
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لن يتحقق إذا استند على منطق حق القوة السالموسنصمد ونبني ونقاوم ونفاوض : عباس
  عباس يسحب اإلعتراف بوثيقة البرنامج السياسي التي تجمع بين المفاوضات والمقاومة

  ومسؤول أمني يتهم الحركة بصنع الخالفات.. نواب حماس األسرى ينتقدون اإلعتقاالت
  موفاز انتقد طريقة إدارة المفاوضات وطرح قضية القدس والتهدئة مع حماس

 لدولة الفلسطينية المستقلةمؤتمر الدول المضيفة لالجئين يؤكد تمسكه با

حهعـدم ترشـأولمرت يعلن
ونيته االستقالة  " كديما"لزعامة  
  تخاب رئيس جديدبمجرد ان
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            ٢ ص                                   ١١٥٥:         العدد                  ٣١/٧/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    : أخبار الزيتونة
 ٤  "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان: "عرض كتاب .٢

    
    :السلطة
 ٧  لن يتحقق إذا استند على منطق حق القوة السالموسنصمد ونبني ونقاوم ونفاوض : عباس .٣
 ٨  تعهد بمواصلة مسعى السالم رغم تنحي اولمرتتالسلطة الفلسطينية  .٤
 ٨  جود معركة صراع ديمغرافي تدور اآلن في القدسحاتم عبد القادر يؤكد و .٥
 ٩  الحصار بريطاني ويدعو أوروبا إلى فك يبحر يلتقي وفد برلمان .٦
 ٩  ال كتنظيم مناوئ الى ان تستعاد الوحدة الوطنيةإن نتعامل مع حماس أال يمكن لنا  :فياض .٧
١٠   حلفائهاىحماس ال تنقلب علو .. للحوار كاذبةعباسدعوة : أبو راس .٨
١١  "هيومن رايتس ووتش"ة ستدرس حاالت التجاوز الواردة في تقرير الحكوم: فياض .٩
١١ يحمل مغالطات كثيرةولم يسلك سبيل الحيادية " هيومن رايتس" تقرير :في رام اهللا" داخليةال" .١٠
١٢  "حزب التحرير"السلطة الفسلطينية تحظر مهرجانات  .١١
١٢  الناطق باسم حزب التحرير في الخليل ليس مطلوباً": معا"مصدر أمني لـ  .١٢
١٢ الشرطة تستجوب مدير مكتب وكالة معاً: غزة .١٣
    

    :المقاومة
١٣  ول أمني يتهم الحركة بصنع الخالفاتومسؤ.. نواب حماس األسرى ينتقدون اإلعتقاالت .١٤
١٣   من الممكن أن يطلب عباس من االحتالل عدم اإلفراج عن نواب حماس: البردويل .١٥
١٤  عباس يسحب اإلعتراف بوثيقة البرنامج السياسي التي تجمع بين المفاوضات والمقاومة .١٦
١٤  تثبت أن إسرائيل تعمل على تعميق الشرخ بين الفلسطينيين" هآرتس"مزاعم : قدورة فارس .١٧
١٤   حماس متمسكة بترتيب البيت الفلسطيني بأسره: محمد نصر .١٨
١٥  لجهاد تطالب بإسراع الشروع بهوا... حث الحوار الداخليبلوفد من الديمقراطية  .١٩
١٥  قيادات الفصائل تستعد الرسال وفود عنها إلى القاهرة للتحضير لجولة جديدة من الحوار .٢٠
١٦ مصروفد حماس في القاهرة يتسلم دعوة لجولة من الحوار الوطني الفلسطيني برعاية  .٢١
١٦ "االعتقاالت في الضفة تهدف لترسيخ القانون وحماية المواطنين: "الزعارير .٢٢
١٦    تكثيف العمليات العسكرية في الضفةىحماس تدعو إل .٢٣
١٦  الجهاد تطالب بإعادة النظر في التهدئة .٢٤
١٧   تتهم كتائب القسام بمصادرة سالحها واعتقال العشرات من قادتهاكتائب ابو الريش  .٢٥
١٧   في مهمة لحفظ األمنالقسام مقتل ناشط من  .٢٦
١٧   خالفات في فتح بشأن مكان انعقاد مؤتمرها العام السادس .٢٧
    

