
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "رابطة العلماء" بالوقوف وراء انفجار في غزة استهدف رئيس "فتح" تتهم الداخلية المقالة
  النونو يدعو إلى طرد عبد ربه من منظمة التحرير فورا

   المقراتنشر قوات عربية تمهيدا لتسليمحماس توافق بشروط على :  فلسطينيةمصادر
   محافظ جنين ومدير األمن القوميوالكشف عن اجتماع بين باراك 

   مؤسسات حماس في الضفةىسرائيلية حول الهجوم علالفات داخل أجهزة األمن اإلخ
  عادة سلطته لقطاع غزةمعبر رفح الورقة التي يستخدمها عباس إل: "الشرق"ـو مرزوق لأب

قـادة   خمسة من    إستهداف: غزة
وحمـاس تـتهم فـتح      ... امالقّس

   ها تصفيات داخليةّدواألخيرة تع
 ٣ص ... 
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            ٢ ص                                   ١١٥٠:         العدد                  ٢٦/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤ "رابطة العلماء" بالوقوف وراء انفجار في غزة استهدف رئيس "فتح" تتهم الداخلية المقالة .٢
 ٤  ن منظمة التحرير فوراالنونو يدعو إلى طرد عبد ربه م .٣
 ٤  تتحمل مسؤولية توقف الحوار الوطنيحماس: "عكاظ"عبدربه لـ  .٤
 ٥   في حال فشل المفاوضات في واشنطن فإن الرد سيكون عربيا: عباس .٥
 ٥   ويدعو الداخلية إلى متابعة الجناة ومحاكمتهم"  راسأبو"التشريعي يندد بمحاولة اغتيال  .٦
 ٥ اإلحتالل لم يلتزم بالتهدئة: صيام يلتقي الفصائل ويؤكد .٧
 ٦ "فتح"تهامات لـ حماس تغطي على صراعاتها الداخلية بكيل اإل: ناطق باسم الرئاسة  .٨
 ٦ "إعالن باريس"السلطة الفلسطينية تحتج لفرنسا على شطب مرجعيات السالم من  .٩
 ٦ خزينة السلطة شبه فارغة: فياض .١٠
 ٦  على قرار اإلحتالل الخاص ببناء مستوطنة في األغوارالقنصل الفرنسي يطلع عريقات .١١
 ٧   وفد برلماني فلسطيني ينتظر موافقة مصر للسفر عبر معبر رفح في جولة عربية وإسالمية .١٢
 ٧   حظر التدخين على الموظفين داخل وزارة الداخلية واألمن الوطني .١٣
    

    :المقاومة
 ٧   المقراتنشر قوات عربية تمهيدا لتسليم بشروط على حماس توافق: مصادر فلسطينية .١٤
 ٨  وترفض ربط ملف شاليت بمعبر رفحالفصائل الفلسطينية تتفق على تفعيل خلية األزمة .١٥
 ٨ ةفتح تطالب بالكشف الفوري عن منفذي الهجوم على منزل النائب أبو راس بغزحركة  .١٦
 ٨  عين الحلوةمخيم في " جبهة اليسار الفلسطيني"إعالن  .١٧
 ٩  من خالل حديثه عن التهدئةالعالمياالحتالل يمارس تضليالً إعالمياً للرأي : الجبهة الشعبية .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   محافظ جنين ومدير األمن القوميوف عن اجتماع بين باراك الكش .١٩
 ٩  يشكّك في قدرة أولمرت على إدارة الدولةمزوز  .٢٠
١٠   نتنياهو يعزز تقدمه علي منافسيه لرئاسة الوزراء: استطالع .٢١
١٠   مؤسسات حماس في الضفةىأجهزة األمن االسرائيلية حول الهجوم علخالفات داخل  .٢٢
١٠   تظاهرة قبالة منزل أولمرت للمطالبة بإطالق شاليط : اإلذاعة اإلسرائيلية .٢٣
١١   ها مخاطرةقدرات حزب اهللا تحسنت والدخول في حرب ثالثة في: خبير أمني اسرائيلي .٢٤
١١ الهجوم على إيران خطوة مدمرة على إسرائيل والمنطقة: رئيس الموساد األسبق هليفي .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١١   إصابات بنعلين في يوم غضب شعبي واشتباكات على مدخل البلدة٥ .٢٦
١٢  إصابة عدد من المتظاهرين في مسيرة بلعين األسبوعية .٢٧
١٢   مسيرة أطفال في قرية المعصرة ضد الجدار .٢٨
١٢ سائقو الجرافات يعيشون في رعب بعد هجومي القدس .٢٩
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   :لبنان
١٣  في عين الحلوة" األنصار"وعصبة " فتح"مية تسعى لتحقيق االستقرار بين الجماعة االسال .٣٠
   

   :دولي
١٣   وزير خارجية بريطانيا مذهول لمشاريع البناء في غور األردن وواشنطن ترفض التعليق  .٣١
١٣  حب السالح خارج مخيمات الالجئين في لبنانالمانيا وايطاليا واسبانيا تطالب دمشق بس .٣٢
١٣  ٢٠٠٨اتفاق سالم في : رايس لم تيأس بعد .٣٣
١٤ باريس تنأى بنفسها عن زيارة لمسؤول سابق قد تشمل غزة .٣٤

   
    :مختارات

١٤  سطالب نيوزيلنديون يعرضون مكافأة لمن يقبض على راي .٣٥
    

    :حوارات ومقاالت
١٤  عادة سلطته لقطاع غزةمعبر رفح الورقة التي يستخدمها عباس إل: "الشرق"ـأبو مرزوق ل .٣٦
١٩  هاني المصري ...لماذا لم يبدأ الحوار ؟ محاولة للفهم ؟ .٣٧
٢٣  حافظ البرغوثي ...لفلسطيني يزحف على جرافاتاإلحباط ا .٣٨
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  ها تصفيات داخليةّدوحماس تتهم فتح واألخيرة تع... امالقّسقادة  خمسة من إستهداف: غزة .١

يـدانيين فـي    خمسة من القادة الم   أن  : نقالً عن وكاالت من غزة     ٢٦/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   نشرت  
 آخرون؛ جراء انفجار في سيارة على شاطئ مدينة غزة، مـساء            ١٩وأصيب  وا،  قتل كتائب القسام وطفلة  

 .وأوضحت مصادر محلية أن االنفجار وقع جراء وضع عبوة موجهة بالقرب من سيارة بيـضاء               .أمس
قوع االنفجار وإن هناك    إنه لـم تتضح بعد إسباب و     ": وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم الداخلية المقالة      

 ".شكوكاً في قيام جهات خارجية بالعملية، مؤكداً أن الشرطة ستالحق الجناة وتقدمهم للعدالة
فلول التيار العميل الهارب باالسـتهداف      "واتهمت كتائب القسام، في بيان، تلقت فرانس برس، نسخة منه           

إن االحتالل وأذنابـه مـن      : " القسام وأضافت ".اإلجرامي لسيارة ورحلة من مسجد إلى شاطئ بحر غزة        
إنها تلتزم أخالقياً ووطنيـاً بـأن       : وقالت القسام  ".فلول التيار الخياني قاموا بارتكاب مجزرة شاطئ غزة       

 ".ونسحق هذه الفئة المجرمة العميلة"تالحق مرتكبي التفجير 
النفجار إلسرائيل متهماً   خليل الحية، القيادي البارز في حماس لفرانس برس، مسؤولية ا          من جهته، حمل  

ـ    .جهات لم يحددها بوضع العبوة الستهداف السيارة       الضرب على مـن يقـف      "وطالب الحكومة المقالة ب
 ".وراء هذه التفجيرات وتقديمهم للقضاء لنيل العقاب

 ،بو زهـري أسامي أن : نقالً عن مراسلها أشرف الهور من غزة ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
 التيار الهارب من قطاع غزة الي رام        "تهم  إ ، وفي تصريح لـ القدس العربي     ،حركة حماس الناطق باسم   

عـادة  إ اثارة البلبلة بين صفوف الـشعب و       ىلإكد بان هذا التيار يهدف      أاهللا بالوقوف خلف هذه العملية و     
ترفت بتلقيهـا   يام الماضية اع  كد انه تم القاء القبض علي مجموعات في األ        أ القطاع، و  ىلإمني  الفلتان األ 

  .تعليمات من رام اهللا
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 في حركة فتح قال اًرسمياً مصدر أن : نقالً عن وكاالت من غزة٢٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأشارت 
في محاولة للتغطية على الصراعات الداخلية في حركة حماس، والتي وصلت "نه أفي تصريح صحفي 

قاالت واسعة ألبناء حركة فتح في قطاع غزة، في إلى حد التصفية الجسدية، تقوم حماس اآلن بعملية اعت
ان أحد قادة حماس أكد قبل "واضاف المصدر ". حين يتم استخدام المساجد في التحريض على أبناء فتح

ن هذه التصفيات تدخل في إطار الحسابات الداخلية وقال إننا سنعرف أقليل في مستشفى الشفاء في غزة 
ن حركة فتح تحذر من تضليل الشارع إ"وخلص المصدر إلى القول . "كيف نرد على من قام بهذا العمل

الفلسطيني بإلصاق التهم بأبنائها، حيث ال عالقة لحركة فتح ال من قريب وال من بعيد بهذه الخالفات 
 ".الداخلية في حركة حماس

  
 "ءرابطة العلما" بالوقوف وراء انفجار في غزة استهدف رئيس "فتح" تتهم  المقالةالداخلية .٢

اتهمت وزارة الداخلية المقالة في غزة حركة فتح بمحاولة اعادة وخلق الفوضى في  كفاح زبون: رام اهللا
وقالت حركة حماس، ان ، غزة، وذلك بعد قليل من انفجارين استهدفا منزل قيادي في حماس ومقهى

 البارز في حماس  مقهى الجالء في غزة، وامام منزل القائد منقنبلتين انفجرتا، فجر امس، بالقرب
ويعتبر استهداف ابو راس، االول من نوعه ضد ، مروان ابو راس، وهو رئيس رابطة علماء فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني التابع لحماس، ، قيادي بارز في الحركة منذ سيطرت على القطاع قبل عام
 ألقت القبض على ثالثة عناصر عن مصادر أمنية فلسطينية في قطاع غزة، ان األجهزة األمنية في غزة،

 . ناسفة قرب  منزل أبو راس، بشارع الصحابة بمدينة غزةالعبوة المن حركة فتح أقدمت على تفجير 
  ٢٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  النونو يدعو الى طرد عبد ربه من منظمة التحرير فورا .٣

لمقالة طاهر النونو أمس تصريحات في إطار الخالفات الفلسطينية الداخلية اعتبر، الناطق باسم الحكومة ا
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، والذي طالب فيها اعتقال وزير 

ال تمثل إال نفسه "الداخلية المقال سعيد صيام، والطلب من مصر عدم السماح له بدخول أراضيها، بانها 
الفصائل الفلسطينية المشاركة في "عا النونو في بيان  ود"ويسعى لتكريس االنقسام عبر تصريحاته

سيأتي اليوم الذي يحاكم فيه الشعب " وقال "طرد عبد ربه فورا من المنظمة"المنظمة إلى ما وصفه 
 ".الفلسطيني عبد ربه

 ٢٦/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
  تتحمل مسؤولية توقف الحوار الوطنيحماس: "عكاظ"عبدربه لـ  .٤

أكد ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حركة : در فارسعبد القا-غزة
تقوم بتعطيل أي فرصة للحوار الوطني الفلسطيني، في إشارة الى مماطلتها منذ نحو شهر " حماس"

 إن الحركة بذلك "عكاظ"وقال في تصريح لـ . ونصف في الرد على دعوة الرئيس أبو مازن للحوار
 وإنهاء المشروع ،فصل القطاع عن الضفة الغربية" تكريس" على هدف واحد هو "إسرائيل"لتقي مع ت

وحمل حماس كامل المسؤولية في عدم . الوطني الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع
 إياها بأنها تحقيق أي تقدم باتجاه استئناف الحوار الوطني الفلسطيني وفق مبادرة الرئيس عباس، متهما

وحول تصريحات سعيد صيام التي شكك فيها . تعمد إلى إقامة كيان خاص بها يخضع لهيمنتها في القطاع
بالمكانة القانونية للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدم االعتراف به بعد انتهاء واليته في شهر يناير 

. ع يؤهلها لالفتاء في القانون وتطبيقاتهقال إن الحركة باغتصابها للسلطة في غزة ليست في موق، القادم 
وأضاف أن صيام لم يعد يشغل منصبا رسميا وقانونيا في السلطة الوطنية باستثناء موقعه كنائب عن 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٥٠:         العدد                  ٢٦/٧/٢٠٠٨السبت : التاريخ

واعتبر أن . حركة حماس في المجلس التشريعي المعطل ، األمر الذي ال يؤهله لالفتاء والتأويل القانوني
 وتشريعية مبكرة تمهد لسيناريو ترسيخ االنفصال واالنقسام عبر موقف حماس الرافض النتخابات رئاسية

