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  األسرىنواب الطلق سراح  يهدد بحل السلطة إذا ُأعباس: تنشر والسلطة تنفي" هآرتس" .1

ن كبار في الـسلطة     ي مسؤول  أن اهللا  رام  نقالً عن مراسلها في      30/7/2008وكالة معاً اإلخبارية    ذكرت  
 بمقاضاة صحيفة هآرتس االسرائيلية على خلفية نشرها صباح اليوم االربعاء خبرا تحت             واهدد الفلسطينية

 ).وزراء حماس ضمن صـفقة شـاليط      نواب و بو مازن يهدد بحل السلطة في حال االفراج عن          أ(عنوان  
ان هذا الخبر تافه جدا لدرجة انـه ال         ": معا"لوكالة  وقال حسين الشيخ رئيس الشؤون المدنية في السلطة         

قال ان الجهات التي تفكر في المس بوطنية السلطة ورموزها تعمل           و. يستحق الرد من الناحية االعالمية    
واكـد انـه يجـري       .جاهدة من اجل استغالل ظروف الخالف بين فتح وحماس لنشر هذه االنباء عمداً            

النبأ على لـسانه بحـق رئـيس        " لفق"في االسرائيلي اوري بالو الذي      مشاورات قانونية لمقاضاة الصحا   
  .السلطة المنتخب

صحيفة هآرتس، ذكرت أن رئيس السلطة  قد أشار إلى أن 30/7/2008 48عرب وكان موقع 
الفلسطينية، محمود عباس، هدد في رسالة شفهية نقلها أحد مساعديه للمسؤولين اإلسرائيليين بحل السلطة 

وقالت  . إذا ما أطلقت إسرائيل سراح وزراء ونواب حماس المعتقلين في السجون اإلسرائيليةالفلسطينية
الصحيفة في عنوانها الرئيسي لعدد اليوم، األربعاء، إن حسين الشيخ، الذي اجتمع األسبوع الماضي مع 

أن رئيس مسؤولين إسرائيليين نقل مضمون الرسالة إلى قائد منطقة المركز غادي شوميني، وأكد له 
وأشارت هآرتس إلى أن الشيخ  ."لم يستخدم كلمة استقالة بل حل السلطة الفلسطينية"السلطة الفلسطينية 

ولم . رئيس عباسالأكد للصحيفة إجراء االجتماع المذكور إال أنه نفى أنه نقل الرسالة المذكورة من 
إطار المحاوالت اإلسرائيلية تستبعد مصادر فلسطينية أن يكون تسريب مثل هذه التصريحات يدخل في 

 .لتعميق الشقاق الفلسطيني الذي يشهد تصعيدا في األيام األخيرة
  

  ال أريد رؤية مشعل أو زيارته والرعاية العربية للحوار الفلسطيني ضرورة إلنجاحه: عباس .2
ءه من  استيا" الحياة" أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات لـ          : جيهان الحسيني  -القاهرة  

مواقف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لكنه أكد ضرورة إنجاح الحوار الفلـسطيني               
مصر ستبدأ عقد لقاءات منفصلة مع قيادات الفـصائل الفلـسطينية           "وقال إن   . وأهمية الرعاية العربية له   

بـين  " إعالن صـنعاء  "ول  ، تفادياً لتكرار الخالف الذي حدث ح      "كافة لتقدير الموقف الذي ستسمعه منهم     
. للحوار ونحـن قلنـا هـذا للتطبيـق        ) اإلعالن(حماس قالت إن هذا     "وأوضح أن   . حركتي فتح وحماس  

ال بد من االتفاق على التطبيق والبـدء        ... ومبادرتي تدعو إلى تطبيق المبادرة العربية وليس إلى الحوار        
ودعا إلى عدم تأجيل القضايا أو تقديم        ".العربيةفي تنفيذ كل البنود واحداً تلو اآلخر حسب ما تراه اللجنة            
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كما تعامل األخوة المصريون مع التهدئة، سيتعاملون مع قضية المعابر ومـن            : "وقال. قضية على قضية  
فكرة إطالق سراح أعداد من األسرى مقابل اإلفراج عن الجندي          "وقال إن   ". ثم مع قضية تبادل األسرى    

لكن إذا جاء أي طرف ليغير شـروطه        . د شاليت أمر متفق عليه مسبقاً     اإلسرائيلي األسير في غزة غلعا    
وأقول لكل األطراف المعنية بهذه الصفقة إن هناك شروطاً تم االتفاق عليهـا             . فمعنى ذلك أنه ليس جاداً    

فيجب أن يلتزموا بها، بمعنى أن ال يأتوا كل يوم بمواقف جديدة تربك الجانب المـصري الـذي يتـولى                    
  ".الوساطة

عن استثنائه رئيس المكتب السياسي لحماس من لقاءاته التي أجراها أخيراً فـي دمـشق مـع قيـادات                   و
خـصوصاً  "، مشيراً إلى مواقف اتخذها مشعل لم تعجبـه،          "أنا ال أريد أن أراه أو أزوره      : "الفصائل، قال 

ها إنني أخضع للضغط    الرسالة التي بعث بها إلى العواصم العربية تعليقاً على مبادرة المصالحة، وقال في            
 ".األميركي وأن دعوتي هذه تغطية لمشروع غير وطني، وذريعة كي أسمح إلسـرائيل باجتيـاح غـزة                

، ملمحـاً إلـى خـصومة       "هذه الرسالة التي تحمل اتهامات مرفوضة     "وأبدى عباس تأثره الشخصي من      
الحـوار الفلـسطيني   تحامل مشعل علي لن يؤثر في مجريـات  "لكنه قال إن . شخصية مع مشعل بسببها 

وشدد علـى   ". الشامل، ألن هناك قراراً بذلك وهذا ال يمنع أن هناك حواراً بين جميع الفصائل الفلسطينية              
، محذراً من تفاقم الوضع على الـساحة        "ضرورة تقديم مسألة الحوار والوحدة الوطنية على كل القضايا        "

نرى أن هناك تعايـشاً     " منذ قيام منظمة التحرير و     وأضاف أن إيمانه بالتعددية والشراكة ثابت     . الفلسطينية
لكن يبدو أن حماس هي التـي تـرفض         . من الممكن أن يتم بين حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية         

وإذا كانـت ال تـؤمن بالوحـدة        . الشراكة وتريد التفرد بالعمل الفلسطيني كما تفعل اآلن في قطاع غزة          
  ".جب أن يتم وأن ينجحلكن الحوار ي. الوطنية فهذا شأنها

ولفت إلى أهمية وجود قوة عربية تعمل على تهدئة األمور وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية،                 
: وقال". ومصر هي الدولة المرشحة للقيام بهذا الدور أكثر من غيرها         ... وهذا ما نطالب به وحماس معاً     "
... قترحات وتنفذ، ونحن موافقون على مـا سـتفعله        ستكون هناك لجنة عربية هي التي تقرر وتقدم الم        "

  ".الرعاية العربية ضرورية
ونفى وجود أي مشاكل    .  نوفمبر المقبل  /سيعقد في تشرين الثاني   " فتح"وأعلن أن المؤتمر السادس لحركة      

االنتخابات في الداخل والخارج تجري على قدم وساق وعلـى وشـك            "وأوضح أن   . يمكن أن تعيق عقده   
وأكد عدم وجود خالفات مع القيادي فـي        ".  وبالتالي منُ ينتخب سيأتي إلى المؤتمر ليشارك فيه        االنتهاء،

أبو اللطف عضو في اللجنة المركزية، وإذا اتخذت اللجنة قراراً،          : "وقال). أبو اللطف (فتح فاروق قدومي  
  ".فسيكون ملزماً للجميع، بمن فيهم أنا وأبو اللطف

 مع الجالية الفلسطينية في القاهرة المفاوضات مع الجانب اإلسـرائيلي           إلى ذلك، وصف عباس خالل لقاء     
وأكد رفضه تأجيل أي قضية، وعـدم       ". جادة ومستمرة، وكل الملفات مفتوحة منذ اجتماع أنابوليس       "بأنها  

ال نقبل دولة بحدود موقتة، ولم ننه أي ملف وال نقبل بحل موقـت بـأي                : "وقال. قبوله بالحدود الموقتة  
وأعتبـر أن االسـتيطان والحـواجز        ".لن نوقع على أي شيء إال بعد إغالق ملف جميع القضايا          و. ثمن

بسبب قضايا الفساد كلها عقبات تعطـل       " إسرائيل"واالجتياحات واألسرى والخالفات الداخلية في حكومة       
مرشـح  وقال إنه عرضها على ال    . وشدد على ضرورة تفعيل المبادرة العربية للسالم      . مسار المفاوضات 

اإلسرائيليين مجانين إذا لـم     "الديموقراطي النتخابات الرئاسة األميركية باراك أوباما، ونقل عنه قوله إن           
  ".يقبلوها، ألنهم سيعيشون في محيط من األمن والسالم من موريتانيا حتى أندونيسيا

. مي رمـضان شـلح  وأشار إلى لقائه األخير الذي جمعه في دمشق مع األمين العام لحركة الجهاد اإلسال           
 ديـسمبر   /كان لقاء عاصفاً انتقدته فيه على مشاركته في مؤتمر دمشق الذي عقد في كانون األول              : "وقال

ورغم ذلك، فإن الخالف في الـرأي ال        .  يناير الماضيين، وعاتبته لهجومه على شخصي      /وكانون الثاني 
  ".يفسد للود قضية ألنني أحبه
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لست حريصاً على الوالية، لكن هناك قرار في المجلس         : "اسة، فأجاب وسئل عن قرب انتهاء واليته للرئ     
". التشريعي بوجوب إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية معاً وحينئذ سأغادر وسأقول لكم مع السالمة            

  .وانتقد االنتفاضة العسكرية المسلحة، موضحاً أنه ضدها ومع التفاوض
  30/7/2008الحياة 

  
  ف جمعيات فتحااستهد وتنفي  اعتقال متورطين بانفجارات غزة تكشف عنهنية حكومة .3

 وزارة الداخلية فـي الحكومـة        أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    30/7/2008الحياة  ذكرت  
المقالة أعلنت أمس أنها اعتقلت عدداً من المشتبه بهم أدلوا أثناء التحقيق معهم بمعلومـات مهمـة عـن                   

ة الماضي، وأكدت الداخلية أن هذه االعتقاالت تمهد لتقديم المشتبه بهم للعدالـة،             الجمع" جريمة بحر غزة  "
يعلـن فيـه   "الفتة الى أن وزير الداخلية المقال سعيد صيام سيعقد خالل األيام المقبلة مـؤتمراً صـحفياً       

  .  غزةأن صيام سيعقد المؤتمر الصحافي اليوم األربعاء في مدينة " الحياة"وعلمت  ".اعترافات مهمة
ونفى الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين أن تكون أجهزة األمن استهدفت جمعيات تابعة لحركـة             

واستهجن الغـصين    .متفجرات" الجمعيات التي دهمت عثر فيها على عبوات ومواد لصنع        "فتح، وقال إن    
ألمـن التابعـة لـوزارة      ما يتردد عن استخدام أساليب وحشية في تعذيب المعتقلين في سجون أجهـزة ا             

ادعاءات ال صحة   "الداخلية، ومن بينها تسميم المعتقلين خالل التحقيق معهم عبر الغاز، واصفاً ذلك بأنه              
  ".لها على اإلطالق

 الغصين نفى أن تكون لديه أي معلومات        إيهاب إلى أن    غزة من   30/7/2008األيام الفلسطينية   وأشارت  
 إلى مصر واعتقالهم من قبل السلطات المصرية، أو أن يكون تـم              غزة حول فرار ثالثة شبان من قطاع     

 جرى مـن    ]شاطئ بحر غزة  [وكشف النقاب عن أن حادث التفجير      .تبليغهم من السلطات المصرية بذلك    
لمجموعة من ناشطي القسام وهم في رحلـة بحريـة، واسـتغلوا            " المجرمين"خالل رصد مجموعة من     

 20ة جانبية، ما أدى إلى مقتل خمسة مـنهم وطفلـة، فيمـا أصـيب                انشغالهم برحلتهم الستهدافهم بعبو   
وحث الغصين المقاومين على أخذ المزيد من التدابير األمنية الشخصية حـال تواجـدهم فـي                 .آخرون

  .األماكن العامة
  

 بحر يدين التفجيرات بغزة ويؤكد رفضه ألية تجاوزات على المنظمات االهلية أحمد .4
للجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة االنتهاكات المتعلقة بالمنظمات األهلية امـس       عقدت ا  : سمير حمتو  -غزة  

 أحمد بحر بحضور عدد من أعضاء المجلس التـشريعي        .اجتماعا مع رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د      
وعبر أعضاء اللجنة عن ادانتهم لحوادث التفجيرات التي وقعت فـي           . وذلك في مقر المجلس بمدينة غزة     

 غزة وبخاصة التفجير على شاطئ بحر غزة مشددين على ضرورة قيام السلطات المختصة بإجراء               مدينة
كما أدان أعـضاء اللجنـة       .تحقيق في هذه الجريمة وإعالن نتائجها ومالحقة المعتدين في إطار القانون          

رسـمية  بشدة االعتداءات على مقار المؤسسات األهلية والنوادي ومكاتب النواب ومقـار المؤسـسات ال             
وشدد أعضاء اللجنة على أن ما       .والحزبية وكذلك عمليات السيطرة على هذه المقار ومصادرة محتوياتها        

حدث هو تجاوز خطير وغير معهود لسيادة القانون وبخاصة قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهليـة               
ستخدام العنـف مـن أي       وإساءة كبيرة لصورة شعبنا وتضحياته مؤكدين رفضهم ال        2000للعام  " 1"رقم  

وطالب أعضاء اللجنة المجلس التشريعي بلعب دوره من أجل وقف هذه االنتهاكات وإعـادة               .طرف كان 
 .األمور إلى نصابها وتكريس سيادة القانون

 بحر رفضه ألية تجاوزات بحق المنظمات األهلية خارج إطـار القـانون مؤكـدا أن                .من ناحيته أكد د   
هذا األمر منذ اللحظة األولى وقام بإجراء اتصاالت مع مختلف األطـراف مـن              المجلس التشريعي يتابع    

وأشار إلى الجهود التي يبذلها المجلس التشريعي من أجل إعادة فتح مقار المنظمات األهليـة                .أجل وقفها 
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التي تم االستيالء عليها وكذلك إعادة ممتلكاتها إليها وكذلك المحافظة على حقـوق اإلنـسان والحريـات       
 .العامة ومحاسبة الخارجين على القانون والنظام العام

 30/7/2008الحياة الجديدة 
  

  دعو لتشكيل قيادة موحدة إلدارة الصراعوي رحب بالحوار بدون شروط يالبرغوثي .5
 مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، بدعوة         .رحب د : عبد القادر فارس   -غزة  

اس لبدء الحوار الوطني الشامل، ودعوة الجميع إلى طاولة الحوار دون شروط، داعيا             الرئيس محمود عب  
الجميع إلى االستجابة للدعوة الهامة واتخاذ القرارات الوطنية المسؤولة وإنجاحها باإلحجـام عـن أيـة                

. خليإجراءات سواء في غزة أو الضفة الغربية من شأنها ان تؤجج المشاعر الوطنية وتمس بالنسيج الدا               
وحول الدور  . ،على إدانته توسيع شقة الخالف الداخلي الفلسطيني      "عكاظ"واكد البرغوثي في تصريح لـ      

العربي وخاصة المصري في الحوار الوطني، أكد البرغوثي على ترحيبه بالجهود المصرية مـن أجـل                
ار، ومتابعـة فـتح     معالجة قضايا الشأن الفلسطيني بما فيها التحضير الفوري لدعوة الفصائل إلى الحـو            

المعابر، األمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهة ومقاومة العدوان ومطالبة المجتمع الـدولي بالعمـل               
وحول كيفية الخروج من األزمة الحالية، أكد على ضرورة االتفـاق           . الفوري على كسر الحصار الظالم    

عب الفلسطيني والعمـل علـى      على خطة وطنية واضحة تكرس موقفا سياسيا موحدا وتعزز صمود الش          
ترتيب وضعه الداخلي ووضع اآلليات الكفيلة بإنهاء حالة الخالف واالنقسام بالدعوة النتخابات رئاسـية              
وتشريعية وللمجلس الوطني في الوطن وأماكن اللجوء والشتات على قاعدة قانون التمثيل النسبي الكامـل               

وأضاف انه  . يادة موحدة إلدارة الصراع مع االحتالل     لتفعيل وتطوير منظمة التحرير داعيا الى تشكيل ق       
آن األوان بدال من االنشغال في صراعات داخلية على سلطة تحت االحتالل أن يصار إلى تشكيل قيـادة                  
وطنية موحدة تضع استراتيجية واحدة إلدارة الصراع في ظل التهديدات الخطيرة التي تمثلها إجـراءات               

  .االحتالل
  30/7/2008عكاظ 

  
  المشاورات مع الفصائل على نار هادئة : عمروبيلن .6

قال نبيل عمرو، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن مبادرة الرئيس محمود عباس            :  القاهرة –أيمن جريس   
وأضاف فـي تـصريحات     . تشكل نقطة االنطالق للحوار المزمع إجراؤه في القاهرة خالل األيام القادمة          

رات ثنائية مع الفصائل تمهيدا لعقد الحوار الوطني الشامل بمـشاركة           لعكاظ أن مصر ستبدأ اجراء مشاو     
 فصيال فلسطينيا، وإن مصر تريد ضمان نجاح هذا الحوار بشكل يرضي جميع الفصائل الفلسطينية،               14

واشار عمرو الى انه تم االتفاق علـى الـشروع          . لذلك فإن المشاورات المرتقبة ستجري على نار هادئة       
ات التحضير للحوار الوطني الشامل، والقاهرة ستبدأ في اختيار مـن تـدعو، حيـث               الفوري في إجراء  

وشـدد  . وضعت مصر التصميم والسيناريو على ان تصل الفصائل الفلسطينية فرادى لمشاورات ثنائيـة            
عمرو على أن العملية قد بدأت، وعندما تصبح األمور ناضجة لالتفاق ستتم دعوة الفصائل مـن اجـل                  

  .إبرامه
  30/7/2008 عكاظ

  
  تفجيراتالولية عدم تسليم مشتبهين بالتورط في ؤتحمل عائلة حلس مس" الداخلية ":غزة .7

، عائلة حلس بغزة، كامـل      )29/7( حملت وزارة الداخلية واألمن الوطني في بيان مقتضب الثالثاء           :غزة
ل مـصدر أمنـي   وقـا  .ولية عن رفضها تسليم عدد من المشتبه بهم في أحداث التفجيرات األخيرة  ؤالمس

إن وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، جادة فـي القـبض          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "فلسطيني لمراسل   
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وطالب المصدر العقـالء بتحمـل       .المشتبه بهم ضماناً لتحقيق العدالة ولن تتهاون معهم ومع من يؤويهم          
اً وقاسياً، مؤكداً أن وزارة الداخليـة       المسؤولية وعدم دفع األمور نحو اتخاذ قرارات سيكون نتاجها صعب         

  .لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز وأن عهد الجزر المتمردة انتهى بغير رجعة
  30/7/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 تعرض ألي اساءة من األجهزة األمنيةألم :  الستار قاسمعبد .8

ور عبد الستار قاسم الذي أفرج عنه صباح امـس مـن             أكد البروفيس  : رومل شحرور السويطي   -نابلس  
سجن الجنيد في نابلس، بأنه لم يتعرض ألية اساءة من افراد االجهزة االمنية التي اعتقلته امس االول في                  

وقال في تصريح صحفي بأنه ال يعلم سبب اعتقاله موضحا بأنه خاض نقاشا قصيرا مـع أحـد                  . نابلس
واشار الى  . اعتبرها ذلك الضابط حادة بحق السلطة واألجهزة األمنية       الضباط حول بعض المقاالت التي      

ان أحدا لم يتعرض له باي كلمة نابية أو تعامل غير لطيف، معربا عن شكره وتقديره لكل الذين وقفـوا                    
الى جانبه وعبروا عن إدانة هذا األسلوب الذي ال يخدم أحدا، ويسيء لمسيرة الشعب الفلـسطيني نحـو                  

