
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي قضية استراتيجية داخلالحوار الو... نقبل بتبادل األراضي ونرفض تبادل السكان :عباس
  يخضع لعصابة.. . متمرداً السلطة الفلسطينية تدرس إعالن غزة إقليماً:األحمد
  دعوة عباس للحوار محاولة لصرف األنظار عن مجزرة غزة: حماس
  حماس تواصل التسلح للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية: ديسكن

  سالمأولمرت اليملك الوزن السياسي للتوصل إلى :رئيس األمن القومي األمريكي

يعلن انطالقو مباركيلتقيس عّبا
تشكيل لجنة ى ل ويدعو إالحوار

  تحقيق في تفجيرات غزة
  

 ٤ص ... 

 ٢٨/٧/٢٠٠٨١١٥٢اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٥٢:         العدد                  ٢٨/٧/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٦  ي قضية استراتيجية داخلالحوار الو... نقبل بتبادل األراضي ونرفض تبادل السكان :عباس .٢
 ٧  "تقريراً عن صراعات حماس"عّباس يسلّم مبارك : " اللبنانيةاألخبار" .٣
 ٨ يخضع لعصابة.. . متمرداً السلطة الفلسطينية تدرس إعالن غزة إقليماً:حمداأل .٤
 ٨   يؤكد وجود حراك من أجل نشر قوات عربية في غزةرياض المالكي .٥
 ٨  انفجارات غزة هو صراع داخلي بين أجنحة حماس المسلحة والمتصارعة: األحمد .٦
 ٩  انفجار الوضع في غزة يهدد فرص الحوار: نمراقبون ومسؤولون فلسطينيو .٧
 ٩  اتفاق على إدانة التفجيرات وحمالت االعتقال ومداهمة المؤسسات: غزة .٨
 ٩  لشاطئ ااعترفوا بضلوعهم في عملية تفجيربان  ش٥شرطة غزة واألمن المصري يعتقالن  .٩
١٠  " جيش اإلسالم" إصابة عدد من األشخاص خالل اشتباكات بين األمن وعناصر من :غزة .١٠
١٠  ضى عهد الفلتان والفو... لزمن الظالم والظلمات غزةيعود قطاعلن  :الحكومة الُمقالة .١١
١١ من السفر للقاهرة وتسحب هويته" زكريا االغا" الداخلية المقالة تمنع :سماوكالة  .١٢
١١   السلطةى الكونغرس يحرض على عل توزع تقريراً"إسرائيل" :وزارة االعالم الفلسطينية .١٣
١٢   عملية التسوية والمفاوضات تمر بظروف صعبة:قاتعري .١٤
١٢  أن تطلق سراح جميع االسرى الفلسطينيين "إسرائيل"على : عباس لصحيفة مالطية .١٥
١٣  حملة إسرائيلية لهدم المنازل في القدستحذر من السلطة الفلسطينية  .١٦
١٣  هنية يخضع لعملية جراحية ناجحة في مستشفى بغزة ويستأنف عمله .١٧
١٣ كن ضمن صفقة حزب اهللاترفات جثة المغربي لم : زكي .١٨
    

    :المقاومة
١٣  زةدعوة عباس للحوار محاولة لصرف األنظار عن مجزرة غ: حماس .١٩
١٣  نؤكد على رفضنا جملةً وتفصيالً القتراح نشر قوات عربية في قطاع غزة: أبو زهري .٢٠
١٤  من حماس بالضفة ناشطا٣٦ً تعتقل أجهزة السلطة:  على اعتقاالت عناصر فتح بالقطاعرداً .٢١
١٤ النجا ينفي اإلفراج عن معتقلي فتح في غزة أبو  .٢٢
١٤ نستهجن تركيز اإلعالم على االعتقاالت في غزة فيما تناست اعتقاالت الضفة: أبو زهري .٢٣
١٤ سنضرب بيد من حديد على يد هؤالء القتلة: تعقيباً على تفجير شاطئ غزة" القسام" .٢٤
١٥  ضلوع تيارات من حركة الجهاد بأحداث غزة األخيرة لمصلحة فتح": األخبار اللبنانية" .٢٥
١٥  تنفي أي صلة بتفجير غزة وتصفه بالعمل الخسيس والجبان"كتائب العودة" .٢٦
١٥ تشة لن يجلب األمن للمحتل والمقاومة سترد بكافة األشكال واألساليباغتيال الن": حماس" .٢٧
١٦  وأولمرت يعّد العملية ناجحة جداً.. برد قاس على اغتيال النتشة" إسرائيل"القسام تتوعد  .٢٨
١٦   بين فتح وحماس للتوسطأنباء عن مساعي تهدئة مصرية: القدس العربي .٢٩
١٦ العنف واالقتتال الداخلي خروج على ارادة الجماهير التي هي مصدر الشرعية: سعدات .٣٠
١٧  وفد من حماس في القاهرة اليوم لمتابعة ملف شاليت: األيام الفلسطينية .٣١
١٧  في غزة لم يزدد في اآلونة األخيرة  لدى حماس مخزون السالح: رات اإلسرائيليةالمخاب .٣٢
١٧   العتقاله ٣٢سعيد العتبة في الذكرى الـ األسير  تتضامن معالسلطة: رام اهللا .٣٣
١٨ نياتها لبناء السلطة النها وضعت كل امكا١٩٩٣اخطأت عام " فتح: "االفرنجي .٣٤
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٥٢:         العدد                  ٢٨/٧/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :الكيان اإلسرائيلي
١٨  حماس تواصل التسلح للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية: ديسكن .٣٥
١٨  التخلص من أحياء وقرى عربية في القدس الشرقية المحتلة إلى رامون يدعو .٣٦
١٩  موفاز يحّرض على سكان القدس المحتلة .٣٧
١٩  الرد على االنتهاكات الفلسطينية للتهدئة في قطاع غزة" إسرائيل"على : ليفني .٣٨
١٩ أولمرت اليملك الوزن السياسي للتوصل إلى سالم :رئيس األمن القومي األمريكي .٣٩
٢٠  بدولة اليهود" إسرائيل" تعريف لرفضالشاباك يالحق العرب في الداخل : جمعية حقوقية .٤٠
٢٠  خالء البدو من األراضي التي يقيمون عليهاإب  ُيعنى يقترح سن قانونإسرائيليوزير  .٤١
٢٠ "تنظيم القاعدة"ية اإلسرائيلية تؤجل النظر في قضية المحكمة المركز .٤٢
    

    :األرض، الشعب
٢٠  عودة الالجئين الفلسطينيينقضية بحث ل في دمشق اًمؤتمرتجمع العودة يعقد  .٤٣
٢٠  فلسطيني ال لمؤتمر كبير حول حق العودةفي لبنان تحضر "عائدون"مجموعة  .٤٤
٢١  ات الشاطيء مؤسسة عقب تفجير١٢٠ داهمت في غزةقوات األمن : مركز الميزان .٤٥
٢١  بين فتح وحماس زج اإلعالميين الفلسطينيين في الخالفات إدانة .٤٦
٢١  ئلة الكرد المهددة من االحتالل بإخالء منازلهاشخصيات ووفود مقدسية تتضامن مع عا .٤٧
٢١   باالغتيال خالل عام٥٠٤ فلسطيني بينهم ٨٠١استشهاد : تقرير .٤٨
٢٢   بناء على رغبته بإنجاب األطفالفلسطينيسير طالب االحتالل بالسماح ألعدالة يمركز  .٤٩
٢٢   فلسطينيون يشكون أجهزة األمن اإلسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية فى الهاىأسرى .٥٠
٢٢   الفصل على مسيرة ضد جدار اإلسرائيليإصابة سبعة مواطنين جراء اعتداء االحتالل .٥١
٢٢  جنوبي نابلسحات جديدة من أراضي بورينالمستوطنون يضرمون النار في مسا .٥٢
   

   :اقتصاد
٢٢  اتهمتعهدب  لم يوفوامانحو باريس و مليار دوالر٢السلطة تعاني من عجز مقداره : "بكدار" .٥٣
 ٢٣   بالشيكل قريباً غزة تزويد بنوك قطاعسيتم: سلطة النقد الفلسطينية .٥٤
   

   :صحة
 ٢٣ شهيداً ٢١٨ إلى  قطاع غزة من المرضىارتفاع عدد ضحايا حصار .٥٥
   

   :بيئة
 ٢٣ ٢٠٢٠في العام   مليون متر مكعب من المياه٦٧٠إلى بحاجة الشعب الفلسطيني : العتيلي .٥٦
   

   : األردن
٢٣   "إسرائيل"األردن يتراجع عن إطالق سراح األسرى األربعة الذين تسلمهم من  .٥٧
٢٤  "العدو الصهيوني"احتجت على وصف وزيرة أردنية لها بـ" إسرائيل" .٥٨
   

   :لبنان
٢٤  اللي فلسطين والعروبةنسينا او تناسينا في خطابنا السيادي واالستق: جنبالط .٥٩
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٢٤ المشكالت الفلسطينية الداخلية"ويدعو الى حل " ذاكرة فلسطين"جنبالط يرعى افتتاح معرض  .٦٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٥  الجامعة العربية تأسف لعودة الصراع داخل غزة .٦١
٢٥  شهور،األراضي الفلسطينية تواجه كارثة إنسانية٨ ألف وحدة استيطانية خالل ٢٢: صبيح  .٦٢
٢٦   حقول تجارب" إسرائيل"األسرى العرب في : األسرى والمعتقلين في الجوالن .٦٣
٢٦ لى قطاع غزة من المساعدات إقافلة جديدة نقابة أطباء مصر تجّهز  .٦٤
٢٦  خبراء مصريون يحذرون من هدم المسجد األقصى .٦٥
٢٦   مصر تعترض شاحنة إسرائيلية تنقل بضائع ذات إشعاعات عالية .٦٦
٢٧   غزة واألراضي المحتلةتوقيف متسلل فلسطيني وأربعة أفارقة حاولوا الدخول إلى : مصر .٦٧
٢٧ ويطالب المسؤولين باالنتباه لتصريحاتهم" إسرائيل"الريجاني ينتقد مشائي حول الصداقة مع  .٦٨
   

   :دولي
٢٧ الدبلوماسية الفرنسية تسعى بدعم أوروبي كبير إلى تحريك الملف الفلسطيني: األخبار .٦٩

   
    :مختارات

٢٧  الكفاءات البشرية العربية يحذر من هجرةحول التشغيل والبطالة تقرير عربي .٧٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  عبد الباري عطوان... حوار فلسطيني بالشتائم .٧١
٣٠  حسام كنفاني... ّزةالواقع الجديد في غ .٧٢
٣١  ماجد عزام...  الفلسطينية لم تعد خياراً واقعياً وممكنا١٩٦٧ًدولة حزيران  .٧٣
٣٣ نقوال ناصر... السالم دون حل قضية الالجئين خطا استراتيجي .٧٤
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
  تشكيل لجنة تحقيق في تفجيرات غزةى ل ويدعو إيعلن انطالق الحوارو مبارك يلتقيعّباس  .١

الرئيس محمود عبـاس     أن    جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
حة عقد مع الرئيس حسني مبارك محادثات في القاهرة أمس استعرضا خاللها آخر التطورات على الـسا               

 - في ضوء اللقاء الثالثـي الفلـسطيني         ، خصوصاً "إسرائيل"الفلسطينية وما وصلت إليه المفاوضات مع       
 األميركي المقرر عقده في واشنطن األسبوع الجاري، كما عرضا للتهدئة في قطاع غـزة               -اإلسرائيلي  

اتفق مع مبارك علـى     في تصريحات عقب اللقاء إنه      " أبو مازن "وقال   .والحوار بين الفصائل الفلسطينية   
، "تبدأ مصر خالل أيام في توجيه الدعوات للحوار الفلسطيني الشامل إلى جميع الفصائل الفلـسطينية              "أن  

مرجعيات الحوار هي قرار وزراء الخارجية العـرب        "وأشار إلى أن    . نافياً وجود شروط مسبقة للحوار    
ي قامت به حركة حماس في غـزة، ثـم   في اجتماعهم الذي عقد العام الماضي عقب الحسم العسكري الذ    

وأوضح ". المبادرة اليمنية، ثم المبادرة التي أطلقتها وقلت تعالوا لنتحاور من اجل تطبيق المبادرة اليمنية             
مـصر  ... ستأخذ مضمون هذه المبادرة التي لم نضعها نحن وإنما وضعت من األشقاء العرب            "أن مصر   
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وشدد على أنه   ". ا إلى الجامعة العربية لتطبيقها من خالل العرب       ستقوم ببلورة األفكار واآلراء ثم ستقدمه     
لن نيأس، نحن مصممون على أن يكون هناك حوار، ورغم االتهامات التـي             : "، وقال "ال بد من الحوار   "

  ".تكال لنا يومياً، نحن لن نلتفت لها أو لغيرها ألن هناك مصلحة للشعب الفلسطيني
يعرقل جهود المصالحة وستكون له انعكاساته الـسلبية علـى الحـوار،      أميركي س " فيتو"وسئل هل هناك    

لم نسمع عن أن هناك فيتو أميركيا على الحوار الفلسطيني، وإن حصل فنحن ال ولن نقبل بفيتو                 : "فأجاب
من أحد على حوار داخلي فلسطيني ألن هذا الحوار الوطني الفلسطيني مصلحة فلسطينية عليا، وعنـدما                

المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، فنحن ال نلتفت إلى أحد أو اي جهـة كـان يمكـن أن                يتعلق األمر ب  
  ".تحول دون تحقيق ذلك

 في غزة، يمكن أن     وعما إذا كان التوتر الحالي في العالقة مع حماس بسبب التفجيرات التي وقعت أخيراً             
سبب التوتر في العالقات، وهـذا هـو        الحوار دائماً ال يتأتى وال يعقد إال ب       : "يحول دون عقد الحوار، قال    

عن رؤيته وتقويمه للتفجيرات التي جرت في غزة ومـن          " الحياة"وسألته   ".خيارنا الذي نسعى الى تحقيقه    
ما حدث في غزة مؤسف للغاية      : "الذي يقف وراءها واالتهامات التي وجهت الى أطراف في فتح، فأجاب          

ض االتهامات المباشرة التي وجهت مـن جماعـة حمـاس           ومؤلم لنا وال نقبله، لكن في الوقت نفسه نرف        
قلنا وما زلنا نقول ونؤكد إننا نريد إعادة اللحمة الفلسطينية          : "وقال". باتجاه فتح أو أطراف أو أجزاء منها      

رفضه المطلق سلوك هـذا     "وشدد على   ". بكل الوسائل الممكنة باستثناء القتل والعنف أو االقتتال الداخلي        
ضرورة تشكيل لجنة تحقيق    "، داعياً إلى    "نحن نرفض ذلك وال نريد وال نسعى إليه أبدا        . ..النهج الدموي 

من أطراف فلسطينية مستقلة ومن لجان حقوق اإلنسان الموجودة في غزة لتباشر فوراً عملهـا وتخـرج                 
ر يصدر  سيؤيد أي قرا  "وتعهد أنه   ". بنتيجة لمعرفة الجهة المتورطة والتي تقف وراء هذا العمل اإلجرامي         

يرفض في  "، مشيرا إلى أنه     "عن لجنة التحقيق ألننا ال نقبل بمثل هذه األعمال البشعة التي جرت في غزة             
  ".الوقت ذاته االتهامات العشوائية

وانتقد عباس بشدة مداهمة قوات حماس لمنزل النائب ووزير الخارجية الفلسطيني الـسابق زيـاد أبـو                 
هـم يحترمونـه    ... مقرب جداً من حماس ومنّا في الوقت نفسه       "نه  عمرو، مشيداً به وبمواقفه، وأوضح أ     

مـا  : "، وتساءل مستنكراً"انتخب من المجلس التشريعي على قائمة حماس"، مشيراً إلى أنه   "ونحن نحترمه 
إذا كان لديهم شيء عليـه      : "، وتابع "ذنبه حتى يستباح بيته ومكتبه وتسلب ممتلكاته وهو غائب عن غزة          

  ".فليقولوه
إن علينـا   "محمـود عبـاس قـال       الرئيس    إلى أن  القاهرةمن   ٢٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   شارت  وأ

االستمرار في المفاوضات ما دام هناك أمل فيما يمكن أن نحصل عليه، ونحن نعرف أن هناك عقبـات                  
على طريق المفاوضات ومنها مسألة المستوطنات وعمليات االجتياح المـستمرة والحـواجز المـستمرة              

إن من أجل مصلحة شـعبنا فعلينـا االسـتمرار فـي            "ومع ذلك فإننا نقول     . ع األسرى وغيره  وموضو
وردا علـى سـؤال حـول        ".المفاوضات حتى لو كان األمل في نجاحها التام هو واحد في المائة فقـط             

تصريحات المرشح الرئاسي األميركي الديمقراطي السيناتور باراك أوبامـا األخيـرة وتبنيـه مواقـف               
التقيت أوباما لمدة ساعة وتحدثنا في جميع الـشؤون         "على حساب الفلسطينيين، قال ابو مازن       " يلإسرائ"

وما آلت إليه المفاوضات والعقبات التي يضعها الجانب اإلسرائيلي أمامها، وما نـستطيع قولـه هـو إن                  
يـا إلـى سـدة      أوباما استوعب ما قلناه لكن هذا ال يعنى الحكم سياسيا على أي مرشح قبل أن يصل فعل                

 ".الحكم
وردا على سؤال حول وجود تصور بأنه ربما كان من األفضل إنهاء مسألة الجندي اإلسـرائيلي شـاليط    

ال يوجد مانع من أن تـسير األمـور مـع بعـضها             : "، قال أبو مازن   ]الداخلي[قبل انطالق جولة الحوار   
سرى الفلسطينيين تسير، ومسألة    البعض، الحوار الفلسطيني يسير، والمساعي من أجل إطالق شاليط واأل         
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فتح المعابر تسير، فكلها جهد مصري يسير باتجاه واحد وبشكل متواز وبدون أن تطغى مـسألة علـى                  
 ".أخرى

  
  ي قضية استراتيجيةداخلالحوار الو... نقبل بتبادل األراضي ونرفض تبادل السكان :عباس .٢

 أما األراضي فـيمكن     ، لن تقبل بتبادل السكان    أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية       
 ١٩٦٧ إذا حدثت تعديالت فـي أراضـي      : وقال. بالقيمة نفسها مع تعديالت طفيفة    " إسرائيل"تبادلها مع   

  . والترابط في تقسيم األراضي، المياه والدولةىفيجب أال يؤثر عل
ائيلية فخالل سـتة أشـهر       إنه إذا خلصت النيات اإلسر     - في حديث مع رؤساء تحرير الصحف        -وقال  

 ولكـن   ، وإن كانت المفاوضات قاسية وصـعبة      ، نجاحات في جميع الملفات المفتوحة     ىيمكن الوصول إل  
بأن تشمل المفاوضات جميـع     " إسرائيل"وأكد أن السلطة أقنعت     .  االستمرار فيها  ىليس هناك من بد سو    

 ولـن   ،ا إلي اتفاق حول جميع القـضايا      إن تلك الطريقة توصلن   :  وقال ،المسائل االستراتيجية دون تأجيل   
 مليـون   ٥,٥مازن إلي أن هناك أكثر من       أشار أبو  ،وفيما يتعلق بملف الالجئين    .تكون هناك نقاط مؤجلة   

 ولكـن يوجـد   ، فال يوجد الجئ فلسطيني واحد من الـضفة أو غـزة   ٤٨ الجئ فلسطيني كلهم من أبناء    
 فيجب االتفـاق علـي عـدد        ،أما بالنسبة لالجئين   . الضفة ى وأكد إمكان عودة كل النازحين إل      ،نازحون

 مؤكدا أن التعويضات يجب أن تكـون لكـل الالجئـين            ، تعويض ىالعائدين والباقي يمكن أن يحصل عل     
 ألف فلسطيني منذ    ٣٠٠ عودة ى حيث أدت إل   ، للفلسطينيين وأكد أن أوسلو تعد نصراً    . والدول التي تأويهم  