 .إجراءات غير قانونية وال دستورية في القطاع
 ٢٦/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  في حال فشل المفاوضات في واشنطن فإن الرد سيكون عربيا : عباس .٥

س الفلـسطيني   الجمعة أن الرئي"القدس العربي"اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ    : وليد عوض  -رام اهللا 
محمود عباس اكد في اجتماعاته خالل االيام الماضية مع اركان قيادته بأنه يـراهن علـي امكانيـة ان                   

 خالل جولة المفاوضات المرتقبة في واشنطن بين احمد         "اسرائيل"تمارس االدارة االمريكية ضغوطا علي      
وعلمت القدس العربـي بـأن       .يسقريع وتسيبي ليفني برعاية وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا را        

عباس اوضح الركان قيادة السلطة بأن الجانب الفلسطيني سيتوجه لجامعة الدول العربية في حال فـشل                
جولة المفاوضات في واشنطن التخاذ موقف موحد من فشل المفاوضات التي انطلقـت عقـب مـؤتمر                 

وه بوقف المفاوضات واالعالن عـن      انابوليس ورد عباس علي بعض المسؤولين الفلسطينيين الذين طالب        
فشلها بالقول ذهبنا للمفاوضات عقب انابوليس بقرار عربي، والتراجع عنها او وقفها او االستمرار بهـا                
سيكون بقرار عربي كذلك ، وعن الرد الفلسطيني علي فشل المفاوضات قال عباس الرد سيكون عربيـا                 

فلسطيني سيدعو لموقف عربي موحـد مـن فـشل          وحسب المصادر فان الجانب ال    ،  وليس فلسطينيا فقط  
 وزراء الخارجية العرب التخـاذ موقـف        ىالمفاوضات، وانه سيتم العمل لعقد اجتماع عربي علي مستو        

  .موحد من المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية التي انطلقت عقب انابوليس وفشلت في تحقيق اية نتائج
  ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ويدعو الداخلية الى متابعة الجناة ومحاكمتهم " أبو راس"حاولة اغتيال  يندد بمالتشريعي .٦

 ،ندد المجلس التشريعي بما وصفه االعتداء اإلجرامي علي منزل النائب أبـو رأس            :  اشرف الهور  -غزة
 هـذا  :وقال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس في تصريح تلقت القدس العربي نسخة منـه          

رامي ترك تأثيراً تدميرياً واضحاً علي محيط وأجزاء من المنزل، وعـرض حيـاة النائـب                الحادث اإلج 
. وعائلته وجيرانه للخطر، ما يدلل علي أن المجرمين قد خططوا إليقاع اكبر الخسائر البشرية والماديـة               

لي تحمل  ودعا الدكتور بحر وزارة الداخلية إ     . واتهم مجموعات إجرامية ومشبوهة بالوقوف وراء التفجير      
مسؤوليتها في متابعة المجموعة اإلجرامية التي تقف خلف الحادث وتقديمهم للمحاكمة وسـرعة مثـولهم           

 .  بمنع تكرار مثل هذه الحوادثأياهاأمام القضاء لمحاسبتهم علي جرائمهم ، مطالباً 
  ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

 
 اإلحتالل لم يلتزم بالتهدئة: صيام يلتقي الفصائل ويؤكد .٧

أكد وزير الداخلية في الحكومة المقالة، سعيد صيام، مساء أمس الخميس، أن : فت حداد ورأفت الكيالنيأل
 كما أشار إلى أن مشكلة الحوار الفلسطيني ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تلتزم بالتهدئة بشكل جدي

 .الشروع الفوريالداخلي ليست في إطالق المبادرات والتصريحات وإنما في التنفيذ والتطبيق و
والجهاد " حماس"وأشار صيام في مؤتمر صحفي عقده في منزله عقب لقاء جمع قيادات من حركتي 

إلى أنه كان من الواضح للفصائل أن حكومة االحتالل  اإلسالمي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية،
هة اآلن تكون باتجاه مصر الراعية اإلسرائيلي لم تلتزم بشكل جدي بالتهدئة، الفتاً االنتباه إلى أن الوج

للتهدئة، للضغط على حكومة االحتالل وإلزامها بهذه االستحقاقات، والبحث عن آلية لقيام مصر بفتح 
وحول مدى استمرار . معبر رفح السيما في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وفق توضيحه
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 مع الفصائل الفلسطينية، وبناء عليه يتم تحديد التهدئة، أكد صيام أن أي موقف سيكون بالتفاهم وبالتنسيق
 ."خلية األزمة"الموقف الذي ستلخصه الفصائل وهذه الخلية 

 ٢٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
 "فتح"حماس تغطي على صراعاتها الداخلية بكيل االتهامات لـ :  باسم الرئاسة ناطق .٨

ركة حماس تقوم مستغلة ان ح" في تصريح صحفي أمس "  قال ناطق باسم الرئاسة - وفا-رام اهللا 
أماكن العبادة للترويج وكيل االتهامات لمسؤولي حركة فتح بما يؤكد ان حماس تحاول ان تغطي على 

هذا األمر تؤكده حالة االستنفار التي يشهدها قطاع غزة بين  ":وأضاف". الصراعات الداخلية فيما بينها
ى السلوك الالمسؤول ويضاف إلى مسلسل مجموعات مسلحة متناحرة داخل حماس قائال ان هذا يدل عل

  ".التحريض الذي كانت نتيجته حياة األبرياء وهو ما تكرر في أكثر من حادثة
 ٢٦/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة 

 
 "إعالن باريس"السلطة الفلسطينية تحتج لفرنسا على شطب مرجعيات السالم من  .٩

 إن وزير الخارجية الفلسطيني "األوسطالشرق "قالت مصادر رسمية فرنسية لـ :ميشال أبونجم: باريس
رياض المالكي وجه باسم السلطة الفلسطينية رسالة الى فرنسا بصفتها رئيسة االتحاد المتوسطي يحتج 

 الذي أهمل اإلشارة الى مرجعيات السالم في الشرق األوسط وإقامة الدولة "إعالن باريس"فيها على 
وتضمنت رسالة المالكي عبارات ، الشعب الفلسطيني والى تطلعات ١٩٦٧الفلسطينية في حدود عام 

شديدة اللهجة تعكس خيبة الفلسطينيين من البيان الختامي ومن الطريقة التي اعتمدت في المناقشات التي 
 صفحات التي سلمت أول من أمس الى الخارجية ٥وفي رسالته المكونة من ، سبقت إصدار البيان

كانت مفاجأتنا كبيرة عندما تم شطب كل ما تعلق بعملية السالم لقد ": الفرنسية، كتب المالكي يقول
 لكونها ٧وعليه فنحن نؤكد تحفظنا على الفقرة . "دون علمنا وموافقتنا"، وذلك من "ومبادرة السالم العربية

لم تعكس حقيقة ما دار من نقاش حولها، والتي يؤكد الجانب الفلسطيني بشأنها أن البيان الختامي وزع 
  . عالم من غير موافقة األطراف المعنيةعلى اإل

  ٢٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 خزينة السلطة شبه فارغة: فياض .١٠

اكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض ان الوضع المالي للسلطة في :  غزة-ردينة فارس
دعم متوقعا أن النصف الثاني من هذا العام ليس مضمونا، ويمكن أن تتأخر الرواتب في حال لم يصل ال

وقال إن مررنا بها آمل أن ال تطول والحقيقة المرة انه ال يمكننا االستمرار . تمر السلطة بمرحلة صعبة
وأوضح فياض أنه لوال الدعم لسكان القطاع النهار المجتمع . دون مواصلة تلقينا للدعم الدولي والعربي

هب إلى غزة، حيث يتم صرف رواتب هناك بشكل كامل، مشيرا الى ان اكثر من نصف الموازنة تذ
وقال فياض ان خزينة السلطة شبه فارغة اآلن، حيث أن الدول المانحة لم .  ألف موظف شهريا٧٧لنحو 

 .تقدم ما وعدت به في مؤتمري باريس وأنابوليس
 ٢٦/٧/٢٠٠٨عكاظ 

 
  على قرار اإلحتالل الخاص ببناء مستوطنة في األغوارالقنصل الفرنسي يطلع عريقات .١١

 أطلع الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، امس،  -ريحا أ
والقنصل الفرنسي أليين ريميه، على النتائج التدميرية المترتبة على قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء 

وشدد  ار نفسه على القرياشنوري كاتوري كما أطلع السفير الياباني .مستعمرة جديدة في منطقة األغوار
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عريقات على وجوب قيام المجتمع الدولي بإلزام الحكومة اإلسرائيلية بإلغاء القرارات االستعمارية ووقف 
التزاما منها باستحقاقات المرحلة األولى من خارطة الطريق التي لم ، كافة أشكال النشاطات االستعمارية

ر الحكومة اإلسرائيلية في هذه السياسة يعني  أن استمرا:وأكد عريقات  أي نقطة،"إسرائيل"تنفذ فيها 
 . عاما للسالم٢٠٠٨تدمير عملية السالم وكافة احتماالت جعل العام 

  ٢٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   فلسطيني ينتظر موافقة مصر للسفر عبر معبر رفح في جولة عربية وإسالمية برلمانيوفد  .١٢

ا من المجلس التشريعي الزال ينتظر ردا من كشف مصدر برلماني فلسطيني النقاب عن أن وفد: غزة
السلطات األمنية المصرية بالسماح له بالعبور من معبر رفح في سياق جولة عربية وإسالمية يعتزم 

مشير " حماس"وأوضح أمين سر كتلة حركة المقاومة اإلسالمية  .البرلمانيون الفلسطينيون القيام بها
أن ترتيبات جرت مع عدد من الدول العربية واإلسالمية " قدس برس"المصري في تصريحات خاصة لـ 

إلجراء جولة برلمانية عربية وإسالمية لوضع هذه الدول في صورة الموقف من الحوار الوطني 
لقد تقدمنا بطلب رسمي إلى الجانب : "الفلسطيني وتداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال

ا البرلماني بالسفر عبر معبر رفح، لكننا لم نتلق حتى اآلن أي المصري وعبرنا عن رغبتنا للسماح لوفدن
  .رد من السلطات األمنية المصرية، كما ذكر

 ٢٥/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  
   التدخين على الموظفين داخل وزارة الداخلية واألمن الوطني حظر .١٣

كة حماس في   حظر سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حر           : أشرف الهور  -غزة
وجاء في تصريح لـوزارة الداخليـة      .غزة التدخين علي كافة موظفي وزارته خالل فترة الدوام الرسمي         

م ٢٠٠٣تلقت القدس العربي نسخة منه أن صيام قرر بعد اإلطالع علي القانون األساسي المعدل لـسنة                 
ي وزارة الداخليـة    م حظر التدخين علي جميـع مـوظف       ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٥(وقانون مكافحة التدخين رقم     

واألمن الوطني أثناء فترة الدوام الرسمي ووجودهم داخل المقرات التابعـة لـوزارة الداخليـة واألمـن                 
 وبحسب القرار فإن كافة الزائرين أو المراجعين ألي من مقـرات وزارة الداخليـة سـيطولهم                 ،الوطني

ذرت الوزارة المخالفين مـن الوقـوع       وح .القرار، وسيمنعون من التدخين داخل المقرات التابعة للوزارة       
  .تحت طائلة المسؤولية 

  ٢٦/٧/٢٠٠٨ القدس العربي 
  
   المقراتنشر قوات عربية تمهيدا لتسليمحماس توافق بشروط على : مصادر فلسطينية .١٤

عن وجود اتصاالت عربية ما بين حركتي       الجمعة   أمستحدثت مصادر فلسطينية     :شرف الهور  أ -غزة  
 قوات عربية تسلمها بـدورها إلـى الـرئيس          ىلإالخيرة بفكرة نقل مقرات السلطة      فتح وحماس القناع ا   

الفلسطيني محمود عباس ومن ثم التوجه النتخابات رئاسية وتشريعية عامة تنهي حالة االنقسام المتواصلة              
وحسب المصادر فان عباس سـيبحث مـع الـرئيس          . من العام الماضي  ) يونيو(منذ منتصف حزيران    

ي أمنية مقرات السلطة بغزة تمهيدا لتنفيذ       أمكانية تسلم جهات عربية     إحد   مبارك غدا األ   المصري حسني 
ليه مصر وترعاه خالل االسـابيع المقبلـة قبـل    إاتفاق ينتج عن الحوار الوطني الفلسطيني الذي ستدعو       

حمـاس  ووفق المـصادر فـان       .انتقال رعايته لجامعة الدول العربية كمظلة عربية الي اتفاق فلسطيني         
الف من عناصر القوة التنفيذية التابعـة       أن يتم دمج    أوافقت علي نشر قوات عربية في قطاع غزة شرط          

