
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أولمرت يستبعد اتفاقاً يشمل القدس قبل نهاية السنة
   رفضها أي اتفاق ال يشمل القدس  تؤكدالسلطة الفلسطينية

  "وثيقة تفاهمات"والفلسطينيين للتوصل إلى  "إسرائيل" على أميركا تمارس ضغوطاً
  ات السالمحادثم  أماماألخيرةن جولة المفاوضات في واشنطن هي الفرصة أعبد ربه يؤكد ب
  الرئيس عباس مسؤول عن جريمة غزة سياسياً وقانونياً: أسامة حمدان

  مستباحة جميع مؤسسات حماس: قبل تفجيرات غزة" فتح"وثيقة داخلية لـقدس برس تنشر 

دعـوة عبـاس: أبو مرزوق 
 للحوار غير جدية وال معنى لها     

  الضفةفي ظل االعتقاالت في 
  

 ٤ص ... 

 ٢٩/٧/٢٠٠٨١١٥٣الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٥٣:         العدد                  ٢٩/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤   رفضها أي اتفاق ال يشمل القدس  تؤكدالسلطة الفلسطينية .٢
 ٥  ات السالمحادثم  أماماألخيرةرصة ن جولة المفاوضات في واشنطن هي الفأعبد ربه يؤكد ب .٣
 ٥   مصر تدعو الفصائل إلى حوار خالل أيام:مسؤول فلسطيني .٤
 ٥  عدم تلبية حماس لدعوة الحوار خطأ سياسي واستراتيجي: عباسمستشار  .٥
 ٦  يشن حملة على حماس في اإلعالم القومي المصريعباس : إعالمي مصري .٦
 ٦  واصل حمالت االعتقالي الضفة وغزة  فياألمن.. اتّهام حقوقي للجانبين بممارسة التعذيب .٧
 ٧  مداهمة أجهزة األمن وتعترض على صيام تلتقيلجنة الوفاق والمصالحة الوطنية  .٨
 ٧  حماسمع المؤسسات التي أغلقتها   تدعو البعثات األجنبية لوقف تعاملهافياضحكومة  .٩
 ٨ تفجيراتالدعو الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة في ت وفي غزةتصعيد الدين ت حكومة فياض .١٠
 ٨  طالب بوقف االعتقاالت والمداهماتت "التشريعي"ة الرقابة في لجن: غزة .١١
 ٩ "موبايل الوطنية"وزارتا االتصاالت الفلسطينية واإلسرائيلية توقعان اتفاقية ترددات  .١٢
    

    :المقاومة
 ٩  الطاهرة حتى تحرير كل فلسطينستبقى تحمل البندقية " كتائب القسام: "الزهار .١٣
١٠  المجلس الثوري لـ فتح يطالب بتشكيل لجان تحقيق حول احداث غزة .١٤
١٠  الرئيس عباس مسؤول عن جريمة غزة سياسياً وقانونياً: أسامة حمدان .١٥
١١  مستباحة جميع مؤسسات حماس: قبل تفجيرات غزة" فتح"يقة داخلية لـوثقدس برس تنشر  .١٦
١١  فإن هذا لن يدوم" السلطة"إذا كنا نكتفي اليوم برصد انتهاكات : في الضفة" حماس" .١٧
١٢  خالل أياموفد من قيادة حماس إلى القاهرة ومصر تدعو الفصائل إلى حوار  .١٨
١٢  استئناف الحوار بعد وجود قيادة واحدة: عبد اهللا عبد اهللا .١٩
١٢ نرحب بدعوة أبو مازن للحوار ونطالب بتحديد موعد للبدء فيه: البطش .٢٠
١٢  وأن يعمل على بدء الحوارقف الصهيو أمريكي حماس تطالب عباس بـ االنسالخ عن المو .٢١
١٣  الديمقراطية ترحب بدعوة عباس للحوار وتطالب بأن يشمل جميع األطراف .٢٢
١٣  تطالب الحكومة اللبنانية باعطاء الفلسطينيين حقوهم السياسية واإلجتماعية" حماس" .٢٣
١٣ واإلسالميين" فتح"من معركة طويلة بين تخوف :  مخيم عين الحلوة .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  أولمرت يستبعد اتفاقاً يشمل القدس قبل نهاية السنة .٢٥
١٥  حزب كديما ضل طريقه تحت قيادة أولمرت: ليفني .٢٦
١٥ باراك يطالب بتشديد العقوبات على إيران وإبقاء كافة الخيارات على الطاولة .٢٧
١٥ المخابرات اإلسرائيلية تبدأ حملة لمنع إطالق سراح أسرى فلسطينيين .٢٨
١٦ طالق شاليطإلمفاوضات ال أسباب عدم حصول تقدم في منة األزمة السياسي:مصدر إسرائيلي .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٦  دعوة للتصدي لمحاوالت وضع القدس على قائمة التراث العالمي كمدينة يهودية .٣٠
١٦   المدافعين عنه ويعتدي على بواسطة قنبلة فراغيةاالحتالل يهدم منزل بالقدس .٣١
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١٧  أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يطالبون بإسناد تحركاتهم .٣٢
١٧   تضع وليدها على حاجز لالحتالل في الخليل فلسطينيةأم .٣٣
   

   :صحة
 ١٧ اًشهيد ٢١٩المرضى إلى  من  قطاع غزةارتفاع عدد ضحايا حصار .٣٤
   

   : األردن
١٧   مدير المخابرات يلتقي مسؤولين في حماس:  أعوام٩عمان تُنهي قطيعة دامت  .٣٥
١٧ يعطل اإلفراج عن العجلوني" إسرائيل" أسيرا أردنيا في ١٩مصير  .٣٦
١٨ ٢٠٠٩سيق أردني فلسطيني لالحتفالية بالقدس عاصمة للثقافة العربية تن .٣٧
   

   :لبنان
١٨  قدرات حزب اهللا تحسنت والدخول في حرب ثالثة فيها مخاطرة: مسؤول أمني إسرائيلي .٣٨
١٨   تنفارات بين فتح والعصبةمساع الحتواء التوتر في عين الحلوة إشاعات واس .٣٩
١٩   "حق العودة"عون يربط سالح حزب اهللا بـ .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٩  إلى احتواء الخالف وترتيب حوار برعاية قطرية" فتح"و" حماس"اليمن يدعو حركتي  .٤١
١٩  غ حماس استياءها من محاولة إشراك أطراف أوروبية في صفقة األسرىمصر تبل .٤٢
٢٠ حول عقد الحوار الفلسطيني الشاملمصرية شكوك  .٤٣
٢٠ تحرك عربي لمواجهة االستيطان اإلسرائيلي .٤٤
٢١ زة يتطلب توافقاً دولياًدخول قوات عربية غ: صبيح .٤٥
٢١  ثالث دول عربية فقط قدمت دعما ماليا للسلطة الفلسطينية هذا العام .٤٦
٢٢ "صنع السالم"و" حالة الحرب"إنهاء " إسرائيل"سورية تعرض على  .٤٧
٢٢   ضرورة توحيد الجهود لخدمة القضية الفلسطينيةيؤكد على ع عباسشيخ األزهر في لقائه م .٤٨
٢٢ "إسرائيل" قرار المحكمة الجنائية عقاب للسودان لرفضه التطبيع مع :حزب المؤتمر الوطني .٤٩
   

   :دولي
٢٢ "وثيقة تفاهمات"ين للتوصل إلى  والفلسطيني"إسرائيل" على أميركا تمارس ضغوطاً .٥٠
٢٣  زدهارسنعمل على التأكد من حصول الفلسطينيين على دولة تؤمن لهم اإل: وباماأ .٥١
٢٣    مليون يورو لتمويل مشروع تركيب عدادات كهرباء٦,٩قيمتها إلى السلطة منحة فرنسية  .٥٢
٢٣ وسوريا" إسرائيل"نسعى إلقناع الخارجية باإلشتراك في المفاوضات بين : ميركيةمنظمة أ .٥٣
٢٤ طالق سراح مصور التلفزيون األلمانيإرابطة الصحفيين األجانب تطالب حماس ب .٥٤

   
    :مختارات

٢٤   مليون متر مكعب من حوض الديسي المائي١٠٠تخراج األردن يسعى الس .٥٥
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    :حوارات ومقاالت
٢٤  عريب الرنتاوي... عن اي حوار وأية مصالحة يتحدثون؟ .٥٦
٢٥  ياسر الزعاترة... حماس الضفة إذ تدفع الثمن من جديد .٥٧
٢٦  سامي الزبيدي... بين فتح وحماس .٥٨
٢٧  طارق حمود... حوار من أجل االنقسام .٥٩
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   في ظل االعتقاالت في الضفةدعوة عباس للحوار غير جدية وال معنى لها: أبو مرزوق .١

التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس من القاهرة للحوار الوطني، أكّد نائب            تعليقاً على الدعوة    : دمشق
الـداعي والـداعم    " موسى أبو مرزوق على موقف حركتـه         .د" حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة     

واعتبر أبو مرزوق أن الدعوة التـي        ".للحوار الوطني، ورأب الصدع، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني       
ال معنى لها، وهي غير جدية في ظل ما تقوم به أجهزة األمـن الفلـسطينية                "يس عباس   رئالتحدث عنها   

  ".في الضفة الغربية" حماس"التابعة للرئيس عباس من حمالت اعتقال ومداهمة ضد أنصار وكوادر 
 ]أمس [نسخة منه اليوم االثنين   " المركز الفلسطيني لإلعالم  " في تصريح صحفي، تلقى      أبو مرزوق ورأى  

هناك تزامن  بين الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات االحتالل              "أن  ) ٢٨/٧(
الصهيوني ضد أبناء وأنصار وكوادر الحركة في الضفة الغربية، وكذلك األمر مـن حيـث اسـتهداف                 

فلـسطيني  الجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية التي تقوم بدور كبير في خدمة أبنـاء الـشعب ال              
  .حسب قوله" وتعزيز صموده

يأتي كردة فعل عما    " حماس"وحذّر من اعتبار ما تقوم به السلطة في الضفة الغربية ضد أنصار وكوادر              
الهجمة الشرسة  "في غزة، مؤكّداً في الوقت نفسه على أن         " فتح"قامت به الحركة من اعتقاالت  ألعضاء        

ـ      مرة ومتواصلة، وكانت وال زالت من قبـل أحـداث غـزة            مست" حماس"في الضفة ضد البنية التحتية ل
األخيرة، فضالً عن أن ما يجرى في غزة، من اعتقاالت هو يستهدف مشبوهين باالنفجـارات األخيـرة،     

  ". وقد تم اإلفراج عن كثير ممن تم اعتقالهم بعدما تبين عدم عالقتهم بحوادث التفجير
  ٢٨/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   رفضها أي اتفاق ال يشمل القدس تؤكد الفلسطينيةطةالسل .٢

رد على كالم   الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة       أن   رام اهللا من   ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
 مؤكداً أن   ]التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين يشمل القدس قبل نهاية السنة          الذي استبعد فيه    [أولمرت

القدس خط أحمر بالنـسبة إلـى       ": "فرانس برس "وقال لوكالة   . أي اتفاق ال يشمل القدس    السلطة لن تقبل    
وتصريحات أولمرت محاولة للتهـرب     . السلطة والشعب الفلسطيني وال يمكن التنازل عن أي شبر منها         

من التزامات مؤتمر أنابوليس ورؤية الرئيس بوش وإرادة المجتمع الدولي الذي يجمع علـى ضـرورة                
  ".ولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقيةإقامة د

بو ردينة   إلى أن نبيل أ     كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  
للدخول في مفاوضات جادة وعدم اضـاعة       " إسرائيل"دعا االدارة االميركية الى العمل بشكل جدي لدفع         

د محاوالت إسرائيل للتهرب من هذا االستحقاق، والمطلوب ايضا عدم          هذه التصريحات تؤك  "الوقت، وقال   
 ".الحكم على االمور قبل نهاية العام الجاري الن ذلك يفقد عملية السالم مصداقيتها وجديتها
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  ات السالمحادثم  أماماألخيرةن جولة المفاوضات في واشنطن هي الفرصة أ ربه يؤكد بعبد .٣
ن أمس  أن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه           ميأكد  أ:  وليد عوض  - رام اهللا 

اإلسـرائيلي  وجولة المفاوضات المرتقبة غدا االربعاء ما بين رئيسي طاقمي المفاوضـات الفلـسطيني              
برعاية وزيرة الخارجية االمريكية رايس هي الفرصة االخيرة امام مفاوضات السالم قبل االعالن عـن               

اذا استمرت  " إسرائيل"د لإلذاعة الفلسطينية الرسمية امكانية اتخاذ قرار بوقف المفاوضات مع           كأو .فشلها
االخيرة في تعطيل العملية التفاوضية الجارية معها من ناحية واذا ما واصلت الجرائم واالنتهاكات التـي                

 البيوت وهدمها وبناء    ىتمارس بحق شعبنا والتوسع االستيطاني في القدس والضفة الغربية واالستيالء عل          
  .جدار الفصل العنصري

  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   مصر تدعو الفصائل إلى حوار خالل أيام: فلسطينيمسؤول .٤

قال مسؤول فلسطيني مطلع إن مصر ستوجه خالل أيام دعوات إلى كـل             :  فتحي صباح  -القاهرة، غزة   
وأكـد  . فلسطيني برعاية جامعة الدول العربية     -الفصائل الفلسطينية تمهيداً إلمكان إطالق حوار فلسطيني      

وافق خالل لقائه الرئيس المصري حسنى      "أن الرئيس محمود عباس     " فرانس برس "هذا المسؤول لوكالة    
 فلسطيني يقود في النهاية إلى إنهـاء        -مبارك األحد، على أن ترعى مصر جهود إطالق حوار فلسطيني           

القيادة المصرية ستوجه خالل أيام الدعوات      "وأضاف أن    ".حالة الخالف ووقف التصعيد بين فتح وحماس      
إلى الفصائل الفلسطينية، وسيكون األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على إطالع تام بهـذه                

  ".التحركات
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  عدم تلبية حماس لدعوة الحوار خطأ سياسي واستراتيجي: عباس مستشار .٥

كمال الشرافي مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس لحقـوق          . وصف د : ارس عبد القادر ف   - غزة
اإلنسان ووزير الصحة السابق، ردة فعل حماس، على إعالن الرئيس أبو مازن للبدء في الحوار فـورا                 

ورداً على سؤال حول انطالق الحوار الوطني في ظـل          ". متعجل وغير الحقيقي  "برعاية مصرية، بالـ    
 فلـسطينيا إلنجـاح     -  التي يمر بها الوضع الفلسطيني قال أعتقد أن هناك تعاونا عربيا           الظروف الشائكة 

الحوار، مشيرا الى ان ردات الفعل من قبل حماس التعكس الموقف الرسمي للحركة التي كنـا نـسمعها                  
على فترات طويلة حول رغبتهم وطلبهم إلجراء الحوار وقناعتهم بـه ألنـه المخـرج الوحيـد لكـل                   

ينيين، مؤكدا ان حماس ستلبي هذه الدعوة ألنه في حال عدم تلبيتها لهذه الدعوة فان ذلك سينعكس                 الفلسط
وعن دعوة الفـصائل بـأن يكـون    . سلبيا على الوضع في غزة وسيكون خطأ سياسيا واستراتيجيا كبيرا        

عقـد بعـض    الحوار شامال وليس ثنائيا قال الكل يجمع على أن يكون الحوار شامال ولكن هذا ال يعني                 
  .اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس في بعض الملفات

وعن ردة فعل حماس بالنسبة لالعتقاالت وإغالق المؤسسات قال الشرافي هذا السلوك غير مقبول وغير               
مبرر، ولدينا مؤسسات مجتمع مدني، وأركان لمجتمعنا الفلسطيني يجب عدم المساس بها، ألنه ال عالقة               