    :اإلسرائيلين الكيا
١٧  من ملفات شكاوى الفلسطينيين%  ٩٤ تغلق "إسرائيل" .٢٨
١٨  حماسموفاز انتقد طريقة إدارة المفاوضات وطرح قضية القدس والتهدئة مع  .٢٩
١٨  % ٢٤ وليفني%  ٣٦نتانياهو يحصل على : استطالع .٣٠
١٨  رؤساء بلديات إسرائيليون يتوجهون لحماس لتخفف شروط إطالق شليط .٣١
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١٩  "سرائيلإ"نتنياهو يدعو الجراء انتخابات عامة في  .٣٢
١٩ ليفني تتحفظ على المفاوضات مع سورية .٣٣
    

    : الشعباألرض،
١٩  دعوات فلسطينية لتوفير حماية دولية للمقدسيين .٣٤
١٩   من أحد موانئ أوروبا نهاية الشهر الجاريسفينة كسر حصار غزة تبحر .٣٥
٢٠  على حساب بضائع أخرى ة تسمح بإدخال كميات من المالبس واألحذية إلى غز"إسرائيل" .٣٦
٢٠   نعلين قتل برصاص قناص إسرائيليطفلتقرير طبي يظهر أن  .٣٧
٢٠   في المواجهات مع جيش االحتالل في نعلينموت سريريحالة إصابات من بينهم  .٣٨
٢٠   قاصرات٣ منذ بداية العام الجاري بينهن  أسيرة٢٦االحتالل يعتقل  .٣٩
٢١  األسرى في سجن هشارون اإلسرائيلي يجبرون على ارتداء الزي البرتقالي .٤٠
   

   :بيئة
٢١  النووية والكيماوية تدفن بأراض فلسطينية"إسرائيل"نصف نفايات : دراسة .٤١
   

   :إسالميعربي، 
٢١  مؤتمر الدول المضيفة لالجئين يؤكد تمسكه بالدولة الفلسطينية المستقلة .٤٢
٢٢  للفصائل حول الحوار الوطني" استكشافية"مصر توجه مذكرات  .٤٣
٢٢  حول اعتبار غزة إقليماً متمرداًمصر تبلغ عباس استياءها من تصريحات األحمد .٤٤
٢٢   ضعفاً منذ أنابولس١٢يزداد اإلسرائيلي االستيطان : محمد صبيح .٤٥
   

   :دولي
٢٢  في واشنطن" إسرائيل"حماس أميركي حيال مسار المفاوضات بين الفلسطينيين و .٤٦
٢٣   للحل الدبلوماسيقائم واألولوية خيار مهاجمة إيران كدت لباراك أن أواشنطن .٤٧
٢٣  تناشد المجتمع الدولي للتحرك لوقف تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة" األونروا" .٤٨
٢٣ بات على إيرانأوباما يتوقع هجوماً إسرائيلياً إذا فشلت العقو .٤٩

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  ىقصال التضحية بحق العودة مقابل استعادة القدس واألإمامنا أال خيار : سري نسيبة .٥٠
٢٨  صالح القالب... !معركة االقتتال على الرئاسة الفلسطينية.. الضفة وغزة .٥١
٣٠  حسام كنفاني... فرص ضئيلة للحوار .٥٢
٣٠  محمد أبو رمان... االنفتاح على اإلخوان وحماس .٥٣
٣١  علي بدوان... غور األردن وعمليات التهويد الجديدة.. أغراض بعيدة المدى .٥٤
    
 ٣٣  :اريكاتيرك
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  ونيته االستقالة بمجرد انتخاب رئيس جديد" كديما" لزعامة حهعدم ترشأولمرت يعلن  .١
اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت امس االربعاء انه سيستقيل  : زهير اندراوس- الناصرة 

سبتمبر /  ايلول١٧ تجري في ما ان يختار حزب كديما الحاكم زعيما جديدا في االنتخابات الداخلية التي
  .والتي لن يرشح نفسه فيها

