرائيلية
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   يزدادون فقراًالقطاعفقراء  و ماليين دوالر٦ مساعدة مالية لفقراء غزة بقيمة :األنروا .٤٧

دم  مـساعدات    في غزة جون جينج ان الوكالة ستق      " أونروا" مدير عمليات وكالة     أعلن: حامد جاد  -غزة  
 ألف فقير فلسطيني مسجل لديها فـي قطـاع          ٩٢لـ"  ماليين دوالر  ٦نحو  " مليون شيكل    ٢٢مالية بقيمة   

وطالب جينج   .مشددا على أن فتح المعابر يعد الحل الوحيد إلنهاء التدهور االقتصادي واإلنساني في غزة             
لمواد األساسية، واالحتياجات المختلفة    االحتالل اإلسرائيلي بفتح معابر القطاع وإدخال كميات كافية من ا         

مؤكـدا أن   %  ٧٥لمواطني غزة والعمل على زيادة كمية الوقود والبضائع التي تدخل للقطـاع بنـسبة               
األوضاع في قطاع غزة تزداد تدهورا والفقراء يزدادون فقرا بعد شهر من التهدئة ووقف اطالق النـار                 

فقط مما كـان    %  ٢٥ ووقود إلى قطاع غزة اآلن هو        وبين ان مجمل ما يدخل من مواد       .في قطاع غزة  
يدخل في مثل هذا الوقت من العام الماضي وان االسمنت الذي سمح االحتالل اخيرا بإدخاله إلى غزة هو                  

 القطاع لم يشعروا بأي فائدة لهذا االتفاق على       أن أهل "وأضاف   .من الدرجة الثانية وال يتمتع بجودة عالية      
ن اونروا افتتحت اخيرا أربعة مراكز مساعدة جديدة، من أجل توفير الحد األدنى من              أرض الواقع، مبينا ا   

 مليـون دوالر فـي      ٢٠٠ وأوضح أن األونروا تعتزم تنفيذ عدة مشاريع بقيمة           ".متطلبات سكان القطاع  
  .قطاعات البناء واإلسكان، والمياه، والصحة

  ٢٤/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

  بإزالة معوقات السالم في الشرق األوسط"إسرائيل"فلسطينيين و الاالتحاد األوروبي يطالب .٤٨
 في البيان الختامي لوزراء خارجية دول االتحاد في  األوروبيأكد االتحاد:  فكرية أحمد- بروكسل

 وأيضا الجانب الفلسطيني بضرورة إزالة المعوقات "إسرائيل" على مطالبة ،بروكسل مساء أمس
قع، والتي تحول دون إتمام أي اتفاق للسالم في الشرق األوسط، وعلى الموجودة اآلن على أرض الوا

تناولت المباحثات األوضاع في فلسطين بحضور توني بلير ، ورأسها أعمال العنف والعنف المتبادل
  .المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية

 ٢٠٠٨/ ٢٤/٧ الوطن السعودية 
  
  وقود الواردة الى محطة كهرباء غزةاإلتحاد األوروبي يبحث زيادة كلفة كمية ال .٤٩

بحث مسؤولون أوروبيون وممثلون عن سلطة الطاقة الترتيبات النهائية الالزمة لتمويل  :حامد جاد
االتحاد األوروبي كلفة الزيادة في كمية الوقود التي وافق الجانب اإلسرائيلي مؤخراً على تزويدها لمحطة 

شروع محطة كهرباء غزة أن يتم البدء فعلياً بتزويد المحطة فيما توقع مصدر مسؤول في م .كهرباء غزة
  .بالكمية اإلضافية اليوم أو غداً

 ٢٤/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   حماس والقاعدة تهربان المخدرات:اكتشاف أمريكي .٥٠
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 رئيس العمليات بالوكالة الفيدرالية األمريكية لمكافحة       ،ذكر مايكل براون   :الخالق  عاصم عبد  -واشنطن  
 أن ما يقرب من نصف المنظمات اإلرهابية الدولية تتاجر في المخدرات لتمويـل عملياتهـا                ،المخدرات

 إلي تصدير المخدرات إلي الواليات المتحدة والدول الغربية كجزء مـن            ى وأنها تسع  ،وأنشطتها المختلفة 
منهـا  ,  منظمة وجماعة  ٤٢إن القائمة األمريكية للمنظمات اإلرهابية في العالم تضم       : وقال،  الحرب عليها 

  .علي حد قوله,  وحركة حماس الفلسطينية اللتان تشاركان في تجارة المخدرات،القاعدة
  ٢٤/٧/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  االحتالل يقوم بالتصعيد في الضفة منذ التهدئة في غزة: وكيل بان كي مون .٥١

لسياسية قيام سلطات االحتالل رصد لين باسكو، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون ا: واشنطن
اإلسرائيلي بتصعيد توغالتها وإجراءاتها المتشددة وحمالت االعتقال في الضفة الغربية، بالتزامن مع 

أعرب عن قلقه من نقص التحسن في األوضاع على األرض  و.دخول التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ
، كما أشار باسكو إلى أنشطة "راع بالتقدم هناكإنه من المهم جداً اإلس"في الضفة الغربية، وقال 

   .االستيطان اإلسرائيلية عبر الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية
  ٢٣/٧/٢٠٠٨ قدس برس

 
  عرقل عقد المؤتمر السادست اتالخالفو ... أطراف في فتح ال تريد المصالحةهناك: بسيسو .٥٢

نائب أمين سر مجلسها الثوري عضو اللجنة " فتح"دعا القيادي في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة صخر بسيسو إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة، مشيراً إلى أنه لم 
 .يعقد منذ حوالى عشرين سنة ما تسبب في أزمة حقيقية وإشكاالت كثيرة كانت لها انعكاساتها السلبية

 ظل استمرار وجود قضايا جوهرية عالقة لم تحسم وعلى رأسها وشدد على عواقب عقد هذا المؤتمر في
الخالفات الحادة بين عدد من أقطاب اللجنة المركزية وتحديداً بين الرئيس محمود عباس وأمين سر 

هناك أسئلة بالغة األهمية تجب اإلجابة عليها ": "الحياة"وقال في لقاء مع . اللجنة المركزية فاروق القدومي
ورأى أن هناك تحديات ". إليجاب قبيل عقد المؤتمر وهي العضوية في المؤتمر ومكان عقدهبالسلب أو ا

كبيرة تواجهنا على رأسها االنقسام الجاري بين جناحي الوطن، وحذر من خطورة تداعيات عدم تجديد 
 لعقد هناك ضرورة: "وحول مدى أهمية عقد الحركة مؤتمرها قال .الشرعيات الثالث أوائل السنة المقبلة

مؤتمر عام للحركة وانتخاب قيادة جديدة بعد تأخر عقده لحوالى عشرين سنة لذلك أصبحت هناك 
عالمات استفهام حول الشرعية الدستورية للقيادات الحالية، إضافة إلى أن الشرعية الثورية والنضالية 

وار جاد وتقديم بدأت تتقلص ومعالجة ذلك يتطلب بحثاً حقيقياً لتجديد هذه الشرعيات من خالل ح
نحن بحاجة : "وتابع". التنازالت من أجل تغليب المصالح الفلسطينية العليا على المصلحة الذاتية