تبقى قناعتي بأن فوائد كل ما يمكن إنجازه        : "وقال. سيء لمجمل العالقات الداخلية الفلسطينية    التحرير، وي 
على طاولة المفاوضات، مهما عظم، ال يمكن أن تتوازن مع األضرار الناجمة عـن اعتقـال فلـسطيني                

ن وجدد قاسم مطالبته لحركتي فتح وحماس بأن تـوكال عـددا مـن المفكـرين المثقفـي                 .لفلسطيني آخر 
 .واألكاديميين الفلسطينيين الوطنيين المستقلين للبحث في حل لما يجري على الساحة الداخلية الفلسطينية

 30/7/2008الحياة الجديدة 
  

  الوطني الفلسطيني ترفض طلب عباس عقد دورة استثنائية للمجلسقانونية .9
 طلب الرئيس الفلـسطيني     رفضت اللجنة القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني     :  شاكر الجوهري  -عمان  

بعـث سـليم الزعنـون       و .ج من النظام األساسي للمجلس    14/عقد دورة للمجلس الوطني بموجب المادة       
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سبق له افهام عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر عـدم                

اللجنة القانونية للرئيس عبـاس، بعـد أن        قانونية طلبها، في اجتماع معها قبل شهر تم في رام اهللا، برد             
وتلقـى   .اجتمعت يومي الخميس والجمعة الماضيين في مقر المجلس الوطني فـي العاصـمة األردنيـة              

الزعنون ردا تفصيليا من قبل اللجنة القانونية بعد اجتماعات استغرقت يومي الخميس والجمعة، تم فيهـا                
ق للقضاء الشرعي الفلسطيني، رئيسا لهـا خلفـا لجمـال           انتخاب الشيخ محمد أبو سردانه الرئيس الساب      

  :الصوراني، جاء فيه
ليس للمجلس المركزي انتخاب أي عضو في اللجنة التنفيذية ابتداء، أو اكمـاال             : الرد على السؤال األول   

  .للنقص الحاصل بالوفاة، أو االستقالة المقبولة ألن ذلك من صالحيات المجلس الوطني حصرا ونصا
يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسـة      "من النظام األساسي تقول     ) 9(إن المادة   : ى السؤال الثاني  الرد عل 

  ".مؤلف من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده
وهذا يعني، وفقا للمصادر أن المجلس الوطني هو صاحب االختصاص في انتخاب نائـب الـرئيس، وال      

  .ركزي في هذاصالحية للمجلس الم
ليس للمجلس المركزي اإلجتهاد في انتخاب األحد عشر عضوا من األعـضاء            : الرد على السؤال الثالث   

المستقلين بدال من الذين توفوا من اعضائه، وذلك بعد الرجوع إلى نصوص النظام األساسي، والالئحـة                
  .ئحته الداخليةالداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني، وقرار انشاء المجلس المركزي وال

لتعـويض اللجنـة التنفيذيـة      ) 14(من المادة   ) ج(ال يمكن اللجوء إلى الفقرة      : الرد على السؤال الرابع   
من ذات المادة تقـضي بأنـه إذا كانـت          ) أ( عضوا، وذلك ألن الفقرة      28بانتخاب اعضاء ليصبح العدد   
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ء، يؤجل ملؤهـا إلـى أول اجتمـاع         أي ستة أعضا  ..الحاالت الشاغرة في اللجنة التنفيذية تقل عن الثلث       
  .للمجلس الوطني الفلسطيني

عضوا يجب أن تستمر بالعمل     ) 14(وهذا يعني، وفقا للمصادر، أن اللجنة التنفيذية بعدد اعضائها الحالي           
  .دون أي زيادة حتى انعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني

هو أنه ال بـد مـن توجيـه         " ع الحضور من يستطي "التفسير القانوني لعبارة    : الرد على السؤال الخامس   
وال يجوز االكتفاء بدعوة اعضاء المجلس الـوطني        . الدعوات لجميع األعضاء والقادرين على الحضور     

  .في محافظة رام اهللا والبيرة
عن أن الهدف من استكمال عباس للجنة التنفيذية هو تثبيـت أحمـد قريـع               " الشرق"المصادر كشفت لـ    

فت اعضاء في اللجنة التنفيذية، وهـم يـشاركون حاليـا فـي اجتماعاتهـا               وصائب عريقات وصالح رأ   
ويصوتون على قراراتها دون أن يكونوا اعضاء فيها، وانتخاب عضو رابع يحل محل المرحـوم إميـل                 
جرجوعي لم يتم التوافق على اسمه بعد، علما أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي اتخذ قرار دعوة المجلـس                  

  ..!د كان غير مكتمل النصاب، وزاد فيه المراقبون من الحضور على اعضاء اللجنةالوطني لالنعقا
وتضيف المصادر أن الجبهة الشعبية ترفض رفضا قاطعا تثبيت عضوية صالح رأفت في اللجنة التنفيذية               

 )فـدا (في اللجنة، وال يجـوز تمثيـل        ) فدا(ذلك أن عبد ربه يمثل       ..ما لم تتم تنحية ياسر عبد ربه منها       
وفي هذه الحالة ستصر الجبهـة الديمقراطيـة        . بعضو ثان إال في حالة تمثيل الجبهة الشعبية بعضو ثان         

  .على معاملتها بالمثل
رسالة عباس للزعنون، تضيف المصادر، حملها موفد خاص عمل على مساومة رئيس المجلس الوطني              

ام األساسي لمنظمة التحريـر الفلـسطينية،       الفلسطيني من أجل تنفيذه طلبات اللجنة التنفيذية المخالفة للنظ        
هل الرئيس عباس واللجنة التنفيذية جادون في مبادرة الحوار مـع حمـاس أم              "فرد عليه الزعنون قائال     

وهنا سأله الزعنون إن كنتم جادين، فكيف تريدون خرق اتفاق القاهرة، الذي            . ؟ فأجاب الموفد بالتأكيد   ..ال
على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني باالنتخاب، وإعادة بنـاء          هو أحد اساسات المبادرة، وينص      

  !؟..وتفعيل منظمة التحرير
 30/7/2008الشرق القطرية 

  
  عدم تمثيل القدومي لفلسطين في مؤتمر وزراء خارجية عدم االنحيازإيران يطلب من عباس .10

فلسطينية زيارة رسمية يعتزم القيام     أجل فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ال         :عمان
أقدم القدومي على هذه الخطوة منعـا إلحـراج          و .بها لطهران لفترة تتراوح بين أسبوعين وثالثة أسابيع       

القيادة اإليرانية التي رحبت به باعتباره ضيفا كبيرا على القيادة والشعب اإليرانيين، وذلك بعد أن تلقـت                 
السلطة الفلسطينية تفيد بأن وفد فلسطين لمؤتمر وزراء خارجيـة          رسالة رسمية من محمود عباس رئيس       

دول عدم االنحياز يشكل برئاسة رياض المالكي وزير اإلعالم، وزير الشؤون الخارجية بالوكالـة فـي                
كما وجه عباس رسالة مماثلة     . حكومة فياض، وعضوية رياض منصور ممثل فلسطين لدى األمم المتحدة         

  .لكوبا
  .ترأس القدومي الوفد الفلسطيني للمؤتمر الذي تستضيفه طهرانوكان مقررا أن ي

 30/7/2008الشرق القطرية 
  

  السلطة ترفض تأجيل أي من قضايا الحل النهائي: عريقات .11
 صـائب عريقـات     . د  أن شرف الهور أ ،غزة نقالً عن مراسلها في    30/7/2008القدس العربي   ذكرت  

قد أمس الثالثاء عملية الهدم التي نفذتها قوات االحـتالل          رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير انت      
ألحد منازل مدينة القدس االثنين الماضي، وأكد أن عملية الهدم تشكل تطـورا خطيـرا جـدا بالنـسبة                   
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ورفض عريقات المتواجد حالياً في واشنطن إلجراء اجتماعات فلسطينية أمريكية إسرائيلية            .للفلسطينيين
وصف المفاوضات التي يستعد الطـاقم الفلـسطيني        ) صوت فلسطين (طينية الرسمية   ثالثية لإلذاعة الفلس  

ـ    .المفاوض إلجرائها اليوم األربعاء في واشنطن بحضور أمريكي إسرائيلي بأنها حاسمة            أن  ىولفـت إل
 .بوقف النشاطات االستيطانية فـي الـضفة والقـدس   " إسرائيل"اإلدارة األمريكية ال تعمل من أجل إلزام        

ريقات أن يتم تجنيب أي من قضايا الحل النهائي خالل االجتماع الثالثي الذي ستـشارك فيـه                 ورفض ع 
 .وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني وقال هذا أمر مرفوض بالنسبة للفلسطينيين جملـة وتفـصيال              

 القـدس    الموقف الفلسطيني القاضي بتضمين مدينة القدس في حلول السالم، وقال إن           ىوأكد عريقات عل  
 وال يمكن فصل الحديث بـشأنها عـن         1967عام  " إسرائيل"جزء من األراضي الفلسطينية التي احتلتها       

وأضاف أيضاً إما االتفاق     .قضايا المستوطنات والالجئين والحدود والدولة المستقلة وغيرها من القضايا          
منـذ بدايـة هـذه    " لإسـرائي "علي كل شيء أو عدم االتفاق علي أي شيء وهو أمر متفق عليـه مـع          

  .المفاوضات
 اً دبلوماسـي اً مـصدر إلى أن جو معكرون    ،واشنطن نقالً عن مراسلها في    30/7/2008السفير  وأشارت  
ـ اً  فلسطيني ولمرت االخير عن تضاؤل فرص السالم      رئيس الوزراء اإلسرائيلي أ   ان موقف   " السفير"قال ل

، ال سيما في هذه االشـهر       "ستراتيجي بالتفاوض ملتزم بموقفه اال  "، لكن الطرف الفلسطيني     "غير مساعد "
 ١٩واالراضي الفلسطينية بـين     " إسرائيل"االخيرة الصعبة قبل نهاية العام، كاشفا ان رايس ستتوجه الى           

كـل  "وأكد المصدر ان الفلسطينيين يفاوضون على قاعدة .  المقبل لمتابعة المفاوضاتأغسطس/  آب ٢٠و
  .  قضايا الوضع النهائي، ال سيما مصير القدس المحتلة،ولن يقبلوا بتأجيل" شيء او الشيء

ان الوفد الفلسطيني التقى امس ايضا مستشار االمن القومي في البيت االبيض سـتيفان              " السفير"وعلمت  
  . هادلي ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق االدنى ديفيد ولش

  
   وشك اإلفالس وفياض يستغيث بالبنك الدوليى علالسلطة .12

قال مسؤولون فلسطينيون ان السلطة الفلسطينية تواجه أزمة ماليـة حـادة،             : زهير اندراوس  -ناصرة  ال
 حافة اإلفالس، فيمـا تقـدم رئـيس الـوزراء          ىبسبب عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها، وانها تقف عل        

ن دوالر وذلـك     مليو 120الفلسطيني سالم فياض امس الثالثاء للبنك الدولي بطلب مساعدة عاجلة بقيمة            
واوضـح   . ما افاد احد المقربين مـن فيـاض     ىللمساعدة في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، عل       

ونقلت صـحيفة جيـروزاليم      .المسؤول ان فياض طلب مساعدة عاجلة من صندوق ودائع البنك الدولي          
 150ألكثـر مـن      يوليو   /بوست عن مسؤولين قولهم ان السلطة غير قادرة علي دفع رواتب شهر تموز            

وكشف المـسؤول    .ألف موظف، وانها قد ترغم علي إقفال بعض المؤسسات بسبب األزمة المالية الحادة            
ـ     1.6ان العجز في موازنة السلطة خالل الشهور الستة الماضية ارتفع من              مليـاري   ى مليـار دوالر ال

  . تف بتعهداتها الماليةوعبر مسؤولون فلسطينيون عن صدمتهم الن غالبية الدول العربية لم .دوالر
  30/7/2008القدس العربي 

  
  تتعامل مع الضفة كمشاع استيطاني" إسرائيل: " الداخليلحوارل ؤيد مبادر عباسي فياض .13

أكـد أن    الفلسطيني   سالم فياض، رئيس الوزراء   .  د  أن القدسمن   30/7/2008األيام الفلسطينية   ذكرت  
، وتستمر فـي تـصعيدها العـسكري        "مشاع استيطاني "تل أبيب تواصل التعامل مع الضفة الغربية كـ         

ما يجري فعلياً على األرض من ممارسات استيطانية يومية تتصاعد وتيرتها بـشكل             "وقال إن   ". الخطير"
غير مسبوق، خاصة منذ أنابوليس، إنما يقوض إمكانية تحقيق الحل، ويضعف مصداقية هذه العملية أمام               

باإلفراج عن كافة المحتجزين    "روج من األزمة الداخلية االخيرة يتمثل       واعتبر أن الخ   ".الشعب الفلسطيني 
فوراً، وفتح كافة المؤسسات، وإعادة ممتلكاتها، والشروع في تشكيل لجنة تحقيق من مؤسـسات حقـوق                
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اإلنسان ورجال قانون محايدين إلظهار الحقيقة، ووضع حد لهذا التدهور، وبما يوفر األجواء إلنهاء حالة               
ل الخطيرة وفقاً لمبادرة الرئيس للحوار على أساس االلتزام بتنفيذ المبادرة اليمنية التي تبنتها القمة               االنفصا
 خـضوري بمدينـة     -وقال في كلمة له في تخريج الفوج األول من جامعة فلـسطين التقنيـة                ".العربية

ل بكل قوة، وبأقصى مـا      طولكرم، إنه انطالقاً من ذلك ومن أجل حماية مستقبل الحل والسالم، فإننا نعم            
بوقف االستيطان، ومخططات بناء الجدار، وجنباً إلى جنـب         " إسرائيل"نملك من إمكانيات لضمان إلزام      

إضافة إلى ذلك، نشجع وندعم كل      . فإننا نعمل على توفير كل مقومات الصمود والبقاء على هذه األرض          
أن المدخل الطبيعي والسليم    "واعتبر   . والجدار المبادرات الشعبية السلمية والفاعلة في مناهضة االستيطان      

للتغلب على المخاطر التي تواجه قضيتنا يتمثل في وضع حد فوري لالنقسام واالنفصال الذي يعاني منه                
وفي هذا السياق كانت مبادرة الرئيس محمود عباس الستعادة هذه الوحـدة، واسـتنهاض              "، وقال   "الوطن

التي تسعى، مستفيدة من االنفصال، لتحويل الضفة الغربية إلى         " ائيلإسر"طاقات شعبنا لوضع حد لسياسة      
مشاع لمخططاتها االستيطانية واألمنية، واإلبقاء في الوقت ذاته على العقوبات الجماعية والحصار المشدد             

  ".وغير المشروع على شعبنا في قطاع غزة
 سالم فياض أدان     إلى أن  مراد ياسين  ،طولكرم نقالً عن مراسلها في    30/7/2008الحياة الجديدة   ولفتت  

حادث االنفجار في غزة كما والممارسات التي قامت بها حماس ضد المؤسسات والرموز والشخـصيات               
 . الوطنية

  
   يعتقل فلسطينية عضو في مجلس قروي ويمدد توقيف النائبة منى منصوراالحتالل .14

تالل أقدمت على اعتقال عضو مجلـس        كشف مركز حقوقي فلسطيني النقاب، عن أن قوات االح         :رام اهللا 
وعبر مركز   ).28/7( قروي قرية شقبا، سهيلة شلش أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة مساء االثنين              

 .أحرار لدراسات األسرى عن استنكاره لعمليات االعتقال المتكرر للنساء الفلسطينيات في اآلونة األخيرة            
 اعتقال أعضاء المجالس البلدية والقروية، بدأت تـزداد فـي           إن ظاهرة : وقال فؤاد الخفش مدير المركز    

اآلونة األخيرة، فخالل هذا الشهر تم اعتقال عضو مجلس بلدي نابلس خلود المصري ، كما تـم اقتحـام              
 ماجدة فضه عضو مجلس بلدي نابلس من اجل اعتقالها، واآلن يتم اعتقال السيدة سهيله شـلش،                 .منزل د 

  .صغار وزوجهالتترك خلفها أوالدها ال
 8وفي ذات السياق أكد الخفش تمديد توقيف اعتقال النائب في المجلس التشريعي، منى منـصور لمـدة                  

وقال الخفش إنه تم نقل النائب منصور إلى سجن هشارون للنساء، وأن معنوياتها عاليـه وتطالـب                  .أيام
رى من كال الطرفين واللجـوء    الشعب الفلسطيني في الضفة القطاع بالتمسك والوحدة وإطالق سراح األس         

وطالب الخفش المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان بضرورة التدخل من اجـل             .إلى لغة الحوار  
  .إيقاف معاناة األسيرات وذويهم

   29/7/2008 قدس برس
  

  بعد فض مهرجان نسائي" التحرير"مواجهات بين أمن السلطة وناشطي : الخليل .15
 ماهر الجعبري، إن األجهزة األمنيـة الفلـسطينية منعـت           .د" حزب التحرير " قال الناطق باسم     :الخليل

، داخل إحدى قاعات مدينة الخليـل       "ذكرى هدم الخالفة اإلسالمية   "الحزب من إقامة مهرجان نسائي في       
اليوم الثالثاء، وفي أعقاب ذلك نظّمت المشاركات في المهرجان بعد منعهن من دخول قاعة المهرجـان                

اج في شارع السالم بالخليل، إالّ أن األجهزة األمنية الفلسطينية حاولـت تفريـق المـسيرة                مسيرة احتج 
بالقوة، واعتدت على النساء، وحدث اشتباك باأليدي بين األجهزة األمنية ومناصري حزب التحرير الذين              

  .قدموا لمؤازرة النساء
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ـ    الخليل؛ أوضح في تصريح خاص لــ       في األحداث التي شهدتها     " تحقيق نزيه "وبينما طالب الجعبري ب
كان أعلن عن سلسة من الفعاليات قبل نحو أسبوعين، منها تنظـيم مـؤتمرات              "، أن الحزب    "قدس برس "

ومسيرات عامة إحياء لذكرى هدم دولة الخالفة التي تحّل في الثامن والعشرين من رجب، وذلك لتـذكير                 
د عن هذا الفـرض العظـيم، واستنهاضـاً لهمـم           المسلمين بالخالفة، ووجوب العمل لها، وحرمة القعو      

  .، كما قال"المسلمين واستنصاراً بأهل القوة منهم
  .واتهم الجعبري، األجهزة األمنية في الخليل، بمالحقته وأنها حاولت اختطافه مرتين

، من جهته؛ قال العميد ركن سميح الصيفي، قائد أمن السلطة بمنطقة الخليل، إن منع نشاط حزب التحرير                
بعد أن وردت معلومات استخبارية مؤكدة حول نية بعض الجهات المعاديـة للـسلطة بـالتخطيط                "جاء  

، وفق  "الستغالل مسيرات وتجمعات حزب التحرير في ذكرى هدم الخالفة على كافة الشعوب اإلسالمية            
ثيـري  م"وكشف الصيفي النقاب عن قيام األجهزة األمنية باعتقال نحو عشرين ممـن سـماهم               . تعبيره
، مشدداً  "مطلوب لألجهزة األمنية بتهمة إثارة الشغب     "، وبأن الناطق باسم الحزب ماهر الجعبري        "الشغب

ال يوجد أحد فوق القانون، وكل من شارك في إثارة الشغب تم اعتقاله وستتم مالحقة الفـارين                 "على أنه   
  . ، حسب وصفه"منهم

  29/7/2008 قدس برس
  

 الجزيرة نت في الضفة الغربيةاألمن الوقائي يعتقل مراسل  .16
اعتقلت قوات تابعة لجهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية مراسل الجزيرة نت عوض الرجـوب فـي                 

وعلـم مراسـل     .مكتبه ببلدة دورة في مدينة الخليل، دون أن تعرف الخلفيات القانونية لـذلك اإلجـراء              
ز األمن الوقائي اقتحموا مكتب الزميـل        من عناصر جها   40 و 30الجزيرة نت في قطاع غزة أن ما بين         