خلوا بتصاريح وأصبح وجودهم غير قانوني من وجهة نظر          ألف فلسطيني د   ٥٤ وأضاف أن . ١٩٩٤ عام
  . هويات فلسطينيةى ألف شخص منهم كلهم حصلوا عل٣٢ وتم تسوية وضع" إسرائيل"

 الـشعب   ى كافة األصعدة عل   ىلها تأثيرات إيجابية عل   " إسرائيل"وأكد أن مسيرة التفاوض الفلسطينية مع       
أما بالنسبة لقضية األمن فقال أبو ماززن إنه يمكـن           .الفلسطيني حيث يتطور الوضع االقتصادي واألمني     

ورفـض  . لألمريكيين أو األوروبيين المساعدة في ذلك فال مانع للفلسطينيين من وجـود طـرف ثالـث               
مشاركة إسرائيلية في وحدات االنذار المبكر، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بجندي واحد في الدولة                

  .الفلسطينية المرتقبة
 أنها أرض محتلة يجب أن تعود وأن تكـون هنـاك بلديـة       ى أشار الرئيس الفلسطيني إل    ،بالنسبة للقدس و

مازن أن كل المـستوطنات فـي األرض         وأكد أبو .  لليهود وأن تظل مفتوحة لكل األديان      ىعربية وأخر 
  .وبالنسبة لمسألة المياه فنحتكم فيها للقانون الدولي .المحتلة غير شرعية

إنه ما لم تتم تسوية تلك القضية       :  الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية قال أبومازن      ى باألسر وفيما يتعلق 
  .فسيكون هناك موقف ورد من السلطة الفلسطينية

 ى حول التهدئة وتبادل األسر    المصريأكد الرئيس عباس وجود اتفاق في اآلراء والمواقف مع الرئيس           و
 وقال إن مصر تدير المفاوضات في النقاط        ،اليط وإدارة المعابر  خاصة فيما يتعلق بالجندي اإلسرائيلي ش     

أما بالنسبة لمعبـر رفـح      . سالم وقال إنه مع فتح جميع المعابر بما فيها معبر كرمة أبو          . الثالث السابقة 
 إسرائيلي ال تملك مصر     - فلسطيني   - مصري   - أوروبي   -فاألمر يتعلق باتفاق دولي خماسي أمريكي       

  .وحدهافيه فتح المعبر 
 وال يمكن اسـتعادة حريـة    ، أن الحوار الفلسطيني يعد قضية استراتيجية للفلسطينيين       ىوشدد أبومازن عل  

 ٥٠٠فقد قتلت حماس اكثـر مـن       . القوة ى وال يمكن استعادة تلك الوحدة باللجوء إل       ،الوطن دون وحدته  
وقال ان   . حلفائها السابقين  فلسطيني بدم بارد في االنقالب وعطبت اكثر من هذا الرقم واليوم تصطدم مع            

حماس تريد ان تكون مرتاحة في امارة ظالمية في غزة ونحن في الضفة لن نسمح الي انـسان بحمـل                    
 سؤال  ىوفي رد عل   . في الضفة  ىسالح خارج السلطة واتهم حماس بمحاولة اعادة تجربة غزة مرة أخر          

  .  بين كل الفصائل الفلسطينية شامالًإنه سيكون حواراً: حول نتيجة الحوار بين فتح وحماس قال
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 قال الرئيس الفلسطيني إنه رفـض التـدخل األمريكـي فـي الـشأن               ،وفيما يتعلق بالعالقات مع حماس    
 التي فازت فيها وأكـد أن حمـاس         ٢٠٠٦  مشاركة حماس في انتخابات    ى وأصر عل  ،الفلسطيني الداخلي 

 .جب أن تقبل حماس بما قبلناه في هذا االتفاق         اتفاق أوسلو وبالتالي كان ي     ىدخلت تلك االنتخابات بناء عل    
 أن جـاءت    ى حصار السلطة الفلسطينية إل    ى إل ى أن رفض حماس لتطبيق بنود اتفاق أوسلو أد        ىوأشار إل 

 ، اسم السجن الموجـود فيـه المعتقلـون        ى التي أطلقت عليها حماس مبادرة هادرين عل       ىمبادرة األسر 
 فـالطبيعي أننـا     ،طة طلبت استفتاء شعبيا للمشاورة في األمر      وأضاف أن السل  . واعتبرت المبادرة إهانة  

 المبادرة ولكـن    ىعندما نختلف نلجأ للشعب إال أن حماس شعرت بإمكانية خسرانها لالستفتاء فوافقت عل            
ـ     ىورغم ذلك ذهبنا إل   . لألسف الشديد لم تنفذها فحدث االقتتال       حكومـة وحـدة     ى حوار مكة ووافقنا عل

بية بهدف إنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني إال أن حماس كانت تـضمر عـدم               وطنية لهم فيها األغل   
إن حماس كانت تحفر أنفاقا تحـت  : وقال أبومازن .تطبيق االتفاق وأطلقت علي اتفاق مكة صلح الحديبية 

 أن وقع االنقالب واضاف أنه      ىمنزله فيها متفجرات بأمر من خالد مشعل شخصيا ولم أكن اصدق ذلك إل            
 ذلـك  ى خالد مشعل فنفي ذلك كاذبا فرفضت بناء عل        ىص الكمبيوتر الذي عليه صور االنفاق ال      أرسل قر 

وأكد أنه قد كشف كل هذه الحقائق ألن هناك ممارسات من حمـاس              .مقابلته في دمشق مع أحمد جبريل     
   .الستمرار القطيعه بين الفلسطينيين

اضعون للضغوط األمريكية واإلسـرائيلية أو      وأضاف أن استمرار حماس في نفس المنهج باتهامنا بأننا خ         
" إسـرائيل "تلبي حقوقنا او خطوة استباقية للعدوان أو ذريعة الجتيـاح            اننا نستخدمها كغطاء التفاقات ال    
 عن طريق سويسرا بمبـادرة      "إسرائيل"ـوأوضح ان حماس تقدمت ل     ..لقطاع غزة يعد اسلوبا مرفوضا    

وأكـد   . عامـا  ١٥  القدس مع تأجيل قضية الالجئين وهدنـة       ىاتفاق بدولة ذات حدود مؤقتة وطريق ال      
 فالحـل   ،ابومازن ان مسألة الحدود المؤقتة امر مخز الن الحدود ستصبح نهائيه وليس هناك حل مؤقت              

  .يجب ان يكون نهائيا
مازن انه سيكون هناك مؤتمر في الضفة لحركـة فـتح خـالل              أما بالنسبة للمستقبل الفلسطيني فقال ابو     

 وأضاف انه اذا نجح الحوار مع الفـصائل         ،٢٠٠٨ م نعد لمؤتمر وطني فلسطيني قبل نهاية عام       شهرين ث 
  .فسيتم االعداد النتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة مع وجود حكومة من التكنوقراط ال تعيد الحصار

  ٢٨/٧/٢٠٠٨ األهرام المصرية
  
  "ات حماستقريراً عن صراع"عّباس يسلّم مبارك : " اللبنانيةاألخبار" .٣

ـ        :  أحمد شاكر  -رام اهللا    أمـس،  " األخبار"كشفت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ل
عن أن أبو مازن سلم الرئيس المصري حسني مبارك رسالة تؤكّد أن انفجار بحر غزة ناجم عن خالفات                  

  .بين تياري إسماعيل هنية المعتدل ومحمود الزهار المتشدد
ن رسالة أبو مازن تحوي شرحاً تفصيلياً عن التياريين، ويبرهن فيها عباس علـى              وأوضحت المصادر أ  

وذكرت أن أبو مازن ". هنية لم يدن االنفجار بخالف إداناته المستمرة لمثل هذه األحداث       "صدقية قوله بأن    
أبلغ مبارك أن صراعات حماس تحولت إلى علنية بعدما كانت خفية وال يعرفها أحـد، مطالبـاً مـصر                   

وبحـسب   ".إلنهاء اعتداءاتها على قيادات وكوادر ومكاتب فتح في غزة        "الضغط على الحركة اإلسالمية     ب
الرسالة، فإن تيار إسماعيل هنية المعتدل ومعه القيادي البارز في كتائب القسام، أحمد الجعبري، هو من                

  .ددنفذ الهجوم بحق سيارة النائب خليل الحية وهو من قيادات تيار الزهار المتش
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٥٢:         العدد                  ٢٨/٧/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 يخضع لعصابة.. . متمرداً السلطة الفلسطينية تدرس إعالن غزة إقليماً:األحمد .٤
كشف عزام األحمد، رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية، ان مؤسسات          :  علي الصالح  -  غزة ، القاهرة ،لندن

قطاع غـزة اقليمـاً متمـرداً       السلطة الفلسطينية تدرس بجدية منذ بضعة اسابيع، اقتراحاً يقضي باعتبار           
ـ   .يخضع لسيطرة عصابة عسكرية نفذت عصياناً مسلحاً       حمـاس  "ان  " الـشرق االوسـط   "وقال األحمد ل

ادارت ظهرها لكل المحاوالت والوساطات والمبادرات؛ وآخرها مبادرة الرئيس عباس للعودة الى الحوار             
 رسالة خالد مشعل، رئـيس المكتـب الـسياسي          واضاف ان ". لتنفيذ المبادرة اليمنية إلنهاء حالة االنقسام     

وحسب االحمد، فإن هذه  . لحماس، للزعماء العرب تؤكد هذا الموقف السلبي من مبادرة الرئيس ابو مازن           
الخطوة إن اقرت تترتب عليها تبعات قانونية وإدارية ومالية واقتـصادية وإجـراءات واسـعة داخليـة                 

 حق الحكومات الشرعية عندما يكون هناك عصيان مسلح في أحد           أن من "وتابع االحمد القول    . وخارجية
اننـا  "، مـستدركاً القـول      "أقاليمها ان تستخدم القوة المسلحة إلنهاء العصيان وطلب المساعدة ممن تشاء          
  ".سنكون حريصين على عدم االنجرار الى استخدام السالح إلنهاء حالة التمرد

 ٢٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  يؤكد وجود حراك من أجل نشر قوات عربية في غزة رياض المالكي .٥

 وجـود حـراك     ى رياض المالكي وزير اإلعالم الفلسطيني أمس األحد إل        .أشار د  : أشرف الهور  - غزة
عربي إلقناع حركة حماس بنشر قوات عربية في قطاع غزة لمساعدة الفلسطينيين، في وقت رفضت فيه                

صـوت  (ي الذي كان يتحدث لإلذاعة الفلـسطينية الرسـمية          وقال المالك  .حماس المقترح جملة وتفصيالً   
ولفت المـالكي   . ، هذا الخيار هو جزء من مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عباس             )فلسطين

 أن مبادرة عباس تتحدث عن إمكانية نشر قوات عربية ومصرية تحديداً في قطاع غزة مـن أجـل                   ىال
وشدد علي أنه ال بـد مـن إدخـال هـذا             .ية وضبط األمن واألمان فيه    المساعدة في بناء األجهزة األمن    

  .االقتراح كعنصر أساسي في المبادرة
 حماس غير جادة علي اإلطالق للدخول في الحوار الوطني من أجل            :وهاجم المالكي حركة حماس، وقال    

ماس تماطل في الحوار،     أن ح  ىتفعيل المبادرة العربية اليمنية وإعادة الشرعية إلي قطاع غزة، مشيراً إل          
 . مبادرة الرئيس عباسىمن خالل عدم إعالنها رسمياً موافقتها عل

  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  انفجارات غزة هو صراع داخلي بين أجنحة حماس المسلحة والمتصارعة: األحمد .٦

أبناء الشعب  أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد امس، أن فتح وجميع            :  احمد رمضان  -رام اهللا   
الفلسطيني يعلمون جيدا وباألسماء أن انفجارات غزة والتي كان آخرها تفجير سيارة تابعة لعناصر مـن                

حمد حماس فـي    وتحدى األ  .هو صراع داخلي بين أجنحة حماس المسلحة والمتصارعة       " مليشيات القسام "
 يوم السبت الماضي عناصـر      إن مليشيات حماس اعتقلت أيضا    "وقال  . ان تعلن من هم وراء هذا التفجير      

من القسام انشقوا عنها وتوجهوا للعمل في فصائل متشددة بغزة وهو ما يؤكد ما تقوله فتح بـأن خلفيـة                    
  ".تفجير غزة هو صراعات داخلية وتصفية حسابات في حماس

تقـارير وافيـة حـول      "في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن لدى السلطة             
الخالفات الداخلية الحادة ما بين حركة حماس وأفرادها، وصلت إلى حد الخطف بين عناصـرها، وكنـا                 

  ".نتوقع أن تصل بهم األمور إلى حد االشتباكات المسلحة أو التفجيرات وهذا ما حدث
  ٢٨/٧/٢٠٠٨المستقبل 
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  انفجار الوضع في غزة يهدد فرص الحوار: نمراقبون ومسؤولون فلسطينيو .٧
أكد مراقبون سياسيون ومحللون فلسطينيون من خارج حركتي فتح وحماس أن : عبد القادر فارس -غزة 

األوضاع الجارية في قطاع غزة من تدهور لألمن وعمليات قتل واعتقال سيسهم في رفع وتيرة االحتقان 
ج الوحيد الداخلي، ويبعد الطرفين عن إمكانية بدء حوار، مؤكدين أن الحوار الوطني الشامل هو المخر

وأجمعوا في استطالع أجرته عكاظ داخل االراضي الفلسطينية عن أسفهم واستنكارهم . من المأزق القائم
فمن جهته قال الكاتب طلعت . لألحداث الجارية في غزة، كما طالبوا بعدم توسيع دائرة العقاب الجماعي

ع في غزة يلقي بتداعيات الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، ان انفجار الوض
خطيرة على حالة السلم األهلي ويرفع من وتيرة االحتقان الداخلي ويزيد من حدة األزمة وتداعياتها 

ودعا الصفدي جميع األطراف إلى . المختلفة مما يسهم في إبعاد فتح وحماس، مجددا عن إمكانية الحوار
 ما بين فتح وحماس، والعودة سريعا لطاولة عدم التسرع، والعمل على عزل هذا الحادث لمنع التصعيد

  .المفاوضات والتأكيد على الوحدة الوطنية
أما كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية فقال ان انفجار األوضاع الداخلية في غزة يسهم 

ا في واعتبر الغول ردة فعل حماس ستسهم أيض. في تصعيد حالة التوتر واالحتقان ما بين فتح وحماس
 .رفع حدة التصعيد ما بين الحركتين تعطي فرصة ألطراف ثالثة للدفع باتجاه تصعيد آخر

من جانبه رأى رجب أبو سرية الكاتب والمحلل السياسي أن توقيت االنفجار يشير إلى رغبة حاقدة في 
 نسف أي إمكانية للحوار ما بين فتح وحماس، خصوصا في ظل الحديث عن عدم إحراز أي تقدم في

 .المفاوضات السياسية مع الجانب اإلسرائيلي
بدوره دعا داوود شهاب الناطق اإلعالمي باسم حركة الجهاد إلى سرعة التحقيق في حوادث التفجيرات 
واالعتداءات اإلجرامية، وعدم التسرع في األحكام المسبقة التي تؤجج األوضاع واتخاذ اإلجراءات 

سب الشرع والقانون، مطالبا حركتي حماس وفتح بضرورة التحلي الكفيلة بردع العابثين والكشف عنهم ح
 .بروح المسؤولية وعدم توزيع االتهامات

 ٢٨/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  اتفاق على إدانة التفجيرات وحمالت االعتقال ومداهمة المؤسسات: غزة .٨

اتفق مشاركون من قوى سياسية مختلفة ومنظمات جماهيريـة وحقوقيـة وشخـصيات              :كتب حسن جبر  
ية على تشكيل وفد من بينهم لمقابلة قيادة حماس والمجلس التشريعي، والمطالبة بوقف ما يجري من                وطن

وجرى تشكيل الوفد من ممثلين عن منظمـات     .انتهاكات ضد المؤسسات والقوى السياسية في قطاع غزة       
ـ               ري مـن   المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بهدف االلتقاء بهذه الجهات وحثها على وقف مـا يج

  .انتهاكات كبيرة وخطيرة لحقوق اإلنسان
وسيسعى الوفد إلى مقابلة كل من يعنيه األمر من أجل وقف حالة التدهور التي جرت في قطـاع غـزة                    

واتفق المشاركون في االجتماع الذي عقد، أمس، في مقر الهالل األحمر            .عقب التفجيرات في مدينة غزة    
جيرات والممارسات التي أعقبتها من مداهمة مؤسسات وإغالقهـا         بقطاع غزة على إصدار بيان يدين التف      

  .واعتقال مواطنين
 ٢٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  لشاطئ ااعترفوا بضلوعهم في عملية تفجير شبان ٥شرطة غزة واألمن المصري يعتقالن  .٩

مصادر مطلعة كشفت أن قوات األمـن المـصرية          أن   غزةمن   ٢٧/٧/٢٠٠٧صحيفة فلسطين   ذكرت  
لمتواجدة على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة، ألقت القبض على ثالثة شـبان حـاولوا اجتيـاز            ا

، أن الشبان الثالثـة مـن       "فلسطين"وذكرت المصادر لصحيفة     .الحدود في ساعة متأخرة من مساء أمس      



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١١٥٢:         العدد                  ٢٨/٧/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

ة سكان حي الصبرة شرق مدينة غزة، رافضةً اإلفصاح عن أسمائهم، إلى حين وصول معلومات مؤكـد               
ووفقاً للمصادر ذاتها، فـإن الفـارين اعترفـوا لألمـن المـصري             .من األمن المصري الذي احتجزهم    

بضلوعهم في عملية التفجير التي أودت بحياة خمسة من قادة ونشطاء كتائب القسام وطفلة، وأنهم فـروا                 
  .خشية قيام الحكومة في غزة بإعدامهم

األنفاق في محافظة رفح، التي تستخدم في عمليات تهريـب          وأفادت المصادر بأن القسام قام بإغالق كافة        
 .البضائع من مصر إلى غزة، ووضعت رقابة مشددة عليها لمنع أي محاولة للهروب خارج القطاع

مصدر أمني فلسطيني قال     إلى أن     قيس صفدي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار  ولفتت  
القبض على شخصين آخرين حاوال الهرب عبر الحدود المصرية          ألقت   ]الحكومة المقالة [إن شرطة حماس  
  .وأحالتهما للتحقيق

  
  "جيش اإلسالم" إصابة عدد من األشخاص خالل اشتباكات بين األمن وعناصر من :غزة .١٠

وعـن   سـمير حمتـو،      ،رام اهللا وغـزة    نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية   ذكرت  
ان ستة فلسطينيين جرحوا في اشـتباكات بـين          "واينية وشهود عيان افاد   مصادر طبية فلسط   أن   وكاالتال

 في حي البصرة جنوب مدينـة       ] للحكومة المقالة  التابعة[مسلحين من جيش االسالم وعناصر من الشرطة        
ان االشتباكات المسلحة وقعت بعد منتصف ليل السبت االحد واستمرت حتـى            "وافاد شهود عيان     ".غزة

من جيش االسالم وعناصر الشرطة استخدمت فيها قذائف ار بي جي وقذائف محليـة              الفجر بين عناصر    
ان االشتباكات المسلحة وقعـت     "وافادت مصادر في جيش االسالم       ".الصنع اضافة الى اطالق نار كثيف     

بعدما هجم عناصر من الشرطة التابعة لحماس على منازل مجاهدي جيش االسـالم دون اي سـبب او                  
ولوا اعتقال بعض عناصرنا، ولكنهم لم يتمكنوا من اعتقال احد وهنـاك اصـابات فـي                انذار مسبق وحا  

  ".الجانبين نتيجة االشتباكات
علمـت ان   " الحيـاة " إلـى أن      فتحـي صـباح    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة  ولفتت  

تقـال عـدد مـن      وقعت عندما حاولت أجهـزة االمـن اع       " جيش االسالم "االشتباكات بين قوات االمن و    
  ".جيش االسالم"المواطنين في الحي، فاستجاروا بـ 

 اإلذاعات  ىإحد إلى أن     أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
 نقلت عن أبو الحسن المقدسي أحد قادة تنظيم جيش اإلسالم، قوله ان عناصر مسلحة               ]الفلسطينية[المحلية