لشخصيات عاقلة وحكيمة يهمها مصلحة الحركة ألن هناك تحالفات غير واضحة، ومعظم القيادات داخل 
أن التحدي األكبر للمؤتمر هو فتح اآلن تحكمها المصالح الخاصة بينما الشأن الوطني مهمل، معتبراً 

وحذر بسيسو من إمكان لجوء البعض الى عقد مؤتمرات جانبية في  ".تجديد شرعيات تلك األطر القيادية
حال لم تعجبهم النتائج التي ستخرج عن المؤتمر، وبعض القوى داخل الحركة التي ال تريد المشاركة في 

  .هذا المؤتمر قد تلجأ لذلك أيضاً
، مشيراً إلى أن اللجان الثالث الرئيسة "مسألة العضوية في المؤتمر ما زالت عالقة: " قالوعن التحديات

في اللجنة التحضيرية للمؤتمر انجزت معظم المهام المطلوبة منها وهي جاهزة لتقديم أوراقها للمؤتمر، 
ة العضوية، وذلك وهي لجنة النظام السياسي ولجنة البرنامج الوطني ولجنة البناء الوطني باستثناء لجن

ألسباب عدة منها أن تأخر عقد مؤتمر الحركة ما يقرب من عشرين سنة أضاع على جيلين فرصة شغل 
مواقع قيادية ورئاسية في الحركة، وهناك أربعة آالف يريدون المشاركة في المؤتمر لكن ليس هناك 
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.  مندوب١٠٠٠ إلى ٨٠٠إمكان لعقد مؤتمر بهذا الحجم وما يجري الحديث عنه هو مشاركة بين 
، موضحاً بأن اللجنة المركزية هي فقط التي تملك "والسؤال هو إذا تم اختيار هؤالء فما موقف اآلخرين

حق الدعوة لعقد المؤتمر وتقديم التقرير وأوراق العمل لكنها متغيبة منذ أشهر طويلة ولم تجتمع بسبب 
 شهراً ولم تعد للعمل إال ١٥ اللجنة التحضيرية خالفات سياسية ومالية وتنظيمية، ولذلك أيضاً توقف عمل

وأوضح بسيسو أن االجتماع المقبل للجنة التحضيرية سيكون في الثامن والعشرين . منذ أربعة شهور فقط
من آب، وسيتم طرح األسماء المقترحة من أجل عضوية المؤتمر، مشدداً على عدم إمكان حسم هذه 

  .قرار من اللجنة المركزيةالمسألة في شكل قانوني ونهائي إال ب
ال مجال لعقد المؤتمر إذا لم تتم : "واستبعد بسيسو عقد المؤتمر طالما لم تتم معالجة الخالفات، وقال

، مشيراً إلى اجتهادات كثيرة وهناك من "المصالحة واالتفاق على رؤية مستقبلية على اختيار القيادات
 للحركة وخالفات حول مسميات كثيرة واألهم من يتحدث عن أمين عام أو أمين سر للحركة أو رئيس

هو الشخص الذي سيشغل هذا الموقع، الفتاً إلى أسئلة كثيرة ال توجد لها إجابة محددة، فال مجال لعقد 
المؤتمرمن دون االتفاق مسبقاً على مجمل هذه القضايا والتي تتناول تشكيل المجلس الثوري واللجنة 

  .رارات التي ستخرج عن المؤتمرالمركزية وتحديد العضوية والق
تجب معالجة وضعهم : "وانتقد بسيسو القرار الذي اتخذته الحركة في شأن إحالة القدماء للتقاعد، وقال

، معرباً عن اسفه لهذا القرار الذي ربط بين المهمة النضالية والمهمة الوظيفية وأصبح من "المستقبلي
. بالسلطة وبالمنظمة) فتح(أن هذا الخطأ نتيجة لدمج الحركة أحيل للتقاعد خارج العمل الوطني، معتبراً 

 من % ٩٩موضحاً أن " ال توجد حركة تحرير وطني تحيل مناضليها في سن الستين إلى التقاعد: "وزاد
أبناء الحركة العسكريين والمدنيين لم يعد لهم دور أو مشاركة جدية في أطر أو مؤسسات الحركة، وذلك 

أن الجيل القادم قادر على االستمرار في أداء دوره : "وأضاف . من خبرتهم وتجربتهمبدالً من االستفادة
بحكم التجربة وهناك جيل الشباب إلكمال المسيرة وجيل الوسط الذي ضاعت عليه الفرصة بسبب تأخر 

لتي ، مطالباً بضرورة التوافق على دراسة عميقة وواعية لطبيعة المرحلة وتحديد األهداف ا"عقد المؤتمر
وأشار إلى متغيرات كثيرة تتطلب أن يقدم إلى المؤتمر تقرير سياسي . سيستمر العمل والنضال من أجلها

يتعاطى معها لتشكيل أرضية لبرنامج سياسي، الفتاً الى أن المؤتمر السادس للحركة سيعقد من دون أن 
حقاق وضرورة إلعادة التقويم، ، لذلك هناك است"حركة فتح"ننجز أياً من األهداف التي من أجلها انطلقت 

مشيراً إلى أن الهدف من النهج السلمي الذي سلكته الحركة الوصول إلى دولة فلسطينية على األراضي 
 وعاصمتها القدس إضافة إلى حق العودة وإنهاء المستوطنات، ١٩٦٧ يونيو /التي احتلت في حزيران

  .ه األهدافمشيراً الى ان المؤتمر سيعقد من دون إنجاز ألي من هذ
وانتقد بسيسو األصوات المطالبة داخل فتح بضرورة عقد المؤتمر داخل الوطن ووصفها عدم عقده هناك 

عندما ال تحقق الحركة أياً من األهداف التي انطلقت من أجلها، فنحن ال : "وقال. بأنه عار على الحركة
مقار رئاسة السلطة في رام اهللا في أية  يمكنها أن تدخل "إسرائيل"نملك السيادة أو السلطة على األرض، و

لحظة، فهل يعقل عقد المؤتمر في مثل هذه األجواء وسط الدبابات اإلسرائيلية وتحت السيطرة الكاملة 
وتساءل مستنكراً من سيتحكم في دخول الناس وخروجهم ومن سيضمن حرية الحركة ". لإلسرائيليين

لقيادية ومدى قدرتهم على اإلدالء برأيهم أو اتخاذ قرار والتنقل والحديث ومن يضمن استقاللية األطر ا
إضافة إلى عدم إمكان إدخال العشرات ممن يمثلون الحركة في الخارج ممن حملوا على كاهلهم مسؤولية 

نحن حالياً ال : "وأضاف". النضال وتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية سواء في لبنان أو سورية أو األردن
 على تصريح إلدخال خمسة أشخاص، وأن هناك أسبابا سياسية وأمنية وسيادية تحول نتمكن من الحصول

أتمنى على هذه األصوات أن تتوقف عن ذلك ألن هناك خطورة : "وزاد". دون عقد المؤتمر داخل الوطن
ولم يستبعد بسيسو وجود أصوات تسعى لذلك بهدف االستقواء ". في عقد المؤتمر تحت سيطرة االحتالل
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رائيليين، مشدداً على ضرورة عقده في الخارج وأن يكون هناك تمثيل مهم ألبناء الحركة الذين باإلس
  .حافظوا على المشروع الوطني الفلسطيني، وحافظوا على الهوية الفلسطينية