وقال أولمرت في اعالن مفاجئ من مقر اقامته الرسمي في القدس قررت اال ارشح نفسي في االنتخابات                 
وأضاف عندما يقع االختيار علي رئيس جديـد         .التمهيدية لحركة كديما وال اعتزم التدخل في االنتخابات       

ن منصب رئيس الوزراء للسماح لهم بتشكيل حكومة جديدة علي وجه السرعة            سأستقيل م ) لحزب كديما (
وقال رئيس الوزراء في خطاب متلفز للشعب اإلسرائيلي إنه منذ اليـوم االول النتخابـه                .وبطريقة فعالة 

تعرض لحمالت تحقيق من قبل الشرطة اإلسرائيلية، التي لم تتوقف حتي هذا اليوم، األمر الذي لم يمكنه                 
 مشيراً  ، وزاد قائالً إن الوضع في الدولة العبرية في جميع نواحي الحياة ممتاز            ،أدية واجبه كما يجب   من ت 

 ووجه الشكر الخاص    ،إلي أن تل أبيب تلقت وما زالت تتلقي الدعم الكامل من الواليات المتحدة األمريكية             
  .للرئيس جورج بوش

اته السياسية، وأعرب عن أسفه الشديد لـذلك،        واعترف اولمرت أنه ارتكب العديد من األخطاء خالل حي        
  .مشيراً إلي أنه علي استعداد لدفع الثمن

ورأي المراقبون اإلسرائيليون أن أولمرت أعلن عملياً استقالته من الحكومة واعتزاله الحيـاة الـسياسية،               
  .دون أن يحقق شيئاً للدولة العبرية

ة في التلفزيون اإلسرائيلي، إن اولمرت كان جدياً للغايـة          وقال المحلل أمنون أبراموفيتش، من القناة الثاني      
 أن االنتخابات   ىفي خطابه، ولكنه أشار إلي أن تاالنسكي، هو الذي أنهي حياة اولمرت السياسية، الفتاً إل              

  .اإلسرائيلية علي األبواب، ألن احتماالت إقامة حكومة بديلة ضئيلة للغاية
  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان": عرض كتاب .٢

أوضاع "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً بعنوان : حسن ابحيص/ عرض
، يعرض فيه أوضاعهم الديمغرافية والقانونية والتعليمية واالجتماعية، كما "الالجئين الفلسطينيين في لبنان

  .تعلقة بالالجئين، ويفرد فصالً خاصاً لمأساة مخيم نهر البارديعرض مشاريع التسوية السياسية الم
 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان:  الكتاب- 
  محسن محمد صالح:  المحرر- 
  ١٩٦:  الصفحات- 
  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت:  الناشر- 
  ٢٠٠٨األولى :  الطبعة- 

محمد صالح وشارك في إعداده كل من أمل عيتاني وزياد ويظهر الكتاب الذي حرره الدكتور محسن 
الحسن وعلي هويدي ومحمود حنفي ومعين مناع ونافذ أبو حسنة، أن الفلسطينيين في لبنان يعانون من 

  .الحرمان من عدة حقوق مدنية، ومن حق العمل في الكثير من المهن، ومن حق التملك
نية تشكل بيئة طاردة للفلسطينيين بحجة منع توطينهم، إال أنه ويضيف أن البيئة السياسية والقانونية اللبنا

يرى أن الحقيقة هي أن الفلسطينيين ال يرغبون أصالً في التوطين، وإنما يرغبون في معاملة إنسانية 
  .عادلة غير مرتبطة بإعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية الخاصة بأقرانهم اللبنانيين

اء على معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوق الحياة اإلنسانية الكريمة يعين كما أن االحتجاج بأن اإلبق
على استمرار اهتمامهم بقضيتهم، حجة غير مستندة إلى أي أسس صحيحة، إذ إن استمرار المعاناة يدفع 
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 الفلسطينيين للهجرة إلى دول أوروبا الغربية وأميركا وكندا وأستراليا وأميركا الجنوبية، حيث توجد
  .مخاطر أكبر في توطينهم وذوبانهم وابتعادهم عن مركز االهتمام بقضيتهم