يحدث من صراع سياسي، الفتا الى ان المطلب الوطني هو إجراء تحقيـق شـفاف               لهذه المؤسسات بما    
  .وحيادي في االنفجارات التي وقعت في غزة، واإلعالن عن المتسببين وتقديمهم للقضاء

وعن وضع التهدئة، في ظل االعتداءات اإلسرائيلية، وعدم فتح المعابر وعدم انهاء صفقة تبادل األسرى               
 التهدئة مرحلية وليست هدنة ما بين السلطة الفلسطينية وإسـرائيل، الهدنـة جـرت               قال الشرافي ان هذه   

برعاية مصرية بين حماس والحكومة اإلسرائيلية ونحن كفلسطينيين أيدنا هذه التهدئـة وشـجعنا جميـع                
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 األطراف على االلتزام وذلك لما فيه مصلحة لشعبنا الفلسطيني المحاصر، ولكن الجانب اإلسرائيلي يتلكأ             
  .ويحاول أن يبتز الجانب الفلسطيني في عيشه

 ٢٩/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  عباس يشن حملة على حماس في اإلعالم القومي المصري:  مصريإعالمي .٦

 قالت مصادر إعالمية مطلعة إن سفير السلطة الفلسطينية في مصر نبيل عمرو نجح في إطالق                :القاهرة
ي خلفته تفجيرات شاطئ غزة يوم الجمعة       حرب إعالمية قوية ضد حركة حماس المتصاص الغضب الذ        

الماضي، من القاهرة، وأشار الكاتب واإلعالمي المصري المتخصص في الشؤون الفلـسطينية ابـراهيم              
إلى أن الرئيس عباس عقد اجتماعا مع رؤساء تحريـر          " قدس برس "الدراوي في تصريحات خاصة لـ      

لقـد  : "شكل ال يخدم دعوته للحوار، وقال     الصحف القومية، وأطلق مجموعة من االتهامات ضد حماس ب        
األهرام واألخبـار والجمهوريـة     : تمكن الرئيس عباس من عقد لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القومية          

وروز اليوسف وتجاهل الصحف الحزبية األخرى تجنبا لإلحراجات، وأطلق مبادرته للحـوار الـوطني              
ها الغتياله، وتأكيده على أن فتح معبر رفح لن         ووجه اتهامات الذعة لحماس من خالل حديثه عن تخطيط        

وأوضح الـدراوي أن     ". إسرائيلي - فلسطيني   - أمريكي   - أروبي   -يتم إال عبر توافق خماسي مصري       
اإلعالم القومي الذي تمكن نبيل عمرو من حشده لعباس لم ينشر خبرا واحدا عن وفد حماس قبـل أيـام                    

لم يكن أحد من اإلعالميين العاديين دعـك        : "لزهار، وقال  محمود ا  . موسى أبو مرزوق ود    .الذي ضم د  
من رؤساء التحرير يعلم أين يقطن وفد حماس في القاهرة، ولذلك فإن نبيل عمرو تمكـن مـن تمريـر                    
مواقفه الشخصية من حماس عبر تصريحات الرئيس عباس للصحف المصرية، وإال فقـد كـان علـى                 

يع، إذ كيف يهاجم حركة قد يجلس للحوار معها في القريب           الرئيس عباس أن يظل كبيرا يرجع إليه الجم       
  .، على حد تعبيره!"العاجل

  ٢٨/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
  واصل حمالت االعتقالي الضفة وغزة  فياألمن..  حقوقي للجانبين بممارسة التعذيباتّهام .٧

اآلن،  في واحدة من أوسع الحمالت التي شنتها حتـى   أنهغزةمن  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  
 وناشطا في حركة حمـاس       قيادياً ٨٠اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أكثر من           

وكانت اوسع حملة لالعتقاالت من نصيب محافظة       . وشخصيات مستقلة معروفة بإنتقاداتها لرئاسة السلطة     
ين ونجلـه، والـشيخ فيـاض       نابلس، حيث برز من بين المعتقلين رئيس بلدية المدينة بالوكالة حافظ شاه           

 حسام خريم المحاضـران فـي جامعـة النجـاح        . محمد الصليبي، ود   .األغبر عضو المجلس البلدي ود    
واعتقل ايضا البرفسور عبد الستار قاسم المحاضر في الجامعة وهو شخصية مستقلة معـروف              . الوطنية

بلس التعقيب على االعتقاالت قائالً     ورفض جمال محيسن محافظ نا    . بانتقاداته الالذعة للرئاسة الفلسطينية   
وطالت االعتقاالت ايضا العشرات من كوادر حماس فـي طـولكرم وقلقيليـة             . إنه ال علم له بما جرى     

 .وجنين
وفي قطاع غزة أقدمت شرطة الحكومة المقالة على منع توزيع الصحف اليومية الفلسطينية الثالث التـي                

لدى دخولها  " القدس"و" ]الجديدة[الحياة"و" ياماأل" من صحف    وصادرت أعداداً . تصدر في رام اهللا والقدس    
 .، اقصى شمال القطاع)ايرز(معبر بيت حانون 

وانتقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانين منفصلين اجـراءات الـشرطة ضـد               
 .الصحف الثالث

فـتح  حركة  نقلت عن مسؤول في      "رسفرانس ب " وكالة    إلى أن  رام اهللا من   ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة  ولفتت  
وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه إن       . في غزة وصل إلى بضع مئات منذ الجمعة        أن عدد المعتقلين  
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 االثنـين  -حملة االعتقاالت ضد أبناء الحركة من قبل أجهزة األمن التابعة لحماس استمرت ليل األحـد     "
، "االعتقاالت مستمرة على مـدار الـساعة      " أن   وأشارت مصادر حقوقية في غزة إلى      ".وطالت العشرات 

  ".عدد المعتقلين يقدر بالمئات"وأن 
ميليشيا القسام في غزة بمحاصرة منزل عائلـة القيـادي فـي فـتح سـمير                "في بيان لها    " فتح"واتهمت  

وتـم  ... المشهراوي بعد منتصف الليل في حي التفاح ومطالبة الرجال والنساء واألطفال إخالء المنـزل             
وأوضحت أنه تم إغالق    ". ق المنزل بالكامل بواسطة لحام األوكسجين بعدما أخلته من ساكنيه بالقوة          إغال

  ".منزلين آخرين أيضاً في غزة لنشطاء في حركة فتح"
وأظهر تقرير أعدته منظمة حقوقية أن حكومة حماس في غزة والسلطة في الضفة يمارسـان التعـذيب                 

وأعلنـت  " الحـق "وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة      .  على القطاع  واالعتقال التعسفي منذ سيطرة حماس    
نتائجة أمس في مؤتمر صحافي في رام اهللا إن أكثر من ألفي فلسطيني اعتقلوا منذ ذلـك التـاريخ فـي                     

وقال مدير المؤسسة شعوان جبارين إن ثالثة معتقلـين توفـوا فـي              .القطاع والضفة وتعرضوا للتعذيب   
ي غزة جراء التعذيب، وسجيناً واحداً توفي في سجون السلطة في الضفة جراء             سجون الحكومة المقالة ف   

وبين التقرير أن أجهزة عسكرية مارست االعتقال والتوقيف والتعذيب خارج القانون مثل            . التعذيب أيضاً 
ـ      " كتائب القسام "  في   واألمن الوقائي واالستخبارات العسكرية    ١٧والقوة التنفيذية في غزة، وجهاز أمن ال

  .الضفة
منـي  أنقلت عن مسؤول    " وكالة فرانس برس  "الوكاالت إلى أن    نقالً عن    ٢٩/٧/٢٠٠٨السفير  وأشارت  

 شخصا، مشددا على ان هـذه       ١٥٠يام الماضية زاد عن      خالل األ  ]في الضفة [فلسطيني ان عدد المعتقلين   
طار االجراءات القانونيـة    في ا "، بل تندرج    "ليست رد فعل على االعتقاالت التي تقوم بها حماس        "الحملة  

ومن اجل تطبيق قرار وجود سالح شرعي واحد في االراضي الفلسطينية، حيث ان الـسالح الـشرعي                 
  ".الوحيد هو سالح االجهزة االمنية الفلسطينية

تكـشف  ... أن هذه الممارسات اإلجرامية   "غير ان المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو شدد على           
وات التي يطلقها فريق رام اهللا للحوار هي دعوات شكلية تخفي خلفها مؤامرات الجتثاث              بوضوح أن الدع  

  ". المقاومة وتكريس االنقالب على إرادة الشعب الفلسطيني
  
  مداهمة أجهزة األمن وتعترض على صيام تلتقيلجنة الوفاق والمصالحة الوطنية  .٨

س لجنة الوفاق والمصالحة الوطنيـة مـع        اجتمعت يوم أم  :  أشرف الهور ووليد عوض    -رام اهللا   وغزة  
سعيد صيام زير الداخلية في الحكومة المقالة، وقال نعيم الغلبان أحد أعضاء اللجنة أنهـم ناقـشوا آخـر              

وأوضح أن اللجنـة اعترضـت       .المستجدات بشأن الحوار، وطرق جسر الهوة بين حركتي فتح وحماس         
 ىحكومية، الفتاً إل  الس مقرات عدد من المؤسسات غير        مداهمة أجهزة األمن التابعة لحما     ىأمام صيام عل  

 أن  ىوأشار إل  .أنهم طالبوا صيام بـ إعادة الممتلكات التي تمت مصادرتها، األمر الذي وعدهم به صيام             
 األردن خالل أيام للقـاء الـرئيس محمـود          ىوفداً من اللجنة سيغادر من الضفة الغربية وقطاع غزة إل         

 تفعيل الحوار الفلسطيني، وأوضح أيضاً أن اللجنة سـتلتقي بخالـد مـشعل         عباس، من أجل مناقشة سبل    
 .رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية بعد لقائها الرئيس عباس

  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حماسمع المؤسسات التي أغلقتها   تدعو البعثات األجنبية لوقف تعاملهافياضحكومة  .٩

 سالم فياض امـس البعثـات       .دعت حكومة تسيير االعمال الفلسطينية برئاسة د      :  وليد عوض  - م اهللا را
 اغالقهـا   ىالدبلوماسية االجنبية لوقف دعمها وتعاملها مؤقتا مع المؤسسات التي اقدمت حركة حماس عل            

ه رؤسـاء   وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي عقب لقائ           .في قطاع غزة  
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البعثات الدبلوماسية األجنبية المعتمدة لدي السلطة في مدينة رام اهللا امس علي ان االحداث التي شـهدها                 
القطاع خالل الفترة االخيرة هي نتيجة صراع داخلي في الجناح العسكري لحركة حماس، استفادت منـه                

 ويبطش بكل من يختلف معهـا       الحركة لتمرير خطتها بتشكيل نظام الحزب الواحد ونظام بوليسي يخيف         
في الرأي، ومشيرا الي ان الحركة تسعي للتهرب من الحوار الوطني وقال إن التفجيرات واالشـتباكات                
التي تجري في غزة، هي خطة معدة مسبقا من قبل حماس، ومتابعا هذه الخطة تهدف إلي الهروب مـن                   

  .سسة ال تتبع حماساستحقاق الحوار، وإحكام سيطرتها علي القطاع، وإغالق أي مؤ
واتهم المالكي حركة حماس بتقويض مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار، والعمل علي تدمير المشروع              

وشدد المالكي علـي    . الوطني من أجل تحقيق هدفها بتشكيل إمارة إسالمية بنظام بوليسي في قطاع غزة            
 تلتفت إالّ إلي البعد الديني كونها جـزءا         ان حماس غير مهتمة بالبعد الوطني للقضية الفلسطينية، وأنها ال         

من حركة اإلخوان المسلمين، وهي بذلك تقوم علي تدمير النظام السياسي الفلسطيني وفكرة إقامة الدولـة                
  . حسب تعبيرهىالمستقلة، عل

  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
 
 جيراتتفالدعو الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة في ت وفي غزةتصعيد الدين ت  فياضحكومة .١٠

 عقد مجلس الوزراء صباح امس جلسته الخامسة والستين في مقـر مجلـس              : منتصر حمدان  -رام اهللا   
وأعرب مجلس الوزراء عن قلقه الـشديد تجـاه األحـداث            . سالم فياض  .الوزراء في رام اهللا برئاسة د     

ت التـي تعمـق     المؤلمة والمؤسفة جداً والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وحمالت التنكيل واالعتقاال          
 .األزمة واعاقة الحوار الوطني للخروج منها، وتزيد من معاناة شعبنا

وأكد المجلس ادانته المطلقة والشديدة للتفجيرات التي وقعت في مدينة غـزة وأودت بحيـاة عـدد مـن                   
المواطنين، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق فورية من جهات فلسطينية محايدة تضم مؤسـسات               

 .النسان وأطرافاً مستقلة لكشف الجناةحقوق ا
قيام ميليشيا حماس بحمالت اعتقال عشوائية ألعداد كبيرة من المواطنين، ومداهمات لمئات            "كما استنكر   

المنازل، وقيامها باغالق المحافظات، وطرد الموظفين، واغالق ونهب ممتلكات العديد مـن المؤسـسات           
 قيود على حركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمـة           الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وفرض    

التحرير الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، والحجز على أموال العديد من الجمعيات والمنظمات األهلية،            
مطالباً منظمات المجتمع المدني واألشقاء العرب باتخاذ موقف حازم من االنقالب الذي قامت به حركـة                

تي تلت ذلك ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي ال تـؤدي اال الـى اضـعاف                  حماس والممارسات ال  
صمود شعبنا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته، داعياًً هيئات ومنظمات حقوق االنـسان فـي               
فلسطين، وعلى المستويين العربي والدولي، التخاذ االجراءات العاجلة للوقوف على هـذه التجـاوزات،              

ت ضد المواطنين وممتلكاتهم، وضد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية األخـرى،           واالعتداءا
 .وضمان وقفها واالفراج الفوري عن المختطفين

 ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  طالب بوقف االعتقاالت والمداهماتت "التشريعي"في  لجنة الرقابة: غزة .١١

 الذعا هو االعنف من نوعه لوزارة الداخلية في         وجه نواب من حركة حماس نقدا      : اشرف الهور  - غزة
 خلفية الحملة الواسعة التي استهدفت مؤسسات وجمعيات خيرية موالية لحركـة            ىحكومة هنية المقالة عل   

وطالبت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، في بيان لها امس االثنين مـذيل              .فتح باالغالق والمصادرة  
 - وهو قيادي بارز في حماس ونائب رئيس كتلتهـا البرلمانيـة             -بادسة  بتوقيع رئيس اللجنة، يحيي الع    

 انه ال يجوز    ىالسلطة التنفيذية بالوقف الفوري لجميع القرارات واالجراءات المخالفة للقانون، مشددة عل          
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ودعا البيان حكومة هنية لمنـع       .اغالق الجمعيات والمؤسسات االهلية اال وفق اجراءات قانونية صحيحة        
اي مجموعات مسلحة من خارج االجهزة االمنية التابعة لوزارة الداخليـة فـي الحيـاة المدنيـة                 تدخل  

  .الفلسطينية
، والكـشف   )المتورطين في تنفيذ عملية التفجيـر     ( مالحقة من وصفتهم بـ المجرمين       ىلإودعت اللجنة،   

ودعت اللجنة   .اعتداءاتعنهم باسرع وقت ممكن واخذ االحتياطات االمنية الوقائية لمنع وقوع مثل هكذا             
وزير الداخلية الي حماية جميع المؤسسات المدنية واالهلية والحفاظ علي ممتلكاتها فهي ملـك للـشعب                