وأضاف المراسل أنه تـم اقتيـاد        .الرجوب وصادروا جهازي حاسوب ومجموعة من األوراق والملفات       
الرجوب إلى مقر األمن الوقائي بالخليل، مشيرا إلى أن عملية التوقيف تمت في وقت كان الرجوب فيـه                  

عتقاالت التي تستهدف الصحفيين الفلـسطينيين فـي        بصدد إجراء االتصاالت إلنجاز تقرير عن حملة اال       
 .الضفة والقطاع

  30/7/2008 الجزيرة نت
  

  ال عالقة بين زيارة وفد حماس للقاهرة ودعوة عباس للحوار: الزهار .17
، ومـن الناصـرة، زهيـر        أشرف الهـور   ،غزة عن مراسليها من     30/7/2008القدس العربي   ذكرت  

 أمس الثالثاء في حديث مع القدس العربـي          قال في حركة حماس   محمود الزهار القيادي     .أندراوس أن د  
وأشار إلى . "ال عالقة بين زيارة وفد حماس الذي غادر الثالثاء إلى القاهرة وبين دعوة أبو مازن للحوار              "

وأكد الزهار أن حماس لم تتلقـى        .أن وفد حركته سيناقش قضايا سابقة، جرى بحثها مع القيادة المصرية          
 .ن القيادة المصرية خالل األيام التي أعقبت حديث الرئيس عباس عن انطـالق الحـوار              أي اتصاالت م  

 موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركـة ال   .وبين أن زيارة وفد حركته الذي سيرأسه د       
ئـة،  وذكر أن لقاءات وفد حماس في القاهرة مرتبطة بالملفات القديمة وهي التهد         . عالقة له بدعوة الحوار   

لكنه أكد أنه في حـال      . ومعبر رفح، وملف الجندي شليط، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس ليس على الجدول            
  .تم طرح موضوع الحوار على وفد حماس فإن الوفد سيستمع للحديث وسينقل المقترحات لقيادة حماس

، ألنه يأتي في ظـل      وعلمت القدس العربي من مصادر مطلعة أن لقاء اليوم سيكون هاماً وحساساً للغاية            
توتر خفي في العالقات بين الطرفين، أي بين حماس ومصر، وذلك على خلفية رفض حماس التجـاوب                 

 حول إطالق سراح شليط، فضال      "إسرائيل"مع المقترح المصري بالمفاوضات غير المباشرة بين حماس و        
ن المصرية، وفي مقدمتهم    عن اشتراط حماس فتح معبر رفح وإطالق سراح ثالثة من معتقليها في السجو            
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القائد الميداني أيمن نوفل، وهو من قادة كتائب القسام، الذين ما زالوا محتجزين في السجون المـصرية                 
  .منذ اقتحام معبر رفح قبل عدة أشهر ودخول مئات آالف الفلسطينيين إلى مصر

ت بين الطرفين هـو التوجـه       وقالت المصادر المطلعة لـ القدس العربي إن ما زاد الطين بلّة في العالقا            
المتنامي في األوساط القيادية لحركة حماس، التي تدفع باتجاه سحب ملف شليط من مصر، وهو األمـر                 
الذي أزعج السلطات المصرية، واعتبرته خطا أحمر، إذ انه يفقدها آخر أوراقها السياسية في الموضوع               

 العربي أن اللقاء اليـوم األربعـاء سـيكون          وأضافت المصادر في سياق حديثها لـ القدس       .الفلسطيني  
حاسماً لجهة استئناف التفاوض حول شليط بوساطة مصرية، أو بقاء ذلك معلّقا إلى أجل غيـر مـسمي،                  
وهو ما قد يفسح المجال لدخول دول أخرى على خط الوساطة والتفاوض، كانت تنتظر على أحـر مـن                   

  .الجمر فشل الوساطة المصرية
سرائيلي إلدخال وسيط آخر، أشارت المصادر إلى وجود تملمـل إسـرائيلي وعـدم              وحول االستعداد اإل  

رضى من األداء المصري، وأن سحب الملف من مصر، بات مطروحـاً هـو اآلخـر علـى األجنـدة                    
  .اإلسرائيلية
ورداً على سؤال حول ما إذا كانـت حمـاس           أنه :من غزة  29/7/2008وكالة معاً اإلخبارية    وأضافت  

المفـروض وفقـا لالنتخابـات      : " قال الزهار  ،رات االخيرة الجراء حسم مدني في القطاع      تستغل التفجي 
 واالنقالب الذي حصل هو انقالب علـى        ،التشريعية وتشكيل حكومة الوحدة أن تدير حماس غزة والضفة        

حماس التي تمثل الشرعية وليس انقالباً عليهم، وماكينة الكذب استطاعت ان تصور أن حمـاس انقلبـت                 
أمـا  , حماس يجب ان تدير كافة المؤسسات المدنية كالوزارات والعسكرية        : "وتابع قائال  ". الشرعية على

  ".المؤسسات المدنية الخاصة فإن كانت ال تعمل بمهنية فمنعها ضرورة مدنية ووطنية
ـ                 ن وحول اإلجراءات األخيرة في قطاع غزة والتي تقوم بها األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالـة م

لو تـم توجيـه الـسؤال       " قال الزهار انه     ،اعتقاالت ومصادرة مؤسسات أهلية واالستيالء على ممتلكاتها      
  ".لوزارة الداخلية والنائب العام بغزة لتم التأكيد على انها إجراءات قانونية

عندما يقوم ناد رياضي مثال بتجميع بعض الناس للتحضير لتفجيرات فيصبح هذا النـادي غيـر                : "وقال
وعن االسـتيالء علـى الممتلكـات        ".هني فبالتالي منع هذه المجموعات تصبح ضرورة وطنية ومدنية        م

هذا الكالم تحصيل حاصل وعنـدما يتحـدث        : "ومصادرتها ومطالبة نواب من حماس باتباع القانون قال       
وزارة الداخلية  النائب حول اتباع القانون فإن هذا ال يعني ان ما تم ليس وفق القانون وعندما يتم مساءلة                  

والنائب العام فإنهم سيؤكدون ان ما يجري له مستند قانوني ومن يثبت ان له ضلع بالتفجيرات التي ادت                  
  ".الغيتاالت سيسري عليه القانون

 جهـازاً   17كان بالسابق   : "وحول تدخل عناصر من القسام باالعتقاالت ومصادرة بعض المؤسسات قال         
االن القسام مرابط على الحدود ويقوم باعتقال من        .. فة الغربية فما لزومها   أمنياً وهناك حاليا بحرية بالض    

  ".يسلم نفسه لالحتالل واذا كانوا شاركوا فقد شاركوا ضد جهات خارجة عن القانون
 يضم، و إلى القاهرة أمسوصل  من حركة حماساًوفد أن :من القاهرة 30/7/2008 الحياة ونشرت
و هاشم ومن دمشق موسى أبو مرزوق ومحمد نصر للقاء رئيس من غزة القيادي جمال أبالوفد 

إن " الحياة"وقال ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان لـ . المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان اليوم
أجندة الوفد في مصر تتناول قضايا مهمة عدة، وهي صفقة تبادل األسرى والتفجيرات التي جرت في "

 العدائية للسلطة في الضفة الغربية ضد كوادر حماس ومؤسساتها، وتشغيل غزة أخيراً، والممارسات
  ". معبر رفح، والتهدئة

الحركة لم تتسلم حتى اآلن الرد اإلسرائيلي على قائمة "وفي ما يتعلق بصفقة تبادل األسرى، أوضح أن 
الموقف اإلسرائيلي في إذا استمر "، محذراً من أنه " أسيراً فلسطينيا451ًاألسماء التي أرسلناها وتضم 

  ".الكرة في الملعب اإلسرائيلي"واعتبر ". عدم تجاوبه فإننا سنعود لنطالب باإلفراج عن ألف أسير
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يحاول االختفاء وراء الموقف "وقال إنه . وشكك حمدان في مدى جدية الرئيس عباس في دعوته للحوار
وأتحدى أن ...  على المشاركة في الحوارالمصري الداعي إلى الحوار الذي نقدره، لكنه ال يملك القدرة

ملتزم باألجندة األميركية التي تضع فيتو على الحوار والمصالحة، وتفرض "واتهم عباس بأنه ". يفعل ذلك
لذلك هو ال يملك القدرة على المشاركة ... عليه ضرورة التنسيق األمني مع إسرائيل واستهداف المقاومة

كة فتح بأنه ضالع في تفجيرات غزة، لكنه دعا إلى عدم استباق األحداث، واتهم تياراً في حر". في الحوار
  ".العالم كله سيرى األدلة"مكتفياً بالقول إن 

أنه " الشرق االوسط" لـاً ذكر مطلعاً فلسطينياًمصدرأن : غزة من 30/7/2008 الشرق األوسط ونقلت
س عباس حول بدء الحوار الوطني رغم نفي حماس أن تكون زيارة وفدها على عالقة بتصريحات الرئي

وأضاف المصدر أن الطرف المصري ابلغ . فوراً، أن الوفد سيبحث مع المصريين مسألة توسيع الحوار
مستقلة  وتابع القول أن شخصيات فلسطينية. حماس أن لقاءات وفدها ستهتم بقضية الحوار الوطني

تهم من أن عدم تحرك القاهرة اتصلت خالل اليومين الماضيين بمسؤولين مصريين كبار وحذر
قطاع يمكن أن يقود الى مواجهات والواألطراف العربية العاجل لوضع حد للتوترات األخيرة في الضفة 

وأشار المصدر الى أنه رغم صعوبة الحديث عن تفاؤل ازاء فرص حدوث . أكثر دموية بين الجانبين
خيرة، إال أن هناك احساسا لدى الجانبين انطالقة جدية في جهود الحوار بسبب تداعيات األحداث اال

وتوقع المصدر أن يعرض المصريون عدداً من . بضرورة وقف التدهور الحاصل في العالقات بينهما
الصيغ التوافقية التي طرحت في اآلونة األخيرة من بعض الشخصيات الفلسطينية وتشكل حال للخالف 

  .يما فكرة حكومة توافق وطنيعلى الشروط التي يضعها الجانبان لبدء الحوار، س
واكد المصدر أن وفد حماس يحمل تحذيراً غير مباشر إلسرائيل من مغبة عدم وفائها باستحقاقات اتفاق 
التهدئة سيما الحديث عن تلكؤ إسرائيل بالسماح بإدخال المواد حسب الجدول المتفق عليه في اتفاق 

  .التهدئة
  

  تشريعي حول اإلعتقاالت في غزة فُهم خطًأس لجنة الرقابة في اليموقف رئ: الزهار .18
 محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس لــ القـدس العربـي ان               .قال د :  أشرف الهور  -غزة  

موقف أحد أعضاء كتلة حماس البرلمانية من عملية االعتقاالت التي طالت أعضاء من حركة فتح عقـب                 
ب حماس أن تكون االعتقاالت وفق القانون ال تعنـي          وقال الزهار مطالبة نوا    .تفجيرات غزة فهمت خطأ   

. وأضاف كل اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية كانـت قانونيـة          . أن ما حصل كان عكس القانون     
وأشار الزهار إلى أنه في حال تمت مساءلة وزارة الداخلية والنائب العام في غزة فإنهم سيؤكدون أن كل                  

  .ما حدث كان له سند قانوني
كان رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، يحيى العبادسة وهو قيادي في حماس طالب فـي بيـان      و

للجنته السلطة التنفيذية بـ الوقف الفوري لجميع القرارات واإلجراءات المخالفة للقانون، مشددا على أنه              
  .ال يجوز إغالق الجمعيات والمؤسسات األهلية إال وفق إجراءات قانونية صحيحة

  30/7/2008القدس العربي 
  

  وأعوانه إذا استمرت االعتقاالت ضد االحتالل الغربية  في الضفة  ثالثةحماس تلوح بانتفاضة .19
مـن  "حذر الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في مؤتمر صحافي في غزة إن حركته تحذر                : رام اهللا 

تؤكد أن استمرار ذلك لن يـؤدي إال  التداعيات المترتبة على استمرار االعتقاالت وتصاعدها في الضفة و     
وذكر ابو زهري أن عدد المعتقلين من أبناء حماس         ". إلى انتفاضة جديدة ضد االحتالل ووكالئه األمنيين      
أسرى محررين، وعلماء وأئمـة     " معتقالً من بينهم     150منذ بدء هذا األسبوع في الضفة الغربية زاد عن          
  ".  وطالبية هذا إضافة إلى المئات من المعتقلين السابقينمساجد ومدرسون وطلبة وأعضاء مجالس محلية
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 عبـد الـستار     .لم يقف األمر عند هذا الحد بل تعداه إلى اعتقال رموز وطنية وسياسية مثل د              "وقال إنه   
، وتحدث عـن    )"أفرج عنه مساء االثنين   (قاسم الذي يعد احد الرموز السياسية البارزة في الضفة الغربية           

رة من المساجد والمؤسسات والمكاتب والتي كان آخرها مكتـب النائـب فـي المجلـس                دهم أعداد كبي  
إلى جانب تـورط التيـار      ) في الضفة (استمرار االعتقاالت   "واعتبر أن   . التشريعي الشيخ حامد البيتاوي   

  ". المنفلت في جريمة مجزرة غزة قد وجه ضربة كبيرة لجهود المصالحة الفلسطينية
  30/7/2008البيان اإلماراتية  

  
  وتدين جرائم التفجيرات واالعتقاالت السياسية في غزة م اعتصاما اليسار تنظّىقو .20

أدانت قوى اليسار الفلسطيني وهي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب          :  أشرف الهور  -غزة  
ة، وأكدت  خالل اعتصام في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة التفجيرات التي وقعت في مدينة غز              

رفضها لكافة أشكال االنقسام الداخلي الفلسطينية، وذكرت أن االعتقاالت عمل مدان والشعب الفلـسطيني              
  .هو الخاسر األوحد من ورائها 

 وقالت نحن في قوى اليـسار       .وأعلنت قوى اليسار في بيان لها إدانتها لما وصفته بـ جرائم التفجيرات           
رات األخيرة التي استهدفت أخوة وقيادات مناضلة ومواطنين أبريـاء          الفلسطيني ندين وبشدة جرائم التفجي    

 بـ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتسم بالحيادية والشفافية فـي عملهـا لتحديـد       وطالبت .وممتلكات خاصة 
 .المسؤوليات وإعالن النتائج للشعب وتقديم الجناة للمحاكمة إلنزال أقصى العقوبات بحقهم 

  30/7/2008القدس العربي 
  

  مصر تستدعو الفصائل كل على حدا الستبيان وجهة نظرها حول الحوار: نائب عن فتح .21
أكد برلماني فلسطيني من حركة فتح أن مصر ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية :  أشرف الهور-غزة 

ة كل وقال أحمد أبو هولي لـ القدس العربي ستدعو مصر الفصائل الفلسطيني. خالل األيام القليلة القادمة
على حدا، لالستماع لوجهة نظرها حول موضوع إنهاء االنقسام والمصالحة الوطنية، وكيفية البدء في 

وأوضح أبو هولي أن . الحوار، وإنهاء االنقالب في غزة، الفتاً إلى أن هذه الجلسات ستكون استنباطية
كل التنظيمات حركة فتح ترحب بأجراء حوارات في مصر سواء فردية أو بشكل جماعي بمشاركة 

وأوضح أن حركة فتح ستطالب بأن يتم خالل الحوار االتفاق على برنامج سياسي يرفع . الفلسطينية
  .الحصار عن غزة، وال يجلب الحصار للضفة، ويتعامل مع القضايا المعقدة في المفاوضات
ى ما كانت عليه وأكد النائب عن فتح خالل حديثه مع القدس العربي أن حركته تطالب بعودة األوضاع إل

وطالب في الوقت ذاته بـ تحديد سقف زمني . من أجل إنجاح الحوار) يقصد سيطرة حماس(في غزة 
  . للحوار 

  30/7/2008القدس العربي 
  

   والشعبية تطالب باجتماع عربيإلى فتح صفحة جديدة في العالقات الداخليةأبو عمرو يدعو  .22
وطالب أبو عمر في تصريح صحافي تلقت  .فحة الماضيدعا النائب المستقل زياد أبو عمرو إلى طي ص

القدس العربي نسخة منه إلى فتح صفحة جديدة في العالقات الداخلية الفلسطينية تقوم على وحدة األرض 
  .والشعب، وتحشد كافة الطاقات الفلسطينية إلنهاء الحصار والعدوان واالحتالل

مق حالة االنقسام ويغذي نزعات الفتنة والكراهية وأشار أبو عمر إلي أن استمرار الوضع الراهن سيع
وأضح أن التجربة الفلسطينية أثبتت أنه ليس بمقدور طرف فلسطيني بمفرده االستحواذ على . والعنف

ودعا أبو عمرو قادة فتح وحماس والفصائل الفلسطينية إلى الجلوس سوياً على . السلطة وإقصاء اآلخرين
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وطالبهم أيضاً بـ االلتزام بميثاق . التي تعاني منها العالقات الوطنيةالفور لوضع حد لحالة التدهور 
  .شرف يقوم على نبذ العنف كوسيلة لتسوية الخالفات الداخلية واعتماد الحوار لحل هذه الخالفات

كذلك دعا ناطق باسم الجبهة الشعبية وزراء الخارجية العرب إلى عقد اجتماع عاجل لوضع كافة 
أمام مسؤولياتها ولتنفيذ قرار القمة العربية بالشروع في الحوار الوطني الفلسطيني األطراف المعنية 

  .الشامل إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة
  30/7/2008القدس العربي 

  
  بالكامل ال تقبل المساومة" االحتالل"إزالة : ملوح يرفض تصريحات أولمرت .23

ب األمين العام للجبهة الشعبية في تصريح صـحفي         أعلن عضو عبد الرحيم ملوح نائ     :  د ب أ   -رام اهللا   
مكتوب امس رفضه للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت واستبعد فيهـا               

إن قضية إزالة   "وقال العضو ملوح     .التوصل إلى اتفاق سالم يتضمن حل قضية القدس بحلول نهاية العام          
عن كامل األرض الفلسطينية والعربية المحتلة، مسألة ال تقبل المساومة،          االحتالل اإلسرائيلي بكل أشكاله     

القدس باعتبارها جزء ال يتجزأ من األرض       "وأضاف أن    ".وكفلتها الشرعية الدولية بقراراتها ذات الصلة     
، 194المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين المستقلة، وكذلك حق الالجئين بالعودة لديارهم وفقاً للقرار األممي              

إن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية واالجتماعية،      "وتابع ملوح يقول     ".ال يخضعان للمساومة أو التأجيل    
يرفضون تجزئة حقوقنا الوطنية بالحرية واالستقالل والعودة ، كما يرفضون في نفس الوقت أي اتفـاق                

  ".لعدوانيةعلى صيغ ضارة ، تفضي إلى بقاء االحتالل وتشريع ممارساته االستيطانية وا
  30/7/2008الدستور األردنية 

  
   من الشعبية بتهمة الضلوع في اغتيال زئيفيمحكمة إسرائيلية تدين أسيراً .24

 فـي الجبهـة الـشعبية     قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن محكمة إسرائيلية أدانت ناشطاً       : د ب أ   -غزة  
وذكـرت  .  قبل حوالي سبع سـنوات     بتهمة الضلوع في اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي        

اتهمت األسير مجدي الريماوي بتجنيـد منفـذي        "المصادر أن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في القدس        
عملية االغتيال وتزويدهم باألسلحة والمعلومات والوسائل األخرى قبل أن يرسلهم لتنفيذ العملية في أحـد               

ضلوعه في نشاطات متعلقـة بهجمـات ضـد إسـرائيل،           كما أدانت المحكمة الريماوي ل     ".فنادق القدس 
وطلبت النيابة العامة اإلسرائيلية مـن المحكمـة أن         . ومحاولة التخطيط لقتل شخصيات إسرائيلية أخرى     
وكان الجيش اإلسرائيلي قد اختطف الريماوي ضمن       . تصدر بحقه عقوبات بالسجن المؤبد بشكل تراكمي      

