
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان اللجنة التنفيذية دليل على أن حديث فريق رام اهللا عن الحوار مجرد ادعاءات :حماس
  التهدئة اضرتنا ووفرت حبل نجاة لحماس: يتوقع تجدد القصف الصاروخي" شاباك"رئيس 

  مع حركة حماس للحواراللجنة الرباعية الدوليةنواب بريطانيون يدعون 
   صيام سعيد النائب العام ضدإلىدعاء عاماً باسم منظمة التحرير إعبد ربه يوجه 

  سبة البطالة هي األعلى في العالم ون غزة تحت خط الفقرمواطنيمن % ٥٢: األونروا
  أحمد يوسف. د... العد التنازلي النطالق الحوار

لسلطة تـدرس   ا: الشرق األوسط 
 ... خيارات إزاء المفاوضات   ثالثة

  أغسطس/ آبوتحسم أمرها في 
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            ٢ ص                                   ١١٤٩:         العدد                  ٢٥/٧/٢٠٠٨معة الج: التاريخ

    :السلطة
 ٤  فضل بكثير مما قاله للفلسطينيينأ يينسرائيلإل ل أعطىوباماأ: مصدر فلسطيني .٢
 ٤ في غزة في نهجها" الجماعة االنقسامية واالنقالبية"ستنكر استمرار  ت"لمنظمة اتنفيذية" .٣
 ٥   صيام سعيد النائب العام ضدإلىدعاء عاماً باسم منظمة التحرير إعبد ربه يوجه  .٤
 ٥  نطالق الحوار الوطني الفلسطيني يتوجه للقاهرة للقاء مبارك لبحث تحديد موعد العباس .٥
 ٥  لجنة من شخصيات سياسية لدفع الحوار الوطني قدماًتشكيل : الضفة .٦
 ٦   أيَّ حوار يجب ان يجري على أساس بناء الثقة واعادة النظر في التربية الحزبية:حمد .٧
 ٦  حكومة فياض تدرس بجدية قطع رواتب كافة موظفي غزة": قدس برس"مصادر لـ  .٨
 ٦ الوسيط المصري غير جاد في إجبار الصهاينة على االلتزام باستحقاقات التهدئة : الظاظا .٩
 ٧   يوماً وبشكل متقطع٢٧الل عام سوى مصر لم تفتح معبر رفح خ:  المقالةحكومةال .١٠
 ٧  مريم فرحات من قطاع غزة لتلقي العالجةمصر تسمح بخروج النائب .١١
 ٧  نابلس لالجراءات االحتاللية التي تستهدف المالكي واليحيى يؤكدان رفض السلطة .١٢
 ٨  ضرار الجدار في القدس وجنينأمم المتحدة ستبدأ خالل أيام بحصر األ: تيسير خالد .١٣
 ٨  محافظ نابلس يشكك بقرار إسرائيلي بالتخلي عن مصادرة مجمع تجاري في المدينة .١٤
 ٨   الشيعي في غزةعتقال مجموعة من معتنقي المذهبا :ردنيةالغد األ .١٥
 ٨  لو تكون سفيراً لنا في لبنان : وفد فصائل منظمة التحرير يزور القنطار .١٦
    

    :المقاومة
 ٩  بيان اللجنة التنفيذية دليل على أن حديث فريق رام اهللا عن الحوار مجرد ادعاءات :حماس .١٧
 ٩  فتح معبر رفح مصر والرئيس عباس غير معفيين من مسؤولية: برهوم .١٨
 ٩  انفجارات قنابل تهز مقهى ومنزل سياسي بالحركة االسالمية: حماس .١٩
١٠  اء االنقسام الفلسطيني ما بعد انهىقيادات في فتح تعمل علي تأجيل عقد المؤتمر السادس ال .٢٠
١٠  الجهاد تنتقد تصريحات أوباما وتؤكد أنها السترضاء الناخبين اليهود .٢١
١٠  االنقسام المدمر اضعف الموقف الفلسطيني في المفاوضات: زيدان .٢٢
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١١  مصادقة مبدئية تنتظر موافقة باراك:  تنشّط االستيطان في االغوار"إسرائيل" .٢٣
١١  التهدئة اضرتنا ووفرت حبل نجاة لحماس: يتوقع تجدد القصف الصاروخي" شاباك"رئيس  .٢٤
١١  ية االيرانية خالل ما يزيد قليالً على عامتجميع مكونات القنبلة النوو: اولمرت ألوباما .٢٥
١٢  األقصى في خطر وفرن ديمونا الذري قد يتصدع: زحالقة يحذر من كوارث الهزة األرضية .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٢  ية هنإلى رسالة استغاثة وجهونن في العراق يون الفلسطينيوالالجئ .٢٧
١٢  القدس التواجد الشعبي والوطني هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على :ندوة خاصة .٢٨
١٢  االحتالل يقمع بالقوة تظاهرة في نعلين ويوقع جرحى .٢٩
١٣   اإلسرائيلي عوفرعشر حاالت تسمم بين األسرى في سجن: نادي األسير .٣٠
١٣   آالف عائلة للفلسطينيين فـي قطاع غزة٥ توافق على جمع شمل "إسرائيل" .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٤٩:         العدد                  ٢٥/٧/٢٠٠٨معة الج: التاريخ

   
   : األردن
١٣  "إسرائيل"مطالبات باإلفراج عن األسرى األربعة بعد صفقة التبادل بين حزب اهللا و .٣٢
   

   :لبنان
١٣  أبو فاعور يطالب بتقدم ملف السالح الفلسطيني في البيان الوزاري .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٣  العالم لن يعرف االستقرار طالما فلسطين محتلة: مرشد االخوان المسلمين .٣٤
   

   :دولي
١٤   ونسبة البطالة هي األعلى في العالم غزة تحت خط الفقرمواطنين م% ٥٢: األونروا .٣٥
١٤  مع حركة حماس للحواراللجنة الرباعية الدوليةنواب بريطانيون يدعون  .٣٦
١٤    للسلطة الفلسطينية مليون دوالر٨،٣السويد تقدم مساعدة عاجلة بقيمة  .٣٧
١٤  حّل الدولة الواحدة مرّوع و ريد حال للقضية الفلسطينية على حساب األردنن ال :بريطانيا .٣٨
١٥   بناء المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي وعملية أنابولس: كي مون .٣٩
١٥    الفلسطينية مليون يورو لتسديد جزء من ديون السلطة٤،٧االتحاد األوروبي يخصص  .٤٠
١٥   تواجه أكبر خطر في تاريخها"اسرائيل": مكين .٤١

   
    :حوارات ومقاالت

١٥  المفاوضات لم تعد خياراً فلسطينياًسعدات يدعو في رسالة إلى الحوار الداخلي ويؤكد أن  .٤٢
١٨  أحمد يوسف. د... العد التنازلي النطالق الحوار .٤٣
٢١  الشيخ رائد صالح... القدس عروس عروبتكم .٤٤
٢٣  جدعون ليفي... ليست بدعة فلسطينية".. البلدوزر"صرعة  .٤٥
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
 أغسطس/ آبفي وتحسم أمرها ..  خيارات إزاء المفاوضاتثالثةالسلطة تدرس : الشرق األوسط .١

تستعد السلطة الفلسطينية التخاذ موقف نهائي، من العملية الـسياسية الجاريـة،            :  كفاح زبون  - رام اهللا 
الـشرق  "تدرس السلطة، كمـا علمـت       و.  سبتمبر على ابعد تقدير    / اغسطس المقبل او ايلول    /خالل اب 
.  وإعـالن توقـف العمليـة الـسياسية        نهائياً" إسرائيل"ولها، وقف االتصاالت مع     أ.  خيارات ٣" االوسط

والثالث، سحب كل القوات الفلسطينية وتجميعهـا       . والثاني، اعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد فقط       
  . حتى يتحمل مسؤولياتهفي مدينة اريحا، وترك المدن للجيش اإلسرائيلي

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع لها في رام اهللا امس برئاسة الـرئيس                 
محمود عباس أن السياسة التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية تجعلها وحـدها المـسؤولة عـن تخريـب                 

ها المجتمع الدولي منذ مؤتمر أنابوليس حتـى        المفاوضات وتعطيلها، بل والقضاء على الفرص التي أتاح       
ـ      .اآلن اال ان  ". كل الخيارات مفتوحة ويتم تدارسها    "،  "الشرق االوسط "وقال عضو اللجنة، صالح رأفت، ل



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٤٩:         العدد                  ٢٥/٧/٢٠٠٨معة الج: التاريخ

ـ   "واضاف  . رأفت اكد ان اي قرار لم يتخذ بعد         يوليو فـي واشـنطن،      / من تموز  ٣٠هناك اجتماع في ال
وفـدنا سـيطرح    "وتابع  .  موقف واضح وجاد من العملية السلمية      وعلى ضوئه سيكون للقيادة الفلسطينية    

حتـى  "وقـال رأفـت،   ". موقفه بوضوح، وعلى اإلسرائيليين وقف العدوان واالستيطان وتنفيذ التزاماتهم   
ال (مش رادين   "واضاف،  ". اللجنة الثالثية الفلسطينية االميركية اإلسرائيلية، لم تشكل ولم تعمل حتى االن          

من غير الممكن ان نستمر في عملية سياسية        "وتابع،  ".  اي قضية، انهم ال ينفذون اي اتفاق       في) يتجاوبون
 ".بدون نتيجة، بينما يتواصل االستيطان واالعتداءات على االرض

 ٢٥/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  فضل بكثير مما قاله للفلسطينيينأ يينسرائيلإل ل أعطىوباماأ: مصدر فلسطيني .٢

وصف مسؤول فلسطيني زيارة باراك اوباما المرشح للرئاسة االميركية، واجتماعه          :  علي الصالح  - لندن
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثالثاء الماضي، بانها عادية جدا، وان اوباما لم يتقدم بأي افكـار                 

ـ       . جديدة ولكنه خرج من االجتماع سعيدا      إن "": الشرق االوسط "وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ل
الرجل جاء مستمعا وليس حامال لالفكار، وعلى اي حال ليس لديه ما يقدمه وهو الرجل الذي جاء الـى                   

واضاف المصدر ان    ".هنا بحثا عما يمكن ان يدعم حملته االنتخابية ضد مرشحه الجمهوري جون ماكين            
 كالم لكنه وعـد بمتابعـة       اوباما قال للرئيس ابو مازن انه جاء لالستماع والفهم، وما قاله ليس اكثر من             "

  ".عملية السالم في حال فوزه باالنتخابات
 افضل بكثير مما قاله للفلـسطينيين، منهـا         "إسرائيل"ـوحسب المصدر فإن الوعود التي اعطاها اوباما ل       

، وقام بزيارة متحف محارق النازية، كما زار بلدة سديروت، واختتم الزيـارة             "سرائيلالقدس عاصمة إل  "
والتقى باراك جميع ممثلي الطيـف الـسياسي        ". المبكى"ط البراق الذي يطلق عليه اليهود اسم        بزيارة حائ 

في المقابل لم يقض اوباما في مقر الرئاسة إال ساعة وبعض الـدقائق              .اإلسرائيلي من اليمين الى اليسار    
 .ولم يلتق إال بالرئيس ابو مازن

 ٢٥/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  في غزة في نهجها" الجماعة االنقسامية واالنقالبية"ر استمرار ستنك ت" المنظمةتنفيذية" .٣

 عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اجتماعا : وفا–رام اهللا 
وأدانت اللجنة تزايد النشاط االستيطاني  .في رام اهللا امس، وبحثت جملة من القضايا والملفات العاجلة

ائيلي في القدس ومحيطها وجميع أرجاء الضفة الغربية، حيث أصبح جهد الحكومة االسرائيلية االسر
ينصب على التسريع في التوسع االستيطاني، والتواطؤ الصريح مع منظمات متطرفة لالستيالء على 

 .بيوت وعقارات
 في نهجها من خالل مواصلة  في غزة"الجماعة االنقسامية واالنقالبية"واستنكرت اللجنة التنفيذية استمرار 

أعمال القمع وكبت الحريات واسكات أي صوت مخالف، وكذلك استمرار عملية االستيالء على مؤسسات 
وطنية وشعبية ونواد رياضية لفرض لون واحد على المجتمع بأسره هو لون حماس والمليشيا االنقالبية 

لية للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس ابو ودعت اللجنة التنفيذية الى وضع صيغة تفصي .المرتبطة بها
ورأت كذلك أن ما تقوم به حركة حماس في غزة يؤكد  .مازن في تفعيل الحوار الوطني الفلسطيني

انخراطها في مشروع فصل غزة بالكامل عن الضفة، مما يخدم المخطط االسرائيلي الذي يضع هذا 
ذية سوف تواصل العمل مع جميع األشقاء العرب جنة التنفيلاالنفصال في مقدمة أهدافه، ولذا فان ال

 .الحباط هذا المخطط، ألنه يشكل الحلقة األولى في خطة منع قيام دولة فلسطينية مستقلة
 ٢٤/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٤٩:         العدد                  ٢٥/٧/٢٠٠٨معة الج: التاريخ

