
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فتح حركة من عنصر ١٠٠رطة الحكومة المقالة تعتقل أكثر من ش: تفجير شاطئ غزة
   ويؤكد عدم تخليه عن وحدة األراضي باعتقاالت داخلية غزة ألفراد من فتحعباس يندد 

  "يا ثوار الفتح"كتائب العودة تتبنى التفجيرات وتلفزيون فلسطين يبث : الشرق األوسط
  وتقرر عقد لقاءات فصائلية عاجلة تدين تفجير غزة الفصائل: غزة

  م وحل الدولتيناستمرار االستيطان يقضي على فرص تحقيق السال: األحمد
   على ممارساتها ضد الفلسطينيين"إسرائيل"حتجاج أميركي لدى ا

:  خالل تـشييع الـشهداء     الزهار
مجزرة الـشاطئ لحظـة فارقـة       
وعلى الجميع أن يحدد موقفه من      

  القتلة
 ٣ص ... 

 ٢٧/٧/٢٠٠٨١١٥١ األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٥١ :        العدد                  ٢٧/٧/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٥   فتح حركة من عنصر ١٠٠رطة الحكومة المقالة تعتقل أكثر من ش:  غزة شاطئتفجير .٢
 ٥    ويؤكد عدم تخليه عن وحدة األراضي الت داخلية غزة ألفراد من فتحباعتقاعباس يندد  .٣
 ٥   حكومة هنية لعناصر من فتح على خلفية تفجير شاطئ غزة عتقاالتتدين ا" التنفيذية" .٤
 ٦  ن في انفجار الشاطئ عادلة وحازمة بحق المتورطيسننفذ أحكاماً: الحكومة المقالة .٥
 ٦   على حماس ورفض انجرار فتح لمعارك جانبيةشن هجوماًي: رئيس ديوان الرئاسة .٦
 ٦ لقاء بين عباس ومبارك اليوم في القاهرة .٧

    
    :المقاومة

 ٧  وتقرر عقد لقاءات فصائلية عاجلةغزة  تدين تفجير الفصائل: غزة .٨
 ٨  "يا ثوار الفتح"كتائب العودة تتبنى التفجيرات وتلفزيون فلسطين يبث : الشرق األوسط .٩
 ٩  د الحركة بالردتهد" كتائب األقصى"فتح ترفض اتهامات حماس و: تفجير غزة .١٠
 ٩  تهديدات كتائب األقصى باستهدافنا في الضفة ليست غريبة في ظل التنسيق األمني": حماس" .١١
١٠  توفر الغطاء اإلعالمي لمنفذي مجزرة شاطئ غزة" فتح: "الرقب .١٢
١٠  فتح وحماسء التصعيد بين نائب عن فتح يدعو الجتماع عاجل في غزة إلنها .١٣
١٠  استمرار االستيطان يقضي على فرص تحقيق السالم وحل الدولتين: األحمد .١٤
١١  في الخليل بعد اشتباك مع قوات االحتالل" القسام"شهيد من  .١٥
١١  حقوقية ومؤسسات فصائلالفتح تحقيق باطالع و الى المجدالوي يدع .١٦
١٢   حماس تتهم جريدة األيام بعدم الحيادية في تغطية انفجار الشاطئ .١٧
١٢ "إحياء ذكرى هدم الخالفة"حزب التحرير يحذر السلطة من منع مسيرات : الضفة .١٨
    

    :لياإلسرائيالكيان 
١٢ سعى للتأثير على مضمون تقرير المخابرات األميركية المقبل بشأن إيران: نازياشك .١٩
١٣  باراك يتوجه إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين األميركيين .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٣   من مالبسهم أسرى جلبوع على التعرياإلحتالل يجبر .٢١
١٣  "بيت أمر" آخرين خالل مواجهات في ٨ مواطنين وتعتقل ٤قوات االحتالل تصيب  .٢٢
١٣  حملة إسرائيلية لهدم مئات المنازل في القدس بحجة عدم الترخيص .٢٣
١٣  إحباط وتدهور معيشي وغالء فاحش بعد خمسة أسابيع على التهدئة في غزة .٢٤
١٤  محكمة إسرائيلية تخفض عامين من محكومية أسيرين من طمون .٢٥
١٤  سر فلسطينية عن القدسمفكرون يوثقون أوراق ُأ .٢٦
١٤  عتصام في بيت لحم تضامناً مع األسرىإ .٢٧
   

   : األردن
١٤ "إسرائيل"اعتصام إلطالق أسرى األردن في  .٢٨
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   :عربي، إسالمي
١٥  تعزيزات امنية مصرية على طول الحدود مع غزة .٢٩
   

   :دولي
١٥  على ممارساتها ضد الفلسطينيين"إسرائيل"حتجاج أميركي لدى ا .٣٠

   
    :حوارات ومقاالت

١٥  ياسر الزعاترة ... تفجيرات غزة ومن يقفون وراءها .٣١
١٦  أحمد الحيلة... وأولويات المرحلة.. حماس .٣٢
١٨  نواف الزرو...!!الجرافات والتهدئة واحتماالت االنتفاضة الثالثة؟ .٣٣
١٩  عريب الرنتاوي...انسداد فرص المصالحة يفتح الطريق لحرب التصفيات :لفلسطينيونا .٣٤
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
   مجزرة الشاطئ لحظة فارقة وعلى الجميع أن يحدد موقفه من القتلة: خالل تشييع الشهداءالزهار .١

 محمود الزهار، أكد النائب في المجلس       .أن  د  : غزةمن   ٢٦/٧/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر
) ٢٥/٧(أن مجزرة شاطئ غزة التي ارتكبت مساء الجمعة         " حماس"التشريعي والقيادي البارز في حركة      

  ". الفلسطينية–في العالقات الفلسطينية تشكل لحظة فارقة "
على هامش مشاركته في مـسيرة تـشييع        ) ٢٦/٧ (]أمس [وأعلن الزهار في تصريحات له اليوم السبت      

" معلومات ومعطيـات  "شهداء المجزرة التي نفذها فلول التيار االنقالبي الهارب إلى رام اهللا التوصل إلى              
استشهاد خمسة من قادة ومجاهدي كتائب القـسام إضـافة          عن االنفجار الذي وقع يوم أمس وأسفر عن         

  .لطفلة صغيرة
تحت أيدينا معلومات ومعطيات سنوظفها في الكشف عن الخلية ومالحقتها ولن تأخذنا بهم             : "وقال الزهار 

  ".رحمة
لحظة فارقة على الجميع أن يحدد فيها موقفه من هـؤالء           "على أن هذه    " حماس"وشدد القيادي البارز في     

  ".آليات التعامل مع هؤالء ستختلف"، مؤكداً أن "تلةالق
بأن تحدد موقفها بوضوح، مؤكداً أن الحكومة في غزة سـتقدم األشـخاص             " فتح"وطالب الزهار حركة    

المتورطين في هذه الجرائم للعدالة ولن ترحمهم، كما دعا الفصائل إلى أن تحدد موقفها في هذه اللحظـة                  
  ". محاولة تبرير الجرائم التي تقترفها هذه الفئات المراقةألنه لم يعد مقبوالً"لفارقة 

، التابع لرئاسة السلطة في رام اهللا، عنـدما         "فلسطين"المسمى  " تلفزيون إسرائيل السابعة  "وأكد الزهار أن    
يتبنى هذه العمليـة ويـشيد      "على خلفية صور الشهداء والمجزرة هو بذلك        .." يا ثوار الفتح    "بث أغاني   
  ".مشاهد القتل التي حدثت لن يتم السماح بتكرارها" مشدداً على أن ،"بمنفذيها

ينفذون سياسة االحتالل في اغتيال المجاهدين والمقاومين فمـن يعجـز           "وأشار إلى أن هؤالء المجرمين      
  ".االحتالل عن النيل منه يتم تكليف هذه الفئات المارقة بالقيام بهذه المهمة القذرة

في المسيرة التي خرجت مـساء    قد شاركوا   " حماس"لمواطنين وأنصار حركة     عشرات اآلالف من ا    وكان
  .تنديداً بمجزرة شاطئ غزة) ٢٦/٧(السبت 
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في كلمـة لـه أمـام       " حماس"وقال فتحي حماد النائب في المجلس التشريعي والقيادي البارز في حركة            
)  الوزراء الصهيوني إيهـود    رئيس(عليهم أن يختاروا بيننا وبين      "المسيرة التي خرجت شمال قطاع غزة       
  ".أولمرت ولو انضموا ألولمرت سنبيدهم

انقسم الناس إلى فسطاس الحق وفسطاس الباطل، وشـهداؤنا فـي           : "وواصل حماد حديثه الغاضب قائالً    
، في إشارة واضحة عن التيار الخياني واالنقالبي في حركـة           "الجنة وقتالهم في النار وإن تكلموا العربية      

  ".فتح"
 النائب في المجلس التشريعي وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بمالحقـة القتلـة وتقـديمهم                وطالب

نطالب باسم حماس والقسام واألحرار ونقول لوزير الداخلية أن يالحق القتلـة وتقـديمهم              "للعدالة، وقال   
  ".للعدالة وإعدامهم في ساحات غزة

ن نسمح لالستسالميين ليجرونا لبوش واالستـسالم أو        ل: "، وقال "فتح"ووجه حماد رسالة واضحة لقيادات      
بيع الوطن أو أن نتخلى عن الثوابت وكل من يقف في طريقنا سنسحقه كان من كان، ولن يكون هنـاك                    

  ".اعتبارات
رسالة تطمين لعوائل الشهداء الخمـسة بـأن تقـر أعيـنهم وأن مالحقـة          " حماس"كما وجه القيادي في     

  .ون عقابهمالمجرمين ستستمر وسوف ينال
قال في تصريحات للصحفيين في غزة      أن الزهار   :  د ب أ   عنغزة   من   ٢٧/٧/٢٠٠٨الدستور   وأضافت

نحن ال تأخذنا شفقة أو رحمة بمرتكبي جريمة تفجير مجموعة من الشبان على شاطئ بحر غزة مـساء                  "
ن أو حتـى    الجمعة وسنعمل في إطار القانون على القصاص من القتلة والمخططين دون شـفقة بالـسج              