، واعتقل أيضا خاللها األمين العام للجبهة الـشعبية         2006ار  حملة شنها على سجن أريحا في منتصف آذ       
  .أحمد سعدات وعددا من أعضاء الجبهة المتهمين بقتل الوزير زئيفي

  30/7/2008الدستور األردنية 
  

 لحوار الوطنيعباس لالجبهة الديمقراطية ترحب بدعوة  .25
ة الرئيس محمود عباس للحوار رحبت الجبهة الديمقراطية بدعو: عبد القادر فارس - غزة، رام اهللا 

وأكدت الجبهة، في بيان . الوطني، وبالرعاية المصرية لهذا الحوار، ودعت جميع القوى النجاحه
 .أصدرته، أمس، على ضرورة وقف كل أشكال االعتقال السياسي واالعتداء على المؤسسات الوطنية

ينية محايدة بأحداث غزة األخيرة، ودعت الى توفير أجواء مالئمة للحوار، بتشكيل لجنة تحقيق فلسط
وشددت على ضرورة وقف كل أشكال االعتقاالت السياسية، واطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين، 

  .ووقف االعتداءات على المؤسسات الوطنية والجمعيات األهلية في قطاع غزة
  30/7/2008عكاظ 
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  بعبوة" فتح"إصابة مسؤول عسكري في : مخيم عين الحلوة .26

تعرض أحد مسؤولي حركة فتح في مخيم عين الحلوة مساء امس لمحاولة اغتيال في انفجارعبوة               : داصي
ناسفة في الجهة الجنوبية للمخيم، ما ادى الى اصابته بجروح متوسطة في وجهه وفقدانه احدى عينيه نقل                 

لـشهير  والمسؤول المستهدف هو طـالل محمـد سـليم ا         . على أثرها الى مركز لبيب الطبي في صيدا       
، وهو مسؤول موقع المغارة التابع الحدى الوحدات العسكرية في كتيبة شهداء شـاتيال فـي                "األردني"بـ

علـى  " الحاج طـالل  "وذكرت مصادر أمنية أن العبوة فجرت السلكياً عن بعد لحظة مرور            . حركة فتح 
مؤدية الى مقبـرة    مقربة منها حيث كان يمارس هواية رياضة المشي كعادته كل يوم على طريق ترابية               

درب السيم جنوب المخيم ومعه اثنان من مرافقيه كانا على مسافة قريبة منه، لكنهمـا لـم يـصابا فـي                     
 .االنفجار

  30/7/2008المستقبل 
  

  في مخيم عين الحلوة تبحث أوضاع المخيم مع الوزيرة الحريري " القوى اإلسالمية" .27
وزيرة التربية والتعليم العالي بهية       مخيم عين الحلوة   القوى االسالمية الفلسطينية في   زار وفد من    : صيدا

الشيخ عبد اهللا الحالق ومسؤول حركة حماس في منطقة صيدا ابـو              الوفد     تقدم ،الحريري في مجدليون  
وجرى خالل اللقاء البحث في األوضاع على صعيد المخيم وال سيما في ظل الحادث األمني               . أحمد فضل 

  .الذي شهده قبل أسبوع
  30/7/2008قبل المست

  
 في انفجار بغزة واستشهاد طفل بالضفة الغربيةمن القسام جرحى خمسة  .28

أصيب خمسة من أعضاء القسام بجروح جراء انفجار غامض وقع في أحد مراكز التدريب : وكاالت
وأفاد مراسل الجزيرة في القطاع وائل الدحدوح أن  .الرئيسية في خان يونس جنوبي قطاع غزة

ئب القسام أصيبا بجروح بالغة جراء ذلك االنفجار الذي وصفته مصادر أمنية فلسطينية عنصرين من كتا
وفي الضفة الغربية استشهد طفل في العاشرة من عمره برصاص االحتالل اإلسرائيلي أثناء . بالقوي

 . مظاهرات ضد الجدار الفاصل في قرية نعلين بالضفة الغربية
  30/7/2008 الجزيرة نت

  
   تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في الخريف المقبلالعمل مع الموساد وتؤكد تُقر بليفني .29

وزيرة الخارجيـة    أن   برهوم جرايسي نقالً عن مراسلها     ،الناصرة من 30/7/2008الغد االردنية   ذكرت  
وقالـت  . االسرائيلية تسيبي ليفني قالت بأن حكومة جديدة ستشكل في اسرائيل في موسم الخريف المقبل             

انه اذا ترأست الحكومة الجديدة فانها ستعمل على تغيير طريقـة الحكـم             "ة مع صوت اسرائيل     في مقابل 
وأضافت إنها ستهزم رئـيس الحكومـة الحاليـة إيهـود            ".واعادة االنتخابات المباشرة لرئاسة الوزراء    

 بعد أقل من شهرين، في حين ذكـرت       " كديما"أولمرت، في حال قرر المنافسة مجددا على رئاسة حزب          
وقالـت   .مصادر حزبية أن طاقم مستشاري رئيس الحكومة السابق أريئيل شارون، بدأ العمل مع ليفنـي              

ليس لدي شيء ضـد     "ليفني، إنها تستبعد أن يقرر أولمرت ترشيح نفسه مجدا لرئاسة الحزب، واضافت،             
دال رئـيس   ، من أجـل اسـتب     "كديما"أولمرت، إنني مشغولة اآلن في دفع العملية التي بدأت داخل حزب            

  .شريك في هذه العملية) أولمرت(الحكومة، وهو 
ليفني أقرت علنا امس بأنها كانت تعمل في إلى أن القدس المحتلة  من 30/7/2008الحياة وأشارت 

خدمت أربع سنوات "، وقالت إلذاعة الجيش االسرائيلي )موساد(صفوف جهاز االستخبارات االسرائيلية 
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ورداً على سؤال الستيضاح المهمات  ".ريبية وتوليت مهمات في الخارجوتابعت دورات تد. في الموساد
غادرت الموساد عندما تزوجت ألنني : "التي قامت بها، رفضت ليفني اعطاء اي تفاصيل، واكتفت بالقول

  ".لم أعد استطيع ان اعيش هذا النمط من الحياة
  

  ةجدار للفصل في المدين يحذر من سيطرة حماس على القدس الشرقية ويطالب بإقامة بيريز .30
إن "نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز امس قولـه            :  د ب أ   -القدس المحتلة   

الوضع في القدس بات يشكل قضية أمنية في اآلونة األخيرة ويجب مواجهة هذه القضية من خالل إقامـة    
من جهة وإفساح المجـال أمـام الـسكان         يجب تحقيق الفصل    "وأعتبر أنه   ".سور وجسر على حد سواء    

وحذر بيريز من أن حركة حماس      ". الفلسطينيين بالعيش في المدينة من جهة أخرى تجنبا لتفجر األوضاع         
وأكـد  ". ما يبعث الرعب في صـفوف الـسكان       "تسيطر بشكل تدريجي على الشارع العربي في القدس         
". خالل التوعية وبناء الثقة على المدى البعيـد       من  "ضرورة تحسين العالقات بين السكان اليهود والعرب        

وجاءت تصريحات الرئيس اإلسرائيلي خالل زيارته منزل عائلة شرطي من حرس الحدود يدعى دافيـد               
شيركي قتل جراء إطالق نار من قبل مسلح فلسطيني قرب باب األسباط في البلدة القديمة من القدس قبل                  

  .حوالي أسبوعين
  30/7/2008الدستور األردنية 

  
   آالف وحدة بالقدس المحتلة6 استيطاني جديد لبناء مشروع .31

جنوب " ب"تستعد حكومة االحتالل اإلسرائيلي لطرح مشروع بناء في مستوطنة كيدار : القدس المحتلة
وسيتم طرح اإلعالن في " معاليه ادوميم"شرقي القدس المحتلة، والواقعة ضمن تجمع مستوطنات 

 وحدة استيطانية في 6000أغسطس وسيتضمن مشروع البناء أكبر من / بآاألسبوع األول من شهر 
تمهيداً لضم ذلك " معاليه ادوميم"، وذلك بهدف استكمال الحزام االستيطاني لتجمع "كيدار"المستوطنة 

وقال معهد البحوث التطبيقية  .التجمع بالكامل لحدود المدينة عقب استكمال عملية بناء الجدار الفاصل
إن دولة االحتالل تسعى لتكثيف البناء االستيطاني داخل حدود مدينة : ي بيت لحم في تقرير لهف" اريج"

القدس وحولها، وذلك ضمن مخطط أكبر يهدف الى تحويلها الى ميتروبولتين، أو ما يطلق اإلسرائيليون 
 ."القدس الكبرى"عليها 

 30/7/2008الشرق القطرية 
  

  "حماس"ة أولمرت على إبرام صفقة لتبادل األسرى مع  أمني إسرائيلي يقلّل من قدرمسؤول .32
استبعد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن يكون في وسع الحكومة الحالية في إسرائيل : الناصرة

في ظل األزمة السياسية الداخلية التي تعيشها واحتمال تنحي أو تنحية رئيسها إيهود أولمرت بسبب 
ادل أسرى مع حماس، أو التصديق على قائمة األسرى الذين تطالب شبهات الفساد، إقرار صفقة تب

  .  الحركة اإلسالمية باإلفراج عنهم مقابل إطالق سراح الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت
حكومة تمكنت بشق األنفس من المصادقة على صفقة "وقال المصدر إن مصر و حماس تدركان جيداً أن 

لن تكون قادرة على إقرار صفقة أكثر تعقيداً مع حماس، ولذلك فإنه ) اللبناني" حزب اهللا"مع (أبسط بكثير 
وأشار إلى صعوبة أخرى في إقرار الحكومة اإلسرائيلية صفقة ". من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق

موساد مئير التبادل مع حماس تتمثل في معارضة رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين ورئيس جهاز 
طالق سراح أسرى فلسطينيين دينوا بتنفيذ وتخطيط عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، على رغم أن داغان إ

  .األول مستعد إلطالق عدد محدود منهم شرط إبعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة
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المعايير اإلسرائيلية إلطالق " تليين"أن أولمرت مستعد للموافقة على " هآرتس"إلى ذلك، أفادت صحيفة 
سراح أسرى فلسطينيين ممن دينوا بقتل إسرائيليين على نحو يتيح إلسرائيل الموافقة على عدد آخر من 

ووفقاً لمصدر سياسي إسرائيلي رفيع، . أسماء األسرى في قائمة حماس التي نقلتها مصر إلى إسرائيل
 يريد في المقابل أن لكنه"فإن أولمرت يعتقد أنه ما زال لدى إسرائيل هامش ليونة حيال قائمة األسرى 

من الوزن "تتمثل في تنازل الحركة عن قسم من األسماء الواردة في القائمة " يرى ليونة في موقف حماس
  ".الثقيل

وطلب أولمرت من نائبه األول حاييم رامون أن تعقد اللجنة الوزارية لتحديد معايير إطالق سراح أسرى 
  .المعايير" تليين"فلسطينيين التي يرأسها اجتماعا لبحث 

  30/7/2008الحياة 
 

   اإليرانية في رصد الصواريخ"سرائيلإ"أمريكا تساعد :  يلتقي تشيني وغيتسباراك .33
اتهم وزيـر الـدفاع    :  ابراهيم حميدي  ، نقالً عن مراسلها     القدس المحتلة من   30/7/2008 الحياة   أوردت

اللبناني، معربـاً عـن     " حزب اهللا "ليح  االسرائيلي ايهود باراك خالل زيارته الواليات المتحدة سورية بتس        
وجاء في بيان لوزارة الدفاع االسرائيلية في القدس المحتلـة أن           . قلقه من ازدياد القوة العسكرية للحزب     

نالحظ، بخيبة أمل كبيرة، أن عدد الصواريخ       : "باراك قال خالل لقائه نائب الرئيس األميركي ديك تشيني        
 السنتين الماضيتين، وربما ازداد ثالث مـرات، كمـا ازداد مـدى             التي يملكها حزب اهللا تضاعف خالل     

وقال باراك الذي وصل االثنين الى الواليات        ".الصواريخ، وكل ذلك بمساعدة وثيقة ومستمرة من سورية       
 1701اسرائيل تتابع باستمرار انتهاكـات القـرار        "المتحدة والتقى ايضاً وزير الدفاع روبرت غيتس إن         

، "األمن، وبلغت هذه االنتهاكات مستوى يهدد التوازن الهشّ بين القـوى فـي لبنـان   الصادر عن مجلس  
  ".تعتبر أن في ذلك خطراً حقيقياً وجدياً"مشيراً الى أن الدولة العبرية 

الواليات المتحدة اثنـاء لقائـه      طالب   ايهود باراك    أن: القدس من 30/7/2008الشرق األوسط   ونقلت  
واكد باراك لوزير الـدفاع      .ار العسكري ضد ايران بسبب برنامجها النووي      غيتس، بعدم التخلي عن الخي    

ان البرنـامج   "واضاف  ". وجوب مواصلة السياسة التي تقضي بابقاء كل الخيارات مطروحة        "االميركي،  
النووي االيراني يشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم اجمع، وما زلنا نؤيد وجوب تشديد العقوبات               

 ية والمالية على االيرانييناالقتصاد
باراك قال ان الواليات المتحدة ستربط قريبـا اسـرائيل          أن  واشنطن   من 30/7/2008 رويترز   وذكرت

بنظامين متقدمين لرصد الصواريخ وذلك على سبيل الحيطة في مواجهة أي هجوم مستقبلي من جانـب                
يان أيضا مباحثات متقدمة بـشأن تحـديث        يتس ان البلدين المتحالفين يجر    غوقال باراك بعد لقائه      .إيران

 لكنهما يختلفان بشأن ما اذا كـان ينبغـي ان يتـضمن             2-الدرع االسرائيلية للصواريخ الذاتية الدفع ارو     
تتفقـان فـي    "وقال باراك للصحفيين ان الحكومتين االسرائيلية واألمريكية         .صاروخا اعتراضيا أمريكيا  

لكننا قد ال نتفـق فـي كـل تفـصيلة مـن             ... ى مائدة البحث    رؤية الحاجة الى إبقاء كل الخيارات عل      
  ."التفاصيل

  
   تكيل المديح للمصريين في وقف تهريب األسلحة بمساعدة أمريكيةأبيبتل  .34

 اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس الثالثاء إنه فـي          "معاريف"قالت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة
منـذ  :  جهاز األمن طرحت معطيات تشكل مفاجـأة ايجابيـة  المداوالت التي جرت األسبوع الماضي في    

دخلت التهدئة حيز التنفيذ مع حماس، قبل نحو شهرين، كشفت قوات األمن المصرية عن عشرات األنفاق                
والنتيجة، حسب آخر تقديرات المخابرات اإلسرائيلية، منذ بداية التهدئة         . التي استخدمت لتهريب الذخيرة   

وقال المراسل العـسكري للـصحيفة       . لدي حماس في القطاع زيادة ذات أهمية       لم يزدد مخزون الذخيرة   
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عمير راببورت، اعتمادا علي مصادر أمنية وصفها بالمطلعة في تل أبيب إن النجـاح المـصري فـي                  
اكتشاف األنفاق هو نتيجة تصميم ودافعية، وكذا المساعدة التي يتلقونها في إطار اتفاق التهدئة، من سالح                

  .األمريكي، الذي يوفر معلومات فنية ومعدات هندسية خاصةالهندسة 
وتابعت الصحيفة اإلسرائيلية قائلة إن سببا آخر لعدم زيادة مخزون الذخيرة في القطاع بشكل كبير هو أن                 
لحماس مصلحة في تثبيت تهدئة طويلة وهي تخشي من أن يؤدي تهريب كميات كبيـرة مـن الـسالح                   

  .اذير إلنهاء التهدئةبإسرائيل إلي أن تبحث عن مع
 بأنه اغلب الظن، قامت حماس بتهريب كميات هائلة         "معاريف"وتعتقد محافل أمنية إسرائيلية، كما أفادت       

من السالح والذخيرة قبل التهدئة، بحيث أنه في الفترة الحالية ال توجد حاجة حقيقية لـذلك، علـي حـد                    
  .تعبيرها

  30/7/2008القدس العربي 
 

   هدم مخيم شعفاط في القدس المحتلة وتوزيع أهله على أحياء أخرىحزب الليكود ينوي .35
كشفت مصادر في حزب الليكود عن مخطط سياسي جديد يقضي بهدم مخيم :  نظير مجلي- تل أبيب

 بيوت سكنية حديثة تقام في حي شعفاط لالجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتوطين اهله في
ويقضي هذا المخطط بإقامة صندوق خاص بهذا المشروع، لتوطين الالجئين . أو عدة أحياء في المدينة

وسحب المخيم من صالحيات ومسؤولية وكالة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة، وتعويضهم في 
  . اليهودي من المدينةتوفير الخدمات بنفس القيمة والمقدار القائمين في الشق 

ويأتي هذا المخطط بغية دمج سكان القدس الشرقية المحتلة مع سكان المنطقة الغربية اليهود وتعزيز 
الحياة المشتركة لليهود والعرب في المدينة المقدسة، وبشكل عملي يعني تخليد االحتالل االسرائيلي لها 

  .ووقف المظاهر التي تبدو فيها المدينة مدينتين
 30/7/2008رق األوسط الش

 
   تستخدم الليزر العتراض صواريخ القسام"إسرائيل" .36

ذكرت صحيفة جروزاليم بوست االسرائيلية أن الجيش االسرائيلي بدأ استخدام نظام الليزر   :محمد بشير
 .قادر على اعتراض صواريخ القسام والكشف عن المتفجرات المزروعة على الحدود مع قطاع غزة

إنه مع استخدام هذا النظام، فلم نعد في " الى مسؤول في وزارة الدفاع االسرائيلية قوله ونسبت الصحيفة
  .حاجة اآلن إلرسال الجنود عبر الحدود البطال مفعول القنابل والمتفجرات

  30/7/2008عكاظ 
 

  48 تقر قانونا يتيح سحب مواطنة فلسطينيين من أراضي الكنيست .37
رائيلي، امس، نهائياً قانونا خاصا يتيح سحب المواطنة من مواطنين  أقرت الكنيست االس: وفا–الناصرة 

ووفق القانون تمنح للمحاكم صالحيات  ".خرق الوالء للدولة" تحت مسمى 48فلسطينيين داخل أراضي 
سحب المواطنة بناء لطلب وزير الداخلية، وبموافقة خطية من المستشار القضائي للحكومة، ويمنح 

ر الداخلية الحق في تقديم طلب سحب المواطنة ممن ُأتهم، وليس بالضرورة ٌأدين، القانون الجديد وزي
أوالمساعدة، " عمل أرهابي"بالقيام بما يسمى " خرق الوالء"ويعرف القانون ". خرق الوالء للدولة"بـ

 أوالعضوية في تنظيم ارهابي والخيانة والتجسس، كما ينص القانون على" عمل ارهابي"أوتقديم دعم لـ
ايران، وأفعانستان، ولبنان، : التي حددها القانون وهي" دولة معادية"سحب مواطنة من يحمل جنسية 

 .وليبيا، وسوريا، والعراق، وباكستان، واليمن، وقطاع غزة
  30/7/2008الحياة الجديدة 
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   تقّر تشكيل هيئة األمن القومي"إسرائيل" .38

 األمن القومي التي ستحل مكان مجلـس االمـن          أقرت الكنسيت مساء امس، وبشكل نهائي، تشكيل هيئة       
  . القومي كهيئة اركانية لعمل الحكومة ورئيسها في مواضيع االمن والسياسة الخارجية

وقد اتخذ القرار بتشكيل هذه الهيئة في اعقاب توصيات لجنة فينوغراد، وكواحدة من عبر حرب لبنـان                 
  .الثانية

عن اعداد مداوالت الحكومة ولجانها وعرض البدائل السياسية        وبين مهام هذه الهيئة، ان تكون المسؤولة        
المختلفة ومهامها، ومتابعة تنفيذ القرارات في الحكومة ولجانها، في كل ما يتعلق بالشأن السياسي والشأن               

كما ان هذه الهيئة ستشرف على اعداد التقويم السنوي والتقـويم متعـدد الـسنوات للوضـعين                  . األمني
  . ي وتحت ميزانية الخارجية والدفاعالسياسي واألمن