   صيام سعيد النائب العام ضدإلىدعاء عاماً باسم منظمة التحرير إعبد ربه يوجه  .٤
ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسرعبد ربه في رسالة وجهها،           طالب أمين س   : نائل موسى  -رام اهللا   

أمس، إلى النائب العام أحمد المغني، الجهات المختصة في داخل الوطن بإلقاء القـبض، وفـق أحكـام                  
القانون الفلسطيني، على وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام والضالعين معه في منع عضوي               

 .رياض الخضري، من مغادرة قطاع غـزة ومـصادرة هويتيهمـا          . زكريا األغا، ود  . ية د اللجنة التنفيذ 
وطالب عبد ربه وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة من الجهات المختصة، خاصـة فـي مـصر                  
الشقيقة، بمنع صيام والضالعين معه من دخول األراضي المصرية، والتعامل معه بما يقتـضيه الجـرم،                

 .لك تسليمه للجهات القضائية الفلسطينية المختصة لمحاكمته وفق أحكـام القـانون الفلـسطيني    وبما في ذ  
ووصف عبدربه حجز حرية قادة فلسطينيين ومنعهم من الحركة والتنقل، بانه عمل إجرامي خطير وغير               

ين، مقـدراً   مسبوق، وقال ان هذا الجرم يماثل تماماً ما ترتكبه سلطات االحتالل ضد المواطنين الفلسطيني             
  .ان العمل هدف الى عرقلة مشاركتهما في اجتماع اللجنة التنفيذية

واعتبر عبد ربه الرسالة الى النائب العام بمثابة ادعاء عام باسم منظمة التحرير ضد صيام ومن تواطـأ                  
  .العامالنائب إلى  تهمعه في ارتكاب الجرم المذكور بحسب رسال

  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
  توجه للقاهرة للقاء مبارك لبحث تحديد موعد النطالق الحوار الوطني الفلسطيني يعباس .٥

ـ    :  صالح جمعة  ،صالح النعامي -  القاهرة ،غزة إن زيـارة   " الشرق األوسط "قال مصدر فلسطيني مطلع ل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاهرة مساء غد تستهدف تحديد موعد ارسال الدعوات لجلسات الحوار              

وأشار المصدر الى أن مصر قررت الدخول بثقلها من اجل تحقيق انطالقة في هذا الملف عقب                . الوطني
ومن القاهرة، ينطلق ابو مازن     . تأكدها من أن بقاء حالة االنقسام تؤثر سلباً على األمن القومي المصري           

 زيـارة   واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن       . الى تونس لحضور مؤتمر الحزب الحاكم هناك      
ابو مازن تأتي بعد نجاح جهود لجنة الحوار والمصالحة التي تشكلت من قيادات وشخصيات فلـسطينية،                

وأبدى المـصدر تفاؤلـه إزاء      . في تقليص فجوة الخالفات بين فتح وحماس بشأن أجندة الحوار، وطابعه          
  . على مواقفه السابقة" أقل إصراراً"فرص التئام الحوار الوطني قريباً، مشيرا الى أن ابو مازن بات 

إن الرئيس عباس سيبحث مع الرئيس  مبارك آخر ما          "وفي القاهرة، قال نبيل عمرو، السفير الفلسطيني،        
 اإلسرائيلية حول القضايا الست الخاصة بالمرحلة النهائية لعمليـة          -وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية     

الذي سيعقد  )  الفلسطيني - اإلسرائيلي   -األميركي  (ثى  السالم لتنسيق المواقف، خاصة قبيل االجتماع الثال      
وأضاف عمرو أن أبو مازن سيطلع مبارك أيضا علـى نتـائج            ".  يوليو الحالي  / تموز ٣٠بواشنطن في   

 . وتونى بلير، وباراك أوبامازاجتماعاته األخيرة مع شيمعون بيري
 ٢٥/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  لدفع الحوار الوطني قدماًلجنة من شخصيات سياسية تشكيل : الضفة .٦

. تشكلت في الضفة الغربية لجنة من شخصيات سياسية لدفع الحوار الوطني قدماً           :  صالح النعامي  - غزة
أن من بين اعضاء اللجنة وزراء سابقين من امثال عزمي الـشعيبي وغـسان              " الشرق االوسط "وعلمت  

وستعمل اللجنة الجديدة بالتنـسيق مـع       . الخطيب، وناصر الدين الشاعر، وممدوح العكر القيادي في فتح        
وأكد أحد اعضاء لجنة الحوار الذي طلب عـدم ذكـر اسـمه    . لجنة الحوار التي تواصل عملها في غزة    

أن الهدف الرئيسي للجنتين هو اقناع فتح وحماس بالموافقة على تشكيل هيئة وطنيـة              " الشرق االوسط "لـ
ستقلة لتحديـد أجنـدة الحـوار وأولوياتـه وآلياتـه           من نواب بالتشريعي وممثلي الفصائل وشخصيات م      

واكد أن اعضاء اللجنتين متفقون على ضرورة أن ينصب الحوار في البداية علـى تـشكيل                . ومرجعياته
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حكومة توافق وطني، على اعتبار أن االتفاق على هذه القضية سيسمح بإزالة الكثير من العقبات التي قد                 
واشار الى أن من ضمن المقترحات المتبلورة تشكيل لجـان        .ية األخرى تعيق االتفاق على القضايا الخالف    

  .فرعية تبحث قضايا الحوار، مثل اعادة بناء منظمة التحرير واعادة صياغة األجهزة االمنية
 ٢٥/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   أيَّ حوار يجب ان يجري على أساس بناء الثقة واعادة النظر في التربية الحزبية:حمد .٧

دعا غازي حمد، المسؤول عن العالقات مع الفصائل الفلسطينية بديوان رئـيس            : الح النعامي  ص - غزة
الوزراء المقال اسماعيل هنية، إلى أن أي حوار لن يكتب له النجاح في حال ركز على قضية عارضـة                   

". عض اصابع تنقصها الرغبة والجدية والنيـة الـصادقة        "بحد ذاتها، معتبراً أن حوارات الماضي كانت        
ـ   قال حمد إن أيَّ حوار يجب ان يجري على أساس بناء الثقـة بـين               " الشرق االوسط "وفي تصريحات ل

الجانبين، واعادة النظر في التربية الحزبية وتصحيح الخطاب االعالمي ونشر ثقافة وطنية تقـوم علـى                
علـى قاعـدة    فلسطينيوشدد على اهمية اعادة بناء النظام السياسي ال. التعايش والتسامح وتكامل البرامج   

  .المشاركة وتحقيق المصالح الوطنية بحيث تكون هناك سلطة قوية وقادرة وتعمل ضمن النظام والقانون
 ٢٥/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  حكومة فياض تدرس بجدية قطع رواتب كافة موظفي غزة": قدس برس"مصادر لـ  .٨

الفلسطينية برئاسة سالم فيـاض فـي       ، إن الحكومة    "قدس برس " قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ       :غزة
رام اهللا، تدرس بجدية قطع رواتب بقية الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة وغالبيتهم من حركة فـتح                 

الشرعية " بعدما قطعت رواتب حوالي نصفهم بحجة أنهم يعملون ضد           ،واألجهزة األمنية السابقة في غزة    
سببين األول أن موظفي قطاع غزة ال يعملون منذ أكثـر           أن قطع الرواتب يعود ل    : "وأضافت ".الفلسطينية

من عام، ويتقاضون رواتبهم وهم يجلسون في منازلهم، والسبب الثاني هو أن حكومة فياض تمـر فـي                  
  ".أزمة مالية خانقة لعدم التزام الدول المانحة بدعمها

  ٢٤/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  

 ى االلتزام باستحقاقات التهدئةالوسيط المصري غير جاد في إجبار الصهاينة عل: الظاظا .٩
اتهم زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلـسطيني، ووزيـر االقتـصاد الـوطني              : "نت.االنتقاد "-غزة  
ولين المصريين الذين رعوا تفاهمات التهدئة بين فصائل المقاومة ودولة االحتالل في قطاع غـزة،               ؤالمس

وقال الظاظـا    .باره على االلتزام باستحقاقات التهدئة    بعدم الجدية في الضغط على الجانب الصهيوني إلج       
إنه كان من واجب األخوة في القاهرة التدخل بشكل جدي، وفاعل للتخفيـف عـن               : "في حديث لمراسلنا  

 ".معاناة الفلسطينيين عبر فتح معبر رفح الحدودي أمام دخول كافة مستلزمات سكان القطاع
 أن ذلك سيحدد بتوافـق وطنـي        الظاظاكؤ الصهيوني، أوضح    وعن الخطوة القادمة في ظل استمرار التل      

 .خالل الفترة المقبلة التي سيتم خالل تقييم شامل للتهدئة من كافة الجوانب السياسية واالقتصادية واألمنية              
أما عن تقييمه للحركة على جميع المعابر الحدودية مع غزة، وصفها الظاظا بالبطيئة حيث تشير التقارير                

محدودة في عدد الشاحنات التي يسمح بإدخالها، مع زيادة طفيفة في نوعية البضائع التي جرى               إلى زيادة   
 .إدخالها حديثاً وكانت ممنوعة في السابق

 ٢٤/٧/٢٠٠٨االنتقاد 
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   يوماً وبشكل متقطع٢٧مصر لم تفتح معبر رفح خالل عام سوى :  المقالةحكومةال .١٠
ينية المقالة بقطاع غزة اليوم الخميس إن معبر رفح الحدودي           قالت الشرطة التابعة للحكومة الفلسط     :غزة

 . يومـاً فقـط وبـشكل متقطـع        ٢٧مع مصر لم يفتح أبوابه خالل األشهر الثالثة عشر الماضية سوى            
أن مصر لم تفتح المعبر الحدودي مع القطاع سوى         "وأضافت إدارة المعابر في الشرطة في بيان صحافي         

 ٢٠٠٧يونيـو    /يام عمل، خالل الفترة ما بين الرابع عـشر مـن حزيـران            مرتين فعلياً، بواقع سبعة أ    
وأشارت إلى أن إجمالي هذه الحركة على مدار عـام كامـل             ".يوليو الجاري  /والخامس عشر من تموز   

وذكـرت أن    .تشكل نسبة حركة يوم واحد من األيام التي كان يعمل فيها المعبر بشكل اعتيـادي سـابقاً                
 شخصا أغلبهم من المرضى، الذين عادوا إلى القطاع مرة          ١٢٩١بمغادرة غزة بلغ    إجمالي المسموح لهم    

 شخصا بما فيهم المرضى العائـدين بعـد         ١٧٨٠أخرى، بينما سمحت مصر بدخول غزة لعدد أكبر بلغ          
  .تلقيهم العالج

 ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  مريم فرحات من قطاع غزة لتلقي العالجةمصر تسمح بخروج النائب .١١

 مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة،    أن   ألفت حداد نقالً عن مراسلته     ٢٤/٧/٢٠٠٨ ٤٨عربذكر موقع   
 الخميس، أن الجانب المصري وافق على خروج النائب في المجلس التشريعي، مريم فرحات، بعـد                اأكدت

ـ    .مناشدات عدة من قياديين في حركة حماس ونواب في المجلس التـشريعي الفلـسطيني              ك ووفقـا لتل
المصادر فإن الجانب المصري أنهى االستعداد مساء اليوم الخميس الستقبال بعض المرضى الفلسطينيين             

 .المنوي عالجهم في المشافي المصرية
كتلة التغييـر   " صالح البردويل، الناطق باسم      . د  إلى أن  غزة من   ٢٤/٧/٢٠٠٨ قدس برس ولفتت وكلة   
ي وافق على خروج النائب فرحات للعالج داخل األراضي         الجانب المصر "، قال إن    ةالتشريعي" واإلصالح

المصرية، بعد مداوالت استمرت حتى ساعات بعد ظهر اليوم الخميس، تمخضت عنها موافقـة الجانـب        
وأضاف البردويـل    ".المصري على سفرها إذا سمح األطباء لها بذلك بسبب الحالة الحرجة التي تمر بها             

فرحات بالسفر تم االتصال بالجانب المصري علـى الفـور وإبالغـه            عندما سمح األطباء للنائب     "قوله  
بقدرتها على تحمل مشقة الطريق التي تبلغ سبع ساعات في سيارة اإلسعاف، ويتم التنـسيق اآلن بـين                   

  .الخميس" وزارة الصحة في غزة ووزارة الصحة المصرية إلخراجها في ساعات الليل من هذا اليوم
  
  نابلسرفض السلطة لالجراءات االحتاللية التي تستهدف المالكي واليحيى يؤكدان  .١٢

 اً ودبلوماسـي  اً وزاري اًوفد أن    غازي بني عودة   نقالً عن مراسلها   ٢٥/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   ذكرت  
زار نابلس واطلع على ما تخضع له من إجراءات واعتداءات احتاللية بلغت ذروتهـا بـإغالق مجمـع                  

وضم  .يرية وتعليمية مؤخرا، بعد ان تمت مصادرة محتويات بعضها         مؤسسة أهلية وخ   ١٧تجاري ونحو   
ريـاض المـالكي    . الوفد وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى، والناطق باسم الحكومة وزير الخارجيـة د            