  ".باإلعدام
  أنصار حركـة حمـاس      أن : محمد البابا   عن مراسلها من غزة    ٢٧/٧/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    ونشرت
 في غزة شهداء انفجار الشاطئ الذي أودى بحياة خمسة من نشطاء القسام وطفلة لم تبلغ الـسابعة                  شيعوا

  .من العمر أثناء عودتهم من رحلة بحرية على شاطئ غزة
ركون في مسيرة التشييع هتافات منددة بحادث التفجير، مطالبين وزارة الداخليـة والحكومـة              وردد المشا 

  .المقالة بالضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه في الحادث
واتهم النائب خليل الحية القيادي في حركة حماس، حركة فتح بالوقوف خلف هذا التفجير، وقال في كلمة                 

وطالـب الحيـة     ".حركة فتح تقف خلف هذا العمل اإلجرامي      "واح الشهداء، ان    قبل أداء الصالة على أر    
أول مـن   " تعيد األمن بعدما سرقه حفنـة عمـالء       "باسم عوائل الشهداء والجرحى، الحكومة المقالة، بأن        

" أبنـاء حمـاس   "وطالب الحية    .أمس، مشددا على ضرورة إيقاع أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجريمة         
من الحيطة والحذر، داعياً كتائب القسام إلى حماية مقاوميها من االحتالل وأعوانه، ولفت إلى              بأخذ المزيد   

  ".ورود معلومات مؤكدة لمخططات للمنفلتين الغتياالت وزرع عبوات في غزة"
إن اعتبـار المقاطعـة     : حادث التفجير عبر بيان، وقال    " فتح"وأشار في كلمته، إلى تبني إحدى تشكيالت        

خلـف  " فتح"يؤكد وقوف أشخاص في     " حماس"ي رام اهللا أن الحادث نتيجة تصفيات داخلية في          السوداء ف 
  .الحادث

ضمن مسلسل إرهابي مـنظم     "حلقة  " مجزرة البحر "واعتبر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة،        
ار القـرارات   بإصـد "، مطالباً خالل كلمة له في مسيرة التشييع وزير الداخليـة المقـال              "لتركيع الشعب 

واإلجراءات الالزمة لحماية المواطنين ومالحقة المخربين وتقديمهم للمحاكمة وكشف نتائج التحقيق أمـام   
ضرورة وقوف الجميع وقفة رجل واحد ومحاربة الفئـة التـي تحـاول التالعـب               "وأكد بحر    ".الشعب

  ".باالستقرار والهدوء الذي ساد قطاع غزة على مدار أكثر من العام
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  فتح حركة من عنصر ١٠٠ المقالة تعتقل أكثر من الحكومةشرطة : زةغ شاطئ فجير ت .٢

شنت األجهزة األمنية والشرطية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة فـي          :  )وكاالت( -  حامد جاد  -غزة
قطاع غزة، حملة اعتقاالت ومداهمات لمنازل مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، أسفرت عن              

الذي " تفجير الشاطئ " من كوادر وعناصر حركة فتح، وسيطرت حماس في أعقاب           ١٠٠عتقال أكثر من    ا
وقع ليل أول من أمس وأسفر عن مقتل عدد من عناصرها، على مؤسسات تابعة للرئاسـة الفلـسطينية،                  
واستولت على مقار محافظات قطاع غزة التي كانت تمثل حتى يوم أمس آخر رمز من رموز مؤسسات                 

  .  لسلطة في القطاع كما استولت على مقر مرجعية حركة فتحا
أعلنت الشرطة المقالة على لسان الناطق باسمها إسالم شهوان حالة االستنفار العام في صفوف عناصرها               

 وتوعد بإلقاء القبض على مدبري      ،مؤكدا أن الشرطة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذة التصرفات الحمقاء          
  ".الل ساعاتهذة االنفجارات خ

 أفراد من المـشتبه بتـورطهم فـي         ١٠أعلن أيهاب الغصين المتحدث بإسم الداخلية المقالة عن إعتقال          و
التفجيرات المذكورة مشيرا الى انه تم إقتحام عدد من المؤسسات التي يشتبه بوجود سالح ومتفجرات بها                

 شخصاً،  ١٦٠طة المقالة بلغ نحو     علما أن مصادر حقوقية مطلعة أعلنت أمس أن عدد من اعتقلتهم الشر           
  .جرى احتجازهم والتحقيق معهم في مجمع السرايا بمدينة غزة

  ٢٧/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   ويؤكد عدم تخليه عن وحدة األراضي باعتقاالت داخلية غزة ألفراد من فتح يندد عباس .٣

 وحدة األراضي الفلسطينية عن" يتخلي"أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن  : وكاالت–رام اهللا 
وندد . والعمل على إنهاء االنقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرار معاناة مواطنيه

من اقتحام مكاتب "ناطق باسم عباس في بيان صحفي، بممارسات حركة حماس في قطاع غزة 
ية، ومنها مكتب الدكتور زياد المحافظات ومقراتها وتخريبها وسلبها، إضافة إلى مكاتب شخصيات وطن

واتهم الناطق حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف يونيو من العام الماضي، ". أبو عمرو
ال تريد العودة عنه أو العودة إلى الصف الوطني، رغم دعوة الرئيس "وأنها " انقالبها"باإلمعان في 

  ". لحصار والعزلةللحوار الوطني الشامل إلنقاذ قطاع غزة ومواطنيه من ا
  ٢٧/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
    لعناصر من فتح على خلفية تفجير شاطئ غزةحكومة هنية عتقاالتتدين ا" التنفيذية" .٤

في الوقت الذي تدين فيـه التفجيـرات التـي          " أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انه        - وفا -رام اهللا   
  فإنها تستنكر أشد االستنكار قيـام ميليـشيات حمـاس          وقعت في غزة وأودت بحياة عدد من المواطنين،       

 بإغالق المحافظات وطرد الموظفين، وكذلك إغالق العديد من المؤسسات الوطنية واعتقال            ]حكومة هنية [
أعداد كبيرة من المواطنين، بذريعة المسؤولية عن هذه التفجيرات، مع العلم أن سوء اسـتخدام الـسالح                 

التفجيرية من قبل ميليشياا حماس، يؤدي يوميا إلى وقوع الضحايا مـن بيـنهم              والعبوات الناسفة والمواد    
وأسرهم أو المواطنون الذين يسكنون بجوار مكاتب ميليشياا حماس أو أفرادها الذين يحولون بيوتهم إلى               

  ".مخازن للسالح وتصنيع العبوات والمتفجرات
ماس المـسؤولية الكاملـة عـن هـذه         وهي تحمل حركة ح   "وقالت اللجنة في تصريح صحفي امس انها        

التفجيرات، تعتبر إغالق المحافظات والمؤسسات الوطنية عمال خطيرا يستدعي من جميع األشقاء العرب             
اتخاذ موقف موحد من هذا االنقالب األسود وتداعياته الخطيرة وإجراءاته ضد شعبنا والتي لن تؤدي إال                
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لقد حان الوقت لوضـع حـد لهـذه         "وتابعت  ". ائيليإلى إضعاف صمود شعبنا في وجه االحتالل اإلسر       
 .ةالممارسات الالمسؤولة التي ينفذها االنقالبيون في غز

  ٢٧/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
   عادلة وحازمة بحق المتورطين في انفجار الشاطئسننفذ أحكاماً: الحكومة المقالة .٥

المتورطين في تفجير شاطئ غـزة       أوعزت الحكومة المقالة ألجهزتها األمنية بسرعة الكشف عن          -غزة
وأكدت الحكومة المقالة فـي     .  مواطنين بينهم خمسة من كتائب القسام      ٦أمس األول والذي أدى الى مقتل       

أحكامـا عادلـة    "اجتماع طارئ عقدته أمس لبحث تداعيات التفجيرات األخيرة في القطاع انهـا سـتنفذ               
وا عبرة لكل من تسول له نفسه التجـرؤ علـى   وحازمة بحق من يثبت تورطهم في انفجار الشاطئ ليكون    

انها في  "ووجهت الحكومة المقالة اتهاما غير صريح لحركة فتح والسلطة الوطنية قائلة             ،   الدم الفلسطيني 
الوقت الذي تؤكد فيه على حرية العمل السياسي فإنها تفرق بين العمـل الـسياسي والعمـل االجرامـي              

واتهمـت  ". واعطائها الغطاء التنظيمي  ) األول( الذي وقع يوم أمس      والتخطيط لعمليات ارهابية من النوع    
المواقع االلكترونية ووسائل االعالم التابعة لحركة فتح وتلفزيون فلـسطين باالحتفـال            "الحكومة المقالة   

الى اتخاذ مواقـف حاسـمة ورفـع        "ودعت الحكومة المقالة الفصائل     . التي وقعت أمس األول   "بالهجمات
التفريق بين سالح المقاومـة     "مشددة على   " مي عن أي جهة يثبت تورطها في هذه األعمال        الغطاء التنظي 

 ."وسالح الفوضى والفلتان
  ٢٧/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  شن هجوما على حماس ورفض انجرار فتح لمعارك جانبيةي: رئيس ديوان الرئاسة .٦

بنا سيواصل نـضاله حتـى احقـاق         اكد الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة ان شع         -بيت لحم   
حقوقه المشروعة وعودة القدس عاصمة لدولتنا المستقلة وحل قضية الالجئين حال عادال وفقـا للقـرار                

واضاف الحسيني في كلمة القاها أمس في مهرجان حاشد نظمته حركة فتح في اسـتاد الخـضر                 . ١٩٤
 التحريرال تفاوض اسرائيل مـن أجـل        ان منظمة " الدولي لتكريم طلبة التوجيهي في محافظة بيت لحم         

اذا فشلت المفاوضات فلن يكون هناك أي لوم علينا، من قبل           "وتابع  ". المفاوضات، وال نريد حال بأي ثمن     
ان ما فعلته حماس يستهدف     " وقال  . وهاجم الحسيني حركة حماس     ". العالم اذا لجأنا الى خيارات صعبة     

رغم ما حدث في قطاع غزة مـن        "وتابع  ". الل االسرائيلي حرف النضال عن العدو االساسي وهو االحت      
اال اننا في حركة فتح لن نرد، اال على         ) في اشارة الى حماس   ( قبل عصابة علي بابا واألربعين حرامي         

 ". العدو األساسي، ولن ننجر الى معارك جانبية
  ٢٧/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  لقاء بين عباس ومبارك اليوم في القاهرة .٧