وتؤكد الدراسة أن الفلسطينيين الذين حصلوا على حقوقهم المدنية في البالد العربية لم ينسوا قضيتهم ولم 
يتوقفوا عن العمل على تحرير أرضهم، ومثال ذلك الفلسطينيون في سوريا وكذلك في الكويت التي 

  . نشأة حركتي فتح وحماس في الخارجشهدت
ويتميز هذا الكتاب بأنه موثق من الناحية العلمية ومكتوب بطريقة موضوعية، ويستعين بالكثير من 

  .الجداول واإلحصائيات التي تدعم الحقائق والمعلومات الواردة فيه
  التوزيع الجغرافي والديمغرافي

ي والديمغرافي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى تناول الفصل األول من الكتاب التوزيع الجغراف
 ألف الجئ، ١٣٠ و١٠٠أن عدد الذين اضطروا منهم للمغادرة إلى لبنان بعد نكبة فلسطين تراوح بين 

  .قدم معظمهم قبل إعالن قيام دولة إسرائيل
لد والرملة، من مناطق يافا وال% ١١من حيفا، و% ٢٨,١٤منهم من منطقة الجليل، و% ٥٩,٩وجاء 

  .من القدس وجوارها% ١,٤٣وأقلية بلغت 
كما ناقش إحصاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان واإلشكاليات المتعلقة بتقدير أعدادهم على وجه الدقة، 

  .٣٠/٧/٢٠٠٧ ألفا مسجلين لدى وكالة األونروا حتى تاريخ ٤١١مشيراً إلى وجود 
ى الصادرة عن عدة جهات وباحثين، خلص بعدها إلى تقدير واستعرض الكتاب عدداً من التقديرات األخر

 آالف الجئ، مدعماً استنتاجه بتقدير ٣٠٣العدد الفعلي لالجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان بنحو 
  . ألفا٢٩٩األونروا لعدد من تخدمهم في لبنان بنحو 

اً، خاصة عند العلم بأن األونروا هي ورأى أن هذا الرقم ال يمثل جزءا من السكان، بل السكان جميع
  .المصدر الوحيد المتاح لمعظم الخدمات بالنسبة لهؤالء الالجئين

وبعدها استعرض األرقام المتعلقة باألسرة والمنزل الفلسطيني في المخيمات والتجمعات، قبل أن ينتقل 
لمعيشية الصعبة واألحداث إلى مسألة تهجير الالجئين داخل لبنان وهجرتهم إلى الخارج بسبب الظروف ا

المختلفة التي شهدها لبنان، والتي كان أبرزها الحرب األهلية اللبنانية واالجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 
١٩٨٢.  

ثم قدم معلومات عن مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتجمعاتهم الرسمية وغير الرسمية، ولفت 
 وحتى اآلن هي ذاتها التي اتفق عليها ١٩٤٨ للمخيمات بقيت منذ نكبة االنتباه إلى أن المساحة الجغرافية

بين األونروا والدولة اللبنانية، إذ ال يسمح لالجئين بالتوسع العمراني األفقي رغم ارتفاع عدد السكان 
 مخيماً رسمياً كانت موجودة حتى عام ١٥، وتدمير ثالثة مخيمات من أصل %٣٠٠بنسبة تزيد عن 

١٩٧٤.  
، أصدرت ١٩٩١ف أنه مع بسط السلطة التشريعية نفوذها على األراضي اللبنانية كافة عام وأضا

السلطات اللبنانية توجيهات واضحة إلى األونروا بمنع إعمار وترميم البنى التحتية، والمساكن في 
  .مخيمات الالجئين في لبنان، وخصوصاً في بيروت
 واألسباب التي تدفع عدداً كبيراً منهم لمواصلة السكن كما تطرق الفصل إلى أماكن توزع سكن الالجئين

في المخيمات، ومسألة الخوف من التوطين، وإفشال محاوالت تحسين إسكانهم وموضوع ملكياتهم 
  .العقارية

  الواقع القانوني لالجئين
ات في فصله الثاني بحث الكتاب الواقع القانوني لالجئين، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين التصريح