وزار الوفد مقر محافظة نابلس      . بعثة دبلوماسية عربية وأجنبية معتمدة لدى السلطة       ٣٠ورؤساء وممثلي   
 الذي صدر قرار باغالقه كما وزار غرفة تجارة وصناعة نابلس والتقى مجلس الغرفة              والمجمع التجاري 

وجدد المالكي تأكيـد رفـض الـسلطة         .وحشد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الوطنية في المحافظة       
وأوضح المالكي ان الـسلطة لـن        .الوطنية إلجراءات االحتالل التي استهدفت عددا من مؤسسات نابلس        

  .راءات اإلسرائيلية وانها ستقاومها بكل االمكانيات والطرق المتاحةتقبل اإلج
 عبد الـرزاق     إلى أن   بشار دراغمة  ،نابلس نقالً عن مراسلها في    ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة وأشارت  

أكد ان االحتالل اإلسـرائيلي     و لالجراءات االحتاللية بحق مدينة نابلس،        السلطة اليحيى، عبر عن رفض   
  .ومي على حياة المواطنينينغص بشكل ي
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  ضرار الجدار في القدس وجنينأمم المتحدة ستبدأ خالل أيام بحصر األ: تيسير خالد .١٣

 أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة             : مهند جدوع  -جنين  
مكتب حصر األضـرار فـي      الوطنية لحصر األضرار الناجمة عن جدار الضم والفصل العنصري، أن           

وكـان خالـد،     .األمم المتحدة، سيبدأ خالل األيام المقبلة بحصر األضرار في محافظتي جنين والقـدس            
  .يتحدث خالل اجتماع، عقد، أمس، في مقر محافظة جنين

  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
  محافظ نابلس يشكك بقرار إسرائيلي بالتخلي عن مصادرة مجمع تجاري في المدينة .١٤

تراجعت عن قـرار مـصادرة      " إسرائيل" جمال محسين أمس األربعاء أن       . أكد محافظ نابلس، د    :نابلس
جـاءت   ".شفويا وليس كتابياً   " التجاري، في المدينة ، لكنه أشار إلى أن هذا التراجع كان          " المول"مجمع  

ينة نـابلس، كاشـفاً أن   أقوال المحيسن هذه بعد اجتماع عقد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حول مد       
وأكد المحسين أن االجتماع الـذي    .االجتماع تم بحضور الضابط اإلسرائيلي الذي أصدر قرار المصادرة        

بشكل رئيسي واالجتياحات المتكررة للمدينة،     " مول نابلس "تناول موضوع   ) الثالثاء(عقد ليلة أمس األول     
الجانب اإلسرائيلي ألصحاب المحالت التجارية     أغسطس القادم وهو الموعد الذي حدده        / أب ١٥وأن يوم   

  .في مول نابلس تراجع عنه شفوياً وليس كتابياً
  ٢٤/٧/٢٠٠٨ قدس برس

  
  عتقال مجموعة من معتنقي المذهب الشيعي في غزةا :ردنيةالغد األ .١٥

 من  اعتقلت عناصر شرطية تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة عددا          : حامد جاد  - غزة
 .اتباع المذهب الشيعي خالل تواجد مجموعة كبيرة من معتنقي هذا المذهب داخل احد مساجد مدينة رفح               

وصادرت العناصر الشرطية لدى مداهمتها مساء األول من أمس لهذا المسجد الخاص بالقلة القليلة مـن                
عي غير المعتنـق فـي      أتباع هذا المذهب منشورات وأجهزة حاسوب وكتيبات تتعلق بتعاليم المذهب الشي          

األراضي الفلسطينية باستثناء افراد المجموعة المذكورة وعدد محدود جدا من اتباعهم المنتـشرين فـي               
  .مناطق قطاع غزة

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
  لو تكون سفيراً لنا في لبنان: وفد فصائل منظمة التحرير يزور القنطار .١٦

ـ زار وفد فلسطيني برئاسة ممثل اللجنة التنف        في لبنان عبـاس زكـي،       "منظمة التحرير الفلسطينية  "يذية ل
أترأس هذا الوفـد الـذي يـضم        ": وتحدث زكي وقال  . األسير المحرر سمير القنطار في دارته في عبيه       

كلها، الذين يحملون في قلوبهم وفي عقولهم الصورة الجميلة الطاهرة          " منظمة التحرير الفلسطينية  "فصائل  
 منذ نعومة األظفار الى فلسطين بطال صامدا، وخرج وهو مرفوع الهامة يـستقبل              النقية لمن وهب حياته   

أن سمير كان موحداً للبنانيين، وإننا فـي فلـسطين          "وأكد  . "بأفضل استقبال وترحيب تلقائي ال تصنع فيه      
نشعر بالفخر واالعتزاز أن يكون األخ سمير القنطار هو العنوان األكثر وضوحا في االتجـاه الـوطني                 

أن يكون القنطار سفيرا لنا في لبنان لرأب الـصدع وتـصويب            "وتمنى  . "القيمي واألخالقي والنضالي  و
العالقات، وأن يكون الشعب الفلسطيني قد حصل على حقوقه كلها في لبنان أسوة بالحقوق التي يتمتع بها                 

ـ            "ورأى  . "في كل المنطقة   صوصا إذا كـان    أن وجود القنطار هنا يؤكد أن السجن ال يغلق على أحد، خ
أنه لـو كـان اآلخـرون       "، مشيرا الى    "وراء هذا الرجل حزب يعرف كيف يقاتل ويعرف كيف يفاوض         

ها أنـت   ": وخاطب القنطار قائال  . "سرائيل نفسها في مأزق كبير    إيقاتلون ويفاوضون كحزب اهللا لوجدت      
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بمعنوياتك وتاريخك وصـبرك  تجد نفسك في عبيه في بلدتك وكأنك تولد من جديد، ولنا الثقة العالية بأنك          
ستكمل هذا المشوار الذي لن يتوقف حتى العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس                

  . "الشريفة، حيث العناق األبدي بين الهالل والصليب
أحملك رسالة حـب وتقـدير واعتـزاز للـشعب          ": من جهته، شكر القنطار زكي والوفد المرافق، وقال       

  . "يني البطل، وأؤكد أمامك أنني سأواصل المسيرة من أجل فلسطين إن شاء اهللالفلسط
  ٢٥/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  بيان اللجنة التنفيذية دليل على أن حديث فريق رام اهللا عن الحوار مجرد ادعاءات: حماس .١٧

قدس "سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ " حماس"أعرب الناطق باسم 
عن اللجنة التنفيذية ) ٧ /٢٣( عن أسفه لما ورد في البيان الختامي الصادر يوم أمس األربعاء "برس

لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يصف حركة حماس بالجماعة االنقسامية واالنقالبية، وأشار إلى أنه 
كما أن , في الحواريؤكد مجدداً بطالن ادعاءات فريق رام اهللا وأتباعه في منظمة التحرير حول الرغبة 

وفرض انتخابات مبكرة وحكومة تخدم " حماس"البيان يؤكد سوء نوايا هذا الفريق فهو ال يريد إال تجاوز 
  .أجندة هذا الفريق، على حد تعبيره

أن هذه المجموعة التي تفكر بهذه الطريقة ال "وأكد أبو زهري أن الصيغة التي خرج بها البيان تؤكد 
وإسقاطها ًَخدمة ألجندة حزبية وأجنبية متجاهلة أن هناك أمر واقع " حماس"عاف زالت تعيش في وهم إض

جاء على أساس فوز حماس في االنتخابات التشريعية وعلى هؤالء مغادرة وهمهم والجلوس على طاولة 
  .، كما قال"حوار يحترمون من خاللها حجم تمثيلهم في الشارع الفلسطيني

  .الرافض لطلب استقدام قوات عربية إلى غزة" حماس"ف على صعيد آخر جدد أبو زهري موق
٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس  

  
  فتح معبر رفح مصر والرئيس عباس غير معفيين من مسؤولية: برهوم .١٨

فوزي برهوم، في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ " حماس"أشار المتحدث باسم حركة : غزة
 الفلسطيني وعدم رعاية مصر للجنة الثالثية التي -إلى أن التأخير في فتح المعبر المصري " قدس برس"

يجب أن تنعقد حسب تفاهمات القاهرة بخصوص التهدئة يعطل مصالح الشعب الفلسطيني ويبقيه على 
  .حالة التضييق، والحصار المحكم

بأن تفتح المعابر بشكل دائم وأن ترفع الحصار عن الشعب " إسرائيل"وطالب برهوم مصر بالضغط على 
وأشار إلى أن الرئيس . طيني، عمال ببنود التهدئة، وأن تتخذ مصر قراراً سريعاً بفتح معبر رفحالفلس

لجهة إصراره على عودة االحتالل , عباس غير معفي من المسؤولية إزاء هذا الحصار على غزة
منية األ ٢٠٠٥الصهيوني للتحكم في هذا المنفذ الحدودي وهو معبر رفح، وإصراره على تطبيق اتفاقية 

  .المجحفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره
٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس  

  
 انفجارات قنابل تهز مقهى ومنزل سياسي بالحركة االسالمية : حماس .١٩

قالت حركة حماس وسكان ان قنبلتين انفجرتا خارج مقهى ومنزل سياسي بالحركة في مدينة غزة بعد 
وألقت الحركة بالمسؤولية في  .لسطيني واحد على األقلمنتصف ليل الخميس مما أسفر عن مقتل ف

وقالت قوات االمن ان القنبلة االولى  .وهو ما يشير الى تورط فصيل فلسطيني" مسلحين"التفجيرين على 
وبعد . انفجرت خارج مقهى شعبي في وسط مدينة غزة قتلت أحد المارة الذي لم تعرف هويته على الفور



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١١٤٩:         العدد                  ٢٥/٧/٢٠٠٨معة الج: التاريخ

ولم يصب احد في . ة خارج منزل مروان أبو راس السياسي والقيادي في حماسدقائق انفجرت قنبلة ثاني
  .االنفجار

 ٢٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   الى ما بعد انهاء االنقسام الفلسطينيسادس في فتح تعمل على تأجيل عقد المؤتمر القيادات .٢٠

ت من الـوزن    اكدت مصادر من فتح لـ القدس العربي االربعاء بأن هناك قيادا           : وليد عوض  - رام اهللا 
الثقيل في الحركة بدأت تروج لفكرة تأجيل عقد المؤتمر العام للحركة الـى مـا بعـد انهـاء االنقـسام                     

  .الفلسطيني واستعادة قطاع غزة من سيطرة حركة حماس
وتبرر تلك القيادات مطالبتها بهذا االتجاه بان عقد المؤتمر قد يزيد من الصراعات واالنقـسامات داخـل                 

الذي سينعكس عليها بشكل سلبي اذا ما تم التوافق فلسطينيا على تنظيم انتخابات رئاسـية               الحركة االمر   
  .وتشريعية مبكرة النهاء االنقسام الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

وتطالب تلك القيادات بعدم عقد المؤتمر العام قبل تحقيق الوحدة الوطنية الن هناك خشية من ان يـساهم                  
تمر في اضعاف الحركة اكثر من تقويتها اذا ما انفجرت الصراعات بين قيادات الحركة بـشكل                عقد المؤ 

  .علني على خلفية عقد ذلك المؤتمر النتخاب اطر قيادية جديدة للحركة
ومن جهته اكد مفوض عام حركة فتح احمد قريع في لقاء بأمناء سر االقاليم في االراضـي الفلـسطينية                   

ات بخصوص انعقاد المؤتمر العام السادس جارية،مبينا ان اللجنة التحضيرية التـي            الثالثاء بأن التحضير  
ستنعقد خالل االسبوع القادم في عمان ستنهي ادبيات المؤتمر سواء البرنـامج الـسياسي، او البـرامج                 
المتعددة االخرى االجتماعية، واالقتصادية، والصحية والتربوية قبل عرضـها علـى االطـر القاعديـة               

 .ستها ورفع التوصيات النهائية بخصوصهالدرا
  ٢٥/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الجهاد تنتقد تصريحات أوباما وتؤكد أنها السترضاء الناخبين اليهود .٢١

تعقيبا على تصريح المرشح الديمقراطي " عكاظ"أكد مسؤوالن فلسطينيان لـ:  عبد القادر فارس- غزة 
وقال الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة  .دس عاصمة إسرائيللالنتخابات األمريكية باراك أوباما بأن الق

إن تصريحات أوباما خالل زيارته لبلدة سديروت تدلل على حقيقة المتنافسين على الرئاسة " الجهاد"
األمريكية السترضاء اليهود، وكسب تأييدهم في االنتخابات القادمة، كما يكشف زيف النموذج 

 يستطيع أي متنافس فيه ضمان فوزه إال من خالل استجداء اللوبي الديمقراطي األمريكي الذي ال
  .على حساب معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتالل" الصهيوني"

 ٢٥/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  االنقسام المدمر اضعف الموقف الفلسطيني في المفاوضات: زيدان .٢٢

جبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين ان      اكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي لل      :  نفوذ البكري  -غزة  
االنقسام المدمر اضعف الموقف الفلسطيني في المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في رام اهللا وغـزة               
وربطها بالقضايا الجزئية االمنية بدال من قضايا الصراع الوطنية والحلول السياسية الكبرى مشيرا الـى               

 . حال وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الفئوية والخاصـة         ان ساعة الوحدة الوطنية ليست بعيدة في      
جاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها في مسيرة التشييع الرمزية لجثامين شهداء الجبهة الديمقراطيـة التـي                 

  .جابت شوارع غزة وتقدمتها العروض الكشفية وصوال الى ساحة الجندي المجهول بغزة
  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
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  مصادقة مبدئية تنتظر موافقة باراك:  تنشّط االستيطان في االغوار"لإسرائي" .٢٣
صادقت وزارة الدفاع االسرائيلية مبدئياً على خطط النشاء تجمع استيطاني جديد شمال : القدس المحتلة

" غوش قطيف" وحدة سكنية السكان عائالت تم اجالؤها من مستوطنة ٢٠غور االردن يتضمن بناء 
اال ان المشروع سيكون بحاجة الى الموافقة النهائية من وزير الدفاع ايهود . غزةالمخالة في قطاع 

باراك، ثم الضوء االخضر من رئيس الحكومة ايهود اولمرت الذي اكد الناطق باسمه ان الحكومة 
  ".ستحترم تعهداتها عدم بناء مستوطنات جديدة او توسيع القائم منها"

يقوض السلطة "على اعتبار انه " أشد العبارات"ة المشروع الجديد بـمن جانبها، دانت السلطة الفلسطيني
  ".قلقها العميق"، كما اعربت االمم المتحدة عن "ويدمر عملية السالم

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
  حماسالتهدئة اضرتنا ووفرت حبل نجاة ل: يتوقع تجدد القصف الصاروخي" شاباك"رئيس  .٢٤

 "إسرائيل"يوفال ديسكين ان قبول ) شاباك(السرائيلية العامة اعتبر رئيس جهاز المخابرات ا: الناصرة
من " يقضم هو أيضاً من صورتها الردعية التي تضررت بشكل حقيقي"باتفاق التهدئة في قطاع غزة 

عن قطاع غزة، ثم سيطرة " فك االرتباط"خالل أحداث عدة وقعت في السنوات الثالث األخيرة بدءاً بـ
وقال إن اتفاق التهدئة ليس سوى . رب الثانية على لبنان، واآلن اتفاق التهدئةحماس على القطاع، ثم الح

أمس أن أقوال ديسكين وردت خالل " هآرتس"وأفادت صحيفة  ".حماس"حبل نجاة وفرته إسرائيل لحركة 
رة ألن التقرير الذي قدمه الثلثاء الماضي أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، وقال فيه ان التهدئة مستق

تفرض سيادتها على الفصائل الصغيرة األخرى الناشطة في " حماس"لكل األطراف مصلحة في ذلك، و 
نحن ال نهاجمهم بل نفتح لهم المعابر فيما ... ضمن اتفاق التهدئة، منحنا حماس حبل نجاة: "وزاد. القطاع

هو أنها هي " حماس" لدى وتابع أن االنطباع المتولد ".هم ال يلتزمون وقف تعاظم قوتهم العسكرية
المنتصرة في هذه المواجهة بصمودها في وجه الحصار اإلسرائيلي، والتهدئة يتم تصويرها على أنها 

وفي الواقع هذا وهم ألن سقوط "انجاز رائع للحركة، وان إسرائيل تحصل في المقابل على هدوء موقت، 
  ".القذائف الصاروخية سيتجدد

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
  تجميع مكونات القنبلة النووية االيرانية خالل ما يزيد قليالً على عام: وبامااولمرت أل .٢٥

 قال رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت للمرشح الديموقراطي للرئاسة االميركية -تل ابيب 
 ستتمكن من تجميع كل مكونات قنبلة نووية خالل فترة"السناتور باراك اوباما مساء االربعاء ان ايران 

االستخباراتي االسرائيلي الذي اورد النبأ ان اولمرت دعا الى " ديبكا"وذكر موقع ". تزيد قليال عن عام
تسريع العقوبات الدولية الجبار ايران على التخلي عن خططها النووية من دون التخلي عن الخيار 

ن ايران تستعد لتسلم إن مصادر الجيش االسرائيلي ذكرت في وقت سابق ا" ديبكا"وقال موقع  .العسكري
/ المضادة للطائرات لمواجهة عمليات قصف منشئاتها النووية في اوائل أيلول " ٣٠٠إس "صواريخ 
  .مما يعرض اي هجوم جوي لمخاطر جدية سبتمبر

وقالت مصادر اسرائيلية، رفضت الكشف عن هويتها، إن من المتوقع ان تتم عملية استالم الدفعة االولى 
سبتمبر، اي بعد بضعة اسابيع، وانها قد تحتاج الى / في اوائل ايلول" ٣٠٠إس "خ من بطاريات صواري

  .ما بين ستة الى اثني عشر شهرا لنشرها وجعلها قابلة للتشغيل
  ٢٤/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  األقصى في خطر وفرن ديمونا الذري قد يتصدع: زحالقة يحذر من كوارث الهزة األرضية .٢٦
جمال زحالقة، من تزايد احتماالت في الكنيست حذر النائب  :وكاالت ال-مد جمالمح - القدس المحتلة

تعرض المسجد األقصى لهزة أرضية وشيكة بسبب الحفريات اإلسرائيلية، وقال ان تلك الحفريات قد 
 "إسرائيل"ودعا زحالقة . "إسرائيل"تتسبب في تسرب مواد خطيرة من المفاعل النووي في ديمونا جنوب 

 لخبراء عرب ومسلمين بمراقبة الحفريات في المكان لفحص جاهزيته في حال تعرضت البالد للسماح
  .لهزة أرضية

، أي ١٩٢٧ عاماً تشهد البالد هزة أرضية قوية آخرها كان في عام ٨٠وحسب الخبراء فإنه بمعدل كل 
ى أن الدليل على ولفت النائب زحالقة في هذا السياق إل". قريبة ووشيكة"أن الهزة األرضية القوية 

المخاوف من تسرب مواد من المفاعل هو توزيع الحكومة اإلسرائيلية حبوب اللوغول المضادة 
ودعا النائب زحالقة إسرائيل إلى .  كيلومتراً منه٣٠لإلشعاعات على المواطنين الذين يسكنون في محيط 

لية داخلية، ألن تسرب مواد مشعة من فتح منشآتها النووية أمام رقابة دولية وعدم االكتفاء برقابة إسرائي
  . المفاعل قد يضر بمواطنين في األردن والضفة الغربية

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
   هنية إلى رسالة استغاثة وجهونن في العراق يون الفلسطينيوالالجئ .٢٧

 سالة استغاثة ر ن عند الحدود العراقية السورية    ون في العراق القابع   ون الفلسطيني والالجئوجه   :ألفت حداد 
 بالتدخل إلنقاذهم من الصحراء التي يقيمون       ه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، تطالب       إلى

 من بوادر مجاعـة بـدأت   واحذرقد و .فيها بعد طردهم من منازلهم إبان الغزو األمريكي األخير للعراق
 الصحية والبيئية واالجتماعية تـزداد     هموضاعتكشر عن أنيابها تجاه المخيمات المؤقتة، مشيرين إلى أن أ         

  . يوما بعد يومسوءاً
  ٢٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  القدس التواجد الشعبي والوطني هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على :ندوة خاصة .٢٨

  عامـاً  ٤١ خالل ندوة خاصة في ذكرى مرور        ، أكدت شخصيات وطنية وحقوقية    : وفا -القدس المحتلة   
مدينـة  القدس، أن التواجد الشعبي والوطني هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على           على احتالل وضم مدينة ال    

 ومنع المحتل من تغيير معالمها وجغرافيتها، وإفساد رغبته في ترحيل سـكانها عبـر تـضييق              ة،قدسمال
  .الخناق عليهم

  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  

  االحتالل يقمع بالقوة تظاهرة في نعلين ويوقع جرحى .٢٩
 ٧ن  أ  فـي الـضفة الغربيـة      قالت مصادر طبية محلية في نعلـين      :  احمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   

سرائيلي على مسيرة ضد    طلقه الجيش اإل  أمس، برصاص مطاطي    أصيبوا  أمتظاهرين بينهم شاب فرنسي     
صيبا أ في حرس الحدود      وعنصراً ن ضابطاً أكد الجيش   فيما أ . راضي القرية أالجدار الفاصل المبني على     

ترافقهـا  حـتالل   اقتحمت قوات كبيرة من اال    على صعيد آخر    و . الرشق بالحجارة من المتظاهرين    نتيجة
وأفـاد   .مس، المنطقة الصناعية في بلدة بيت فجار، وفرضت عليها منـع التجـول            أجرافات وشاحنات،   

 آلية  ٢٠كثر من   أأصحاب عدد من مصانع الحجر، أن االحتالل شرع بتجريف بعض المصانع، وصادر             
لى جهة  إبينها جرافات وحفارات ومعدات لقطع الحجر، كما اعتقل عدداً من العمال والحراس ونقلتهم              من  

  .مجهولة
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 وأصابت ثالثة، إثر اقتحامها لبلدات بيت أمر         مواطناً ١١مس  أاعتقلت قوات االحتالل    ومن جهة أخرى،    
  . الغربيةوبيت كاحل وصوريف في محافظة الخليل جنوب الضفة

  ٢٥/٧/٢٠٠٨المستقبل 
  
    اإلسرائيليعشر حاالت تسمم بين األسرى في سجن عوفر: نادي األسير .٣٠

، مس، عن وجود عشر حاالت تسمم بين األسرى في سـجن عـوفر        أكشف نادي األسير    :  وفا -رام اهللا   
  .دون معرفة السبب وعدم معالجة الموضوع من قبل إدارة السجن

  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  

   آالف عائلة للفلسطينيين فـي قطاع غزة٥ جمع شمل  توافق على"إسرائيل" .٣١
مـس أسـماء خمـسة آالف       أنشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية         :  د ب ا   -غزة  

مواطن فلسطيني وافقت الحكومة اإلسرائيلية على منحهم األوراق الثبوتية الالزمة لجمع شمل العـائالت              
 بصدد تسلم عدد مماثل لمـواطنين مـن الـضفة           ، أنهم  رئيس الهيئة  وقال حسين الشيخ   .من قطاع غزة  

  .الغربية
  ٢٥/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 

 
 "إسرائيل"مطالبات باإلفراج عن األسرى األربعة بعد صفقة التبادل بين حزب اهللا و .٣٢

 ابتداء اعلن عميد االسرى االردنيين سلطان العجلوني انه سيبدأ اضراباً مفتوحاً عن الطعام :عالء عواد
أهالي االسرى وشخصيات مهتمة  . احتجاجاً على عدم اطالق سراحه٢٢/٧/٢٠٠٨من اليوم الثالثاء 

ضمن » قفقفا«بشؤونهم طالبوا، باإلفراج الفوري عن االسرى االردنيين االربعة الموجودين في سجن 
 .قبل عام تقريباً" إسرائيل"صفقة تمت بين االردن و
ال يوجد أي مبرر لالستمرار : " لحزب جبهة العمل اإلسالمي، زكي بني ارشيدمن جانبه قال االمين العام

احتجاز هؤالء االسرى االردنيين وال استكمال محكوميتهم في السجون االردنية، علماً بأنهم لم يخالفوا أي 
 ."قانون اردني ساري المفعول على االرض االردنية

 ٢٢/٧/٢٠٠٨السبيل األردنية 
 
  بتقدم ملف السالح الفلسطيني في البيان الوزاريأبو فاعور يطالب  .٣٣

طرح ممثل النائب وليد جنبالط في لجنة البيان الوزاري الوزير وائل ابو فاعور، : المحرر السياسي
مطالبته بتقدم ملف السالح الفلسطيني خارج المخيمات وحسم قضية القواعد الفلسطينية الحدودية، وهو ما 

ار األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في هيئة الحوار التي كان قد تعهد بمعالجته بالحو
  .  برئاسة الرئيس نبيه بري٢٠٠٦عقـدت في مجلس النواب في العام 

  ٢٥/٧/٢٠٠٨السفير 
 
  العالم لن يعرف االستقرار طالما فلسطين محتلة: مرشد االخوان المسلمين .٣٤

العالم "في مصر أن " اإلخوان المسلمون" أكد محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة : د ب ا-القاهرة 
 في رسالته اإلسبوعية ،وأكد عاكف ".لن يعرف االستقرار وال األمن طالما أن فلسطين لم ترجع إلى أهلها

:  وقال".حق المسلمين في القدس وفلسطين لن يعود عبر أروقة األمم المتحدة أو المفاوضات"امس، أن 
ولن يكون . الصهاينة ال يعرفون غير أسلوب القوة، وال يرجعون عن غيهم، إال إذا اخذوا على أيديهم"