ي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم، الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة يلتق
وسيبحثان تنسيق الجهود الستضافة مصر للحوار الوطني الفلسطيني خالل األسابيع المقبلة، والمفاوضات 

ى بحث  الفلسطينية أيضاً عل-ومن المقرر أن تركز المباحثات المصرية . اإلسرائيلية الفلسطينية
وسيبحث عباس  .األوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تتطرق إلى إجراءات فتح معبر رفح

، المزمع عقده في العاصمة األمريكية ) الفلسطيني- اإلسرائيلي-األمريكي(ومبارك االجتماع الثالثي 
 .واشنطن نهاية الشهر الجاري

 ٢٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  قرر عقد لقاءات فصائلية عاجلةوت تدين تفجير غزة الفصائل: غزة .٨
بدأت الفصائل والقوى تحركات عاجلة إلنقاذ الوضع في قطاع غزة من التدهور بعد جملـة                :حسن جبر 

  .التفجيرات التي شهدتها مدينة غزة، أول من أمس
وقررت فصائل سياسية مختلفة بدء تحركات ولقاءات ميدانية عاجلة من أجل الوقوف على حقيقـة مـا                 

  .جيرات، محذرة من انعكاسات ضارة على مجرى الحوار الوطنيجرى من تف
قالت ثالثة فصائل يسارية سارعت لعقد اجتماع عاجل، صباح أمس، لتدارس ما جرى مـن تفجيـرات،                 
أنها قررت التحرك العاجل مع مختلف األطراف للوقوف على خلفية ما جـرى وتقـديم مرتكبيـه إلـى                 

ب السياسي للجبهة الشعبية، إن ممثلـين عـن الجبهتـين الـشعبية             وقال كايد الغول عضو المكت     .العدالة
بمدينة غزة، لتدارس   " الشعبية"والديمقراطية وحزب الشعب عقدوا اجتماعا عاجال، صباح أمس، في مقر           

  .التطورات الناجمة عن التفجيرات التي حدثت في مدينة غزة
  .بيها، داعية إلى الكشف عمن يقف وراءهاأن الفصائل أدانت التفجيرات ومرتك" األيام"وأكد الغول لـ 

القوى الثالث ستدعو إلى اجتماع عاجل لخلية األزمة للوقوف على المعطيات التي لـدى حركـة                : وتابع
حماس بشأن التفجيرات، إلى جانب إطالع خلية األزمة على الجهود التي تبذلها القوى من أجل وقف مـا               

  .يجري
التعدي على الحريات والممتلكات العامة والمقار، الفتا إلى أن هـذا           وأوضح الغول أن المجتمعين أدانوا      

  .األمر من شأنه أن يعطل الجهود الجارية إلنهاء االنقسام
إن القوى الثالث اتفقت على عقد لقاء مع حركة الجهاد اإلسالمي للتوافق على تحـرك مـشترك                 : وقال

  .يرات وردود فعل حركة حماسوالتنسيق من أجل محاصرة التداعيات التي نجمت عن التفج
كما قررت القوى الثالث عقد لقاءات منفصلة مع حركتي حماس وفتح لمحاصرة أيـة تـداعيات سـلبية                  

  .للتفجيرات
إن القوى الثالث اتفقت على تنظيم فعالية جماهيرية يوم الثالثاء القادم في باحـة الجنـدي                : وقال الغول 

تؤكد رفض الجماهير للتفجيرات ومن يقـف خلفهـا، إلـى       المجهول بمدينة غزة، من أجل توجيه رسالة        
  .جانب رفض ردود الفعل التي طالت مؤسسات وأشخاصا

بدوره، قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إن الفصائل الثالثة أدانت التفجيرات              
  .واعتبرتها ناجمة عن فوضى وفلتان وعبث في االستقرار واألمن

أن الفصائل دعت إلى معالجة الوضع بحكمة وروية بعيدا عن ردود فعل انفعالية،             " األيام"لـ  وأكد ناصر   
  .مشيرا إلى رفض الفصائل أية محاوالت للعبث باألوضاع الداخلية

  .ودعا إلى العمل على سيادة القانون وإنهاء هذه الحالة الشاذة واالنقسام
 وطنية للتحقيق في هذه التفجيرات، والكـشف عـن          بدورها، دعت هيئة العمل الوطني إلى تشكيل لجنة       

وأدانت التفجيرات التي وقعت وأدت إلى سـقوط         .دوافعها أمام المأل وإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبيها       
  .ضحايا وجرحى، وعودة نهج التحريض واالتهامات والتشكيك وتوتير المناخات الداخلية

ة الوطنية عن رفضها للتفجيرات التي حدثت في قطـاع          وفي السياق نفسه، عبرت لجنة الوفاق والمصالح      
  .غزة، مؤكدة أن مثل هذه األعمال من شأنها إدخال البالد في حالة من الفوضى وتعزيز الفلتان األمني

إن التفجيرات التي حدثت ذات أبعاد خطيرة ومن شأنها تعزيز االنقـسام            : وقالت في بيان أصدرته، أمس    
ودعت اللجنة الحكومـة إلـى       .م الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية     الداخلي ووضع العراقيل أما   

  .اتباع اإلجراءات القانونية وعدم تجاوزها
في بيان أصدرته، أمس،  وزارة الداخلية المقالة بالتحقيق في حوادث            كما طالبت حركة الجهاد اإلسالمي    

  .عابثين والكشف عنهم حسب الشرع والقانونالتفجيرات واالعتداءات، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بردع ال
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إن محاولة إغراق القطاع في دوامة الفتنة والفلتان األمني جـزء مـن مخططـات وسياسـات                 : وقالت
وطالبت الجميع بتضييع الفرصة     .االحتالل، وبالتالي فإن من يساهم في ذلك إنما يخدم االحتالل وأعوانه          

  .على االحتالل والعودة للوحدة الوطنية
ن جهتها، أدانت الجبهة الديمقراطية بشدة حوادث التفجيرات التي استهدفت مواطنين أبرياء، مؤكـدة أن           م

  .االعتداءات تسيء إلى الشعب ونضاله، وتساهم بشكل كبير في استمرار فقدان المواطن لألمن واألمان
 للمحاكمة وإنـزال أقـسى      وطالبت األجهزة األمنية المعنية بغزة بمالحقة الجناة والقبض عليهم لتقديمهم         

واعتبرت الجبهة مثل هذه األعمال تصب في دائرة الفلتان األمنـي والفوضـى،              .درجات العقوبة بحقهم  
  .وتعمل على إضعاف صمود المجتمع في مواجهة العدوان والحصار واالحتالل

هدفت مدنية غـزة،    الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية، عمليات التفجير التي است        " أبو مجاهد "وأدان  
ودعا األجهزة األمنية في غزة إلى مالحقة العابثين والكشف عـن            .واصفا الحادثة بالغريبة عن المجتمع    

الذين يقفون وراء تلك التفجيرات، خاصة الجريمة النكراء على بحر غزة، ومحاسـبتهم بـشكل يـردع                 
حـوادث  " أبو مجاهـد  "واعتبر   .غيرهم، ويشكل ضمانة حقيقة لمجتمع المقاومة في قطاع غزة المحاصر         

  .التفجيرات محاولة من أجل زعزعة المقاومين وإرباكهم ولفت انتباههم عن عدوهم الحقيقي
إلى ذلك، قال حزب الشعب الفلسطيني إن التفجيرات تهدف إلى زيادة حدة التوتر واالحتقـان الـداخلي                 

حذر واليقظة وتحمل المسؤولية الوطنيـة      وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع ال        .وتعميق االنقسام 
  .واألخالقية، والعمل بأسرع ما يمكن إلنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

وأدانت جبهة النضال الشعبي جرائم القتل في غزة، واعتبرت أن المـستفيد األول مـن هـذه الجـرائم                   
وقال محمود الزق سكرتير جبهة النـضال        .ةاالحتالل من خالل تعزيز االنقسام وتوتير األوضاع الداخلي       

إن الجبهة ترى في هذا السياق ضرورة التحلي بـالروح الوطنيـة والمـسؤولية              : الشعبي في قطاع غزة   
العالية في التعاطي مع ما يجري من أحداث مشبوهة، داعية إلى وقـف حملـة االعتقـاالت العـشوائية                   

  .والمداهمات الليلية لمنازل المواطنين
زق أن المخرج الوحيد من هذه الحالة يكمن في االستجابة لنداء الحوار الوطني الشامل بما يعـزز            وأكد ال 

  .فرص تحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام
من جهة أخرى، طالب مصدر مسؤول في جبهة التحرير الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايـدة                

  .للعدالةللكشف عن مالبسات التفجيرات وتقديم من يقف خلفها 
إنه ينظر إلى التفجيرات بخطورة بالغة، مؤكدا أنها        : في قطاع غزة  " فدا"بدوره، قال االتحاد الديمقراطي     

الجهات كافة بالتريث في إطالق التصريحات      " فدا"وطالب   .ال تخدم سوى االحتالل ومخططاته العدوانية     
  .التي من شأنها أن تؤثر على وحدة النسيج االجتماعي

  ٢٧/٧/٢٠٠٨فلسطينية األيام ال
  
  "يا ثوار الفتح"كتائب العودة تتبنى التفجيرات وتلفزيون فلسطين يبث : الشرق األوسط .٩

نقلت مواقع حماس بيانا باسم كتائب العودة تتبنى فيه :  صالح النعامي، كفاح زبون، غزة– رام اهللا
سل االنتقام مستمر وسنعود مسل"وقالت الكتائب في بيان لها حمل عنوان . مسؤولية التفجيرات في غزة
نزف لكم بشرى استهداف احد ابرز مجرمي القسام وهو عمار مصبح، ": "إلى غزة عاجالً أم آجالً

واستهداف نجل خليل الحية أحد أبرز قيادات التيار االنقالبي، الذي كان يشارك في إصدار األوامر بقتل 
كما أعلن البيان عن استهداف . د تعبير البيان، على ح"وتصفية أبنائنا ونقول بأن دوره سيأتي بعد حين

المفتي العام لحركة االنقالبيين وميليشياتهم السوداء مروان أبو راس، الذي كان يصدر الفتاوى بقتل "
وكان تلفزيون  .ولم يتسن التأكد من صحة البيان". وذبح أبنائنا بدم بارد ومن دون أي رحمة وال شفقة
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واعتبرته حماس في بيان رسمي، . ،"يا ثوار الفتح"اغنية  ور للهجوم مساء الجمعة مع صفلسطين بث
 . دليال قاطعا على تورط فتح