 ساعات الفجر بشن هجوم علي أبناء ومنازل عناصر جيش اإلسـالم فـي حـي              من حماس شرعت عند   
 أن الحملة تخللتها اشتباكات مسلحة بين ناشـطي         ىوأشار إل  .الصبرة في غزة دون سبب أو إنذار مسبق       

  .حماس وأفراد تنظيمه
  
   عهد الفلتان والفوضى... لزمن الظالم والظلمات غزةيعود قطاعلن  : الُمقالةالحكومة .١١

أكدت وزارة داخلية الحكومة المقالة استمرار الوزارة في الحفاظ على ما أسمته بأمن المواطن : غزة
واستقرار البالد، مشددةً على أنه ال يمكن التفكير أو حتى التخيل أن يعود القطاع لزمن الظالم والظلمات، 

رها باالستنفار العام في ، ومؤكدة استمرا"على حد قولها"عهد الفلتان والفوضى الذي ذهب بال عودة، 
كافة أجهزتها األمنية، وقيامها بإجراءات أمنية مشددة، وهذه اإلجراءات مستمرة حتى تصل لهؤالء 

واستهجنت الداخلية نفسها  .المجرمين ومن يقف خلفهم، وأن تقدمهم للعدالة وأن يقول القانون بهم كلمته
للقتلة "ولة تصوير ما يحدث من مالحقة ما قالت إن حركة فتح تقوم به من تضخيم األمور ومحا

تغطية على ما تقوم به األجهزة األمنية في الضفة منذ "وكأنه تصفية للحركة، معتبرة ذلك " المجرمين
 ".أكثر من عام، وتستمر به حتى اليوم من القيام باستهداف المجاهدين والمقاومين ولكل من ينتمي لحماس

ما زلنا ولألسف الشديد نراقب ما تقوم به "مس وسائل اإلعالم، وقالت وهاجمت داخلية الحكومة المقالة، ا
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عدة وسائل إعالمية من التغطية المنحازة غير الحيادية والمهنية، والتي تقوم بتبنّي رواية حركة فتح 
وكأنه روايتها وعدم ذكر رواية الحكومة الفلسطينية أو ذكرها على استحياء، وإن استمرار هذه الوسائل 

واتهمتها بانها تورد  .عدودة على اإلعالم وخاصة الصحف اليومية الثالث والتي تصدر من رام اهللالم
 .روايات بعيدة كل البعد عن المهنية الصحافية واإلعالمية 

 ٢٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 من السفر للقاهرة وتسحب هويته" زكريا االغا" الداخلية المقالة تمنع :سماوكالة  .١٢

حد زكريا األغا عضو اللجنة عت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة اليوم األ من:غزة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من السفر إلى القاهرة بعد سحب هويته، حيث كان من المقرر أن 

 .ن في الدول العربيةيترأس اليوم األحد أعمال الدورة الثمانين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيي
أن مؤتمر المشرفين الذي ترعاه جامعة الدول العربية سيناقش قضايا " وأوضح األغا في بيان صحفى

هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية أبرزها متابعة قضية القدس والالجئين الفلسطينيين ونشاط وكالة األونروا 
 .يطان إلى جانب التنمية في األراضي الفلسطينيةوأوضاعها المالية باإلضافة إلى الجدار الفاصل واالست

 ٢٨/٧/٢٠٠٨سما 
  
   السلطةى الكونغرس يحرض على عل توزع تقريراً"إسرائيل" : االعالم الفلسطينيةوزارة .١٣

مس بأن جهـات إسـرائيلية اعـدت تقريـرا          أكشفت وزارة االعالم الفلسطينية      : وليد عوض  -رام اهللا   
وحسب وزارة االعـالم فـان     . اعضاء الكونغرس االمريكي   ىلتحريضيا ضد السلطة ووزعته مؤخرا ع     

: "تقوية اعـداء امريكـا    "التقرير المقدم من المركز اإلسرائيلي لمراقبة االعالم الفلسطيني والمعنون بـ           
 . في السلطة اال العدو اللدود لالدارة االمريكية       ىالحلفاء االيديولوجيون للدولة الفلسطينية المستقبلية ال ير      

 مصادر في وزارة االعالم بأن التقرير الذي اعده ايتمار ماركوس وباربرا كروك ووزعته منظمة             واكدت
، يحرض ضد قيام الدولة الفلسطينية كون الـسلطة         ٢٠٠٨/ ٥/١٣ اعضاء الكونغرس بتاريخ     ىايباك عل 

  .تكن العداء للواليات المتحدة
ي السلطة الفلسطينية اال العدو اللدود    ف ى كروك، ال ير   -وحسب ملخص لذلك التقرير فان تقرير ماركوس      

وفي ذلك االتجاه يتحدث معـدو ذلـك         .للواليات المتحدة االمريكية ومصالحها في منطقة الشرق االوسط       
التقرير عن تحريض يمارسه الجانب الفلسطيني ضد الواليات المتحدة من خالل وسائل االعالم والكتـب               

  : كتاليالمدرسية، وذلك في عدة مجاالت تم تبويبها
قيام وسائل االعالم الفلسطينية مرارا وتكـرارا باسـتخدام         :  أيلول في الرسومات الكاريكاتورية    ١١ -١

  .الرسم الثارة السخرية بالواليات المتحدة
  .من خالل السعي لتكريم صدام حسين والتمرد االرهابي في العراق:  التحالف مع اعداء أمريكا-٢
  . تغطيات صحيفة محلية فلسطينيةىرة الباالشا:  التعاطف مع فنزويال-٣
  .تكرار استنكار النهج االمريكي تجاه البرنامج النووي االيراني: ييد ايرانأ ت-٤
  .وصف العالقة الوثيقة التي تربط بين السلطة الفلسطينية وكوبا بالصداقة المتينة:  التقدير لكوبا-٥
قة االدارة االمريكية بـسورية بالـصلف       قيام الصحف الفلسطينية بوصف عال    :  التضامن مع سورية   -٦

  .والغرور
من خالل الكتب المدرسية الفلـسطينية      :  شيطنة الواليات المتحدة ووصفها بعدو الفلسطينيين والعرب       -٧

  .وتوجيه االتهامات للواليات المتحدة 
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 خطي االعالم   التعليم الرسمي الفلسطيني تتبع   : ويذهب التقرير حسب وزارة االعالم الفلسطينية الي القول       
 ١٢في عملية شيطنة الواليات المتحدة وهذا يتضح في كل ما تضمنه المنهاج الفلسطيني المقر للـصف                 

  .حيث يتجلي الهدف التربوي في اظهار الواليات المتحدة كعدو للعرب والمسلمين
الكراهية  ان قادة حركة فتح والسلك التربوي الفلسطيني يخوضون حملة متواصلة من             ىوشدد التقرير عل  

بهدف شيطنة امريكا، ومضيفا وفي السنة الماضية قال أبو علي شاهين في معرض حديثه عـن تنظـيم                  
 ١ بوش، ونحن نقاتل االمريكيين ونكرههم اكثر منكم التلفزيون الفلـسطيني            ىالقاعدة، نتمني نصركم عل   

  .٢٠٠٧كانون الثاني 
ور قبل قيام السلطة الفلـسطينية باحـداث التغييـر          ويدعي التقرير، اذا قدر للدولة الفلسطينية أن تري الن        

النوعي في االيديولوجيا، فمن المؤكد بأن هذه الدولة المستقبلية المفترضة سوف تنضم لتحـالف أعـداء                
وكذلك ان تقديم الدعم والمساعدة االمريكية للسلطة الفلسطينية لم يكن فعاال في احداث             . الواليات المتحدة 

 يوجد سبب للتفاؤل بأن الدور القيادي للواليات المتحدة في الدفع بعملية قيام الدولة              التغيير المطلوب، وال  
 . عن ايديولوجيا الكراهيةىالفلسطينية سوف يجعل السلطة الفلسطينية تتخل

  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   عملية التسوية والمفاوضات تمر بظروف صعبة:عريقات .١٤

د رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية صـائب           أك: وكاالتالو" المستقبل "-رام اهللا   
عريقات أن وفداً من السلطة الفلسطينية سيصل إلى واشنطن بعد غد األربعاء لبحث مسار المفاوضـات                

إن لقاء ثنائياً سيعقد بيننا وبـين       : "مس األحد أوقال عريقات في تصريحات إصحافية يوم        ".إسرائيل"مع  
ة تشارك فيه وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، ومن ثم سيعقد لقاء ثالثي يضم الجـانبين               اإلدارة األميركي 

وأعـرب عريقـات عـن       ".اإلسرائيلي واألميركي إضافة إلى الفلسطيني لبحث مسار مفاوضات السالم        
" ويجب أن تتم دون منغصات    "اعتقاده بأن عملية التسوية والمفاوضات الجارية اآلن تمر بظروف صعبة،           

" إسـرائيل "واتهم عريقات  .الشروع بها" إسرائيل"في إشارة منه إلى خطط االستيطان الجديدة التي تعتزم         
بالمسؤولية عن التعقيدات التي تواجه المفاوضات باستمرار جيـشها فـي عمليـات التوغـل والـدهم                 

 .واالغتياالت واالعتقاالت باإلضافة إلى األنشطة االستيطانية
  ٢٨/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
  أن تطلق سراح جميع االسرى الفلسطينيين"إسرائيل"على : عباس لصحيفة مالطية .١٥

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تحرير كل االسرى الفلـسطينيين            .): أ.ب.د( – فاليتا
نشرته في عددها الـصادر     " صنداي تايمز أوف مالطا   "وقال في حديث لصحيفة      .من السجون اإلسرائيلية  

ال ينبغـي   ..  أو عربياً   أو إسرائيلياً   أرغب في رؤية أي شخص في السجون سواء أكان فلسطينياً          ال"أمس  
وخالل الحديث الذي أجرته الصحيفة مع عباس علـى          ".أن يظل أي شخص في السجن، مسلوب الحرية       

حـل  "هامش الزيارة التي قام بها االسبوع الماضي للجزيرة أعرب الرئيس الفلسطيني عن اعتقـاده أن                
وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى         ".وحزب اهللا ستعطي زخما لقضيتنا    " إسرائيل"قضية االسرى بين    

ينبغي إطـالق سـراح     "ضرورة إطالق سراح جميع االسرى أيا كان االتهام الموجه لهم، أجاب عباس             
ن إلـى تحريـر     ربما يكونون يسعو  . والفلسطينيون لم يرتكبوا جرائم   . الجميع سواء ارتكب جريمة أم ال     

بالدهم، ربما باستخدام السالح، ربما بالعنف، إال أن أي شيء يفعلونه ال يعدو كونـه محاولـة لتحريـر                   
عندما يكون هناك سالم ونحن نعمـل لتحقيـق الـسالم مـع     . نفكر في القضية من هذا المنطلق  .بالدهم

  ".اإلسرائيليين ال أعتقد أن هناك أي مبرر لبقائهم في السجن
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األردنية الدستور 
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  حملة إسرائيلية لهدم المنازل في القدستحذر من  الفلسطينية السلطة .١٦

حذرت السلطة وحكومة تصريف االعمال الفلسطينية من خطورة الهجمة : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
لتي تشمل هدم اإلسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين، التي تتصدرها البلدية والداخلية اإلسرائيليتان، وا

سالم وقال حاتم عبد القادر، مستشار .  في بلدات السواحرة والعيساوية وشعفاط وبيت حنينا منزال٣٥ً
 بنايةً ومنزالً في بلدة ٣٢ان السلطات اإلسرائيلية قررت قبل ايام هدم "  لشؤون القدس المحتلةفياض

ابق ليصل مجموع الشقق المشمولة  طو٤ - ٣ أوامر هدم لبنايات مكونة من ١٠العيساوية، من بينها 
 . شقة وهذا قرار خطير وتشريد للمواطنين وعملية تهويد واضحة٦٠بأوامر الهدم إلى 

  ٢٨/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
   يخضع لعملية جراحية ناجحة في مستشفى بغزة ويستأنف عملههنية .١٧

فات قطـاع    خضع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لعملية جراحية ناجحة في أحد مستـش             :غزة
وتقدمت الحكومة الفلسطينية بالتهنئة لهنية بعد أن خـضع          .وعاد لمتابعة مهامه  ) ٢٧/٧(غزة اليوم األحد    
بدأ يتابع عمله مـن مقـر   "في أحد مستشفيات غزة، وقالت في بيان لها، إن هنية " ناجحة"لعملية جراحية   

  ".له ظهر اليوم األحدإقامته بغزة ويتمتع بصحة وعافية بعد نجاح العملية التي أجريت 
  ٢٧/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 كن ضمن صفقة حزب اهللاترفات جثة المغربي لم : زكي .١٨

 كشف عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية : فوزي الشويكي، منتصر حمدان- الخليل ،رام اهللا
ة تبادل االسرى التي ابرمها في لبنان، امس، ان رفات جثة الشهيدة دالل المغربي، لم يكن ضمن صفق

واتهم زكي في حديث لـ  . مؤخرا، موضحا ثبوت ان رفات جثتها غير موجود"سرائيلإ"حزب اهللا مع 
، اسرائيل بالتالعب باحاسيس ومشاعر اهالي الشهداء وممارسة الخداع، موضحا انها )الحياة الجديدة(

بعضها البعض دون ان يكون رفات المغربي عمدت الى خلط رفات جثامين افراد مجموعتها الفدائية مع 
 .من ضمنها

 ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  دعوة عباس للحوار محاولة لصرف األنظار عن مجزرة غزة: حماس .١٩

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريح تلقت القدس العربي              : أشرف الهور  - غزة
 تمثل محاولة لصرف األنظار عن مجزرة غـزة         ]استصريحات الرئيس عب   [نسخة منه هذه التصريحات   

األخيرة، وإن حديث أبو مازن عن أسفه على ضحايا المجزرة هو كالم بال معنى ومحاولة إلبعاد التهمة                 
 بالقول أما عن دعوة القاهرة لألطراف الفلـسطينية لبـدء            وأضاف أبو زهري   .عن حركة فتح ليس أكثر    

 مازن وحينما توجه دعوة للحركة بهذا الخـصوص فإنهـا سـتقوم    الحوار فهو أمر لم نسمعه إال من أبو  
 .بدراستها

  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   قطاع غزةنؤكد على رفضنا جملةً وتفصيالً القتراح نشر قوات عربية في: أبو زهري .٢٠

الـشبكة  " فـي تـصريحات لموقـع        حركة حماس قال سامي أبو زهري المتحدث باسم       :  د ب أ   -غزة  
نؤكد على رفضنا جملةً وتفصيالً القتراح نشر قوات أمن عربية فـي            : "اإللكتروني" سطينيةاإلعالمية الفل 

وأضاف أبـو زهـري أن هـذه         ".قطاع غزة ونعتبر أنه من العيب طرح هذه الفكرة من أي طرف كان            
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سوء النوايا لدى فريق الرئاسة في رام اهللا وطبيعة األهداف التي يريدون تحـصيلها              "التصريحات تعكس   
فريق الرئاسة يطالب بنشر قـوات      "وقال المتحدث باسم حماس إن      . ن خلف إثارة قضية الحوار الوطني     م

عربية لتحقيق ما فشل فيه االحتالل اإلسرائيلي ومجموعات القتل المجرمة التي يحركها هذا الفريق لتنفيذ               
فاألجدر بهـم إرسـالها     إذا كان العرب يملكون قوات عربية       "واعتبر أبو زهري أنه      ".وارتكاب الجرائم 

  ".لتحرير القدس الشريف ال من أجل السيطرة على قطاع غزة
  ٢٨/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
   من حماس بالضفة ناشطا٣٦ً تعتقل أجهزة السلطة:  على اعتقاالت عناصر فتح بالقطاعرداً .٢١

 مـن   ٣٦ة اعتقلـت     إن االجهزة االمنية الفلسطيني    ، في بيان،   حماس  حركة قالت : وليد عوض  - رام اهللا 
وذلك على خلفية حملة االعتقاالت التي تشنها االخيرة فـي           انصار الحركة في محافظات الضفة الغربية،     

وعرف من بـين المعتقلـين مفتـي        . قطاع غزة منذ مساء الجمعة ضد عناصر حركة فتح بقطاع غزة          
ي افـرج عنـه بعـد        رياض ابو الراس الذ    .محافظة طولكرم الشيخ عمار بدوي والمحاضر الجامعي د       

في ذات االطار قالت حماس ان االجهزة االمنية اعتقلت ثمانية من عناصر الحركـة               .ساعات من اعتقاله  
  .في بلدة قبالن شرق مدينة نابلس

  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 أبو النجا ينفي اإلفراج عن معتقلي فتح في غزة  .٢٢

براهيم أبو النجا إن قيادة الحركة لم تبلغ بشكل العليا في قطاع غزة إ" فتح"قال عضو لجنة قيادة : غزة
ال يوجد أي : "وأضاف أبو النجا. رسمي أو غير رسمي بإطالق سراح أي عدد لعناصر الحركة المعتقلين

وسائل اتصال بيننا وبين حماس التي تعتقل وتفرج كما تريد ودون أي اعتبارات وفي الواقع نحن ال نملك 
قلين بالتحديد أو إن كان جرى اإلفراج عن أحد باستثناء اإلفراج عن أحمد معلومات دقيقة عن عدد المعت

 ". نصر القيادي في الحركة
 ٢٨/٧/٢٠٠٨سما 

  
 نستهجن تركيز اإلعالم على االعتقاالت في غزة فيما تناست اعتقاالت الضفة: أبو زهري .٢٣

ي في غزة على سامي ابو زهري بعد ظهر امس االحد في مؤتمر صحاف" حماس"وعقب الناطق باسم 
نحن نستهجن تركيز وسائل اإلعالم على االعتقاالت في غزة واألرقام المبالغ : "عمليات االعتقال قائال

 ".فيها، فيما تناست تلك الوسائل مواصلة األجهزة األمنية في الضفة اعتقال أبناء الحركة اإلسالمية
أمنية وقد تمت مصادرة كميات من أن مداهمة بعض المؤسسات في القطاع جاء على خلفيات : "وأضاف

المتفجرات من الكثير من هذه المؤسسات التي كانت تستخدم كأداة للتحريض والتآمر إلعادة االنفالت 
 ".األمني في غزة

 ٢٨/٧/٢٠٠٨سما 
  
 سنضرب بيد من حديد على يد هؤالء القتلة: تعقيباً على تفجير شاطئ غزة" القسام" .٢٤

وحملت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية :  وكاالت-  أنس عبدالرحمن- غزة 
في إشارة منها إلى حركة فتح المسؤولية " فلول التيار الهارب"االحتالل اإلسرائيلي ومن أسمتهم " حماس"

 ٣٠الكاملة عن انفجار غزة الجمعة والذي أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الكتائب وطفلة وجرح 
  سنضرب بيد من حديد على يد هؤالء القتلة فال مكان لهم في غزة بل سيقذفن : "كتائبوقالت ال .آخرين
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  .حسب البيان". إلى مزابل التاريخ
  ٢٨/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  ضلوع تيارات من حركة الجهاد بأحداث غزة األخيرة لمصلحة فتح":  اللبنانيةاألخبار" .٢٥

باألحداث األخيرة فـي قطـاع      " الجهاد اإلسالمي "من  تتحدث مصادر مطّلعة عن اشتباه بضلوع تيارات        
وتشير المصادر، للداللـة علـى صـحة        . في األزمة الداخلية  " فتح"غزة، وأدائها دوراً لمصلحة حركة      

، احتوت في فترة ما بعد الحسم العسكري الكثير من منتسبي األجهـزة             "سرايا القدس "معلوماتها، إلى أن    
 .، الذين لجأوا إليها طلباً للحماية والغطاء"فتح"لحركة األمنية، المعروفين بانتمائهم 

  ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
  تنفي أي صلة بتفجير غزة وتصفه بالعمل الخسيس والجبان" العودةكتائب" .٢٦

نفت كتائب العودة أي صلة لها بالتفجير الذي استهدف عناصر من كتائب القسام في قطاع : ٤٨عرب
العمل القذر "إن كتائب العودة براء من هذا "وقالت . الخسيسغزة والذي وصفته بالعمل الجبان و