ن موافقة حماس جاءت بعد حراك عربـي        أشارت إلى   أو .لها ضمن عناصر االجهزة االمنية الفلسطينية     
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كتي فتح وحمـاس     المستويات لإلسراع في تنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار بين حر           ى أعل ىعل
  . المبادرة اليمنية للمصالحة الفلسطينية الداخلية، والتي تبنتها القمة العربية االخيرةىوالتي جاءت بناء عل

  ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  وترفض ربط ملف شاليت بمعبر رفح تتفق على تفعيل خلية األزمةالفلسطينيةالفصائل  .١٥

لسطينية على تفعيل خلية األزمة التي شـكلت قبـل اسـبوعين            تفقت الفصائل الف  إ :كفاح زبون  - رام اهللا 
ي خرق للتهدئة، وأكدت الفصائل اثناء لقائهـا مـساء          أومهمتها متابعة االتفاق وتشكيل موقف واحد من        

 .الخميس رفضها ربط ملف شاليط بفتح معبر رفح البري
على إعادة تفعيل خليـة األزمـة   نه تم االتفاق  أوقال داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي         

حماس والجهاد والجبهتين الـشعبية     (وتوسيعها بممثل عن وزارة الداخلية باإلضافة إلى الفصائل األربعة          
 ). والديمقراطية

  ٢٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  تطالب بالكشف الفوري عن منفذي الهجوم على منزل النائب أبو راس بغزةفتححركة  .١٦

قيادة حركة فتح بالمحافظات الجنوبية، بالكشف الفوري عمن قام باستهداف  طالبت : وكاالت-غزة 
ن تتولى جهة محايدة ذات اختصاص أبو راس بعبوة ناسفة، وأمنزل القيادي في حركة حماس مروان 

واعتبرت أن ما أعلن على لسان الناطق باسم  .قضائي ونزيهة وعلنية التحقيق مما حدث ومع المتهمين
 .اتهام، تشكل مقدمة لعملية اعتقاالت واسعة في أوساط قيادات وعناصر حركة فتححماس من عملية 

 ٢٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عين الحلوةمخيم في " جبهة اليسار الفلسطيني "إعالن .١٧

وتـضم  " جبهـة اليـسار الفلـسطيني     "علن في مخيم عين الحلوة في صيدا، قيام         ُأ): جنوب لبنان (صيدا  
وفي بيانها   .والشعبية وحزب الشعب الفلسطيني والمنظمات الديمقراطية في المخيم       الجبهتين الديمقراطية   

طالق مبادرة لمعالجة تداعيات األحداث األمنية التي شهدها المخيم، وذلـك           إاألول، أعلنت جبهة اليسار     
  .بهدف إزالة التوتر األمني وعودة الحياة إلى طبيعتها فيه

  :وتنص المبادرة على
حقيق من أطراف لجنة المتابعة التي تضم كل القوى الفلسطينية بما فيهـا حركـة فـتح                  تشكيل لجنة ت   -

  .والقوى اإلسالمية لمعرفة أسباب ومالبسات الحادث األمني األخير
 عدم االحتكام إلى السالح في حل الخالفات الفلسطينية الداخلية وتغليب لغة العقل والحوار لحـل كـل                  -

  .الخالفات
ر المسلحة من جميع القوى وعدم االنتشار األمني بإستثناء القوة األمنية المشتركة إلى              إلغاء كل المظاه   -

  .جانب الكفاح المسلح
  . ضبط العناصر الفوضوية والمشاغبة والعمل لرفع الغطاء عنهم ومحاسبتهم من قبل لجنة المتابعة-
 الوطنية واإلسالمية حرصاً علـى       الحفاظ على العالقة األخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وقواه         -

المصلحة الوطنية والحفاظ على العالقة بين المخيم والجوار بمـا يخـدم مـصلحة الـشعبين اللبنـاني                  
  .والفلسطيني

 إحترام وتعزيز العالقة بين القوى الفلسطينية والجيش اللبناني بما يؤدي إلى تعزيز الوضـع األمنـي                 -
  .ر بين المخيم وجوارهوعدم السماح بزعزعة األمن واإلستقرا

  ٢٦/٨/٢٠٠٨المستقبل 
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  من خالل حديثه عن التهدئةالعالمياالحتالل يمارس تضليالً إعالمياً للرأي :  الشعبيةالجبهة .١٨

ن أ" قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين الجمل، : الحياة الجديدة- غزة
 العام العالمي من خالل استخدامه بعض الصور التي تظهر عدداً االحتالل يمارس تضليالً إعالمياً للرأي

من الشاحنات المحملة بعدد من البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة والتي يحاول االحتالل من خاللها 
ن الحياة في غزة عادت إلى طبيعتها في حين أن المواطن العادي ما زال أإيهام الرأي العام العالمي ب

واعتبر أن العدو حقق أهدافه من " .ز في كل السلع والبضائع الحيوية والضروريةيعاني من شح وعو
وراء التهدئة موضحاً أن المقاومة توقفت من قطاع غزة وانفرد العدو بأهلنا بالضفة، الفتاً إلى أن 

 .اجتياحات نابلس المتكررة وتحذيرات الرئيس أبو مازن أكبر دليل على تصاعد العدوان
 ٢٦/٧/٢٠٠٨ة الحياة الجديد

  
   اجتماع بين باراك مع محافظ جنين ومدير األمن القوميعنالكشف  .١٩

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوي الجمعة النقـاب عـن أن            :  من زهير اندراوس   -الناصرة
وزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك اجتمع يوم الثالثاء من هذا األسبوع مع محافظ منطقة جنين قـدورة                 

  .ي، ومع مدير األمن القومي الفلسطيني سليمان عمرانموس
وأضافت المصادر أن نائب قائد هيئة األركان العامة في جيش االحتالل الجنرال دان هارئيل، شارك هو                

 قائد ما يسمي اإلدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة الجنرال يوآف            ىأيضا في االجتماع، باإلضافة إل    
نطقة الضفة الغربية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال نوعام تيبون، باإلضافة إلي قائـد             مردخاي، مع قائد م   

  .المنطقة الوسطي في الجيش غاد شيمني
وأكدت المصادر عينها أن اللقاء بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني تم في المنطقة الصناعية في مقيبلة،               

خالل الجلسة تم التداول بين الجانبين حول إمكانية إعادة          أنه   ىالقريبة من مدينة جنين المحتلة، مشيرة إل      
  .فتح المنطقة الصناعية في المقيبلة، وتقييم عمل قوات األمن الفلسطينية في المنطقة

  ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   يشكّك في قدرة أولمرت على إدارة الدولةمزوز  .٢٠

ية ميني مزوز في قدرة أولمرت على القيام        شكك امس  المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيل       -رام اهللا   
يخضع لمحكمة تفتـيش    "أما أولمرت، فرأى أنه مستهدف و     . بواجباته في ظل التحقيقات التي يخضع لها      

  ".من طريق التسريبات والمكائد
يخضعونني لمحكمة تفتيش، ويتعرض رئيس حكومة للشنق على        :  "ونقل مقربون من رئيس الوزراء عنه     

لتسريبات والمكائد، وال أحد من مدعي الطهارة الذين يدافعون عن مبادئ العدل والقـضاء      المأل بواسطة ا  
  ".ينبس بكلمة

وكان أولمرت اتهم الشاهد الرئيسي في قضية مظاريف االموال رجـل االعمـال االميركـي مـوريس                  
م بشدة المدعي   وهاج" . كاذب ويفتري ويحلق في االوهام    "تاالنسكي بعد جولة التحقيق المضاد معه، بأنه        

دفع المحكمة الى اخضاع تاالنسكي الستجواب مبكر على رغم أنه لـم            " العام  موشي الدور  واتهمه بأنه      
وسيخـضع أولمـرت الجمعـة       ".وضعت عليه عالمة استهداف   "وقال ان النيابة    ". يكن ثمة داع الى ذلك    

  . للتحقيق للمرة الرابعة في غضون شهرين
  ٢٦/٧/٢٠٠٨النهار 
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  نتنياهو يعزز تقدمه علي منافسيه لرئاسة الوزراء: استطالع .٢١
اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه الجمعة ان زعيم المعارضة في اسرائيل بنيامين            :  ا ف ب   -لقدس  ا

عزز تقدمه علي المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء في حال جرت انتخابـات نيابيـة              ) يمين(نتنياهو  
  .مبكرة

 ٣٤عين ان رئيس الوزراء السابق هو االكثر قدرة علي قيادة البالد، فيما كان              من المستطل  % ٤١واعتبر  
  ).مايو(فقط يعتبرون ذلك في نهاية ايار % 

من المستطلعين تولي وزير الدفاع العمالي ايهود باراك هذا المنصب، فيما تمني ما ال يزيـد                % ١٤وأيد  
  .خضع لتحقيقات في قضايا فسادبقاء رئيس الوزراء الحالي ايهود اولمرت الذي ي % ٦عن 

واجري االستطالع في نهاية االسبوع الماضي بعد االستجواب المضاد لرجل االعمال االمريكي موريس             
  .تاالنسكي شاهد االدعاء الرئيسي في احدي القضايا التي تلطخ اولمرت

اكدوا % ٣٩قابل  من المستطلعين ان ثقتهم في اولمرت تراجعت اكثر بعد هذه االفادة، في م            % ٥٨وقال  
  .فقط قالوا انها زادت% ٢ان ثقتهم لم تتبدل و

من جهة اخري، كشف استطالع الرأي داخل حزب كاديما برئاسة اولمرت ان وزيرة الخارجية تـسيبي                
ليفني ال تزال تتقدم المرشحين االخرين لخالفته ولو ان الهامش الذي تفيد منه تقلص بشكل كبير لـصالح              

  .فازوزير النقل شاوول مو
 شخص تمثل اليهود البالغين وبهامش خطـأ قـدره          ٥٠٠واجري االستطالع معهد مستقل علي عينة من        

 ).يديعوت احرونوت(ونشرته صحيفة % ٥،٤
  ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
    مؤسسات حماس في الضفةىخالفات داخل أجهزة األمن االسرائيلية حول الهجوم عل .٢٢

اإلسرائيلية أن خالفا حادا نشب داخل المؤسـسة     ) هآرتس(يفة  أفادت صح :  من زهير اندراوس   -الناصرة
 جمعية تابعة لحركة حماس في      ٣٧األمنية اإلسرائيلية بعد قيام قوات االحتالل بحملة مكثفة أغلقت خاللها           

وقالـت  . هو القضاء علي البنيـة التحتيـة لحمـاس        ،  الضفة الغربية، زاعمة أن الهدف من هذه العملية         
إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربيـة، وشـنت حملـة               مصادر فلسطينية   

مداهمات استهدفت عددا من مقار الجمعيات الخيرية في المدينة صادرت خاللها محتوياتهـا وأصـدرت               
  .قرارا بإغالقها

بيـة صـودق    وأكدت المصادر أن العمليات اإلسرائيلية ضد البنية المدنية لحركة حماس في الضفة الغر            
عليها شخصيا من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ايهود اولمرت، ووزير األمن ايهود باراك، كما أنهـا                

  .تحظي بتأييد جميع األجهزة األمنية اإلسرائيلية
  ٢٦/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تظاهرة قبالة منزل أولمرت للمطالبة بإطالق شاليط: اإلسرائيلية اإلذاعة .٢٣

اهر قبالة منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في القدس المحتلة امـس،             تظ : وكاالت -القدس
عشرات اإلسرائيليين مطالبين باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة منذ عامين جلعـاد               

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن المتظاهرين رفعوا أعالما تحمل صور شاليط ويرتدون قمـصانا              .شاليط
وطالب هؤالء حكومة أولمرت بتحرك سريع وجاد، من        . كتبت عليها شعارات تدعو إلى إعادته إلى أهله       

حزب ''أجل عقد صفقة تبادل لألسرى تتضمن إطالق سراح شاليط على غرار صفقة التبادل األخيرة مع                
  .في لبنان'' اهللا

  ٢٦/٧/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
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   تحسنت والدخول في حرب ثالثة فيها مخاطرةقدرات حزب اهللا: خبير أمني اسرائيلي .٢٤
األسبق غيورا ايالند، أنه اذا دفعت      " رئيس مجلس األمن القومي االسرائيلي    " رأى ما يسمى بـ      -القدس  

 ٢٠٠٦اسرائيل أو اندفعت الى حرب جديدة مع لبنان فان نتائجها ستكون مشابهة لنتائج حـرب يوليـو                  
  .قات خطيرةالحرب التي سجلت فيها اسرائيل اخفا

ان المشكلة تكمن في أن التحسن الذي طرأ على الجـيش           : "وقال المسؤول االسرائيلي ذو الخبرة الكبيرة     
  ".االسرائيلي أقل بكثير من ذلك التحسن الذي شهده حزب اهللا