إن فلسطين والقدس جزء من عقيدة أمة ما زالت تحيا "وأضاف ". ذلك إال بجهاد مقدس، وتضحيات غالية
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 اليوم، لكنها هي معقد القدس وإن كانت مصدرا لأللم"وأكد عاكف أن ". رغم كل المعوقات والضربات
  ".األمل غدا، وإن سقوط القدس في يد المحتلين يمثل أقسى آالم األمة العربية واإلسالمية

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الدستور االردنية 
  
   ونسبة البطالة هي األعلى في العالم غزة تحت خط الفقرمواطنيمن % ٥٢: األونروا .٣٥

قتصادي نشرته أول من أمـس حـول األوضـاع          في تقرير ا  " اونوروا"أعلنت وكالة   :  حامد جاد  - غزة
مـن  "االقتصادية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية أن نسبة الفلسطينيين الواقعين تحت خط الفقر               

 مؤكدة  ٢٠٠٧سبتمبر  / في نهاية  أيلول   % ٥٢بلغ في قطاع غزة       " يقدر دخله بأقل من دوالرين في اليوم      
 .بوق رغم المساعدات اإلنسانية التي تقدم إلغاثة سـكان غـزة          ان ذلك الرقم في تصاعد كبير وغير مس       

وأوضح التقرير ان نسبة الفلسطينيين الذين هم تحت خط الفقر في الضفة الغربية المحتلة وصـل إلـى                  
 إن نـسبة    :وقال التقريـر   .وهي ضعف نسبة البطالة في منطقة الشرق األوسط وجنوب أفريقيا         % ٢٢,٥

كما لوحظ زيادة كبيرة     % ٢٩,٥نية  هو األعلى في العالم حيث بلغ معدلها            البطالة في األراضي الفلسطي   
وبين التقرير أن مستقبل الشباب الفلسطيني       .في نسبة العمال البسطاء المتعطلين عن العمل في قطاع غزة         

  عاما قد تالشى ولن يكون لهم أي مستقبل اقتصادي في ظل األوضاع السائدة " ٢٤-١٥"بين سن 
  ٢٥/٧/٢٠٠٨دنية الغد االر

  
  مع حركة حماس للحواراللجنة الرباعية الدولية بريطانيون يدعون نواب .٣٦

ان عددا من اعضاء البرلمان الذين الخميس اللندنية في عددها الصادر " ذي غارديان" ذكرت صحيفة 
ي مسيرة ينتمون الى مختلف االحزاب السياسية البريطانية دعوا اللجنة الرباعية الدولية التي تتوسط ف

انه لم يحصل اي اتصال حتى االن "، قائلة "حماس" الفلسطينية الى بدء حوار مع -السالم االسرائيلية 
 .، ونرى ان الوقت قد حان الجراء هذه االتصاالت"حماس"بين الرباعية و

 ٢٤/٧/٢٠٠٨وكالة سما 
 
  ر للسلطة الفلسطينية مليون دوال٨،٣ تقدم مساعدة عاجلة بقيمة السويد .٣٧

 اعلنت وزارة الخارجية السويدية امس ان الحكومة السويدية قررت تقديم مساعدة عاجلة للسلطة              :يدالسو
وقالت الـوزارة   . دوالرا اميركيا٨،٣١٦،٦٥٨ مليون كرون سويدي أي ما يعادل         ٥٠الوطنية تقدر بـ    

 حافـة االنهيـار     ترى أن السلطة الفلسطينية تمر بأوقات صعبة فالحالة االقتصادية متدهورة وعلى          "انها  
ان السلطة  "وتابعت  ". لدرجة عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين وتدهور اوضاع الفلسطينيين المعيشية          

الفلسطينية الفعالة والتي تسير دون مشاكل هي المحور األهم لالستمرار في عملية السالم فـي الـشرق                 
  ".االوسط وانهاء األزمة االسرائيلية الفلسطينية

  ٢٥/٧/٢٠٠٨ ديدةالحياة الج
  
  حّل الدولة الواحدة مرّوع و ريد حال للقضية الفلسطينية على حساب األردنن ال :بريطانيا .٣٨

أكد الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس ان حكومة بالده ال تؤيد أي حل :  نبيل غيشان-عمان 
الحل في ايدي "و. ي المنطقةاالسرائيلي على حساب األردن او أي دولة اخرى ف - للنزاع الفلسطيني

 ورؤيتنا للحل تقوم على اساس  الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي اللذين عليهما التوصل الى حل وسط
واعتبر ويلكس ان  ."، والقدس عاصمة للدولتين، وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين١٩٦٧حدود عام 

مروع وليس سلميا وسيؤدي الى استمرار " وفلسطين "اسرائيل"اقتراح حل الدولة الواحدة الذي يجمع 
ال اريد التقليل من " : ويلكسوأضاف. "عادال ومتوازنا للنزاع"، مشددا على ان بالده تريد حال "النزاع
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الصعوبات امام الطرفين التخاذ قرارات وتنازالت صعبة، لكننا نثق بالتطور المحرز حتى اآلن، ولهذا 
وقال إن الموقف  ."ي التزمنا به للسلطة الفلسطينية بعد مؤتمر انابوليسقدمنا الدفعة الثانية من الدعم الذ
 معروف، فهو يحترم فوزها في االنتخابات ووزنها على الساحة "حماس"البريطاني والدولي من حركة 

 ، لكن المشكلة هي ان تصرفات  الصدريوالتيار" حزب اهللا"الفلسطينية، وهذا هو الموقف البريطاني من 
 هذه التيارات تثير الشكوك في شأن التزامها القيم الديموقراطية واستعمال العنف واحترام وممارسات

وعبر ويلكس عن اقتناعه بوجود اشارات ايجابية في التوصل الى حل سلمي قبل نهاية  .آراء اآلخرين
  العام، 

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  نابولسبناء المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي وعملية أ: كي مون .٣٩

الموافقة المبدئية لوزارة الدفاع إثر  "القلق العميق"أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن 
االسرائيلية على المخطط االستيطاني، وأصدرت الناطقة باسمه ميشال مونتاس بياناً اشارت فيه الى تأكيد 

يعها يتنافى مع القانون الدولي ومع التزامات األمين العام مراراً في الماضي بأن بناء المستوطنات أو توس
 على "إسرائيل"واضافت أن األمين العام يحض .  بموجب خريطة الطريق وعملية أنابوليس"إسرائيل"

تلبية دعوة اللجنة الرباعية إلى تجميد كل النشاطات االستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وأن تفكك 
  .٢٠٠١مارس / يدها منذ آذارالبؤر االستيطانية التي تم تشي

  ٢٥/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
  ة الفلسطينية مليون يورو لتسديد جزء من ديون السلط٤،٧ األوروبي يخصص االتحاد .٤٠

 مليون يورو لمـساعدة الـسلطة       ٤،٧ أعلن االتحاد األوروبي أمس تقديم مبلغ مالي بقيمة          : رامتان -غزة
طاع الخاص كمحاولة إلنعاش االقتصاد وتخفيف الوضع       الوطنية في تسديد الديون المتراكمة عليها إلى الق       

وقال االتحاد في بيان صحفي أمس ان هذا المبلغ يعتبر التحويل المالي الرابع من نوعه               . المالي الصعب 
لمساعدة الفلسطينيين ما يرفع إجمالي األموال إلى مـا         " بيغاس"في إطار اآللية األوروبية الجديدة المسماة       

 مشروعا تجاريـا تـوفر      ٩٥وسيستفيد من هذه الدفعة     . ورو منذ مطلع العام الجاري     مليون ي  ٢٠يقارب  
  . مشروعا في قطاع غزة٤٨مجموعة من البضائع والخدمات للسلطة الوطنية بينها 

  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
  
    تواجه أكبر خطر في تاريخها"اسرائيل": مكين .٤١

د للناخبين اليهود وفي الوقت الذي قـام فيـه بـاراك         في مسعى للتود  :  رويترز -بنسلفانيا–ويلكس باري   
أوباما المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة االمريكية بجولة فـي الـشرق االوسـط حـذر منافـسه                 

صرح  كما   . تواجه أكبر خطر يتهددها في تاريخها بسبب ايران        "اسرائيل"  أن الجمهوري جون مكين من   
  .م من خالل التفاوض بين الفلسطينيين والحكومة االسرائيلية يجب ان يحسمدينة القدسمكين بأن وضع 

  ٢٤/٧/٢٠٠٨رويترز 
 
 المفاوضات لم تعد خياراً فلسطينياً يدعو في رسالة إلى الحوار الداخلي ويؤكد أن سعدات .٤٢

في رسالة تم إخراجها من سجن هداريم اإلسرائيلي، حيث يعتقل أحمد سعدات األمين العام  :رام اهللا
عبية لتحرير فلسطين، منذ أكثر من عامين، خص سعدات الراية باالجابة عن مجموعة من للجبهة الش

أكد أحمد سعدات، على أن الستين عاما التي مضت على  .األسئلة، عالجت األوضاع الفلسطينية الراهنة
ا من  خالله"إسرائيل"، وأكثر من مائة عام على الصراع مع الحركة الصهيونية، تمكنت "إسرائيل"إقامة 
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تحقيق العديد من االنجازات النوعية، فهي استطاعت احتالل باقي اراضي فلسطين، وتطوير امكاناتها 
السياسية والعسكرية واالقتصادية، وانتقلت من دور األداة والشريك الهامشي في المشروع االمبريالي الى 

 من تحقيق اختراقات نوعية في دور الشريك الرئيسي لزعيمة االمبريالية في مرحلة العولمة، كما تمكنت
جبهة النضال والتصدي لمشروعها االمبريالي االجالئي االستيطاني العنصري، الذي بدأ بخروج اكبر 

وتابع أن االعتراف  .١٩٧٩قوة عربية من دائرة الصراع، مصر، وتوقيع اتفاق كامب ديفيد عام 
ر هو توقيع اتفاق اوسلو بين قيادة منظمة  وتطبيع العالقات معها، تاله اختراق آخ"إسرائيل"ـالمصري ب

 وأخيرا االستعداد العربي الجماعي "إسرائيل"التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فوادي عربة بين األردن و
 .عبر المبادرة العربية لالعتراف بها وتطبيع العالقات معها

 من التحرير الشامل وأوضح، على مستوى المواجهة االستراتيجية انخفض سقف المطالب الفلسطينية
من مساحة %  ٢٢لألرض من النهر وحتى البحر والهبوط الى قبول الدولة الفلسطينية على أقل من 

وتعادل مساحة ما سمي بالكتل %  ٣فلسطين التاريخية، مع االستعداد لمقايضة أجزاء منها تصل الى 
ردة في المبادرة العربية حول حق االستيطانية الكبرى مضافا لكل ذلك القبول الفلسطيني بالصيغة الوا

 الفلسطيني أساسا لتفسير نصوصه وتطبيق ما يتفق عليه، -العودة التي تجعل من التوافق اإلسرائيلي 
األمر الذي يضع عالمات استفهام حقيقية حول جدية تمسك الطرف الفلسطيني المتنفذ بحق العودة، 

 ومما يعززهذه الهواجس او المخاوف الموقف واعتباره خطاً أحمر ال يمكن تجاوزه أو القفز عنه،
الرسمي الملتبس مما سمى بوثيقة جنيف التي طرحت كل الخيارات لحل مشكلة الالجئين باستثناء حق 

 كرد على ٢٠٠٠واشار، لقد جاءت االنتفاضة الثانية عام  .العودة الى الديار التي شردوا وطردوا منها
ق أوسلو ومرجعياته ليعمق مضمون حق تقرير المصير لشعبنا إخفاق المسار التفاوضي على أساس اتفا

ويفرض على طاولة البحث حقنا في إقامة دولتنا المستقلة التي وجدت تعبيرها في القرار الدولي الصادر 
، وينص صراحة على حقنا في إقامة دولتنا ١٣٩٧ والذي يحمل الرقم ٢٠٠٢عن مجلس األمن عام 

ال وبمعزل عن التوظيف السييء من قبل قيادة منظمة التحرير وفيما بعد الفلسطينية المستقلة وباإلجم
السلطة الفلسطينية النجازات وتراكمات نضال شعبنا ومقاومته المتنوعة والتي انعكست في اتفاق اوسلو 
ومشتقاته هذا االتفاق الذي جاء في نصوصه ومرجعياته وتطبيقاته الالحقة غامضا ال يفتح افاقاً واضحة 

ر سلطة الحكم الذاتي كثمرة مباشرة له الى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة غير منقوصة وتحقيق لتطو
الثوابت الوطنية، او فيما بعد في محاولة نفس القيادة على توظيف انجازات االنتفاضة الثانية في مشروع 

مدخل األمني في تناول خارطة الطريق التي جاء سقفها أكثر انخفاضا من سقف اتفاق أوسلو مع تثبيت ال
اآلمنة مرجعية حاسمة ومقررة لمسار " إسرائيل"الموضوع الفلسطيني ووضع ما سمي باحتياجات 

المفاوضات ونتائجها فيما بعد بمعزل عن هذا التوظيف القاصر لتضحيات شعبنا ومقاومته الباسلة فقد 
نية التوسعية وحدود دولة استطاع شعبنا بصموده ومقاومته ان يفرض واقع تكسر االحالم الصهيو