  ٢٧/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  د الحركة بالردتهد" كتائب األقصى"فتح ترفض اتهامات حماس و: تفجير غزة .١٠

 االتهامـات  رفضت" فتح"حركة أن    :  محمد يونس  عن مراسلها رام اهللا    من ٢٧/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
في قطاع  " فتح"وقال احد ابرز قادة     . بالمسؤولية عن التفجيرات في غزة    " حماس"التي وجهتها اليها حركة     

تعجلت في توجيه االتهام لحركته، مـشيرا الـى ان هـذه            " حماس"ان  " الحياة"غزة ابراهيم ابو النجا لـ      
نطالـب بلجنـة تحقيـق      : "واضاف". جاءت حتى قبل اجراء اي تحقيق جدي في التفجيرات        "االتهامات  

نحن مع التحقيق ومع معاقبة اي شخص يثبت ضلوعه في هذه التفجيرات، لكننا ال نقبل توجيـه                 . محايدة
ان ما يحدث يؤلم فتح ألنها ضد اي استهداف ألي فلـسطيني، فمـا جـرى هـو                  : "وتابع". االتهام لفتح 

نها وقفت تاريخيا ضد اي عمل ينـال مـن اي           استهداف للدم الفلسطيني، وفتح ال يمكنها ان تقبل ذلك أل         
  ".فلسطيني
تحذر من تضليل الشارع الفلسطيني بإلصاق التهم بأبنائها، اذ ال عالقة للحركة "في بيان انها " فتح"وقالت 

واصدر مكتب الرئيس محمود عباس الذي ". ال من قريب وال من بعيد بهذه الخالفات الداخلية في حماس
ان حماس تقوم، مستغلة أماكن العبادة للترويج وكيل االتهامات لمسؤولي فتح، "ال فيه ، بيانا ق"فتح"يرأس 

  ".بما يؤكد ان حماس تحاول ان تغطي على الصراعات الداخلية في ما بينها
ضد " رد قاس على جرائمها"بـ " حماس"في الضفة الغربية " كتائب االقصى"من جهة اخرى، هددت 

زكريا الزبيدي في بيان " كتائب االقصى"وقال القيادي البارز في . ع غزةفي قطا" فتح"قيادات وكوادر 
كتائب االقصى سترد بشكل قاس ولن تصمت او تبقى مكتوفة االيدي "نسخة منه إن " فرانس برس"تلقت 

ننظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد : "واضاف". ضد الجرائم التي ترتكبها حركة حماس في قطاع غزة
كتائب : "وتابع. الرئيس عباس" تهدف نسف جهود الحوار والمصالحة التي دعا إليهاالخطير الذي يس

وختم قائال إن ". االقصى تطالب عباس باصدار مرسوم يعتبر حماس حركة متمردة خارجة على القانون
  ".اننا لن ننتظر كثيرا للرد على هذه الجرائم"وهدد بـ " حماس الضفة هي جزء من االنقالب والتمرد"
الرسمي باسم  أن الناطق   :  ماهر إبراهيم  عن مراسلها    غزة من   ٢٧/٧/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية    ضافتوأ

بهـذه  " فـتح " التفجيرات، نافيا في الوقت نفسه أي عالقـة لحركـة             دان أحمد عبد الرحمن  " فتح"حركة  
أن كثيـرا مـن   الرأي العام على علم أكيد ومن واقع التجربة المـرة،  "وأكد عبد الرحمن أن   .التفجيرات

التعقل والتصرف بمسؤولية   "إلى  " حماس"، داعياً   "التفجيرات التي وقعت في الماضي القريب كانت داخلية       
  ".وطنية

 حملة إغالق لمقـر المحافظـات وإغـالق         حكومة هنية وندد عبد الرحمن بشن األجهزة األمنية التابعة ل       
بالمسؤولية عن هـذه    " فتح"يانات التي تتهم    واعتقال عشرات ومئات في القطاع، وإصدار الب      " فتح"مكاتب  

  .التفجيرات المدانة
  
  تهديدات كتائب األقصى باستهدافنا في الضفة ليست غريبة في ظل التنسيق األمني": حماس" .١١

المركـز الفلـسطيني    " في تصريح خاص أدلى به لـ        ، الناطق بإسم حماس،   قال سامي أبو زهري   : غزة
ديدات حركة فتح وكتائب األقصى لن تحول دون بذل كل جهد ممكن            ته): "٢٦/٧(مساء السبت   " لإلعالم

جرائم فتح  "وأشار إلى أن     ".لتوقيف القتلة والمجرمين الذين استباحوا دماء األطفال والمدنيين والمجاهدين        
واألجهزة األمنية التابعة لها ضد حركة حماس في الضفة لم تتوقف طوال الفترة الماضية حتى تعلن مثل                 

اليوم على سبيل المثال هناك عشرات المعتقلين مـن         : "وأضاف أبو زهري   ".هديدات عن استئنافها  هذه الت 
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، مؤكداً في الوقت ذاته أن      " من مدينة نابلس لوحدها    ٣٩أبناء الحركة على أيدي قوات عباس وفتح بينهم         
به بهـم   التوقيفات المحدودة التي جرت في غزة هي ال عالقة لها بحركة فتح إنما تجـري ضـد مـشت                  

 .وأشخاص أوقفوا في السابق في أحداث مشابهة باءت بالفشل
  ٢٦/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  توفر الغطاء اإلعالمي لمنفذي مجزرة شاطئ غزة" فتح: "الرقب .١٢

في ظل  "في محافظة خان يونس أنه      " حماس"أكد حماد الرقب، الناطق اإلعالمي باسم حركة        : خان يونس 
بقت في قطاع غزة، والتي ألقي القبض فيها على مجموعات مختلفة كانت تستهدف األمن              الحوادث التي س  

واالستقرار الفلسطيني، واكتشاف أن معظم هذه المجموعات ترتبط ارتباطاً وثيقا بأزالم المقاطعة، الـذين              
دفاع عـنهم   قاموا بعمليات تخريبية ألحقت أضراراً بالكثير من المؤسسات والمنشئات، تسعى فتح اليوم لل            

  ".بكل السبل
تحاول حركة فتح التهويل مـن      "وقال الرقب خالل لقاء مفتوح نظمته رابطة علماء فلسطين بخان يونس            

أرقام المعتقلين المشتبه في ضلوعهم في تنفيذ العملية اإلجرامية على شاطئ بحر غزة والتي أودت بستة                
ام هذا التهويل تحاول فتح ممارسة الـضغط        شهداء وعشرات الجرحى، وتوفر لهم الغطاء اإلعالمي، وأم       

  ".على حركة حماس والحكومة الفلسطينية، بحجة إنهما يحاوالن اجتثاث حركة فتح
لو أرادت حماس اجتثاث حركة فتح من قطاع غزة لما منحتها الحرية إلجراء انتخاباتها              "وبين الرقب أنه    

  ".الماضي الذي سبق الحسم العسكريالداخلية ووفرت األمن لها، ولما أعطت العفو والصفح عن 
تلجأ إلى استخدام نفس وسائل االحتالل، من استهداف األمن         "أن فتح   " حماس"وأوضح الناطق باسم حركة     

واالستقرار الفلسطيني، فهي تعتدي في الضفة الغربية على كافة المؤسسات الخيرية ومراكز األيتام، وفي              
  ".نغصوا على أهلنا وشعبنا الحياة اآلمنة التي يحياهاقطاع غزة ترسل العبثين والمجرمين لكي ي

  ٢٦/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  فتح وحماسنائب عن فتح يدعو الجتماع عاجل في غزة إلنهاء التصعيد بين  .١٣

أشرف ) البرلمان(دعا النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني  : لندن-غزة 
لبحث التطورات من أجل "ب حركتي فتح وحماس لالجتماع بشكل عاجل في مدينة غزة جمعة امس نوا

وقال جمعة في تصريحات للصحافيين في غزة إنه اتصل  ".حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني
برئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر وطالبه بضرورة أن يدعو الجتماع يضم نواب فتح وحماس 

وندد جمعة بهذه التفجيرات ووصفها باإلجرامية  .نهاء التصعيد الحاصل عقب تفجيرات غزةفي غزة إل
أن حركة فتح بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف وأن هذا السلوك ليس سلوك حركة فتح "مؤكدا 
ل المسؤولية لنشر الفوضى وتعزيز االنقسام في ظ" عمالءها"وحمل النائب عن فتح إسرائيل و". بالمطلق

تشكيل لجنة تحقيق وطنية للوقوف على "ودعا جمعة إلى  .بوادر عن تقدم في الحوار الوطني الفلسطيني
سلوك خارج عن "، مؤكدا أن ما تم من مالحقة ومداهمة ألبناء ومؤسسات حركة فتح "هذه الحوادث

 ".القانون
 ٢٧/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   السالم وحل الدولتيناستمرار االستيطان يقضي على فرص تحقيق: األحمد .١٤

قال عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني امس إن :  لندن-غزة 
واعتبر األحمد في بيان  .استمرار االستيطان اإلسرائيلي يقضي على فرص تحقيق السالم وحل الدولتين

 دول االتحاد األوروبي في رام اهللا، صحافي عقب اجتماعه مع وفد شبابي أوروبي ضم طلبة جامعات من
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ال تألو جهدا في سياساتها الهادفة للتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية والتنصل من االتفاقيات "أن إسرائيل 
المبرمة والعمل المبرمج إلضعاف السلطة الفلسطينية وإحباط كافة برامجها وخططها لفرض القانون 

 ".والنظام واستعادة هيبة السلطة
أنجز كافة االلتزامات الواردة في المرحلة األولى من خريطة "شار األحمد إلى أن الطرف الفلسطيني وأ

الطريق، بما في ذلك استحداث منصب رئيس الوزراء وإصالح األجهزة األمنية وإجراء االنتخابات، في 
 الطريق، سواء ما حين أن إسرائيل لم تنجز أيا من التزاماتها الواردة في المرحلة األولى من خريطة

  ".يتعلق بالقدس أو االستيطان أو االنسحاب من المناطق التي احتلتها بعد اندالع انتفاضة األقصى
إن العدوان اإلسرائيلي واجتياح المناطق الفلسطينية واالعتقاالت واالستيطان والحصار  "األحمدوقال 