  .الفلسطيني وجزء من مقدراته االساسية 
  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "موبايل الوطنية"وزارتا االتصاالت الفلسطينية واإلسرائيلية توقعان اتفاقية ترددات  .١٢

ان الوزارة وقعت   " األيام"ابلغ وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كمال حسونة         :ب جعفر صدقة  كت
، المـشغل الثـاني     "موبايل الوطنية "مع نظيرتها االسرائيلية، أمس، اتفاقية منح الترددات الالزمة لشركة          

جم الترددات التي ستمنح    ولم يعط حسونة أية تفاصيل بشأن ح       .للهاتف الخليوي في االراضي الفلسطينية    
، سيصدران، اليوم،   "الوطنية"، لكنه اكد ان الوزارة وصندوق االستثمار الشريك المحلي في           "الوطنية"لـ  

  .بيانا تفصيليا بهذا الخصوص
  ٢٩/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  ستبقى تحمل البندقية الطاهرة حتى تحرير كل فلسطين" كتائب القسام: "الزهار .١٣

أن تبقى كتائب القسام، تحمل البندقية الطـاهرة          محمود الزهار  .د" حماس"لقيادي في حركة     ا تعهد: غزة
حتى تحرير فلسطين، مشدداً على أن المفلتين ومفجري العبوات سيواجهون بصرامة، وينـالون العقـاب               

عهـد  ، فـي مهرجـان ال     )٢٨/٧(وتوعد الزهار في كلمة له مساء اليوم االثنين          .نكال ما اقترفت أيديهم   
: والوفاء لألسرى والشهداء الذي أقامه المكتب اإلعالمي لكتائب القسام في رفـح جنـوب قطـاع غـزة      

التعليـق علـى أعـواد      "بالعقاب الـشديد و   " المنفلتين ومن اختاروا طريق تفجير العبوات بأبناء شعبهم       "
  ".المشانق

ن في قطاع غـزة سـتكون مـستمرة    وشدد القيادي البارز على أن الحملة األمنية التي بدأتها أجهزة األم         
ومتتابعة، مشيراً إلى أن قضية شاطئ بحر غزة والتخطيط لجرائم كبرى ال تنتهي في أيـام، ويجـب أن                   

وتعهـد الزهـار بإعـادة كـل         .تستمر هذه الحملة في اتجاه األهداف المحددة وليست بصورة عشوائية         
يديرها بعد فحص سجلها األمني والقانوني،      المؤسسات التي وضعت الداخلية اليد عليها مؤخراً لمن كان          

  .في مشروعها اإلسالمي النهضوي" حماس"مجدداً التأكيد على مضي 
التهدئة لـن   "وتحدث القيادي البرلماني عن التهدئة في غزة بين المقاومة واالحتالل الصهيوني مؤكداً أن              

  ".وبرنامج التسليح والتطوير لديها" حماس"تؤثر على مقاومة 
نقول له  " :لى أن تقليص المواد الداخلة عبر المعابر لغزة، من قبل االحتالل غير مقبول، أضاف             وشدد ع 

مـن اعتبـار    " حماس"، وجدد موقف    "وهم يعرفون ما حقيقة قولنا هذا     .. أنت واهم وهذا أمر غير مقبول     
لمعـابر  لن نسمح بالمطلق أن تستخدم هذه ا      :"معبر فلسطيني مصري، وقال   ) بين غزة ومصر  (معبر رفح   

  ".لخنقنا أو تجويعنا
لمراجعة نفسها والنظر إلى أين تسير، كما وجـه حديثـه لفـصائل المقاومـة               " فتح" حركة   الزهارودعا  

نحن لكم من بعد اهللا عوناً وسنداً بأموالنا وأسلحتنا حتى نرفـع رايـة التوحيـد علـى                  : "والممانعة قائالً 
ك وتحاول أن تظهر دائما بأنها أهل الحكمة وأن الباقي          التي صنفت نفسها بغير ذل    "، أما الفصائل    "فلسطين

  ". لن نتعامل معها، وهي مرفوضة كما رفضها الشعب باالنتخابات األخيرة" :فقال الزهار" على خطأ
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نحن هنا ال نعبث بأمن أحد، ولسنا ورقة يلعـب  "بمشروعها اإلسالمي، وقال  " حماس"وأكد الزهار تمسك    
إننا فـي   "، وتابع قائالً    " دولة أن تصادر قناعتنا بتحرير فلسطين كل فلسطين        بها أي أحد، وال تستطيع أي     

هزيمة أمريكا فـي كـل      "، مشيراً إلى    "إسرائيل"طريقنا لتحقيق المزيد من النصر على الخونة والعمالء و        
  ".شبر من األراضي العربية واإلسالمية

لـن  : "ال الزهار موجهاً حديثه لألسرى    واالحتالل الصهيوني، ق  " حماس"وبشأن صفقة تبادل األسرى بين      
 نفرط بأحد منكم، ولن تتم هذه الصفقة إال بالذي يصنع في كل بيت عزة

  ٢٨/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  المجلس الثوري لـ فتح يطالب بتشكيل لجان تحقيق حول احداث غزة .١٤

عناصر الحركـة امـس بعـدم        دعوة ل  ، في بيان،  وجه المجلس الثوري لـ فتح    :  وليد عوض  - رام اهللا 
االنجرار الى الصراع الداخلي مع حركة حماس، ومطالبا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في تفجيرات غـزة     

  .نهاية االسبوع الماضي
وادان المجلس الثوري لفتح ممارسات حركة حماس بقطاع غزة والتي تمثلت باعتقـال عـشرات مـن                 

ات الرسمية واغالق مؤسسات الحركة ومداهمة منـازل        عناصر الحركة اضافة الى اقتحام بعض المؤسس      
حمل المجلس الثوري قيادة حماس النتائج التي ترتبت على اعتقال كوادرها ومنهم القائدان              و .بعض قادتها 

أحمد نصر وعارف خطاب عضوا المجلس الثوري لحركة فتح ويحمل مـسؤولية سـالمتهما وسـالمة                
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وللسيد محمـود الزهـار       كوادر الحركة في قطاع غزة للسيد خالد        

 حماس وأجهزتها األمنية الخارجة عن القانون، ويحذر المجلس الثوري من           "ميليشيات"الذي تأتمر بأمره    
المساس بكرامة وحياة هؤالء األبطال الذين يحملون على أكتافهم تاريخا ناصعا في مواجهـة االحـتالل                

لون من السجايا والمثل واألخالق ما تفاخر بـه الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية               اإلسرائيلي والذين يحم  
  .المعاصرة

  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الرئيس عباس مسؤول عن جريمة غزة سياسياً وقانونياً: أسامة حمدان .١٥

قدس "أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ " حماس"انتقد عضو المكتب السياسي لحركة : بيروت
 المصري حيال جريمة شاطئ غزة، وأشار إلى أن ذلك يعكس قناعة مصرية بمسؤولية الصمت" برس

لقد صمت المصريون عن جريمة غزة ألنهم يعلمون أن الرئيس : "عن تفجيرات غزة، وقال" فتح"حركة 
محمود عباس مسؤول عنها مسؤولية كاملة، وأعني أنه مسؤول سياسيا وقانونيا، سياسيا ألنه هو الذي 

وار طيلة العام الماضي والتزم بالشروط االسرائيلية، وعبر عن ذلك في تصريحات صحفية أكد عطل الح
إال إذا قبلت بالشروط الدولية وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل وإنهاء " حماس"فيها أنه لن يحاور 

قوم بتغطية المقاومة، على نحو تحول مع االعتراف بإسرائيل إلى شرط للوحدة الوطنية، وقانونيا ألنه ي
المجرمين الذين يقومون بهذه العمليات، وقد سبق أن قدمنا معلومات دقيقة لإلخوة المصريين عن هؤالء 

  ".القتلة الذين يعيشون في رام اهللا أو أنهم فروا إلى الخارج، فالكل يعلم أن الرئيس عباس متورط
ة مصرية بأنها دعوة غير ووصف حمدان دعوة الرئيس عباس إلى البدء في حوار وطني فوري برعاي

الكل يعلم أن الرئيس عباس متورط ولذلك هم : "جادة إلنقاذه من تحمل مسؤولية جريمة غزة، وقال
يحاولون إنقاذه من خالل الدعوة إلى حوار غير جاد، ذلك أن هذه الدعوة لم يحدد لها أي برنامج، ونحن 

ملة من القرارات على رأسها إطالق سراح نعتقد أن من مؤشرات جدية الحوار أن يتخذ الرئيس عباس ج
ووقف االعتقاالت بحقهم وإلغاء كل القرارات غير الدستورية وعلى رأسها " حماس"المعتقلين من أبناء 

  ".إعادة الدكتور سالم فياض إلى بيته
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ال أتحدث عن شروط وإنما : "وعما إذا كان يعني بذلك أنه يتحدث عن شروط جديدة للحوار، قال حمدان
حدث عن وضوح في الدعوة، فالحديث عن الحوار يجب أن يكون واضحا الهدف منه، ونحن نعتقد أن أت

 في القاهرة والمفروض أن يكون الحوار من أجل تنفيذها وعلى ٢٠٠٥هناك قضايا اتفقنا عليها عام 
م الماضي رأسها إعادة بناء منظمة التحرير وإنهاء االنقسام وإلغاء كل التجاوزات التي حدثت في العا

وإعادة األمور إلى نصابها، أما الدعوة للحوار من أجل تحسين صورة عباس من الجرائم التي ارتكبت 
على مدار العام الماضي في الضفة وعلى الجرائم التي ارتكبت في غزة وآخرها مجزرة شاطئ غزة، 

     .، على حد تعبيره"فهذه دعوة ال قيمة لها
 ٢٨/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
  مستباحة جميع مؤسسات حماس: قبل تفجيرات غزة" فتح"وثيقة داخلية لـر قدس برس تنش .١٦

في " فتح"خاص بقيادات األقاليم في بحركة " تعميم داخلي"لألنباء على " قدس برس"حصلت وكالة : غزة
قطاع غزة، تم إصداره قبل تفجيرات غزة بثالثة أيام، واعتُبر بمثابة بداية انطالقة لمجموعات بغزة 

  .ومؤسساتها" حماس"مات ضد حركة ستنفذ هج
، أي قبل ثالثة أيام فقط من التفجيرات والموجه )٢٢/٧(وحسب التعميم الفتحاوي الداخلي الموقع بتاريخ 

سننتقم "؛ فإنه يقول "فتح"على عناصر حركة " حماس"لقادة األقاليم بالحركة والذي يتحدث عن اعتداءات 
وهم معروفون لدينا تماماً، وستأتي ساعة حسابهم قريباً من كل من شارك في هذا العمل اإلجرامي، 

  ".جداً
ستقوم مجموعاتنا الخاصة بمالحقة كل من شارك في االعتداءات على أبناء فتح وتكسير "وأضاف التعميم 

  ".مقرات ومؤسسات حركة فتح
مة لحركة ، فيما تخلّلت مقدمته مهاج"بلغ السيل الزبى يا حماس"تعميمها العاجل بـ" فتح"وعنونت 

لقيامها بالحسم العسكري في غزة قبل أكثر من عام، واتهامها باالعتداء على أبنائها في حي " حماس"
الشجاعية بغزة، مدافعة عن أبناء األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود عباس، مستعرضة ما سمتها 

  ".حماس"عمليات الخطف والقتل لعناصرها على أيدي حركة 
نعتبر ومن "؛ " فتح، كتائب شهداء األقصى-حركة التحرير الوطني الفلسطيني"لموقع باسم وقال التعميم ا

وأضاف  ".بعد هذا االنقالب األسود جميع مؤسسات حماس مستباحة وسيكون ردنا في عقر بيوتهم
انها نعتبر من لحظة إصدار هذا البيان أن هذا بداية النطالق مجموعاتنا التي ستذيق حماس وأعو" التعميم

  .، حسب تعبير النص المذكور"ويالت ونار رداً على همجيتها
 ٢٨/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
  فإن هذا لن يدوم" السلطة"إذا كنا نكتفي اليوم برصد انتهاكات : في الضفة" حماس" .١٧

نسخة منه، مخاطباً سلطة    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "قالت الحركة في بيان صادر عنها، تلقى        : رام اهللا 
يجب أن تعلموا أن ما تمارسونه، هو مخالف للقانون، وأن طرقكم           : " وقادة وأفراد األجهزة األمنية    رام اهللا 

  ".منزل أي مواطن فلسطيني هو مخالفة قانونية وأخالقية ووطنية تستوجب المحاسبة عليها
 نكتفي برصد ما    أننا إذا كنا اليوم   "في بيانها ضباط األجهزة وقادتها ومنتسبيها بأن يعلموا         " حماس"ونبهت  

تقومون به من انتهاكات، ورصد من يقف وراءها مهما كانت رتبته أو موقعه؛ فيجب أن يكون لكم مـن                   
 م حتى اليوم، فمن لم يعايش تلك        ١٩٩٦المرحلة الماضية عبرة وعظة، ننصحكم بمراجعة مرحلتكم من         

  ".ام دوللتعلموا أين موقعكم وأن األي.. المرحلة منكم فليسأل من يعيها جيداً 
  ١٤/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  وفد من قيادة حماس إلى القاهرة ومصر تدعو الفصائل إلى حوار خالل أيام .١٨
إلجراء "أن وفداً من قيادتها يصل إلى القاهرة اليوم " حماس"كشفت حركة :  فتحي صباح-القاهرة، غزة 

 وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ".محادثات مع المسؤولين المصريين في شأن قضايا عالقة
يحمل ردوداً من الحركة على "في الداخل والخارج " حماس"أمس إن وفد الحركة الذي سيضم قياديين من 

المحادثات ستتطرق أيضا إلى استيضاح مواقف مصر "وأضاف أن ". بعض القضايا المحددة مثار النقاش
  ".من بعض القضايا

ؤولين المصريين مسألة مبادلة الجندي شاليت بمئات األسرى الفلسطينيين في وسيناقش الوفد مع المس
السجون اإلسرائيلية، إضافة الى ملفات التهدئة، والمعابر الحدودية، خصوصاً معبر رفح، والحصار 

  . الفلسطيني-المحكم على القطاع، والحوار الفلسطيني 
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  وار بعد وجود قيادة واحدةاستئناف الح: عبد اهللا عبد اهللا .١٩

قال الدكتور عبد اهللا عبد اهللا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي : غزة
إنه لن يتم اجراء أي حوار اال بعد انهاء حالة االنقسام ووضع " الشرق االوسط"البارز في حركة فتح لـ

ي حوار لن يجري قبل توحد الفلسطينيين وراء قيادة وتداعياته، مشدداً على أن أ" االنقالب"حد لـ
واكد أن الحوار سيتم وفق مبادرة الجامعة العربية التي هي في االصل مبادرة الرئيس . وحكومة واحدة

وحول الخالف حول طبيعة الحوار، قال عبد اهللا إن الرئاسة الفلسطينية تصر . اليمني علي عبد اهللا صالح
المأزق الذي يمر به "الً، ويضم جميع األطراف الفلسطينية على اعتبار أن على أن يكون الحوار شام

الفلسطينيون هو مأزق وطني يستدعي تضافر جهود الجميع من اجل التوصل لحلول للمشاكل التي 
 ". تعصف بالساحة الفلسطينية الداخلية

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 يد موعد للبدء فيهنرحب بدعوة أبو مازن للحوار ونطالب بتحد :البطش .٢٠

رحب خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد بدعوة الرئيس عباس : عبد القادر فارس -غزة  
للحوار الوطني، وقال ان إجراء حوار وطني في ظل الظروف الراهنة يجب أن يكون الرد الوحيد على 