  30/7/2008السفير   
    

  !دراجات هوائية لتدريب الجنود:  بعد هزيمتها في لبنان"إسرائيل" .39
برهنـت أن الجنـود      األخيرة علـى لبنـان       ، أمس، أن التحقيقات في الحرب     "معاريف"ذكرت صحيفة   

، ولذلك فإن الذراع    "حزب اهللا " في مواجهة    اإلسرائيليين لم يتمتعوا بقدرات بدنية جيدة مما أضعف قتالهم        
البري في الجيش اإلسرائيلي قرر شراء المئات من الدراجات الهوائية لتنويع التـدريب فـي الوحـدات،      

  .وحتى ال يتعب الجنود قبل بلوغ غايتهم
جـرى  إلى أن رئيس دائرة القدرة القتالية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال آفي مويال أ            " معاريف"وأشارت  

. عشرات الفحوص وتوصل إلى استنتاج بأن الدراجات الهوائية تساعد في تمرين عضالت مختلفة للجنود             
وقد تبنى قائد الذراع البري توصيات الدائرة، حيث اشترى الجيش مؤخرا دراجات هوائية بحوالى مليون               

ـ  "وقال مسؤول عن معسكر تدريب للقدرات البدنية في الجيش إن           . شيكل وف ترسـل إلـى     الدراجات س
قواعد التدريب الخاصة بوحدات النخبة، فالتدريب على الدراجات في مسارات ترابية يحسن من تحمـل               

  ". القلب والرئة
  30/7/2008السفير 

  
  ألف منزل فلسطيني في القدس15 عن تهديد االحتالل بهدم الكشف .40

لطات االحتالل بهدم أكثر من كشف عضو الكنيست حنا سويد، النقاب عن تهديد س:  وفا-القدس المحتلة 
ولفت إلى أن من  . ألف منزل في مدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، وحجج وذرائع أخرى15

شأن ممارسات االحتالل في القدس المحتلة، زيادة التوتر، ألن السكان سيدافعون عن بقائهم ووجودهم 
أعرب مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس من جهته و .بقوة وشراسة، حيث لم يبق أمامهم إال الصمود

حاتم عبد القادر عن خشيته من اقدام سلطات االحتالل على عملية هدم المنازل التي ما زال اصحابها 
ن عدد السكان أ أشار من جهة أخرى إلىو. يخوضون معارك قضائية مع ما يسمى ببلدية القدس

 هذه مبيناً أن.  الف نسمة75 مقابل 2007عام  ولغاية 1967 الف نسمة منذ عام 200المقدسيين زاد 
 فيما بلغ ، آالف بيت10 الف وحدة سكنية تم استصدار رخص لبناء 60لى بناء إالزيادة بحاجة طبيعية 

 بدعوى عدم 5000 ألف مسكن هدم االحتالل منها حتى اآلن 20عدد المساكن المشيدة بدون تراخيص 
المنازل التي تم استصدار تراخيص لبنائها بعد معارك عدد  وبين من جهة أخرى أن .وجود تراخيص

  .منزل 4000  بلغقضائية طويلة مع سلطات االحتالل
  30/7/2008الحياة الجديدة 
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  يحذر من خطر حقيقي يهدد المسجد األقصىالتميمي .41
مس من الخطر الحقيقي الذي يهدد المسجد أ الشيخ تيسير التميمي حذر:  محمد جمال-القدس المحتلة 

ألقصى من جراء الحفريات المستمرة تحت أساساته وفتح األنفاق أسفله وإقامة الكُنُس اليهودية بالقرب ا
منه، إضافة إلى هدم جميع المباني اإلسالمية المالصقة له والمجاورة لحائط البراق، واقتحام الجماعات 

فيه، مذكراً الجميع بأن أي اليهودية المتطرفة له في الوقت الذي يمنع فيه المسلمون دخوله والصالة 
  .مساس بالمسجد األقصى سيؤدي إلى تفجير الموقف مما ينذر بنتائج وآثار ال تحمد عقباها

  30/7/2008الشرق القطرية 
  

  برصاص االحتالل في تظاهرة نعلين ضد الجدار  20وإصابة أكثر من   طفلاستشهاد .42
خالل مواجهات في قرية نعلين غربي  برصاص قوات االحتالل فلسطينياستشهد طفل : رامي دعيبس

 فيما أصيب أكثر من عشرين مواطنا آخر جراء إطالق النار والقنابل الغازية من قبل جنود ،رام اهللا
  .االحتالل تجاه المواطنين الفلسطينيين

  29/7/2008 48عرب
  

   لالحتالل في نابلس تتسبب بخسائر قدرت بثالثة ماليين دوالر اعتداءات .43
سرائيلية في مدينة نابلس وأطلقت قنابل دخان وقنابل صوتية داخل مجمع إ توغلت قوات :ءوكاالت االنبا

قدر أصحاب المجمع الذي يعد من أكبر معارض المفروشات قد و .تجاري ما أدى إلى احتراقه بالكامل
  .في المدينة خسائرهم بنحو ثالثة ماليين دوالر

  30/7/2008الدستور األردنية 
  

   يوم100صورة شريط اطالق النار على معتقل فلسطيني بالسجن  على والد مالحكم .44
حكمت محكمة سجن عوفر العسكرية اإلسرائيلية، على والد الفتاة التي صورت واقعة : حسن عبد الحليم

 .ين قرب رام اهللا، بالسجن لمدة مئة يومع وهو مقيد من بلدة بلفلسطينيإطالق النار على معتقل 
  30/7/2008 48عرب

  
  في رام اهللا عن وثيقة الشرف بين الكتل الطالبية بالجامعات والمعاهدناإلعال .45

مس، عن وثيقة الشرف التي توصلت إليها أ أعلن مركز الدراسات والتطبيقات التربوية : وفا–رام اهللا 
محمد شاهين عميد . واعتبر د .ووقعتها الكتل الطالبية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي في فلسطين

ون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة، أن اإلعالن عن هذه الوثيقة يعتبر ميالد عهد جديد في التربية شؤ
الوطنية، مؤكدا على رفض كل أشكال التعصب والتحزب حفاظا على المؤسسات والطلبة، شاكرا كل من 

  .ساهم في إنجاز هذه الوثيقة
  30/7/2008الحياة الجديدة 

  
 اًشهيد 122إلى من المرضى  غزة  شهداء الحصار علىارتفاع .46

أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد مواطنين مريضين جراء منعهما من السفر للخارج لتلقي :  وفا-غزة 
 يرفع عدد المرضى الذين قضوا جراء  مما.العالج الالزم نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة

  .اً غالبيتهم من األطفال والنساءشهيد 122الحصار إلى 
  30/7/2008لحياة الجديدة ا
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   بنصف فتحة إلستقبال قادة حماس  األردنيةباب المخابرات: القدس العربي .47
 ال يشكل قرار السلطات المرجعية االردنية فتح الباب قليال امام حركة حماس النجـاز تفاهمـات                 :عمان

اعيات المـشهد الـسياسي     مرحلية مع قادتها وقابلة للتطور مستقبال مفاجأة من العيار الثقيل في سياق تد            
واالمني والداخلي في االردن فالباب المفتوح نصف فتحة االن تحرك باالتجاه االيجابي نحو حماس بعدما               

  .حصل تطورين مهمين
التطور االول تمثل في تجاح الحكومة االردنية في السيطرة المطلقة علي المشهد االنتخابي المحلي عبـر                

اح الموالي لحماس في الحركة االسالمية وحصل في الثـاني ترتيـب            مسارين تم في االول اخضاع الجن     
 ربع عـدد مقاعـد      ىمضاد لخطة كانت مفترضة لكي يسيطر االسالميون وبينهم مناصرون لحماس عل          

  .مجلس النواب االردني علي االقل
نـواب  وفي هذا السياق خرج االسالميون تماما من لعبة البرلمان وفازوا بستة مقاعد فقط في مجلـس ال                

وخسروا مقاعدهم في اهم معاقلهم االمر الذي اعتبره المراقبون نتيجة طبيعية لتكتيك الحكومة االنتخـابي          
الذي استهدف االسالميين بوضوح تام في عهد حكومة معروف البخيت بعدما اعلن االخير بـان حركـة               

  .نحماس اختطفت جبهة العمل االسالمي الذراع الحزبية لجماعة االخوان المسلمي
التطور الثاني الحاصل هو ان حماس وتحديدا قيادتها في الخارج لم تستطع فعال فـي اطـار المواجهـة                   

ـ                 ىالباطنية مع السلطات االردنية تحسين موقفها وموقعها وشروطها بل لم تتمكن من فرض بصماتها عل
خوان المسلمين  واقع االنتخابات وحوصرت في حرب سياسية شرسة المجموعة الموالية لها داخل اطر اال            

  .وجبهة العمل االسالمي فيما كانت الحكومة االردنية شرسة في هذا االتجاه
وفي السياق يبدو ان الزعيم السياسي في حركة حماس خالد مشعل اعترف في اتصاالت ولقاءات مغلقـة                 

فـي  بعضها مع سياسيين اردنيين وبعضها االخر مع مسؤولين رفيعي المستوي بان احد نشطاء الحركة               
  .سورية حاول فعال وفي خطوة فردية قبل نحو عامين تهريب السالح داخل االردن

وكانت عمان قد اعتبرت دوما مثل هذا االعتراف الذي لحقه اعتذار في الكواليس بمثابة شرط اساسـي                 
  .الستئناف الحوار مع حركة حماس

مل االسـالمي ومعهـا مطـبخ       هذه التطورات وبعد ارتباك الصف االسالمي الداخلي وانشغال جبهة الع         
االخوان في سلسلة ال متناهية من االنقسامات الداخلية واطفاء نيران الفرقة ساهمت بـشكل جـدي فـي                  
تحقيق افضلية للحكومة االردنية او في الواقع للدولة االردنية في مواجهة حركة حماس وحلفائها الـذين                

  .ضعفت عزيمتهم االن داخل جماعة االخوان المسلمين
فة لذلك لعبت عناصر سياسية واقليمية دورها في السياق فاالنفتاح االردني المفاجيء والعلنـي قبـل                اضا

 حركة حماس تزامن مع زيارة سبقها بالكثير من المجامالت لطهران وزير الخارجية الدكتور              ىيومين عل 
لعالقات االردنيـة   صالح الدين البشير الذي يأمل عبر التوقف في محطة طهران بتحقيق اختراقات تدفع ا             

  .االيرانية نحو تفاهمات او علي االقل اتصاالت من طراز الحد االدني
 وحماس والتفاهمات التي تجري بـين الطـرفين عبـر           "سرائيلإ "ومن الواضح ان اتصاالت التهدئة بين     

ـ          ىالعنوان المصري خطوة ساهمت هي االخر       ى في استرخاء صانع القرار االردني قليال وتـشجيعه عل
 الحركة عـن بعـد ال       "سرائيلإ"مة نوع من االتصال مع حركة حماس الن هذا االتصال فيما تفاوض             اقا

  . السياسة االردنيةىيشكل عبئا عل
 العمل  ىومن الواضح ايضا ان لعب ايران بالحسابات االقليمية السياسية الضيقة نتج عنه حراك في مستو              

هي قبل يومين بلقاء مميز قد يعقبه انفراجات موازية         السياسي عند قادة حماس وهو الحراك نفسه الذي انت        
جمع القيادي في حركة حماس محمد نزال اضافة لنخبة من قادة جبهة العمل االسالمي بمدير المخابرات                

  .العامة في االردن الجنرال محمد الذهبي
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ت حماس ومـسؤولي    هذا اللقاء لم يكن نادرا في الواقع فقد سبقته اتصاالت في اكثر من مناسبة بين قنوا               
  .االمن االردني لكن الجديد في االمر هو االعالن عن اللقاء وحضور ممثلي جبهة العمل له بهدف التفاهم

 السلطات االردنية وفي اطار اعتبـارات وتطـورات مفهومـة           ، الشكل التالي  ىوبالتالي يصبح االمر عل   
ن باهتمام بالغ عن موطأ قدم لهم في        لقادة حركة حماس الباحثو   ) نصف فتحة (قررت تحريك الباب بمقدار     

  .الساحة االردنية أمال في تخفيف التشدد تجاههم وايقاف حالة خنقهم ومالحقة نشاطاتهم
وبشكل ملموس تقول السلطة في االردن االن ضمنيا بانها مستعدة لنصف الفتحة فـي البـاب والرخـاء                  

.. عتبر اهم ساحة لحماس بعـد فلـسطين       القبضة المتشددة ضد انصار حماس في الساحة االردنية التي ت         
العبوا من خاللنا وليس    (مقابل ذلك وبشكل ملموس ايضا تقول السلطة وقد سمع قادة حماس ذلك مباشرة              

  ).من وراء ظهرنا
 مساحة االنفراج بقرار من المؤسسة االردنية بعـدما         ىاذا حماس وفي االستخالص الختامي حصلت عل      

 االردني بفرض هذه المساحة مستخدمة الورقة الرابحة الوحيـدة بـين            فشلت وفقا لحسابات صانع القرار    
  .يديها وهي كوادر وجماهير وحضور جبهة العمل االسالمي

ومن هنا يمكن قراءة اللقاء المهم في مقر المخابرات العامة االردنية علي اساس انه محـصلة النتـصار                  
اسي الذي اغلق الباب تماما في وجـه حمـاس          واضح لالرادة االمنية االردنية او للتصور االردني السي       

  .وضايقها ولم يخضع لضغوطها الداخلية
السلطات في االردن ال تخفي هدفها االستراتيجي وهو السماح لحماس باالستثمار السياسي والشعبي فـي               

حسين الساحة االردنية لكن وفقا الصول وقواعد اللعبة التي كانت معتمدة في الماضي ايام الملك الراحل ال               
بن طالل وليس وفقا الصول وقواعد واشتراطات اي وضع لحركة حماس بعـد فوزهـا الكاسـح فـي                   

  .انتخابات التشريع وسيطرتها المطلقة علي قطاع غزة
ويتقليم اظافر االخوان المسلمين بعد االنتخابات البرلمانية االخيرة وباشغالهم في قـضاياهم وانقـساماتهم              

تعـالوا  ..  قادتهـا  ى والجلوس مع حركة حماس وطرح السؤال التالي علاصبحت الفرصة مواتية للعودة   
ـ         .. ما الذي تريدونه ؟     .. نستأنف الحوار     حركـة   ىهذا السؤال شكل بنية االنفتاح االردني االخيـر عل

حماس وهو سؤال سمعه خالد مشعل واخرون في قيادة حماس اكثروا من االتصاالت الهاتفيـة مـؤخرا                 
  .ل والوسطاءواكثروا من المراسي

وبالتالي وبالنتيجة يمكن القول بان لقاء الجنرال الذهبي قبل يومين يتـوج عمليـا نجـاح االسـتراتيجية                  
االردنية في االستعداد للعودة للعب مع حركة حماس لكن بشروط اردنية وبعدما تاكدت ادق دوائر القرار                

ادات اسالمية محلية حاولت او فكـرت       االردنية بان هوامش المناورة تقلصت تماما في عمان عند اي قي          
  . وضع االخوان المسلمين في االردنىفي استعارة انتصارات حماس االنتخابية والميدانية السقاطها عل

والن هذا الهاجس االردني االمني االردني السياسي انتهي تماما بعدما تحول قادة جبهة العمل االسـالمي         
الن ذلك حصل تماما بعد اخر انتخابات       .. قاء ومنعا للسقوط التام    الب ى الهثين وراء السلطة حفاظا عل     ىال

عامة في االردن اصبحت الفرصة مواتية امام قادة حماس مثل محمد نزال لكي يستمع امام قادة اخـوان                  
محليين مثل الشيخ حمزة منصور الهم مسؤول امني اردني وهو يؤكد ان الدولة االردنية ليـست ضـد                  

  .وبانها تمثل نصف الشعب الفلسطيني وبانها واقع موضوعيحماس وتعترف بوجودها 
 30/7/2008القدس العربي 

  
  "االسرى االربعة" بشأن "اسرائيل"ال اتفاقية مكتوبة مع : جودة .48

ناصر جودة انه ال األردني  كشف وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال : نيفين عبد الهادي-عمان 
الذين رحلوا قبل عام من " االسرى االربعة"االردنية واالسرائيلية بشأن يوجد اتفاقية مكتوبة بين الحكومة 

 الى سجن قفقفا، وان االمر مجرد تفاهمات شفهية من ضمنها اتصاالت هاتفية، مؤكدا انه ال "اسرائيل"
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 شهرا او ان يتم اطالق سراحهم اذا ما تم اطالق سراح اسرى بذات 18اتفاقية تنص ان يكملوا مدة الـ
لكن هناك تفاهما نحن ملتزمون به مثلما نتوقع ان "صفات والتهم الموجهة اليهم، مستطردا بقوله الموا

 مع ممثلي وسائل االعالم في دار رئاسة ، امس،ونفى جودة خالل لقائه الدوري ".يلتزم به الطرف اآلخر
حة ومكثفة ادت الوزراء، ان يكون االفراج عن االسرى االربعة صفقة، انما هي جهود دبلوماسية واض

وردا على سؤال حول لقاء مدير المخابرات العامة الفريق محمد . الى تفاهم نتج عنه نقلهم الى االردن
نعم التقى مع نواب حزب جبهة العمل : الذهبي بقيادات من االخوان المسلمين وحماس قال جودة

  .االسالمي لكن ال معلومات لدي عن لقائه مع قيادات لحركة حماس
 30/7/2008ر األردنية الدستو

 
   يتواصل هاتفياً مع فلسطينلبنان .49

أعلنت وزارة االتصاالت اللبنانية عن وصل التخابر الدولي المباشر مع دولة فلسطين عبر : بيروت
اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين في لبنان وفي األراضي "وأبلغت الوزارة  . الخاص بها970الرمز 

 ليرة 600إمكانهم االتصال المباشر في ما بينهم، علماً ان سعر الدقيقة محدد بـالفلسطينية، انه اصبح في 
إطالقاً رسمياً سيتم لهذه الخدمة بالتعاون مع السلطات الفلسطينية "، مشيرة الى أن " ليال400ًنهاراً وبـ

  ."المعنية
  30/7/2008الحياة 

  
  موم فلسطينوع غزةعن رفح وفك حصار معبر  عربية برئاسة الحص لفتح لجنة .50

، مؤتمرا "المؤتمر العام لالحزاب العربية"، و" االسالمي–المؤتمر القومي " و"المؤتمر القومي العربي"عقد 
صحافيا في مقر نقابة الصحافة، تم خالله االعالن عن تأسيس اللجنة العربية من اجل فتح معبر رفح 

 وكان من بين حضور المؤتمر. وفك الحصار عن غزة وعموم فلسطين برئاسة الرئيس سليم الحص
رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية علي الشيخ عمار، عضو  نقيب الصحافة محمد البعلبكي،

ان "واكد البعلبكي . ممثل حماس في لبنان اسامة حمدانوالمكتب السياسي لحزب اهللا حسن حدرج، 
 الذي يقوم به العدو االسرائيلي ضد الحصار الذي يفرضه العدو االسرائيلي على غزة ينم عن مدى الظلم

ثم كانت كلمة الحص وصف فيها الحصار باللئيم، معتبرا ان هذا الحصار هو في . "اخواتنا في فلسطين
 عاما على ٦٠بعد ": وقال. مقام التحدي للوجود الفلسطيني في الصميم الذي اصبح صمودهم اسطوريا

، من القضاء "اسرائيل"شرق االوسط بال منازع وهي قيام الكيان الصهيوني لم تستطع أعتى قوة في ال
على شيء يسمى مقاومة فلسطينية، هذه المقاومة التي ال تزال تنشط حتى في االرض المحتلة وتعلن عن 

ان هذا الصمود االسطوري هو بداية النصر، هذا الصمود المبني على . نفسها حتى في االراضي المحتلة
ان هذا ": أضاف . "لفلسطينيين حول قضية واحدة هي قضية الوجودتطلع معين هو الذي يجمع بين ا

التحدي يجب ان يرفع ويجابه ليس من الجانب الفلسطيني وحده وانما من جانب العرب اجمعين، هذه 
المبادرة القائمة اليوم، هي مبادرة مطلوبة في هذه المرحلة، ولذلك نناشد الفلسطينيين العمل على رأب 