دف إجهاض المفاوضات والقضاء على والحواجز تضاعفت بشكل لم يسبق له مثيل في الضفة الغربية به
  ".أية فرص حقيقية إلحالل السالم بالمنطقة

أن إعالن إسرائيل عن عطاءات جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة يكشف النوايا "ورأى األحمد 
الحقيقية إلسرائيل والتي ما زالت تتهرب من استحقاقات السالم وتضرب بعرض الحائط كافة المواقف 

  ".ة الداعية لوقف االستيطانالدولي
وفي الوضع الداخلي، أكد األحمد أن أولويات الرئيس عباس وحركة فتح تتركز على استعادة وحدة 
الوطن وإنهاء االنقسام، داعيا كافة األطراف السيما حركة حماس الغتنام هذه الفرصة واالستجابة 

  .الواضحة لمبادرة عباس بهذا الخصوص
 ٢٧/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  في الخليل بعد اشتباك مع قوات االحتالل" القسام" من شهيد .١٥

، بعد اشتباك مع قـوات االحـتالل        )٢٧/٧(فجر اليوم األحد    ،  "كتائب القسام "من  عنصر  استشهد  : الخليل
الصهيوني، خالل محاصرة المنزل الذي تحصن فيه في منطقة شعب الملح، الواقعة بـين بلـدة تفـوح                  

شهاب الدين عبـدالعزيز     ر فلسطينية في الخليل أن الشهيد     وذكرت مصاد  .ومدينة الخليل بالضفة المحتلة   
مت قوات االحتالل المنزل الذي تحصن فيه ساعات طويلة، مشيرة إلـى أن             قد استشهد بعد أن هد    النتشة  

الشهيد النتشة اشتبك مع قوات االحتالل من الساعة السابعة من مساء أمس السبت وحتى الساعة الخامسة                
وتقول قـوات    .من فجر اليوم األحد، حيث بدأت قوات االحتالل بهدم المنزل ما أدى إلى استشهاد النتشة              

االستشهادية، التـي أعلنـت     " ديمونا"ل إن الشهيد النتشة قام بتقديم الدعم اللوجستي لمنفذي عملية           االحتال
  .مسئوليتها عنها" القسام"كتائب 

  ٢٧/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  فصائل ومؤسسات حقوقيةال يدعو الى فتح تحقيق باطالع المجدالوي .١٦

جميل المجدالوي تفجير شاطئ بحر غزة والتفجيرات األخـرى          القيادي في الجبهة الشعبية   استنكر  : غزة
ودعا فـي    .التي سبقتها وخاصة تلك التي استهدفت مكتب وبيت النائب مروان أبو رأس ومقهى الجزيرة             

إلى تحقيق سريع وشفاف وبإطالع فصائل العمل الوطني واإلسالمي ومؤسسات حقوق           " سما"بيان وصل   
ودعا المجدالوي الجميـع     ".قوبات بالمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم     اإلنسان ومن ثم توقيع أقصى الع     

للحذر من مخططات ودوائر تسعى لتخريب وقطع الطريق على أي مسعى جدي للوصول إلى الحـوار                
  .الوطني المنشود

  ٢٧/٧/٢٠٠٧وكالة سما 
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   تتهم جريدة األيام بعدم الحيادية في تغطية انفجار الشاطئ حماس .١٧
 صحيفة األيام بعدم الحيادية في تغطية انفجار الـشاطئ          ،وصل سما ، في بيان     حركة حماس  اتهمت: غزة

الذي وقع على شاطئ بحر غزة والتي أدت إلى استشهاد ستة من المواطنين بينهم طفلة، وذلك عبر نشر                  
تصريحات مجهولة المصدر وأسندتها إلى حركة حماس بصورة خارجـة عـن األعـراف واألخـالق                

وطالبت حماس صحيفة األيام بالكشف عن هذه المصادر التي ذكرتها وإال فهي متهمة بتلفيق               ."الصحفية  
كما استغربت الحركة التغطية المنحازة أيضا لـصحيفتي القـدس           .هذه األقوال لخدمة رواية حركة فتح     

" وطالبـت حمـاس    .والحياة الجديدة لما حدث عبر تبني رواية مكذوبة صادر عن الرئاسة الفلـسطينية            
الجهات المختصة في الحكومة المقالة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق هذه الصحف التي تحولت              

 ."إلى أدوات حزبية للترويج للجريمة والتشجيع عليها
  ٢٧/٧/٢٠٠٧وكالة سما 

 
  "إحياء ذكرى هدم الخالفة"حزب التحرير يحذر السلطة من منع مسيرات : الضفة .١٨

لتحرير اإلسالمي، السلطة الفلسطينية بمحاولة التشويش ومنعه من القيام بنشاطاته اتهم حزب ا: رام اهللا
، التي "إحياء لذكرى هدم دولة الخالفة"التي أعلن عنها قبل أسبوعين، لتنظيم مؤتمرات ومسيرات عامة 

لتذكير المسلمين بالخالفة، ووجوب العمل لها، "وذلك . تصادف بحسب الحزب نهاية الشهر الجاري
وحذر ". وحرمة القعود عن هذا الفرض العظيم، واستنهاضاً لهمم المسلمين واستنصاراً بأهل القوة منهم

. الحزب السلطة من اعتراض مسيراته قائال انه ال ينتظر إذنها وانه ابلغ بمنع النشاطات في عدة مدن
سيرات مهما كلف انه عازم على عقد مؤتمرات وم" الشرق االوسط"بينما اكدت مصادر في الحزب لـ 

 . الثمن
 ٢٧/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  سعى للتأثير على مضمون تقرير المخابرات األميركية المقبل بشأن إيران: اشكنازي .١٩

كشفت مصادر اسرائيلية مطلعة، عن أن أحد أهم أهداف الزيارة التي قام بها رئيس اركان  :تل أبيب
سبوع المنصرم، كان محاولة التأثير على تقرير أجهزة الجيش جابي اشكنازي، للواليات المتحدة طيلة األ

المخابرات األميريكية الموحدة بخصوص التسلح االيراني، المفروض أن يتم اعداده حتى نهاية السنة 
 .الجارية

. وادعت هذه المصادر، ان التأثير االسرائيلي سيكون ايجابيا ولمصلحة الواليات المتحدة وحلفائها
التقرير الذي أصدرته أجهزة المخابرات في السنة الماضية، أعطى تقديرات خاطئة ": وفسرت ذلك بالقول

 .٢٠٠٣قال فيها ان ايران توقفت عن تطوير الطاقة النووية ألغراض عسكرية منذ عام 
وقالت هذه المصادر، ان اشكنازي حضر الى واشنطن برفقة رئيس دائرة التخطيط االستراتيجي في هيئة 

ش االسرائيلي العميد يوسي هايمان، وقدما معا تقريرا حول التطوير المتواصل رئاسة أركان الجي
وان هذا الموضوع سيكون على رأس األبحاث التي سيجريها في الواليات . لألسلحة النوية االيرانية

وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير المواصالت ونائب رئيس : المتحدة قريبا، وزيران اسرائيليان هما
ء شاؤول موفاز، الذي يتولى في الحكومة االسرائيلية ملف التنسيق االستراتيجي مع الواليات الوزرا
وقالت مصادر مقربة من الوفد العسكري االسرائيلي الرفيع في الواليات المتحدة، ان اشكنازي . المتحدة

  .ه المرة بتجاوب أميركي مع موقفهعاد الى اسرائيل مرتاحا، ألنه شعر هذ
  ٢٧/٧/٢٠٠٨سط الشرق األو
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   يتوجه إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين األميركيينباراك .٢٠
 يتوجه وزير الجيش االسرائيلي إيهود باراك الليلة إلى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات مع عـدد                -بيت لحم 

فاع روبـرت غيـتس     من كبار المسؤولين األميركيين وفي طليعتهم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الد           
  .ووزيرة الخارجية كوندوليسا رايس فضالً عن لقائه في نيويورك أمين عام األمم بان كي مون

ومن محاور محادثات باراك خالل الزيارة الملف النووي اإليراني والدعم األميركـي لـصيانة التفـوق                
 .وري واللبنانيالعسكري اإلسرائيلي في المنطقة والمفاوضات مع الفلسطينيين والملفان الس

  ٢٧/٧/٢٠٠٨وكالة معاً 
  
   من مالبسهم أسرى جلبوع على التعري يجبراإلحتالل .٢١

وأوضـح   ."٦" اإلسرائيلي على أن إدارة السجن أرغمتهم على التعري في قسم "جلبوع"أكد أسرى سجن 
ض  أن إدارة السجن صادرتً  المالبس الخاصة بهم، واقتحمت بع          :األسرى في رسالة سربت من السجن     

 . األقسام مستخدمة الكالب البوليسية، ومنعت أهالي األسرى من إدخال المالبس والمواد الغذائية
  ٢٧/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
  "بيت أمر" آخرين خالل مواجهات في ٨ مواطنين وتعتقل ٤ االحتالل تصيب قوات .٢٢

الل مواجهات مع قوة مـن       مواطنين خ  ٤أصيب في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، مساء أمس،          : الخليل
وقالت مصادر محلية في بيـت أمـر،        ،  جيش االحتالل االسرائيلي دهمت البلدة بغرض اعتقال مواطنين       

  .ثمانية مواطنين من البلدة  اعتقلتامس، ان القوة العسكرية االسرائيلية
  ٢٧/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   الترخيص إسرائيلية لهدم مئات المنازل في القدس بحجة عدمحملة .٢٣

 حذرت السلطة وحكومة تصريف االعمال الفلسطينية أمس من خطورة          : جمال جمال  - القدس المحتلة   
، والتي تشمل   رائيليتان، التي تتصدرها البلدية والداخلية اإلس     سرائيلية ضد المواطنين المقدسيين   الهجمة اإل 

، مستـشار   وقال حاتم عبد القـادر     .بيت حنينا  منزال في بلدات السواحرة والعيساوية وشعفاط و       ٣٥هدم  
  بنايةً ومنزالً  ٣٢ان السلطات اإلسرائيلية قررت قبل ايام هدم        "الدستور"رئيس الوزراء لشؤون القدس لًـ      