اسرائيل ال تملك الرد على اطالق الصواريخ وبالمقابل يملك حزب اهللا كميات صواريخ مـن               : "وأضاف
نواع، قصيرة وبعيدة المدى، أضعاف ما كان لديه قبل الحرب، وأهم من ذلك، أن كميات كبيرة                مختلف األ 

من هذه الصواريخ يمكن لحزب اهللا مواصلة اطالقها حتى وان احتل الجيش االسرائيلي كل المنطقة بين                
  ".الحدود ونهر الليطاني

زب اهللا كأنه هو عدوها الوحيد فـي        وبرأي ايالند، فان الخطر يكمن أيضا في أن اسرائيل تتعامل مع ح           
اذا أعلنت اسرائيل حرباً ثالثة على لبنان لن تنتصر ألنه ال يمكن االنتصار علـى منظمـة                 : "لبنان وقال 

حرب عصابات ناجعة تعمل من داخل دولة وتتمتع بتأييد ودعم هذه الدولة ومن هنا فان اسرائيل لن تقدر                  
  ".دولة لبنانعلى هزيمة حزب اهللا طالما يحظى بتأييد 

من كان يشك في موقف حكومة لبنان يحسن به أن يتذكر كيف اسـتقبل رئـيس                : "ولالقناع بموقفه يؤكد  
  ".لبنان ووزراء حكومته سمير القنطار

  .ويحذّر ايالند من خطورة الوضع الحالي في لبنان المتمثل بتنسيق كامل بين حزب اهللا ومعارضيه
  ٢٦/٧/٢٠٠٨الوطن الكويتية 

  
  الهجوم على إيران خطوة مدمرة على إسرائيل والمنطقة: موساد األسبق هليفي الرئيس .٢٥

" تايم"افرايم هاليفي في مقابلة مع مجلة " الموساد"حذر الرئيس السابق لالستخبارات اإلسرائيلية 
وبحسب هليفي فإن  .األمريكية، إن تنفيذ هجوم على إيران سوف يؤثر على إسرائيل لمدة مائة عام

وفي المقابل، فإن أي . ى إيران من الممكن أن يكون خطوة مدمرة على إسرائيل والمنطقةالهجوم عل
هجوم إيراني على إسرائيل لن يؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة، ألن غالبية الصواريخ اإليرانية سيتم 

 .اعتراضها من قبل منظومات الدفاع اإلسرائيلية
لى إيران سيكون له تأثير سلبي على الرأي العام في ويضيف هليفي في المقابلة أن هجوما إسرائيليا ع

وقال أيضا إن إسرائيل لن تهاجم إيران  .العالم العربي، وأن مثل هذا الهجوم يجب أن يكون كملجأ أخير
وبحسبه فإن هناك فرصة لتنفيذ هذا  . نوفمبر القادم/قبل انتخابات الرئاسة األمريكية في تشرين الثاني

يناير / نوفمبر وبين أداء القسم من قبل الرئيس األمريكي الجديد في كان الثاني/ ثانيالهجوم بين تشرين ال
 . ٢٠٠٩من العام 

 ٢٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  إصابات بنعلين في يوم غضب شعبي واشتباكات على مدخل البلدة ٥ .٢٦

انطلقت مسيرة حاشدة ظهر اليوم، الجمعة، :  صالح الخواجا-نعلين: ٢٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عربذكرت 
 األراضي المهددة بالمصادرة، وقد أقام المتظاهرون صالة الجمعة على األراضي، وناشد الشيخ نحو

وحاول جنود ، المصلين واألهالي بضرورة الكفاح الشعبي والنضال ضد االحتالل "محمد جميل كنعان"
الحقة االحتالل الوصول الى مكان الصالة مما استفز مشاعر المصلين واألهالي واضطر الشبان الى م

  .جيبين من قوات االحتالل ومطاردتهم مما اضطرهم الى العودة للحاجز العسكري
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 على اعتدوجنود االحتالل أن :  نائل موسىعن مراسلها في نعلين ٢٦/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدةوأضافت 
ان التي طاقم تلفزيون دبي، برئاسة محمد السيد لدى قيامه باجراء مقابلة صحفية مع الفتاة سالم جمال كنع

وأطلق جنود االحتالل قنابل الغاز  امام منزلها صورت االعتداء المتعمد على المواطن أشرف أبو رحمة
وطرد جنود االحتالل  .ما ادى الى اصابة الفريق والفتاة باختناقمالمسيل للدموع باتجاه الفريق الصحفي 

 بالوصول الى مركبته التي بقيت في الفريق الى خارج القرية بعد منعه من تغطية االحداث ولم يسمح له
 . القرية

 
 إصابة عدد من المتظاهرين في مسيرة بلعين األسبوعية  .٢٧

أصيب عدد من المتظاهرين، بينهم صحافي إسرائيلي في مسيرة بلعين  :عبد اهللا أبو رحمة-بلعين
عين بعد صالة خرج أهالي قرية بل، بعد أن األسبوعية، وذلك جراء إطالق الغاز المسيل للدموع عليهم

انطلقت المسيرة  والجمعة اليوم في مسيرة شارك فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين،
من مركز القرية وجابوا شوارعها، واتجهوا بعد ذلك نحو الجدار محاولين العبور إلى أرضهم، وقد كان 

ين، كإشارة إلى االنتهاكات التي في مقدمة المسيرة الضحية أشرف أبو رحمة وهو مقيد ومعصب العين
وبعد عودة المسيرة إلى القرية بدأ الجنودا  تعرض إليها في األيام السابقة على أيدي جنود االحتالل،

باطالق القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة 
از المدمع، وإصابة المصور الصحفي اإلسرائيلي دافيد العشرات بحاالت االختناق نتيجة استنشاقهم للغ

 .ريب بقنبلة غاز صوبت مباشرة نحوه
 ٢٥/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   أطفال في قرية المعصرة ضد الجدار مسيرة .٢٨

 نظمت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار واالستيطان في قرى جنوب بيت لحم ، امس، - وفا-بيت لحم 
 عدد من وشارك .صل العنصري في قرية المعصرة جنوب المدينةمسيرة لألطفال ضد بناء جدار الف

المتضامنين األجانب في المسيرة، التي انطلقت من مدخل القرية وصوال إلى األراضي المهددة 
بالمصادرة، حيث اعترضها جنود االحتالل، واعتدوا بالضرب المبرح على المشاركين ومنعوهم من 

 .التقدم حيث نظم اعتصام في المكان
  ٢٦/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الجرافات يعيشون في رعب بعد هجومي القدسسائقو .٢٩

يقول سائقو الجرافات الفلسطينيون واليهود على السواء انهم يعيشون في رعب خوفا من :  لندن-القدس 
 عاما، في تقرير لرويترز، ٢٣وقال أنس وهو سائق فلسطيني عمره . حدوث خلط بينهم وبين المهاجمين

وعلى الرغم من ان ". من االفضل ان أبحث عن مهنة جديدة. اس عندهم خوف من الجرافاتالن"
اال انهم يشكون من نقص الخدمات البلدية والحكومية " اسرائيل"الفلسطينيين في القدس يدفعون ضرائب لـ

لكنهم يحصلون على مزايا اجتماعية مثل . كما يشكون من تحرش الشرطة بهم وندرة فرص العمل
وقال سكان ان الفلسطينيين . سرائيليين منها التأمين الصحي والمساعدة التي يحصل عليها العاطلوناال

اللذين شنا الهجومين بجرافتين يعيشان في منزلين بنيا بدون تصريح وانهما واسرتيهما يدفعون غرامة 
الى مواقع العمل وأعرب عدد كبير من سائقي الجرافات عن خوفهم من قيادة جرافاتهم . لبلدية القدس

  . خوفا من ان يطلق عليهم النار في أي حادث طريق
  ٢٦/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  في عين الحلوة" األنصار"وعصبة " فتح" تسعى لتحقيق االستقرار بين االسالميةالجماعة  .٣٠

مخيم عين الحلوة يرافقه زار المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود : صيدا
مسؤول العالقات العامة احمد الحبال، والتقيا في اجتماعين منفصلين، قيادتي عصبة االنصار االسالمية 
. وحركة فتح، وبحثا في سبل تحقيق االستقرار واألمن داخل المخيم وانهاء الخوف من شبح الفتنة

ر بوجود مشروع فتنة يحضر لها داخل وأوضح حمود، في تصريح اثر الجولة، أنه بعد تعاظم الشعو
المخيم لاليقاع بين ابنائه او مع الجوار، وبعد تكرار العديد من الحوادث االمنية، كان ال بد من القيام 

واننا بهذه . بخطوات استباقية لوضع جميع الفرقاء أمام مسؤولياتهم االسالمية والوطنية وأمام واجباتهم
س الخطر ونحذر الجميع من مخاطر ما يخططه اعداء لبنان والقضية الجولة انما اردنا ان ندق ناقو

 اللبنانية، وبالتالي - الفلسطينية والفلسطينية -الفلسطينية وانعكاسه السلبي على العالقات الفلسطينية 
الدعوة الى تغليب لغة الحوار والعقل وتجنب استعمال السالح خاصة بعدما كثر استعماله في ما يسمى 

  . الفرديةالخالفات
  ٢٦/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
     ترفض التعليقواشنطن و مذهول لمشاريع البناء في غور األردن بريطانياخارجيةوزير  .٣١

ذهلت حين علمت "قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان أصدره  :وكاالت - واشنطن
لقد . لى عدم المصادقة على هذا المشروع ا"إسرائيل"أدعو "وتابع . "بمشاريع بناء جديدة في غور األردن

على جميع األطراف المعنيين في هذه الفترة "وقال . "ابلغنا ذلك بوضوح الى الحكومة اإلسرائيلية مباشرة
 أما البيت ."المهمة من عملية السالم، ان تتخذ اجراءات من شأنها ان تعزز الثقة وتقود الى تقدم ملموس

مشروع إسرائيلي لتوسيع إحدى المستوطنات في غور األردن في الضفة لتعليق على ارفض األبيض فقد 
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض . عموما" غير مالئمة"الغربية المحتلة، لكنه اعتبر أن تعليقات مماثلة 

ولست على اطالع على موضوع . ال نعتقد بأن الحديث عن مستوطنات إضافية أمر مالئم"دانا بيرينو 
فهو ال يوحي بالثقة بينما يحاول . إن ذلك غير مالئم قلنا"وأضافت . "توطنة خصوصاهذه المس

  . "الفلسطينيون واإلسرائيليون احراز تقدم حول حل يقوم على دولتين
  ٢٦/٧/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 

  
   بسحب السالح خارج مخيمات الالجئين في لبنان وايطاليا واسبانيا تطالب دمشقالمانيا .٣٢

ء خارجية المانيا فرانك والتر شتاينماير واسبانيا ميغيل انخيل موراتينوس وايطاليا فرانكو رحب وزرا
فراتيني، بابداء سوريا استعدادها القامة عالقات ديبلوماسية مع لبنان وطلبوا من دمشق استخدام نفوذها 

م مواقعهم كافة على الفصائل الفلسطينية لوضع حد نهائي للمظاهر والنشاطات المسلحة كافة، وتسلي
 ٢٢ وليد المعلم ومؤرخة في جاء ذلك في رسالة موجهة الى وزير الخارجية السوري. للسلطات اللبنانية

 .  ومرسلة في ان واحد من برلين ومدريد وروما ومذيلة بتوقيع الوزراء الثالثة٢٠٠٨ يوليو/ تموز
  ٢٦/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
   ٢٠٠٨اتفاق سالم في : رايس لم تيأس بعد .٣٣

رأت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس في استراليا امس، انه ال يزال : ف ب، أ ب، رويترزأ 
 والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق سالم في العام الحالي، قبل نهاية والية "إسرائيل"هناك وقت بالنسبة إلى 
لي ستيفن سميث في وقالت رايس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها االسترا. الرئيس جورج بوش
ال يزال هناك وقت بالنسبة إليهم للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة، بما يتوافق "بيرث غربي البالد 
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منذ أن تسلم "وأضافت رايس .  "مع مؤتمر انابوليس، وسنواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف
. لت إلى منطق مشترك سائدمهماته، فإن فكرة إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب تحو) بوش(الرئيس 

 تنطبق على ٢٠٠١لم تكن في الواقع في عام "ورأت أن فكرة إقامة الدولتين . "هابتنا كلنا نتحدث عن
أطلق "، وأن بوش "ع الدوليموقف حكومة الليكود برئاسة ارييل شارون وال على مجمل مواقف المجتم

  . "اللها للجانبين أن ينهيا أخيرا النزاع بينهماقاعدة صلبة يمكن من خ
  ٢٦/٧/٢٠٠٨السفير  