الرسمية للمسؤولين اللبنانيين المرحبة بالالجئين الفلسطينيين كإخوة في بلدهم الثاني، وبين المعاملة الفعلية 
  .لهؤالء الالجئين
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ويوضح أن القوانين والقرارات التي تنظم وجودهم كانت قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم 
  .لجوء األولىاإلنسانية، فكانت معاناتهم في خط تصاعدي من أيام ال

وفي هذا اإلطار تناول الفصل حق اإلقامة والسكن بالنسبة للفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى انقسامهم إلى 
الالجئون المسجلون، والالجئون غير المسجلين، ويبلغ عددهم نحو : ثالث فئات بحسب موقعهم القانوني

  .دهم ثالثة آالف ألفا، والالجئون الفاقدون لألوراق الثبوتية ويبلغ عد٣٥
كما تناول حق العمل، مشيراً إلى أن القوانين والقرارات المتعلقة به بالنسبة لالجئين الفلسطينيين اتسمت 

 مهنة، ولم يسمح للفلسطيني بمزاولة ٧٢بكثير من الحرمان والمنع، حتى بلغت المهن الممنوعة عليهم 
  .ن الممنوعة بشكل جزئي قائمة المه٢٠٠٥األعمال الحرة، إلى أن خُففت في صيف 

/ وبحث كذلك في حرمان الالجئين من حق التملك بموجب قانون أقره مجلس النواب اللبناني في مارس
 بذريعة رفض التوطين، وفي منع مواد البناء عن مخيمات صور واآلثار السلبية الناتجة عن ٢٠٠١آذار 

  .هذا المنع، خاصة في ظل حرمان الفلسطيني من حق التملك
  وضاع التعليميةاأل

ناقش الفصل الثالث مسألة تعليم الالجئين الفلسطينيين في لبنان، مستعرضاً تطور أوضاعهم التعليمية 
والذي رأى أنه ال يمكن فصله عن مجمل التطورات التي لحقت بمجتمعهم، مشيراً في هذا السياق إلى أن 

  .ة أدت إلى تراجع هذه المستوياتاإلقبال على التعليم كان في مستويات جيدة، إال أن عوامل عد
وكانت الحروب من أبرز تلك العوامل، إلى جانب تقليص وكالة األونروا لخدماتها وتراجع مستوى 

  .التعليم المتوافر في مدارسها
 مدرسة لهم ٨٧ثم انتقل الكتاب إلى بحث الواقع التعليمي الراهن لهؤالء الالجئين، الفتاً االنتباه إلى وجود 

 ألف طالب وطالبة وفق اإلحصائيات الصادرة عن األونروا، مقارنة ٣٩ يدرس فيها نحو في لبنان
  . ألفا٤٣٨ ألفا، مع العلم بأن عدد الالجئين فيها يبلغ نحو ٦٤ مدرسة في سوريا يرتادها نحو ١١٨بـ

، %٩,٦٧إلى جانب أن نسبة الطالب إلى عدد السكان الفلسطينيين في لبنان هي - ورأى أن هذا األمر 
 يكفي إلظهار حجم المشكالت التي يواجهها تعليم الفلسطينيين في - %٢٣بينما هي في المجتمع اللبناني 

  .لبنان
ولم يغفل الفصل كذلك بحث واقع خدمات األونروا التعليمية، بدءاً بالعجز المالي وسياسة التوظيف، 

ال، وانتهاء بانعكاسات السياسة واألبنية المدرسية ونظام الدفعتين، ولوازم التعليم والضغوط واإلهم
التعليمية لألونروا على نسب الرسوب والتسرب المدرسي واألمية، كما تطرق إلى مسألة التعليم ما بعد 

  .الثانوي، والتعليم الجامعي ومشكالته
  الوضع االجتماعي

وين المجتمع تناول رابع فصول الكتاب الوضع االجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، مستعرضاً تك
  .، والمراحل التي مر بها منذ ذلك الوقت١٩٤٨الفلسطيني ووالدة مجتمع الالجئين إثر نكبة عام 