إن إسرائيل : " عينها على المؤتمر وقال"إسرائيل" وأن "إسرائيل"ـوحذر بسيسو من أن الحركة مكشوفة ل
يطرة على أطراف فاعلة في الحركة لتسير األمور لمصلحتها وتريد أن تحجم الحركة تحاول الس

، مذكراً بأن فتح هي التي بنت ثقافة المقاومة لدى الشعب وكل المنطقة العربية وهي التي دفعت "وتنهيها
ن تمحي إن إسرائيل تريد أ: "وتابع.  إلى طاولة المفاوضات وجعلتها تعترف بمنظمة التحرير"إسرائيل"

ذلك التاريخ من ذاكرة الشعب الفلسطيني وستسعى لمتابعة المؤتمر كي يخرج بنتائج تخدم المصلحة 
  ".اإلسرائيلية

إذا أردنا أن نعترف بالحقيقة فاإلجابة نعم : " داخل الحركة، فأجاب"إسرائيل"ـوسئل إذا كان هناك وكالء ل
هذا يدخل في دائرة الصراع ألن إسرائيل : "تابع؟ و"هناك وكالء إلسرائيل لكن من هم وهل هم مكشوفون

تسعى ألن يكون لها جواسيس وعمالء في الحركة وأن يكون لها أيضاً متنفذون في اإلطار السياسي 
هناك شيء من هذا : "قال داخل فتح" التيار المتصهين"وعما إذا كان يعني بذلك ما يسمى بـ ". والتنظيمي

ال نستطيع أن نشير بأصبعنا ونقول إن : "، وزاد"ددة حتى هذه اللحظةالقبيل، ولكن هناك فواصل غير مح
ال ننسى أن عند توقيع اتفاق أوسلو كان هناك عشرون ألف : "وأضاف". التيار المتصهين"هذا هو 

متعاون مع إسرائيل وهؤالء موجودون في كل الفصائل وفي مواقع المسؤولية ومواقع القرار بمعنى أن 
  ".تيار متصهين"حدها ليس في حركة فتح و

وشدد بسيسو على عدم إمكان عقد المؤتمر وغزة غير ممثلة فيه، الفتاً إلى أن فصل قطاع غزة وتكريس 
وقال ال بد من إعادة . هذا االنقسام بغض النظر عن األسباب الذي أدت إلى ذلك أضعف الحركة كثيراً

 الرؤية، مشيراً إلي أن حركة فتح تأذت اللحمة إلى الوطن، وال بد من إجراء حوار جاد لتحقيق وحدة
كثيراً وأن عليها إعادة بناء نفسها بعد أن فقدت مواقع كثيرة لها في غزة، وأوضح أن أبناء كوادر فتح 
من قطاع غزة في حاجة إلى قيادة حقيقية لكن اإلمكانات والتوجيه محدودة والوضع ليس كما نتمنى، 

فك الحصار عن قطاع غزة ومعالجة قضايا المواطنين الذين فهناك تقصير كبير، مشيراً إلى ضرورة 
وشدد على . انقطعت مرتباتهم ومعضلة المرضى الذين ال يستطيعون الخروج للعالج بسبب الحصار

: ضرورة إيجاد أي مخرج أو وسيلة لكسر هذا الحصار، منتقداً تبادل االتهامات وشخصنة الحال، وقال
 غزة من دون تقديم حلول ويجب أن يقدم الجميع تنازالت بغض النظر يجب الكف عن إدانة االنشقاق في"

عن حجمها ألن استمرار هذا الوضع هو المثالي بالنسبة الى إسرائيل، وفي المقابل هو الخسارة األعظم 
للقضية الفلسطينية منذ سنوات النكبة لذلك يجب العمل على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وليس فتح 

  ".أو حماس فقط
وطالب بضرورة المساواة في الوظيفة المدنية بغض النظر عن االنتماء السياسي ألن فصل الموظفين 
بسبب انتماءاتهم يرسخ االنقسام اإلداري والمالي والقانوني ويعيق إعادة اللحمة للوطن، معتبراً أن 

ورأى . تخابات التشريعية الفلسطيني وعقد االن-المخرج من هذه الكارثة يتطلب إجراء الحوار الفلسطيني 
بسيسو أن عباس هو الرئيس الفلسطيني الشرعي لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارج بصفته الرئيس 
المنتخب للسلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو يتصرف على هذا األساس، 

 كنت ضد االنتخابات ألن حركة فتح غير أنا: "موضحاً أن االنتخابات التشريعية عقدت بفضله، وقال
أنا ليست لي عالقة، كم سنة تريدون في : "ونقل عن عباس قوله". جاهزة لها لكنه كان مصراً على عقدها

حاولنا إثناءه : "، وتابع"حركة فتح كي نعقدها، أنا مؤمن بضرورة عقدها سواء نجحت فتح أم لم تنجح
 إدخال حركة حماس في النظام السياسي وحاول أن يتفق معها كان يريد) عباس(لكنه رفض موضحاً بأنه 

، واعتبر أن حماس دخلت بالفعل في النظام السياسي لكنها لم تستطع أن تفرق بين "على برنامج سياسي
  .مرحلة المقاومة وبين وجودها في السلطة
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ي القطاع واالعتداء وأعرب بسيسو عن أمله في ان يذهب عباس إلى غزة، مشيراً إلى أن اقتحام منزله ف
لو كنت مكانه لقررت الذهاب إلى غزة : "على مقار السلطة ورموزها شكل حاجزاً أمامه، وأضاف

وليحدث ما يحدث، ألن غزة جزء مهم من بلده وهو مسؤول عنها، وهو رئيسها، وسنرى ماذا ستفعل 
  ".حماس عندئذ

ة إلى أطراف حول أبو مازن ال تريد وحمل بسيسو مسؤولية فشل الدعوة التي أطلقها عباس للمصالح
هناك أطراف في فتح ال تريد المصالحة، ومصالحها مرتبطة بإسرائيل أو بجهات : "المصالحة وقال

  ".إقليمية وهي التي أفشلت مبادرته للمصالحة إضافة إلى وجود أطراف متشددة في حماس ال تسعى إليها
يعرض السلطة الفلسطينية للحصار، وقال هذا وعبر عن مخاوفه من أن التوافق مع حماس يمكن أن 

األمر وارد ولكن ليس معنى ذلك أن نمتنع عن المصالحة، مشدداً على أن المصالحة استحقاق وطني مهم 
جداً يجب إنجازه، بغض النظر عن أية ضغوط إسرائيلية أو رضا األميركيين أو غضبهم، موضحاً أن 

حماس إال بعد أن تنفذ األخيرة كل الشروط المتعلقة باالعتراف األميركيين ال يريدون لفتح عقد حوار مع 
ورأى أن الحل يكمن في التمسك بحاضنة عربية للحوار .  واالتفاقات الدولية الموقعة"إسرائيل"ـب

الفلسطيني المرتقب مع توافر ضمانات سياسية واقتصادية لمواجهة فرض أي حصار متوقع على 
  .على برنامج سياسي" حماس"ق السلطة الفلسطينية و السلطة، الفتاً إلى ضرورة تواف