 طوابـق ليـصل     ٤ - ٣ أوامر هدم لبنايات مكونة مـن        ١٠، من بينها    في بلدة العيساوية في الـمدينة    
يد للمواطنين وعملية تهويد    ، وهذا قرار خطير وتشر    قة ش ٦٠ـمشمولة بأوامر الهدم إلى     مجموع الشقق ال  

واشار الى الحملة الواسعة التي تنفذها طواقم بلدية االحتالل في االحياء والبلدات المقدسية حيث              . واضحة
 أمر هدم فـي     ٧٦يجري توزيع اوامر الهدم والمخالفات بشكل كبير بلغ خالل االسبوعين الماضيين نحو             

. طور والصوانه وراس العامود و األشقرية و بيت حنينا الفوقا وشعفاط البلدة القديمة            احياء العيساوية وال  
 إخطاراً بهدم منازل في حي البستان في بلدة سلوان جرى تجديد العمل في البلدية على                ٤٧كما أن هناك    

   ".عين هدمها لبناء ما يسمى بالحديقة الوطنية االسرائيلية في الحوض المقدس ومدينة داوود قرب ال
  ٢٧/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   وتدهور معيشي وغالء فاحش بعد خمسة أسابيع على التهدئة في غزةإحباط .٢٤

بعد مرور خمسة أسابيع على اتفاق التهدئة لم يتغير الوضع في قطاع غـزة بـل                :  ردينة فارس  - غزة
ع األساسية مـن    أكد الخبير االقتصادي عمر شعبان أن األسعار في قطاع غزة لبعض السل           وازداد سوءاً،   

مما جعل العائالت الفلسطينية خاصة في       % ٣٠٠الغذاء ارتفعت ثالثة أضعاف وأن بعضها ارتفع بنسبة         
قطاع غزة تفقد بدائل المواجهة التي كانت تلجأ لها في األوقات العادية التي ال يشوبها حصار وإغـالق                  
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ة السلع التي تضاعفت أسعارها بحيث      ويضع شعبان اللحوم والحليب واألرز بقائم     . واحتكار وشح المواد  
أصبحت تلك المواد بعيدة عن متناول العديد من األسر بالقطاع، عازياً السبب في غالء األسـعار إلـى                  
الحصار وإغالق المعابر والذي أدى إلى شح المواد األساسية وبروز ظاهرة االحتكـار التـي رفعـت                 

بالـضفة   % ٢٥ بغـزة إلـى      ١ أبيب، وبنـسبة      مقارنة بتل  ٣٠% إلى   ١األسعار في قطاع غزة بنسبة      
  .الغربية

  ٢٧/٧/٢٠٠٨عكاظ 
 
   إسرائيلية تخفض عامين من محكومية أسيرين من طمونمحكمة .٢٥

خفـضت الحكـم   " عـوفر " أبو حسين أن محكمة االستئناف العسكرية في حسين محاميأوضح ال: نابلس
من ثمانيـة  ) عتقلين منذ أربعة أعوامالـم(الصادر بحق الشابين عبد الرؤوف بني عودة وعلي بني عودة         

وقعت به الــمحكمة    " قانوني"أعوام الى ستة أعوام فعلية وعامين مع وقف التنفيذ، وذلك تصحيحاً لخطأ             
  .بعد أن تم االستئناف لديها

  ٢٧/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  سر فلسطينية عن القدس يوثقون أوراق ُأمفكرون .٢٦

 لقاء استمر لمدة يومين مع مؤسسة الدراسـات المقدسـية تـدوين          بحثت جامعة بيرزيت في   : فرح سمير 
. وثائق وأوراق العائالت الفلسطينية المقدسية، بهدف كشف ادعاءات االسرائيليين حول عالقتهم بالقـدس            

وذكر الدكتور كميل منصور عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات المقدسية أن هذا اللقاء يفتح المجـال                
احثين لعرض مؤلفاتهم وكتبهم في مجال التاريخ االجتمـاعي الفلـسطيني وأن اللقـاء              أمام المفكرين والب  

يهدف إلى إثراء النقاش من خالل األوراق والمذكرات كي تستخدم في المـستقبل كمراجـع للمهتمـين                 
ولتوضيح الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني والهجرات اليهودية وأمالك اليهود حيث تقـوم هنـاك حركـة               

 .رة لعدد كبير من الممتلكات والعقاراتتزوير كبي
  ٢٧/٧/٢٠٠٨عكاظ 

   في بيت لحم تضامناً مع األسرىعتصامإ .٢٧
بدعوة من نادي االسير نظم أهالي األسرى أمام مقر الصليب االحمر بمحافظة بيت لحم امس،               : بيت لحم 

 والصليب االحمـر    وطالب االهالي المؤسسات الحقوقية    اعتصاماً تضامنياً مع ابنائهم في سجون االحتالل      
وطالب عبد اهللا الزغاري رئيس نادي االسير فـي        .بالتدخل النقاذ حياة ابنائهم، وتوفير العالج الالزم لهم       

بيت لحم القيادة الفلسطينية بالعمل الجاد الطالق سراح االسرى وجثامين الشهداء المحتجزة فـي مقـابر                
  .االرقام االسرائيلية

  ٢٧/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  "إسرائيل" إلطالق أسرى األردن في اعتصام .٢٨

قرب مبنى رئاسة الوزراء األردنية في عمان أمس،  األردنيين اعتصم عشرات من أهالي األسرى 
 واإلفراج عن أربعة آخرين كانت "إسرائيل"مطالبين الحكومة بإطالق معتقلين وأسرى أردنيين لدى 

  .ن في سجن أردنيالمملكة تسلمتهم من تل ابيب، وما زالوا محتجزي
  ٢٧/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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  تعزيزات امنية مصرية على طول الحدود مع غزة .٢٩
 قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان امس إن قوات األمن المصرية عززت وجودها : د ب أ-رفح 

 الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة خالل اليومين -بصورة مكثفة على طول الحدود المصرية 
وذكرت  .يين بعد أن دفعت بتعزيزات إضافية من الشرطة وحرس الحدود واألمن المركزيالماض

المصادر أن قوات أمن مصرية تساندها ناقالت جند مصفحة وآليات عسكرية واصلت انتشارها بصورة 
، وفي محيط معبر ا قرب بوابة صالح الدين جنوب رفح، ال سيمنب المصري من الحدودمكثفة على الجا

، مواقع جديدة ، مؤخرالشهود أن الجنود المصريين أقامواوأكد ا.  الحدودي جنوب شرقي رفحالعودة
 .، أحاطوها بتحصينات من السواتر الترابيةبالقرب من الحدود

 ٢٧/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
   على ممارساتها ضد الفلسطينيين"إسرائيل" لدى أميركيحتجاج ا .٣٠

ات المتحدة قدمت األسبوع الماضي احتجاجـا رسـميا         ذكرت مصادر إسرائيلية أمس أن الوالي     : وكاالت
وتضمن االحتجاج الذي قدمتـه الـسفارة       . إلسرائيل، حول سلسلة عمليات قامت بها ومست الفلسطينيين       

األميركية في إسرائيل أيضا قرار إسرائيل إخالء عائلة الكرد من منزلها في الشيخ جراح فـي القـدس                  
دة بإيضاحات حول عمليات التنكيل التي يقوم بها المستوطنون ضـد           الشرقية، كما طالبت الواليات المتح    

وتلقت اإلدارة األميركية مؤخرا تقارير مفصلة حول النشاطات المتزايـدة          ،  فلسطينيين في الضفة الغربية   
للجمعيات االستيطانية في القدس الشرقية، ومخططاتها لتعميق تسللها لألحياء الفلسطينية مثل الشيخ جراح             

وتتابع القنصلية في القدس مخططات البناء االستيطانية في هذه األحيـاء وتقـدم             .  وجبل الزيتون  وسلوان
  .تقارير حول ذلك لواشنطن

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية جونزالو جاليجوس أن اإلدارة األميركية ال               
 إشاعة المناخ الذي نتطلع إليـه فيمـا يتعلـق            وحده استيطانية في األغوار يساهم في      ٢٠تعتقد أن بناء    

  .بالمضي قدماً بعملية السالم في الشرق األوسط
  ٢٧/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

      
  تفجيرات غزة ومن يقفون وراءها .٣١

  ياسر الزعاترة
وإذا كانت حماس قد تسرعت في .  مثيرة تلك التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة خالل األيام الماضية

يث عن مسؤولية بعض عناصر فتح ، فإن حديث فريق رام اهللا عن خالفات داخلية في صفوف الحد
حماس تقف خلف التفجيرات ال يمت إلى العقل والمنطق بصلة ، وهو أقرب للمناكفة الحزبية منه إلى 

ون وإذا كانت الدوافع هي العنصر األساسي في تحديد الجناة ، فإن اإلسرائيليين سيحضر.الحديث الجدي
بقوة هنا ، ال سيما أن نظرتهم إلى التهدئة ليست إيجابية رغم شعورهم بالحاجة إليها ، وحين يكون 
الموقف على هذا النحو ، فإن قيامهم بعمليات تخريب يمكن نسبتها إلى صراعات فلسطينية داخلية 

ن ، رئيس جهاز نقول ذلك في ضوء التصريحات التي أدلى بها يوفال ديسك.سيكون ممكناً إلى حد كبير
المتخصص بدوره في توجيه العمالء الفلسطينيين في الضفة ) الشاباك(المخابرات اإلسرائيلية العامة 

ففي تقريره الذي تاله أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست يوم الثالثاء الماضي . الغربية وقطاع غزة
يقضم من صورة إسرائيل الردعية " قائالً إنه قدم ديسكن تقييماً سلبياً التفاق التهدئة مع حركة حماس ،

من فك : من خالل جملة أحداث وقعت خالل السنوات الثالث األخيرة" التي تضررت بشكل حقيقي
االرتباط عن قطاع غزة ، إلى سيطرة حماس عليه ، إلى الحرب الثانية على لبنان ، واآلن اتفاق التهدئة 

نحن ال نهاجمهم ، بل نفتح لهم ... هدئة منحنا حماس حبل نجاةضمن اتفاق الت: "الذي علّق عليه بالقول
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، معتبراً أن الهدوء المؤقت الذي تحصل عليه " المعابر ، فيما هم ال يلتزمون وقف تعاظم قوتهم العسكرية
في ضوء هذا التقييم السلبي للتهدئة ليس ".وهم ألن سقوط القذائف الصاروخية سيتجدد"إسرائيل هو 
لجأ األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى استخدام طائفة العمالء في سياق االنتقام من حماس مستغرباً أن ت