 
   تنأى بنفسها عن زيارة لمسؤول سابق قد تشمل غزةباريس .٣٤

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان غير معهود ان الزيارة التي ينوي :  رندة تقي الدين-باريس 
 واالراضي الفلسطينية تمثل مبادرة "اسرائيل"ـلمسؤول الفرنسي السابق ايف اوبان دوال موسوزير لا

الوزارة علمت بأن دوال "واوضح الناطق باسم الوزارة ايريك شوفاليي أن . شخصية منه كباحث اكاديمي
تمثل مبادرة شخصية هذه الزيارة .  واألراضي الفلسطينية"إسرائيل"ـموسوزير عازم على القيام بزيارة ل

وخاصة منه في إطار عمله الجامعي كباحث لجامعة العلوم السياسية سيانس بو، وهو غير معتمد او 
وستبلغ هذه . مكلف من السلطات الفرنسية، ولن يلتقي الديبلوماسيين الفرنسيين على األرض خالل زيارته

لـ دوال موسوزير  وقال ".ه الزيارةالرسالة إلى السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية لتوضيح وضع هذ
، إنه أبلغ الخارجية الفرنسية منذ ايام بأنه سيزور ابتداء من األحد تل أبيب والقدس ورام اهللا "الحياة"

  . ونابلس وربما غزة مع شخصيات بريطانية من منظمات غير حكومية
  ٢٦/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
   نيوزيلنديون يعرضون مكافأة لمن يقبض على رايسطالب .٣٥

توصل طالب جامعيون في نيوزيلندا الى طريقة مبتكرة لالحتجاج على زيارة :  رويترز-ولنجتون 
وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس بعرض مكافأة مالية مقابل القبض عليها بسبب تصرفات 

لب  دوالر امريكي الي طا٣٧٠٠وعرض اتحاد طالب جامعة اوكالند  .الواليات المتحدة في العراق
انه "وقال الطالب ديفيد دو رئيس االتحاد  . ساعة٣٦يلقي القبض على رايس اثناء زيارتها التي تستغرق 

عرض رمزي باالساس لكنه احتجاج على تصرفاتها كوزيرة للخارجية فيما يخص العراق واجازة تعذيب 
  ".المعتقلين المشتبه بتورطهم في انشطة ارهابية

  ٢٦/٧/٢٠٠٨الدستور االردنية 
  
  عادة سلطته لقطاع غزةمعبر رفح الورقة التي يستخدمها عباس إل: "الشرق"ـ لمرزوقأبو  .٣٦

ال حوار فلسطيني ـ فلسطيني قبل انتهاء والية كل من الرئيس األمريكي  :دمشق ـ شاكر الجوهري 
. جورج بوش، ورئيس وزراء إسرائيل ايهود اولمرت، وربما كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس

طاحة ادارة حركة إالتي فاوضت اإلسرائيليين نيابة عن حركة حماس تعمل في ذات الوقت على ومصر 
المقاومة االسالمية لقطاع غزة، وذلك من خالل العمل على تأجيل بدء الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، 

 ..! ئيلواتمام صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مع أسرى فلسطينيين لدى إسرا
خاصة لجهة ..يزداد تعقيدا، سواء ما يتعلق منه بالحاضر، أو بالمستقبل: هكذا يبدو المشهد الفلسطيني

 ..! تقاطعاته مع مواقف ورؤى ومصالح عدد من األطراف العربية، مصر في المقدمة منها
ياسي بهذه الخالصة تخرج من حوار معمق مع الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب الس

لحركة حماس، الرجل الذي يضع النقاط فوق الحروف بطريقته الخاصة، التي يتعمد فيها أال يجرح أحدا، 
 . مع عدم اخفاء شيء ذي بال من الحقائق
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ويكتسب الحوار مع أبو مرزوق في التوقيت الراهن أهمية استثنائية إلى جانب ما سبق، كونه هو الرجل 
سرائيليين من خالل عمر سليمان وزير المخابرات المصرية، وبالتالي الذي قاد مفاوضات التهدئة مع اإل

 . هو األكثر اطاللة على مداخلها ومخارجها، واطالالتها
كيف تكون مصر هي التي رعت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، وتعمل في ذات الوقت 

 ؟ ..دل األسرى مع إسرائيلعلى تعطيل الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، واتمام صفقة تبا
أبو مرزوق يقول ابتداء ان زيارته األخيرة للقاهرة لم تكن لها نتائج ملموسة على األرض، بعكس 
الزيارات التي سبقتها، اذ لم تكن هناك نتائج ملموسة للزيارة، سواء فيما يتعلق بفتح معبر رفح، أو الزام 

 . ا في اتفاق التهدئة، أو بأي من الملفات التي فتحتاإلسرائيليين بالرؤية المصرية التي تم اقتراحه
 رؤية حماس للحوار الوطني 

وبشكل أكثر تحديدا يقول أبو مرزوق، بخالف ما يروج عبر وسائل االعالم عن وجود دعوة مصرية 
هناك رؤية مصرية ترى أن . ليست هناك دعوة للحوار"لحوار فلسطيني ـ فلسطيني قريب في القاهرة 

وأن مختلف األطراف لم ينضج موقفها للدخول في . وطني الفلسطيني لم يحن وقته المناسب بعدالحوار ال
ومعنى ذلك فلحركة حماس رؤيتها للحوار المطلوب، وهي تتمثل في ثماني نقاط، وليست تسع، ". الحوار
 : وهي
 . بكل مكوناتهااحترام الشرعية الفلسطينية :  وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة والقطاع-١
 .  احترام القانون األساسي الفلسطيني وااللتزام به-٢
 اعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية، بعيداً عن التدخالت والمحاصصة -٣

 . الفصائلية
 .  وحدة الضفة والقطاع-٤
ابات الحرة، وبمشاركة جميع القوى  اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة االنتخ-٥

 . والفصائل والشخصيات المستقلة واألطياف السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج
 .  التمسك بحق شعبنا في مقاومة االحتالل-٦
 .  احترام الخيار الديمقراطي وقواعد اللعبة الديمقراطية وااللتزام بنتائجها-٧
، ووثيقة الوفاق الوطني المتفق عليها بين ٢٠٠٥، واتفاق القاهرة عام ٢٠٠٧ االلتزام باتفاق مكة عام -٨

 . ٢٠٠٦الفصائل الفلسطينية عام 
 صياغة التهدئة مصرية 

وفيما تؤكد مصادر فلسطينية أن حماس هي التي صاغت تفاصيل مشروع اتفاق التهدئة، وأن الدكتور 
مكتب السياسي للحركة في دمشق محمود الزهار اتفق عليه مع المصريين، ثم عرض نصه على ال

بدأت . مشروع التهدئة هو مشروع مصري"ضاغطا لقبوله، يؤكد أبو مرزوق عدم صحة ذلك، ويقول 
مصر عرضه والتحدث فيه منذ زمن طويل، لكنه فعل في الفترة األخيرة، خاصة بعد معركة جباليا في 

 ما بأن اجتياح قطاع غزة غير وارد مارس الماضي، والوصول إلى قناعة أمريكية وإسرائيلية إلى حد
ألسباب عملية على األرض، وبالتالي وضع هذا األمر في الحساب، وذلك إلى جانب عدم قدرة إسرائيل 
على ايقاف الصواريخ الفلسطينية، ووصول بعضها إلى سديروت، وتجاوز بعضها اآلخر سديروت إلى 

ولذا تم تنشيط . قليمي والداخلي اإلسرائيليعسقالن، وذلك إلى جانب أسباب أخرى متعلقة بالوضع اال
ويشرح أبو مرزوق تفاصيل وجهتي النظر . المقترح المصري أكثر من السابق، وأصبح عمليا أكثر

وجهة نظر حماس "الحمساوية واإلسرائيلية المتعارضتين التي نجحت مصر في التوفيق بينهما، قائال ان 
ن كافة، وفتح المعابر، بما في ذلك معبر رفح، وشمول التهدئة في مسألة التهدئة كانت وقف اشكال العدوا

أما العدو الصهيوني فكانت وجهة نظره هي أن التهدئة تستلزم وقفا كامال ألشكال العمل . للضفة الغربية
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العسكري، بما في ذلك تهريب السالح لقطاع غزة، وتصنيعه وتطويره داخل القطاع، وعدم شمول الضفة 
 ". ة، وعدم فتح معبر فح، وربط التهدئة بالجندي األسير جلعاد شاليطالغربية بالتهدئ

نحن في الحركة، رفضنا التعهد بعدم تطوير السالح الفلسطيني، وكذلك تم رفض التعهد بالزام "ويؤكد 
 : كان لدينا اشتراطان اساسيان هما. الفصائل بالتهدئة بالقوة، وتحمل حماس كامل المسؤولية عن ذلك

 تكون التهدئة من خالل توافق وطني، وبالتالي ال بد من موافقة الكل الوطني عليها، واال فاننا أن: األول
 . لن نقبل بها

أن  تتحمل مصر مسؤولية مباشرة في رعاية التهدئة، وأعتقد أنه في النهاية، ومن خالل : الثاني
المصريين مع جميع الفصائل الحوارات المتعددة، خلصت الرؤية المصرية بعد أن تم التقاء المسؤولين 

الفلسطينية إلى شكل محدد للتهدئة، يتضمن وقف أشكال العدوان اإلسرائيلي كافة، وفتح المعابر على 
 ٣٠األولى تنص على زيادة حجم ما يدخل لقطاع غزة من سلع وبضائع عبر المعابر بنسبة ..مرحلتين

 ". ليه قبل فرض الحصار على القطاع ساعة الى ما كانت ع٧٢بالمئة، على أن تعود األوضاع بعد 
 معبر رفح 

كانت هناك قناعة لدى إسرائيل بأن حماس لن تتمكن من الزام الفصائل األخرى "ويبدي أبو مرزوق 
وقد تم سحب الشرطين المتعلقين بتحريم ادخال اسلحة لقطاع . بالتهدئة، وبالتالي لن تكون هناك تهدئة

التهدئة الضفة الغربية بعد ستة أشهر، بعد أن كانت تصر على واتفق على أن تشمل . غزة، وتطويرها
 ". عدم شمول الضفة بالتهدئة

الموقف من فتح معبر رفح وجد تناغما مصريا إسرائيليا، كما يفهم من رواية أبو مرزوق، التي يقول 
ط باتفاقية أصر المصريون على عدم عالقة معبر رفح باتفاق التهدئة أو بقية المعابر، وأنه مرتب"فيها 
 بين محمد دحالن والعدو الصهيوني على الرغم من أن هذا االتفاق لم يكن للمصريين أو ٢٠٠٥

..!". األوروبيين أية عالقة به، فضال عن أن هذا االتفاق ال يحمل توقيع أحد ال فلسطيني وال إسرائيلي
..! طاع غزة بعد انسحابهم منههو اتفاق أعاد اإلسرائيليين الى وضع يخنقون معه ق"ويصف االتفاق بقوله 

هو مشكلة وليس اتفاقا، ولألسف بدأت تضع األطراف األخرى فلسفة جديدة للتعامل مع هذا الواقع 
فالمصريون ينظرون لهذا االتفاق على أساس أنه اتفاق دولي ال يستطيعون تجاوزه، على الرغم .. الجديد

ائيا، علما أن االتفاقات الدولية العامة هي مقدمة في من انتهاء مدته، ومن أنه ليس اتفاقا دوليا، وال ثن
ذلك أن القانون االنساني الدولي يمنع ..التطبيق القانوني على االتفاقات الثنائية، كاتفاقية معبر رفح

لكن القضية ليست قضية . محاصرة شعب بأكمله من خالل اتفاق ثنائي، ويلزم مصر بفتح معبر رفح
 . قانونية، وانما سياسية

وحين نلفت نظره الى أنه سبق للمصريين االعالن أنه في حالة عدم موافقة اإلسرائيليين على فتح معبر 
قدم االخوة المصريون رؤيتهم للتهدئة، وألزموا انفسهم بالتحرك مع "رفح، فانهم سيفتحوه من جانبهم، قال 

 أمام معضلة عدم فتح ونحن اليوم. جميع األطراف بعد اسبوع من أجل التفاهم على فتح معبر رفح
واستحاله التوصل الى اتفاقية بين األطراف لفتح . المعبر من جانب واحد ألنه مستحيل أن يفعلوا ذلك

حين يشترط المصريون توافق خمسة أطراف على فتح معبر رفح، . معبر رفح في الظروف الراهنة
.  أداة ضغط من أجل تحقيقهاولكل طرف متطلباته ومصالحه وأجندته التي يريد أن يستخدم معبر رفح

انهم يريدون العودة الى . فمعبر رفح هوالورقة التي تستخدمها سلطة رام اهللا من أجل العودة للقطاع
 . قطاع غزة كسلطة عن طريق معبر رفح