التوراتية فقد أصبح لدى القيادة الصهيونية استعداداً لقبول حدود اقل من حدود فلسطين " إسرائيل"
التاريخية لدولتها اليهودية وأجبرت على الجالء القسري العسكري واالستيطاني من القطاع الذي كانت 

 الصهيوني في فلسطين تساوي بمكانتها تل مستوطناته حسب تعبير األب الروحي والعملي لالستيطان
أبيب، وأضاف هذا االنجاز الفلسطيني عامالً جديداً ألزمة المشروع الصهيوني النابعة من مكوناته 

  .الداخلية الكامنة
قوة غير مؤهلة لتحقيق السالم، وتطرح اكثرمن " إسرائيل"ووصف سعدات، إن هذه الحقيقة تجعل من 

؟ فلم تعد المفاوضات "إسرائيل"رار مفاوضات قيادة السلطة والمنظمة مع عالمة سؤال عن جدوى استم
خياراً يحمل في طياته اجتهادات متباينة قد يحمل بعضها تفاؤالً، فقد جرب هذا المسار على مدار اكثر 

 وحتى اليوم والنتائج التي حصدها شعبنا تكاد ١٩٩١من سبعة عشر عاما منذ انطالقتها في مدريد عام 
، فيما استطاعت ...وقال، اذا اعتبرنا ان المراوحة تعني عمليا عودة الى الوراء .صفرا او أقلتكون 
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ان تحدث اختراقات جوهرية اسقطت لدى البعض ثوابت القضية التاريخية وعومت ما تبقى " إسرائيل"
يوم سقفا من ثوابت وطنية تترجم ما كان يسمى بالهدف المرحلي للنضال الوطني الفلسطيني، وأصبحت ال

للطموح تحت عنوان ما يسمى باالتفاقات بالحل النهائي او الدائم، اضافة الى العديد من المؤشرات التي 
" إسرائيل" تشكك بتمسك الشريحة المتنفذة في الفريق المفاوض بحق العودة في الوقت الذي استخدمت

األمر الواقع على شعبنا المفاوضات كمظلة لتكريس حقائق مشروعها االستيطاني على األرض وفرض 
والمجتمع الدولي في رسم التسوية او الحل النهائي للصراع الفلسطيني الصهيوني، بحيث تضمنت أكبر 
مساحة من األرض بأقل عدد من الفلسطينين وحصر الطموح الفلسطيني باالستقالل في إطار كيان 

 للحياة، يمكن إطالق تسمية الدولة سياسي ليس أكثر من محمية إسرائيلية مجرد من كل عناصر القابلية
او االمبراطورية عليها ما دام مضمونها ال يشي بذلك، كما قابلت كل تنازل فلسطيني برفع سقف مطالبها 
فاالعتراف بها في إطار حدود آمنة أصبح اليوم أكثر تحديدا ويتوجب االعتراف بها كدولة يهودية بكل ما 

سية تمس مصالح جماهير شعبنا في الجزء المحتل من فلسطين يترتب على هذه المسألة من حقائق سيا
 . وتضع في الوقت نفسه حدا نهائيا لطموح شعبنا المشروع بالعودة١٩٤٨عام 

وأكد سعدات، على ضرورة اإلقرار بأن انجازات شعبنا لم تواز او تتناسب مع التضيحات التي قدمها 
ان السبب الموضوعي كان عامالً لكنه ليس الوحيد شعبنا خالل مقاومته للمشروع الصهيوني واالعتراف 

ويضاف إليه الخلل القيادي الذاتي في إدارة الصراع مع االحتالل، هذه الشهادة التي يجب ان توثق 
كإحدى خالصات ومصلحة اكثر من عشرة عقود من النضال والمقاومة والتضحيات التي قدمها شعبنا 

ني مضافاً اليها ان كل إنجازات شعبنا المادية المعنوية قد على مذبح الدفاع عن ثوابت مشروعه الوط
تحققت فعليا من خالل المقاومة الشعبية المتنوعة على األرض وأن المفاوضات على أساس ما قدم من 
مشاريع دولية كانت استثماراً ردئياً لهذه االنجازات وأن شعبنا الذي لم يخذل قيادته يوماً وفي أصعب 

ة التي واجهتها قضيتنا، والذي مثل العامل الرئيسي لكل انجازات نضالنا، هذا الشعب المحطات التاريخي
يستحق من قيادته السياسية بكل أطيافها أن تعطيه األمل الذي يعزز صموده ومقاومته، وأولى درجات 

سام األمل توفير الحماية السياسية الفلسطينية لمشروعنا الوطني، الذي يبدأ بالخروج من حالة االنق
واألزمة الداخلية التي تعيشها قضيتنا الوطنية وتوفير اإلطار الديمقراطي القيادي المسؤول والموحد 
الحتضان حوار وطني شامل يقوم على أساس المراجعة السياسية النقدية الشاملة للمرحلة السابقة وإعادة 

اجعة لتشكل أساسا لبناء صياغة مشروعنا السياسي الوطني باالستفادة من خالصات ونتائج هذه المر
أدواتنا القيادية ووحدتنا الوطنية على أساس أوسع مساحة للتوافق السياسي الوطني، وقاعدة ديمقراطية 
صلبة تحفظ التنوع وتكفل حرية االجتهاد والرأي والرأي اآلخر، لتجعل من االختالف والتناقض جذرا 

عبنا أي قيادة مهما كانت فضائلها تسعى للسيطرة للتطور واالرتقاء بمستوى الوحدة، فقد عافت جماهير ش
عليها وإخضاعها لخياراتها السياسية او االجتماعية، فقد عانت طويال وال زالت من القهر والسيطرة 
وخنق إرادتها او سلب دورها وتهميشه وباتت تحتاج الى قيادة تدير وتوجه نضالها ومقاومتها وتعود اليها 

كل النتائج التي تتمخض عن تحكيمها والعودة اليها باعتبارها مصدراً الي لتصويب المسارات واحترام 
شرعية، ان جماهير شعبنا بحاجة لمن يصارحها ويطرح أمامها الحقائق عارية وليس دغدغة عواطفها 

 .واغداق الوعود التي قد ال تتوفر ممكنات لتحقيقها اليوم او ربما غدا
، التي صمدت أمام كل أشكال العدوان والحصار واالعتقال مشيرا الى أن جماهير الشعب الفلسطيني

والتجويع لم تعد قادرة على تحمل ما تعززه أزمة الصراع الداخلي التي تجاوزت وانتهكت كل المحرمات 
والمقدسات التي كانت باألمس القريب خطاً أحمر وإذا كانت قبل أيام من انفجار الفتنة تزف شهداءها 

 .غاريد فهي تشعر بالعار والخجل وهي تودع اليوم أحد ضحايا االقتتال الداخليبافتخار وتودعهم بالز
وحسب سعدات، وبعيداً عن الجدل الفقهي الدائر حول الشرعية بين طرفي الصراع فتح وحماس وكل 
محاوالت تبرير االجراءات االحادية لكل طرف هذه االجراءات التي ال زالت مستمرة في جانبي الوطن 
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مر الواقع ال يبررها االستقواء بشرعية االنتخابات او المجلس التشريعي او التوظيف السييء لتكريس اال
ف التي لم تعد ملكا لطرف خاصة بعد اتفاق القاهرة المعطل تنفيذه السباب فئوية محضة، .ت.لمكانة م

ضفة الغربية فاللجوء الى العنف والقتال الداخلي وما تبعه من اجراءات وافرازات في كل من غزة وال
يشكل خروجا عن ارادة الجماهير وخياراتها التي هي مصدر أي شرعية، وانتهاكا سافرا لقواعد 

او " إسرائيل"الديمقراطية السياج المتين للوحدة الوطنية والشعبية، وما دام لدينا االستعداد للتفاوض مع 
قف التحريض المتبادل ووقف ابرام اتفاقات تهدئة معها، فاالجدر ان يسبق ذلك تهدئة داخلية بو

االنتهاكات للحريات العامة واإلفراج عن المعتقلين لدى كال الجانبين والشروع بحوار وطني جدي 
لتجاوز حالة االنقسام المدمرة التي باتت تهدد مستقبل شعبنا الوطني، واستعادة الوحدة الداخلية المتراس 

لوطنية وفي مواجهة عدوان االحتالل الشامل على شعبنا الحصين الذي يعطي مقاومتنا دفاعاً عن ثوابتنا ا
، ووثيقة الوفاق الوطني في ٢٠٠٥مناعة وقوة، ولعل في التوافق الذي حمله إعالن القاهرة في مارس 

 التي يمكن البناء عليها بما تضمنته من تحاور ايجابي يمكن االرتقاء به وتطويره لتوسيع ٢٠٠٦يونيو 
 .في إطار مجلس وطني منتخب يمثل كل أطياف شعبنا السياسية واالجتماعيةمساحة القواسم المشتركة 

وشدد على أن العديد من المبادرات التي قدمتها فصائل العمل الوطني واالسالمي مرورا بالمبادرة 
اليمنية، وفر المعطيات الضرورية لتحقيق الوحدة اذا ما توفرت اإلرادة الحقيقية لدى طرفي الصراع، 

ي تحقيق إنجاز وترتيب البيت الداخلي على اساس متين وثابت يتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة الذي المفتاح ف
  .أصبح جزءا رئيسيا من ثوابت التوافق الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب مجلسها الوطني

القاهرة وتعزيز وخلص سعدات، الى أن أي اتفاق إلعادة بناء الوحدة الوطنية يجب أن يكفل تنفيذ اتفاق 
مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويمكن النتخابات المجلس 
الوطني ان تتزامن داخل الوطن مع موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة التي اصبح التوافق 

 الفلسطيني كافة في الخارج، عليها ممكنا على ان تستكمل وفق جدول زمني واضح في تجمعات الشعب
فامتالك مقومات الوحدة هي العامل الرئيسي لتحقيق الحماية السياسية الفلسطينية للقضية الوطنية، كما 
انها تعتبر المقدمة الضرورية لبناء الحماية العربية ورفع سقف الموقف العربي الى مستوى التحديات 

بية، الحماية العربية ستوفر المقدمات الضرورية لتحقيق المطروحة، امام الشعب الفلسطيني واالمة العر
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونقل ملف القضية الى األمم المتحدة من خالل عقد مؤتمر دولي 
برعاية األمم المتحدة، على أساس قراراتها التي تستجيب للحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير 

  .ينية المستقلة وعاصمتها القدسوإقامة الدولة الفلسط
  ٢٥/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  العد التنازلي النطالق الحوار .٤٣

  أحمد يوسف. د 
الشك أن األجواء اآلن مهيأة أكثر من أي وقت مضى النطالق الحوار، الدوافع واألسباب متعددة ولكـن                 

 جميع الفـصائل وعلـى      الشعور بالخطر الداهم على مستقبل مشروعنا الوطني هو الذي يحرك توجهات          
  ..رأسهم حركتا فتح وحماس

في الرابع من يونيو الماضي والترحيب بها من جهة رئيس الـوزراء            ) أبو مازن (إن تصريحات الرئيس    
إسماعيل هنية وقيادات من حركة حماس ومسؤولي الحكومة أشاعت حالة من التفاؤل واألمل في الشارع               

شارات من قبل السيد عمرو موسى أمين عام الجامعـة العربيـة            الفلسطيني، وانتظر الجميع أن تأتي اإل     
باستضافة الحوار في العاصمة المصرية أو حتى من الحكومة المصرية باعتبارها مركز الثقل العربـي               

وجاءت زيارة الرئيس عباس إلى     ..!! واألكثر التصاقاً بالحالة الفلسطينية وتفهماً لها، إال أن االنتظار طال         
والـسيد خالـد   ) أبو مازن(كان الشارع الفلسطيني يتوقع أن تتمخض عن لقاء بين الرئيس          دمشق، والتي   
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مشعل يمكن أن يدشن انطالق الحوار أو كسر طوق القطيعة الذي أرهق الحالة الفلسطينية منذ األحـداث                 
  .٢٠٠٧ يونيو ١٤الدامية في 

وبالرغم مما أشار إليـه     .. ي من جديد  لألسف لم يتحقق اللقاء، وعادت خيبات األمل إلى الشارع الفلسطين         
البعض من أن الزيارة إلى دمشق كانت إيجابية، وقد حددت معالم الطريق لمسار التحرك المطلوب فـي                 
األيام واألسابيع والشهور القادمة، والذي ستكون فيه سوريا ـ باعتبارها الرئيس للدورة الحاليـة للقمـة    

التفاوض بين فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، فـي  العربية ـ كطرف وسيط في عملية الحوار و 
خطوة تنسيقية تقودها الجامعة العربية مع حضور فاعل لمصر، والذي يجمع الكل على أهمية دورها في                
حل مجمل ملفات األزمة وأعقدها، وخاصة ملف بناء األجهزة األمنية، وأيضاً القدرة على تسويق االتفاق               