م ألنهم يواجهون حالة محتدمة الى حد ما تنذر بأوخم العواقب، ال سيما وان هناك من الصدع في ما بينه
وعي مصلحتهم وما يخطط لهم "ودعا الفلسطينيين الى . "يحركها، واالصابع العدوة وراءها بينة وواضحة

العربية ثم تال االمين العام لمؤتمر االحزاب . "وما يترتب عليهم لمواجهة االخطار التي تهدد مصيرهم
اعادة احكام اغالق المعبر بجدار فصل عربي يذكر لالسف بجدار "عبد العزيز السيد، بيانا اشار فيه الى 

الفصل الذي اقامه ويقيمه االحتالل الصهيوني في القدس والضفة الغربية، ويقيمه االحتالل االميركي في 
. " في اوقات محددة وحاالت معدودةمدن العراق، وال تفتح بوابات هذا الجدار من الجانب المصري اال

واعلن المبادرة الى اتخاذ جميع الخطوات للعمل على اداء الواجب الشعبي العربي لفتح المعبر ورفع 
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 آب، يوما ١٠الحصار عن القطاع، معلنا ان اي خطوة في هذا االتجاه هي ان يكون يوم الجمعة في 
اع غزة وعموم فلسطين، وذلك من خالل عربيا وعالميا لفتح معبر غزة ورفع الحصار عن قط

اعتصامات ومسيرات واجتماعات وندوات ومواقف في المنابر الثقافية واالعالمية، داعية كل الوسائل 
. االعالمية المكتوبة والمسموعة والمرئية، العربية والعالمية الى تخصيص برامج خاصة في هذا االتجاه

سائل الى رئيس جمهورية مصر العربية والى االمين العام اما الخطوة الثانية فهي توجيه ر": وتابع
لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر االسالمي واالتحاد االوروبي واالمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم 
ازاء المحاصرين في غزة وعموم فلسطين، باالضافة الى تشكيل وفود تحمل هذا المطلب المحدد الى كل 

ي ذلك خطوات الحقة تتحدد وفق ما تقتضيه الضرورة والواجب حتى يتم فتح وسوف تل. جهة معنية
  . "المعبر ورفع الحصار

  30/7/2008السفير 
  

   مواطناً تجنسوا إسرائيليين  14إسقاط الجنسية عن : مصر .51
كشف تقرير تلقاه البرلمان المصري من الحكومة عن قيام وزارة الداخلية باسقاط الجنسية عن  :القاهرة

ويتيح القانون . صرياً تجنسوا بالجنسية االسرائيلية دون الحصول على اذن خالل العام الماضي م14
 .المصري الحصول على جنسية أخرى شريطة التقدم بطلب لوزير الداخلية والحصول على موافقة منه

  30/7/2008القبس الكويتية 
 

  "إسرائيل" مفاوضات رابعة بين سورية وجولة .52
وسورية في أنقرة جولة رابعة من " إسرائيل"بدأت :  ابراهيم حميدي-دس المحتلة دمشق، اسطنبول، الق

وعلمت الحياة من . المفاوضات غير المباشرة برعاية تركية، وسط مؤشرات ضعيفة على حصول تقدم
مصادر تركية أن هناك جولتين مقبلتين خامسة وسادسة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين 

سرائيلي، والتي يتوسط فيها من الجانب التركي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية السوري واال
البروفيسور أحمد داود أوغلو ومساعد مستشار وزارة الخارجية لشؤون الشرق األوسط فريدون منرلي 

في " اسرائيل"رغبة "إن " فرانس برس"وقال مسؤول اسرائيلي رفض كشف هويته أوضح لوكالة . أوغلو
توصل الى السالم جدية جداً، لذلك نأمل في أن تنتهي العملية في الوقت المناسب الى مفاوضات ثنائية ال

وقال مسؤول سوري رفيع المستوى، إن المفاوضات تتناول ما ". مباشرة، بهدف الوصول الى نتائج مهمة
 مفاوضات مباشرة مرتبط اتفاق السالم بين الطرفين، مشيراً الى أن اجراء" األرجل األربع لطاولة"يسمى 

برعاية أميركية والتوصل الى أرضية مشتركة لعناصر اتفاق السالم تتضمن االنسحاب الكامل من 
تريد االرض الى ما "واوضح المسؤول السوري أن بالده . الجوالن باعتباره أمراً غير قابل للتفاوض

ل من ذلك لحصل اتفاق سالم في ولو كانت تقبل بأق. 1967يونيو عام / وراء خط الرابع من حزيران
، مشيراً الى أن هذه المفاوضات التي تجري برعاية 2000قبل توقف المفاوضات مطلع عام " السابق

تركية تتناول ترتيبات األمن وعالقات السلم العادية وجدولة االنسحاب االسرائيلي من الجوالن وملف 
وجود "ضات الى المرحلة المباشرة مرتبط بـ وكان مسؤول سوري كبير أكد أن انتقال المفاو. المياه

الراعي االميركي، باعتبار أن الدور األميركي هو االساس والدور األوروبي مكمل له، وضمانة 
  ".باالنسحاب الكامل، وتوفر أرضية صلبة للتقدم في المفاوضات

  30/7/2008الحياة 
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  ة الترخيص لجنازة وطنيةء بعد رفض السلطاالف شاركوا في دفن رفات الشهداآل: تونس .53
أقيمت في عدة مدن تونسية مجالس عزاء وجنازات لدفن رفات ستة شهداء تونسيين قضوا في : تونس

 في فلسطين، وتم تبنيها من قبل 1996 و1988عمليات ضد االحتالل اإلسرائيلي نفذت في الفترة ما بين 
إلى مطار صفاقس ) 27/7(ول أمس األحد فقد وصلت أ.  القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

جنوب تونس طائرة خاصة تحمل جثامين التونسيين وكان في استقبالها مسؤولون محليون وقيادات نقابية 
 .ونقلت الجثامين إلى مثواها األخير في سيارات إسعاف مرفوقة بتعزيزات أمنية. وسياسية وجمعوية

لشهداء مناسبة رفعت فيها األعالم التونسية والفلسطينية، وكانت مجالس العزاء والجنازات التي أقيمت ل
وقد كان للنقابيين في مختلف مدن البالد دور هام في اإلعداد للحدث الكبير عبر الملصقات والصور 

يذكر أن عدة فعاليات مدنية وسياسية تونسية طالبت في وقت سابق قبل وصول  .والتنظيم والحضور
  . وطنية للشهداء لم تحظ بالترخيصرفات الشهداء بتنظيم جنازة

 29/7/2008قدس برس 
  

  األقمار الصناعيةعبر بجهاز اإلنذار الذي يعمل "إسرائيل" توافق مبدئيا على ربط أمريكا .54
قالت مصادر إسرائيلية أن وزير الدفاع األمريكي، روبرت غيتس، أبلغ وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود 

 بجهاز "إسرائيل"عن موافقة الواليات المتحدة المبدئية على ربط  دة،باراك الذي يزور الواليات المتح
كما . اإلنذار األمريكي الذي يعمل بواسطة األقمار الصناعية ويتيح لها رصد انطالق صواريخ باليستية

 أن اإلدارة األمريكية ستدرس إمكانيات :جاء في البيان المشترك الذي صدر في ختام لقاء باراك غيتس
 كنشر أجهزة رادار لإلنذار المبكر، كما منح وزير األمن اإلسرائيلي تعهدا "إسرائيل"حسين أمن أخرى لت
ونقلت التقارير اإلسرائيلية أن غيتس وموالن .  بوسائل حماية من القذائف الصاروخية"إسرائيل"بتزويد 

زال غارقة في حربي يعتقدان أنه يجب على الواليات المتحدة أال تتورط في حرب مع إيران طالما ال ت
وأن وزيرة الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس، تعارض أيضا، على ما يبدو، . العراق وأفغانستان

 تبذل جهودا كبيرة في "إسرائيل"وبالرغم من ذلك فإن . القيام بأي عملية عسكرية أمريكية في إيران
ح للجيش اإلسرائيلي أن يعمل لوحده ضد الحصول على العتاد اللوجستي من الواليات المتحدة، والذي يتي

 .إيران في حال اقتضت الضرورة
 29/7/2008 48عرب

  
   يتهم حماس وفتح بانتهاك حقوق االنسانهيومان رايتستقرير لمنظمة  .55

أشارت منظمة هيومان رايتس ووتش في التقرير الذي نُشر يوم االربعاء الى نمـط              : ادم انتوس  -القدس
فع السياسية وعمليات االعدام الوهمية والضرب المبرح في مراكـز احتجـاز            من االعتقاالت ذات الدوا   

وخطأ التقرير الواليـات المتحـدة       .تديرها حركة حماس في قطاع غزة وفصيل فتح في الضفة الغربية          
والمانحين االخرين الذين مولوا السلطة الفلسطينية بقيادة عباس وقوات االمن التي تسيطر عليها فتح لعدم               

   ."ء اهتمام كاف باالنتهاكات المنتظمة من هذه القواتإبدا"
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق االوسط وشمال افريقيا في هيومان رايتس ووتـش ان القـوى                  

التعـذيب  "الغربية يجب ان تجعل الدعم للقوات االمنية التابعة لعباس مشروطا بأن توقف تلـك القـوات                 
وقالت هيومان رايتس ووتش ان رجال أمن ملثمين من حركة فتح فـي              ."واالنتهاكات الخطيرة األخرى  

وقال التقريـر ان قـوات    .الضفة ألقوا القبض على مئات من أعضاء ومؤيدي حماس بدون ُأذون اعتقال    
وتشمل طـرق التعـذيب     . فتح تعذب غالبا المحتجزين اثناء االستجواب مما أدى فيما يبدو الى حالة وفاة            

وقال التقريـر ان     . وركال ولكمات وضربا بالعصي ومواسير البالستيك والخراطيم       عمليات اعدام وهمية  
قوات حماس في غزة ارتكبت كثيرا من نفس االنتهاكات بما في ذلـك احتجـازات تعـسفية مـصحوبة                   
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وقال التقرير انه فـي     . بضرب مبرح وفي حالتين اطلقت عدة رصاصات على مسافة قريبة من االرجل           
وقالت المنظمـة ان حمـاس       .قل توفي افراد في االحتجاز بسبب التعذيب فيما يبدو        ثالث حاالت على اال   

  .وفتح فشلتا الى حد كبير في محاسبة رجال االمن المتورطين في االنتهاكات
  30/7/2008رويترز 

  
 األعمال االنتقامية بين الفلسطينيين تقوض أسس مستقبل السالم : مورغانتيني .56

تقدم عمليات االعتقال التي أن ئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغانتيني  رأت نائب ر: وكاالت- غزة 
لقي بظالل قاتمة على حاضر ومستقبل الفلسطينيين، ويضر ت عليها حماس في غزة وفتح في الضفة

. بمفهوم التنوع الذي من المفترض أن تقوم عليه الدولة الفلسطينية والذي سيشكل عامل ثراء إضافي لها
وأكدت مورغانتيني في بيان لها اليوم، على  .نقسام يبعد آفاق السالم عن المنطقة بأسرهاأن هذا االو

أهمية القيام بتحقيق مستقل لمعرفة مرتكبي االنفجار الذي أودى بحياة أبرياء في غزة، وأدى إلى إشعال 
لعمل من تحقيق يجب على مختلف الفصائل الفلسطينية متابعة اوفتنة جديدة بين الفرقاء الفلسطينيين، 

فتح، حماس، ( ووصفت البرلمانية األوروبية األعمال التي تقوم بها مختلف األطراف  ".المصالحة
، مناشدة كل األطراف بعمل ما عليها لوضع حد "غير القانونية"في األراضي الفلسطينية بـ) إسرائيل

قف االستيطان في  العمل على و"إسرائيل"على ولحصار غزة وتحرير السجناء ووقف االحتالل 
  ."األراضي الفلسطينية

 30/7/2008سما 
 

  الخارجية األمريكية مستائة من الخطط اإلستيطانية اإلسرائيلية .57
 لبنـاء مـستوطنات     "اسـرائيل " أعربت وزارة الخارجية عن استيائها من خطط         : أرشد محمد  -واشنطن
 عمل قدر استطاعتها لمساعدة الجـانبين      رايس انها ست    وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا    وقالت،  جديدة

وقالـت  ،   انه يجب أال يقلل أحد من قدر صعوبة المهمـة          كما ، الى اتفاق  للتوصل الفلسطيتي واإلسرائيلي 
الشرق االوسط لـن يتحـسن      "رايس في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني ان            

  ." في سالم وأمن وديمقراطية"اسرائيل"ب مع جنبا الى جن) لتعيش(دون إنشاء دولة فلسطينية 
  30/7/2008رويترز 

  
  المفاوضات ليست مشروعاً خاصاً بأولمرت : "السفير"سؤول أميركي لـم .58

ـ       : جو معكرون  - واشنطن  "اسـرائيل "، ان   "السفير"قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية االميركية ل
لكنه رأى ان الحكومـة االسـرائيلية   . "امها السياسيبعضا من عدم اليقين في نظ "تواجه في هذه المرحلة     

، مشيرا الى ان االزمة السياسية قد تؤدي        "ملتزمة بالمفاوضات التي هي ليست مشروعا خاصا باولمرت       "
عرب المسؤول االميركي عن تقـدير       أ اكم.  امام المفاوضات  "مشكلة بنيوية "تأخير لكنها ال تطرح     الالى  

الوضع في غزة وتمنى ان تبقى هذه الهدنة ثابتة، مشيرا الى ان االدارة             واشنطن لجهود مصر في تهدئة      
االميركية ليس لها رأي في المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين الحكومـة االسـرائيلية وحمـاس                 

  .الطالق الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شاليت
 في العاصمة االميركية فرصـة اخـرى         الفلسطينية اإلسرائيلية التي تجري    وقال المصدر ان المباحثات   

مدى تقدم المفاوصات بينهما، مشيرا الى ان وجود طرف ثالث فـي            ولرايس لتسمع مباشرة من الطرفين      
قـال المـصدر ان االدارة      وحول الصراع الداخلي     . الغرفة يساعد على تحقيق التقدم في بعض االحيان       

 فلسطينية بين حركتي فتح وحماس في حال تبنـت          االميركية مستعدة الن تتعامل مع حكومة وحدة وطنية       
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هذه الحكومة مبادئ الرباعية الدولية، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرح بكل وضوح               
  .شروطه لتحقيق المصالحة مع حماس

  30/7/2008السفير 
  

   بليون دوالر خالل العام الجاري600 المرتقبة لنفط الخليج العائدات .59
ترتفع "ح تقرير لألمانة العامة التحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن رج: الدمام

 381 بليون دوالر خالل العام الجاري، في مقابل 600عائدات صادرات النفط لدول المجلس الى نحو 
ة ارتفعت إلى أرقام قياسي وأشار إلى أن معدالت النمو االسمي في دول المجلس ."2007بليوناً في 

فيما . 2007 في المئة في 14.8 في المئة خالل العام الجاري، مقارنة بـ 27.9وبلغت في المتوسط 
 .2007 في المئة في 7 في المئة هذه السنة، مقارنة بـ 7.5ستبلغ معدالت النمو الحقيقية في المتوسط 
 في 39، ونحو 2007 في المئة من اإلنتاج العالمي في 18  بلغوأظهر أن إنتاج النفط في دول المجلس

لفت إلى أن االرتفاع الكبير  فيما .المئة من الصادرات، ونسبة مماثلة من االحتياطات المؤكدة في العالم
 215في أسعار النفط أدى إلى زيادة في فائض الحساب الجاري اإلجمالي لدول المجلس، إذ ارتفع من 

ئة من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة بـ  في الم31 بليوناً، مشكالً 332 إلى 2007بليون دوالر في 
سيسمح بنـمو كبير آخر في الثروات الهائلة للمنطقة من األصول مما . 2007 في المئة في 27.5

ارتفاع الفائض المالي لدول "  من جهة أخرىوتوقع .األجنبية الصافية المقدرة اآلن بتريليوني دوالر
 19 الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام الجاري، بعدما كان  في المئة من21مجلس التعاون الخليجي إلى 

 في المئة خالل هذه 30وسينتج ذلك في شكل رئيس من زيادة اإليرادات بنسبة . 2007في المئة في 
  .مجلسال في المئة في المتوسط في دول 17.4 أن تنمو السيولة المحلية اًرجحم. "السنة

  30/7/2008الحياة 
  

  الراهن والمهام الملحةالوضع الفلسطيني  .60
 أحمد سعدات

، وأكثر من مائة عام على الصراع بين الحركة الصهيونية "سرائيلإ" ستون عاماً مضت على إقامة 
 من تحقيق العديد من االنجازات "سرائيلإ"والحركة الوطنية الفلسطينية، وخالل هذه العقود تمكنت 
 وتطوير امكاناتها السياسية والعسكرية النوعية، فقد استطاعت احتالل باقي اراضي فلسطين،

واالقتصادية، وانتقلت من دور االداة والشريك الهامشي في المشروع االمبريالي الى دور الشريك 
الرئيسي لزعيمة االمبريالية في مرحلة العولمة، كما تمكنت من تحقيق اختراقات نوعية في جبهة النضال 

االستيطاني العنصري، ِبدءاً بخروج اكبر قوة عربية من دائرة والتصدي لمشروعها االمبريالي االجالئي 
، واالعتراف المصري بها وتطبيع العالقات 1979الصراع متمثلة بمصر وتوقيع اتفاق كامب ديفيد عام 

معها ليتلو هذا االختراق توقيع اتفاق اوسلو بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المتنفذة واسرائيل، 
ن االردن واسرائيل واخيرا االستعداد العربي الجماعي عبر المبادرة العربية لالعتراف فوادي عربة بي

 .بها وتطبيع العالقات معها
وعلى مستوى المواجهة االستراتيجية فقد انخفض سقف المطالب الفلسطينية من التحرير الشامل لالرض 

من مساحة فلسطين  % 22قل من من النهر وحتى البحر والهبوط الى قبول الدولة الفلسطينية على ا
وتعادل مساحة ما سمي بالكتل االستيطانية  % 3التاريخية، مع االستعداد لمقايضة اجزاء منها تصل الى

الكبرى مضافاً لكل ذلك القبول الفلسطيني بالصيغة الواردة في المبادرة العربية حول حق العودة التي 
سا لتفسير نصوصه وتطبيق ما يتفق عليه، األمر الذي  الفلسطيني اسا-تجعل من التوافق االسرائيلي 

يضع عالمات استفهام حقيقية حول جدية تمسك الطرف الفلسطيني المتنفذ بحق العودة، واعتباره خطاً 
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احمر ال يمكن تجاوزه أو القفز عنه، وما يعزز هذه الهواجس او المخاوف الموقف الرسمي الملتبس مما 
كل الخيارات لحل مشكلة الالجئين باستثناء حق العودة الى الديار التي سمي بوثيقة جنيف التي طرحت 

 .شردوا وطردوا منها
 عن تبرير اسباب بقائها خارج منطق عامل القوة، واسدل الستار عن "سرائيلإ"وبالمقابل فقد عجزت 

ومي لليهود اكذوبة تعبير الصهيونية عن اهداف وتطلعات اليهود في االنعتاق او تجسيدها لحركة تحرر ق
. في العالم، وفشلت في توفير مناخات التطور القومي الحر واالنساني للمستوطنين اليهود في فلسطين

فالطابع الكولنيالي االستيطاني للفكر الصهيوني سلب اليهود انسانيتهم وحولهم الى اداة لحرب امبريالية 
ا من قريب او بعيد، وانعشت مستنبت تخدم الشركات االحتكارية فوق القومية، التي ال مصلحة لهم به

القهر القومي العنصري للعرب الفلسطينيين وثقافة التمييز العنصري وكل اشكال القهر الطبقي لليهود 
وغير اليهود، فالظاهرة التي يتناقض مضمونها وما تمثله من اهداف مع مجرى التطور التاريخي 

ليس " بل تعمل على تكريس وتعميق عبوديتهم ومضمونه االنساني التقدمي تعجز عن تحرير الشعوب،
 ".حراً شعب يستعبد شعباً آخر
 كظاهرة استيطانية امبريالية بوظيفتها االمبريالية العامة والشريك "سرائيلإ"وتأسيساً على ما سبق فإن 