وأضاف لعكاظ ان حركة .  الصفركل الجهات التي تريد اللعب في الساحة الفلسطينية وتعيدها إلى نقطة
الجهاد ترحب بهذه الدعوة وتدعو الجميع إلى تحديد موعد محدد إلجراء هذا الحوار، مشيرا الى ان 

  . الدعوة جاءت في اإلطار الصحيح، رغم قسوة الظروف الراهنة ورغم سيل الدم في غزة
قاس من حماس، ونحن ال وعن ردة فعل حماس على مجزرة الشاطئ قال البطش انه بال شك رد فعل 

  .ويجب أن يتم انتظار نتائج التحقيق، ومالحقة الفاعلين. نبرره
 ٢٩/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  وأن يعمل على بدء الحوار تطالب عباس بـ االنسالخ عن الموقف الصهيو أمريكي حماس .٢١

 قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لـ القدس العربي غداة إعـالن الـرئيس             :  أشرف الهور  -غزة  
عباس انطالق الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصرية على عباس أن ينسلخ من المـشاريع الـصهيو                
   .أمريكية التي ارتهن لها بالكامل وأن يعمل على تهيئة األجواء للبدء في هذا الحوار والعمل على إنجاحه
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لشراكة الحقيقية لترتيب   وطالب برهوم عباس باالختيار بين المشروع الوطني المبني على الحوار فقط وا           
البيت الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات أو التساوق مع المشاريع الصهيو              

  .أمريكية التي دمرت الشعب الفلسطيني وعملت على تصفية قضيته
  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يع األطراف ترحب بدعوة عباس للحوار وتطالب بأن يشمل جمالديمقراطية .٢٢

وطالبـت فـي     .رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بدعوة الرئيس عباس       : أشرف الهور  -غزة  
بيان لها أن يكون الحوار الوطني شامالً يضم جميع األطراف والقوى الفلسطينية المعنية وأن توفر هـذه                 

فاق الوطني باعتبارهمـا وثيقتـي      القوى المناخ الالزم لنجاحه على أساس تنفيذ إعالن القاهرة ووثيقة الو          
  .اإلجماع الوطني والمبادرة اليمنية ووثيقة اإلجماع العربي 

  ٢٩/٧/٢٠٠٨ القدس العربي 
  
  تطالب الحكومة اللبنانية باعطاء الفلسطينيين حقوهم السياسية واإلجتماعية" حماس" .٢٣

حمد الجشي، في مخـيم     ذكرى اإلسراء والمعراج، باحتفال في باحة مسجد الشيخ أ        " حماس"أحيت حركة   
وطالب عضو القيادة السياسية للحركـة       .البص، في حضور ممثلين للفصائل الفلسطينية والهيئات األهلية       

في لبنان الشيخ أبو بالل البيجرمي، الحكومة اللبنانية بإعطاء الشعب حقوقه السياسية واالجتماعية والعمل              
عمل من أجل إعادة فتح معبر رفح الحـدودي ألنـه           كما طالب مصر بال    .إلعادة إعمار مخيم نهر البارد    

 .الوسيلة الوحيدة لكسر الحصار وإنقاذ أهالي غزة
  ٢٩/٧/٢٠٠٨المستقبل 

  
 واإلسالميين" فتح"من معركة طويلة بين تخوف :  عين الحلوةمخيم .٢٤

جار يتخوف كثيرون من ابناء مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، قرب مدينة صيدا، من انف: بيروت
، من جهة، وحركة فتح، من جهة "جند الشام"و" عصبة االنصار"الوضع داخله بين االصوليين التابعين لـ

ولعل ما يزيد من قلق سكان المخيم ومخاوفهم ما يطفو على السطح من كالم عن ان اي معركة . أخرى
يقها عبر االتصاالت وانها مقبلة بين الطرفين لن تكون كسابقاتها من المعارك المحدودة التي كان يتم تطو

" عصبة االنصار" الذين تقودهم عمليا -قد تطول خصوصا مع الفجوة الكبيرة القائمة بين االسالميين 
 . وفتح-االسالمية 

داخل مخيم عين " من يعنيهم االمر"ابلغوا " عصبة االنصار"وتشير تقارير امنية الى ان مسؤولين في 
ات فتح بدأ بالنفاد وانها لن تستطيع الوقوف مكتوفة حيال ما تعتبره الحلوة ان صبر العصبة حيال ممارس

اغتياالت وقتال مجانيا للناشطين االصوليين من دون اي محاسبة لمن يقوم بذلك، ما يعني ان االغتياالت 
  .تتم بقرار فتحاوي وليس بقرار فردي

يد سلوم، في االشتباك وبحسب التقارير فإن العصبة التي خسرت عنصرا مهما من صفوفها، هو ول
. التي تمتص نقمة االصوليين" االسفنجة"قبلت بالتضحية ومارست سياسة " جند الشام"االخير بين فتح و

لكن سياسة االنفتاح على الناس وعلى القوى الفلسطينية التي مارستها العصبة ال تعني على االطالق انها 
تظار جواب نهائي وحاسم من حركة فتح عن وهي بان. ستمارس سياسة ضبط النفس الى ما ال نهاية

وتحدثت التقارير عن  .سبب مقتل شحادة جوهر ووليد سلوم وإحالة المتسببين الى لجنة تحقيق لمحاسبتهم
" جند الشام"الى فتح مفادها ان ثالثة مسؤولين عسكريين من الحركة يتهمهم " جند الشام"رسائل وجهها 

والبارز ايضاً، ووفقا  ".سنثأر منهم اذا لم يسلَّموا ويحاكَموا"يال وبتصفية عناصره، هم على الئحة االغت
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للتقارير، ان القيادي الفلسطيني منير المقدح لن يقف على الحياد او يضطلع بدور مهدئ اذا انزلق 
 .الوضع باتجاه االنفجار، بل سيكون الى جانب حركته، فتح

 قطع التواصل وطرق االمداد بين منطقة الطوارئ التي ميدانياً تردد ان حركة فتح تقوم بما يشبه عملية
ومن . تسيطر عليها عصبة االنصار وبعض االحياء داخل عين الحلوة والتي تعتبر مناطق نفوذ اصولية

بينما ذكر شهود عيان ان سيارات . هذه االجراءات تركيز نقطة عسكرية لفتح في بستان داخل المخيم
ذخائر من اطراف منطقة الطوارئ الى مستودعات في عمقها وبمحاذاة تابعة لجند الشام نقلت اسلحة و

منطقة التعمير اللبنانية، فيما بدا انه تدبير احترازي كي ال تكون هذه الذخائر واالسلحة تحت سيطرة فتح 
 .مباشرة او سيطرتها النارية في حال اندلعت اشتباكات بين الجانبين

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  عد اتفاقاً يشمل القدس هذه السنة يستبأولمرت .٢٥

إستبعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت التوصـل الـى      : من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   
تفاهم مع الفلسطينيين على القدس هذه السنة، مشيراً الى ان الفجوة في مواضيع أخـرى مثـل الحـدود                   

  . اء لدى الفلسطينيينوالالجئين أخذت تضيق، وقد أثار هذا الموقف استي
ال أعتقد ان في وسـعنا      : "قال اولمرت امام لجنة الخارجية واالمن في الكنيست التي عقدت جلسة مغلقة           و

ليس ثمة أي احتمال عملي للتوصل الى اتفاق شامل         ... التوصل الى تفاهم يشمل القدس قبل اواخر السنة       
ح بمعالجة المسألة خالل فترة اطول الى ان نتوصـل          لكننا نعتزم انشاء آلية تسم    . على مسألة القدس اليوم   

في مسائل أساسـية أخـرى لـيس        ) بين الموقفين اإلسرائيلي والفلسطيني   (التباعد  "ورأى ان   ". الى اتفاق 
  ".مأسوياً

 ينص على ان إسـرائيل    ١٩٤٨على مسألة الجئي عام     " تفاهم"وتحدث خصوصاً عن امكان التوصل الى       
في مسألة حدود دولة فلسطينية مقبلة،      " الهوة ليست سحيقة  "واشار الى ان    . ممصيره" ال تتحمل مسؤولية  "

  .ووعد بطرح اي اتفاق على اإلسرائيليين في استفتاء للموافقه عليه
هل الظروف الحاليـة تبـرر      : هو... السؤال المطروح أمامنا اآلن   "وعن التهدئة في قطاع غزة، قال إن        

لتي ستنجم عن ذلك؟ التقدير اآلن هو أن خرقا خفيفا للتهدئة ال            عملية عسكرية ضد حماس وكل التبعات ا      
  ".يشكل حجة كافية وجيدة لتغيير الوضع، لكن هذا ال يعني أن هذا التقدير لن يتغير مع مرور الوقت

المفاوضـات  " اإلسرائيلية غير المباشرة بوساطة تركية، قـال إن          -وفي ما يتعلق بالمفاوضات السورية      
 خيارات معينة للسوريين لم تكن موجودة في السابق، وهـذه الخيـارات ال تـزال                أوجدت من دون شك   

  )".اإلسرائيلية(صغيرة ومقلصة أكثر مما ينسب اليها قسم من منتقدي الحكومة 
يجري الحديث عن الموضوع أكثر مما ينبغي وأنا لست         "وتطرق إلى البرنامج النووي اإليراني قائالً إنه        

  ".شيئاً، فالموضوع موجود قيد المعالجةواثقا من أن هذا يضيف 
، معتبراً أن األمين العام للحـزب حـسن      "حزب اهللا " نشوب حرب أخرى بين إسرائيل و      أولمرتوإستبعد  

وقال إن مواجهة مـسلحة      .نصر اهللا فقد ثقته بنفسه وقدرته على توقع رد تل أبيب على هجمات محتملة             
حزب اهللا منشغل بالـسياسة اللبنانيـة       "، وأن   "حتمال عال ليست في مستوى ا   "،  "حزب اهللا "بين إسرائيل و  

  ... الداخلية وببذل جهود لترميم مكانته داخلياً بعد الحرب
ـ   " حزب اهللا "وتوقع أن يحاول     لكـن  "القائد العسكري في الحزب عماد مغنية،       " غياب"االنتقام لما وصفه ب

ا يتعلق بتقدير رد إسرائيل وهم يخـشون رداً         يبدو لي أنه يرتدع عن الرد ونصر اهللا فقد ثقته بنفسه في م            
  ". إسرائيلياً غير متناسب

وبإزاء االستياء الفلسطيني، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسـرائيلية عـوفير جنـدلمان بـأن                
إن أولمرت لـم    ": "بي بي سي  "وقال لهيئة اإلذاعة البريطانية      .تصريحات أولمرت فسرت تفسيرا خاطئا    
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حتمال للتوصل الى اتفاق سالم مع الطرف الفلسطيني، بل قال إن قضية القدس هـي قـضية                 يقل انه ال ا   
  ".معقدة وشائكة، ولذا فانه يعتقد أنه ال يمكن التوصل في هذه القضية الى حل هذه السنة 

  ٢٩/٧/٢٠٠٨النهار 
  
  حزب كديما ضل طريقه تحت قيادة أولمرت: ليفني .٢٦

يلية تسيبي ليفني من وتيرة انتقاداتها لـرئيس الـوزراء إيهـود          رفعت وزيرة الخارجية اإلسرائ   : رويترز
الحاكم وفي رئاسة الحكومة، معتبرة امس إنه       " كديما"أولمرت، الذي تطمح الى خالفته في زعامة حزب         

الشعور باألمـل الـذي كـان       "وقالت خالل اجتماع للحزب في القدس المحتلة ان         . تسبب بضياع الحزب  
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي ان ثالثة من المـساعدين           ". قد فقد جزءا من تأسيس كديما،     

وشككت ليفني بإمكان تحقيق    ". كديما"السابقين لشارون، قرروا العمل كمستشارين لليفني في سعيها لتزعم          
ـل جهـود   سـتُبذل أفض "وقالت  . هدف الواليات المتحدة بالتوصل التفاق سالم بحلول نهاية العام الحالي         

مكررة معارضة إسـرائيل عـودة الالجئـين        " ولكن األهم هو الفحوى    ،٢٠٠٨ممكنة للوفاء بهدف العام     
   .٤٨الفلسطينيين إلى أراضي الـ

  ٢٩/٧/٢٠٠٨السفير 
  
   يطالب بتشديد العقوبات على إيران وإبقاء كافة الخيارات على الطاولةباراك .٢٧

لليلة الماضية، اإلدارة األمريكية بتشديد العقوبات طالب وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، ا
وفي لقائه مع نظيره األمريكي، روبرت غيتس، طالب باراك بمواصلة التمسك . االقتصادية على إيران

  .بسياسية عدم إسقاط أي خيار تجاه إيران
هيئة األركان وتأتي أقوال باراك هذه خلفية التصريحات األخيرة لوزير الدفاع األمريكي غيتس، ورئيس 

 . المشتركة، مايك موالن، ضد العمل العسكري على المنشآت النووية اإليرانية
وفي لقائه مع غيتس، والذي حضره موالن، قال باراك إن خطة إيران تعزيز قوتها تشكل خطرا على 

ادية وأضاف أن إسرائيل تصر على مواصلة رفع وتيرة العقوبات االقتص. استقرار المنطقة والعالم كله
وفي لقائهما، ناقشا الوضع في قطاع غزة وسورية وحزب اهللا، وخرق قرار مجلس األمن  .على إيران

وزير األمن قد ناقش مع غيتس سلسلة من المواضيع "وجاء في بيان صادر عن مكتب باراك أن . ١٧٠١
 ".التي تتصل باألجهزة األمنية لكلتي الدولتين

  ٢٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 

  ئيلية تبدأ حملة لمنع إطالق سراح أسرى فلسطينيين اإلسراالمخابرات .٢٨
بحملة علنية ضد اطالق سراح أسرى " الشاباك"شن جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة  :تل أبيب

فلسطينيين، وذلك بدعوى ان غالبية األسرى الذين أطلق سراحهم في الماضي عادوا الى ممارسة العمل 
راح دفعة جديدة منهم سيؤدي الى تصعيد جديد في العمليات ضد وان اطالق س. المسلح في تنظيماتهم

 .إسرائيل
وتدعي المخابرات اإلسرائيلية في تسريبات لوسائل االعالم المحلية ان هناك مشكلة كبيرة في اطالق 
سراح أسرى فلسطينيين ممن يمضون أحكاما طويلة، ولكن هنالك مشكلة كبيرة أيضا قي اطالق سراح 

فأوال، يتوقع أن يعود هؤالء . وان هذه المشكلة متعددة الجوانب. حكام القصيرة األمداألسرى ذوي األ
وثانيا، يتوقع أن يكون نشاطهم أكبر وأقسى من الماضي، ألنهم تعلموا . األسرى الى النشاط في بلداتهم

ة فقد احتكوا مع أسرى فلسطينيين من قاد. داخل السجن اإلسرائيلي كيف يطورون نشاطهم المسلح
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. التنظيمات المسلحة، الذين كانوا قد تلقوا تدريبات في ايران وفي العراق بأيدي قادة عسكريين مجربين
 .وتعلموا منهم كيف يطورون أدواتهم القتالية وعملياتهم المسلحة وتعلموا كيف يطورون خططهم

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  طالق شاليطإلمفاوضات القدم في  أسباب عدم حصول تمناألزمة السياسية  :مصدر إسرائيلي .٢٩

 هي أحد أسباب عدم "إسرائيل"أن األزمة السياسية في " هآرتس"أكد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة 
حصول تقدم في المفاوضات، التي تتجدد اليوم في القاهرة، إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في 