والتخريب على وضعها في قطاع غزة ، بصرف النظر عن هوية أولئك العمالء الذين يخترقون مختلف 
ا إلى يشار هن.الفصائل ، ومن ضمنها حركة فتح التي ستميل حماس إلى اتهام أطراف فيها بالعبث األمني

وجود عدد من العناصر المهمة في كتائب القسام سيظلون برسم االستهداف ، وهنا في حالة التهدئة 
سيميل العدو إلى استخدام أدوات غير مباشرة ، وهي معادلة تنطبق على التفجيرات التي وقعت ، ال سيما 

م ابن شقيق القيادي ذاك الذي استهدف عناصر الكتائب على شاطئ غزة ، وأوقع ستة شهداء من بينه
، مع العلم أن سجل تضحيات هذا الرجل ) جرح فيه نجله األكبر أسامة(المعروف الدكتور خليل الحية 

هو : من أهله وعائلته ما زال يكبر يوماً إثر آخر ، من دون أن يفت ذلك في عضده أو يوهن عزيمته
ى يعزز بؤس الوضع الفلسطيني ، ويؤكد من أياً يكن األمر ، فما جر.العالم العامل كما يعرفه أهل القطاع

من األفضل أن يكون منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها : جديد الحاجة الماسة إلى إطار جامع للفلسطينيين
على أسس تأخذ في االعتبار التحوالت الجديدة في الساحة الفلسطينية ، سواء في جانبها التمثيلي أو 

 .وض منذ أوسلو ولغاية اآلنالسياسي ، وتحديداً تجربة التفا
  ٢٧/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  وأولويات المرحلة.. حماس .٣٢

  أحمد الحيلة
احتفلت بيروت في األيام القليلة الماضية باستقبال آخر دفعة من أسراها المحررين من سجون االحتالل 

صالح المقاومة اإلسرائيلي، محرزة في ذلك انتصاراً استراتيجياً لصالح المقاومة اإلسالمية في لبنان ول
ففي الوقت الذي فشلت فيه الدبلوماسية العربية، واتفاقيات السالم المعقودة مع مصر، . العربية عموماً

واألردن، والسلطة الفلسطينية في اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب، أثبتت المقاومة قدرتها على 
  ..يعترف إال بواقع القوة واألمر الواقعذلك من منطق القوة والمنعة والغلبة على العدو الذي ال 

 هي حرب انتصار للمقاومة ٢٠٠٦صفقة األسرى مع حزب اهللا، جاءت لتؤكد من جديد بأن حرب تموز 
، فاالحتالل بعد أن فشل في القضاء على ..وليس لالحتالل رغم حجم الدمار الذي خلفته ترسانة العدو

ة ومنعة أكثر من ذي قبل، فشل أيضاً في استرداد جندييه المقاومة اإلسالمية في لبنان التي ازدادت قو
للحرب، ورضخ مؤخراً إلى شروط المقاومة في لبنان بإطالق " معلن"األسيرين لدى حزب اهللا كهدف 

كافة األسرى األحياء، وتسليم كافة الجثامين الطاهرة للشهداء اللبنانيين، والعرب، والفلسطينيين الذي 
ما ينبغي قوله أن الزمن رغم تعقيداته الدولية والمحلية، . انطالقاً من لبنانجاؤوا إلى أرض فلسطين 

ورغم تراجع وتشرذم الرسمية العربية إال ممن بقي على العهد وهم قلّة، هو زمن االنتصار إلرادة 
 الشعوب المقاومة، وأن خيار المقاومة هو خيار العزة والغلبة والمنعة، وأن االحتالل اإلسرائيلي إلى

تراجع رغم الهالة التي يتمتع بها، والدعم الذي يتلقاه من اإلمبراطورية األمريكية المنكسرة على ضفاف 
  ..دجلة والفرات، بفعل المقاومة العراقية وتضحيات المخلصين من أبناء بغداد

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

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

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

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

هذا ال يعني أن حماس ستكون وحيدة في الميدان فاالحتالل ال . مواجهة مفترضة مع االحتالل اإلسرائيلي
يؤمن مكره، وهو ما زال يضع سالح حزب اهللا، وإيران، وسوريا تحت المجهر، ولكن سياسة سحب 

كة حماس أن تمعن الذرائع أمام حزب اهللا، والمفاوضات السياسية التكتيكية مع سوريا، تملي على حر
  .التفكير في خيارات أو في تكتيكات المواجهة مع االحتالل قياساً على معطيات المرحلة

وفي ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني المنقسم على ذاته، وفي ظل تهدئة غير ناجزة في غزة، واستباحة 
لة أن تعمل على إعادة ، يصبح المدخل واألولوية للمقاومة الفلسطينية في هذه المرح..للضفة الغربية

ترتيب أوراقها الداخلية استعداداً لمرحلة قادمة، لمرحلة ما بعد االنتخابات األمريكية، فالمنطقة اآلن تعيش 
  ..مرحلة انتقالية تترقب فيها ميالد إدارة أمريكية جديدة، جمهورية كانت أم ديمقراطية

، تتطلب التركيز والعمل على إنجاز المهام وفي هذا االتجاه، فإن أولويات الوضع الفلسطيني الداخلي
  :التالية
التقدم بشكل حثيث نحو المصالحة الوطنية، وتسخير كل اإلمكانات نحو ذلك كاستحقاق وطني : أوالً

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

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

حة الوطنية الفلسطينية بتشجيع من دول عربية فاعلة وراغبة في رأب الصدع بين األشقاء ملف المصال
  .الفلسطينيين

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

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

  .الفلسطينيين في سجون االحتالل
وط الفلسطينية، فاالحتالل الذي دفع ثمناًَ كبيراً مقابل جثتين، عليه أن إنجاح صفقة األسرى بالشر: ثالثاً

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

وحتى لو لم يرد أولمرت أن يدفع الثمن فال .  عن رئاسة حزب كاديما وقبل وداعه لرئاسة الحكومةرحيله
بأس في ذلك، ألن المقاومة الفلسطينية تصبح مطالبة في حينه أن تعمد إلى خطف المزيد من الجنود حتى 

ين بحاجة إلى أبنائها يقتنع االحتالل بأهمية إنجاز الصفقة ودفع الثمن، فالتراجع هنا محظور، ألن فلسط
  .الذين يفنون زهرة شبابهم في سجون االحتالل

استعداد المقاومة الفلسطينية، ألسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يعتمدها االحتالل ضد الضفة : رابعاً
والقطاع، خاصة إذا فشلت التهدئة، ولم تنجح صفقة الجندي األسير جلعاد شاليط، وذلك ألسباب متعلقة 

ب الخارطة السياسية الحزبية في إسرائيل، وفي ظل حمى المنافسة بين األحزاب التي قد تحاول باضطرا
الصعود بمزيد من التعنت والتعسف والقتل للفلسطينيين، وهذا بدوره بحاجة إلى إعادة النظر في واقع 

 المقاومة في الضفة الغربية بكونها الساحة األبرز واألقرب إلى قلب فلسطي
  ٢٥/٧/٢٠٠٨لسطيني لإلعالم المركز الف
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 !! والتهدئة واحتماالت االنتفاضة الثالثة؟الجرافات .٣٣

 نواف الزرو 
 على خالف اعتقاد الجنرال غابي أشكنازي، رئيس أركان جيش االحتالل، بان ال يؤثر فشل مؤتمر 

، فإن "لمؤتمرأن ال تندلع انتفاضة في الضفة الغربية إذا ما فشل ا"انابوليس على الفلسطينيين، متوقعا 
المؤشرات اإلسرائيلية والفلسطينية المتراكمة يوميا منذ ذلك الوقت تؤشر إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة 

 ...!.والمسألة مسألة وقت وتوقيت فقط... قادمة على الطريق
 !!؟...فهل نحن حقا عشية انتفاضة فلسطينية ثالثة في األراضي المحتلة

الفلسطينية هي األقوى واألشد وطأة وتأثيراً، فهي أقوى من مليون اتفاق ديناميكية األحداث على األرض 
 ..!.أو تفاهم أو تهدئة على الورق

فعلى االرض الفلسطينية تعمل هناك البلدوزرات االستيطانية بال توقف، وتعمل كذلك الخطط العسكرية 
 ...!المتواصلة

مرة – انتفاضة الحجارة الفلسطينية قد تعود إن" فـ٢٠٠٦/وحسب التقديرات األمنية االحتاللية منذ عام
وأشارت تلك التقديرات الى تصاعد العمليات الفلسطينية خالل المسيرات والمظاهرات ورشق  " –اخرى 

أليكس " يديعوت أحرونوت"، وكتب المحلل العسكري في صحيفة "الحجارة والقاء الزجاجات الحارقة 
 سيواصل سياسة -آنذاك-شارون "، وذلك ألن "الثالثة قادمةإن االنتفاضة الفلسطينية : "فيشمان يقول

ليفني عن -باراك-، فهل يختلف الثالثي اولمرت.."البلدوزرات واالستيطان في الضفة الغربية
 !.؟...شارون

وهل نحن إذن في ضوء كل ذلك على اعتاب انفجار كبير مجدداً وعلى اعتاب االنتفاضة الفلسطينية 
 !!؟....الثالثة

 عندما حذرآنذاك كرئيس ٢٠٠٠السائد في األراضي المحتلة يذكر الوزير عامي أيالون بصيف الوضع 
لم نتعلم شيئا من تقرير : "للمخابرات من انتفاضة ثانية، أما اآلن فهو يتحدث عن انتفاضة ثالثة، ويقول

المحفل ال يقوم فينوغراد، ال توجد استراتيجية وال عملية اتخاذ قرارات، كلنا نتحمل المسؤولية وهذا 
 /".هآرتس / عن عكيفا الدار /بواجبه

في نظر معظم اإلسرائيليين، : " قد كتب في هذا الصدد في معاريف-وكان المحلل عوفر شيلح
المفاوضات التي تجري اآلن بين إسرائيل والفلسطينيين هي شيء بين ذر الرماد في العيون ومناورة في 

جدا بحيث أنه ال توجد حتى موافقة داخل قوات األمن عدم المعنى، والوضع على األرض معقد 
عدم الثقة ينعكس أيضا في الرأي :" ، مضيفا"والجمهور على إزالة عشرة سواتر ترابية، في هذه الظروف