وال يمكن فتح . والعدو الصهيوني من جهته يرى أن فتح المعبر مرتبط باطالق سراح اسيره جلعاد شاليط
 ". طالق سراحهالمعبر دون ا
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األوروبيون يريدون أن يأتوا بقوات مراقبة . الجميع استخدم معبر رفح كورقة ضغط"ويؤكد أبو مرزوق 
دولية لحماية وجودهم في المعبر، في حين أن حماس من ناحية األمر الواقع هي الموجودة في المعبر من 

 ". طرف، ومصر من الطرف اآلخر
يخدم مليون ونصف المليون "من قضية معبر رفح في كونه ويحدد أبو مرزوق وجهة نظر حماس 
ولذلك وافقنا على وجود حرس الرئيس عباس في المعبر، . فلسطيني، وهو شيء اساسي بالنسبة لهم

وافقنا على كل المتطلبات التي كان المصريون يتحدثون عنها، لكن يظهر أنهم ال ..ووجود األوروبيين
 ". يريدون فتح المعبر

 تبادلة تنازالت م
ويقر أبو مرزوق وجهة النظر التي ترى أن المصريين، وبقية األطراف المعنية، يعملون على تعطيل 

يظنون أن اغالق المعبر سيعمل على انهاء ادارة حماس لقطاع غزة، أو يساهم في "فتح المعبر ألنهم 
عتقد أنه بعد سنة هم واهمون، وأ"ويؤكد ". تقصير عمر ادارة حماس في القطاع، في أحسن األحوال

كاملة من فرض الحصار واغالق المعبر يفترض أن يكونوا وصلوا الى قناعة بأن انهاء سيطرة حماس 
وأن حماس من خالل مسيرتها الطويلة يفترض أن يكونوا علموا عدم قابليتها ..بهذه الطريقة أمر مستحيل

االنتخابات التشريعية، أو بعد سواء بعد ..لالنضغاط بشكل واضح، خاصة وأنها صمدت في كل الظروف
 . ٢٠٠٦ يونيو ١٣ما جرى في 

صمدت حماس أمام ظروف وضغوط هائلة من قبل أمريكا وإسرائيل وسلطة رام اهللا في حاالت كثيرة ، 
 . فضال عن األوروبيين..ودول عربية في حاالت أخرى

رية حماس في ازدياد كل هذه الضغوط واجهتها حماس ولم يثر الناس في وجهها، بالعكس فان جماهي
 ". عكس ما يتمنون. يوما بعد آخر

وافقت حماس على الرؤية المصرية في موضوع التهدئة، وتنازلت عن بعض "لكنه يقر أنه في النهاية 
في األساس التهدئة هي أمر اضطراري في ضوء وصول الشعب الفلسطيني في "مالحظا أنه "..مطالبها

وافقنا على البدء بالتهدئة وعدم شمولها فتح معبر رفح، والتفاوض لذا، . القطاع الى حالة ليست جيدة
 ". وهذه نقطة أخذت من حساباتنا، وكذلك عدم اشتمالها على الضفة الغربية. حوله الحقا

 ؟ ..وماذا عن اإلسرائيليين
تنازلوا عن شرط ربط بدء التهدئة باطالق سراح شاليط، كما تنازلوا عن "يقول أبو مرزوق هم أيضا 

بال شك أن أيا من الطرفين لم يحقق كامل "ويخلص الى أنه ". شرطي وقف تهريب وتطوير السالح
 ". ارادته

 ثالثة مكاسب حمساوية 
 : لكن أبو مرزوق يلفت مع ذلك الى أن حماس حققت ثالثة مكاسب من التهدئة يعددها كما يلي

 ١٩٤٨اومة والكيان الصهيوني منذ سنة أنها التهدئة األولى التي تبرم بين فصائل فلسطينية مق: األول
 . حتى اآلن

 . التهدئات السابقة كانت تتم فقط من طرف واحد هو الطرف الفلسطيني، دون أن يقابلها التزام إسرائيلي
أنها المرة األولى التي يقبل العدو الصهيوني فيها أن تدار اتفاقات بطريقة غير مباشرة مع حركة : الثاني

ارة حماس في قطاع غزة، وهذا يمثل اعترافا بـ حماس، وواقع الحال في قطاع حماس بعد تثبيت اد
 . غزة
أنها المرة األولى التي تذكر فيها عمليات المقاومة لحركة حماس باعتبارها عمليات عسكرية : الثالث

 . وليست عمليات ارهابية، كما كانوا يصرون من قبل
وعلى ذلك، فان عمليات . يات العسكرية من الطرفينلقد نصت اتفاقية التهدئة على وقف كامل للعمل

 ..! حماس وفقا لالعتراف اإلسرائيلي هي عمليات عسكرية وليست عمليات ارهابية
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لقد بينا لشعبنا حرصنا على مصالحه، وقدمنا ارادة الشعب الفلسطيني، حيث "الى ذلك، يقول أبو مرزوق 
ة الغربية وقطاع غزة مع التهدئة بالصيغة التي طرحت، أننا وجدنا أن غالبية الشعب الفلسطيني في الضف

وعلى ذلك وافقنا عليها، كما أن سياستنا التزال قائمة على اعتماد التهدئة من خالل توافق وطني، ولم 
 ".. نستخدم العصا كما يشاع

 لم نسجن معارضي التهدئة 
وحين نقول له ..  التهدئةوينفي أبو مرزوق بشدة أن تكون حماس لجأت الى سجن معارضي أو خارقي

انه تم استدعاء مقاتلين من حركة الجهاد االسالمي على خلفية اطالقهم صواريخ على أهداف إسرائيلية، 
نحن شكلنا لجنة من كل الفصائل المقاومة، وهي التي "، ويضيف "هذا كالم غير دقيق.. ال..ال..ال"يقول 

وقد تم تشكيلها مباشرة بعد . الجراءات المتعلقة بالتهدئةتقيم األوضاع، ويتم من خاللها التوافق على كل ا
". اطالق حركة الجهاد االسالمي لثالثة صواريخ ردا على استشهاد اثنين من أعضاء الحركة في نابلس

حماس كانت الى حد ما متفهمة لردة فعل حركة الجهاد، لقد تفاهمنا مع الجهاد على كل "ويشير الى أن 
أن حركة الجهاد تتحدث من موقع المسؤولية اتجاه الشعب الفلسطيني، "اده في مبديا اعتق"..الخطوات

 ". ليس هناك أي نفور في العالقة مع الجهاد"مؤكدا "..واتجاه العالقة مع حماس
ويواصل شارحا أن التصريح الذي نسب للدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة حماس في 

سياسة "داد لفرض التهدئة بالقوة، تم نفيه من قبل الزهار نفسه، وأضاف غزة، وتحدث فيه عن االستع
 ". وأي تصريح يخرج عن سياسة الحركة غير مقبول. الحركة والتزامها هو عكس ذلك تماما

هؤالء ليسوا من "أما العناصر الذين قيل أنهم يتبعون كتائب شهداء األقصى، وقيل أنه تم اعتقالهم، فقال 
أبو "، مؤكدا أن "أن أبو قصي ليس ناطقا رسميا باسم كتائب شهداء األقصى": "قصىكتاب شهداء األ

 ". قصي التزم خطيا بالتهدئة، والعمل على انفاذها
 ؟ ..من هو اذا أبو قصي
تنفي " فتح"هناك مجموعة تسمي نفسها كتائب شهداء األقصى، في حين أن حركة "يوضح أبو مرزوق 

أما فيما يتعلق . ثالثة اربعة اشخاص..ة تضم كذلك أبو عبيدةوهو يتصرف من خالل مجموع. ذلك
الذين تحدثوا باسم شهداء . بكتائب شهداء األقصى فهناك من يتحدث عن شهداء األقصى من خارجها

وهناك في المقابل من يتحدث عن حدوث تزوير وانتحال شخصية . هم من خارجها..األقصى ليسوا منها
 يتحدث عن التزام فتحاوي عام بالتهدئة وال يجوز خرقها، كما قال وهناك من. وصفة شهداء األقصى

وبعض الصحف نقلت عن لسان الرئيس عباس بأنه . الرئيس محمود عباس، وأكثر من مسؤول فتحاوي
ويخلص أبو ". ال يوجد شئ اسمه كتائب األقصى في قطاع غزة، وقوله بأنه تم حلها من قبل حركة فتح

غير ملتزمة بالتهدئة، أو أنها خرجت من " فتح"ال يستطيع أحد القول أن على ذلك "مرزوق الى أنه 
 ". التهدئة، أو أنها ال تفي بالتزاماتها اتجاه التهدئة

 تجار ومقاولو أنفاق يخرقون التهدئة 
هناك من استأجر من يطلق الصواريخ على "ثم يكشف أبو مرزوق حقائق تكاد تكون أغرب من الخيال 

هؤالء تجار كبار يخزنون كمية كبيرة من . ادخال االسمنت من خاللها، بهدف اقفالهاالمعابر التي تم 
هؤالء ال ..! االسمنت، بدأ ينخفض سعره في السوق حينما دخلت كميات اضافية ومسعرة من االسمنت

وهناك من أطلق الصواريخ من . يريدون دخول االسمنت المسعر قبل نفاذ الكميات المخزنة لديهم
 األنفاق، ألن البضائع التي يتم ادخالها عن طريق األنفاق، معرضة النخفاض اسعارها ان دخلت أصحاب

 ..! بضائع أخرى عن طريق المعابر
 ".. يوجد جزء من مطلقي الصواريخ والهاونات ليس له عالقة بالعمل الوطني"ويؤكد 

ئة كونها تحقق نتائج عكسية وينفي أبو مرزوق أن يكون الرئيس عباس يعمل على تخريب التهدئة التهد
من وجهة نظر مصالحه، وتؤدي الى تثبيت سلطة حماس في قطاع غزة، في حين أن استمرار الحصار 
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منهج الرئيس "ويقول ..يحقق له مكاسب شخصية ألنه يقرب من وجهة نظره موعد اسقاط سلطة حماس
د أي عنف أو أي مقاومة محمود عباس في التعامل في االطار الفلسطيني في الوقت الحاضر هو ض

هذا هو موقفه المبدئي، بغض النظر . وضد اطالق أي صواريخ وأي اطالق للنار على العدو الصهيوني
ويبدي اعتقاده في أن عباس ملتزم بالتهدئة، ويلفت الى أن "..عن التهدئة، التي تأتي أصال في اطار رؤيته

، وعالقة ذلك بنجاح حماس من عدمه في ادارة هذا مختلف عما اذا كان يتمنى نجاح التهدئة من عدمه"
تتحدث عن ضرورة " فتح"هناك كثيرون بال شك، خاصة أصوات عديدة في "ويضيف "..قطاع غزة

. وهذه رؤيا يتحدث بها الكثير من الفتحاويين. افشال التهدئة، حتى ال تنجح حماس في ادارة قطاع غزة
 ". ئةالرسمي هو مع التهد" فتح"لكن بشكل عام، قرار 

وماذا عن عدم التزام إسرائيل بالتهدئة، التي تبدو وكأنها تهدئة من جانب واحد، بعكس ما عملت 
 ؟ ..حماس ألجله

ما نقوله هو أن اتفاق التهدئة من . نحن ال نقول بوجود التزام إسرائيلي كامل بالتهدئة"يجيب أبو مرزوق 
فيما يتعلق ..يتعلق بفتح المعابر وكسر الحصارجزئين احدهما يتعلق بوقف العمليات العسكرية، واآلخر 

بوقف العمليات العسكرية هناك خروقات يتم احصاؤها من قبل اإلسرائيليين على الفلسطينيين، وخروقات 
لكنها في الحالتين خروقات محدودة محتملة . أخرى يتم احصاؤها من قبل الفلسطينيين على اإلسرائيليين

 ". ئةال تشكل انهيارا لعملية التهد
أما فيما يتعلق بفتح المعابر، فان الواضح هو أن اإلسرائيليين فتحوا المعابر، ولكن هناك بطء في تنفيذ "

تم اغالق المعابر فقط "وينفي أبو مرزوق أن يكون هناك اقفال إسرائيلي مستمر للمعابر قائال ". التعهدات
على عملية اغتيال الطالبين على مقاعد بعيد اطالق حركة الجهاد االسالمي لعدد من الصواريخ، رداً 

الدراسة في جامعة النجاح في نابلس، ولم تغلق مرة أخرى، باستثناء ساعات، حين أطلقت قنابل على 
أن المعابر مفتوحة، لكن اإلسرائيليين ال يسمحوا بدخول كامل كميات السلع "ويلفت الى ". المعابر ذاتها

بل ان كميات البضائع والسلع التي يتم ادخالها هي دون حجم . والبضائع التي كانت تدخل في السابق
ما يتم ادخاله من بضائع وسلع حاليا يزيد بنسبة "ويقول ". الكميات التي كانت تدخل قبل فرض الحصار

 بالمئة عما كان يدخل خالل الحصار، مع ادخال نوعيات جديدة من البضائع والسلع مثل ٣٠
ولم يتم ..! وكمثال لم يتم ادخال غير شاحنة حديد واحدة. المواد بعدلم يتم ادخال كل ".."المحروقات