  .عربياً ودعمه دولياً
  

  ..أول الغيث قطرة
في الواقع، ما تزال معطيات بدء الحوار من حيث الزمان والمكان غير واضحة المعالم واألبعـاد، إال أن           
اإلشارات التي تلوح في األفق تبشر بأن األسابيع القادمة ستشهد بعض التحركات لتحديد نقاط الخـالف                

  .والملفات التي ستدور حولها النقاشات
صريحات اإلعالمية التي تصدر عن المسئولين في الحكومة أو تنطلق من دوائر صناعة             إن الذي يقرأ الت   

القرار في الحركة يمكنه أن يستشف بأن الرغبة قائمة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الصف الداخلي،               
ليـوم ـ   فالقناعة ـ ا .. واإليمان كذلك بضرورة تعميق مفهوم الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة

باتت متوفرة لدى الجميع بأن الهم الفلسطيني ال يمكن أن يحمله فصيل بمفرده، أو أن تنفرد بحملة جهـة                   
  .واحدة

، وعلينـا يقـع     "إسرائيل"إن الجميع يعلم أننا كفلسطينيين نمثل رأس الحربة في المواجهة الحضارية مع             
ربية وتهويد بيت المقدس، وهذا يـستدعي       عبء التصدي لمخططاتها االستيطانية ومنع ابتالع الضفة الغ       

منّا أن نتفق على برنامج سياسي واحدة في إطار رؤيتنا العامة إلدارة الصراع مع المشروع الصهيوني،                
وهذا لن يتأتى دون تحقيق التواصل مع عمقنا العربي واإلسالمي، وإشراكه كطرف أساس فـي معادلـة                 

  .الصراع وأيديولوجية المواجهة
ينتظر منه أن يحسم أمر عملية التفاوض المتعثرة، والتـي ال يـرى             ) أبو مازن (ن الرئيس   من الواضح أ  

فيها الشارع الفلسطيني إال محاولة يائسة ال ستنبات البذور في الهواء، ومشروع ال يحمل في أحشائه إال                 
  .الوهم الكاذب بقرب ميالد الدولة الفلسطينية

ق طرق، تنتابنا المخاوف والشكوك على مستقبل مـشروعنا  نحن كفلسطينيين نقف ـ اليوم ـ على مفتر  
الوطني، والمطلوب منّا هو التحرك وعدم االنتظار الطويل على محطة يحاصـرها المـوت ويـسكنها                

  .المجهول
  :إننا أمام ثالثة سيناريوهات، وعلينا أن نحسم أمرنا تجاهها، وهي

  
  وقطاع غزةاستمرار حالة القطيعة والتشظي بين الضفة الغربية  )١

 كل المبررات للتهـرب مـن       "إسرائيل"ـإن هذه الحالة تعني التأسيس لتكريس الفصل، والذي سيعطي ل         
، وااللتزامات التي وعدت بها العالم، وشغلت بها الرأي العام منذ توقيع اتفاقيـة              "حل الدولتين "استحقاقات  

  ...١٩٩٣أوسلو في سبتمبر 
توسيع اإلستيطاني في الضفة الغربية، واستكمال بناء الجدار الذي         الشك بأن هذا سيمنحها الوقت الكافي لل      

من أراضي القرى والبلدات الفلسطينية هناك، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلـى             % ١٣أتى على أكثر من     
نهاية الحلم الفلسطيني بالدولة الحرة والمستقلة، وسيشجع الطرف اإلسرائيلي إلى تحريك أطماعه السابقة             
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وبعد ذلك، التخلص من التجمعات السكانية الكبـرى،        .. ما هو استراتيجي في الضفة الغربية     بابتالع كل   
  ".الوطن البديل"حيث يتم إلحاقها باألردن تحت ما يسمى بمشروع 

  
  انهيار السلطة )٢

 "إسرائيل"إن هذا السيناريو ال يغيب عن وارد قراءة المحللين والمراقبين للشأن الفلسطيني، حيث ستعمل               
فالمؤشرات اآلن من وراء عمليات االجتيـاح والمداهمـة واالعتقـال           ..  الوقت المناسب على تطبيقه    في

المستمرة في الضفة الغربية للمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية وحتى البلدية بدعوى أنها موجهـة              
ع عن حرمة هـذه     من قبل حركة حماس أو تدور في فلكها، وعدم قدرة سلطة المقاطعة في رام اهللا بالدفا               

وهـذا  .. المؤسسات هو في الحقيقة تهميش لهذه السلطة، وإظهارها بمظهر العاجز الذي ال حاجة لوجوده             
يجعل البعض في الشارع الفلسطيني يتساءل عن مغزى وجود السلطة، وعن جدوى التنـسيق األمنـي،                

  ..!!وعن قيمة األآلف من منتسبي األجهزة األمنية
ل لحرمات المدن والبلدات في الضفة الغربية بهذا الشكل السافر سـيؤدي إلـى              إن استباحة جيش االحتال   

فالصهاينة لهم أجندتهم واستراتيجياتهم،    .!! تراكم الغضب واالتهام للسلطة، وسيدفع في النهاية إلى رحيلها        
وكما هو معروف فإنه ليس هناك في السياسة صداقات دائمة بل مصالح دائمة، وإنه إذا حانـت سـاعة                   

  .إخراجهم من التاريخ فلن يجدوا لهم أمجاداً على صفحاته
 الكثير من غرض وجود السلطة، ونجحت في استغالل األحداث الدامية التي وقعت             "إسرائيل"لقد استوفت   

بين الفلسطينيين قبل عام إليغار صدورهم، وشرذمة الحالة السياسية، وإضعاف قدرات المقاومة ومكانتها             
  .دلة الصراعكعنصرٍ فاعل في معا

إن كل يوم يمر والشمس لها إطاللتان مختلفتان على الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني أن ضياع الضفة                 
هو مسألة وقت، كما أن التسريع لتحويل غزة إلى كانتون محاصر ال عالقة له بما ينتاب الضفة الغربيـة          

  . اإلسرائيليةمن أوجاع وهموم وهضم مستمر للتخوم هو أيضا أحد مرئيات السياسة
  
  الحوار والمصالحة الوطنية) ٣

إن المتأمل لحالتنا الفلسطينية ال يمكن أن تخطئ عيناه إدراك مـواطن الخلـل فـي الحالـة الـسياسية                    
الفلسطينية، ولن تغيب عنه أرضيات اإلستدراك إلستعادة وحدة الصف وزخم القضية الوطنية، وتقويـت              

ز أحالمها االستيطانية في الضفة الغربية، والتي هي بمثابة قلـب            في المضي قدماً إلنجا    "إسرائيل"فرصة  
  ".يهودا والسامرة"المشروع الصهيوني وجوهره التوراتي في 

إن .. لم يعد مبرراً ألحد أن يضع العراقيل أمام عربة الحوار باعتباره حاجة سياسية وضـرورة وطنيـة                
والت التفاوض، وحرص الطرفـان ـ فـتح    على هذا الحوار أن ينطلق بال شروط، ونتائجه ستحددها ج

  ".ال غالب وال مغلوب"وحماس ـ على إعادة التوازن للساحة الفلسطينية على قاعدة 
، هو الذي   %٩٦الذي يصل تمثيلهما في الشارع الفلسطيني إلى حوالي         ) فتح وحماس (إن تفاهم الطرفين    

 الخالف والقطيعة، وسوف يعيد لنا      سيربك حسابات الطرف اإلسرائيلي الذي مازال يراهن على استمرار        
القدرة على إمساك الخطام ولفت األنظار إلى قضيتنا، والنجاح في حشد الجهد الدولي ودفعـه لمراجعـة                 
مواقفه وسياساته تجاه الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة، وتراجع الغـرب الرسـمي عـن                 

  .يل هنيةتجاهله للحكومة التي يترأسها دولة رئيس الوزراء إسماع
  

  الرؤية وفصل الخطاب
في ظل تعقيدات الحالة الفلسطينية، وتداعي األكلة على قصعة قضيتنا لم يعد مقبوالً من أحد أن يتمحـك                  

أن يعطي إشارة اإلنطالق لمكـان الحـوار        ) أبو مازن (إن المطلوب من الرئيس     .. بعذر لتعطيل الحوار  
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ادتها بعدم الممانعة في الجلوس مع قيـادات حركـة          وزمانه، وقبل ذلك أن يوحي لكوادر حركة فتح وقي        
إن العديد من ملفات األزمة والرؤية السياسية يمكن تفكيكها وبلورتها هنا قبل اللقـاء              .. حماس وكوادرها 

في أي ساحة عربية، فالعمل الحقيقي يجب أن يبدأ في غزة، ثم تأتي المباركـة وآليـات المتابعـة فـي                     
  .توقيعاتها عليهاالعاصمة التي ستضع األطراف 

إن حركة حماس، وحكومة إسماعيل هنية طرحت رؤيتها إلنهاء الخالف وتحقيق المـصالحة، وهـي ال                
  .تختلف في جوهرها عن ما تنادي به وجوه الخيرين من حركة فتح

  :إن محاور هذه الرؤية ومحدداتها ال يختلف عليهما اثنان، وهي
  . وحدة الضفة والقطاع-١
  .لسياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع؛ أي سلطة واحدة وحكومة واحدة وحدة النظام ا-٢
  .احترام الخيار الديمقراطي وقواعد اللعبة الديمقراطية والتزام نتائجها-٣
  .احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها-٤
  .احترام القانون األساسي الفلسطيني والتزامه-٥
نية على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن التـدخالت والمحاصـصة           إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطي    -٦

  .الفصائلية
  .التزام اتفاقات مكة والقاهرة ووثيقة الوفاق الوطني المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية-٧
  .التمسك بحق شعبنا في مقاومة االحتالل ما دام االحتالل قائماً-٨
عيلها على قاعدة االنتخابات الحرة، وبمشاركة جميع القـوى         إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتف     -٩

  .والفصائل والشخصيات المستقلة واألطياف السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج
بالمـصطلح  ) كبير العيلـة  (إن الرئيس محمود عباس باعتباره رأس الشرعية الفلسطينية، و        .. باختصار  

 الحوار، وهو الذي يملك اختصاصات تحديد الزمان والمكان،         الشعبي تقع عليه مسؤولية الشروع في بدء      
ألن حركة حماس وحكومة إسماعيل هنية ليست لديها أية تحفظات، وقالت أنها جاهزة للقـاء فـي أيـة                   

  .عاصمة عربية تتحرك الستضافة هذا الحوار
عجاب، ويمكن لمصر   لقد سجلت قطر والجامعة العربية إنجازاً على الساحة اللبنانية يستوجب الشكر واإل           

هي األخرى أن تسجل كسباً آخر يضاف للدبلوماسية العربية، ويدفع باتجاه تعزيز مكانتها في الخريطـة                
  .السياسية والقومية ألمتنا العربية واإلسالمية

  .تبقى العيون ترقب لحظات بدء العد التنازلي النطالق الحوار.. وبانتظار ذلك
  ٢٤/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  القدس عروس عروبتكم .٤٤

  الشيخ رائد صالح
 ،هي القدس محط أنظار كل مسلم وعربي وفلسطيني ألنها حق إسالمي عربي فلسطيني خالص وابـدي               

 وأنشد لها المنشدون وال     ، وغنى لها المغنون وال يزالون     ،وهي القدس التي تغنى بها الشعراء وال يزالون       
   .يزالون

  :تعلمونهذه بعض مآسي القدس باألرقام لو 
  . دونم من امالك االهل المقدسيين خالل السنوات الماضية٢٤،٥٠٠سرائيلي بمصادرة قام االحتالل اإل* 
 ألـف   ١٩١ مستوطنة على هذه االرض المصادرة وقـام بتـوطين           ١٥سرائيلي ببناء   قام االحتالل اإل  * 

  .مستوطن فيها
 وال يزال   ،م٢٠٠٠ي القدس حتى عام     راضي شرق أمن  %  ٨٦سرائيلي بالسيطرة على    قام االحتالل اإل  * 

  .يهدف للسيطرة على ما تبقى منها
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 ألف مقدسي خارج القدس بواسطة جدار الفـصل العنـصري           ١٢٥سرائيلي باخراج   قام االحتالل اإل  * 
  .الخانق الذي بناه حول القدس

س والوصول  سرائيلي اليوم على إنفاق مليار ونصف مليار دوالر بهدف تهويد القد          يعكف االحتالل اإل  * 
  %.١٢قلية مقدسية ال تتعدى أمقابل %  ٨٨غلبية يهودية في القدس ال تقل عن أالى 
راضي القدس المصادرة فـي     أ وحدة سكنية للمستوطنين على      ٥٠،١٩٧سرائيلي ببناء   قام االحتالل اإل  * 

  .المقابل لم يتم بناء أية وحدة سكنية فلسطينية
  . تحت خط الفقر في القدسمن األطفال الفلسطينيين يعيشون% ٧٧،٢* 
  .من العائالت الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر في القدس% ٦٧* 
م وهذا يعني إرتفاع    ٢٠٠٦ من االهل المقدسيين في عام       ١٣٦٣سرائيلي بسحب هوية    قام االحتالل اإل  * 