بيان " نسخة منه ومعنون بعنوان ٤٨وحذرت كتائب العودة في بيان وصل موقع عرب ".والدامي
حذرت من " للجماهير والطالع القادة االخوة ابو مازن وفاروق القدومي وخالد مشعل واسماعيل هنية

ها االحتالل بالتخريب عبر عمليات اغتيال للنواة الصلبة المقاومة اللعب على التناقضات التي يغذي"
وآخرها وضع عبوة إلخوتنا في حركة حماس مرفقة بيان مزور باسم كتائب العودة وكتائبنا براء من هذا 

كتائبنا الزالت على نهج مقاومة االحتالل وال تفرق بين األجنحة : "وقالت الكتائب ".العمل القذر والدامي
اومة فهم من نفس زمرة الدم المشترك، وكتائبنا تعرف من منها ومن هم ليسوا منها، وتعرف المق

لذا نقول لهم من الصعب كسر إرادة شعب ثائر ومقاوم يعرف من . الجواسيس والخونة بالزي الوطني
 الحوار الوطني هو طريق الخالص من الفوضى السياسية"واعتبرت الكتائب أن  .معة ومن يتآمر علية

جميع الثوار والمجاهدين إلى أن يتذكروا ان الثورة قد انطلقت من أجل ازالة هذا "واالمنية ودعت 
  ! االحتالل من جذوره ال التعايش في ظالله

وأكد بيان كتائب العودة ان ما جري في شاطئ غزة عمل مشين وخسيس ال يمت بصلة ألي تاريخ مقاوم 
نافي لتاريخ كتائبنا العريقة والمظفرة بالعمليات النوعية في ال فلسطيني وال ديني وال أخالقي، وهو م

  .عمق الكيان الصهيوني
 ٢٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اغتيال النتشة لن يجلب األمن للمحتل والمقاومة سترد بكافة األشكال واألساليب": حماس" .٢٧

دليال على حالة في الخليل " شهاب الدين النتشة"، استشهاد القيادي القسامي"حماس"اعتبرت حركة : غزة
آللة الحرب اإلسرائيلية، في طريق دفاعها عن " حماس"الصمود األسطوري والتحدي الذي شكلته حركة 

فوزي برهوم في تصريح صحفي مكتوب  وأكد المتحدث باسم حماس .حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني
ف واغتيال قيادات إن استهدا: "تمسك حماس بخيار المقاومة، وقال" قدس برس"أرسل نسخة منه لـ 

، لن "شهاب النتشة"المقاومة الباسلة والتي كان آخرها العملية اإلجرامية والجبانة التي استهدفت المجاهد 
  ". يجلب أمنا وال أمانا للمحتل

بهذه الطريقة البشعة ينم عن حالة االنحدار األخالقي " الشهيد النتشة"واعتبر برهوم قيام إسرائيل بتصفية 
  .لتي وصلت إليها إسرائيل في التعامل مع الشعب الفلسطينيواإلنساني ا
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ووجه برهوم دعوة إلى أبناء حماس وكتائب القسام في الضفة الغربية، أن يجعلوا من دماء قادتهم وقودا 
لشعلة الجهاد والمقاومة، وان يضربوا عمق العدو الصهيوني بكافة الطرق واألساليب وأشكال المقاومة، 

  .على حد تعبيره
 ٢٧/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
   وأولمرت يعّد العملية ناجحة جداً.. برد قاس على اغتيال النتشة" إسرائيل"القسام تتوعد  .٢٨

 في بيان أصدرته برد "كتائب القسام"توعدت  :وكاالت، الاالتحاد، عالء المشهراوي - غزة، تل أبيب
تالل المنزل فوق رأسه بعد  على اغتيال شهاب الدين عبدالعزيز النتشة الذي هدمت قوات االح"قاس"

دماء الشهيد النتشة الطاهرة لن تذهب هدراً، "إن : ، وقالت في مدينة الخليل ساعة١٢اشتباك لمدة 
وسنقول كلمتنا ال باللسان، بل بحد السيف، وسنرد على هذه الجريمة في الوقت والمكان اللذين نختارهما، 

  ."انه مهما طال الزمنوليعلم الصهاينة أن تالمذة الشهيد سيالحقون قطع
أثنى رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت على قوات األمن ووحدات الشرطة الخاصة التي  بدوره، 

من ": شاركت في العملية، وقال أولمرت للصحفيين قبل االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء أمس
  ."جداًالطبيعي أننا لن نخوض في تفاصيل هنا، ولكنها كانت عملية ناجحة 

 ٢٨/٧/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
   للتوسط بين فتح وحماسأنباء عن مساعي تهدئة مصرية:  العربيالقدس .٢٩

علمت القدس العربي من مصدر مطلع أن مـصر بـدأت            : أشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    ،غزة
  . غزةبإجراء اتصاالت مع حركتي فتح وحماس أمس األحد لـ تهدئة األوضاع الساخنة في قطاع

ومن جهة اخرى دعا اليمن مساء امس األحد حركتي فتح وحماس إلى العمل بسرعة على وقف تـدهور                  
األوضاع في قطاع غزة و احتواء الخالف القائم بين الحركتين بما يحفظ األمن واالستقرار ويعزز وحدة                

زارة الخارجية تشديده   ونسبت وكالة األنباء اليمنية الرسمية سبأ الى مصدر مسؤول بو          .الصف الفلسطيني 
على أهمية بدء الحوار بين فتح وحماس على أساس المبادرة اليمنية، والجهـود والتحركـات العربيـة                 

 .المماثلة التي بذلت بغية رأب الصدع في الصف الوطني الفلسطيني
  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 مصدر الشرعيةالعنف واالقتتال الداخلي خروج على ارادة الجماهير التي هي : سعدات .٣٠

أكد األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات أن اللجوء الى العنف واالقتتال الداخلي الفلسطيني : رام اهللا
وما تبعه من اجراءات وافرازات في كل من غزة والضفة يشكل خروجاً عن ارادة الجماهير وخياراتها 

اطية السياج المتين للوحدة الوطنية والشعبية، التي هي مصدر أي شرعية، وانتهاكا سافراً لقواعد الديمقر
محذراً من أن شعبنا الذي صمد أمام كل اشكال العدوان والحصار واالعتقال والتجويع لم يعد قادراً على 
تحمل ما تفرزه أزمة الصراع الداخلي الفلسطيني التي تجاوزت وانتهكت كل المحرمات والمقدسات التي 

مر، مشيراً الى أنها قد كانت قبل أيام من انفجار الفتنة تزف شهداءها كانت باألمس القريب خطاً اح
 .بافتخار وتودعهم بالزغاريد واآلن فهي تشعر بالعار والخجل وهي تودع ضحايا االقتتال الداخلي

" بعد ستين عاماً على النكبة الوضع الفلسطيني الراهن والمهام الملحة"ودعا سعدات في مقالة له بعنوان 
 نشرة نداء الوطن الصادرة عن الجبهة الشعبية الى تهدئة داخلية بوقف التحريض المتبادل خص بها

ووقف االنتهاكات للحريات العامة واالفراج عن المعتقلين لدى كال الجانبين والشروع بحوار وطني جدي 
  . الداخليةلتجاوز حالة االنقسام المدمرة التي باتت تهدد مستقبل شعبنا الوطني، واستعادة الوحدة 

 ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  وفد من حماس في القاهرة اليوم لمتابعة ملف شاليت:  الفلسطينيةاأليام .٣١

، أن من المتوقع وصول وفد من حركة حماس اليوم "األيام" كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: القدس
ع تبادل الجندي االسرائيلي او غداً الى القاهرة، للبحث مع المسؤولين في المخابرات المصرية موضو

  .االسير في غزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون االسرائيلية
وجهة نظر الحركة في امكانية ) حماس(واشارت المصادر الى أن من المرتقب أن يحمل وفد حركة

وبحسب  .اطالق مفاوضات مكثفة ومسرعة بوساطة مصرية مع الحكومة االسرائيلية حول التبادل
إن من السابق ألوانه القول إن هذه المفاوضات ستطلق نتيجة لهذه الزيارة، مشيرة الى انه المصادر، ف

  .يتوجب االنتظار لحين انتهاء هذه الزيارة
 ٢٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  في غزة لم يزدد في اآلونة األخيرة لدى حماس مخزون السالح :  اإلسرائيليةالمخابرات .٣٢

 ]اإلسرائيلي [في المداوالت التي جرت األسبوع الماضي في جهاز األمن         ): عمير ربابورت  -معاريف  (
، قبل نحـو شـهرين،      "حماس"طرحت معطيات تشكل مفاجأة ايجابية، منذ دخلت التهدئة حيز التنفيذ مع            

كشفت قوات األمن المصرية عشرات األنفاق التي استخدمت لتهريب الذخيرة، والنتيجـة بحـسب آخـر      
في القطاع زيادة   " حماس"منذ بداية التهدئة لم يزدد مخزون الذخيرة لدى         : إلسرائيليةتقديرات المخابرات ا  

  . ذات أهمية
مصلحة في تثبيت تهدئة    " حماس"ـسبب آخر لعدم زيادة مخزون الذخيرة في القطاع بشكل كبير هو أن ل            

" عـن أعـذار   تبحث  "طويلة، وهي تخشى من أن يدفع تهريب كميات كبيرة من السالح إسرائيل إلى أن               
اغلب الظن، هربت حماس كميات هائلة من السالح والـذخيرة          "وتعتقد محافل أمنية بأنه     . إلنهاء التهدئة 
  ". قبل التهدئة

  ٢٨/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   العتقاله٣٢سعيد العتبة في الذكرى الـ األسير  تتضامن معالسلطة: رام اهللا .٣٣

 اهللا مهرجانا تضامنيا مع األسير الفلسطيني سعيد العتبة الذي          نظم الفلسطينيون، أمس، في رام    :  رويترز
  . يدخل بعد يومين عامه الثاني والثالثين في سجون االحتالل

                 وقال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، احمد عبد الرحمن في كلمة ألقاها فـي المهرجـان، إن
لم يسبق ألسـير سياسـي أن       "اً بأنه   ، مذكر "صمود هذا الرجل ليس قضية شخصية بل هي قضية وطن         "

ـ     عامـا، وسـمير     ٢٩نيلسون مانديال أمضى    ) رئيس حكومة جنوب أفريقيا السابق    (امضي هذه المدة، ف
  ". القنطار الذي نهنئه باالفراج عنه أمضى ثالثين عاما

ألراضـي  ، ، وأنه احد خبراء العبوات الناسفة في ا"فدا"هم سعيد العتبة، وهو عضو سياسي في حركة         واتُ
ونقل عبد الـرحمن   . الفلسطينية، فيما لم ينجح الفلسطينيون في إدراج اسمه في أية صفقة لتبادل األسرى   

لم تتعبني هذه الرحلة الطويلة مع أن التعب صفة إنسانية، وقد أكون مكابراً لو أنكـرت                "عن العتبة قوله    
يعني أني تعبـت مـن حمـل قـضيتي      ذلك لكن التعب مسألة نسبية، فإذا كنت تعبت من السجن فهذا ال             

  ". وقناعاتي التي قادتني إلى السجن
  ٢٨/٧/٢٠٠٨السفير 
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  النها وضعت كل امكانياتها لبناء السلطة١٩٩٣اخطأت عام " فتح: "االفرنجي .٣٤
 "الوفاء للشهداء" اقامت حركة فتح في اقليم وسط الخليل، امس، مهرجان : فوزي الشويكي-الخليل 

وأكد عبد اهللا  .ل المغربي، وشهداء فلسطين، وذلك في مركز إسعاد الطفولة بالمدينةتكريما للشهيدة دال
اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الخارجية فيها، على إمكانية استنهاض 
حركة فتح وعودتها لقيادة المشروع الوطني، ألن في استنهاض فتح مصلحة فلسطينية ومصلحة لكل 

شعبنا ومصلحة عربية ودولية وعالمية قبل أن تكون مصلحة فتحاوية، وبين اإلفرنجي أن فصائل 
المعادلة القائمة حاليا ليست مقبولة وما جرى لحركة فتح من مطبات وانتكاسات وعثرات منذ االنتخابات 

ضوح في التمهيدية حتى سيطرة حماس على قطاع غزة،  يعود إلى الخلل في اإلدارة و التنظيم وعدم الو
الخط السياسي، مشيرا الى انه يتوجب علينا تصحيح ذلك بالعودة لألسلوب األول الذي بدأته حركة فتح 
باالنتخابات باختيار األكثر عطاء وإخالصا وصدقا وتضحية وان يكون بالصف األمامي عندما تتعرض 

 عندما تنازلت ١٩٩٣مشيرا الى أن حركة فتح أخطت خطأ كبيرا عام . الحركة لهزات ونكسات وصعاب
ووضعت كل إمكانياتها في السلطة الوطنية، وبالتالي أهمل تنظيم فتح، داعيا الى إعادة بناء التنظيم بشكل 
إداري ليستطيع قيادة الشعب ليس بالبندقية والقتل وإنما من خالل القناعات المطلقة أن من يقف ويسير 

  . مع الحركة على درب التحرير
 ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  حماس تواصل التسلح للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية: ديسكن .٣٥

يوفال ديسكن أمس أن حركـة حمـاس   " الشين بيت"زعم مدير جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي       : وكاالت
/ حزيـران قامت بإعادة تسليح نفسها بنجاح منذ بدء التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فـي                 

وقال ديـسكن خـالل االجتمـاع       . اضي وأنها تخطط للسيطرة على كامل األراضي الفلسطينية       يونيو الم 
تم نقل أربعة أطنان من المتفجرات إلى قطاع غزة مـن اجـل حمـاس               "األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية    

 صاروخا مضادا للدبابات وأسلحة خفيفة ومواد لصنع صواريخ القسام تشمل قـضباناً             ٥٠باإلضافة إلى   
  ". نية وباروداًمعد

معظـم عمليـات    " في موقعها على شبكة اإلنترنت عن ديسكن قوله          "يديعوت احرونوت "ونقلت صحيفة   
التهريب تتم برا من خالل األنفاق، حماس بسطت سيطرتها على األنفاق في المنطقـة، هنـاك تحـرك                  

وأضـاف  ". الصددمصري يهدف إلى منع التهريب ولكن لم تكن هناك اي تقارير خاصة مؤخرا في هذا                
ديسكن ان صفقة تبادل األسرى األخيرة مع حزب اهللا شجعت حماس على التخطيط لعمليـات إضـافية                 

وأشار ديسكن إلى ان وضع حماس قد أصبح قويا بفضل وقـف اطـالق              . الختطاف الجنود اإلسرائيليين  
  ". رفح ح معبرتزال تواقة لجني ثمار الهدنة كاملة وهي رفع الحصار وفت حماس ال"النار، وقال 

ما يعنيهم اوال فتح المعابر ثم يمكن استئناف التفاوض بشأن الجندي اإلسرائيلي المختطف جلعـاد               "وتابع  
حماس تواصل عملياتها الدفاعية الضخمة وتستغل الهدنة لزيادة تدريب عناصرها،          "وقال ديسكن    ".شليت

". ت لبناء المخابئ الحصينة تحـت األرض      وانها تجلب األسلحة لجناحها العسكري وتقوم باستيراد اإلسمن       
وأضاف ان حماس استكملت الخطوة األولى في بناء مؤسساتها التي ستقوم باإلعـداد للـسيطرة علـى                 

  . األراضي الفلسطينية بكاملها وهي الرؤية المعلنة لحماس منذ سنوات
  ٢٨/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  في القدس الشرقية المحتلةالتخلص من أحياء وقرى عربية إلى  يدعو رامون .٣٦

التخلص " إسرائيل"اعتبر النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون، أن من مصلحة : القدس
وقال . من أحياء وقرى عربية في القدس الشرقية المحتلة، خاصاً بالذكر قريتي صور باهر وجبل المكبر
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 هي محددة، وأن هدم منزل او اكثر سيساعد، فإنه يدفن أياً كان الذي يعتقد بأن مشكلة القدس واإلرهاب"
هل تريد الحكومة اإلسرائيلية جبل المكبر وصور باهر جزءاً ": فالسؤال الرئيسي هو. رأسه في الرمال
إن من يريد أن يقام السياج األمني "وقال  ".يجب على الحكومة أن تدرس الموضوع  ..من إسرائيل أم ال

 .. قرية صور باهر، يقرر فعالً أن تعيش القدس بشكل دائم مع االرهاب والقتلةالى الشرق من) الجدار(
واضاف في اجتماع ".  ألف فلسطيني الذين ال عالقة لهم بإسرائيل١٧٥االرهاب الذي سيأتي من 

إن من "الحكومة اإلسرائيلية الذي بحث اتخاذ اجراءات بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس، امس 
أن تخلص نفسها من هذه االحياء والقرى التي لم تكن يوماً القدس، والتي تعرض " ائيلإسر"مصلحة 

  ".للخطر الطابع اليهودي والصهيوني للمدينة
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
   يحّرض على سكان القدس المحتلةموفاز .٣٧

لتحويل القدس إلى   ) فلسطيني(توجه  "حذّر وزير المواصالت اإلسرائيلي، شاؤول موفاز، من        : علي حيدر 
الفلسطينيين مـن سـكانها     " المخربين"، مطالباً بانتهاج سياسة جديدة تقوم على هدم بيوت          "بؤرة لإلرهاب 

  .وإلى طردهم وعائالتهم منها" إسرائيل"ممن ينفذون عمليات ضد 
ى خطة عمل توفّر رداً صحيحاً عل     "وشدد موفاز، خالل جلسة الحكومة، على ضرورة السعي إلى وضع           

من يعتقد أن مشكلة القدس واإلرهاب هي مشكلة موضعية وهدم بيت هنـا             "، وصف رامون    "هذا التهديد 
  ".يضع رأسه في الرمل"بأنه " وبيت هناك سيساعد

  ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
  الرد على االنتهاكات الفلسطينية للتهدئة في قطاع غزة" إسرائيل"على : ليفني .٣٨

ة اإلسرائيلية تسيبي ليفني يوم األحد حكومة بالدها إلى الرد على دعت وزيرة الخارجي: القدس المحتلة
بغض النظر عن هوية "الفلسطينية للتهدئة في قطاع غزة بإطالق النار مقابل إطالق النار " االنتهاكات"

وقالت ليفني في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية خالل جلسة  ".التنظيم المسؤول عن هذه االنتهاكات
إن احتماالت تدهور الوضع في قطاع غزة قليلة ألن حركة " الوزراء األسبوعية اليوم االحد مجلس

 ".حماس معنية باتفاق التهدئة
لذلك يجب أن تكون هذه الخطوة مرتبطة "وأضافت أن فتح معبر رفح الحدودي سيعزز مكانة حماس 

 ".بقضية الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط
 ٢٨/٧/٢٠٠٨سما 

  
  أولمرت اليملك الوزن السياسي للتوصل إلى سالم : األمن القومي األمريكيرئيس .٣٩

أوضحت صحيفة إسرائيلية ان نائب رئيس األمن القومي األمريكي، اليوت ابرامز أعلن أن : محمد بشير
رئيس وزراء إسرائيل، ايهود أولمرت اليملك الوزن السياسي الكافي للتوصل الى اتفاق سالم، المع 

ونسبت الصحيفة عن المسؤول األمني األمريكي الرفيع المستوى خالل  .طينيين والمع سورياالفلس
 –أشك جدا أن تتمخض المفاوضات الفلسطينية : "اجتماع مع زعماء يهود في الواليات المتحدة قوله

  ".اإلسرائيلية الراهنة عن أي اتفاق سالم
قالة من منصبه بعد االنتخابات التمهيدية ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن أولمرت يعتزم االست

  :ونسبت الصحيفة الى رئيس الوزراء اإلسرائيلي قوله .لحزب كاديما في منتصف شهر سبتمبر المقبل
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ولم أتخذ أي .. ادرك تماما ان محكمة الرأي العام اإلسرائيلي حكمت على مستقبلي السياسي باإلعدام "
 .قرار بعد حول مشاركتي في هذه االنتخابات

 ٢٨/٧/٢٠٠٨عكاظ 
 
  بدولة اليهود" إسرائيل" تعريف لرفضالشاباك يالحق العرب في الداخل :  حقوقيةجمعية .٤٠