ت الصحيفة في هذا السياق إلى أن اللجنة التي تدرس معايير إطالق سراح ولفت .قطاع غزة، غلعاد شاليط
أسرى، برئاسة القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، سوف تجتمع قريبا بناء على طلب رئيس 
الحكومة، وذلك في أعقاب مشاورات أجريت مع وزير األمن ووزيرة الخارجية، مشيرة إلى أن أولمرت 

 . بعض المرونة في معايير إطالق سراح أسرى فلسطينيينيميل إلى إبداء
 ٢٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  للتصدي لمحاوالت وضع القدس على قائمة التراث العالمي كمدينة يهودية دعوة .٣٠

 إلى مضاعفة الجهود للتصدي  الفلسطينية دعا احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في  الرئاسة:القدس
لقدس على قائمة التراث العالمي كمدينة يهودية، مؤكداً أن من وسائل لمحاوالت سلطات االحتالل لوضع ا

الرد على هذه المحاوالت هو إنجاح الفعاليات المصاحبة الحتفالية إعالن القدس عاصمة للثقافة العربية 
  .م٢٠٠٩عام 

  ٢٦/٧/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
  ويعتدي على المدافعين عنه بواسطة قنبلة فراغيةاالحتالل يهدم منزل بالقدس .٣١

بلدوزرات وجرافات أن : وكاالت نقال عن القدس المحتلة من ٢٩/٧/٢٠٠٨ الوطن القطرية نشرت
مواطن فلسطيني في حي بيت حنينا ل بنىمس بهدم مأضخمة تابعة لسلطات االحتالل شرعت صباح 

 االحتالل داهموا بشكل وذكر أن جنود .بمدينة القدس المحتلة وسط تواجد عسكري مكثف وغير مسبوق
مباغت محيط المبنى الذي كان يعتصم فيه عشرات الفلسطينيين ونشطاء سالم أجانب واعتدوا بوحشية 
على المتواجدين وأصابوا عدداً منهم كان من بينهم حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون 

ذكر  فيما .ىفي وقف عملية هدم المبن تنباء الحقة بان حشود المعتصمين قد نجحأافادت قد و. القدس
اتصاالت سريعة وعاجلة تجريها أن أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية 

 مع القنصلية األميركية في القدس لوضعها في تجرى اتصاالت إضافة إلى. الرئاسة لوقف عملية الهدم
  .مدينةصورة التطورات الجارية في ال

، مساء  عادت و تمكنتقوات االحتاللأن : القدس المحتلة من ٢٩/٧/٢٠٠٨ الجديدة الحياةوذكرت 
 بواسطة قنبلة فراغية، األمر الذي أتى على  بعد نسفهالمؤلف من خمسة أدوارمن هدم المبنى امس، 

تسببت هذه الجريمة بتشريد سبع  حيث .المبنى بالكامل وتسبب في تدمير األثاث والممتلكات بداخله
  .ت، وتركها دون مأوىعائال
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  الشهداء المحتجزة جثامينهم يطالبون بإسناد تحركاتهمأهالي .٣٢
جدد ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر األرقام وثالجات حفظ الموتى اإلسرائيلية : رامي دعيبس

ينية ووفدها مطالبين القيادة الفلسط. من محافظة بيت لحم، إدانتهم الستمرار إحتجاز جثامين أحبائهم
  .المفاوض، باعتبار استعادة جثامين الشهداء المحتجزة، مطلباً وطنياً وإنسانياً من الدرجة األولى

  ٢٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   تضع وليدها على حاجز لالحتالل في الخليل  فلسطينيةأم .٣٣

ل  وضعت مولداً على حاجز بيت كاحل العسكري والمغلق شما فلسطينيةأكد مسعفون وشهود أن سيدة
تعبيراً  على طفله الجديد راضيوقد أطلق الوالد . ا لسيارة االسعافهاثناء انتظار، الخليل بالضفة الغربية

   .عن رضاه بما آلت اليه األمور بعد خروج زوجته وطفله من خطر الوالدة
  ٢٩/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
 اًشهيد ٢١٩ من المرضى إلى  قطاع غزة عدد ضحايا حصارارتفاع .٣٤

أعلنت اللجنة الشعبية ومصادر طبية، عن وفاة مريض من مخيم جباليا :  حداد ورأفت الكيالنيألفت
، مصاب بالسرطان اثر منعه من قبل االحتالل من السفر عبر معبر بيت حانون مرتين  غزةشمال قطاع
 الحصار  يرتفع عدد ضحاياتهوبوفا .أنه لم يتمكن من المغادرة بسبب إغالق معبر رفحكما  .متتاليتين

يتهدد خطر الموت قائمة كبيرة من المرضى من أصحاب األمراض الخطيرة  في حين  مواطناً،٢١٩إلى 
  .والمزمنة، جراء عدم تلقيهم العالج بسبب عدم توفر األدوية، ومنعهم من مغادرة القطاع لتلقي العالج

  ٢٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  ي مسؤولين في حماس مدير المخابرات يلتق:  أعوام٩عمان تُنهي قطيعة دامت  .٣٥
أعلن قيادي في الحركة اإلسالمية األردنية، أمس، أن مدير المخابرات العامة الفريق : يو بي آي، ا ش ا

 ٩محمد الذهبي عقد األسبوع الماضي اجتماعا مع مسؤولين في حركة حماس، هو األول منذ حوالى 
بي التقى اثنين من أعضاء المكتب السياسي ، إن الذه"يونايتد برس إنترناشونال"وقال القيادي، لـ. سنوات

وأشار القيادي إلى أن هذا اللقاء هو . لحماس، هما محمد نزال ومحمد نصر، ووصف اللقاء بأنه إيجابي
األول بين مسؤول أردني رفيع المستوى وقياديين في حماس، منذ أن أغلقت السلطات األردنية في العام 

 أربعة من قادتها إلى قطر، وعلى رأسهم رئيس المكتب  مكاتب الحركة في عمان، وأبعدت١٩٩٩
وقال القيادي إن الذهبي التقى . السياسي للحركة خالد مشعل، بتهمة التدخل في الشأن الداخلي األردني

أيضا وفدا يضم رئيس كتلة نواب جبهة العمل اإلسالمي في األردن حمزة منصور والنائبين عزام 
  . الهنيدي وعبد الحميد الذنيبات

  ٢٩/٧/٢٠٠٨السفير 
  
 يعطل اإلفراج عن العجلوني" إسرائيل" أسيرا أردنيا في ١٩مصير  .٣٦

أكد وزير الدولة لشؤون االتصال األردني ناصر جودة أن حكومة بالده لم تلغ :  خالد فخيدة-عمان 
حتالل اتفاقها مع الجانب اإلسرائيلي بخصوص أسراها األربعة الذين نقلتهم العام الماضي من سجون اال

  .إلى سجن قفقا والذي ينص على أن يقضوا ما تبقى من حكمهم المؤبد وفق القانون األردني
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وقال جودة إنه رغم أن االتفاقية تنص على أن األردن من حقه اإلفراج عن العجلوني ورفاقه الثالثة في 
قد يعطل اإلفراج عن قرار عاطفي "حال تم اإلفراج عن حاالت مشابهة، إال أن ما تخشاه الحكومة أن أي 

 ". أسيرا أردنيا ما زالوا في السجون اإلسرائيلية١٩
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  ٢٠٠٩تنسيق أردني فلسطيني لالحتفالية بالقدس عاصمة للثقافة العربية  .٣٧

 أكدت وزيرة الثقافة األردنية نانسي باكير أن الوزارة ستبذل كل طاقاتها:  عبد الجبار أبو غربية–عمان  
إلى افقها اإلبداعي الذي يليق بعراقة )  م٢٠٠٩القدس عاصمةً للثقافة العربية (من اجل أن تصل فعاليات 

الفتة إلى التوجيهات والمبادرات األردنية تجاه المدينة وقيمتها الدينية والتاريخية .. وقداسة مدينة القدس
سطينية هناء أبو دقة إلى االستعدادات وأشارت خالل لقائها امس االول وزيرة الثقافة الفل. والحضارية

والتحضير إلصدار طابع بريد تذكاري بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على أن 
يطرح في مكاتب البريد العربية بعد موافقة الجانب الفلسطيني ويرصد ريعه إلى عمليات ترميم األماكن 

وانب من فقرات االحتفال باختيار القدس عاصمة للثقافة وأوضحت باكير ج. المقدسة في مدينة القدس
مبينة أن جهود وخبرات وزارة ... العربية والتي تأتي بالتنسيق والتشاور مع وزارة الثقافة الفلسطينية

وناشدت باكير األدباء والكتاب . الثقافة سوف تكرس من أجل النهوض بهذه المناسبة إلى أفقها الرحب
بدورها ثمنت وزيرة الثقافة . دنيين أن يضطلعوا بدورهم في إنجاح وإثراء االحتفاليةوسائر المثقفين األر

 لما يمتلكه األردن ٢٠٠٩الفلسطينية الدعم والمشاركة األردنية باحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية 
  .من إمكانيات وكفاءات عالية بالنشاط الثقافي واإلبداعي

  ٢٩/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
  قدرات حزب اهللا تحسنت والدخول في حرب ثالثة فيها مخاطرة: سرائيليمسؤول أمني إ .٣٨

رأي رئيس مجلس األمن القومي األسبق الجنرال في االحتياط غيورا ايالند، :  زهير اندراوس-الناصرة 
أو اندفعت إلي حرب جديدة مع لبنان فان نتائجها ستكون مشابهة لنتائج حرب " إسرائيل"أنه إذا دفعت 

وقال المسؤول اإلسرائيلي ذو الخبرة . إخفاقات خطيرة" إسرائيل" الحرب التي سجلت فيها ٢٠٠٦يوليو 
الكبيرة، كما أفادت أمس االثنين صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أن المشكلة تكمن في أن التحسن الذي طرأ 

. د تعبيرهعلى الجيش اإلسرائيلي أقل بكثير من ذلك التحسن الذي شهده حزب اهللا بعد الحرب، علي ح
ال تملك الرد علي إطالق الصواريخ وبالمقابل يملك حزب اهللا " إسرائيل"وأضاف الجنرال ايالند قائال إن 

كميات صواريخ من مختلف األنواع، قصيرة وبعيدة المدى، أضعاف ما كان لديه قبل الحرب، وأهم من 
قها حتى وان احتل الجيش ذلك، أن كميات كبيرة من هذه الصواريخ يمكن لحزب اهللا مواصلة إطال

  . اللبنانية وبين ونهر الليطاني-اإلسرائيلي كل المنطقة بين الحدود اإلسرائيلية 
  ٢٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  مساع الحتواء التوتر في عين الحلوة إشاعات واستنفارات بين فتح والعصبة  .٣٩

سياسي للجماعة االسالمية في عقد وفد من القوى االسالمية لقاء مع المسؤول ال: جنوب لبنان/ صيدا
الجنوب بسام حمود، وضعه فيه في اجواء التطورات االخيرة في المخيم، مؤكدا حرص القوى االسالمية 

الى انتهاج هذا النهج "على االستقرار واالمن وسالمة المواطنين في المخيم والجوار، داعياً الجميع 
 من الضياع في متاهات الحسابات الخاصة حرصاً على سالمة اهلنا وصوناً للقضية الفلسطينية

على الجهود التي تبذلها القوى االسالمية، التي اثبتت في كافة االزمات التي "واثنى حمود ".  والجانبية
مرت على المخيم وباعتراف الجميع، انها صمام االمان وانها قادرة على ضبط الشارع رغم كل 
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لعالية التي تتمتع بها هذه القوى، التي تدرك حجم الهجمة الضغوط، وهذا يدل على الحرص والمسؤولية ا
التي نتعرض لها في المنطقة من قبل الكثيرين وعلى رأسهم اصحاب مشاريع الفتن الطائفية والمذهبية، 

وكان حمود ". التي تغذيها القوى الخارجية وعلى رأسها االدارة االميركية بعد فشلها في حروبها المباشرة
عصبة االنصار "والتقى في اجتماعين منفصلين قيادتي .  محاولة لسحب فتيل التوترزار المخيم في

وجرى خاللهما البحث في السبل التي تحقق االستقرار واالمن داخل المخيم . وحركة فتح" االسالمية
  . وتنهي حالة الخـوف من شبح الفتنة

  ٢٩/٧/٢٠٠٨السفير 
      

  " حق العودة"عون يربط سالح حزب اهللا بـ .٤٠
كرر رئيس تكتل التغيير واالصالح النيابي ميشال عون، في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد : بيروت

االجتماع األسبوعي للتكتل، وفي موضوع سالح حزب اهللا قال عون ان سالح حزب اهللا يبحث في 
ن قوة قبل استراتيجية دفاعية أو خارج استراتيجية دفاعية، معتبراً ان على لبنان عدم التنازل عن أي مكم

: وأضاف عون. ومنها حق العودة للفلسطينيين وعدم التوطين" اسرائيل"أن تحل جميع القضايا المتعلقة بـ
والدول التي اتخذت قراراً بانشاء دولة . ان الدول العربية تتحمل جزءاً من المسؤولية في هذا الموضوع"
أن يطالبنا أحد بسالح حزب اهللا واعتباره هي تتحمل أيضاً جزءاً من هذا الموضوع ولذلك قبل " اسرائيل"

ولبنان سيبقى قوياً بجميع . انه سالح مقاومة شريفة. سالحاً ارهابياً لن نقبل من أحد توصيف هذا السالح
عناصر القوة الموجودة لديه وما يستطيع أن يزيد هذه القوة حتى يتم حل هذه القضية، وال يمكن أحداً 

الل أن يأتي في لحظة ويستضعف لبنان ويفرض عليه السياسة التي بسياسة التراخي وسياسة االنح
ان سياسة االسترخاء بملف المطالبة بحل قضية الالجئين الفلسطينيين ستوصلنا الى أمر واقع . يريدها

والذي "وأكد عون أنه أعطى رأيه في كل المواضيع المطروحة وبأوضح طريقة ممكنة ". مفروض علينا
 ان التراخي في موقع حق العودة والتوطين . فليفعل اآلن ألنه ال يعرف ماذا ينتظرهيريد أن ينقلب علي

  ". سينقلب على كل اللبنانيين وعلى كل العرب وعلى كل الفلسطينيين اذا تهاونا فيه
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  إلى احتواء الخالف وترتيب حوار برعاية قطرية" فتح"و" حماس" يدعو حركتي اليمن .٤١

في قطاع غزة سرعة " حماس"و" فتح"ا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية حركتي دع :القاهرة
وقف تدهور األوضاع في القطاع والعمل على احتواء الخالف القائم بما يحفظ األمن واالستقرار ويحمي 

" حماس"و" فتح"وأشار المصدر المذكور إلى أهمية بدء الحوار بين حركتي  .وحدة الصف الفلسطيني
لذي دعا إليه الرئيس علي عبد اهللا صالح برعاية دولة قطر ومشاركة الجامعة العربية ورئاسة القمة ا

العربية، وكل من السعودية ومصر واليمن في إطار المبادرة اليمنية واتفاقات القاهرة ومكة وصنعاء، 
 في الشرق األوسط وأكد المصدر أهمية تشجيع هذا الحوار من قبل األطراف الراعية لمباحثات السالم

سواء اللجنة الرباعية أو االتحاد األوروبي باعتبار التوافق الفلسطيني ضماناً أساسياً لتحقيق السالم في 
  .المنطقة لكافة األطراف

  ٢٨/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  
   تبلغ حماس استياءها من محاولة إشراك أطراف أوروبية في صفقة األسرىمصر .٤٢

 مصادر مصرية مطلعة عن استياء القاهرة من تصريحات قيادات في أعربت:  جيهان الحسيني-القاهرة 
" إسرائيل"حركة حماس عن وساطات أوروبية في صفقة تبادل األسرى التي تسعى مصر إلتمامها بين 