وقسم هذا الفصل تلك الفترة إلى أربع مراحل رئيسية استمرت أوالها حتى دخول منظمة التحرير 
. ه المنظمة من لبنان الذي خرجت في١٩٨٢، وامتدت الثانية حتى عام ١٩٦٩الفلسطينية إلى لبنان عام 

، وشهدت انعكاسات سلبية كبيرة نتيجة خروج ١٩٩١أما الثالثة فاستمرت حتى حرب الخليج الثانية عام 
  .منظمة التحرير

ويعيش الالجئون في لبنان حالياً المرحلة الرابعة التي بدأت بعودة مغتربي الخليج وانسداد أبواب العمل، 
  .واصلة التضييق الحكومي عليهم وعلى مخيماتهموهي تشهد تهميش هؤالء الالجئين وم

األطفال والنساء والشباب والمسنين وذوي : ثم انتقل الفصل لبحث أوضاع الفئات األساسية لالجئين
، في حين تبلغ نسبة %٣١,١ سنة تبلغ ١٨االحتياجات الخاصة، وأشار إلى أن نسبة األطفال تحت عمر 

  %.١٢,٣، أما المسنون فيشكلون %٤٦,٥نحو )  سنة٤٥-١٩عمر ما بين (الشباب 
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من الالجئين % ٣من الالجئين، ولفت االنتباه إلى أن % ٥١كما أوضح أن نسبة اإلناث تشكّل نحو 
يعانون من أمراض مزمنة وإعاقات نتيجة ظروف الحرب، وهم متركزون بين الذكور الذين تزيد 

 %.١٠ سنة، إذ تبلغ النسبة بينهم ٣٠أعمارهم عن 
  تسوية وآفاق المستقبلمشاريع ال

استعرض الفصل الخامس التطورات المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين ككل في مشاريع التسوية، 
  .وانعكاساتها على الالجئين الفلسطينيين في لبنان

كما بحث السيناريوهات المطروحة حالياً لمستقبلهم، فلخصها ضمن أحد ثالثة سيناريوهات لم يكن من 
التهجير القسري إلى بلد ثالث تمهيداً إلعادة توطينهم : دة إلى ديارهم التي هجروا منها وهيبينها العو

فيه، أو التهجير االختياري إلى دول أوروبية وغربية، أو الذهاب إلى مناطق السلطة الفلسطينية في حال 
  .نجاح مشروع التسوية وقيام الدولة الفلسطينية

 هذا الخيار يبدو واقعياً، فإنه عملياً صعب التحقيق بسبب العقبات التي ولكن الكتاب نبه إلى أنه رغم أن
تواجه مشروع التسوية، وبسبب رفض أغلبية الفلسطينيين التنازل عن حقهم في العودة إلى أرضهم 

 .المحتلة
  أحداث نهر البارد وتداعياتها

األمنية واإلنسانية، فبدأ خُصص آخر فصول الكتاب ألحداث مخيم نهر البارد وتداعياتها السياسية و
، وخلفيات األحداث التي كانت "فتح اإلسالم"الفصل بتقديم لمحة عامة عن المخيم، ثم بحث نشوء تنظيم 

شرارة قتال نشب بين هذا التنظيم والجيش اللبناني، كما استعرض أيضاً الموقفين اللبناني والفلسطيني من 
  .تلك األحداث

 ألفاً، ٣١ا الفصل مأساة نازحي مخيم نهر البارد البالغ عددهم نحو وتناولت المساحة األكبر من هذ
واستعرض خاللها بداية النزوح وتوزع النازحين على المخيمات الفلسطينية وصوراً من معاناة هؤالء، 
إلى جانب الخسائر االقتصادية التي تكبدوها جراء األحداث التي أدت إلى تدمير مخيمهم، وتلك التي 

  .ركة االقتصادية في شمال لبنانتكبدتها الح
ثم بحث الفصل مسألتي إعادة إعمار المخيم، ومعالجة تداعيات أحداث نهر البارد، ورأى أن تلك 
األحداث وما تالها من تداعيات، تدعو الفلسطينيين إلى إعادة ترتيب أوضاعهم في لبنان بما يضمن 