وحذر بسيسو من مخاطر عدم تجديد الشرعيات الثالث قبل نهاية هذه السنة وهي رئاسة السلطة ورئاسة 
إذا : "اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة حركة فتح باعتبارها العمود الفقري للعمل الوطني الفلسطيني، وقال

ات وخصوصاً الرئاسية والتشريعية ستبدأ حمالت التشكيك في الرئاسة وسيصبح لم يتم تجديد الشرعي
وضعنا مأسوياً ألن حينئذ سيصبح لدينا رئيسان ووطنان بال سيادة وبال حدود وبال مسؤوليات وبال 

وطالب بضرورة تقويم طبيعة العالقة التي تربط حركة فتح بمنظمة التحرير، ". مقومات لسلطة أو دولة
 الذي دعى إلى ٢٠٠٥ مارس / آذار١٧على رغم اتفاق القاهرة في : "وقال. وضع الذي آلت إليهوبحث ال

إعادة بناء المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها إال أن حتى اآلن لم تشكل اللجنة التي تم االتفاق عليها ألن 
ني وبعض المستقلين لم المكلفين بذلك من األمناء العامين ورئاسة اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوط

، معرباً عن أسفه ألن المنظمة اآلن أصبحت تستخدم ويتم اللجوء إليها فقط إلقحامها في "يجتمعوا
صراعاتنا باعتبارها صاحبة القرار وأنها هي المرجعية، داعياً إلى ضرورة المحافظة عليها بعيداً من 

  .اق مامحاوالت االستقطاب للحديث فقط عن الشرعية أو لتحقيق اتف
وانتقد بسيسو تحمل الحركة فساد أعداد محدودة من كوادرها وعدم تمكنها من محاسبتهم او اتخاذ 

، الفتاً "هناك ماليين الماليين من األموال ذهبت الى جيوب هؤالء الناس: "إجراءات كفيلة بردعهم، وقال
ات الى النائب العام وجرى الى ان عندما تسلم الرئيس عباس مقاليد السلطة أحال قضايا كثيرة وتعدي

الحديث عن الفساد وضرورة استئصاله سواء في صندوق االستثمار او في النفط او في االستيالء على 
، "لكن لم يتم استكمال اإلجراءات وبالتالي لم يحارب هؤالء الفاسدين: "األراضي او في االحتكارات وتابع

انونية للفساد، وذلك كان له تأثيره على نتائج باختصار شديد ليست هناك محاسبة جدية وق: "وأضاف
ورأى بسيسو ان المواقع في السلطة أصبحت هي  ".بل هو أهم أسبابها" فتح"االنتخابات التي خسرتها 

الهدف األساس، موضحاً أن الكوادر األساسية في الحركة أصبحت تشغل مواقع في األجهزة األمنية 
 والرابعة أصبحوا هم الذين يتولون مهام العمل التنظيمي والمهمات والمدنية بينما كوادر الدرجة الثالثة

القيادية، معتبراً أن ذلك سبب أزمة داخل الحركة وأضعف من كوادرها ونتج عن ذلك أيضاً عدم وجود 
تنظيم قادر على المراقبة والمحاسبة أو وقف كل أشكال االنحرافات ألن أعداداً كبيرة من الكوادر لجأت 

تحولنا جميعاً الى وزراء ووكالء وزراء أو مدراء عامين : "وتابع. حاق بالوظيفة في السلطةالى االلت
وأصبح البحث عن موقع في السلطة أهم بكثير من البحث عن دور في الحركة أو االستمرار في القيام 

: وقال ".بعمل نضالي ألن المواقع في الحركة هي مهمة نضالية ال توجد فيها امتيازات على اإلطالق
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هناك الكثير من المخلصين في الحركة وأن عدداً محدوداً هم فقط الذين استهوتهم المصالح لكن في إطار "
، الفتاً الى أن عدداً "البحث عن لقمة العيش يضطر البعض الى اللجوء الى شغل وظيفة في السلطة

  . نضالية في الحركةمحدوداً للغاية هو الذي لديه مهمتان في آن واحد موقع في السلطة ومهمة
  ٢٣/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  أيها الرئيُس الفلسطينُي، حماُس السرُّ، والجماعةُ .٥٣

  فايز صالح أبو شمالة. د
غزة بعض مسئولياتك أيها الرئيس الفلسطيني، وهي أمانة في عنقك، وهي جائعة لعودتكم رمزاً موحداً 

ية، قبل أن يكون ضرورة سياسية، لقد للوطن، وظمأى اللتئام الشمل الفلسطيني الذي بات حاجة إنسان
أضحى شوق الشعب الفلسطيني إلى الوحدة الوطنية أكثر من شوقه إلى فتح المعابر، والتهدئة مع 
إسرائيل، وأكثر من شوقه إلى الراتب الشهري، والمفاوضات التي لن تسفر عن حل عادل لقضية 

ن على أولوية الوحدة الوطنية، وأهميتها الصراع مع الدولة العبرية، إذ ال يختلف فلسطينيان مخلصا
كمقدمة لحل تفاوضي يرضى عنه الفلسطينيون بشكل عام، ومقدمة لتهدئة تضمن فك الحصار بالكامل 

  .عن غزة، وعدم اجتياح الضفة الغربية، وتؤسس لسالم يحفظ كرامة العباد، ويصون البالد
  فكيف حال غزة بعد عام من االنقسام؟

حضن حماس، وال فكاك من هذه العالقة التي باتت أشبه بعالقة الفتاة بأمها، تحفظ غزة تنام وتصحو في 
سرها، وتمشط شعرها، وتهدهد سرها، وتهون عليها الهموم، وتبشرها بالغد، واألمل، ومن يحسب غير 
ذلك، فال يخدعن إال نفسه، ومن يظن أن أهل غزة سيفزعون بالعصي والحجارة على حماس، فقد وقع 

 مبين، وساق القرار الفلسطيني باالتجاه المعاكس للواقع، والمخالف للمتغيرات التي باتت تحمل في ضالل
اسم حماس في كل زاوية من غزة، وعلى كل موجة بحر، وهذا ما يجب أن يكون واضحاً للرئاسة في 

شروع رام اهللا، وما يجب أن ينقل بأمانة وصراحة من األخوة في فتح، كي يكون القرار الحكيم؛ ال
  .الفوري بالحوار، مع نتائج قريبة المنال، ولصالح الشعب الفلسطيني، فما ال يدرك كله، ال يترك كله

لقد فرضت الوقائع الميدانية قبل عام حقائق تمتد من شواطئ غزة حتى خط الهدنة، وال أظن من الحكمة 
حالة التمزق، وال يعني التسليم القفز عنها وتجاهلها، بل يجب أخذ المستجدات بعين االعتبار للخروج من 

للواقع التسليم لمنطق القوة، وإنما التسليم بالتطور الطبيعي لألحداث المركبة التي سبقت المتغيرات، والتي 
  .اشتكى منها كل مخلص للوطن، ورفض أسلوبها كل منتمٍ بصدق إلى هذا التراب

استثنائية، وصمدت، ونجحت حتى لقد تحملت حماس مسئولية غزة ألكثر من عام، وفي ظروف قاهرة 
اآلن رغم ما يقال عن تجاوز هنا، وخلل هناك، وخطأ هنالك، ورتبت أمر الناس قدر المستطاع، ووفرت 
الرواتب لمن قطع راتبه، ووفرت األمن للمواطن بشكل عام ـ ال أتحدث هنا عن بعض المالحقات 