 ". ادخال العصائر اال يوم االربعاء الماضي
يتم ادخال فقط مئتي طن اسمنت يوميا من أصل اربعة آالف طن يحتاجها "أما عن االسمنت فيقول 

ن أن الحاجة اليومية هي ومجموع ما تم ادخاله من االسمنت هو فقط ألفي طن في حي. القطاع كل يوم
 ..!". اربعة آالف طن

هذا يثبت وجهة نظرنا "أما فيما يتعلق باالنتهاكات التي تتعرض لها الضفة الغربية، فيرى أبو مرزوق أن 
على ذلك، ستبقى "ويخلص الى أنه ".. من أنه ال يمكن استقرار التهدئة في القطاع دون الضفة الغربية

  .  لكسر ما دامت الضفة الغربية غير مشمولة بهاالتهدئة قابلة لالنتهاء وا
 ٢٦/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
  لماذا لم يبدأ الحوار ؟ محاولة للفهم ؟ .٣٧

 هاني المصري 
رغم مرور حوالي شهرين على مبادرة الرئيس أبومازن للشروع في حوار وطني شامل، ورغم ترحيب 

ادرة لـم يبدأ الحوار حتى اآلن؟ وال يبدوأنه وكافة الفصائل واألحزاب والفعاليات بهذه الـمب" حماس"
سيبدأ في القريب العاجل ؟ وإذا بدأ فلن يتكلل بالنجاح بسرعة إذا استمرت نفس الـمواقف والعوامل 

 والظروف القائمة اآلن؟
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 فما الذي يعيق الحوار ويحول دون إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة؟
سئلة ال بد من االنطالق من ان استعادة الوحدة يمكن ان تتم من قبل الشروع بمحاولة اإلجابة على هذه األ

خالل االتفاق على حل وسط يستند الى قواسم مشتركة سياسية وامنية، وعلى تحقيق شراكة وطنية يأخذ 
 .فيها كل طرف ما يستحقه ويتناسب مع ما يمثله في الواقع الفلسطيني

 عدم توفر إرادة فلسطينية كافية أوالً وضوء اخضر إقليمي ال اخترع شيئاً جديداً وال عجيباً إذا قلت إن
ودولي ثانياً وحاضنة عربية ثالثاً، وموافقة أميركية إسرائيلية رابعاً هو ما يحول دون انطالق الحوار 

 .الوطني، ودون تحقيق هدف إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
فية حتى اآلن، رغم أن األمور تحركت قليالً بهذا اإلرادة الفلسطينية للحوار والـمصالحة ال يبدوأنها كا

االتجاه بعد مبادرة الرئيس اال أنها راوحت في مكانها بسبب عدم توفر الحاضنة العربية، وألن األطراف 
الفلسطينية الـمتنازعة ورغم حديثها عن الحوار، اال ان كل طرف ال يزال متشبثاً بتحقيق شروطه 

وهذا يدل على ان الظروف لـم تنضج بعد إلطالق حوار قادر على . كاملة، واال فال يريد الوحدة
أما الـمبادرات والجهود االيجابية الفلسطينية التي أطلقت فال تكفي وال تعدو أن تكون . استعادة الوحدة

 .مناورات متبادلة ومحاولة من كل طرف لتحميل الـمسؤولية عن عدم الحوار للطرف األخر
فهو يريد حواراً ولكن لتنفيذ الـمبادرة اليمينية مع تجاهل إعالن صنعاء، أي يريد ولنبدأ بفريق السلطة، 

بالشروط الدولية، وهذا يعني أنه " حماس"على غزة، وتقيد " حماس"حواراً يسبقه إنهاء االنقالب وسيطرة 
غريمها هزيمة كاملة، عن طريق إعادة بناء السلطة الواحدة تحت هيمنة حركة فتح " حماس"يريد هزيمة 

ومنافسها الرئيس، ان تحقيق هذا األمر صعب ان لـم أقل مستحيل، ألنه ليس هناك ما يقنع أويجبر 
وهذا طبعاً بغض النظر عن صحة أوعدم . على التسليم بشروط الهزيمة ما لـم تهزم فعالً" حماس"

 .صحة، وعن مدى الحق أوعدم الحق الـمتضمن في موقف السلطة
 بالشروط الـمطلوبة منها بدون هزيمتها هزيمة ساحقة سياسياً أوعسكرياً، وهذا "حماس"ال يمكن أن تقر 

وال تمتلك القوة " حماس"فالسلطة لـم تهزم . هدف لـم يتحقق حتى اآلن، وال يبدو أنه في متناول اليد
. ليةالقادرة على هزيمتها، وذلك ألن تحقيق مثل هذا الهدف بحاجة الى قوة عسكرية أوانتفاضة شعبية داخ

والقوة العسكرية مستبعدة ألن النزاعات الداخلية ال يجب أن تحل بالعنف، وألن استخدام القوة العسكرية 
بين الضفة وغزة بحاجة الى مساعدة إسرائيلية لنقل القوات بينهما، فال يمكن أن تمر القوات من الضفة 

 متعذرة، وإذا حصلت ستحرق الى غزة عبر إسرائيل بدون موافقة إسرائيلية، ومثل هذه الـموافقة
 .الطرف الذي يسعى إليها ألنها ستظهره بمظهر الـمتعاون مع االحتالل

تبدواآلن أبعد عما كانت عليه في شهر تشرين الثاني من العام " حماس"ان االنتفاضة الشعبية على سلطة 
رفات، فيما الـماضي حين شارك مئات اآلالف من الغزيين في مهرجان إحياء ذكرى رحيل ياسر ع

لـم نعد نشاهد مثل هذه االحتفاالت وحركة حماس ". حماس"اعتُبر مؤشراً على رفض واسع لسلطة 
 .عززت سيطرتها على قطاع غزة خصوصا بعد االتفاق على التهدئة مع إسرائيل

 السلطة تراهن أساساً على قدرتها على تقديم نموذج مزدهر وآمن في الضفة، وعلى النموذج البائس التي
والذي يجعلها محاصرةً بصورة أدت الى فقدانها للشرعية الفلسطينية والعربية " حماس"تقدمه سلطة 

والدولية، والى ازدياد الفقر والبطالة والقمع الداخلي وفقدان الـمقومات األساسية للحياة اآلدمية، كما 
من خاللها على جدوى تراهن السلطة على الـمفاوضات وإمكانية التوصل الى اتفاق أو ورقة تبرهن 

، ويمكن السلطة من الدعوة الى استفتاء ومن ثم الى "أوسلو"أسلوب الـمفاوضات بما يعيد األمل بطريق 
أما الرهان على إسرائيل، وعلى قيامها باحتالل غزة وتسليمها للسلطة، الذي . انتخابات تشريعية ورئاسية

 تقوم بتوجيه ضربة قاصمه لحركة حماس في كان وال يزال يداعب البعض، فقد سقط ألن إسرائيل لن
غزة، وتتكبد خسائر ملـموسة في سبيل ذلك، لكي تمكن السلطة من استعادة نفوذها في غزة، فإسرائيل 
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شقت الطريق أمام االنقسام الفلسطيني وتسعى الى تعميقه وتأبيده كونه يعطي لها مزايا ضخمة ال يمكن 
 .االستغناء عنها كرمال عيون السلطة

ما حركة حماس فال تزال ترى ان اللحظة الـمناسبة للشروع في الحوار واستعادة الوحدة لـم تحن أ
بالحوار بال شروط وهي تتمسك بالسلطة بغزة وتسعى لتعزيز سيطرتها " حماس"فال يكفي أن ترحب . بعد

توحاً توظفه تريد حواراً مف" حماس"هناك، وال يكفي الحديث عن التمسك بإعالن صنعاء بما يوحي بان 
تراهن على تثبيت التهدئة، " حماس"للتغطية على استمرار سيطرتها وانتظاراً لظروف مالئمة أكثر، فـ 

وعلى رفع الحصار وفتح معبر رفح وعلى إتمام صفقة تبادل األسرى، وعلى استمرار فشل 
ة التي يمكن أن الـمفاوضات، وعلى رحيل الرئيس األميركي بوش، وعلى التغييرات اإلقليمية والدولي

أنها ستتمكن من " حماس"تحدث، وبدأت بشائرها بالحدوث فعالً، فإذا رفع الحصار عن غزة تتصور 
تقديم نموذج آخر لسلطتها يستطيع ان ينافس النموذج الذي تقدمه السلطة في الضفة، وهي تستطيع أن 

ب منها كلياً، وعدم العودة إليها في غزة، ومستعد لالنسحا" أعاد انتشاره"تستفيد من حقيقة أن االحتالل 
أنها سلطة قادرة على " حماس"بتاتاً، إذا توقفت الـمقاومة من غزة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وإذا أثبتت 

 .الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في اتفاق التهدئة
ي، كما يحصل ، أوبعض أوساطها على األقل، تراهن على أن االحتالل في الضفة سيقض"حماس"كما أن 

فعالً، على أية إمكانية لنجاح السلطة بتقديم نموذج لألمن واالزدهار من خالل استمرار العدوان العسكري 
اإلسرائيلي بكل أشكاله في الضفة، ومواصلة االستيطان واستكمال بناء الجدار وتقطيع األوصال 

تية للـمقاومة، وإضعاف السلطة واالعتقاالت وفصل القدس وعزلها وعزل األغوار وتصفية البنية التح
 .من خالل االقتحامات اليومية للـمناطق والـمدن الـمفترض أنها خاضعة لسيطرة السلطة

ان أي تدقيق وتعمق في كال الرهانين، يجد أنهما مأزومان، وال يمكن ان يوصال أصحابهما الى أي 
.  يمكن أن يحققه االحتالل لكل منهمامكان، كما أنهما يعكسان أوهاماً ورهاناً على االحتالل، وعلى ما

 .وهذا يضع أوراق اللعبة كلها في أيدي االحتالل ويجعله يتحكم تماماً بها
وإذا أضفنا الى ما تقدم أن الـمفاوضات ابتدأت بعد أنابوليس وهي مكتوب عليها الفشل، ألنها كانت 

شرعية الدولية، ولـم يسبقها بدون مرجعية واضحة وملزمة، وبعيدة عن القانون الدولي وقرارات ال
ولـم يتبعها أويسير بالتوازي معها، وقف للعدوان واالستيطان بل جرى تصعيد العدوان وتكثيف 

وإذا توصلت الـمفاوضات الى اتفاق أوورقة ستكون هزيلة وبائسة، ولن تقوي ولن تساعد . االستيطان
 حصلت عليها حماس باالتفاق مع فمثلـما لـم تستطع التهدئة التي. من يحصل عليها على الحسم

إسرائيل بوساطة مصرية على الحسم، ألنها أتت تهدئة هشة ومعرضة لالنهيار، ولـم تترافق مع رفع 
الحصار وال مع تبادل األسرى وال مع مسار سياسي جدي قادر على إنهاء االحتالل، فان أي اتفاق سيتم 

 بإعالن مبادىء ولن يساعد الطرف الفلسطيني التوصل اليه عبر الـمفاوضات سيكون اتفاق رف وأشبه
 .الذي يوقعه على الحسم

وإذا فشلت الـمفاوضات، كما هوحاصل فعال، وكما هومتوقع، فهذا قد يساعد حماس ولكن بشكل 
محدود، الن قدرة حماس على االستفادة فعال من فشل الـمفاوضات متوقفة على قدرتها على تقديم خيار 

. عن فشل الـمفاوضات ال يمكن اال ان يكون في أساسه اعتماد خيار الـمقاومةوأي خيار بديل . بديل
والـمفارقة التي تكبر أمامنا بشكل متزايد ان خيار الـمفاوضات يتراجع في الضفة بشكل متسارع 
لدرجة اتساع الـمطالبة بوقف الـمفاوضات، وازدياد الدعوة لخيار الـمقاومة، بينما ان خيار الـمقاومة 

جع في غزة، بحيث باتت الـمطالب تنحصر هنالك برفع الحصار وفتح معبر رفح، رغم ان الخالف يترا
فالـمقاومة .األساسي بين فتح وحماس، مفترض ان يكون حسب االدعاءات، هوخالف على الـمقاومة

 !!ويا قلبي احزن على حالنا. علقت في غزة ، ومرشحه للتصاعد في الضفة 
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قليمية والدولية، فهي ال تصب تماما في صالح فريق دون غيره في الساحة أما بالنسبة للتطورات اإل
 اإلسرائيلية يساعد الرئيس أبومازن على االستمرار في -فاستئناف الـمفاوضات السورية . الفلسطينية

الـمفاوضات وعلى تحييد سورية وتحسين العالقات معها، كما ان اتفاق الدوحة وكونه أتى بالـمحصلة 
ريق الـمعارضة، من شانه ان يساعد حماس الن حلفاءها في لبنان حققوا مكاسب هامه، ولكنها لصالح ف