المحامي حجاي إلعاد، المدير العام لجمعية حقوق المواطن المخابرات         هاجم   : زهير اندراوس  - الناصرة
سياسة ) الشاباك(اإلسرائيلية إنه منذ سنة تبني جهاز األمن العام         ) هآرتس(اإلسرائيلية، وقال في صحيفة     

ال أساس قانونيا لها، بموجبها تندرج حماية يهودية الدولة ضمن مهامه وصالحياته، بحيث يصبح الشاباك               
ال بمالحقة نشاطات قانونية     متصريحات الـشاباك      -أو نشاطات ليست خارجة عن القانون       (خو علي حد 

ووافقه في ذلك المستـشار     ) الشاباك(لقد قرر . المبهمة، والتي تحتك، بموجب الشاباك، مع يهودية الدولة       
هي جزء ال يتجزأ من     والتي   -القضائي للحكومة اإلسرائيلية المحامي مناحيم مزوز، أن هذه النشاطات          

  . يمكنها أن تكون نشاطات تآمرية ممنوعة-حرية التعبير
  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  خالء البدو من األراضي التي يقيمون عليهابإ  ُيعنى يقترح سن قانونإسرائيلي وزير .٤١

الكنيست في الحكومة اإلسرائيلية، يعقوب إدري، إلى سن قانون في " تطوير النّقب والجليل"دعا وزير 
عبر تقديم " إسرائيل"يعنى بإخالء الفلسطينيين البدو من األراضي التي يقيمون عليها في النقب جنوب 

التعويضات لهم وباستخدام القوة في حال رفضهم لها، على غرار القانون الذي سن في حينه لتطبيق 
  .خطة فك االرتباط عن قطاع غزة

  ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
  "تنظيم القاعدة"اإلسرائيلية تؤجل النظر في قضية  المركزية المحكمة .٤٢

أرجأت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، جلـسة          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
الى الخميس المقبـل،    ) تنظيم القاعدة في القدس المحتلة وداخل الخط االخضر       (النظر في قضية ما يسمى      
 للمعتقل الرئيسي الئحة الدعوة التي تصدرها محاولة اغتيال الرئيس األمريكي           وذلك بعد ان قدمت النيابة    

وكشفت النيابة النقاب عن ان بعض المعلومات في ألحة االتهام تستند الى معلومات حصلت              .جورج بوش 
عليها الجهات األمنية اإلسرائيلية من مصادر استخبارية اجنبية، رصدت اتصاالت الخلية فـي الـداخل               

  .رج على مدار األشهر التسعة الماضيةوالخا
  ٢٨/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  عودة الالجئين الفلسطينيينقضية بحث ل في دمشق اًمؤتمرتجمع العودة يعقد  .٤٣

 قضية حولدمشق، الشهر المقبل، في أعلن تجمع العودة الفلسطيني، عن إقامة مؤتمره األول : دمشق
ستحضره شخصيات اعتبارية ورسمية حيث . لذكرى الستين للنكبةالالجئين الفلسطينيين وحق العودة في ا

  .فلسطينية وعربية
  ٢٦/٧/٢٠٠٨ قدس برس

  
   الفلسطيني لمؤتمر كبير حول حق العودةفي لبنان تحضر "عائدون"مجموعة  .٤٤

 في لبنان لمؤتمر كبير في تشرين األول القادم حول "عائدون"حضر مجموعة تُ:  أسماء وهبة-بيروت 
سيشارك فيه مفكرون فلسطينيون وعرب وأجانب ، بحيث ستطرح أسئلة حيث ، الفلسطيني حق العودة
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يأتي هذا المؤتمر بعد الندوة التي عقدتها المجموعة في حزيران و . الفلسطينيينعن مستقبل الالجئين
 جاءت في سياق اإلحتفال هاأن" صقر أبو فخر" الكاتب والباحث الفسلطيني وضحي، والتي الماضي
تعنى بحق العودة، وتهدف إلى زيادة " عائدون"يؤكد أبو فخر أن وفي هذا الصدد  .رى الستين للنكبةبالذك

  .الوعي حول حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة
  ٢٨/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  ات الشاطيء مؤسسة عقب تفجير١٢٠ داهمت في غزةقوات األمن : مركز الميزان .٤٥

ن عدد المؤسسات والمكاتب أ غزة فين مركز الميزان لحقوق اإلنسان علأ: ألفت حداد ورأفت الكيالني
 عقب االنفجارات التى وقعت الجمعة الماضى  شرطة الحكومة المقالةالتي استهدفت من قبل عناصر

أما بالنسبة لعدد . ومقر حزبي ومكتب، بما في ذلك مكتب النائب زياد أبو عمرو  مؤسسة١٢٢يتجاوز 
من المعتقلين جرى % ٣٠أن أكثر من ، الفتاً إلى  موقوفا١٥٣ً ركز اعتقالم رصد الفقدالمعتقلين 

اإلفراج عنهم، فيما يقدر المركز أن أعداد الموقوفين قد تكون أكبر وأن ما أورده يقتصر على ما تمكن 
  .من رصده

  ٢٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 بين فتح وحماس زج اإلعالميين الفلسطينيين في الخالفات إدانة .٤٦

أدان التجمع اإلعالمي الفلسطيني زج اإلعالميين الفلسطينيين في الخالفات :  ورأفت الكيالني ألفت حداد
الدائرة بين حركتي فتح وحماس خاصة بعد جريمة مقتل ستة مواطنين على بحر مدينة غزة في انفجار 

الم بأن تنقل  وسائل اإلعاًطالبم.  معول هدمالوأكد أن المطلوب من اإلعالم أن يكون معول بناء  .مدبر
  .الحقيقة كما هي ال أن تجتزأ الرواية وتكون مع طرف تجاه طرف أخر

  ٢٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  شخصيات ووفود مقدسية تتضامن مع عائلة الكرد المهددة من االحتالل بإخالء منازلها .٤٧

سية ووفود مقد  رأسه الشيخ رائد صالح،ىقام وفد من الحركة اإلسالمية عل : زهير اندراوس- الناصرة
حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء بالوكالة لشؤون والشيخ محمد حسين، المفتي  رأسها ىعل

 من اًقسريمنزلهم بإخالء وذلك بسبب التهديد القدس، بزيارة تضامنية لعائلة الكرد في حي الشيخ جراح ، 
هم ومقدساتهم ومدينتهم أن المقدسيين سيبقون متمسكين بأرضهم وبيوت حيث أكد المفتي .االحتاللقبل 

سيبقون  وكل األحياء وكل مقدسي ى القدس والمسجد األقص أنالشيخ صالح في حين اعتبر .وفلسطينيتهم
 إستراتيجية واضحة واحدة يتبناها الجميع، من أجل ىعمل عل، داعياً إلى ال زوال االحتاللىفي خطر حت

  .وصية اإلسرائيليةإنقاذ القدس من التهويد والوقوف في وجه القرصنة واللص
  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   باالغتيال خالل عام٥٠٤ فلسطيني بينهم ٨٠١استشهاد : تقرير .٤٨

" إسرائيل"، أن  ورقة عمل أعدها محاميان من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان بينت:رام اهللا
عام ال يونيو/  بين حزيرانخالل الفترة الممتدة ماغتيال الاعن طريق  ٥٠٤ بينهم  فلسطينيا٨٠١ًقتلت 
من المدنيين هم  أن معظم هؤالء الشهداء ، علما٢٠٠٨ًعام ال من يونيو/  حزيران نهايةىحتو ٢٠٠٧

.  عدد الشهداءإجماليمن  ١٠٧أما نسبة األطفال الشهداء فكانت . الفلسطينيين في قطاع غزة خصوصاً
 أما على .تار االحتالل بحياة الفلسطينيين استهى مدشهيدة، مما يدلل على امرأة ٣٣في حين كان هناك 
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، نسبة كبيرة منهم  خالل نفس الفترة فلسطينيا٥٤٣٧ًرب من ما يقاعتقال صعيد االعتقاالت فقد تم توثيق 
 . رهن االعتقال اإلداريهم

  ٢٦/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 
  
  ى رغبته بناء عل بإنجاب األطفالفلسطينيسير طالب االحتالل بالسماح ألعدالة يمركز  .٤٩

 بالسماح له بإنجاب التمس مركز عدالة المحكمة المركزية في الناصرة، باسم األسير وليد دقّة مطالباً
 . وذلك بعد أن رفضت سلطة السجون طلباته بهذا الصدد بسبب تصنيفه األمني داخل السجن،األطفال

ظون بحقهم باالختالء بزوجاتهم  أمنيين يحسجناء اليهود المصنفين كفيما تجدر اإلشارة إلى أن السجناء
المرة األولى التي يطالب فيها أسير عربي علماً أنها . وإنجاب األطفال، بالرغم من هذا التصنيف
  . في السجنفلسطيني سياسي بالسماح له بإنجاب األطفال

  ٢٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 فى الهاى فلسطينيون يشكون أجهزة األمن اإلسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية أسرى .٥٠

 كشف عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مذكرة قانونية :رام اهللا
 سيجرى رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية فى الهاي ، الفلسطينيون بالسجون اإلسرائيليةسرىأعدها األ

" ال إنسانية وجرائم حرب "تشكل الئحة اتهام موثقة عن ممارسات وهي .ضد أجهزة األمن اإلسرائيلية
  .ارتكبتها مصلحة السجون وجهاز األمن اإلسرائيلي بحق السجناء الفلسطينيين عبر سنوات سابقة

  ٢٨/٧/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   الفصل على مسيرة ضد جدار اإلسرائيلي سبعة مواطنين جراء اعتداء االحتاللإصابة .٥١

 خالل مواجهات مع قوات االحتالل في قرية أصيب سبعة مواطنين، أمس،:  فادي العاروري-رام اهللا 
أصيب ثالثة من جنود االحتالل، بعد  فيما .نعلين، احتجاجاً على مواصلة بناء جدار الفصل العنصري

  .رشقهم بالحجارة من قبل متظاهرين شاركوا في مسيرة قرب االراضي المصادرة
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   جنوبي نابلساحات جديدة من أراضي بورين يضرمون النار في مسالمستوطنون .٥٢

بورين جنوب نابلس، وأضرمت أراضي هاجمت مجموعات من المستوطنين :  غازي بني عودة-نابلس 
النار في مساحات جديدة من حقول البلدة التي تعرضت وقرى مجاورة لسلسلة من االعتداءات المماثلة 

  .خالل األسابيع الماضية
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  اتهمتعهدب  لم يوفوامانحو باريس و مليار دوالر٢السلطة تعاني من عجز مقداره : "بكدار" .٥٣

 أن التعهدات الدولية في "بكدار" أوضح تقرير أصدره المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار :رام اهللا
ن إال حوالي  مليار دوالر لثالث سنوات لم تدفع منها حتى اآل٧,٧مؤتمر باريس والتي بلغت حوالي 

 في تقريره الى انه كان من المفروض أن تغطي أموال المانحين االحتياجات "بكدار" مليون واشار ٩٠٠
 ١,٦ للمانحين في باريس يتضمن عجزا مقداره المالية للسلطة لهذا العام، فقد قدمت السلطة مشروعاً

 يزال التمويل الدولي لم يغط العجز  مليار دوالر، وال٢مليار دوالر، إال أن العجز ارتفع ليصبح حوالي 
 مليارات دوالر للعام ٣وحسب األرقام المتوفرة فان المانحين تعهدوا بدفع حوالي  .حسب التقدير األولي

وذلك بسبب اعتبارات مختلفة، فالبعض كان قد ربط دفع . ، ولكن لم يف المانحون بالتزاماتهم٢٠٠٨
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لة قطر، والبعض اآلخر ربط مساعداته بالتقدم بالمسار األموال بالمصالحة بين حماس وفتح مثل دو
السياسي، األمر الذي لم يتم، وبعض الدول تقلصت تعهداتها إلى اقل مما التزمت به مثل الواليات 

وتشير المؤشرات .  مليون دوالر١٥٠ مليون دوالر، انخفضت إلى ٥٥٠المتحدة، التي تعهدت بدفع 
 . قد ال تتوفر أموال لتغطية رواتب شهر أيلول المقبلالصادرة من وزارة المالية الى انه

 ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   بالشيكل قريباً  غزة تزويد بنوك قطاعسيتم:  النقد الفلسطينيةسلطة .٥٤

أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أن إدارة البنك المركزي اإلسرائيلي أبدت موافقة مبدئية 
 مليون شيكل، ٤٠لعاملة في قطاع غزة بمبلغ من عملة الشيكل قد يصل لنحو على تزويد البنوك ا

  .لمعالجة إشكالية نقص السيولة
  ٢٨/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
 شهيداً ٢١٨ إلى  قطاع غزة من المرضىارتفاع عدد ضحايا حصار .٥٥

مصادر الطبية عن  عن ال رامي عبده نقالً قطاع غزةأعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة حصار
 من عدد ضحايا الحصاربذلك  ليرتفع ،وفاة ثالثة مرضى جدد خالل األربع وعشرون ساعة الماضية

  .شهيداً ٢١٨ الى المرضى
  ٢٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ٢٠٢٠في العام   مليون متر مكعب من المياه٦٧٠إلى بحاجة الشعب الفلسطيني : العتيلي .٥٦

شداد العتيلي، .  دأن: رام اهللا مراسلها من ائد أبو فرحة س عن٢٨/٧/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية نشرت
نه لن يكون هناك حل ألزمة المياه التي تشهدها االراضي الفلسطينية ما لم يتم أكد أرئيس سلطة المياه، 

سرائيلي يمكن الشعب الفلسطيني من استخدام حصته من مصادر المياه التوصل الى اتفاق مع الجانب اإل
في   مليون متر مكعب من المياه٦٧٠إلى في هذا السياق أن الفلسطينيين سيكونون بحاجة  وبين .المختلفة
 ماليين لتر مكعب من األحواض ١٠٥  الغربيةن المتاح حاليا في الضفةأ، في حين ٢٠٢٠العام 

الكمية في حين أن  من شركة ميكوروت اإلسرائيلية، يتم شراؤها مليوناً أخرى ٥٠والينابيع، عالوة على 
 يبلغ الفلسطينيمعدل استهالك الفرد اً أن وضح م. مليون لتر مكعب٥٠تصل إلى غزة المتاحة في قطاع 

  .، وهو ما يقل بثالثة أضعاف عما توصي به منظمة الصحة العالمية لتراً من المياه يوميا٦٠ً
لمياه في وصف أزمة اأن العتيلي : رام اهللا من ٢٨/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة  مراسل نائل موسىوذكر

  .من االمراض في قطاع غزة سببها المياه الملوثة% ٧٠ن ألى إ األراضي الفلسطينية بالمأساة، مشيراً
  
  " إسرائيل" يتراجع عن إطالق سراح األسرى األربعة الذين تسلمهم من األردن .٥٧

قبل نحو " إسرائيل"تراجعت الحكومة األردنية عن نيتها إطالق سراح األسرى األربعة الذين تسلمتهم من 
في حين نظم المئات من عائالت األسرى األردنيين وناشطون نقابيون  .عام واحتجزوا في سجن قفقفا

وسياسيون ونواب في البرلمان، ظهر اليوم السبت، اعتصاما أمام رئاسة الحكومة للمطالبة باإلفراج عن 
ية لألسرى والمفقودين وذكر موقع قناة الجزيرة نقال عن مصادر في اللجنة الوطن. األسرى فورا

األردنيين في السجون اإلسرائيلية، إن السفير األردني في تل أبيب علي العايد، ومسؤوال رفيعا بوزارة 
الخارجية األردنية التقيا شقيق أحد األسرى األربعة وأبلغوه بأن الحكومة لن تتمكن من اإلفراج عن 

 .ئيليةاألسرى إال بعد االتفاق على ذلك مع الحكومة اإلسرا
  ٢٧/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  "العدو الصهيوني"احتجت على وصف وزيرة أردنية لها بـ" إسرائيل" .٥٨
قدمت احتجاجاً رسمياً للحكومة األردنية األسبوع " إسرائيل"، أمس، أن "هآرتس"ذكرت صحيفة : ي ب أ

عدو ال"بـ" إسرائيل"الفائت في أعقاب تصريح لوزيرة السياحة األردنية مها الخطيب ووصفت فيه 
واستدعى مسؤولون في وزارة الخارجية اإلسرائيلية السفير األردني في تل أبيب علي العايد ". الصهيوني

وشدد . وأبلغوه أنهم ينظرون بخطورة إلى تصريح الوزيرة األردنية وأنهم خائبو األمل من أقوالها
" إسرائيل"ب تتعارض بنظر المسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية أمام سفير األردن على أن أقوال الخطي

  .مع طبيعة العالقات بين الدولتين
  ٢٨/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
  نسينا او تناسينا في خطابنا السيادي واالستقاللي فلسطين والعروبة: جنبالط .٥٩

قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط انه في السنوات األخيرة، نسينا او تناسينا في خطابنا 
ستقاللي فلسطين والعروبة والثوابت التي استشهد الكبار من أجلها ومن بينهم الرئيس رفيق السيادي واال

علينا ان نعود الى الثوابت الوطنية والعروبية، الننا عندما نخرج كسنة . الحريري، ويجب ان نعود اليها
يخرج عن تلك ونبه الى ان من . وشيعة ودروز عن فلسطين والعروبة، نصبح مجموعات بشرية متناحرة

يجب ... لقد قمت بنقد ذاتي: وردا على سؤال، أجاب. الثوابت فال فارق بينه وبين شاكر العبسي
االعتراف بان ضربات الدم المتواصلة جعلتنا نخرج عن ثوابتنا وعندما نخرج منها نجنح نحو االنعزال 

واعتبر ان تحرير سمير القنطار . ونكون بذلك قد خدمنا الصهيونية التي تحلم بتفتيت المنطقة الى قبائل
ورفاقه واستعادة رفات الشهداء هو نصر وطني وعربي واسالمي وقومي وهذا فخر لنا، مشيرا الى انه 

 ١٤وفي حين أكد انه باق في فريق . عوتب من بعض أوساط االشتراكية الدولية على استقباله للقنطار
  . لعربي الموحدآذار المتنوع، ذكّر هذا الفريق بفلسطين وبالخطاب ا

  ٢٨/٧/٢٠٠٨السفير 
  
  المشكالت الفلسطينية الداخلية"الى حل ويدعو " ذاكرة فلسطين" يرعى افتتاح معرض جنبالط .٦٠

رعى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط ممثال بالنائب عالء الدين ترو في المكتبة : الشوف
ذاكرة -٧-٧ الفلسطينية للحوار والتنمية افتتاح معرض الوطنية في بعقلين وبالتعاون مع اللجنة اللبنانية

 لالستاذ شفيق طالب، بحضور خالد عارف ممثال ممثل منظمة -٧-٧فلسطين بعيون الطوابع البريدية 
والقى النائب عالء ترو كلمة بأسم النائب جنبالط اعتبر فيها . التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي

ما بذاكرة كل اللبنانين وكل الفلسطينين وكل العرب حتى قيام الدولة ان فلسطين كانت وستبقى دو
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ستبقى دامغة في ذاكرة كل عربي مناضل شريف وفي 
ذاكرة كل لبناني ناضل وضحى على مر السنوات من اجل فلسطين جنبا الى جنب مع القضية 

شكالت الفلسطينية الداخلية ليتسنى اقامة الدولة الفلسطينية النه في ظل هذا الم"ودعا الى حل . الفلسطينية
الخالف والصراع واالنقسام بين الضفة الغربية وغزة ومع حماس يمكن ان نشاهد في القريب العاجل 
دولة فلسطينية واحدة عاصمتها القدس نريد من االخوة في حركة فتح ان يبادروا الى حل هذه الخالفات 

 نعرف ان هناك صعوبات نتيجة التدخالت الخارجية في الملف الفلسطيني من الذين يريدون لهذا ونحن
  ".الصراع ان يستمر

  ٢٨/٧/٢٠٠٨ المستقبل 
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  العربية تأسف لعودة الصراع داخل غزةالجامعة .٦١
ة تأسف أكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح، أن الجامع:  ربيع شاهين-القاهرة 