والحركة من أجل إطالق سراح معتقلين في السجون اإلسرائيلية مقابل اإلفراج عن الجندي األسير في 
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مصر أبلغت قيادات حماس استياءها من هذه "إن " الحياة" المصادر لـوقالت. غزة غلعاد شاليت
لها انعكاساتها السلبية "، محذرة من أن هذه التصريحات "التصريحات غير المفيدة، بل المربكة للصفقة

القاهرة طلبت "وأضافت أن ". على العالقات مع حماس، ألنها تظهر مصر وكأنها ليست الوسيط المناسب
واعتبرت أن عدد ". ضرورة ضبط هذه التصريحات وعدم إطالقها من دون داع) حماسقادة (منهم 

يشكالن عقبتين حقيقيتين تواجهان الصفقة، بل "األسرى الذين تطالب حماس باإلفراج عنهم ونوعيتهم 
وأوضحت أن غالبية من تطالب حماس ". تحوالن دون إبرامها إذا ظل الجانبان متمسكين بموقفيهما

 أسيراً، محكومون بالسجن المؤبد لضلوعهم في عمليات عسكرية كبيرة سقط ٤٥٠احهم، وهم بإطالق سر
ستعمل ألف حساب قبل أن تتخذ قراراً بالموافقة على "ورأت أن الدولة العبرية . فيها قتلى إسرائيليون

". نمطالب حماس، خصوصاً أن هناك معارضة كبيرة إلطالق هذا العدد من هذه النوعية من المعتقلي
، لذلك "إسرائيل"اإلسرائيليين يعتبرون أن إبرام الصفقة وفقاً لشروط حماس يمس بهيبة "ولفتت إلى أن 

وأكدت أن ". فهم يعولون كثيراً على عامل الوقت وعلى الضغوط التي يمكن أن تمارس على الحركة
رس ضغوطاً على أي تشرح الموقف بوضوح تام للجانبين وتطرح األفكار والبدائل، لكنها ال تما"مصر 
وعما إذا كان عدم تشغيل معبر رفح يمثل ضغطاً مصرياً على حماس كي تتزحزح عن موقفها، ". منهما

مسألة تشغيل معبر رفح ليست منوطة بمصر، بل مرتبطة بجميع األطراف الدولية الموقعة على "قالت إن 
تقبل بأن تتحمل وزر هذه لن "وأوضحت أن مصر ". ٢٠٠٥اتفاق بروتوكول تشغيل المعابر للعام 

األزمة، ومن جهة أخرى لن تقوم بإجراء أحادي الجانب وتتحمل مسؤولية تشغيل معبر رفح بمفردها 
حتى ال تعطي الفرصة إلسرائيل في التخلي عن مسؤوليتها تجاه غزة باعتبارها مازالت محتلة، وتلقيها 

 قطاع غزة وهذا ال يمنحها أي فرصة إسرائيل عليها التزامات تجاه"وشددت على أن ". في وجه مصر
  ".للتهرب أو التخلي عنها

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
  مصرية حول عقد الحوار الفلسطيني الشاملشكوك .٤٣

شككت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة في إمكانية عقد الحوار الفلسطيني :  أحمد ربيع-القاهرة 
ت استكشافية ستتم بصورة ثنائية مع األطراف الشامل في القريب العاجل، في الوقت الذي أكدت أن لقاءا

ووفقا لما أعلنه رئيس السلطة . المعنية الستطالع مواقفها والوقوف على مدى جديتها من هذه المسألة
الفلسطينية محمود عباس في أعقاب قمة له مع الرئيس المصري حسني مبارك انه يتعين أن يبدأ الحوار 

ادر نفت وجود ترتيبات بعد لدى القاهرة لعقد هذا الحوار فورا، فورا دون قيد أو شرط، غير أن المص
 . فيما لم تستبعد أن يشهد بدايات تحركات األسبوع القادم، وأن يؤجل حتى انتهاء فصل الصيف وعطالته

وقالت المصادر إنه ال توجد بوادر تقدم نحو عقد هذا الحوار بسبب تمسك كل طرف بموقفه، وأشارت 
ل من أجل التقريب بين وجهات النظر المتباينة وللتغلب على نقاط االختالف التي إلى أن جهودا تبذ

  .تعرقل بدء هذا الحوار
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
  عربي لمواجهة االستيطان اإلسرائيليتحرك .٤٤

أعلن عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية ان :  قنا– أنس عبد الرحمن -القاهرة، غزة 
 تفكر جديا في طلب عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب أو في مجلس األمن أو الجامعة

وقال موسى، في تصريحات للصحفيين . في األمم المتحدة لبحث موضوع االستيطان ومخاطره وتداعياته
عقب لقائه الليلة الماضية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان موضوع االستيطان وصل إلى درجة 

انه بحث مع الرئيس عباس الوضع "وأضاف . غاية في السوء والخطورة واإلضرار بكل فرص السالم
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 الفلسطينية ومتابعة موضوعات االستيطان والوضع في مجلس األمن -الخاص بالمصالحة الفلسطينية 
 قريبا الدولي على ضوء القرار العربي المقدم بشأن االستيطان والعمل العربي الجماعي الذي سيتبلور

واعلن موسى ان الجامعة على اتصال مستمر مع مختلف أطراف ". فيما يتعلق بضرورة وقف االستيطان
عملية المصالحة الفلسطينية وكما قال الرئيس عباس ان مصر ستبدأ بالتشاور مع الفصائل حتى يمكن 

 -ر الفلسطيني وحول موعد مبدئي للحوا. االعداد للخطوات القادمة فيما يتعلق بعملية المصالحة
إننا متفقون على ان يبدأ : الفلسطيني قال األمين العام انه سوف يبدأ في غضون أيام قليلة جدا مضيفا

وحول ما أعلنته حماس من رفض لدعوة الرئيس عباس للحوار أعرب موسى . الحوار برعاية مصرية
مكن ان تكون االضطرابات عن أمله في أال تكون هذه هي الكلمة األخيرة من جانب حماس وقال إنه ي

األخيرة التي حدثت هي التي دفعت حماس إلى هذا الموقف، متوقعا اال تكون هذه هي الكلمة األخيرة 
  .لحماس فيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الوطن القطرية 
 

 دخول قوات عربية غزة يتطلب توافقاً دولياً: صبيح .٤٥
أن " األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين"لسفير محمد صبيح أكد ا:  أحمد ربيع-القاهرة 

قضية دخول قوات عربية إلى قطاع غزة ما زالت تحتاج إلى دراسات عديدة، معتبرا أنها ليست بالقرار 
السهل، الفتا إلى أن هذا القرار له أبعاد عديدة عربية ودولية وال يقتصر البت فيه على الموقف 

وشدد صبيح في تصريحات خاصة على أن إعادة بناء الموقف الفلسطيني . طيني والعربي فقطالفلس
والحوار الجاد الذي يفضي إلى توافق في الرؤى وتصفية الخالفات وانهاء كل أشكال االنقسامات 

إنه في حال التوصل إلى توافق فلسطيني داخلي : وقال. والصراعات أهم من موضوع القوات العربية
اء كل أشكال االنقسامات وإعادة بناء البيت من الداخل فلن تكون هناك حاجة الى وجود أي قوات وإنه

  .برغم الترحيب الفلسطيني الشعبي بها، والثقة بهذه القوات والدور الذي يمكن أن تنهض به
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  م دول عربية فقط قدمت دعما ماليا للسلطة الفلسطينية هذا العاثالث .٤٦

كشف تقرير، نشر يوم األحد، تقاعس دول عربية وخاصة النفطية منها عن :  محمد سعيد-واشنطن 
 بتقديم دعم مالي سنوي للسلطة ٢٠٠٢الوفاء بتعهداتها التي كانت أعلنتها في قمة بيروت العربية في عام 

وذكرت . ميل الواحد دوالرا للبر٢١ مليون دوالر عندما كانت أسعار النفط تبلغ ٦٦٠الفلسطينية قدره 
صحيفة واشنطن بوست إن ثالث دول عربية فقط قدمت خالل العام الحالي مساعدات مالية هي الجزائر 
والسعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة فيما كانت قطر قد تجاوز دعمها المالي ما كانت تعهدت به 

.  مليون دوالر٥٢,٤الر بزيادة قدرها  مليون دو٢٣٢,٧حيث بلغ ما قدته طول السنوات السبع الماضية 
 التي تعهدت بتقديم الدعم المالي ٢٢ووفقا لبيانات اطلعت عليها واشنطن بوست، فإن الدول العربية الـ 

 مليون دوالر مما تعهدت به في ١٢٧٠ما زالت بعد سبع سنوات مدينة للسلطة الفلسطينية بأكثر من 
  .تي لم تف بتعهداتها ليبيا والكويت وسلطنة عمانومن بين الدول المصدرة للنفط ال. السابق

وقال دبلوماسيون عرب إن الثقة محدودة في قدرة السلطة الفلسطينية على إنفاق األموال بطريقة حكيمة، 
رغم الخبرة التي يقال أن فياض يتمتع بها بسبب عمله السابق في صندوق النقد الدولي وعمله وزيرا 

 عباس في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وايضا وزير مالية حكومة للمالية في أول حكومة شكلها
  .الوحدة، ورغم تقديمه معايير جديدة للمحاسبة واإلدارة المالية
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قبضتها على األراضي الفلسطينية إبان " إسرائيل"كما أعرب الدبلوماسيون العرب عن استيائهم من إحكام 
  ". إسرائيل"مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية و

 ٢٨/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
 "صنع السالم"و" حالة الحرب"إنهاء " إسرائيل" تعرض على سورية .٤٧

بينهما وأكدت على " إنهاء حالة الحرب" "إسرائيل"عرضت سورية على :  محمد علي صالح-واشنطن 
 االنتهاء من حالة تتطلع الى االعتراف المتبادل والى"لسان سفيرها في واشنطن، عماد مصطفى، انها 

وقال مصطفى، خالل محاضرة امام جمعية . ، حسبما أفادت به اذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس"الحرب
دعونا نجلس معا "اإلسرائيلية، وفق ما ورد في تسجيل صوتي لكالمه " السالم االن"اميركية لدعم حركة 

االنسحاب من هضبة " إسرائيل"على واكد ان " لالنتهاء بشكل نهائي من حالة الحرب... ونصنع السالم
   .الجوالن المحتلة من اجل تحقيق السالم

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
   األزهر في لقائه مع عباس يؤكد على ضرورة توحيد الجهود لخدمة القضية الفلسطينيةشيخ .٤٨

محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر، أن استمرار التناحر . أكد فضيلة اإلمام د: عال مصطفي عامر
والتصارع بين الفرق الفلسطينية يشكل خطرا علي القضية الفلسطينية ذاتها، مشيرا ألهمية التنبه للعدو 

وأعرب . المشترك وتوحيد الجهود في إطار اكتساب الحق الفلسطيني، والتصدي للعدوان اإلسرائيلي
 ألمه إزاء ما  عن-خالل لقائه أمس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارته لألزهر-اإلمام 

وقال إن . تتناقله وسائل اإلعالم من حوادث يسقط ضحيتها أفراد من المنتمين لمنظمتي فتح وحماس
الوقت ال يحتمل توسعة هوة أي خالف بين الفصائل الفلسطينية، وإنه على جميع الجهود العربية أن 

 انه عرض على -م في تصريح خاص لألهرا-وأضاف طنطاوي . تسارع بالتدخل لرأب هذا الخالف
الرئيس عباس تدخل األزهر بأي من وسائل العون والمساعدة لدعم األشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على 
استرداد أرضهم المسلوبة، مشيرا الى ترحيب أبومازن بدور األزهر حيث وصفه بأنه المؤسسة الدينية 

  .األكثر تأثيرا في العالم اإلسالمي
  ٢٩/٧/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
 "إسرائيل"قرار المحكمة الجنائية عقاب للسودان لرفضه التطبيع مع  : المؤتمر الوطنيحزب .٤٩

الحاج ماجد سوار نائب االمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في . أكد د:  أيمن جريس-القاهرة 
ي إطار الضغط السودان وأمين الشباب بالحزب ان تحركات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان تأتي ف

قبل عودة جميع األراضي العربية " إسرائيل"على السودان للتراجع عن موقفه الرافض ألي عالقة مع 
ووصف سوار خطوة المدعي العام للمحكمة الدولية بأنها خطوة . المحتلة وفقا لمبادرة السالم العربية

 . ة للعبث في دارفور والسودانأخيرة في مسلسل تركيع السودان الذي يرفض جميع المحاوالت الصهيوني
  ٢٩/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
 "وثيقة تفاهمات" والفلسطينيين للتوصل إلى "إسرائيل" على أميركا تمارس ضغوطاً .٥٠

 "إسـرائيل "، عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية، أن الواليات المتحدة تضغط على           "هآرتس"نقلت صحيفة   
ت في المفاوضات قبل أيلول المقبل، موعـد انعقـاد          وعلى السلطة الفلسطينية للتوصل الى وثيقة التفاهما      

ويفترض بالوثيقة أن تتضمن االتفاقات بين الطـرفين، وال سـيما فـي             . الجمعية العمومية لألمم المتحدة   
أما في مسألة الالجئين، فتنقل الصحيفة عن المصادر الفلسطينية أن الفوارق تقلـصت              .موضوع الحدود 
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ودة الغالبية فقط الى الدولة الفلسطينية، على أن يسمح لعدد رمزي مـن             وأن الواليات المتحدة تضغط لع    
 ."إسرائيل"الالجئين بالسكن في 

  ٢٩/٧/٢٠٠٨األخبار 
  
  سنعمل على التأكد من حصول الفلسطينيين على دولة تؤمن لهم االزدهار: وباماأ .٥١

فلسطيني اإلسرائيلي سيضعف ان اتفاق السالم ال " باراك أوباما المرشح للرئاسة االميركيةقال :واشنطن
ايران ويجعل االمر اكثر سهولة امام الدول العربية ودول الخليج لدعمنا عندما يتعلق االمر بقضايا مثل 

في مقال لمراسلها في واشنطن اسحاق بينهورين " يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة ". العراق وأفغانستان
 الفلسطيني يعيش فترة صعبة للغاية من الناحية إن الشعب"نشرته اليوم، قول المرشح الديمقراطي 

االقتصادية في الوقت الحاضر، وان من مصحلة الواليات المتحدة التأكد من انه يلمح شعاعا من االمل 
سنعمل على "وقال اوباما ".  ايضا"إسرائيل"واعتقد ان هذا يصب في مصلحة . والفرصة ودولة فلسطينية

ى دولة تسمح لهم باالنتعاش طالما اننا سنكون واثقين ايضا من عدم التأكد من حصول الفلسطينيين عل
  ".وأعتقد ان ذلك من مصلحة الطرفين. "إسرائيل"المساس بأمن 
دارة بوش أن عملية انابوليس جمعت رئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت إيعود الفضل الى  ":وقال ايضا
وأعتقد أنهما سارا . ثات جيدة وصريحة للغايةعباس في االراضي الفلسطينية، إلجراء محاد والرئيس

وال يمكن لهما انجازها دون مشاركة جادة من جانب . وقد ال يتمكنا من انجاز المهمة. خطوات الى االمام
وحسب ما ذكره اوباما، فانه اذا تمكنت الواليات المتحدة  ".االدارة القادمة، وعلينا ان نبدأ في وقت مبكر

ضعف ايران التي ظلت تستخدم حماس وحزب تفانه عندئذ س"ائيلي الفلسطيني الصراع اإلسر" حل"من 
ونفى اوباما ان االميركيين يتوجهون الى الشرق االوسط . اهللا كوسيلة الثارة المساوئ في المنطقة

 سعيا وراء االصوات اليهودية في "إسرائيل "ويزورون العواصم العربية ولكنهم يتوجهون الى
 .. االنتخابات