ليست حاسمة بدليل تعذر االتفاق على بيان الحكومة حتى اآلن، واستمرار الجدل حول الـمقاومة 
 .وسالحها

 أوالصفقة وبدون شك فإن اتجاه الـمنطقة، على خلفية الـملف النووي اإليراني نحوالحرب الشاملة
الشاملة، سيكون له انعكاسات جوهرية على الوضع الفلسطيني، ولكن على أساس ان كال االحتمالين 

 .سيكون سيئا للفلسطينيين والعرب إذا استمروا بدون مشروع عربي، وبدون دور عربي فاعل وموحد
التصريحات التي وإذا كانت حماس تراهن على رحيل بوش ومجيء باراك أوباما فهورهان بائس، بدليل 

أدلى بها األخير في مؤتمر ايباك، والتصريحات والخطوات التي أقدم عليها في زيارته األولى للـمنطقة 
وإلسرائيل تحديدا والتي أكدت على ان الرهان على تغير جوهري في السياسة األميركية، إذا فاز أوباما، 

 .تستفيد منه حماس مجرد وهم كبير آخر
 اإلسرائيلي ال يزال مرفوعا في وجه الحوار -األميركي " الفيتو"ا قلت ان ال أضيف جديدا، إذ

والـمصالحة الوطنية الفلسطينية، ويكفي للبرهنة على ذلك تذكر الجدال العلني بين عمرو موسى 
األميركي عن " الفيتو"وكوندوليزا رايس في برلين في الشهر الـماضي حين طالب موسى برفع 

 .ة ورد ت رايس ان هذا ال يمكن بدون قبول الشروط الدوليةالـمصالحة الفلسطيني
رغم كل ما سبق فان إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة هدف ممكن التحقيق، رغم صعوبته البالغة، إذا 

األميركي " الفيتو"وعن هذا الطريق يمكن تجاوز . توفرت اإلرادة الفلسطينية والحاضنة العربية
  من ذلك؟ولكن أين نحن. اإلسرائيلي

ال أذيع سراً، إذا قلت ان حصيلة جولة الرئيس أبو مازن العربية كانت غير مشجعة على اإلطالق، فلـم 
تتوفر حتى اآلن حاضنة عربية للحوار الفلسطيني، والجامعة العربية ال تستطيع التحرك بدون ضوء 

مان النتائج سلفاً، وتركز فالقاهرة ال تريد ان تتحرك بدون ض. اخضر ودعم من عواصم القرار العربي
على تثبيت التهدئة أوالً وعلى صفقة تبادل األسرى ثانياً ورفع الحصار وفتح معبر رفح ثالثاً وعلى 

". موت يا كديش حتى يأتيك الحشيش: "وكما يقول الـمثل. موضوع الحوار والـمصالحة رابعاً وأخيراً
 .ـمساراتمن الـممكن العمل بشكل متواز ومتزامن على كل هذه ال

 
التدخل بعد تجربة اتفاق مكة، وال تريد إغضاب اإلدارة األميركية، وما يهمها " حرمت"أما السعودية فـ 

أما قطر فال تكتفي حتى تكرر . ان ال يتحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل الـمفاوضات مرة أخرى
ها رئيس القمة العربية في الدورة أما سورية فهي تريد الحوار والـمصالحة ألن. ما حدث باتفاق الدوحة

الحالية، وألنها تخوض مفاوضات مع إسرائيل وتريد استمرارها ونجاحها، وهذا يتطلب حل اإلشكاالت 
مطروح بقوة على طاولة الـمفاوضات، وتريد ان يتفق الفلسطينيون " حماس"الفلسطينية ألن دعمها لـ 

سطينية بحاجة الى إرادة عربية قادرة على تحدي بدون ان تضغط على حلفائها، ولكن الـمصالحة الفل
 .الفيتوش األميركي واإلسرائيلي"

تأسيساً على ما تقدم لـم تتوفر حتى اآلن اإلرادة الفلسطينية الكافية للحوار وإنهاء االنقسام واستعادة 
مشهراً فوق األميركي ــ اإلسرائيلي سيفاً " الفيتو"الوحدة، ولـم تتوفر الحاضنة العربية، وال يزال 

رؤوس الجميع، وال تزال الرهانات الخاسرة الـمتبادلة سيدة الـموقف، ولكن هذا ال يعني ان العمل من 
اجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة يجب ان يتوقف، بل يجب ان يتواصل ويتعمق ويركز في هذه 

فاالنقسام مدمر . فرقاءالـمرحلة على بلورة تيار شعبي وسياسي فلسطيني ضاغط ومتعاظم على كل ال
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وال يستفيد منه سوى االحتالل وفئة صغيرة هنا وأخرى هناك بينما تتضرر منه األغلبية الساحقة من 
 .الفلسطينيين

ان الكرة اآلن أكثر من أي وقت مضى في ملعب الشعب الفلسطيني ويجب ان يتحرك لقذفها باالتجاه 
فلسطيني قادر على التحرك وقلب الطاولة على والشعب ال. الذي يحقق مصالحه وأهدافه وطموحاته

  !!!!وعندما يتحرك الشعب سيخضع الجميع إلرادته شاؤوا أم أبوا !! الالعبين
  

  ٢٦/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   ...اإلحباط الفلسطيني يزحف على جرافات .٣٨
 حافظ البرغوثي

تمر صحافي مشترك مع ظهر الثالثاء الماضي كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في مؤ
المفاوضات ستستمر ألنها الخيار «نظيره اإلسرائيلي شمعون بيريز، ومما ورد على لسان عباس أن 

هذا الكالم يعني أن الرئيس الفلسطيني يبدو متشائما من . "الوحيد، حتى لو لم نتوصل إلى اتفاق هذا العام
 .إمكانية التوصل إلى اتفاق خالل هذا العام

أيضا هاجم فلسطيني يقود جرافة، سيارات إسرائيلية في القدس، في ثاني عملية من نوعها وعند الظهر 
 .خالل شهر بعد العملية التي أسفرت عن مقتل ثالثة إسرائيليين إضافة إلى منفذ العملية

وليس بعيداً عن موقع العملية كان فلسطينيون يعتصمون في منزل في حي الشيخ جراح في القدس 
 منزال في الحي تحاول جماعة يهودية ٢٨د صدور أمر بإخالء المنزل، وهو واحد من بين المحتلة، بع

 وحدة سكنية، ما يؤدي إلى إغالق القدس العربية ٢٥٠السيطرة عليها إلقامة مشروع استيطاني يضم 
 .بأحياء استيطانية من جميع الجهات

ائما من الوضع السياسي ككل، وشكك في وفي مساء اليوم نفسه التقيت الدكتور سالم فياض الذي بدا متش
 ."إذا كنت زيات بيظهر على هدومك«إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام، وأورد مثال عاميا يقول 

إذا كان اإلسرائيليون معنيين بالسالم فلماذا يقومون بممارسات وإجراءات مناقضة لاللتزامات : وأضاف
عتداءات واالقتحامات في الضفة منذ بدء التهدئة في غزة بنسبة الواجب احترامها؟ ولماذا زادت وتيرة اال

  في المئة؟٥٠
ويعتقد فياض أن األسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للمستقبل الفلسطيني، فإذا لم يتم إنهاء حالة 

 .االنقسام وانفصال غزة عن الضفة، فإن القضية الفلسطينية مهددة باالندثار
صال غزة خططت له إسرائيل منذ البدء، أي منذ أن طرحت خطة االنسحاب انف«ويشرح ذلك بقوله 

األحادي من القطاع، وصارت تتحدث عن غزة ككيان منفصل ال التزامات عليها تجاهه، وقررت 
 ."االنفصال ضريبيا عنه، ومع األسف جاءت حركة حماس الحقا وأكدت هذا االنفصال

طر ترسيخ االنفصال، فهو يرى أن واقع االنفصال ال يتيح ولعل فياض أكثر الفلسطينيين حديثا عن مخا
للفلسطينيين تحقيق أي انجاز سياسي، ويتخذه اإلسرائيليون مبررا إلبراز صعوبة التوصل إلى اتفاق حول 
إقامة دولة فلسطينية، فهم يرددون دوما انه من المستحيل إقامة دولة دون أن تقوم السلطة بفرض سلطتها 

 .على غزة
لنأخذ المبادرة اليمنية التي أقرت في : فياض رؤيته إلنهاء االنقسام بشكل علمي بسيط، ويقولويطرح 

القمة العربية في دمشق، ونترك المواضيع الخالفية جانبا حتى نبحثها الحقا، ودعونا نتفق على إقامة 
ناء أجهزة أمنية حكومة مستقلة تتولى تسيير األمور، ثم نستدعي قوات عربية لتقوم بدورها في إعادة ب

 .وفرض القانون بموافقة من حماس وفتح
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وأثناء ذلك نتحاور ونحن في إطار سلطة واحدة بدال من الحوار في الخارج، وهذا كفيل بإعادة تمتين 
الموقف السياسي الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، ألن إسرائيل عمليا تريد اإلبقاء على الضفة الغربية 

 .ستيطانيا، وهذا يهدد باندثار القضية برمتهامستباحة لها عسكريا وا
كالم فياض ال يختلف عن كالم أبو مازن نفسه، أو كالم أي مواطن فلسطيني، ألن الممارسات 
اإلسرائيلية على األرض تؤكد ذلك وتثير اإلحباط وفقدان الثقة في السلطة نفسها، خاصة العمليات 

ية، وعرقلة جهود السلطة لفرض القانون واألمن في المدن اإلسرائيلية المتواصلة في أنحاء الضفة الغرب
 .٢٠٠٢، والتي كان يحظر على اإلسرائيليين دخولها قبل االجتياح في ربيع "أ«أو المناطق المصنفة 

ولعل هذا اإلحباط أدى في الضفة إلى ظهور عمليات من نوع جديد، أي عمليات فردية ينفذها فلسطينيون 
من أي تنظيم، مثل عملية الهجوم على مدرسة يهودية دينية متطرفة في ضد االحتالل دون توجيه 

 .القدس، واستخدام الجرافات في عمليتين، وكلها نفذها شبان من القدس المحتلة
واستخدام الجرافات في هذه العمليات يعود لكونها عمليات فردية غير منظمة، بل هو رد على االستخدام 

ات في هدم المنازل العربية في القدس، وإقامة الجدار وتجريف األراضي المدمر من قبل إسرائيل للجراف
 .واقتالع األشجار

فاإلسرائيليون هم أول من استخدم الجرافة في القتل، مثلما حدث مع ناشطة السالم األميركية راشيل 
كوري في رفح، حيث قتلتها جرافة عسكرية إسرائيلية وهي تحاول منع الجرافة من جرف وتدمير 

 .أرضي ومنازل الفلسطينيين في رفح
كما أن العمليات الفردية بدأت في القدس، مثل قيام شاب من غزة بحرف مسار حافلة ركاب إسرائيلية 
وإسقاطها في واد قرب القدس، وقيام شاب آخر بقتل ثالثة إسرائيليين طعنا بسكين في شارع يافا في 

عد زيارة شارون االستفزازية لساحة الحرم القدسي واندلعت االنتفاضة الثانية في القدس، ب. القدس
 .والمجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل إثر صالة الجمعة بعد يومين من الزيارة

فالقدس تبقى بارومترا لقياس . كما أن العمليات االستشهادية بدأت في القدس أيضا في أواسط التسعينيات
 وسياساته، وردود الفعل عادة تبدأ فردية ثم تتحول إلى مستوى التذمر والسخط واإلحباط من االحتالل

 .عمل منظم الحقا
وبعيدا عن هذا وذاك، يحتار حتى كبار الفلسطينيين في تفسير تصريح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود 

نحن لم نكن في يوم من األيام أقرب من اآلن للتوصل إلى «أولمرت، والذي يكرره دوما ويقول فيه 
هذا الكالم يثير حيرة الرئيس الفلسطيني الذي يجتمع دوريا مع أولمرت، ويثير ! "ع الفلسطينييناتفاق م

 .حيرة المحللين أيضا
لكن هل ثمة أساس ألقوال أولمرت؟ يعتقد بعض الفلسطينيين أن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد 

انتقلت حتى واشنطن، بهدف صياغة قريع ونظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني، يجريان محادثات سرية 
ورقة إعالن مبادئ قبل نهاية والية الرئيس بوش، وهذه الورقة تحدد خطوط حدود الدولة الفلسطينية 
وترحل بقية المواضيع إلى مرحلة ما بعد بوش، أي أنها مجرد همزة وصل حتى ال يقال إن المفاوضات 

اوضات السرية التي جرت في أوسلو وامتازت ويذكر أن قريع هو عراب المف. التي رعاها بوش فشلت
  بسرية مطلقة إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأنها، فهل ثمة طبخة في األفق؟
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