النأي بالوجود الفلسطيني عن التجاذبات تصحيح عالقتهم باألطراف اللبنانية جميعاً، وخاصة عبر 
السياسية الحادة التي يشهدها لبنان، وتحصين الساحة الفلسطينية ضد الصراعات الداخلية، والعمل على 

  .تنظيم سالح المخيمات
كما دعا السلطات اللبنانية إلى المسارعة في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية ومعاملتهم معاملة إنسانية 

  .، وعدم التضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرةكريمة
وختم الكتاب بالقول إنه ال يجوز أن يتعرض الالجئون الفلسطينيون لعقوبات جماعية بسبب ممارسات 
أشخاص أو فئات خارجة عن القانون، تماماً كما أن اللبنانيين أنفسهم ال يتحملون مسؤولية الخارجين على 

  .مالقانون ممن قد يقيمون في أوساطه
 ٢٣/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  لن يتحقق إذا استند على منطق حق القوة السالموسنصمد ونبني ونقاوم ونفاوض : عباس .٣

الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاهل ذكر حق        أن   القاهرةمن   ٣١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
أسره إذا استند على منطق حق القوة       العودة، ولكنه أكد أن السالم لن يتحقق ال في المنطقة وال في العالم ب             

وقال في كلمة ألقاها، أمس، خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر العام للحزب الحاكم فـي              . وليس قوة الحق  
، إننا لم ولن نيأس ألننا أصحاب حق، وألننـا مـصممون علـى              "التجمع الدستوري الديمقراطي  "تونس  
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والتقـى   ". ألننا نستند إلى الشرعية الدولية الملتزمة بموقفنا استعادة هذا الحق، وإننا كذلك ال نشعر باليأس       
غير أن   .عباس نظيره التونسي زين العابدين بن علي، حيث بحث معه آخر تطورات القضية الفلسطينية             

إننا ال  "، لم يذكر حق العودة باالسم، واكتفى بالقول         "بالخالقة"عباس الذي وصف المبادرة العربية للسالم       
أس أيضا ألن هناك التزاماً عربياً بمبادرة السالم، وما تضمنته من حل لمختلف قضايا الصراع               نشعر بالي 

  ".وعلى المسارات كافة، بما فيها حل قضية الالجئين
الرئيس عباس أعلن إننا سنـصمد      إلى أن   تونس  من   ٣٠/٧/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا     ولفتت  

  .حق القوة، وليس قوة الحق: ن يتحقق إذا استند على منطقونبني ونقاوم ونفاوض، وبأن السالم ل
علن انه  أ الرئيس عباس     إلى أن  تونس نقالً عن مراسلها في    ٣٠/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأشارت  

اتفق مع الرئيس المصري خالل لقائه بالقاهرة على تجسيد مبادرته الوطنية والشروع في دعوتـه كافـة                 
عبر عباس عن كامل امله بلم شمل الفلسطينيين جميعـا تحـت             كما   .في القاهرة الفصائل للحوار الوطني    

مظلة الشرعية الفلسطينية الواحدة بالرغم من االلم الذي حل بالشعب الفلسطيني بعد االحداث التي قامـت                
  .بها حركة حماس في قطاع غزة

قاص من شان المفاوضات ولكن     انه ودون االنت  " :عباسوفي شأن المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية قال       
عندما ال تتم بالجدية وااللتزام، واذا استمر االسرائيليون بانتهاكاتهم ومماطلتهم فان الفلسطينيين سيفعلون             

  ".كما فعلوا في بداية المسيرة النضالية
  
  تعهد بمواصلة مسعى السالم رغم تنحي اولمرتتالسلطة الفلسطينية  .٤

ائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بـأن          صرح رئيس د  : وكاالتوالالجزيرة  
إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت نيته االستقالة من رئاسة الـوزراء لـن يـؤثر علـى                  

وأضاف عريقات بعد اجتماع بين مسؤولين إسـرائيليين   .مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
في النهاية فإننا كفلسطينيين نريد السالم مـع        " الخارجية األميركية كوندوليزا رايس،      وفلسطينيين ووزيرة 