ل صاحب سلطان، ليحفظ بقاءه، وإنما عن الناجمة عن خالفات تنظيمية، وترتيبات أمنية يلجأ إليها ك
األمن العام الذي أصبح مستقراً من وجهة نظر المواطن العادي في غزة ـ لقد نظمت حماس حياة الناس 
وفق المتاح، ونجحت في ذلك، وحافظت على قوتها، وتماسكها، وسالحها، وجمهورها، وأقتنع الناس أنهم 

  .وكل ما يحاك لهم في الظالم يستهدف قضيتهم، ووطنهممع حماس في جهاد، وأنهم في أرض الرباط، 
لقد أضحت حماس بعد عام من الحكم في غزة أكثر ثقة بالنفس، وهذه الفترة بالنسبة لها تجربة ريادية، 
" ونموذج يمكن أن يعمم، فمكنت نفسها في غزة، وهذا ما يؤكده رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 

لقد أوجدت حماس . أن حماس استغلت التهدئة لتلغيم مناطق شاسعة في غزة: عندما قال" يوفال ديسكن
واقعاً جديداً ال يمكن تخطيه بالقوة الخارجية، أو تجاوزه داخلياً إال بالحوار البناء، والقادر على اآلخذ 
ه، بعين االعتبار هذه القوة، والتعامل معها كقوة فلسطينية معززة للمفاوض الفلسطيني، ال بديالً عن

وتسخير هذه القوة بما يخدم القضية الفلسطينية، ال بما يديم االنقسام، وهنا ال مفر لحماس من التناغم مع 
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الرؤية السياسية الفلسطينية والعربية، والعمل على إيجاد القاسم المشترك مع الرئاسة، بما يضمن ترتيب 
  .األدوار، وتنسيق المواقف السياسية بما يخدم صالح الوطن

   تكمن قوة حماس؟فأين
بعيداً عن صدق الوالء، واالنتماء، والتنظيم، والتعبئة التي أنتجت األلوف المستعدة للتضحية بالنفس : أوالً

بال مقابل، وبالد تردد، فإن قوة حماس تكمن في التكتم، والسر الدفين، إن جماعة حماس تعمل بسرية 
 العضو من حماس ما فعلت شماله، ويكفي أن فائقة، إنهم يؤمنون بسجن المعلومات، وال تعرف يمين

وقطاع غزة تحت " جلعاد شليط "نعرف أن المخابرات اإلسرائيلية ال تعرف أين تخبئ حماس أسيرها 
العين اإلسرائيلية على مدار الساعة، ومساحة غزة ال تتعدي مساحة ميدان التحرير وسط القاهرة، فكيف 

لمظلم بالسرية، ومكنونها المكتوم عن أقرب الناس لها، إنها يمكن اختراق حماس، والوصول إلى جوفها ا
  .تخطط على المدى البعيد، وتفكر في اللحظة الراهنة، وال يسبر غورها أحد، وتعرف ما تريد

روح الجماعة، حماس تعمل بشكل فريق، فال تفرد بالقرار، وال مصداقية لما يقال عن انشقاق هنا، : ثانياً
، وانقسام، حماس تحكمها روح الجماعة، ومجلس الشورى، فريق عمل وتمرد هناك، ورفض وغضب

يبدأ من المسجد، والحارة، والحي، والمخيم، والمدينة، ومن ثم المنطقة، والقرار يمر بمراحل من 
المشاورة، واإلقناع، واإلجماع قبل التنفيذ، إن لدى حماس ديمقراطية الرأي أكثر من بعض الفصائل 

عي الديمقراطية، ولم تغير وجوه قادتها، وأمنائها، ومسئوليها منذ أربعين سنة، إن الفلسطينية التي تد
مفكري حماس يبحرون على موجة دهاء تالطم دهاء اليهود، إن لم يكن قد بدأ يعلو موجهم في الفترة 

  .األخيرة
  المراهنة على الزمن

اح، والخنق بالحصار، لقد راهن البعض على سقوط حماس بفعل الضربات اإلسرائيلية، واالجتي
والمقاطعة، والتجفيف، والتخويف، ولقد سقطت كل الرهانات مع تحقيق التهدئة، وفك الحصار ولو جزئياً 
عن غزة، والسيما بعد انكشاف المصلحة اإلستراتيجية اإلسرائيلية من وراء التهدئة، والقاضية بتواصل 

 المتغيرات اإلقليمية التي فرضت على إسرائيل تمزيق الوطن بين فتح وحماس، مع األخذ بعين االعتبار 
وأمريكا واقعاً جديداً يحتم التهدئة، باإلضافة لقوة حماس على األرض،  أن حماس قوية جداً، ومخطئ 
من يظن أنها ستنهار من الداخل، فهي صخر من جبل ال يحركه السيل، تزداد تماسكاً، وتزداد قوة، 

 ، ٢٠٠٧ أقوى مرات من حماس ٢٠٠٨ بالخطر، فحماس سنة والتصاقاً باألرض والشعب كلما أحست
وكلما عبر الوقت كلما قويت حماس، وتصلبت، وتشددت في مواقفها، واشتراطاتها للمصالحة، ألن 
الوقت يعمل لصالحها، فإن اكتملت لحماس في المرحلة القادمة التهدئة مع إسرائيل بإتمام صفقة األسرى، 

البيت " بوش " قبل نهاية العام، وغادر الرئيس  " أولمرت"مة وتم فتح معبر مصر، وسقطت حكو
، وفرضت إيران أجندتها التفاوضية على المجتمع الغربي، فإذا أضيف لما سبق اقتراب موعد " األبيض

استحقاق الرئاسة الفلسطينية حتى مطلع العام القادم، كما أشار إلى ذلك األستاذ سعيد صيام، وقررت 
  بالرئاسة حتى تاريخه،  حينئذ تكون المصالحة الوطنية قد دخلت منعطفاً جديداً حماس عدم االعتراف

من التمايز في المواقف، والتباين في القوة والتأثير، ويغدو ما هو ممكناً اليوم مستحيالً غداً، وتصبح 
  .اللقاءات الفلسطينية في خبر كان، وفي ذلك دوام تمزق الوطن

  سطينية؟ما الذي يعيق المصالحة الفل
لقد أظهر طرفا الخالف الفلسطيني القدرة على التعامل مع الدولة العبرية، رغم ما بينها وبين الشعب 
الفلسطيني من صراع وصل حد التصفية، وإنهاء الوجود، فأظهرت حماس مرونة في مواقفها من الدولة 

ا من المستحيل، وتوصلت مع العبرية متجاوزة في ذلك ثوابت سياسية، وقناعات فكرية، كانت بالنسبة له
عدوها الرئيسي مغتصب األرض إلى تهدئة، وقد أظهرت الرئاسة الفلسطينية مرونة فائقة في التعامل مع 

رغم االجتياح للضفة الغربية، وتصفية الشباب " أولمرت" الدولة العبرية، ولم تلغ لقاءات رئاسية مع 
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الذي " أولمرت " بشكل منتظم بين الرئيس عباس والمقاوم، وما زالت اللقاءات، والمفاوضات تتواصل 
يرأس مجلس وزراء دولة لم تغتصب السلطة في غزة بالقوة كما يقول البعض، وإنما اغتصبت كل 