للعودة الى لغة العنف والسالح لتصفية الخالفات في قطاع غزة بدال من االحتكام الى الحوار الذي شدد 
وحث صبيح على سرعة . على أنه السبيل الوحيد لبناء موقف فلسطيني تفاوضي في مواجهة خصم عنيد

ث وتجدد الصراع بين وأد هذه الفتنة والدعوة الى الحوار الشامل، فيما استغرب وقوع هذه األحدا
في الوقت الذي تجري الترتيبات الطالق حوار واالحاطة بالوضع المتدهور ] فتح وحماس[الحركتين 

وفيما شدد األمين العام . الذي لم تشهد القضية الفلسطينية وشعبها مثيال له على مدى أكثر من ستة عقود
ما جرى عليه العهد على مدى العقود الماضية المساعد للجامعة العربية على حرمة الدم الفلسطيني وفقا ل

أكد أنه يتعين على الجميع أن يدرك خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتربص قوى 
خارجية من أجل تصفية هذه القضية داعيا الى ضرورة أن يرتفع الجميع فوق مستوى المسؤولية 

" اسرائيل"ار هذا الصراع واالنقسام يصب بمصلحة والخالفات الشخصية الضيقة، الفتا الى أن استمر
  .بالدرجة األولى وأن الخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني بكل طوائفه

  ٢٨/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
 األراضي الفلسطينية تواجه كارثة إنسانية...  شهور٨ألف وحدة استيطانية خالل  ٢٢: صبيح .٦٢

مين العام المساعد بالجامعة العربية أن األراضي أكد السفير محمد صبيح األ:  السيد السعدني-القاهرة 
الفلسطينية المحتلة، تعاني اوضاعا اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، واوضاعا صحية وبيئية وتعليمية 
متدهورة، تنذر جميعها بكارثة إنسانية في ظل استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في عدوانها 

تها واعتقاالتها واغتياالتها ألبناء الشعب الفلسطيني وحصارها وإغالقها العسكري عليها ومواصلة توغال
المحكم للمعابر في قطاع غزة في أساليب وممارسات وحشية وغير مسبوقة في التاريخ لتحقيق هدفها 
بتدمير اإلنسان الفلسطيني وامتهان كرامته وانتقد صبيح في كلمته أمام مؤتمر المشرفين على شؤون 

ن في الدول العربية المضيفة، أمس، صمت المجتمع الدولي الذي يرى ويشاهد ما تقوم به الفلسطينيي
من االستمرار في هذه الجرائم التي " إسرائيل"دون اتخاذ خطوات واجراءات فعالة تمنع " إسرائيل"

ف يحرمها القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ويعاقب عليها واالكتفاء فقط بالتصريحات والمواق
الخجولة في انتقاد هذه الجرائم اإلسرائيلية، معربا عن أسفه الن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في أي 

 واشار صبيح إلى أن عدد الوحدات االستيطانية في ظل الهجمة ."إسرائيل"شأن أو قضية ذات عالقة بـ
 .ألف وحدة استيطانية ٢٢بلغ " ٢٠٠٨ يونيه – ٢٠٠٧نوفمبر "االستيطانية على القدس خالل الفترة 

وأضاف أن إسرائيل تواصل نهب األراضي ومصادرتها في انحاء الضفة الغربية القامة وتوسيع 
 الف مستوطن فيما بلغ عدد البؤر ٥٠٠ مستوطنات يقطنها أكثر من ٢٠٧المستوطنات التي بلغت حوالي 

انهم وسلبهم األراضي الفلسطينية  بؤرة استيطانية وحماية المستوطنين في عدو٢١٧االستيطانية العشوائية 
كما تستمر في مصادرة األراضي من أجل استكمال بناء جدار الفصل العنصري، موضحا ان نسبة 

 دونما بجانب تقطيع اوصال الضفة الغربية لفرض واقع على األرض ١١٣٠األراضي المصادرة بلغت 
وأشار إلى أن االنتهاكات اإلسرائيلية منذ  .باستحالة اقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة قابلة للحياة

 جريحا ٦٥١ شهيدا و١٥١ انتهاكا سقط جراءها أكثر من ٨٥١٢ وحتى اآلن بلغت ٢٠٠٨مارس 
 مواطنا فلسطينيا، مؤكدا أن السجون والمعتقالت اإلسرائيلية سجلت ١٢٩٦واعتقال وخطف اكثر من 

 وحتى اآلن في ١٩٦٧لفلسطيني منذ عام أعلى نسبة اعتقال في العالم طالت أكثر من ثلث الشعب ا
  .سجون سرية واعتقاالت وتعذيب وحشي
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واوضح صبيح ان الوضع اإلنساني الخطير للحياة في قطاع غزة أثر تأثيرا سلبيا على مختلف نواحي  
المعيشة اليومية ألهله الفلسطينيين والتي كان من ضمنها تدهور العملية التعليمية لجيل كامل من األطفال 

  .في اللغة العربية% ٨٠الطالب وارتفاع نسب الرسوب إلى و
  ٢٨/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  حقول تجارب" إسرائيل"األسرى العرب في :   األسرى والمعتقلين في الجوالنلجنة .٦٣

حذّرت لجنة األسرى والمعتقلين في الجوالن السوري المحتل، أمس، من أن األسرى والمعتقلين  :أ ش أ
والسوريين خصوصاً، يعانون أوضاعا مزرية في السجون اإلسرائيلية، التي وصفتها العرب عموماً، 

وأعربت اللجنة، . بأنها حقول تجارب تشيع فيها حاالت الموت البطيء، داعيةً إلى كشف ما يجري فيها
ا في بيان، عن قلقها العميق بسبب غياب المؤسسات الدولية المعنية باالنتهاكات المتعمدة التي يرتكبه

جنود االحتالل بحق األسرى العرب والسوريين، مشيرةً، تحديداً، إلى حالة األسير بشر سليمان المقت 
الحرجة، الذي يعاني من انسداد في شرايين القلب، والذي برغم حاجته لعملية في القلب، إال أن سلطات 

 التي خضع لها مرات االحتالل ترفض ذلك وتكتفي بإعطائه عالجات صورية، محذّرةً من أن العمليات
  . عديدة تؤكد أنه يخضع لتجارب طبية

  ٢٨/٧/٢٠٠٨السفير 
 
  أطباء مصر تجّهز قافلة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزةنقابة  .٦٤

قررت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر إعداد وتجهيز قافلة جديدة تضم ألف طن من : غزة
الشبكة "ونقل الموقع االلكتروني لـ. ة لصالح أبناء قطاع غزةالمواد الغذائية والمساعدات اإلنساني

عن الدكتور عبد القادر حجازي، األمين العام للجنة، أن القافلة التي يجري تجهيزها " االعالمية الفلسطينية
 ٣٠٠ طن دقيق و٧٠٠من تبرعات أبناء الشعب المصري لصالح إخوانهم المحاصرين بقطاع غزة تضم 

حذر حجازي من تدهور األوضاع الطبية بالقطاع لما تعانيه مستشفيات القطاع من و". طن سكر وأرز
  .نفاذ مخزونات األدوية بها وتعطل أجهزتها الطبية وتزايد أعداد المرضى والجرحى

  ٢٨/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   مصريون يحذرون من هدم المسجد األقصىخبراء .٦٥

من المحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى هدم المسجد حذر خبراء آثار مصريون :  أميرة حمدي-القاهرة 
 .األقصى مؤكدين أن اإلسرائيليين يحاولون تطويع االكتشافات األثرية لتتماشى مع األساطير التوراتية

وطالبوا العالم العربي واإلسالمي بالعمل من أجل إنقاذ األقصى مؤكدين أن المسجد األقصى يمثل خطا 
كان " إسرائيل" ونفى الخبراء المزاعم اإلسرائيلية التي تدعي أن تأسيس . عنهأحمر ومن واجبنا الدفاع

. باحتاللها من خالل حملة عسكرية وأنه تم تكوين مملكة عظمى في عهد داود وسليمان عليهما السالم
وقالوا إن هذا غير صحيح وال أساس له مؤكدين أن القدس كانت مجرد مدينة صغيرة ولم تكن على شكل 

 مقابر ٣ وأوضح الخبراء أنه ال يوجد آثار يهودية في العالم باستثناء . لإلمبراطورية المزعومةعاصمة
 .مشكوك في أثريتها معربين عن أسفهم ألن اليونسكو وضعت القدس خارج قائمة التراث المهدد بالخطر

  ٢٨/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  ية  تعترض شاحنة إسرائيلية تنقل بضائع ذات إشعاعات عالمصر .٦٦

 منعت مصر، أمس، شاحنة إسرائيلية تنقل ثالثة أطنان ونصف من السيراميك من الدخول إلى :أ ف ب
وقال مسؤول في أجهزة األمن . أراضيها بعدما رصدت مستويات إشعاعية مرتفعة جدا في حمولتها
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ي المصرية إن هذه الشحنة صودرت عند مركز العوجة الحدودي بعد رصد مستوى إشعاعي مرتفع ف
البضائع التي تنقلها، مشيراً إلى أن فريقاً تقنيا من الهيئة المصرية للطاقة النووية سيباشر التحقيق في 

  .األمر
  ٢٨/٧/٢٠٠٨السفير 

  
  توقيف متسلل فلسطيني وأربعة أفارقة حاولوا الدخول إلى غزة واألراضي المحتلة: مصر .٦٧

 حماد يوسف راتبأثناء محاولته دخول أوقفت سلطات األمن المصرية في رفح الفلسطيني: القاهرة
واعترف الفلسطيني خالل التحقيقات . األراضي المصرية بطريقة غير شرعية قادماً من قطاع غزة

األولية بمحاولته دخول األراضي المصرية لزيارة أقاربه في مدينة العريش هربا من األوضاع المتردية 
رفح منذ سيطرة حركة حماس على مقاليد األمور في غزة في القطاع الناجمة عن اإلغالق المستمر لمنفذ 

إلى ذلك، أوقفت الشرطة المصرية أربعة أفارقة، ثالثة من . يونيو من العام الماضي/ منذ حزيران
عبر سيناء من منطقة جنوب " إسرائيل"السودان وواحد من بوركينا فاسو، خالل محاولتهم التسلل الى 

  . رفح
  ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
 ويطالب المسؤولين باالنتباه لتصريحاتهم" إسرائيل" ينتقد مشائي حول الصداقة مع انيالريج .٦٨

انتقد الريجاني تصريحات مساعد الرئيس اإليراني، رحيم مشائي حول صداقة :  أحمد حسن-طهران 
ل ، وطالب المسؤولين بأن ينتبهوا في تصريحاتهم حتى ال تتحول إلى مادة دسمة لوسائ"إسرائيل"إيران لـ

لقد سبق لنا أن فندنا تلك التصريحات "من جانبه نفى مشائي تلك التصريحات، وقال . اإلعالم الغربية
وتابع ". وإنني لم أتحدث عن أمة إسرائيلية بل تحدثت عن مجموعة من البشر تسكن في فلسطين

 "".إسرائيل"حرفت ألنني أؤمن بضرورة إزالة " إسرائيل"تصريحاتي حول "
  ٢٨/٧/٢٠٠٨ الوطن السعودية

  
  الدبلوماسية الفرنسية تسعى بدعم أوروبي كبير إلى تحريك الملف الفلسطيني: األخبار .٦٩

 أن الدبلوماسية الفرنسية تسعى بدعم أوروبي كبير إلى تحريك الملف الفلسطيني مستفيدةً "األخبار"علمت 
زة على رغبة ساركوزي  خالل الفترة الباقية من والية جورج بوش ومرتك"وهن اإلدارة األميركية"من 

نتائجه قد تكون "بإخراج الجندي شاليط، وأن هذا التحريك ستظهر بوادره في األسابيع القليلة المقبلة وأن 
مفاوضات مباشرة " ورغم رفض المصادر الحديث عن ،"باهرة على الصعيد اإلنساني لكال الطرفين

التي يبنى عليها، تشابه "كيد على أن الفكرة ، إال أنه يمكن التأ" وحماس والسلطة"إسرائيل"ثالثية بين 
 الذي جمع األفرقاء اللبنانيين، وأنه ستتمثّل فيه واشنطن والقاهرة واالتحاد "تمرين سيل سان كلو

  ."تؤدي فيه باريس دور المسهل"األوروبي في إطرار مقفل 
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار 

 
  ات البشرية العربية الكفاء يحذر من هجرةحول التشغيل والبطالة تقرير عربي .٧٠

 في المئة من ٢٠، الذي صدر أمس، أن نحو "التشغيل والبطالة"ظهر التقرير العربي األول حول أ
وأوضح أن .  للثروة البشرية العربيةخريجي الجامعات العربية يهاجرون الى الخارج، ما يشكل استنزافاً

 في المئة من العلماء، ١٥ين، و في المئة من المهندس٢٣ في المئة من األطباء العرب، و٥٠نحو 
 في المئة من الطالب العرب الذين يدرسون في ٥٤أن في حين يهاجرون إلى الواليات المتحدة وكندا، 

ونقل .  في المئة من األطباء في بريطانيا هم من العرب٣٤أن كما الخارج ال يعودون إلى بالدهم، 
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 مليون ١١،٨ة أن عدد المهاجرين العرب بلغ  البريطاني"ساسكس"التقرير عن البنك الدولي وجامعة 
 في المئة منهم من العرب الذين يعملون في دول عربية أخرى، فيما بلغ متوسط تحويالت ٢٠مهاجر، 

، وهو أعلى متوسط بين المهاجرين من الدول  دوالرا٢٢٢٠ًالمهاجر العربي خالل العام الماضي 
  .النامية، باستثناء بلدان شرق آسيا

  ٢٨/٧/٢٠٠٨السفير 
  
   فلسطيني بالشتائمحوار .٧١

  عبد الباري عطوان
وال نبالغ اذا قلنا ان درجة االنهيار الحاليـة، علـي           . يبدو المشهد الفلسطيني الحالي مغرقاً في مأساويته      

الصعد كافة، لم تصل الي الدرك األسفل بعد، ويبدو ان ما هو اسوأ قادم ال محالة، في ظل ما نراه مـن                      
  .ي وسياسي وأمني في جانبي المعادلة السياسية الفلسطينيةتصعيد مرعب، اعالم

انفجار في قطاع غزة يستهدف خمسة من قادة الصف الثاني الميدانيين في حركة حمـاس، يستـشهدون                 
صابة عشرين آخرين من الذين كانوا يتواجدون بالـصدفة فـي مكـان    إ ىجميعاً ومعهم طفلة، عالوة عل  

ألمن الفتحاويين الهاربين بالوقوف خلـف االنفجـار، وتـشن حملـة            حركة حماس تتهم قادة ا    . الجريمة
نـديتها  أ جميع مقار الحركة و    ىاعتقاالت تشمل مئتي شخص من تنظيم فتح بينهم قادة كبار، وتسيطر عل           

فقد كانـت تـتهم     .  التي توجه فيها حماس اتهاماً مباشراً لحركة فتح        ىنها المرة األول  أالحظوا  . الرياضية
ن هناك تطورات ال نعرفهـا      أ بالوقوف خلف كل االنفجارات واالغتياالت السابقة، فال بد          "يلسرائإ"دائماً  

  .وننتظر ان نعرفها في األيام المقبلة
االنفجار خطير، ويشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، ولكن االتهام اكثر خطورة، لما يمكن ان يترتـب                

اضي الفلسطينية، ألن رؤوس الفتنة، حـسب روايـة          خارج األر  ىعليه من عمليات اغتيال ربما تمتد ال      
  . وجه الخصوصىحركة حماس، يتواجدون في رام اهللا وعواصم عربية، والقاهرة عل

قطاع غزة منطقة صغيرة، ال تتجاوز مساحته مئة وخمسين ميالً مربعاً، معظم االشياء معروفـة، ومـن                 
فقر والتطرف، تحكمه القبلية، والعـشائرية،      الصعب اخفاء أي سر، واألهم من ذلك انه يشكل مستودعاً لل          

والمناطقية، وتسوده تقسيمات فصائلية وعقائدية، ولذلك ما يحتاجه حالياً، وفي ظل االحتقـان المتـضخم               
الحالي، بسبب فشل اتفاق التهدئة، هو عود ثقاب، ليأتي االنفجار الدموي الكبير الذي ال يتمناه احد غيـر                  

  ."سرائيلإ"
 منافستها حماس تسرعها في توجيه االتهامات اليها بالمسؤولية عن االنفجار وقبل            ىلحركة فتح أخذت ع   

ان تبدأ التحقيقات، وهذا مأخذ صحيح ومنطقي، ولكن ما هوغير منطقي في الوقت نفسه، ان يبادر السيد                 
د الـسي . نبيل ابو ردينة، بالقول ان صراع األجنحة داخل حركة حماس هو المسؤول عن هذه التفجيرات              

ابو ردينة اصدر فتواه هذه بعد دقائق من حدوث التفجير، وقبل ان تبدأ التحقيقات ايضاً، وزاد تلفزيـون                  
 وقع األهـازيج واألغـاني      ىفلسطين الرسمي الطين بلّة عندما احتفل بالجريمة وأذاع اخبار االنفجار عل          

  .الفتحاوية
لسطينية بكافة توجهاتها، ومحطات التلفـزة      ن من تابع اجهزة االعالم الف     إ ذكر التلفزيون الرسمي ف    ىوعل
 مستويات غير مسبوقة،    ى الخطاب االعالمي ال   ى وجه الخصوص، يصاب بحالة من الغثيان، فقد تدن        ىعل

حماس مفردات وأوصاف غريبة عن القاموس الفلسطيني مثـل         ل التابعة   ىفبينما استخدمت فضائية األقص   
 اآلخـر بترفعـه،     ى زميله عل  ىن الرسمي، الذي كان يتباه    ابناء القردة والخنازير، ذهب تلفزيون فلسطي     

  . ما هو ابعد من ذلك، عندما وصف انصار حركة حماس بـ السفلة و الظالميين و العمالءىوأدبه، ال
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ـ                   ىومن المفارقة ان هذا االنحدار االعالمي ومستوياته المتدنية تصاعد في الوقت الذي وصـل فيـه ال
 انطالق الحوار الفلسطيني الداخلي فـي       ىرئيس حسني مبارك واالتفاق عل    القاهرة الرئيس عباس للقاء ال    

  .األيام القليلة المقبلة
ن يتحاور أبناء القردة والخنازير مع السفلة و الظالميين، وفي ظل الـدعوات المتـصاعدة               أكيف يمكن   

 ألسن كبـار    ى، وعل  شاشات التلفزة  ىوالغاضبة باالنتقام، واالستئصال، التي نسمعها، ونراها بأعيننا، عل       
المسؤولين في حركة حماس خاصة؟ الحوار بدأ فعالً بين الجانبين، من خالل حمـالت اعتقـال مكثفـة                  

نـتفهم ان  . ومسعورة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية شملت المئات، وهي مستمرة وفـي تزايـد     
 في قطاع غزة، فهذا أمر      تعتقل شرطة حماس بعض المشتبه بهم بعد جريمة التفجير من أبناء حركة فتح            

يحدث في كل مكان في العالم بعد كل جريمة كهذه، ولكن لماذا تعتقل شرطة فتح في الـضفة الغربيـة،                    
العشرات من اتباع حركة حماس دون وقوع أي جريمة هناك، فهل تأتي هذه االعتقاالت في اطار القانون                 

   في مرحلة الحقة؟ىأم النكاية أم بهدف تبادل األسر
ـ                اعتقا  ىالت عشوائية، تكشف عن غياب واضح للقانون تسيطر عليها عقلية ثأرية انفعالية ال تحـتكم ال

العقل، او المنطق، فكيف تبرر حركة حماس اعتقال شخصيات قيادية فتحاوية محترمـة كانـت األكثـر                 
االغا، واحمـد   انتقاداً لمرحلة الفلتان األمني في االمبراطورية الغابرة، مثل احمد نصر، والدكتور زكريا             

  حلس وغيرهم، واالستيالء علي األندية والمؤسسات الخيرية الفتحاوية في الوقت نفسه؟
ال ننكر ان هناك مجموعة صغيرة في حركة فتح تريد تخريب االنجاز األمني الذي تحقـق فـي قطـاع                 