العام الفلسطيني، وبالنسبة للفلسطينيين، فإن اليأس أعمق بكثير وينضم إلى شروط حياتهم القاسية، وهذه 
، فالشعب الذي ٢٠٠٠ من النوع الذي أدى إلى اندالع االنتفاضة الثانية في ايلول ظروف قابلة لالنفجار،

يشعر بأن ليس لديه ما يخسر، خاب أمله من زعمائه، من شروط حياته ومن األمل باالستقالل، من شأنه 
أن وجه االنتفاضة الثالثة سيكون مغايرا عن وجه :" ، مستخلصا"أن ينهض حتى حيال أقسى الظروف

تفاضة الثانية، إذ يمكنها أن تؤدي إلى السيطرة السياسية لحماس على الضفة، وإلى تجنيد جماهير االن
 ".جديدة الى الكفاح المسلح، وإلى أمور كثيرة من الصعب توقعها اآلن

اندالع انتفاضة داخل اسرائيل من قبل "وعلى نحو متكامل يحذر الجنرال بنيامين بن اليعزر من مغبة 
إن إهمال الحكومات االسرائيليه المتعاقبة للسكان :" ، قائال٤٨طينيين في أراضي الـالسكان الفلس

 من الفلسطينيين ضد ٤٨الفلسطينيين داخل إسرائيل سيؤدي إلى وضع ينتفض فيه سكان أراضي 
 ".الصحافة العبرية/إسرائيل
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لجنة الخارجية ومن أيالون وبن اليعازر إلى يسرائيل حسون وهو أحد كبار جهاز الشاباك وعضو 
أن يكون اندالع انتفاضة ثالثة داخل األراضي الفلسطينية :"واألمن في الكنيست اإلسرائيلي الذي توقع

موقع المستوطنين "، وحسب أقواله التي نقلها " وفي الضفة المحتلة أيضا هي مسألة وقت٤٨المحتلة عام 
أن هناك "، مضيفاً "٤٨ين داخل أراضي عام إنه على األجهزة األمنية أن تنتبه أكثر للفلسطيني:" عنه" ٧

وقودا وغضبا بين المواطنين الفلسطينيين ينتظر الشرارة لينفجر، لذلك على األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
 /".الصحافة العبرية/ وجمع معلومات استخباراتية عنهم قبل أن يفوت األوان٤٨البدء بردع سكان الـ

تحت " يديعوت أحرونوت"لمحلل االستراتيجي أليكس فيشمان في وتعزيزا لكل هذه التنبؤات كتب ا
لم تكن هذه عملية تضحية عفوية، لم تكن انفجارا لمشاعر اإلحباط : "يقول" الهدف انتفاضة ثالثة"عنوان

العملية في مدرسة . لدى فلسطيني من سكان إسرائيل في ضوء الصور الصعبة التي تصل من غزة
 تقدر اليوم محافل أمنية في إسرائيل خطط لها واعدت قبل جولة العنف الدينية، كما" مركاز هراف"

 عملية كانت ناضجة وال تنتظر سوى أوامر –األخيرة في القطاع، وكانت هذه عملية جاهزة كما يقال 
التنفيذ، والتوقيت الذي تم اختياره وكذا المكان يفترض بهما أن يشعال نارا كبيرة في الضفة، انتفاضة 

وهذه مصلحة واضحة لحماس في غزة وبقدر ال يقل لحزب . لتوازي مع االحداث في قطاع غزةثالثة با
 ".اهللا أيضا

في القدس عاد فيشمان ليكتب مرة أخرى في " عمليتي الجرافات"و" مركاز هراب"وما بين عملية 
حادة وال إن حادثة وحيدة :" يقول" عالمات انتفاضة:" تحت عنوان٢٠٠٨ / ٧ / ٢٣" /يديعوت أحرونوت"

سيما في القدس قد تخلق جوا متوترا، ويرى المتطرفون اليهود هذا حجة ألعمال انتقامية، وهكذا تنشب 
انتفاضة جديدة من غير أن يخطط لها أحد، بعد ذلك بحكمة متأخرة، يميزون دالئلها ويجدون لها فجأة 

 ".دوافع ومسارات تاريخية
 ...!لى احتماالت التهدئةوانتقاال من احتماالت االنتفاضة الثالثة ا

عملياً وقسراً تحت رحمة البلدوزرات واالجتياحات والجدران واالستيطان وفرق " التهدئة"فعندما تكون 
فإن الواضح الملموس أن ديناميكية األحداث ووتيرة عمل البلدوزرات وبناء ...! الموت اإلسرائيلية

على أرض الضفة، قد تسرع االنفجار " االتفرق الموت واالغتي"االستيطان والجدران وووتيرة عمل 
االنتفاضي الفلسطيني الثالث، وفلسطين عمليا في حالة مخاض انفجاري كبير متجدد إذا لم يطرأ تغيير 
جذري حقيقي ملموس على خرائط االحتالل، وعلى حمى االستيطان أوالً، وإذا لم تسارع القيادة 

 ...!في العالم إلى كبح دولة وبلدوزرات االحتالل ثانياالفلسطينية والدول العربية والدول الصديقة 
اجتثاث االستيطان ورحيل : فالمطلوب الوطني الفلسطيني وباإلجماع السياسي من الحائط الى الحائط هو

االحتالل رحيالً شامالً، تمهيداً القامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل االراضي المحتلة عام 
١٩٦٧!.. 

 ٢٦/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  انسداد فرص المصالحة يفتح الطريق لحرب التصفيات :الفلسطينيون .٣٤

  عريب الرنتاوي  
بالمسؤولية عن تفجيرات غزة واستهداف القيادي فيها خليل الحية ، " التيار االنقالبي الهارب"حماس تتهم 

ميل اآلخرين وفتح ترد المسألة إلى خالفات حمساوية داخلية ، تجهد حماس في تصديرها للخارج وتح
ياسر عبد ربة يحمل على سعيد صيام ويدعو مصر لمنع دخوله أراضيها أو اعتقاله ، وحماس ...أوزارها

إذن ، نحن لم نعد نشكو .تتوعد بمحاكمة عبد ربة مذكرة بكل ما فيه وليس فيه ، من خصال رديئة
قات الفلسطينية البينية ، مراوحة فلسطينية في نفس المكان ، بل نواجه مرحلة انحدار وتراجع في العال

هذا الحد الخطر ، إن ينزلق الوضع " التراشق بالكلمات والعبوات"وليس مستبعدا أبدا ، بعد أن بلغ 
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الفلسطيني الداخلي إلى مرحلة من التصفيات المتبادلة ، ولوال لطف اهللا ، لكان يمكن لتفجيرات األمس ، 
ار االنقالبي الهارب ، بقايا وجذور وخاليا نائمة في غزة ، أن تنتهي إلى ما ال تحمد عقباه ، ومثلما للتي

فإن لحماس أيضا ، وبرغم حمالت السلطة والحكومة واالحتالل ضد كوادرها ومؤسساتها في الضفة ، 
إن أخشى ما يخشاه المراقب للمشهد الفلسطيني ، هو أن تصبح .بقايا وجذور وخاليا نائمة ويقظة كذلك

 ، متطلبا ضروريا الستئناف الحوار ، وشرطا مسبقا إلنضاج شروط المصالحة ، إراقة المزيد من الدماء
بعد أن بات من الواضح تماما ، ولكل أعمى وبصير ، أن القوى الرئيسة المصطرعة ليست في عجلة 
من أمرها ، وأنها تنتظر تعزيز أوراقها التفاوضية قبل الجلوس على مائدة الحوار والمصالحة ، وأن كل 

سعى في تثبيت دعائم سلطته وصورته ، ويراهن على قادمات األيام وما تحمله في أحشائها من منها ي
إن لم نتقدم لألمام على طريق الحوار والمصالحة ، سنتراجع للوراء على طريق االقتتال الذي .تطورات

ذت نذرها سيتخذ هذه المرة ، وبعد الفرز الجغرافي بين الضفة والقطاع ، شكل تصفيات متبادلة ، أخ
 - تطل برأسها الكريه في التفجيرات والتصريحات االستفزازية التي تصدر عن بعض الموتورين 

 للوحدة الوطنية في رام اهللا ، وبعض المتطرفين والتكفيريين في قطاع غزة ، ومع غياب أي -الكارهين 
العواصم العربية حماس للحوار والمصالحة فلسطينيا ، وفي ظل غياب االستعداد الجدي عند أي من 

الستضافة الحوار ورعاية المصالحة ، فإن هذا السيناريو مرشح للتفاقم ، خصوصا مع اقتراب بعض 
انتهاء والية الرئيس محمود عباس ، واحتمال إبرام صفقة شاليط ، وما يمكن أن : االستحقاقات من نوع

" جادة وجدية"كون آخر محاولة يسفر عن جولة المحادثات القادمة في واشنطن ، والتي يبدو أنها ست
مؤسف أن قوى األمر الواقع ، .الستطالع فرص التوصل التفاق نهائي في عهد بوش ووالية الجمهوريين

باتت تفرض أجندتها على الشعب الفلسطيني ومستقبل حقوقه ومصير نضاله في سبيل حريته واستقالله ، 
في رام اهللا لم يعد لديهم من خيار سوى استمرار "البيوت الفخمة والسيارات الفارهة" استوطنوا"فالذين 

السير على الطريق المأزوم ذاته ، طريق المفاوضات العبثية ، والذين اختبروا نكهة السلطة وتذوقوا 
طعمها ولون سجادها األحمر في القطاع الغارق في حصاره وبؤسه ، لم تعد المقاومة أولوية عندهم إال 

ن ينازعهم عليها ، وبين هؤالء وأولئك ، يبدو أن الشعب الفلسطيني سيدفع مهددة بم" سلطتهم"إن وجدوا 
الثمن من أرضه وحقوقه ومستقبل أبنائه ، إن هو لم يتحرك إلنهاء هذا الوضع الشاذ ، ووضع حد 
للمتاجرة بقضيته ودماء أبنائه ودموعهم ، فيما إسرائيل ماضية في عدوانها وحصارها وتوسعها 

دون أي مقاومة تذكر ، حتى على مستوى التصريحات اللفظية ، فطاقة المسؤول االستيطاني ، ومن 
  .عن بكرة أبيها" حروب األخوة األعداء"الفلسطيني يبدو أنها تبددت في 
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