الرئيسي المريكا في مشروع الشرق االوسط الكبير الحتواء المنطقة وبسط سيطرتها الشاملة عليه، ال 
تستطيع ان تنتج سوى ثقافة التمييز العنصري والقهر واالضطهاد وإدامة الكراهية بين سكان فلسطين 
يهودا وعربا اوالً، وثانيا بينها وبين شعوب المنطقة العربية واالقليم، فاستمرار وجودها ما زال مرتبطا 

 .بمشاريع السيطرة والقهر والنهب االمبريالية
وهر سياستها ولدت عاجزة عن ايقاف الحرب وانتاج ثقافة السالم وبهذا التوصيف الموضوعي لج

والتعايش الحضاري السلمي على المستوى االجتماعي داخل كيانها بين العرب الفلسطينيين اوالً وبين 
الطوائف اليهودية المتنوعة االعراق، مع ان التنوع الحضاري والثقافي االنساني في الوقت الذي يشكل 

 لصراع مفتوح متعدد الوجوه فانه وفي الوقت نفسه يشكل عامالً اساسياً الزدهار االمم سبباً موضوعياً
والشعوب والمجتمعات وانتاج ثقافة غنية بغنى تنوع مصادر مكوناتها الثقافية، ومفتاح تحديد االتجاه هو 

ض التعايش بين النظام السياسي الذي تتفاعل فيه الثقافات وعمق مضمونه الديمقراطي االنساني التي تفر
 .الجميع واإلخاء والمساواة واحترام االخر ونبذ ثقافة التمييز والقهر بكل انواعه وصنوفه

 كتجسيد مادي للفكر الصهيوني الذي لم يكن وجوده ونشأته مرتبطاً بوالدة طبيعية لسياق "سرائيلإ"بيد ان 
نافسة الحرة الى الرأسمالية االحتكارية تطور إنساني ليهود العالم، واقترن تاريخيا مع تحول رأسمالية الم

الدولية االمبريالية، ولعب دوراً تخريبيا داخل الحركة الثورية الديمقراطية واالشتراكية العالمية وخاصة 
في اوروبا الشرقية، التي كانت شعوبها تعيش مخاض التحول الديمقراطي بأفق اشتراكي انساني، وحملته 

اللها يهود العالم الحتالل فلسطين وفق فرضيتهم ارض بال شعب الحركة الصهيونية وجيشت من خ
ومارست التطهير العرقي بحق سكانها االصليين لتحويل هذه الفرضية الى واقع، هذا الكيان ال يملك 
مقومات القدرة على نزع فتيل الصراع وصهر مكوناته واعادة انتاج ثقافة جديدة ترتكز على عراقة 

حضارية والثقافية وامتالك مصادر القوة والقدرة على البقاء، فمصادر قوة وعناصر قوة مكوناته ال
اسرائيل ترتكز على تفوق االمبريالية ونظامها الدولي والتي تضاعفت في مرحلة العولمة االمبريالية 

 .الجديدة
وبعبارات مكثفة فان الوجود االستيطاني الصهيوني في فلسطين ال يختلف بخصائصه الموضوعية على 
الظواهر االستيطانية االمبريالية التي انتجت دول وحكومة االقليات البيضاء العنصرية في جنوب افريقيا 
وفي زيمبابوي وناميبيا وسيؤول الى نفس المصير، فالغالف الديني الذي ميزها عن هذه الظواهر ال 

 هويتها ووظيفتها "لسرائيإ"يلغي التقاطع حول نفس الجوهر، بيد ان الخصائص الموضوعية التي تعطي 
االمبريالية ليست هي االساس او المقرر الرئيسي لنهاية هذا المشروع، فالوجود االستيطاني الصهيوني لم 
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ينشأ في الفراغ او في ارض بال شعب كما روج لذلك، بل نشأت متصادمة مع الوطنية الفلسطينية التي 
بي التحرري بأبعاده الحضارية واالنسانية كانت تشق طريقها مع بدايات تبلور المشروع القومي العر

التقدمية، صحيح ان امكاناتها الذاتية وعمقها العربي لم تمكنها من التصدي للهجمة الصهيونية ودحرها، 
لكنها مع ذلك بقيت في حالة مواجهة وصدام دائم مع الظاهرة حتى في جزئها االضعف المجرد من اية 

ضوا الهجرة وتشبثوا بأرضهم، والذين لم تستطع كل عمليات مقومات للقوة لجماهير شعبنا ممن رف
التهجير القسري او التطهير العرقي أوالمذابح او الحكم العسكري أوالقوانين االستثنائية العنصرية التي 
تمس بشكل مباشر حقوقهم بالمواطنة، كل هذه االجراءات لم تمنع من استمرار تشبث جماهيرنا في هذا 

 .هويتهم الوطنية وبلورتها في ظل حالة تصادم يوميةالجزء من الوطن ب
 انطبق على تجمعات شعبنا كافة، 1948وما يقال عن جماهير شعبنا في الجزء المحتل من فلسطين عام 

حيث عاشت في حالة اشتباك دائمة مع مكونات الواقع الذي عاشته بعد تهجيرها في مواجهات محاوالت 
لت ركناً هاماً في مكونات الحركة القومية الصاعدة والحركات طمس وتبديد هويتها الوطنية، وشك

الوطنية في االقطار العربية وهذا التواصل مهد وأوجد مقومات انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي 
، وانتزعت بقيادة 1967شهدت أوج انتعاشها وعنفوانها بعد حالة االنكفاء العربي اثر هزيمة عام 

، وقبولها عضواً مراقباً في الجمعية العامة لألمم 3236اً عربياً ودولياً تكرس بالقرار اعتراف" ف.ت.م"
 ليصبح احد مركبات ازمة 1987المتحدة، وتكرس هذا االنجاز في االنتفاضة الشعبية االولى عام 

 الصراع في المنطقة يفرض حضوره بقوة يصعب تجاوزه او القفز عنه، وجاءت االنتفاضة الثانية عام
 التي جاءت كرد على اخفاق المسار التفاوضي على اساس اتفاق اوسلو ومرجعياته ليعمق 2000

مضمون حق تقرير المصير لشعبنا ويفرض على طاولة البحث حقنا في اقامة دولتنا المستقلة التي وجدت 
 ، وينص1397 والذي يحمل الرقم 2002تعبيرها في القرار الدولي الصادر عن مجلس االمن عام 

 .صراحة على حقنا في اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة
وباالجمال وبمعزل عن التوظيف السيئ من قبل قيادة منظمة التحرير وفيما بعد السلطة الفلسطينية 
النجازات وتراكمات نضال شعبنا ومقاومته المتنوعة والتي انعكست في اتفاق اوسلو ومشتقاته، هذا 

 ومرجعياته وتطبيقاته الالحقة غامضاً ال يفتح آفاقاً واضحة لتطور سلطة االتفاق الذي جاء في نصوصه
الحكم الذاتي كثمرة مباشرة له الى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة غير منقوصة وتحقيق الثوابت 
الوطنية، او فيما بعد في محاولة نفس القيادة توظيف انجازات االنتفاضة الثانية في مشروع خارطة 

لتي جاء سقفها اكثر انخفاضاً من سقف اتفاق اوسلو مع تثبيت المدخل االمني في تناول الطريق ا
 اآلمنة مرجعية حاسمة ومقررة لمسار "سرائيلإ"الموضوع الفلسطيني، ووضع ما سمي باحتياجات 

بمعزل عن هذا التوظيف القاصر لتضحيات شعبنا ومقاومته الباسلة، فقد . المفاوضات ونتائجها فيما بعد
استطاع شعبنا بصموده ومقاومته ان يفرض واقع تكسر االحالم الصهيونية التوسعية وحدود دولة 
اسرائيل التوراتية، فقد اصبح لدى القيادة الصهيونية استعداداً لقبول حدود اقل من حدود فلسطين 

اع الذي كانت واجبرت على الجالء القسري العسكري واالستيطاني من القط" لدولتها اليهودية"التاريخية 
مستوطناته حسب تعبير األب الروحي والعملي لالستيطان الصهيوني في فلسطين تساوي بمكانتها تل 
ابيب، واضاف هذا االنجاز الفلسطيني عامالً جديداً الزمة المشروع الصهيوني النابعة من مكوناته 

 .الداخلية الكامنة
الح وارتباطات بالمشروع االمبريالي االميركي في  وما تمثله من مص"سرائيلإ"إن هذه الحقيقة تجعل من 

المنطقة قوة غير مؤهلة لتحقيق السالم، وتطرح اكثر من عالمة سؤال عن جدوى استمرار مفاوضات 
؟ فلم تعد المفاوضات خياراً يحمل في طياته اجتهادات متباينة قد "سرائيلإ"قيادة السلطة والمنظمة مع 

ذا المسار على مدار اكثر من سبعة عشر عاما منذ انطالقتها في مدريد يحمل بعضها تفاؤالً، فقد جرب ه
 .  وحتى اليوم والنتائج التي حصدها شعبنا تكاد تكون صفرا او اقل1991عام 
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 ان تحدث اختراقات "سرائيلإ"، فيما استطاعت ....اذا اعتبرنا ان المراوحة تعني عمليا عودة الى الوراء
بت القضية التاريخية وعومت ما تبقى من ثوابت وطنية تترجم ما كان جوهرية اسقطت لدى البعض ثوا

يسمى بالهدف المرحلي للنضال الوطني الفلسطيني، واصبحت اليوم سقفا للطموح تحت عنوان ما يسمى 
باالتفاقات بالحل النهائي او الدائم، اضافة الى العديد من المؤشرات التي تشكك بتمسك الشريحة المتنفذة 

ق المفاوض بحق العودة في الوقت الذي استخدمت اسرائيل المفاوضات كمظلة لتكريس حقائق في الفري
مشروعها االستيطاني على االرض وفرض االمر الواقع على شعبنا والمجتمع الدولي في رسم التسوية 
او الحل النهائي للصراع الفلسطيني الصهيوني، بحيث تضمنت اكبر مساحة من االرض بأقل عدد من 

فلسطينيين وحصر الطموح الفلسطيني باالستقالل في اطار كيان سياسي ليس اكثر من محمية اسرائيلية ال
مجرد من كل عناصر القابلية للحياة، يمكن اطالق تسمية الدولة او االمبراطورية عليها ما دام مضمونها 

 .ال يشي بذلك
 في اطار حدود آمنة اصبح اليوم اكثر كما قابلت كل تنازل فلسطيني برفع سقف مطالبها، فاالعتراف بها

تحديدا ويتوجب االعتراف بها كدولة يهودية بكل ما يترتب على هذه المسألة من حقائق سياسية تمس 
 وتضع في الوقت نفسه حدا نهائيا 1948مصالح جماهير شعبنا في الجزء المحتل من فلسطين عام 

 .لطموح شعبنا المشروع بالعودة
زات شعبنا لم تواز او تتناسب مع التضحيات التي قدمها شعبنا خالل مقاومته إن االقرار بأن انجا

للمشروع الصهيوني واالعتراف ان السبب الموضوعي كان عامالً لكنه ليس الوحيد، ويضاف اليه الخلل 
القيادي الذاتي في ادارة الصراع مع االحتالل، هذه الشهادة التي يجب ان توثق كإحدى خالصات 

ر من عشرة عقود من النضال والمقاومة والتضحيات التي قدمها شعبنا على مذبح الدفاع ومصلحة اكث
عن ثوابت مشروعه الوطني مضافاً اليها ان كل إنجازات شعبنا المادية المعنوية قد تحققت فعليا من 
 خالل المقاومة الشعبية المتنوعة على االرض، وان المفاوضات على اساس ما قدم من مشاريع دولية

كانت استثماراً رديئاً لهذه االنجازات، وان شعبنا الذي لم يخذل قيادته يوماً وفي اصعب المحطات 
التاريخية التي واجهتها قضيتنا، والذي مثل العامل الرئيسي لكل انجازات نضالنا، هذا الشعب يستحق من 

 .قيادته السياسية بكل اطيافها ان تعطيه االمل الذي يعزز صموده ومقاومته
واولى درجات االمل توفير الحماية السياسية الفلسطينية لمشروعنا الوطني، الذي يبدأ بالخروج من حالة 
االنقسام واالزمة الداخلية التي تعيشها قضيتنا الوطنية وتوفير االطار الديمقراطي القيادي المسؤول 

دية الشاملة للمرحلة والموحد الحتضان حوار وطني شامل يقوم على اساس المراجعة السياسية النق
السابقة، واعادة صياغة مشروعنا السياسي الوطني باالستفادة من خالصات ونتائج هذه المراجعة لتشكل 
اساسا لبناء ادواتنا القيادية ووحدتنا الوطنية على اساس اوسع مساحة للتوافق السياسي الوطني، وقاعدة 

الرأي والرأي اآلخر، لتجعل من االختالف ديمقراطية صلبة تحفظ التنوع وتكفل حرية االجتهاد و
والتناقض جذراً للتطور واالرتقاء بمستوى الوحدة، فقد عافت جماهير شعبنا اي قيادة مهما كانت فضائلها 
تسعى للسيطرة عليها واخضاعها لخياراتها السياسية او االجتماعية، فقد عانت طويالً وما زالت من القهر 

لب دورها وتهميشه، وباتت تحتاج الى قيادة تدير وتوجه نضالها ومقاومتها والسيطرة وخنق ارادتها او س
وتعود اليها لتصويب المسارات واحترام كل النتائج التي تتمخض عن تحكيمها والعودة اليها باعتبارها 

 .مصدراً الي شرعية
ها واغداق ان جماهير شعبنا بحاجة لمن يصارحها ويطرح أمامها الحقائق عارية وليس دغدغة عواطف

 .الوعود التي قد ال تتوفر ممكنات لتحقيقها اليوم او ربما غداً
ان جماهير شعبنا التي صمدت امام كل اشكال العدوان والحصار واالعتقال والتجويع لم تعد قادرة على 
تحمل ما تعززه أزمة الصراع الداخلي الفلسطيني التي تجاوزت وانتهكت كل المحرمات والمقدسات التي 
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ت باألمس القريب خطاً احمر، واذا كانت قبل ايام من انفجار الفتنة تزف شهداءها بافتخار وتودعهم كان
 .بالزغاريد فهي تشعر بالعار والخجل وهي تودع اليوم احد ضحايا االقتتال الداخلي

وبعيداً عن الجدل الفقهي الدائر حول الشرعية بين طرفي الصراع فتح وحماس وكل محاوالت تبرير 
جراءات االحادية لكل طرف، هذه االجراءات التي ما زالت مستمرة في جانبي الوطن لتكريس االمر اال

" ف.ت.م"الواقع ال يبررها االستقواء بشرعية االنتخابات او المجلس التشريعي او التوظيف السيئ لمكانة 
محضة، فاللجوء الى التي لم تعد ملكا لطرف خاصة بعد اتفاق القاهرة المعطل تنفيذه السباب فئوية 

العنف والقتال الداخلي وما تبعه من اجراءات وافرازات في كل من غزة والضفة الغربية يشكل خروجا 
عن ارادة الجماهير وخياراتها التي هي مصدر اي شرعية، وانتهاكا سافرا لقواعد الديمقراطية السياج 

 او ابرام اتفاقات تهدئة "سرائيلإ"للتفاوض مع المتين للوحدة الوطنية والشعبية، وما دام لدينا االستعداد 
معها، فاالجدر ان يسبق ذلك تهدئة داخلية بوقف التحريض المتبادل ووقف االنتهاكات للحريات العامة 
واالفراج عن المعتقلين لدى كال الجانبين والشروع بحوار وطني جدي لتجاوز حالة االنقسام المدمرة التي 

لوطني، واستعادة الوحدة الداخلية المتراس الحصين الذي يعطي مقاومتنا دفاعاً باتت تهدد مستقبل شعبنا ا
عن ثوابتنا الوطنية، وفي مواجهة عدوان االحتالل الشامل على شعبنا مناعة وقوة، ولعل في التوافق 

 التي يمكن البناء 2006، ووثيقة الوفاق الوطني في حزيران 2005الذي حمله اعالن القاهرة في آذار 
ليها بما تضمنته من تحاور ايجابي يمكن االرتقاء به وتطويره لتوسيع مساحة القواسم المشتركة في ع

اطار مجلس وطني منتخب يمثل كل اطياف شعبنا السياسية واالجتماعية، اضافة للعديد من المبادرات 
 .التي قدمتها فصائل العمل الوطني واالسالمي مرورا بالمبادرة اليمنية

 المعطيات الضرورية لتحقيق الوحدة اذا ما توفرت االرادة الحقيقية لدى طرفي الصراع، كل ذلك يوفر
واعتقد ان مفتاح تحقيق وانجاز ترتيب بيتنا الداخلي على اساس متين وثابت يتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة 

مجلسها الذي اصبح جزءا رئيسيا من ثوابت التوافق الوطني واعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب 
الوطني، فتنفيذه ليس فقط معيارا بجدية اي فصيل حول تحقيق الوحدة بل ايضا مقياس لمدى تمسك هذا 
الطرف او ذاك بحق العودة بما يمثله من مكانة كجوهر لقضيتنا الوطنية وجسر للربط بين حقنا الوطني 

 دولة ديمقراطية واحدة كحل في االستقالل وتقرير المصير وحقوقنا التاريخية في فلسطين، ومدخل لبناء
 .ديمقراطي شامل للصراع في فلسطين وحول فلسطين

ن اي اتفاق العادة بناء الوحدة الوطنية يجب ان يكفل تنفيذ اتفاق القاهرة وتعزيز مكانة إوعليه ف
كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ويمكن النتخابات المجلس الوطني ان تتزامن داخل الوطن مع " ف.ت.م"

نتخابات التشريعية والرئاسية القادمة التي اصبح التوافق عليها ممكنا على ان تستكمل وفق موعد اال
 .جدول زمني واضح في تجمعات شعبنا كافة خارج الوطن

ان امتالك مقومات الوحدة هي العامل الرئيس لتحقيق الحماية السياسية الفلسطينية للقضية الوطنية وهي 
ة العربية برفع سقف الموقف العربي الى مستوى التحديات المطروحة المقدمة الضرورية لبناء الحماي

امام شعبنا وامتنا، فالحماية الفلسطينية والعربية سيوفران ايضا المقدمات الضرورية لتحقيق الحامية 
الدولية لشعبنا ونقل ملف القضية الى االمم المتحدة من خالل عقد مؤتمر دولي برعاية االمم المتحدة 

س قراراتها التي تستجيب لحقوق شعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولتنا وعلى اسا
  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
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   التفاوض في تصريحات لعباس وأولمرتمسيرة .61
  ياسر الزعاترة

فـساد أولمـرت    (سـرائيلي   ، واإل )المعركة حماس (الفلسطيني  : ربما بسبب انشغاالت كثيرة في الطرفين     
، لم نسمع الكثير عن مسيرة التفاوض منذ أسابيع، مع أنها           )وصفقة التبادل مع حزب اهللا والملف اإليراني      

ماضية في سبيلها ال يوقفها شيء، ربما ألن الطرف األمريكي ما يزال، بحـسب كونـدوليزا رايـس،                   
بـين الطـرفين إذا لـم يكـن         " ثيقة تفاهمات و"مصمماً على إنجاز تفاوضي قبل نهاية العام، ال يقل عن           

خالل اليومين الماضيين حـصلنا علـى تـصريحات حـول ملـف              .باإلمكان التوصل إلى اتفاق نهائي    
المفاوضات، األولى ذات طابع سياسي وإعالمي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أطلقها أمـام رؤسـاء               

ضح أطلقها أولمرت أمام لجنـة الخارجيـة        تحرير الصحف المصرية، أما الثانية فذات طابع سياسي وا        
ال نعرف بالطبع هل المفاوضات التي يجري الحديث بشأنها هي تلك التي تجـري               .واألمن في الكنيست  

بين قريع وليفني، أم أن هناك مساراً سرياً آخر، تبعاً لغرام عباس بالمفاوضات السرية، مع أن األولى في                  
عباس تحـدث حـول النقـاط الرئيـسة          .لها في وسائل اإلعالم   حقيقتها سرية، إذ ال يجري كشف تفاصي      
بالقيمة نفسها وتعـديالت    ) وليس السكان (نقبل بتبادل األراضي    : كالتالي، والعهدة على األهرام المصرية    