خصوص،  وجه ال  ىغزة، مثلما ندرك ان بعض افراد هذه المجموعة مرتبط بجهات خارجية، امريكية عل            
وقد أكد هذه الحقيقة الدامغة اللواء نصر يوسف عندما كان وزيراً للداخلية، وحاول في حينها القيام بعملية                 

وهذه امور موثقة في محاضر اللجنـة المركزيـة         . اصالح لألجهزة األمنية واصطدم بهذه الحقيقة المرة      
وضع جميع ابناء حركـة فـتح       والمجلس الثوري لحركة فتح، ولكن حركة حماس اخطأت في التعميم، و          

وغالبيتهم الساحقة من الشرفاء المناضلين، في سلة واحدة مع هذه المجموعة، وأخذتهم جميعـاً بجريـرة                
اعمالها، وقبل اكتمال التحقيقات في جريمة االنفجار، وتوجيه االتهام المقتـرن باألدلـة الدامغـة الـي                 

  .المتورطين
ـ            الجهتين المتخاصمتي  ىيصعب علينا ان نر    سـرائيليين   اإل ىن حماس و فتح ال توجهـان أي اتهـام ال

وعمالئهم الذين يريدون اذكاء الفتنة واشعال اوارها، وتفجير االقتتال الداخلي الفلسطيني بين ابناء الـدم               
والوطن والعقيدة الواحدة، ففور بدء مثل هذا االقتتال وما قد يتضمنه من عمليات اغتيال متبادلة ال سمح                 

 الخط، ويبدأون عمليات القتل في الجانبين، تماماً مثلما استغلوا فرصة           ى عل "سرائيلإ" عمالء   اهللا، سيدخل 
حدوث انقسام، وحرب داخلية، بين حركة فتح وجماعة المجلس الثوري التي انشقت عنها في السبعينات،               

  . قيادياً وممثالً لحركة فتح ومنظمة التحرير في اوروبا١٥ اغتيال ىواقدموا عل
 ان نقر ونعترف بأن طرفي المعادلة الفلسطينية يرتكبان اخطاء قاتلة في ادارتهما لألزمـة الحاليـة                 علينا

سرائيلي، وتشوه صورة المقاومة والشعب      حركة النضال الفلسطيني ضد العدو اإل      ىبدأت تنعكس سلبياً عل   
  .الفلسطيني معاً

سطينية المستقلة تعيش مأزقاً كارثيـاً،       الدولة الفل  ى المفاوضات للوصول ال   ىفحركة فتح التي راهنت عل    
بمواصلة السير في عملية سلمية عبثية لم تجن من ورائها غير المزيـد مـن االسـتيطان، والتوسـع،                   

 ىوالحواجز المهينة، والتوغالت اإلذاللية في الضفة الغربية، والمؤلم اكثر انها ال تفكر بأي بدائل أخـر               
  .غير االستمرار في تلقي الصفعات

فالـسيد  . ركة حماس فتعيش مأزقاً اكثر صعوبة بوقوعها في مصيدة التهدئة التي ُأعدت لها بإحكام             أما ح 
سرائيلي لم يلتزم بها مطلقاً، فالمعابر ما زالت مغلقة، والقطاع          اسماعيل هنية يصرخ يومياً بأن الطرف اإل      
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نية واذكاء نار الفتنة في     ما زال محاصراً، واألكثر من ذلك بدأ بعض المندسين في تخريب األوضاع األم            
  . ايديولوجية القاعدةى منظمات اكثر تطرفاً تتبنىالقطاع، وبدأ بعض المعارضين للتهدئة يتجهون ال

 المصلحة  ى النوايا الطيبة، وتقديم مصلحة الوطن عل      ىاخفاق الجانبين يحتم الحوار الحقيقي البناء القائم عل       
ل خطوة في هذا االتجاه االعتراف بالفـشل، وصـعوبة شـطب            الفصائلية او العقائدية االيديولوجية، واو    

  . الشعب الفلسطيني مصدر السلطات، ودافع الثمن األبهظ لمثل هذه الخالفاتىاآلخر، والعودة ال
سـرائيلي  لعل جريمة اغتيال الشهيد شهاب النتشة في الخليل بتدمير بيته فوق رأسه بجرافات الجيش اإل               

 آخر رصاصة في بندقيته، لعـل هـذه         ىومة برفضه االستسالم، والقتال حت    بعد ان قدم نموذجاً في المقا     
سرائيلي ضد أبناء الـشعب الفلـسطيني،        الوحشي للتغول اإل   ى المستو ىالجريمة تفتح أعين الجانبين عل    

  .وتذكرهما بالجهة الحقيقية التي تستحق االلتفات نحوها
  ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الجديد في غّزةالواقع .٧٢

  كنفانيحسام 
 الفلسطيني الجديد   -االنفجار على شاطئ غزة يوم الجمعة الماضي يمثّل سابقة في الصراع الفلسطيني             

  من هو منفذه؟. ٢٠٠٦منذ 
شبهات تنفيذ االنفجار ال تقتصر على طرح واحد، وتختلط فيهـا التحقيقـات الجنائيـة مـع التحلـيالت               

 بقايا حركة فتح في قطاع غزة، وهي كانـت وجهـة            .السياسية، التي تؤدي بالنهاية إلى طرفين أساسيين      
التقديرات السياسية، بحسب مصادر مطلعة على      . االتهام األولى لحركة حماس، التي بدأت حملة انتقامية       

ما يجري داخل قطاع غزة، ال تستبعد أن يكون التيار الفتحاوي الرافض للحوار مع الحركة اإلسـالمية                 
ع بين الطرفين إلى المربع األول وقطع الطريق على أي جهود حقيقيـة             وراء التفجير إلعادة حال الصرا    

  .للحوار الداخلي
حركات تؤكّد مصادر أنهـا     . وجهة االتهام الثانية تتجه إلى السلفيين والحركات التكفيرية في قطاع غزة          

حـول  وتستدل علـى ذلـك بت     . من تفريخ ماكينات حماس، لكنها فقدت السيطرة عليها في اآلونة األخيرة          
الخطاب الحمساوي في اآلونة األخيرة تجاه هذه القوى؛ فمن نفي لوجودها إلى شكوى، عبر عنها وزيـر                 
الداخلية في الحكومة المقالة، سعيد صيام، من مجموعات أصولية تقـوم بتفجيـرات للكنـائس ومحـاّل                 

  .اإلنترنت
ألصولية، وال سيما أنها تجـد أن       ووقوع التفجير على شاطئ غزة، له ما يبرره بالنسبة إلى هذه القوى ا            

الشاطئ تحول إلى بؤرة للرذيلة، فبرأيها أن السباحة في البحر، حتى بالمالبس الشرعية، مخالفة للـسنة                
  .النبوية ومحرمة

  
  ما حقيقة وضع االنفجار في سياق تصفية حسابات داخل حماس؟

صفية حسابات في صـراع بـين تيـار         هذه وجهة ثالثة لالتهامات، وهي أن يكون االنفجار جزءاً من ت          
براغماتي وآخر متشدد، يتقدمه القيادي نزار ريان، الذي وصف أخيراً الصراع مع فـتح بأنـه معركـة                  

وريان من مناصري تطبيق الشريعة اإلسـالمية، وهـو         . إسالم ورِدة؛ معركة اإلسالميين ضد العلمانيين     
يار البراغماتي الذي يرى في تطبيق الشريعة قطيعـة         يتقاطع في ذلك مع التيارات السلفية، على عكس الت        

  .مع مصر
  

  هل انفجار غزة يبّرر حملة االعتقاالت الكبيرة التي تقوم بها حماس؟
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االنفجار يمثّل سابقة في الصراع الفلسطيني الداخلي، وال سيما أن سياسة االغتيـاالت لـم تظهـر فـي                   
 وبرزت حالتان هما اغتيال موسى عرفات وأطفال اللـواء          المعارك الداخلية في الفترة األخيرة إال نادراً،      

  .والحادثتان كانتا عبر إطالق نار، ال تفجير. ٢٠٠٦بهاء بعلوشة عام 
حماس كانت معنية بإظهار قبضتها الحديدة على القطاع قبل أن تفلت األمور مـن يـدها، وال سـيما أن                    

        ل معه غزة إلى عراق آخر بتفجيرات متنقلة من منطقة        االنفجار قد يكون نموذجاً لسيناريو فوضى، تتحو
إلى أخرى، وخصوصاً أن يوم الجمعة وحده شهد ثالثة تفجيرات في ثالثة أماكن مختلفة، كـان أقواهـا                  

  .انفجار الشاطئ
غير أن حملة االعتقاالت، واشتمالها على شخصيات سياسية من حركة فتح، تتجاوز الطابع األمني للـرد                

  .طياتها أكثر من رسالة سياسية مغلفة بعنوان أمنيالحمساوي، وتحمل في 
  

  السياسّية والميدانية من الحملة األمنية؟» حماس«ما هي غاية 
قد يكون الهدف األول لحركة حماس الرد على خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجاهلهـا فـي                 

 سيما أن فتح عادت في اآلونـة        دمشق، عبر إظهار قوتها في قطاع غزة، وهو ما بدأت تفعله فعلياً، وال            
والحملة على فتح في غزة لم تكن وليـدة         . األخيرة إلى العمل العلني وبدأت باستقبال مبعوثين من رام اهللا         

األمس، بل قد تكون بدأت منذ منع حماس سفر عضوي اللجنة التنفيذية للحركة، زكريا اآلغـا وريـاض     
  .الخضري، األسبوع الماضي

اسبة لحماس لالنتهاء من خصوم داخليين في القطاع في مقدمتهم جيش اإلسالم، الذي             أيضاً فإن الحملة من   
  .خاض أمس اشتباكات عنيفة مع حماس، رغم أن الحملة كانت تستهدف فتح في العلن

  
  كيف من الممكن أن تستثمر حماس حملتها األمنية في السياسة؟

وحماس في هـذه    . مل العلني لفتح انتهى من غزة     بعد الحملة األمنية في القطاع، من الممكن القول إن الع         
الحالة أعادت األمور إلى اليوم التالي للحسم العسكري مباشرة، إضافة إلى إتخـام سـجونها بعـشرات                 

  .المعتقلين الجدد للحركة
هذه الحملة خلقت واقعاً جديداً على األرض من الممكن استثماره في أي حوار مقبل مع محمود عبـاس،                  

فبدل مطالبـة   .  مطالبات السلطة، وخلق تاريخ جديد للمفاوضة عليه في المرحلة المقبلة          عبر خفض سقف  
، ستكون المطالبة بعـودة     ٢٠٠٧أبو مازن بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الرابع عشر من حزيران              

  .فتح إلى العمل الميداني في غزة منطلقاً للحوار الجديد
  ٢٨/٧/٢٠٠٨األخبار 

  
   الفلسطينية لم تعد خياراً واقعياً وممكنا١٩٦٧ًدولة حزيران  .٧٣

  ماجد عزام
تستهدف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية التوصل إلى حل على أساس رؤيا 

، وسيكون الحل وفقاً لحدود الرابع من حزيران "إسرائيل"الدولتين، أي دولة فلسطينية إلى جانب دولة 
 في المئة من مساحة الضفة، بحسب ٣ بسيطة متفق عليها ال تتجاوز  مع تعديالت١٩٦٧) يونيو(

  .الفلسطينيين، أو مع تعديالت جوهرية لتكريس حدود آمنة يمكن الدفاع عنها، بحسب اإلسرائيليين
قبل قراءة واقع المفاوضات ال بد من اإلشارة إلى أن القبول بفكرة الدولتين ناتج من عجز الجانبين، 

ي اكتشف أن من الصعوبة حل الصراع أو إنجاز األهداف الوطنية بعيداً من الحلول فالطرف الفلسطين
السياسية والديبلوماسية، وشيئاً فشيئاً تحول الموقف الفلسطيني من الدولة الديموقراطية الواحدة إلى 

ياً إلى  الذي استند قانون١٩٨٨) نوفمبر(إلى إعالن الدولة في تشرين الثاني ) ١٩٧٤(البرنامج المرحلي 
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، إال أنه استند سياسياً الى )١٩٤٧نوفمبر / قرار التقسيم الصادر في تشرين الثاني (١٨١القرار الدولي 
، وكذلك الى حل الدولتين ضمن حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ الصادر في تشرين الثاني ٢٤٢القرار 
ني مقاربة الملف في شكل  الدولي، ما يع١٩٤ مع حل عادل لقضية الالجئين على أساس القرار ١٩٦٧

  .هادئ ومرن
 فقد مر حل الدولتين بمراحل أيضاً وعلى قاعدة االستنتاج أن من المستحيل إخضاع "إسرائيل"أما في 

  .الشعب الفلسطيني بأدوات وأساليب عسكرية أمنية فقط
ب الفلسطيني؟ أين الشع: في النصف األول من السبعينات تساءلت غولدا مائير رئيسة الوزراء اإلسرائيلية

بعد عشر سنوات تقريباً اندلعت االنتفاضة األولى التي كرست القناعة لدى الوسط واليسار، أي نصف 
المجتمع اإلسرائيلي، بأن ال إمكانية لحل الصراع بالقوة وال بالوسائل العسكرية، وتحت ضغط االنتفاضة 

املة السيادة عاصمتها القدس مع حل وافق اسحق رابين على اتفاق أوسلو للوصول إلى دولة فلسطينية ك
عادل لقضية الالجئين كما أراد ياسر عرفات، فيما أراد رابين ذلك وسيلة للتخلص من العبء الفلسطيني 

العاصمة الموحدة األبدية "ال لعودة الالجئين، ال لتقسيم القدس : وفق الخطوط الحمر اإلسرائيلية الشهيرة
ران، وضمن هذه الشروط يمكن إعطاء الفلسطينيين أكثر من حكم ، ال للعودة إلى حدود حزي"إسرائيل

  .ذاتي وأقل من استقالل كامل
 الكاملة تحت "إسرائيل" متبنياً نظرية أرض ٢٠٠١أوصل اليمين آرييل شارون الى السلطة في العام 

 عرضه ، وأن ما يمكن تقديمه للفلسطينيين ال يتجاوز الحكم الذاتي الذي"دعوا الجيش ينتصر": شعار
مناحيم بيغن في كامب ديفيد، ومن وجهة النظر هذه باتت السلطة عنواناً للحكم الذاتي، فتحدث شارون 
آنذاك عن إنهاء االنتفاضة خالل مئة يوم، غير أن عامين في السلطة أوصاله إلى قناعات رابين 

  .من خالل دولة فلسطينيةوالجنراالت السابقين أن ال إمكانية للحل العسكري فالحل سياسي فقط وتحديداً 
 ضمن خريطة قال ٢٠٠٢وساهم شارون مع الرئيس جورج بوش في إخراج رؤيا الدولتين في حزيران 

ناحوم برنتاع إنها صيغت بأيد ليكودية ومع تغيير قيادي فلسطيني ثقافي وفكري وإنشاء مؤسسات 
 مرهونة بتحول الفلسطينييين إلى ديموقراطية خالية من الفساد واإلرهاب، بمعنى أن الدولة الفلسطينية

فنلنديين كما قال ساخراً دوف فيسايغالس، من دون إشارة واضحة إلى عدم القبول بها في شكل جدي بل 
  .وسيلة إللقاء التبعية والمسؤولية على الفلسطينيين بهدف االنتقال نحو الحل األحادي

محمود عباس في سدة السلطة بعد اغتيال لذلك لم يكن غريباً أن يبادر شارون على رغم وجود الرئيس 
  . عرفات إلى االنسحاب األحادي من قطاع غزة كمقدمة لخطوة مماثلة في الضفة الغربية

 على ٢٠٠٦وعندما غاب شارون عن المسرح السياسي أصر إيهود أولمرت أثناء حملته االنتخابية في 
 في المئة من الضفة الغربية ٨٠ألحادي من األحادية التي تلحظ االنسحاب عبر االنطواء، أي االنسحاب ا

 الشرقية من "إسرائيل"مع ضم الكتل االستيطانية الكبرى داخل القدس ومحيطها، وذلك بترسيم حدود 
جانب واحد وتأجيل قضايا القدس والالجئين إلى أجل غير مسمى، وتحويل الواقع المفروض بالقوة إلى 

د وصول حماس إلى السلطة وسيطرتها بالقوة على قطاع انهارت األحادية بع. حل نهائي على األرض
، ونتيجة للواقع اإلسرائيلي الداخلي ٢٠٠٦ على لبنان في صيف "سرائيلإ"غزة وكذلك بعد فشل حرب 

كي قوي استؤنفت محادثات السالم بين حكومة أولمرت والسلطة الفلسطينية بزخم قوي يوتحت ضغط أمر
لدولة الفلسطينية ليطفو على السطح كهدف نهائي للمفاوضات عبر مؤتمر أنابوليس، وعاد مصطلح ا

، أي نهاية الوالية الثانية األخيرة للرئيس جورج بوش، غير أن ٢٠٠٨بسقف زمني يكتمل في نهاية العام 
المفاوضات الثنائية تمحورت من وجهة النظر اإلسرائيلية حول جوهر خطة االنطواء، أي التوافق مع 

لى الخطوط العريضة لالنسحاب األحادي من الضفة الغربية أو االنطواء بالتراضي السلطة الفلسطينية ع
  .كما يردد دائماً حاييم رامون
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تسيبي ليفني تقول ان .  على الدولة الفلسطينية ترافق مع مصطلحات ذات طابع أيديولوجي"سرائيلإ"كالم 
ائيلي ضرورة للفلسطينيين وأن الدولة  كما هو األمن اإلسر"إسرائيل"ـالدولة الفلسطينية باتت ضرورية ل

 وديموقراطيتها، وأن قيامها مرتبط "إسرائيل"الفلسطينية باتت حاجة ملحة للحفاظ على يهودية 
، أما حدود الدولة فتحدث عنها أيهود أولمرت في دفاعه عن االستيطان داخل القدس وفي "إسرائيل"ـب

ن البناء يجرى في مناطق ستظل إ المحيطة بها بقوله االعتراف الفلسطيني بالكتل االستيطانية الكبرى
  . في أي تسوية مقبلة"إسرائيل"داخل حدود 

. دولة فلسطينية من دون الجئين ومن دون القدس ذات تواصل مواصالتي وال جغرافي بشري طبيعي
 ليفني خريطة تسيبي وعندما رفض المفاوضون الفلسطينيون الشروط اإلسرائيلية وأزاح أحمد قريع بيديه

 في المئة من أراضي الضفة الغربية وتحويل الباقي إلى كانتونات ومعازل ١٢التي تلحظ اقتطاع 
 الحديث عن اتفاق إطار ثم إعالن مبادئ أو دولة ،كية للحل النهائييمحاصرة، بدأت الوساطة األمر

  .بحدود موقتة، وهي المخارج التي رفضتها السلطة الفلسطينية وما زالت
الشواهد اإلسرائيلية على صعوبة بل استحالة التوصل إلى اتفاق سالم في نهاية هذا العام وفق كثيرة هي 

مايو أن تقديرات القيادة /  ذكرت في أواخر أيار"هآرتس"صحيفة . الحد األدنى المقبول فلسطينياً
ل إلى اتفاق اإلسرائيلية تشير الى أن احتماالت التوصل إلى اتفاق مع سورية أكبر من احتماالت التوص

 سوري أكبر من احتمال تطبيق اتفاق –مع السلطة الفلسطينية، كما أن احتمال تطبيق اتفاق إسرائيلي 
  . فلسطيني–إسرائيلي 
، فإن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى عوامل عدة وراء االستنتاج السابق، بينها أن "هآرتس"وبحسب 

 فحسب وأن المطلب السوري ينحصر في استعادة  السوري هو صراع إقليمي-الصراع اإلسرائيلي 
 الفلسطينية فمعقدة أكثر -هضبة الجوالن، أما القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات اإلسرائيلية 
- ٦-٢ نقلت في "هآرتس". وتشمل مسائل عاطفية وقومية عميقة، منها قضية الالجئين والقدس الشرقية

مفاوض قوله إن البون شاسع بين المواقف الفلسطينية  عن عضو في الطاقم اإلسرائيلي ال٢٠٠٨
 نقالً "هآرتس"وتضيف . واإلسرائيلية وأن الجانبين ما زاال بعيدين من التوصل الى اتفاق حول الحل الدائم