  .فلسطين، وتضم سجونها األلوف من شعبنا، ويقتحم جيشها كل يوم مدن الضفة الغربية، يقتل ويغتصب
ئه، دون شروط، ليس صعباً عليه اللقاء مع نفسه، وبعضه، إن من نجح في اللقاء والتفاهم مع ألد أعدا

وأخوته، وأبناء شعبه دون شروط، وذلك ال من أجل القضية السياسية فحسب، وإنما من أجل السلم 
االجتماعي؛حيث غدا شعبنا الفلسطيني بحاجة للمصالحة الوطنية أكثر من حاجته للتهدئة، أو للسالم مع 

  .إسرائيل
 الوطنية يشرعه الواقع، فهل أدرك كل من قادة فتح، وحماس، أنه ضعيف، وتائه دون  إن باب المصالحة

اآلخر؟ وأن الطائر ال يرتفع إال بجناحين؟ وأن تواصل تمزيق الوطن بمثابة نكبة للقضية الفلسطينية؟ وأن 
  .المصالح الحزبية تذوب، وتنتهي إذا دمرت المصلحة العامة؟ فما فسد كله فسد جزؤه

أنا لست من حماس، وال عالقة تنظيمية لي مع فتح منذ دخولي االنتخابات التشريعية مستقالً : مالحظة
، وال أنطق إال بما استشعره على أرض الواقع، وأحسبه لصالح فلسطين التي أكلت من ١٩٩٦سنة 

حماس، يا سيد :  تحت عنوان٢٠٠٥عمري عشر سنوات سجن، لقد سبق وأن نبهت في مقال سنة 
 كان المرحوم قد قلل من شأن حماس، وغيب تواجدها الميداني، ورفع قوة فتح، وعظم -ز يوسف القزا

 لقد نبهت إلى تعاظم قوة حماس، وتماسكها، وأشرت فيما بعد باألرقام -قدرتها على جرف الشارع خلفها 
لى التي حصل عليها الرئيس محمود عباس في االنتخابات الرئاسية، فقد حصل في محافظة خان يونس ع

سبعة وثالثين ألف وسبعمائة صوت فقط من أصل مائة وعشرين ألف صوت تقريباً، أي أن ] ٣٧٧٠٠[
الرئيس قد حصل على أقل من ثلث أصوات أصحاب حق االقتراع، وهذا مؤشر كاف في حينه، ودليل 

ومعالجة على وجود حماس البارز، وتأثيرها في الحدث بين الفلسطينيين، ولكن بدالً من تدارس الواقع، 
األخطاء في فتح، فقد المني بعض األخوة في ذلك الوقت، واتهمني البعض بأنني قلبت حماس، دون 
التنبه إلى مضمون المقال، ولما يجري على األرض من تحوالت، فكانت نتائج التشريعي بعد شهور من 

  .كتابة المقال تؤكد فوز حماس، وقوتها، وقدرتها
أهمية تجاوز ما سبق، وبدء الحوار فوراً مع حماس من منطلق الشراكة، فهل يتنبه األخوة في فتح إلى 

 .بهدف التوصل إلى مصالحة حقيقية تخلص شعبنا من حالة التمزق والضياع؟
 ٢٢/٧/٢٠٠٨الحقائق 

  
  المشكلة اليهودية والمشكلة الفلسطينية .٥٤

  العزيز ربيع محمد عبد. د
 السالم في الشرق األوسط، وهي العمليـة التـي تـم            يعتبر حل المشكلة الفلسطينية الهدف األول لعملية      

تخديرها وتحويلها عن مجراها، ومن ثم تم الدوران بها في مكانها حتى داخت وسـقطت علـى األرض                  
وهناك قام المسؤولون عنها من األميركيين واإلسرائيليين بتحنيطها وإيداعها فـي غرفـة             . مغشياً عليها 

 بأنها حية، بينما هي تعيش في الواقـع موتـاً عقليـاً وشـعورياً               خاصة، تعطي من ينظر إليها االنطباع     
  . وجسدياً

ومن المؤسف القول إن ذلك حدث بينما كانت القيادة الفلسطينية والفريق المفاوض خاصة، يلعبـون دوراً                
وعلى سبيل المثال، اقترحت علـى الـرئيس        . مشاركاً في إيصال تلك العملية إلى ما آلت إليه أوضاعها         

حين التقيت به في واشنطن بعد نجاح الرئيس كلينتون في انتخابات الفترة الرئاسـية الثانيـة، أن                 عباس  
يطلب من الرئيس األميركي تغيير الوسيط األميركي دينس روس الذي كان قد مضى على تسلمه ملـف                 

  .. هذه دولة عظمى: لكن أبو مازن رفض اقتراحي قائالً.  سنوات٨المفاوضات حوالي 
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وحين شرحت له أن من حق أية دولة أن تعتـرض           . أن نطلب منها تغيير مفوض من مفوضيها      كيف لنا   
وكما هو معلوم اآلن، وكما     . على سفير أجنبي في بالدها وأن تطلب استبداله، هز رأسه متعجباً ولم يعلق            

كتب روس في كتابه األخير، لم يكن المبعوث األميركي يعترف بأية حقـوق فلـسطينية، وإنمـا كـان                   
، عبـارة عـن    ٣٣٨ و ٢٤٢يتصرف على أساس أن قرارات مجلس األمن الدولي، بما في ذلك القراران             

  . اقتراحات وليست قرارات ملزمة
يمكن القول إن المشكلة اليهودية بدأت في اسبانيا حين تحالفت القوى القومية مع الكنيسة الكاثوليكية فـي                 

وبعد خروج اليهود إلى العديد من الـدول األوروبيـة   . تلك البالد على ترحيل العرب واليهود من اسبانيا       
والعربية واإلسالمية، واجه اليهود بعض الصعوبات في البالد األوروبية التي هاجروا إليها فـي بـادئ                
األمر، ازدادت فيما بعد كثيراً، لكنهم لم يواجهوا أية صعوبات في البالد العربية واإلسالمية التي نزحـوا               

  . إليها
ب تنامي النزعة القومية في مختلف بقاع القارة األوروبية، تصاعدت موجـة العـداء لليهـود                وفي أعقا 

وليس هناك من شك في أن اليهود ساعدوا، من خالل بعض الممارسات والـسلوكيات              . والتفرقة ضدهم 
تـدينين  الغريبة عن المجتمع المسيحي األوروبي كالتعامل بالربا، في إثارة كراهية األوروبيين عامة، والم  

  . والقوميين منهم خاصة
وهذا شجع غالبية اليهود على العيش في أماكن معزولة عن المجتمع الذي كان يكتنفهم، أي في غيتوهات                 
غلب عليها طابع الفقر وعدم الشعور باألمان، وهذا تسبب بدوره في خلق ما أصبح يعرف فيما بعد باسم                  

  ". المشكلة اليهودية"
ة، بدأت قيادات الجاليات اليهودية في البحث عن حل لهـا، خاصـة بعـد أن                منذ اإلحساس بوجود مشكل   