طفيفة، وبما ال يؤثر على المياه والدولة وترابط الدولة، النازحون سيعودون إلى الضفة، أمـا الالجئـون                 
ى عدد العائدين بينما يحصل الباقون على تعويض، القدس أرض محتلة ويجب أن تعود              فيجب االتفاق عل  

أولمرت من  . بصيغة بلديتين ومدينة موحدة مفتوحة لكل األديان، في موضوع المياه نحتكم للقانون الدولي            
 ال  جهته قال إن من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام، ويمكن التوصل إلى اتفاق جزئـي                 

، مـا يعنـي     "إسرائيل"لـ ألف فلسطيني لن يكون مفيداً       270يشمل قضية القدس، لكنه لمح إلى أن بقاء         
االتفـاق   . للـسلطة الفلـسطينية    67إمكانية التنازل عن البلدات العربية التي ضمت إلى القدس بعد عام            

مع الفلسطينيين ليـست    الجزئي، بحسب أولمرت، يشمل قضيتي الالجئين والحدود، ألن الفجوات بشأنها           
يمكن التوصل إلى تفاهمات ال تقود إلى تحملنا المسؤولية عنهـا أو            "كبيرة، ففي الموضوع األول قال إنه       

، وهذا البعد يعرفه الرئيس الفلسطيني الذي ال يشير حديثه فـي            "إلى حل القضية في حدود دولة إسرائيل      
عن الحدود كرر أولمرت ذات الرؤية معتبراً أن        مناسبات شتى إلى جمع شمل العائالت بأعداد بسيطة، و        

لعل البعد األهم الذي نلمسه من خالل هذه التصريحات هو المتعلـق بقـضية               .الفجوة حولها قابلة للجسر   
القدس، والتي تعيق التوصل إلى اتفاق شامل، وقد سبق أن تحدثنا حول هـذا الجانـب خـالل الـشهور                  

إذا لم يكن ثمة اتفاق شامل ينتظر الوقت المناسب لإلعـالن عنـه ،       الماضية في سياق التحليل، وقلنا إنه       
فإن ما يعيقه هو االتفاق حول ملف القدس، حيث يطالب الطرف الفلسطيني بحصة في المدينـة تتجـاوز                  

لكن حصول اتفاق حول هذا      . مثل أبو ديس وبيت صفافا وشعفاط      67المناطق التي ضمت إليها بعد عام       
 الجوانب األخرى، والتي يمكن قراءتها من خالل تصريحات الجانبين، فمـسألة            الملف ال يقلل من بؤس    

تبادل األراضي تعني بكل بساطة بقاء الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة مقابل مساحات جـرداء فـي                 
النقب، وهذه الكتل كما يعرف الجميع تسيطر على مصادر المياه ، كما تقسم الكيـان الفلـسطيني إلـى                   

أمـا مـسألة الالجئـين فهـي        .  سيجري ربطها من خالل الطرف االلتفافية والجسور واألنفاق        كانتونات
واضحة في التصريحين ، حيث لن تتجاوز العودة بضعة عشرات من اآلالف يوزعون على سـنوات ،                 

من الصعب الحديث عـن      .بينما يحصل الباقون على التعويضات التي سيكون أكثرها من جيوب العرب          
هذه اللعبة ، لكن المفاوضات مستمرة بصرف النظر عن النتيجة، ومعها تطبيـق خريطـة               حسم قريب ل  

على الفلسطينيين كما ذهب الرئيس الفلـسطيني فـي      " تأثيرات إيجابية "الطريق كذلك، ما دام الستمرارها      
هو مشروع جديد لن يكون مصيره أفـضل مـن أوسـلو، ألن الفلـسطينيين                ذات الحوار المشار إليه،   

  .مونه، أياً تكن طريقة تمريره، وسواء كان نهائياً أم جزئياً يكرس الوضع القائمسيقاو
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  منظمة التحرير؟" حماس"لماذا ال تدخل  .62

   خالد الدخيل . د
، وصدمة فتح بذلك الفوز، ثم الصدامات التي أخذت 2006منذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية عام 

 داخل الحركة الوطنية الفلسطينية بعدئذ، أصبح المشهد الفلسطيني مربكاً بشكل يبعث على الرثاء تتصاعد
فلسطيني، لكنه الصدام األخطر في مسيرة  -الصدام بين فتح وحماس ليس أول صدام فلسطيني. والحزن

فلسطيني،  -أيام الحرب األهلية اللبنانية حصل صدام مسلح فلسطيني. نضال تقترب من قرن كامل اآلن
كان صداماً شرساً، لكنه حصل في الشتات، وفي إطار صراع إقليمي يتفاعل حينها داخل تلك الحرب 

. فلسطيني بامتياز، وداخل فلسطين المحتلة -الصراع الحالي في األساس صراع فلسطيني. األهلية
جهة الصراع مع العدو وخطورته إلى جانب ذلك، أنه يأتي في لحظة حرجة عربياً وإقليمياً، وتحديداً ل

يأتي صراع فتح . العالم العربي يعاني من حالة انقسام قاسية، ولحظة ضعف غير مسبوقة. اإلسرائيلي
في الماضي القريب كان المطلوب دائماً أن . وحماس كتعبير عنيف وغير مسؤول عن هذه الحالة العربية

 ليس فقط حفاظاً على ما كان يبدو أنه ينأى الفلسطينيون بأنفسهم عن الخالفات والصراعات العربية،
 -ثم ينفجر هذا الصراع الفلسطيني. وحدة فلسطينية، وإنما ألن القضية في حاجة إلى كل طرف عربي

العربية، والصراعات اإلقليمية إلى داخل فلسطين وهي تحت  -الفلسطيني ليأتي بالخالفات العربية
 ناقصة، وهي ال تزال تحت االحتالل، ودولة لم تقم األسوأ أن ما يحدث هو صراع على سلطة. االحتالل

  .بعد، ما يعني أن األمر في حقيقته صراع نفوذ أوالً وقبل كل شيء
من هذه الزاوية، ال يمكن، مهما كانت مبررات هذا الطرف أو ذاك، تفادي حقيقة أن صراع فتح وحماس 

 تزال تحت االحتالل، فهو عملياً بما أنه يحدث داخل فلسطين، ويدور على سلطة ال. هو صراع مجاني
تقوم هذه السياسة على تيئيس الشعب الفلسطيني من إمكانية . اإلسرائيلية" الجدار الحديدي"يكمل سياسة 

تحقيق تطلعاته في استعادة أرضه وحقوقه التاريخية والسياسية، وذلك من خالل إخضاع هذا الشعب 
القتل، ومصادرة األرض، وتدمير الممتلكات، لسياسة ممنهجة، ومنتظمة بشكل شرس ومقصود؛ من 

كل ذلك من أجل إقناع الفلسطيني مع الوقت بأنه أمام جدار حديدي ليس في ... والتهجير، واالستيطان
ورغم أن عمر هذه . متناوله اختراقه، وبالتالي ليس أمامه إال االستسالم لواقع تفرضه قوة االحتالل

نة، فإنها فشلت أمام إصرار الشعب الفلسطيني على الصمود السياسة تجاوز اآلن أكثر من ستين س
لكن صراع . ، وهو بحق كذلك"شعب الجبارين" يصف شعبه بأنه -رحمه اهللا-كان أبوعمار . والمقاومة

فتح وحماس يأتي ليخذل هذا الشعب، ويضيف عنصر تيئيس آخر، ألن االنقسام واالحتراب تحت 
ظة حرجة، يكرس الشعور باالنكسار والخذالن، ويترك إحساساً االحتالل، ثم اإلصرار على ذلك في لح

  .دفيناً بأن هذا الزمن ليس زمنناً، وأن هذا الجيل غير مؤهل لقيادة النضال أمام عدو قوي وشرس
كانت أجواء االجتماعات والخطب التي .  توصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق مكة2007في فبراير 

 توحي بأن قادة هذين الفصيلين كانوا جادين كل الجد في التوصل إلى سبقت وأعقبت إعالن االتفاق،
اتفاق نهائي وملزم ينهي االنقسام الذي تحول حينها إلى صدامات مسلحة في شوارع غزة، سالت بسببها 

: في بداية اجتماعات مكة قال رئيس السلطة الفلسطينية مخاطباً شعبه. دماء فلسطينية على أيٍد فلسطينية
أتوجه إلى أهلنا وأقول لهم أبشروا وأرجو أال تكون كلمة في الهواء فكل ما سمعته ) مكة(ا المكان من هذ"

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة ...". من اإلخوان يؤكد أنه البد من الخروج متفقين بإذن اهللا
ويعاني، سواء تحت لقد جئنا إلى هذا المكان إرضاء هللا أوالً ثم من أجل شعبنا الذي يقاسي ": "حماس"

االحتالل أو في الهجرة والتشرد والشتات، ومن أجل أسيراتنا وأسرانا الذين يتطلعون إلى وحدتنا وإلى 
انطالقة جديدة في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، ووفاء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين دفعوا ضريبة 

 تعيش فلسطين والقدس في قلوبها وقد ساءهم الوطن، ومن أجل جماهير أمتنا العربية واإلسالمية التي
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أين ذهبت هذه الكلمات؟ بعد أكثر من سنة ونصف ". اختالفنا السياسي وساءهم أكثر اختالفنا في الميدان
لغة التخاطب بين الطرفين أخذت تتدهور بشكل ". كلمات في الهواء"على ذلك االتفاق، تحولت بالفعل إلى 
بعد مكة، حاولت مصر واليمن، لكن .  شيئاً من الثقة قد بقي بينهمامستمر، وليس هناك مؤشر على أن

آخر هذه المحاوالت جاءت أول أمس من مصر مرة أخرى، وبعد اجتماع محمود عباس . من دون نتيجة
يقول أبومازن إن مصر ستوجه الدعوة لكل الفصائل الفلسطينية في الداخل . مع الرئيس حسني مبارك
الفلسطيني الذي ستستضيفه وترعاه مصر، ألنها تعرف كل  -الحوار الفلسطينيوالخارج، للمشاركة في 

صغيرة وكبيرة عن الوضع الداخلي الفلسطيني ولديها خبرة كبيرة في التعامل معه وسبق أن استضافت 
حوارات فلسطينية سابقة عديدة، وعندما يتم الوصول الى توافق يمكن أن تشارك بعد ذلك الجامعة 

لكن يبدو أن . وأضاف أبومازن أنه سيكون حواراً من دون شروط مسبقة". رحلة الحقةالعربية في م
فالمتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري، علق على . مصر لم تضع حركة حماس في أجواء هذه الدعوة

أما عن دعوة القاهرة لألطراف الفلسطينية لبدء الحوار، فهي أمر لم نسمعه إال : "تصريح أبومازن بقوله
  ".من أبومازن، وحينما توجه دعوة للحركة بهذا الخصوص فإنها ستقوم بدراستها

لماذا تغيب عن النضال الفلسطيني بديهية أن المقاومة تتكامل مع المفاوضات؟ المقاومة مصدر دعم 
  .مظلة لخيار المقاومة" المنظمة"، وموقف "المنظمة"لـ

و بكل المعايير مستعصية، تبقى بعض الحقائق ماثلة مهما قيل عن حالة االنقسام الفلسطيني، والتي تبد
فتح وحماس كالهما جزء من سلطة تبدو غير منسجمة، ال في تركيبتها وال في سياساتها أو . للعيان

، "إسرائيل"ـ ال تعترف حماس ب-وفتح أكبر فصائلها-فعلى العكس من منظمة التحرير . منطلقاتها
أيضاً ال تعترف حماس بكل . تي أبرمتها المنظمة مع الدولة العبريةوبالتالي ال تعترف بكل االتفاقيات ال

ينطلق موقف حماس من حقيقة . اإلسرائيلي -القرارات الدولية الصادرة في موضوع الصراع الفلسطيني
والحقيقة الثالثة . أخرى، وهي أن نهج المفاوضات الذي تتبناه فتح والسلطة الفلسطينية لم يفض إلى نتيجة

 ال ترى حالياً أن من مصلحتها التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين، أو قيام دولة فلسطينية "ئيلإسرا"أن 
في الوقت نفسه ال يبدو في الظروف . قبل تحقيق كل مطالبها في األرض، والقدس، ومسألة الالجئين

لذي تتبناه حماس، الفلسطيني، أن هناك أفقاً أمام نهج المقاومة ا -الراهنة، ومن بينها الصراع الفلسطيني
حماس كثيراً ما تجد نفسها ملزمة بالتفاوض غير المباشر الذي يفضي إلى اتفاق . وترى أنه البديل الوحيد

لماذا ال يتم الجمع بين نهج : السؤال هنا. تهدئة بعد آخر، لكن من دون مكتسبات حقيقية على األرض
 استخدمته تقريباً كل حركات المقاومة مع المقاومة والمفاوضات في الوقت نفسه؟ هذا هو النهج الذي

يتطلب الجمع بين االثنين أوالً أن تدخل حماس في عضوية منظمة التحرير الفلسطينية، . قوى االحتالل
  .وثانياً أن تعترف فتح بأن المقاومة خيار فلسطيني آخر إلى جانب خيار المفاوضات

جئتكم أحمل غصن الزيتون في يد، ": "دة بقوله خاطب عرفات الجمعية العامة لألمم المتح1973في عام 
أبدت حماس ". كالم في الهواء"حتى هذا الموقف يبدو أيضاً أنه تحول إلى ". والبندقية في يد أخرى

 في ردها على أسئلة الرئيس األميركي األسبق "إسرائيل"ـاستعدادها للتعاطي مع مسألة االعتراف ب
رئيس عباس في مفاوضات الحل النهائي والتوصل إلى اتفاق مع إذا نجح ال: "كارتر، حيث قالت حرفياً

إسرائيل، ستقبل حماس بقرار وإرادة الشعب الفلسطيني من خالل استفتاء يراقبه مراقبون دوليون، بمن 
فيهم البعض من مركز كارتر، أو من خالل مجلس وطني جديد ينتخب وفق آليات يتم التوافق عليها 

ليس واضحاً لماذا تغيب عن النضال الفلسطيني ". س معارضة لذلك االتفاقوطنياً، حتى لو كانت حما
بديهية أن المقاومة تتكامل مع المفاوضات؟ موقف حماس من المقاومة مصدر دعم للمنظمة في مسار 

لكن قبل ذلك يحتاج األمر إلى . المفاوضات، وموقف المنظمة يشكل مظلة، أو أفقاً سياسياً لخيار حماس
 .األولويات، وهنا تحديداً يكمن المأزق الفلسطينيتوافق على 

  30/7/2008 االتحاد اإلماراتية
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  أرقام ودالالت... "ٍإسرائيل" الخيري في العمل .63

  عيسى القدومي
على الرغم من أن الكيان اليهودي من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً في القطاع الخيري والتطوعي، 

 ألف فرصة 235 ألف مؤسسة في داخل الكيان وتوفر 40ة والخيرية حيث يبلغ عدد المؤسسات التطوعي
من إجمالي العاملين لديهم؛ إال أن % 10عمل بدوام كامل للقوى العاملة اليهودية وهو ما يمثل نسبة 

 في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الشراكات في الشهر الماضي والذي تدور سرائيليرئيس الوزراء اإل
بين القطاع  الحكومي والقطاع الخيري، اعتذر في كلمته بأن الهدف المرجو من  بطمحاوره حول الروا

 مازال في مهده ولم يصل "إسرائيل"التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع التجاري والقطاع الخيري في 
  !! إلى الطموح المرجو مع ما حققه من إنجازات

 جمعية ومؤسسة، وازداد عدد تلك 27.000) م1999( عام "إسرائيل"كان عدد الجمعيات التطوعية في 
بسبب ما تتمتع به تلك المؤسسات الخيرية والتطوعية من !! جمعية سنويا) 1000(المؤسسات ِبمعدل 

م مساهمة القطاع 2006ولوائح ونظم تجعلها فاعلة ومستديمة العطاء، حيث بلغت في عام ، حرية كاملة
من الناتج المحلي % 13.3 مليار دوالر أي ما نسبته 14حواً من نسرائيلي قتصاد اإلالالتطوعي في دعم ا

  . اإلجمالي
وبهذا الدعم للقطاع الخيري والتطوعي أصبح عدد المنظمات التطوعية فيها في الوقت الراهن أكثر من 

م، وشهد هذا القطاع قفزة عددية في العقد 2007 منظمة تطوعية وفْقاً آلخر اإلحصاءات في 40.000
 وما زال الدعم الحكومي من أهم مصادر الدخل للمؤسسات الخيرية والتطوعية إذ تبلغ نسبته من األخير،

  . ، كدعم مباشر، إضافة إلى شراء الحكومة للخدمات التي تقدمها المنظمات التطوعية%51حجم التمويل 
لخيري وعودة إلى ما قاله ايهود أولمرت في مؤتمر الشراكة من ضرورة دعم العمل المؤسسي ا

والتطوعي؛ ودور هذا القطاع المهم في التنمية وتخفيف األعباء على الحكومة والوصول إلى حاجة 
المعوزين، وااللتزام األخالقي والديني واإلنساني الذي يحتم أن تقدم يد العون لكل من يحتاج إلى 

ب الحكومة، فقد ولَّى المساعدة في المجتمع اليهودي، وأن القطاع الخيري هم شركاء في العمل إلى جان
عهد استفراد الحكومة بالخدمات، وال بد من تقاسم المسؤوليات، وأن على الحكومة أن تهيئ لذلك 

  .وتشارك كل من يقدر على تقديم الدعم والمساهمة
 يؤدي في جميع الدول األكثر استنارةً – وبفضل ثقل تبرعاته وتطوعه–وأضاف بأن القطاع الخيري 

 وحساسيةً لالحتياجات تقدماً ملموساً في تقديم الخدمات والعمل كشريك حقيقي يتحمل وتقدماً وانفتاحاً
  . الكثير من األعباء ويخفف على الحكومة الكثير من االلتزامات

والعالم " إسرائيل" إليه تمؤتمر الشراكة، وهذا ما توصلالما سبق كان جزءاً يسيراً مما قاله أولمرت في 
اته وشعوبه، بأنها أمة لن تقوم إال إذا أولت القطاع الخيري والوقفي االهتمام الغربي بمؤسساته وقياد

  !!والرعاية والتنمية والحماية
أما في عالمنا العربي واإلسالمي فالمطلوب منا أن نحارب مؤسساتنا الخيرية ونشارك في دمارها 

!! صل النصرة بين أبناء األمةواتهامها، وأن نمنع مساعدة اآلخرين وأن نوطن عملنا الخيري، لنقطع أوا
ولماذا يحارب ! وإال بماذا يبرر منع إيصال مساعداتنا إلخواننا في قطاع غزة؟... أليس هذا المطلوب منا

العمل الخيري والمؤسسي في كل مناطق الضفة الغربية والتي تتبع حكومة تشارك قادة اليهود 
  !! االجتماعات والقبالت واالبتسامات

املين في المؤسسات الخيرية في فلسطين وكأنهم مجرمي حرب ويطول سجنهم لسنوات، لماذا يأسر الع
والعاملين في المراكز الصحية التي تتبع !! حتى طالت االعتقاالت أعضاء لجان زكاة تتبع مجالس قروية
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ووصل األمر ليطول المؤسسات المدنية التطوعية والخيرية والثقافية والعلمية !! جمعيات خيرية
  !!ؤسسات الفردية وغيرهاوالم

لماذا تجفف موارد الجمعيات والمؤسسات المدنية والخيرية الفلسطينية ويالحق العاملين فيها ويتم اعتقالهم 
ومداهمة مقراتهم ومنازلهم، ويدمر كل عمل مؤسسي قائم، وتمنع التحويالت أياً كانت ومن أية جهة 

  !!  من ضحايا االعتداء،لماذا أضحت مؤسساتنا الخيرية ضحية جديدة!! جاءت
  30/7/2008بيت المقدس للدراسات التوثيقية 

  
  :كاريكاتير .64

  

  
  30/7/2008الغد األردنية 