 ترغب أن تكون عملية أكثر في قسم من القضايا وفي اتجاه حل، إال أن "إسرائيل"عن المصدر نفسه أن 
لى شعارات عن حقوقهم الوطنية والشرعية الدولية والحاجة الى تحقيق العدل بعد الفلسطينيين عادوا ا

 في شكل كامل بحقوقهم قبل كل شيء، "إسرائيل"الغبن التاريخي الذي لحق بهم، فهم يطالبون بأن تعترف 
  .بعد ذلك سيوافقون على تقديم تنازالت

 عن التقدم في المفاوضات، جاء من غير أن أوضح المواقف، وعلى رغم ثرثرات اولمرت االنتخابية
 تقديره صعوبة التوصل إلى ٢٠٠٨-٧-٤الجمعة في " هآرتس"الرئيس شمعون بيريز الذي نقلت عنه 

اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في نهاية العام الجاري، ألن محمود عباس بحسب تعبير بيريز ال 
االتفاقات األمنية وسينهار أي اتفاق بعد يوم واحد يحظى بشرعية لدى شعبه، وليست لديه القوة لتطبيق 

بسبب ضعف السلطة الفلسطينية، بالتالي فإن مسار المفاوضات الحالي ليست لديه أي فرصة بحسب 
  .التقديرات اإلسرائيلية

  ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

   دون حل قضية الالجئين خطا استراتيجيالسالم .٧٤
  نقوال ناصر

عربية االسرائيلية المبكرة لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في لوزان منذ فشل المحادثات السياسية ال
 على التوالي لم تنجح كل المحادثات الالحقة بشانهم حتى االن في ١٩٥١ و١٩٤٩وباريس عامي 

التوصل الى أي اتفاق عادل او غير عادل لفك استعصاء مشكلتهم ، غير ان التطور الجديد كان القفز 
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النتقال الى مباحثات وابرام اتفاقيات ومعاهدات للسالم العربي اإلسرائيلي لم تكن عن هذه المشكلة وا
ممكنة قبل ذلك بسبب قضية الالجئين تحديدا، ولن يمضي وقت طويل حتى يتضح أن توقيع معاهدتي 
السالم المصرية واالردنية ثم اتفاقيات السالم الفلسطينية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي قبل حل هذه 
القضية كان خطًأ استراتيجياً فادحاً وضع العربة أمام الحصان كما يقول المثل االجنبي ولذلك ما زالت 

  .١٩٩١مسيرة مركبة السالم تراوح مكانها منذ عام 
وكان واضحا .. قبل التوصل الى اتفاق دائم ..  حل مشكلة الالجئين ١٩٩٣تطلب اتفاق اوسلو منذ عام "

 الفلسطيني سوف يظل دون حل، –ه المشكلة المؤلمة فان الصراع االسرائيلي اننا اذا لم نجد حال لهذ
كتب ذلك يوسي بيلين احد المهندسين الرئيسيين ". حتى لو اقيمت دولة فلسطينية طبقا لحدود متفق عليها

لكن بغض النظر عن اختالف الرؤيتين الفلسطينية ) . ٣١/١٢/٢٠٠١بيترليمونز في (التفاق اوسلو 
يلية للحل فان كال الجانبين وغيرهما من القوى العربية والدولية المعنية بالسالم العربي واإلسرائ

منذ سبعة عشر عاما وقبل ذلك، لم يعودوا يأبهون بهذه " عملية السالم"االسرائيلي، وكما يشير تطور 
ة واالردنية ثم الحقيقة االساسية في حراكهم السياسي، في االقل كما يدل توقيع معاهدتي السالم المصري

  .اتفاقيات اوسلو الفلسطينية مع دولة االحتالل االسرائيلي
ان االجماع العربي الراهن على مبادلة اقامة دويلة فلسطينية بالقفز عن حل عادل يعيد الالجئين الى 
وطنهم ما زال حتى االن يعتبر حال فوقيا مفروضا يرفضه عرب فلسطين وبخاصة الالجئون منهم، 

يوليو الجاري / ع للراي اجراه المركز الفلسطيني للراي العام ونشرت نتائجه اوائل تموزحسب استطال
حيث رفض اكثر من تسعة وثمانين في المئة ووافق اقل من سبعة في المئة من الفلسطينيين المستطلعة 

بل اقامة  التخلي عن حقهم في العودة مقا١٩٦٧ارائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ عام 
  .دولة فلسطينية في المنطقتين وابرام اتفاق للسالم مع دولة االحتالل اإلسرائيلي

القائم اساسا على هذه المبادلة والذي " البرنامج الوطني"وهذا مؤشر جديد يثير اسئلة جادة حول وطنية 
ا الذي يكاد الالجئون لشعبه" الشرعي والوحيد"تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك حول مدى تمثيلها 

يمثلون ثلثيه ، مما يعيد الصراع على االرض في فلسطين الدائر منذ ما يزيد على قرن من الزمان الى 
" معجزة" بالفشل الذريع حتى لو حدثت ١٩٩١المربع االول ويحكم على جهود السالم المستمرة منذ عام 

وتم التوصل الى اتفاق للسالم او التفاق  – حسب قول رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع --
  .البرامه" رف"اطار او اتفاق 

في سياق حراك دولي تلتزم به الرئاسة الفلسطينية وتدور عملية السالم القائمة على اساس هذه المبادلة 
، حراك ١٩٨٨عام " اعالن االستقالل"ومنظمة التحرير وحركة فتح وفصائل المنظمة المؤتلفة معها منذ 

بحث حل قضية " تاجيل" وبموجب اتفاقيات اوسلو التي اعقبته ١٩٩١منذ مؤتمر مدريد عام قرر 
 –الالجئين الفلسطينيين الى حين التفاوض على قضايا الوضع النهائي الدائم البرام اتفاق سالم فلسطيني 

  .اسرائيلي
ا اليها المسوغان لقيامها  التي كان تحرير االرض وعودة اهله--والمفارقة التاريخية ان منظمة التحرير 

والتي انتزعت شرعيتها الوطنية واالعتراف الدولي بشرعية تمثيلها لشعبها فقط عبر حمل الالجئين 
اما المفارقة السياسية فهي ان تسعى " . التاجيل" قد انساقت طائعة او مختارة مع –ومخيماتهم لرسالتها 

ن الى المطالبة بحل قضية الالجئين قبل ابرام أي اتفاق المؤسسة الصهيونية الحاكمة في دولة االحتالل اال
للسالم بينما تلهث قيادة منظمة التحرير وراء أي اتفاق قبل حلها وهي جوهر الصراع وعدم االستقرار 
االقليمي والتي لن يكون هناك سالم او استقرار دون حل عادل لها على اساس العودة والتعويض حتى لو 

  .المابرم مليون اتفاق للس
فعلى سبيل المثال حث يوسي بيلين والذي ال ينغلق . غير ان التطورات ما زالت تسير في اتجاه معاكس

الفلسطيني والعربي، مجموعة من سفراء االتحاد االوروبي في " معسكر السالم"باب في وجهه من ابواب 
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يوليو الجاري على ان / في السادس عشر من تموز" لجنة الشؤون الخارجية والدفاع"اجتماع مغلق مع 
نكون "من الالجئين الفلسطينيين الذين يمكنها استيعابهم ، لكي " الكوتا"تقرر كل دولة من دولهم حصتها 

البرام اتفاق للسالم كما قال في " عندما تحين اللحظة الحاسمة.. وقادرين على تنفيذ ذلك ... مستعدين 
  .اليوم التالي في مقابلة مع الجروزالم بوست

  
كي يتاكد مجددا االجماع على رفض حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بين ما يوصف ول

باليسار واليمين في المؤسسة الصهيونية الحاكمة في دولة االحتالل قالت عضو الكنيست عن حزب 
ئاسة اللجنة بيني ايلون في ر" اليميني"كاديما الذي يقود االئتالف الحاكم، اميرة دوتان ، التي تشارك 

نريد ان نضع هذه القضية على الطاولة وال نبقيها تحت الطاولة، وان نتعامل معها ليس غدا : "البرلمانية
" متفق عليه"، ويالحظ ان دوتان قد استخدمت عبارة حل "بل اليوم ليتسنى لنا العمل على حل متفق عليه

لسالم العربية التي اقرتها قمة الجامعة العربية التي ترددها الرئاسة الفلسطينية منذ اعتمادها في مبادرة ا
 .٢٠٠٢في بيروت عام 

بعد سبعة عشر عاما من بدء عملية مدريد تتضح المعالم الرئيسية لالستراتيجية االسرائيلية للتعامل مع 
قضية الالجئين الفلسطينيين، واولها اطالة امد هذه العملية في حد ذاتها واستمرار تغذيتها بوعود سالم 
زائفة بهدف كسب المزيد من الوقت تحت مظلتها  لخلق المزيد من الحقائق الديموغرافية على االرض 
مثل تنشيط المزيد من الهجرة اليهودية الى دولة االحتالل لتغذية وتسمين المستعمرات ديموغرافيا في 

عل عودة الالجئين  بمزيد من المستوطنين، وثانيها توظيف هذه العملية لج١٩٦٧االراضي المحتلة عام 
حتى الى الدويلة الموعودة اكثر صعوبة وجعل الضفة الغربية نتيجة لذلك منطقة طاردة ال جاذبة لهم، 

حل قضية الالجئين، ورابعها توظيف " تاجيل"وثالثها توظيف اطالة امد عملية السالم العقيمة الستمرار 
طينية التي تدرجت تنازليا حسب االتفاقيات هذا التاجيل الستمرار ابتزاز المزيد من التنازالت الفلس

 من العودة والتعويض كحق ٢٠٠١الموقعة والتفاهمات التي تم التوصل اليها حتى مباحثات طابا عام 
بالتفاوض، وخامسها استمرار العمل من اجل " يتفق عليه"للتنفيذ تكفله قرارات االمم المتحدة الى موضوع 

روا ونقل مسؤوليتها عن الالجئين الفلسطينيين الى مفوضية االمم انهاء تفويض االمم المتحدة لالون
ولذلك فانها تطيل عمر " توطينهم"المتحدة لالجئين وحجتها ان االونروا فشلت  بعد ستين عاما في 

مشكلتهم بينما المفوضية نجحت في اعادة توطين ما يقارب االربعين مليون الجئ منذ الحرب العلمية 
  .الثانية

الم االستراتيجية اإلسرائيلية ظهر حديثا بافتعال قضية الالجئين اليهود من الدول العربية، التي وسادس مع
الف، بانشاء مؤسسات وهيئات يهودية وإسرائيلية ) ٩٠٠(الفا وبين ) ٧٥٠(تقدر مصادرهم عددهم بين 

جية الكونغرس وكالعادة استخدمت هذه االستراتي. واعدادهم وامالكهم ومطالباتهم" قضيتهم"لتوثيق 
الذي تبنى اول قرار له بشان الالجئين اليهود نص على ربط ". قضيتهم"االميركي لتسليط االضواء على 

قضيتهم بقضية الالجئين الفلسطينيين وعلى وجوب ان تنص أي قرارات تصدرها أي جهة مستقبال بشان 
  . العربيةالفلسطينيين منهم على اشارة صريحة الى الالجئين اليهود من البلدان

واذا ما تحول هذا القرار الى سياسة رسمية لواشنطن او لغيرها من الدول فانه بحكم االمر الواقع سيحول 
ويتضح من متابعة التحليالت والتعليقات . الدول العربية الى شريك للفلسطينيين في تقرير مصير الالجئين

الدول العربية الى االعتراف بمسؤوليتها عن اإلسرائيلية والصهيونية على هذا القرار ان الهدف هو دفع 
بمسؤوليتها عن مشكلة الالجئين " إسرائيل"الالجئين اليهود اذا ما اصرت على اعتراف " مشكلة"

الفلسطينيين ثم للتفاوض معها على تبادل االعتراف بالمسؤولية دون ان يترتب على ذلك عودة أي من 
لدول العربية بتوطين ضيوفها الفلسطينيين مثلما استوعبت الالجئين الفلسطينيين او اليهود واقناع ا

  .اسرائيل اليهود المهاجرين اليها من هذه الدول
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في " متفق عليه"ومن اركان هذه االستراتيجية جر الجانب الفلسطيني الى القبول بالتفاوض على حل 
متحدة، معظمها للتنفيذ ال تجاهل كامل للقانون الدولي واكثر من مائة وعشرين قرارا اصدرتها االمم ال

للتفاوض، بشان الالجئين الفلسطينيين ال يشير أي منها من قريب او بعيد الى الالجئين اليهود باستثناء 
اللذين ذكرا كلمة ) ٣٣٨(و) ٢٤٢(االشارة غير المباشرة اليهم في قراري مجلس االمن الدولي رقمي 

والمفارقة ان منظمة . كما نصت القرارات االخرىلوصفهم " الفلسطينيين"الالجئين دون اضافة تعريف 
التحرير انخرطت في عملية السالم تحديدا على اساس هذين القرارين اللذين يتعامالن مع ازالة اثار 

نتيجة " النازحين" واالشارة الى الالجئين فيهما هي الى ١٩٦٧العدوان االسرائيلي على العرب في سنة 
  .١٩٤٨لذلك العدوان وليس الى الجئي 

ويبدو ان المجتمع الدولي لم يعد يجد من الواقعي ان يكون فلسطينيا اكثر من الفلسطينيين لذلك لم تخرج 
فقد اقرت اللجنة الرابعة . اخر توصيات لالمم المتحدة عن االطار الذي ارتضته منظمة التحرير لنفسها

مر انابوليس الحياء عملية التفاوض في دورتها االخيرة التي تزامنت مع انعقاد مؤت) ازالة االستعمار(
 توصيات للجمعية العامة –نوفمبر العام الماضي اربع قرارات / الفلسطينية االسرائيلية في تشرين االول 

تتلخص في دعم جهود االونروا لمساعدة الالجئين الفلسطينيين حيث هم دون اعادة التاكيد على حقهم في 
في العودة الى بيوتهم واماكن " النازحين" التاكيد فعال على حق العودة والتعويض، لكن احدها قد اعاد

لقد شمل حصاد اتفاقيات اوسلو، اضافة الى . ١٩٦٧اقامتهم في االراضي التي احتلتها اسرائيل عام 
مضاعفة عدد المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية ومستوطنيها الذين يكاد يقارب عددهم النصف 

س ، اعتراف اكثر من خمسة وستين بلدا بدولة االحتالل االسرائيلي قبل ان يزول مليون نصفهم في القد
  .هذا االحتالل ، وهذه الحقائق الدبلوماسية وعلى االرض ال بد وان تنعكس في قرارات االمم المتحدة

 وبينما تستمر االستراتيجية اإلسرائيلية في محاصرة الالجئين الفلسطينيين دبلوماسيا وسياسيا وعلى
عقيمة ال تزيد على كونها تساوقا طوعيا او " سلمية"االرض وتستمر منظمة التحرير في مناورات 

في الثالث والعشرين من تموز ثالث ) بن غوريون(وصلت الى مطار اللد باالكراه مع هذه االستراتيجية، 
ميركية ثاني اكبر مهاجرا يهوديا من فرنسا التي تحتضن بعد الواليات المتحدة اال) ٤٥٠(طائرات تحمل 

الف مهاجر من الواليات المتحدة ) ١٥(واغنى جالية يهودية في العالم خارج فلسطين لينضموا الى 
ان حقيقة هجرة هؤالء من ثالث دول غنية تتحكم بمصير . وبريطانيا خالل السنوات الست الماضية

هي مؤشر اخر الى ان الصراع العالم اليوم وليس هروبا من الهولوكوست واوروبا التي يحتلها النازي 
  .ما زال يدور بين غزوة استيطانية اجنبية وبين عرب فلسطين من سكان البالد االصليين

ان عجز الدول العربية الذي ظهر مؤخرا عن استضافة بضعة االف من الالجئين الفلسطينيين الهاربين 
هم الذين تستضيفهم منذ ستين عاما من جحيم االحتالل االميركي للعراق بالرغم من الماليين من مواطني

وقبولها بتشتيتهم الى تشيلي والبرازيل وكندا وغيرها انما يندرج بغض النظر عن النوايا والمبررات في 
وفي الرابع عشر ". بلدان ثالثة"سياق الجهود التي يقوم بها بيلين واالجماع االسرائيلي العادة توطينهم في 

الحكومة االمريكية وغيرها من البلدان التي " يوجيز انترناشونالريف"يوليو دعت منظمة / من تموز
تستوعب المهاجرين الى اعادة توطين ثالثة االف الجئ فلسطيني عالقين منذ ما يزيد على سنتين في 

حقهم في العودة الى "دون ان يجحف ذلك بـ"مخيم بائس دون أي خدمات على الحدود العراقية السورية 
ظمة الترتيبات المنسقة بين مفوضية االمم المتحدة لالجئين والحكومة السودانية ورفضت المن" وطنهم

دون أي طريق الى "ومنظمة التحرير الفلسطينية لنقلهم الى بيوت جاهزة في احد احياء الخرطوم 
لكن وزارة الخارجية االمريكية سارعت الى رفض هذا الطلب قائلة ان السودان هو ". المواطنة والجنسية

، وكانما ) ١٧/٧/٢٠٠٨سي ان ان في (يار االفضل المتاح لمفوضية الالجئين في االمم المتحدة الخ
  .الى االبد" دون جنسية"واشنطن تصر على بقائهم 
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االمريكي والعربي والفلسطيني تتحرك االستراتيجية اإلسرائيلية تجاه قضية " السياسي"في هذا االطار 
 دولي يتخذ من السالم عنوانا بائسا له تلتزم به الرئاسة الفلسطينية الالجئين الفلسطينيين في سياق حراك

" تاجيل" وبموجب اتفاقيات اوسلو التي اعقبته ١٩٩١ومنظمة التحرير، حراك قرر منذ مؤتمر مدريد عام 
بحث حل قضية الالجئين الفلسطينيين الى حين التفاوض على قضايا الوضع النهائي الدائم البرام اتفاق 

  . اسرائيلي–لسطيني سالم ف
" يزعمون"وما زالت هذه االستراتيجية، كما قال بيلين، ترى بان شركاءها الفلسطينيين في عملية السالم 

رغبة في "نص على ) ١٩٤(طردت الالجئين وما زالت تقول ان قرار االمم المتحدة رقم " إسرائيل"بان 
تنص على حلول " الموقعة" تكرر بان االتفاقيات وما زالت" حق العودة"حولها هؤالء الشركاء الى " العودة

تستثني العودة وان االتفاق في طابا، الذي يطالب المفاوض الفلسطيني باستئناف التفاوض بناء عليها، تم 
على التعويض ال العودة او عودتهم الى الدولة الفلسطينية وعلى توطين الالجئين حيث يقيمون االن 

مع ذويهم في دولة " السباب انسانية"والسماح لعدد صغير منهم بلم الشمل " بلدان ثالثة"واستيعابهم في 
االحتالل، وهذه هي نفسها الخيارات الواردة في التفاهمات والمبادرات شبه الرسمية التي جرت على 

مبادرة " و١٩٩٥هامش اتفاقيات اوسلو وفي اطارها مثل تفاهمات بيلين مع الرئيس محمود عباس عام 
  .رهماوغي" جنيف

وقد حان الوقت لكي يسحب رسميا كل المعنيين الفلسطينيين مبادرة جنيف ومثيالتها السابقة والالحقة 
تعزز صورة دولية لهم كدعاة " مؤهالت فلسطينية"الذي يمنح بيلين وامثاله " الغطاء الفلسطيني"النها تمثل 

ليس "فلسطيني وعربي على التعامل سالم يستغلونها في تصفية قضية الالجئين، كما حان الوقت الجماع 
مع قضية الالجئين باعتبارها اولوية يقرر االتفاق او عدم االتفاق عليها االستمرار او عدم " غدا بل اليوم

االستمرار في عملية التفاوض النها هي القضية االساس والقياس لصدقية انجاز أي اتفاق للسالم على 
  .االمم المتحدةاساس العدل والقانون الدولي وقرارات 

٢٨/٧/٢٠٠٨ 
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