 ٢٨/٧/٢٠٠٨دس الفلسطينية الق
  
   مليون يورو لتمويل مشروع تركيب عدادات كهرباء ٦,٩  قيمتها إلى السلطة فرنسيةمنحة .٥٢

وقعت السلطة الوطنية والحكومة الفرنسية، أمس، اتفاقية تقدم بموجبها فرنسا منحة قيمتها  :جعفر صدقة
جدد القنصل  كما .اع الكهرباء مليون يورو لتمويل مشروع تركيب عدادات مسبقة الدفع في قط٦,٩

الفرنسي التزام حكومته بدعم السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، سواء عبر الموزانة العامة ام بتمويل 
  .مشاريع تنموية، وذلك في اطار التزاماتها في مؤتمر باريس

  ٢٩/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 وسوريا" إسرائيل"المفاوضات بين نسعى إلقناع الخارجية باإلشتراك في : ميركية أمنظمة .٥٣

 االميركية، التابعة لمنظمة إسرائيلية تحمل نفس "السالم اآلن"قالت منظمة : محمد علي صالح: واشنطن
االسم، انها تجري اتصاالت مستمرة مع عماد مصطفى، سفير سورية في واشنطن وانها تقوم بنشاطات 

 وسورية، "إسرائيل"اك في المفاوضات غير المباشرة بين مكثفة إلقناع وزارة الخارجية االميركية باالشتر
وعبرت المنظمة عن خيبة أملها ألن الخارجية االميركية رفضت استقبال الوفد السوري . بوساطة تركية

 .الذي يزور الواليات المتحدة في الوقت الحاضر
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١١٥٣:         العدد                  ٢٩/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

   مصور التلفزيون األلمانيطالق سراحإ الصحفيين األجانب تطالب حماس برابطة .٥٤
 عبرت عن "إسرائيل"رابطة الصحفيين األجانب في أن  وفا  نقالً عن٢٩/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة ذكرت 

 .سواح أبو سيف) ARD(بالغ قلقها ازاء اختطاف حماس للمصور الصحفي في التلفزيون األلماني 
وقالت الرابطة  .نذ أيام على الفوروطالبت الرابطة في بيان امس، باطالق سراح أبو سيف المختطف م

 ان اعتقال أبو سيف يشير الى انتهاك واضح لحرية الصحافة في قطاع غزة، مطالبة بالعمل :في بيانها
 مثل هذه الحوادثوحذرت من أن  .على الحفاظ على سالمته واحترام مبادئ حقوق االنسان المتعلقة به

ى قطاع غزة وقيامهم بواجبهم ومهماتهم كشهود ازاء ما شأنها دفع الصحفيين األجانب لتجنب الدخول ال
 .يجرى في هذه المنطقة
االخباريـة  ) ايـه ار دي   (شبكة  ل مدير المكتب االقليمي     أن ٢٨/٧/٢٠٠٨ رويترز   من جهة أخرى ذكرت   

أبـي يوسـف     اطالق  إلااللمانية ريتشارد شنايدر تحدث مع محمود الزهار احد زعماء حماس في غزة             
  .يأمل في االفراج عن ابوسيف خالل ايامبأنه  ابلغه روذكر أن الزها

  
   مليون متر مكعب من حوض الديسي المائي ١٠٠األردن يسعى الستخراج  .٥٥

التركية، " جاما انيرجي " أعلن وزير المياه والري األردني رائد ابو سعود، ان شركة            – أ ف ب     –عمان  
 مليون دوالر، األحد المقبل، يشمل استخراج       ٩٩٠ستبدأ تنفيذ مشروع صخم لنزويد عمان بالمياه، كلفته         

، والواقع على بعد    )  ألف سنة  ٣٠٠عمره  (  مليون متر مكعب من المياه سنوياً من حوض الديسي،           ١٠٠
  .  كيلومتراً جنوب العاصمة٣٢٥

الـذي يتوقـع ان     " مشروع قناة البحرين  "الحل الجذري لمشكلة المياه في األردن هو        "وأوضح الوزير أن    
مشيراً بذلك الى مشروع كلفته باليين الدوالرات، لبنـاء قنـاة           "  مليون متر مكعب من المياة       ٥٠٠ يوفر

ومما يجـدر ذكـره أن      . صخمة لجر المياه من البحر األحمر الى البحر الميت وبناء مصنع لتحلية المياه            
كعب من المياه    بليون متر م   ١٦٠٠ في المئة من أراضية، يحتاج الى        ٩٢األردن، الذي تغطي الصحارى     

  .٢٠١٥لسد حاجاته عام 
 ٢٨/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  عن اي حوار وأية مصالحة يتحدثون؟  .٥٦

 عريب الرنتاوي 
 :السلطة الفلسطينية في رام اهللا" أوساط ومصادر"موقفان مثيران للسخرية والشفقة صدرا عن 

للجنة التنفيذية لمنظمة التي أصدرها ياسر عبد ربه، العضو األزلي في ا" مذكرة الجلب"األول، تضمنته 
 .التحرير الفلسطينية، بحق سعيد صيام وزير الداخلية في حكومة األمر الواقع المقالة في غزة

والثاني، صدر عن عزام األحمد، العضو المراقب في اللجنة المركزية لحركة فتح حين كشف عن توجه 
يما متمردا، يخضع لسيطرة عصابة لدى السلطة، تجري دراسته منذ عدة أسابيع، إلعالن قطاع غزة إقل

 .عسكرية مسلحة، في إشارة لحركة حماس
عبد ربه، يريد الطلب إلى مصر منع صيام من دخول أراضيها واعتقاله فورا إن هو فعل أو حاول، 
واألحمد يهدد بالطلب إلى الدول العربية واألجنبية، الصديقة والشقيقة، بمقاطعة سلطة األمر الواقع في 

 .عدم التعامل معها أو تقديم أي شكل من أشكال العون لهاالقطاع، و
، التي إن دلت على شيء فإنما تدل على "العنتريات"إن شعورا بالخزي يداهمنا ونحن نتصفح مثل هذه 

، وأخذوا يتقمصون األدوار والشخصيات، كما لو "السلطة والسيادة" صدقوا أكذوبة ،أن السادة في رام اهللا
 النائب - الحظوا معالي -" معالي"يوودي، ممل وغير مسل بالطبع، فهذا يطلب من كانوا في فيلم هول

، لكأن السلطة أنجزت بسط سلطتها على "إقليم متمرد"العام ، إصدار مذكرة الجلب، وذاك يتحدث عن 
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ي منهم المقاطعة في رام اهللا، ولم يتبق لها سوى استعادة السيطرة المفقودة على اإلقليم المتمرد، أو لكأن أ
 .مع اإلسرائيليين" تنسيق أمني"قادر على مغادرة منزله أو مكتبه دون 

أصحاب الفخامة والسيادة والمعالي والعطوفة والسعادة في رام اهللا، الثوار "المخجل في تصريحات 
 سلطتهم في" سيادة"القدامى المتعطشين لأللقاب العثمانية، أنها تتزامن مع أبشع انتهاكات إسرائيلية لـ

القوة األمنية "نابلس والخليل وغيرهما، وهي انتهاكات متكررة ويومية، ال يردعها أو يحد من أثرها نشر 
التي أشرف الجنراالت الثالثة على تأهيلها وتدريبها تحت شعار محاربة اإلرهاب وحفظ األمن " الجديدة

ا الوطنية وقوانا األمنية والعسكرية والنظام، وبالضد من العقيدة القتالية التي نشأت عليها فصائلنا وحركتن
وفي انتفاضة األقصى كذلك، واألهم من كل ) نفق األقصى(التي كان لها دورا متميزا في انتفاضة النفق 

هؤالء السادة بالقدر الكافي إليقاظهم من سباتهم " حمية"هذا وذاك، أن هذه االنتهاكات لم تعد تستثير 
 وسط صيحات اإلعجاب إلمبراطور الذي جال شوارع المدينة عارياًالعميق، أو تذكيرهم بحكاية لباس ا

بمالبسه الجميلة من جمهور المنتفعين والمنافقين، قبل أن يتصدى طفل ال يعرف الزيف والنفاق لقول 
 .بعريه المخجل" الخالع"الحقيقة وتذكير اإلمبراطور 

يس السلطة، ومن القاهرة أن الحوار مؤسف أن تصدر هذه المواقف الرعناء في الوقت الذي يعلن فيه رئ
الوطني سيبدأ قريبا، وسيبدأ من دون شروط مسبقة، برعاية مصر تمهيدا لرعاية الجامعة، وبوساطة 
مصرية قد تلحق بها وساطة عربية أوسع إن لزم األمر، فكيف يكون الحوار فيما مذكرات الجلب تتطاير 

فصيل الذي حصل على أكثر من ثلثي مقاعد التشريعي هنا وهناك، وكيف تكون المصالحة وطنية، فيما ال
 .يعلن عنه كعصابة عسكرية اختطفت إقليما وأخضعته لسيطرتها، في تمرد على سلطة رام اهللا؟

مثل هذه المواقف والتصريحات، ليست في واقع الحال، سوى تعبير مكثف عن انحدار الخطاب السياسي 
لى انشغال أصحابها بكل شيء، ما عدا الصراع الرئيس وتهافته، وهي إن دلت على شيء فإنها تدل ع

مع االحتالل، وتبرهن على أن الصراع على السلطة وفي سبيلها، قد تحول إلى قضية حياة أو موت 
بالنسبة لهؤالء، وهذا أمر ليس مفاجئا على أية حال، وقد شهدنا مثيال له في تجارب الثورات الفلسطينية 

ديد من تجارب حركات التحرر الوطني التي بلغت بها انشقاقاتها حدا مخزيا المغدورة السابقة، وفي الع
 .من التهافت واالنحطاط واالستقواء باآلخر والخارج على شركاء الوطن ورفقاء السالح

هذه التصريحات وما يماثلها، وعن أية جهة صدرت، تنهض كشاهد على المستوى الخطر الذي بلغه 
بين فضائيتي " الردح المتبادل"عات األخيرة، وهي مسؤولة عن أجواء االنقسام الفلسطيني في السا

فلسطين واألقصى، واالتهامات المتعجلة والسخيفة المتبادلة بين الفريقين حول انفجار غزة، والتي إن 
أن نيران الحرب األهلية الفلسطينية ما زالت كامنة تحت الجمر والرماد،  دلت على شيء فإنما تدل على

وتباعدها، هو الذي يحول دون اندالعها الدامي والعنيف والشامل، وأن هذا " الجغرافيا"ال وأن انفص
االنفصال الذي يعد نقمة بكل المقاييس وفي كل المجاالت ودائما، يبرز اليوم بصورة استثنائية ، كنعمة 

 . لألسف
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  حماس الضفة إذ تدفع الثمن من جديد .٥٧

 ياسر الزعاترة
ين لم تكن حركة حماس في قطاع غزة ترد على اعتقاالت رجال الحركة في الضفة الغربية في ح

باعتقاالت مماثلة في القطاع، فقد جاءت حملة االعتقاالت التي شنتها مؤخراً على خلفية التفجيرات 
األخيرة لتضيف عبئاً جديداً على رجالها في الضفة، حيث لم تتورع السلطة هناك عن الرد بحملة 
اعتقاالت شرسة طالت ما يقرب من مئتين منهم، وبعضهم كبار في السن وأسرى سابقون، وبعضهم 



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١١٥٣:         العدد                  ٢٩/٧/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

خارج للتو من سجون السلطة، في حين لم يكن ثمة شيء يتعلق بالمؤسسات، ألن هذه األخيرة كانت قد 
 .ضربت وانتهى أمرها منذ شهور

بقدر ما هي محاولة للحيلولة دون استعادة والحال أن اعتقاالت القطاع ليست سياسية بالمعنى الواقعي ، 
فصول االنفالت األمني الذي تقول بعض المعلومات إن جهات معروفة في فتح تريد استعادتها، أكان 

 .تلبية لنوازع ثأرية أم العتبارات الدور والحضور السياسي في الصراعات الفتحاوية الداخلية
اها قادة حماس في قطاع غزة، ممثلة في العبء الذي ألقوه كل ذلك ال يغير في الحقيقة المرة التي قد ينس

على كاهل إخوانهم في الضفة الغربية عندما أخذوا منفردين قرار الحسم العسكري، تاركين شقهم التوأم 
هناك تحت رحمة جهات أضافت إلى مسارات التعاون األمني ودفع مستحقات البند األول من خريطة 

 .غزة" انقالب"ه المعلن هو الحيلولة دون انقالب في الضفة يماثل الطريق بعداً ثأرياً عنوان
معلوم أن حجم التضحيات التي قدمتها حماس في الضفة الغربية منذ انطالقة أوسلو ال تقل، بل ربما 
تفوقت على تلك التي دفعتها في القطاع، بخاصة على صعيد األسرى الذين يبلغ تعدادهم حوالي أربعة 

ن الضفة، بينما زاد عدد الشهداء في القطاع خالل السنوات األخيرة إثر تراجع المقاومة آالف غالبيتهم م
 .في الضفة، ثم تصاعد أكثر بعد االنتخابات ومن ثم الحسم العسكري

معلوم أن قرار االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع كان سياسياً بامتياز، ساهمت فيه المقاومة في الضفة 
دو أضعاف خسائره في القطاع قبل أن توجعه المقاومة هنا إثر تراجعها في الضفة الغربية التي كبدت الع

بعد عملية السور الواقي، وذلك رغم قلة األهداف بوجود السور األمني ومن ثم تفكيك المستوطنات، وقد 
، السيما معركة مخيم جنين، ٢٠٠٢اتخذ القرار حين بات شارون في وضع بائس إثر معارك العام 

 تبعاً لذلك إلى خطوة سياسية تحسن صورة كيانه أمام الرأي العام العالمي، في ذات الوقت الذي وحاجته
تطلق فيه مشروعه للحل االنتقالي بعيد المدى القائم على دولة فلسطينية على كامل قطاع غزة وما يتركه 

 ).أقل من نصفها(الجدار األمني من الضفة الغربية 
ماس في القطاع والخارج، وال أظنهم ينسوه، هو أن الصراع الحقيقي مع ما ينبغي أال ينساه قادة ح

قطاع غزة يشكل واحد ونصف في المئة (االحتالل ليس على قطاع غزة، وإنما على ما تبقى من فلسطين 
، وأن هذه القيمة االعتبارية التي يأخذها القطاع إنما تأتي من ارتباطه بما )من مساحة فلسطين التاريخية

من فلسطين، ولو تبرعت مصر بضمه إليها كما رغب اإلسرائيليون دائماً، النتهت قضيته بالنسبة تبقى 
 .إليهم

نقول ذلك ألن أي قرار سياسي أو حتى غير سياسي تأخذه حماس في القطاع ال بد أن يأخذ في حساباته 
مج التحرير الكامل، الوضع في الضفة الغربية ، فضالً عما يتعلق بمنظومة الصراع مع االحتالل وبرنا

ولو وقع ذلك في سياق تقدير الحسم العسكري لما كان ما كان، ألن المنطق ال يقول بترك البيت األكبر 
 .مستباحاً للخصم إثر مواجهته في البيت األصغر

أياً يكن األمر ، فقد وقع ما وقع، وال بد من التفكير بالخروج من هذا المأزق على قاعدة أخذ الوضع في 
على قاعدة عدم نسيان البرنامج المبدأي ممثالً في التحرير، ألن : ة الغربية في االعتبار، واألهمالضف

، )هو تحرر بشكل جزئي(الهدف األساسي لحركة حماس ليس حكم قطاع غزة، حتى لو تحرر بالكامل 
 .وإنما تصدر مسيرة األمة في تحرير فلسطين، كل فلسطين