لشكسبير، وأعمال شغب وجرائم ارتكبـت بحقهـم        " تاجر البندقية "تعرض اليهود لكتابات عنصرية مثل      
  . وأدت إلى مقتل المئات منهم في العديد من دول القارة األوروبية

ثقفين من اليهود أن التوجه نحو االندماج في المجتمع         ومن خالل البحث عن حل لمشكلتهم، وجد بعض الم        
وفي هذا اعتراف صريح بأن اليهود أنفسهم يتحملون        . األوروبي والتكامل معه، قد يكون هو الحل األمثل       

جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه أوضاعهم، وذلك بسبب انعزالهم وعزلتهم وتجنب االخـتالط بـالغير                
  . والتكامل مع مجتمعاتهم

ولقد كانت أهم استراتيجية تبناها اليهود من أجل التكامل مع المجتمعات األوروبية المسيحية التي كـانوا                
يعيشون فيها في حينه، هو استبدال أسمائهم العبرية بأسماء مسيحية، ولذا يالحظ المراقب أن غالبية يهود                

يجية لم تنجح كما كان متوقعاً، وذلك بعد        إال أن تلك االسترات   . العالم تحمل اليوم أسماء مسيحية، ال عبرية      
إدانة أحد ضباط الجيش الفرنسي من اليهود بجريمة التجسس أللمانيا في منتصف التسعينات من القـرن                

  . الثامن عشر، وهي جريمة يبدو أنه لم يرتكبها
، قـام   "المـوت لليهـود   "في أعقاب ذلك الحدث، وبعد أن خرجت مظاهرات في شوارع باريس تقـول              

صحافي الذي تابع محاكمة الضابط اليهودي، واسمه تيودور هيرتزل، بطرح فكـرة تأسـيس حركـة                ال
وفي أواخر ذلك القرن عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرها        . صهيونية تعمل على إيجاد وطن بديل لليهود      

القـوى  األول في مدينة بازل السويسرية وانتخبت هيرتزل رئيساً لها، ومن ثم اتفقوا على السعي لـدى                 
  . االستعمارية لمساعدتهم على إقامة وطن قومي لهم في فلسطين

 سنة من تأسيس الحركة الصهيونية، نجح اليهود في إقامة دولة إسرائيل فـي فلـسطين، إال أن                  ٥٠بعد  
، لم تعمر   "شعب بال أرض ألرض بال شعب     "كذبتهم التي صدقوها وصدقها الكثيرون في العالم، أال وهي          

  . ل المشكلة اليهودية التقليدية تغدو مشكلة إسرائيليةطويالً، مما جع
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وتبعاً لذلك لم ينجح الحل الذي توصلت إليه الحركة الصهيونية في حل المشكلة اليهودية، حـين احتلـت                  
لـذا بـدأ قـادة      . أكثر من ثالثة أرباع فلسطين وشردت حوالي نصف سكانها واستولت على حقـوقهم            

  . عن حلالصهيونية عملية البحث مجدداً 
وبينما يرى يهود أقصى اليمين أن الحل لن يتم دون التخلص من كل عرب فلسطين بالتهجير القسري أو                  
اإلبادة، يرى يهود أقصى اليسار أن الحل ال يمكن أن يتم دون السماح للفلسطينيين بإقامة دولـتهم علـى                   

ين الطرفين يقف الكثيـرون مـن       وبين هذ . ١٩٦٧معظم األراضي التي احتلتها الدولة اليهودية في العام         
  . يهود العالم

وهذا يعني باختصار أنه ال يوجد صهيوني واحد في العالم يعترف بحقوق للشعب الفلسطيني، ولذا يقـول               
، مما  "لتقديم بعض التنازالت  "كل يهودي يتحدث عن حل لمشكلة الصراع مع العرب، بأنهم على استعداد             

 أن يحصل عليه الفلسطينيون، ليس إال منة من إسرائيل وكرماً من            يعني أن كل الحقوق لهم وأن ما يمكن       
  . اليهود وتضحية على حساب حقوق األجيال اليهودية القادمة

وفيما عدا البروفيسور الجريء واألمين إليان بابي، ليس هناك يهودي يعترف بحقوق لشعب فلـسطين أو      
ولذا علينا أن نعي تمامـاً أن       . ن مجازر في حقهم   يقبل باالعتذار لهم عما ارتكبته الصهيونية وال تزال م        

أي شيء يسمح الصهاينة وأميركا للشعب الفلسطيني باستعادته من حقوقه التاريخية، لـن يـأتي إال فـي        
  . سياق قناعة قادة الصهيونية أنه بدون ذلك لن يتم حل المشكلة اليهودية

ذيب، وتغيير الحقائق على األرض، وتحويـل       أما خطة إسرائيل الحالية فهي التسويف، والمزيد من األكا        
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى العيش في غيتوهات يعمها الفقر والفـساد والتخلـف ويـسهل                 
استغاللها، ومواصلة االعتداء على المواطنين بالقتل واالعتقال والتجنيد في خدمة المخابرات اإلسرائيلية،            

ات فلسطينية في المستقبل، تمهيداً لترسخ القناعة لدى سـكان الـضفة            وبالتالي الحيلولة دون ظهور قياد    
وغزة بأنهم شعب مهزوم، وأنه ال حول لهم وال قوة سوى القبول باألمر الواقع كعبيد في خدمة االقتصاد                  

  . اإلسرائيلي
  ٢٤/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  والبساط األحمر" أوسلو" .٥٥

  افتتاحية الخليج
الفلسطيني الرازح تحت االحتالل والعـدوان، تحـت إرهـاب الحـصار والقتـل              ما الذي يفيد الشعب     

والتخريب، أن يستقبل رئيس الكيان شيمون بيريز رئيس السلطة محمود عباس في القدس المحتلـة، وأن                
  يفرش له البساط األحمر؟

اتل والمحتل،  بل ما الذي يفيد هذا الشعب أن يذهب عباس بنفسه إلى مقر سكن رئيس الكيان الغاصب والق                
وأين؟ في القدس المحتلة، التي ما زال العالم يرفض اإلقرار بها عاصمة لالحتالل، والمفترض بـالرئيس          
الفلسطيني أن يكون أول من يحترم هذا األمر الذي يستدرجه إليه العدو، مرة من بيريز ومراراً من إيهود                  

  .أولمرت وغير أولمرت
يما الدم األحمر القاني ينزف منـذ سـتين عامـاً مـن الـشعب               يتذكر بيريز، صاحب البساط األحمر، ف     

 عاماً، كان مع عباس يـوم التوقيـع         ١٥تموز، منذ   / الفلسطيني بفعل اإلرهاب الصهيوني، أنه في يوليو      
 عاماً، مـا زال     ١٥لكن بيريز لم يذكر لماذا، بعد       . على العشب األخضر في البيت األبيض     " أوسلو"على  

ستيطان قائماً، والتهويد قائماً، والجدار العنصري قائماً، والقتل اليومي قائماً، والتشريد           االحتالل قائماً، واال  
  ".أوسلويون"وال " أوسلو"قائماً، كأنه ال 