  .م١٩٨٥منذ عام % ٥٠٠نسبة سحب الهويات من االهل المقدسيين الى نسبة 
 العبرية"  أحرونوت   -يديعوت  "سرائيلية خالل تقرير لها نشرته في صحيفة        اإل) مبيتسيل(اقرت منظمة   * 
سرائيلي يمارس سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين المقدسـيين بواسـطة سـحب             حتالل اإل ن اال أ

  . الهويات ومنع البناء وهدم البيوت وإجبارهم على اإلقامة خارج حدود مدينة القدس
  

  إلى متى التأجيل؟
 ازاء كل   ،اء هذه المآسي التي ال تزال تعاني منها القدس والتي اوردناها باالرقام والتي ال تزال تزداد               إز

 وهل اصـبحت القـدس      ،ذلك وجب علينا ان نتساءل هل اصبح ملف القدس مغلقاً ال يقبل التفاوض عليه             
 في يوم من األيام فـي       ن يدرجها أسرائيلية وال يرضى االحتالل     حتماً مقضياً عاصمة ابدية للمؤسسة اإل     

ام ان قضية القدس اصبحت قضية مؤجلة سيجري التفاوض عليهـا فـي   ،  قائمة ما يجري التفاوض عليه    
أال يخشى الجانب الفلسطيني بعد اعوام ال تزال مجهولة ان يقال له تعال             !  والسؤال متى؟  ،يوم من االيام  

  !.دية ال غير؟بنا نتفاوض على القدس فيجد نفسه انه يتفاوض على قدس يهو
  

  الويل لنا إن فقدوا الثقة 
 هذه المشاهد مـن  ،مشاهد صمود األهل المقدسيين أمام المغريات المالية التي يسيل لها لعاب كل رخيص            

 وعلى سبيل المثال انا اعرف ان احد األهل المقدسيين عرضوا عليه مبلغاً بقيمـة احـد                 ،الصمود كثيرة 
 حق اإلقامة له ولزوجه وألوالده في فلوريدا مقابل ان يبيع بيتـه             عشر مليون دوالر أمريكي وان يعطوه     

 وأنا اعرف أن أسرة مقدسية تعيش لوحدها في بيتهـا الـذي             ،فرفض هذا اإلغراء وداس عليه غير نادم      
 وبعد أن قام االحتالل ببناء جداره العنصري الخانق حول القدس أضحى بيت             ،ورثته عن اآلباء واألجداد   

 الجدار من جهة ومن جهة أخرى تخنقه إحدى المستوطنات االحتاللية التي أقيمت فـي               هذه األسرة خلف  
 فعرضوا على هذه االسرة الذهب والدوالرات مقابل بيع هذا البيت إال أنها رفضت هـذا                ،خاصرة القدس 

 وأنا اعرف ان أصحاب عشرات البيوت الواقعة في القدس القديمة قد عرض على              ،اإلغراء وداست عليه  
 واحد منهم سند مالي وله حرية وضع الرقم المالي الذي يختاره على هذا السند المالي وان يأخذ هـذا                    كل

السند المالي لنفسه مقابل بيع بيته إال ان كل هؤالء االهل أصحاب هذه البيوت رفضوا هـذه العـروض                   
هؤالء الصامدين من   هل يكفي ان نصفق ل    :  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح      ،المغرية وداسوا عليها  

وهـل يكفـي ان نحـثهم ان        ! األهل المقدسيين من بعيد ثم نقف موقف المتفرج على معاناتهم الخانقـة؟           
يحافظوا على ارض القدس وبيوتها ومؤسساتها ومقدساتها ومظاهر الحياة السيادية الفلسطينية فيهـا ثـم               

وَهالّ علمنا ان اآلالف من األهل      ! ؟ندعي من بعيد حب القدس وان نقف عند حدود ادعاء هذا الحب فقط              
المقدسيين يعانون من ويالت الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم بلدية القدس العبرية وانهم عاجزون              
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عن دفع هذه الضرائب وهذا يعني ان هذه البلدية العبرية قد تقوم في كل لحظة بسحب هوياتهم وطردهم                  
  !خارج القدس؟

ن األهل المقدسيين يعيشون شبه مشردين ال لسبب إال انهم رغم حفاظهم علـى              وَهالّ علمنا ان اآلالف م    
آرضهم إال انهم عاجزون عن بناء بيوت لهم بسبب الرسومات المالية المجنونة التي تفرضها بلدية القدس                

م وَهالّ علمنا أن اآلالف من األهل المقدسيين قد هدمت بيـوته          ! العبرية مقابل استصدار اية رخصة بناء؟     
وَهـالّ علمنـا ان اآلالف مـن األهـل          ! وان اآلالف اآلخرين منهم مهددون بهدم بيوتهم في كل لحظة؟         

وَهـالّ  ! المقدسيين مهددون بمصادرة بيوتهم او ارضهم بذرائع احتاللية قبيحة أساسها الظلم لـيس إال ؟              
لمؤسـسات تعليميـة او      وقد تكون هذه ا    ،علمنا ان المئات من مؤسسات األهل المقدسيين مهددة باإلغالق        

وَهالّ علمنا ان الحركة التجاريـة فـي مـسيرة االهـل            ! صحية او اجتماعية او اقتصادية او تطوعية؟      
وَهالّ علمنـا ان اآلالف     ! وأن اسواق القدس القديمة بخاصة مهددة باإلفالس؟      ! المقدسيين مهددة باالنهيار؟  

! تت مهددة في لقمة طعامها ولقمة طعام اطفالها؟       من االسر المقدسية قد طالها الجوع وخنقها الحرمان وبا        
 الحاضر االسالمي والعربي والفلسطيني لدعم صمود األهل المقدسيين في القدس سوى            ،فماذا قدمنا نحن  

 وكنا وال زلنا نكتفي بإطالق الوعود وإقامة الصناديق لدعم القـدس إال             ،الدعم البخس والدراهم المعدودة   
  ! انها تموت في مهدها؟

 أخشى ما أخشاه ان يفقد االهل المقدسيون ثقتهم بكل الحاضر االسالمي والعربي والفلـسطيني               يلك فإن لذ
فإلى اآلن ال زالت نداءاتهم وال زالت صرخاتهم واستغاثاتهم ورسائلهم بال جواب عملي             !! وهم معذورون 

ن أخشى ما أخشاه ان     على اثر ذلك اعود واقول ا     !! جاد من هذا الحاضر االسالمي والعربي والفلسطيني      
يفقد األهل المقدسيون ثقتهم بكل هذا الحاضر االسالمي والعربي والفلسطيني وان يدفع ذلك بعضهم الـى                

وان اخشى ما اخشاه ان تتـسبب هـذه         !! سلوكيات شاذة ومستهجنة بسبب ظروف القهر التي تحاصرهم       
فَهالّ استحيينا مـن  !! المقدسيينالسلوكيات الشاذة والمستهجنة بتسرب وضياع بعض بيوت وارض األهل   

هذا الموقف المشين الذي ال زلنا نقفه على صعيد الحاضر االسالمي والعربي والفلسطيني فـي قـضية                 
وَهالّ علمنـا ان مجـرد الوعـود        ! القدس المحتلة واألهل المقدسيين المحتلين والمسجد االقصى المحتل؟       

 وال ينصر األهل المقدسيين وال      ،عمة ال ينصر القدس   ومجرد عقد المؤتمرات ومجرد إقامة الصناديق الدا      
وَهالّ صارحنا انفسنا واعترفنا اننا على صعيد الحاضر االسـالمي والعربـي            ! ينصر المسجد االقصى؟  

 وما يتعـرض لـه      ،والفلسطيني نتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما تتعرض له القدس من خطر التهويد            
 وما يتعرض له المسجد األقصى من خطر هدمه وبناء هيكل           ،العرقياألهل المقدسيون من خطر التطهير      

  ! اسطوري على حسابه؟
  ٢٤/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ليست بدعة فلسطينية".. البلدوزر"صرعة  .٤٥

  جدعون ليفي
لى الـشرق   إول من يدخل السالح النووي      أن تواصل االدعاء بأنها لن تكون       أ "سرائيلإ"قد يكون بإمكان    

االدعـاء  . الجرافة: وسط ولكنها ال تستطيع ان تتصرف بصورة مشابهة بصدد وسائل الدمار االخرى           اال
كما قال وزير االمن الداخلي، تبرهن مـرة        " صرعة جديدة "وكأن االرهاب قد تبنى فجأة سالحاً اصيال،        

 يخترعـوا   الفلسطينيون لم يبتـدعوا ولـن     . حادية الجانب أن  نطرح صورة     أاخرى كم من السهل علينا      
و على  أسرائيلية قديمة يعود عهدها لتاريخ الدولة       إ" صرعة"هم يقلدون بذلك    . الجرافة كسالح فتاك وقاتل   

 عن الوجود في عـام      "سرائيلإ" قرية التي ازالتها     ٤١٦هيا بنا لننسى لحظة الـ      . االقل لتاريخ االحتالل  
الجرافـة  . كثر حداثـة ألى صرعة  ولنركز ع- في ذلك الحين     ٩ - لم تكن هناك جرافات دي       - ١٩٤٨

الفـرق بـين جرافـة      . حد االسلحة االكثر اخافة وضخامة في المنـاطق       ألى  إ "سرائيلإ"تحولت في يد    
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كالعادة جرافتنا اكبر بـل واكبـر       . الفلسطينيين القاتلة والجرافة اإلسرائيلية يكمن في اللون والحجم فقط        
 ٩ -فراء التي يقودها المهاجم الفلسطيني وجرافة دي        ليس هناك تشابه بين الجرافة الصغيرة الص      . بكثير

  .سرائيليالبنية العمالقة التي يستخدمها جنود الجيش اإل
، بدرجة ال تقل عن موردي      "سرائيلإ"منذ فجر االحتالل كانت شركة كاتربلير موردة هامة للسالح لدولة           

لعالم يحاولون فرض مقاطعة علـى      ن هناك نشطاء سالم في ا     أليس صدفة   . الطائرات والمدافع والدبابات  
 زرعت بواسطة االدوات الثقيلة التي تنتجها هذه الشركة دماراً يـصعب وصـف              "سرائيلإ". هذه الشركة 

توجهوا الى رفح ولتتوقفوا على الطريق في خان يونس لتشاهدوا نتائج الدمار المكدسـة              . حجمه ونطاقه 
 مـن مقتنيـات واثـاث       -ومحتويات المنازل فيهـا     حياء بأكملها اصبحت مداساً     أ. هناك حتى يومنا هذا   

هل شاهدتم ذات مرة كيف يبدو شـارع بعـد عمليـة           .  سقطت حطاماً تحت اسنان الجنازير     -وذكريات  
كوام من الحصى بكل ما     أالتجريف بالبلدوزر؟ السيارات تتحطم مثل علب الكبريت والمنازل تتحول الى           

  . المرات من شارع الملك داود في هذا االسبوعكل شارع في رفح يبدو اسوأ بعشرات. تحتويه
ن دمـر الجـيش     أشخاص عديمي المـأوى بعـد       ألى  إ فلسطينيين   ١٠٧٠٤ مثال تحول    ٢٠٠٤في عام   

في مخيم جنـين دمـر      ". هداف ميدانية تتعلق بالعمليات   أ"غلبها في غزة لـ     أ منازل،   ١٤٠٤سرائيلي  اإل
روى كيف كان يـشرب الويـسكي       " كردي"سطوري  سائق البلدوزر اال  .  منزال ٥٦٠سرائيلي  الجيش اإل 

تلك العملية التي كانت    " قوس في السحاب  "في عملية   . خالل تحويله جنين الى ملعب كملعب تيدي كوليك       
من كان في رفح وخان يونس هو وحده        .  في يوم واحد    منزالً ١٢٠ "سرائيلإ"الجرافة وسيلة فيها هدمت     

  .افاتنا المتفوقةن  يدرك ما الذي فعلته جرأالذي يستطيع 
ن لم يكن رآهـا سـائقها       إما الذي قتل ناشطة السالم ريتشل كوري        . ن جرافاتنا تهدم وال تقتل    أال تقولوا   

بناء عائلة شوبي في قصبة نابلس      أن يقوم بدهسها حتى الموت؟ ومن الذي سحق         أ للشهادات من قبل     وفقاً
افات؟ ومن الذي قتل جمال فايد المعاق من         كلهم سحقوا تحت جنازير الجر     -م ووالدان   أ جد وعمتان و   -

نقاض كرسيه بينما لم يجـدوا جثتـه        أال بقايا كرسيه المتحرك تحت      إمخيم جنين الذي لم يوجد من اثره        
  رهاب الجرافات؟إحتى االن؟ أوليس هذا 

لينـا  وكيف يقترح ع  . ما هو جيد لنا مناسب لهم ايضا      . الفلسطينيون اكتشفوا الجرافة في وقت متأخر جداً      
  .بالجرافات طبعاً. من عندنا مكافحة هذه الظاهرة الجديدة؟ تدمير منازل المخربينخبراء األ

  هآرتسعن                                                               
  ٢٥/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة
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