  ٢٩/٧/٢٠٠٨الدستور 
  

  اسبين فتح وحم .٥٨
  سامي الزبيدي

ترفض حركة حماس نشر قوات ردع عربية في قطاع غزة فيما تصر حركة فتح على هذا االقتراح 
ضمن حزمة من إجراءات تمهد لحوار وطني فلسطيني يفضي إلى إنهاء االنشقاق بين الضفة وغزة؟، 
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ن قياديي وفي سياق متصل تقبض السلطات المصرية على مرتكبي حادث تفجير أودى بحياة خمسة م
حماس وعملية القبض تمت إلفراد هربوا من غزة خشية إعدامهم من قبل حماس ، فماذا نفهم من ذلك؟ 

 بها وإنما "إسرائيل"لـأن التوتير المفتعل في قطاع غزة الذي تمثل باغتياالت وزرع عبوات ال يد : أوال
  .هي من صناعة أياد فلسطينية مناوئة لحماس

كمقدمة ) مصرية(أن غزة تغرق في دوامة عنف تبرر إدخال قوات ردع عربية يقصد بذلك إظهار : ثانيا
  .إلحياء مفهوم التقاسم الوظيفي

السعي لـ توريط مصر في تفاصيل الملف الشائك في غزة بشقيه األمني واالقتصادي وبالتالي : ثالثا
 وتحضيرا "إسرائيل"مة تحميل مصر مسؤولية نتائج الحصار االقتصادي الذي يعاني منه القطاع إبراء لذ

  .لحال من الصدام المتوقع بين مشروع حماس والقوة المصرية
توكيد النظرية اإلسرائيلية التي تقول أن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم وبالتالي هم : رابعا

  .بحاجة لرعاية من شقيق اكبر إلدارة شؤونهم اليومية
يل انهيارها بعد انكشاف كذبة التفاوض القائمة على زخم التغطية على فشل حركة فتح وتأج: خامسا

  .انابوليس الذي ظهر كالحمل الكاذب
 ومن "إسرائيل"في القطاع، فمثل هذا يفتح شهية ) مصرية(لحماس كل الحق في رفض نشر قوات عربية 

ح البحث عن ورائها القوى الدولية الداعمة لها كي تعمم هذا المشروع على الضفة الغربية وبالتالي يصب
  .دور أردني في الضفة خيارا واردا

المفارقة الغريبة أن السلطة الوطنية التي تؤمن علنا بحل الدولتين وتنادي به وتعمل على تحقيقه بكل 
السبل تقترح إرسال قوات عربية وهي بهذا االقتراح تضع العراقيل أمام حل الدولتين، في المقابل فان 

حماية ) مصرية(قبولها بحل الدولتين ترفض استقدام قوات عربية حركة حماس التي لم تعلن عن 
 إلى إقناع العالم بان الفلسطينيين - في حال نجاحه -الستقالل فلسطيني نسبي في القطاع يمكن أن يمهد 

  .بمستطاعهم إدارة شؤونهم اليومية، هذه اللوحة المليئة بالتناقض تختزل المشهد الفلسطيني برمته
في األردن أن يبقى حل الدولتين والخيار الوحيد للحل سواء لدى دوائر صناعة القرار في ما يهمنا هنا 

  .الواليات المتحدة أو في إسرائيل الن إفشال هذا الخيار يعني العودة إلى المربع األول
لنا نحن في األردن مصلحة استراتيجية في اإلبقاء على األمل في حل سياسي قائم على فكرة الدولتين 

  .شل مثل هذا الخيار يعني ببساطة عودة الخيار األردني كحل مطروحفف
مطلوب من السلطة الوطنية أن توضح دوافعها الحقيقية القتراح نشر قوات عربية في غزة وكذلك ينبغي 

  .عليها إعالن موقف من أي دعوة لتعميم هذا االقتراح في الضفة
لموحدة لالنتفاضة الفلسطينية ال تزال موجودة وعلى قيد أظن أن القوى التي كتبت البيان العاشر للقيادة ا

  الحياة النضالية فهل هي ثابتة على مواقفها أم أنها أشهرت إفالسها السياسي باستدعاء قوات ردع عربية؟
  ٢٩/٧/٢٠٠٨الراي األردنية 

  
  حوار من أجل االنقسام .٥٩

  طارق حمود
كما توقع البعض، ولم تكن تحمل في طياتها لم تكن زيارة الرئيس محمود عباس إلى سوريا فاتحة خير 

إي إجراء عملي لدعوته للحوار في شهر حزيران الماضي، بل كانت عملية سياسية تهدف إلى مزيد من 
االنقسام وعزل حركة حماس تحت غطاء دعوة الحوار، فمنذ دعوته للحوار لم يقم الرئيس عباس بأي 

ع البعض من أن هذه الدعوة هي محاولة للضغط على إجراء عملي لتنفيذه، بل على العكس وكما توق
األمريكيين واإلسرائيليين للفت انتباههم لمنسياتهم في خضم أزمة الكيان الداخلية العاصفة واالنشغال 

  .األمريكي بانتخاباته الرئاسية
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ر وربما نجح عباس نوعاً ما في تحقيق شيء من لفت النظر األمريكي له عندما قامت رايس على الفو
بزيارة المنطقة لتؤكد شروطها مرة أخرى ورفضها للحوار مع حماس، وكان هذا كل ما أرداه عباس من 
دعوته، وكانت زيارته لسوريا جزء من التغطية على عدم تنفيذ دعوته للحوار، فبما أن سوريا مصنّفة 

ة كحليف سياسي العربي وهو ما يصنفها بالنتيج" االعتدال"ضمن دول الممانعة وليس لديها شيء من 
لحركات المقاومة ومنها حماس، جاءت الزيارة تجتر شروط عباس األمريكية مرة أخرى لبدء حوار 
فلسطيني فلسطيني، ولم تكن الدعوة لتشكيل لجنة للحوار لمتابعة الموضوع إال من باب ذر الرماد في 

بعد يتحمل مسؤوليته أطراف العيون، وهي محاولة إلفشال الحوار ذاته لكن ليس ببعد فتحاوي وإنما ب
غير رئيسية في االنقسام الداخلي من فصائل منظمة التحرير أو أطراف عربية، إذ أن المطلوب اآلن هو 
حوار شامل يجمع كافة القوى الفلسطينية برعاية عربية وكأن القوى الفلسطينية لم تتفق على شيء 

، ولم يوقّع وفد منظمة التحرير ٢٠٠٦ام ، ولم تتفق على أي وثيقة ع٢٠٠٥مارس /بالقاهرة في آذار
،  بمعنى أنها محاولة لركل الكرة ٢٠٠٨وليس فتح برئاسة الفتحاوي عزام األحمد أي التزام في صنعاء 

من ملعب فتح إلى ملعب الفصائل، وهذا الذي جعل من عباس حريصاً على لقاء كافة الفصائل الفلسطينية 
قاء معها من قبل ألنها محسوبة على تيار إقليمي معين، وفصائل في دمشق بما فيها فصائل لم يتعود الل

 القيادة العامة والجهاد اإلسالمي في محاولة إلظهار عزلة حماس حتى بين -مثل الجبهة الشعبية 
أوساطها، وهذه اللقاءات كما كان مسموعاً ترافقت بتمنع شديد للقاء حركة حماس، وحاول مستشارو 

و ردينة أن يظهر هذه العزلة بشكل غير مباشر عندما أجاب على سؤال عن سبب عباس وبالتحديد نبيل أب
عدم اللقاء مع حماس فقال أنهم التقوا مع كل من اتصل بهم، أي أن كل الفصائل التي التقى بها عباس 
هي التي طلبت اللقاء وهي التي استجدته ولم يكن عباس بحال أحد منهم، هذا المنطق البعيد كل البعد عن 
الصحة يحمل في طياته وقاحة سياسية ينبغي على الفصائل الفلسطينية أن تدركه، وبكل األحوال هو غير 

  .بعيد عن قيادات تفاوض في طرف وشعبها محاصر باآلخر
هذه اللقاءات لم يطلبها عباس مباشرةً وهذا صحيح، لكن أتباعه من المقيمين في دمشق ومن يمثلونه هم 

لقاءات سواء الفصائلية أو غيرها، وال يعقل أبداً أن ينسق أتباع محمود عباس من اتصل ورتب كل هذه ال
لقاءات من غير ترتيب مسبق مع سيدهم، هذا ما يقوله المنطق عموماً وما يفرضه منطق الحالة الخاصة 
لمجموعة محمود عباس سواء على مستوى تنظيمه أو السلطة الفلسطينية، إذ أن أحداً ال يجرؤ على 

ب من غير إذن مسبق، ولو فرضنا جدال أن اللقاء تم فعالً بغض النظر عمن استجداه ما بين هذه الترتي
الفصائل والرئيس محمود عباس، ال يمكن أن تكون هناك مشكلة ما في مجرد اللقاء، فالقياس ليس على 

يمكن أن يقال في اللقاء وإنما على مضامين اللقاء، وبالدخول إلى مضامين اللقاءات فإن كثير من الكالم 
باستثناء فصيل واحد محسوب على (هذا الصدد، فأوالً لم يكن هناك أي فصيل التقى مع الرئيس عباس 

قد أدان حماس وما قامت به في قطاع غزة، ولو أن شيئاً من هذا قد ) فتح تاريخياً ويوافقها من دون نظر
 اإلدانة في كل وسيلة إعالمية مقروءة حدث لما تأخر ناطقو الرئيس في التصريخ والترويج وتكرار هذه

ومسموعة ومرئية وغير مرئية، بل على العكس ومن خالل كثير من األحاديث التي دارت عقب هذه 
اللقاءات سمعنا عكس هذا الكالم من قبل قيادات الفصائل، بل عن كثير ممن حضروا هذه اللقاءات أنهم 

باس لألوامر األمريكية، والجميع كان قد أدان أدانوا بشكل صريح ومباشر رضوخ السلطة برئاسة ع
التفاوض العبثي مع االحتالل، والجميع بنفس الوقت دعا لبدء حوار وطني ينهي حالة االنقسام، بل إن 
الواضح أن كافة من التقى عباس في دمشق من فصائل وشخصيات ومؤسسات كان قد أكد على هذه 

سطينية السورية لحق العودة الذي ضم عضو مجلس الشعب المضامين، فكان قد التقى وفد الجمعية الفل
طبعاً بعد أن رفض رئيس الجمعية وغالبية أعضاء (وعضوين من الجمعية ) د محمد حبش(السوري 

وأكد وفد الجمعية على ) مجلس اإلدارة اللقاء الذي رتبه لهم مندوب عباس غير المسمى رسمياً في سوريا
 الوفد خرج بانطباع سلبي عن شخصية عباس االستعالئية والتي لم تمثل ذات النقاط التي سردناها، بل إن
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الحد األدنى من اللياقة أمام ضيوفه في فندق مريديان دمشق، وهذا ما أكده كثيرون ممن حضروا 
اللقاءات أن حدود اللياقة لم تتوقف عند الحد األدنى وحسب؛ بل هبطت إلى مستويات منحدرة جداً عندما 

ث الرئيس عباس كان ممتلئاً بعبارات ال أخالقية أثناء حديثه العام، وهو ما عبر عنه بينوا أن حدي
، كما أن وفداً تركياً كان في زيارة لمخيمات سوريا ضم عضو في )من الزنار وتحت(المتحدثون بالعامية 

البرلمان التركي ورئيس منظمة إغاثية تركية ومسؤول آخر من المنظمة ومسؤول مؤسسة تركية 
لتضامن مع الشعب الفلسطيني، كان قد عرض عليهم لقاء الرئيس عباس من قبل السفير الفلسطيني في ل

أنقرة الذي علم بوجودهم في سوريا، وبعد محاوالت عديدة قَبل الوفد باللقاء بعد ضغط السفير وحماسته 
 الذي كان مقرراً للقائهم مع الرئيس عباس، وبعد تأخر األتراك أكثر من نصف ساعة عن موعد اللقاء

الساعة الثانية عشرة ظهراً تم اللقاء الذي استمر أقل من خمس دقائق وانتهى بطلب من الوفد التركي 
  .الذي أعرب عن سلبية اللقاء بعد خروجهم

كل هذه األحداث التي تمت خالل هذه اللقاءات هي مقياس العزلة من عدمها وليس مجرد انعقادها، هذه 
اخلها مضامين سياسية مهمة أظهرت أن عباس ونهجه السياسي في عزلة تامة عن اللقاءات حملت في د

خيارات الشعب الفلسطيني، وأن عباس يسير في طريق مختلف تماماً عما أرداه الشعب الفلسطيني على 
مدار عمر جهاده ونضاله السياسي والميداني الطويل، أكّد على ذلك عدم نزول عباس لزيارة قبر صديقه 

في مخيم اليرموك الذي يبعد مسافة عشر دقائق عن مكان ) أبو جهاد الوزير(عمره السياسي ورفيق 
إقامته، مع أن البروتوكول يفرض ذلك، فلم تكن هناك زيارة ألبو عمار أو قيادي من قيادات فتح الكبار 

النهج لدمشق دون قراءة فاتحة على قبر أبو جهاد وقبور مئات من شهداء فتح الذي قضوا على غير 
ولو (السياسي الذي يتبناه رئيسهم اليوم، ولم يكلف رئيس الشعب الفلسطيني نفسه مجرد سؤال أو مرور 

بمخيمات سوريا التي تغص بنصف مليون الجئ من أبناء شعبه، ولربما كان السيد نبيل ) بموكب فاخر
  .أبو ردينة ينتظر أن يتصل نصف مليون الجئ به كي يتم شيء من هذا القبيل

للقاءات حدثت أمام الكاميرا، ولم تكن الكاميرا موجودة لتسجل مادار أثناء اللقاء، لذلك من حق الناطقين فا
باسم الرئيس أبو مازن أن يعلنوا ما يشاؤون، ولكن قبلها عليهم أن يجيبوا عن تساؤالتنا، لماذا لم ينزل 

رية التي تحب قيادتها ابتهاجاً الرئيس إلى أبناء شعبه علهم يحملوا سيارته كما تفعل الشعوب الثو
ببطوالته؟ ولماذا لم يعقد الرئيس مؤتمراً صحفياً مع الفصائل األخرى التي التقته لتظهر عزلة حماس؟ 

 القيادة العامة؟  ولماذا –ولماذا لم تلتقه بعض الوفود ممثلةً بقيادتها األولى كما حصل مع الجبهة الشعبية 
... جبرية في مريديان دمشق ولم يلتق بأيٍ من الفصائل في مقراتها؟فرض الرئيس على نفسه اإلقامة ال

  .ال أظن ناطقاً يملي علينا إجابةً
مزاراً، وأصبح الشعب الفلسطيني الالجئ بحاجة ) بطل السالم(لم يبق للسيد الرئيس غير قبر رابين 

طينية عما أجاب به عباس لترتيب مسبق للقاء السيد الرئيس، واختم بما قاله أحد قيادات الفصائل الفلس
، منطق سياسي ...المفاوضات أوالً وثانياً وثالثاً: حين سئل عن البديل في حال فشل المفاوضات فقال

غريب و خيارات طبيعية لسلطة ال تمتلك أكثر من مبنى مقاطعة في رام اهللا من الممكن أن تدمره دبابات 
بدو كثيرة ومنطقية على سلطة رام اهللا بعد أن الجيش الصهيوني وجرافاته متى أرادت، خيارات قد ت

عزلت نفسها وتحاول عزل شعبها ومقاومته، هذه هي خيارات الرئيس الذي عاد للتو شهداء شعبه من 
  ؟...!ربما؟ فلنسألهم) المفاوضات(بعد أن قضوا في معركة ) المخربين(مقبرة األرقام أو مقبرة 
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