األمريكي الذي مـددت    " الدولة"من وثائق وخرائط وتفاهمات؟ أين وعد       " أوسلو"وما تال   " أوسلو"أين هو   
ش يشرف على األفول؟ وأين هي قرارات الشرعية الدولية التي          ، وها هو عهد جورج دبليو بو      "مواعيده"
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ال تحتاج إال إلى التنفيذ، لوال االنحياز األمريكي  الغربي لالحتالل، ولوال تخلي العـرب عـن وحـدتهم      
  وقدراتهم، ولوال هذا التشظي الفلسطيني الذي أسهمت التسوية والغوص في مستنقعاتها في اتساع هوته؟

ألم يعتر الملل السلطة الفلسطينية من اجتماعات عبثية ومجانية مع االحـتالل،            .  لقاءات لقاءات، لقاءات، 
وهو الذي يؤكد كل يوم على أرض الواقع، أرض فلسطين المحتلة، أنه ال يلتزم بأي سطر ممـا يتفـق                    
عليه، وأنه يستخدمها فقط لكسب الوقت ومواصلة العدوان لتثبيت احتالله وشطب قضية فلسطين وشعب              

  فلسطين من الوجود؟
 عاماً أخرى لتجـري مراجعـة       ١٥مضت، فهل تراهن السلطة، بعد، على       " أوسلو" عاماً على توقيع     ١٥

  ألدائها تجاه هذا العدو؟
  ٢٤/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  محنة أسر المخطوفين تزيد قوة حماس .٥٦

  شلومو افنيري
 الذي احاط بإعادة جثتـي الـداد ريغـف    الشخص الذي نظر من الخارج الي الحمام العاطفي واالعالمي  

 ال تدار من قبل حكومتها وانمـا مـن قبـل            "سرائيلإ"ن  أوايهود غولدفاسر، كان من الممكن ان يستنتج        
وألن قضية جلعاد شليط لم تحل بعد، من االفضل اعادة العقالنية           . عائالت حريصة علي مصير اعزائها    
  .للنقاش الشعبي وعدم تكرار االخطاء

اسرائيل ملتزمـة   . يط ليست تحديا استراتيجيا من الدرجة االولي في سلم االفضليات االسرائيلي          اعادة شل 
 ولكن لديها التزام اعلي لضمان سالمة مواطنيها من الصواريخ والراجمـات،            -بإعادته بصورة واضحة    

المـواطنين  ذلك ألن اطالق الصواريخ واالرهاب الذي يبثه في منطقة بأكملها هو معاناة لعشرات االف               
  .الذين يتوجب علي الدولة ان تحميهم

 هي التحدي االسـتراتيجي الـذي       - وليس االختطاف الذي هو احد نتائجها        -سيطرة حماس علي غزة     
ليس هناك رد بسيط علي هذا التحدي الذي يتكون من وجود طرف متطـرف ملتـزم                . تواجهه اسرائيل 

سكانية اإلسرائيلية؛ اطالق النار الذي ال يتوقف علـي         بإبادة اسرائيل علي مسافة قصيرة من التجمعات ال       
  .التجمعات اإلسرائيلية؛ وكون حماس مرتبطة بايران وتهديداتها

 ميٌل واضح لشخصنة الواقع وابراز حكايـة تبتـز          - خصوصا االعالم االلكتروني     -في وسائل االعالم    
ة مع مقابلة اخـري مـع ابنـاء العائلـة او            اما المسائل المبدئية والحقيقية فأقل جاذبية بالمقارن      . الدموع

تدهور النقاش في قضية استراتيجية صعبة الي مستوي مقلق ومثير للغضب، ذلـك ألن مـن                : اصدقائهم
كل ظهور لواحد   : الواضح ان التكرار الممجوج لضائقة عائالت المخطوفين انما يزيد فقط من قوة حماس            

 هو انتصار جديد لتكتيك االبتزاز القاسي الـذي         -ا سيقوله    وليس مهما م   -من ابناء العائالت في التلفاز      
  .من االجدر البناء العائلة بأنفسهم ان يفكروا بذلك. تتبعه حماس

من الواضح انه ليس لدي اسرائيل رد بسيط علي حكم حماس في غزة، وااللتواء المتواصل في كل مـا                   
 المدي وفي اساسه الفشل الذي منيـت بـه          نحن امام تحد طويل   . يتعلق بفتح المعابر هو داللة علي ذلك      

الحركة الوطنية الفلسطينية في اقامة جهاز سياسي شرعي واحد، قادر علـي التحـدث باسـم الـشعب                  
كل ذلك غـاب    . للفشل الفلسطيني في بناء امة آثار شديدة علي اسرائيل وعلي فرص السالم           . الفلسطيني

تي تصعب علي الحكومة بلورة استراتيجية شـاملة        عن النقاش الشعبي بسبب التركيز علي قضية شليط ال        
  .تجاه حماس

. تواصل المساعي الطالق سراح شليط يستوجب مزج هذه الخطوة في استراتيجية شاملة تجـاه حمـاس               
مثل االخرين انا لست مطلعا علـي تفاصـيل المفاوضـات،    . المرحلة االولي يتوجب تغيير قواعد اللعبة    
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ليس من المتأخر االن    . ي دخلت فيها اسرائيل لهذه العملية كانت خاطئة       ولكن من الواضح ان الطريقة الت     
  .تغيير قواعد اللعبة التي تجري المفاوضات وفقها

المفاوضات الساعية الطالق سراح شليط تدار وكأن الموضوع علي المحك هو مصير شخصي الفـراد               
 ان تعلـن انهـا لـن تواصـل          علي اسرائيل . في طائفة يهودية محاصرة في الشتات وليس دولة سيادية        

من االجدر التذكر ان    . التفاوض من قبل ان يقوم الصليب االحمر بزيارة شليط وتقديم تقرير حول وضعه            
المطلـب  .  هي تطالب باطالق سراح مئات الـسجناء       -حماس تشعر بالضغط والحاجة لتحقيق انجازات       

 االحمر، كان ليزيد من الـضغوط       الحازم للحصول علي معلومات موثوقة بواسطة زيارة ممثل الصليب        
ولكن اسرائيل بدال من ذلك تنجر لملعب حماس وتشعر في مفاوضات حـول             . التي ترزح تحتها حماس   

من هنا تنعزل المفاوضات حول اطالق سراح شـليط مـن           ). مع او من دون دم علي اليدين        (المعايير  
التداول حول القضايا   .  واضحة لحماس   االمر الذي يعطي افضلية    - مثل فتح المعابر     -القضايا االخري   

  .كلها ككتلة واحدة يضع حماس امام تحد يقلص من وزن اختطاف شليط
الحكومة التي تخشي من الرأي العام ومـن رد        . الدليل شليط لم يرجع   . الحكومة فشلت في التكتيك الحالي    

ـ            مواجهـة اسـرائيل    . اسفعل العائلة وانصارها تجري المفاوضات تقريبا وفقا للشروط التي تمليها حم
يتوجب علي الحكومة ان تقول هـذه       . لتحدي حماس االستراتيجي تتجاوز قضية مصير شليط الشخصي       

ذلك ألن الدولة ترسل جنودها للمعركـة مـن         . الحقيقة للجمهور بكل شجاعة وكذلك للعائلة مع كل األلم        
السياسة تدار من قبـل الدولـة       من الضروري االدراك ان     . منطلق االدراك للمخاطر التي تحدق بحياتهم     

  .وليس من قبل العائالت
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