 ".كل اإلسرائيليين، وليس مع حزب أو شخص
أما الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة فاعتبر أن إعالن استقالة أولمرت هو شـأن داخلـي                  

كون على رأس إسرائيل زعيم دولة يقبل االنخـراط فـي           أن ي "إسرائيلي، وقال إن األهم للفلسطينيين هو       
وأضاف أبو ردينة أن الفلسطينيين سيستمرون في عالقاتهم مع إسـرائيل مهمـا كـان                ".مسلسل السالم 

 .الشخص الذي سيخلف أولمرت، الذي تحقق معه الشرطة اإلسرائيلية في تهم بالفساد
 ٣١/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  معركة صراع ديمغرافي تدور اآلن في القدسجود  عبد القادر يؤكد وحاتم .٥

ـ           أ:  وليد عوض  - رام اهللا   وجـود   ىكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس حاتم عبد القادر امس عل
واضـاف ان عـدد      .معركة صراع ديمغرافي تدور اآلن في القدس المحتلة بين المقدسيين واالسرائيليين          

وقـال  .  الف نسمة  ٧٥ مقابل   ٢٠٠٧ ولغاية عام    ١٩٦٧ الف نسمة منذ عام      ٢٠٠السكان المقدسيين زاد    
 ١٠ الف وحدة سكنية تم استصدار رخص لبنـاء          ٦٠انه مقابل هذه الزيادة فنحن بحاجة طبيعية الي بناء          

 ألف مسكن هدم االحتالل منها حتـي اآلن         ٢٠آالف بيت فيما بلغ عدد المساكن المشيدة بدون تراخيص          
 بعـد   ٤٠٠٠ عدد المنازل التي تم استصدار تراخيص لبنائهـا          اما . بدعوي عدم وجود تراخيص    ٥٠٠٠

  .معارك قضائية طويلة مع سلطات االحتالل
ومن جهته أكد المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية امـس أن هـدف                 

هو فـرض أمـرٍ     الهجمة الشرسة والمتصاعدة، التي تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس            
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واقعٍ وجديد، يتمثل بتهجير السكان الفلسطينيين، واالسـتيالء علـي األرض دون اإلنـسان، وتهويـدها                
 .بالكامل

  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   بريطاني ويدعو أوروبا إلى فك الحصاريبرلمان  يلتقي وفدبحر .٦

لمجلس التشريعي الفلسطيني   رئيس ا  أن   )أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ٣١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
باإلنابة أحمد بحر دعا أوروبا إلى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والعمـل علـى فـك الحـصار                   

وقال خالل استقباله وفداً بريطانياً، الثالثاء، في غزة ضم اعـضاء            .المتواصل منذ عامين في قطاع غزة     
يطانيا تتحمل المسؤولية األخالقية والتاريخيـة      من البرلمان البريطاني وهيئات ومؤسسات بريطانية ان بر       

والسياسية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني على مدار ستين عاماً وما وقـع مـن ظلـم خـالل االحـتالل                    
على أرض فلسطين والمجازر التي ارتكبها االحـتالل وطـرد          " إسرائيل"البريطاني، وما تبعه من إقامة      
  .الشعب الفلسطيني من أرضه

رى شدد بحر على أن الشعب الفلسطيني يرغب في السالم ويسعى إليه، ولكنه أردف قـائالً                ومن جهة أخ  
السالم الحقيقي يكمن في إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المـستقلة وعاصـمتها القـدس                "

  ".الشريف وعودة الالجئين الى ديارهم التي هجروا منها
التغيير " هيئة العالقات الخارجية بكتلة       إلى أن  غزةمن   ٣٠/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    وأشار  

شاركت في استقبال وفد أوروبي متعدد الجنسيات كان يقوم بزيارٍة لمقر المجلس التـشريعي              " واإلصالح
وقد ضم الوفد نخبة من الشخصيات األوروبية، بينهم شخـصيات بريطانيـة وفرنـسية               .في مدينة غزة  

ب يحيى موسى وسيد أبـو مـسامح        وازيارة التقى الوفد بأحمد بحر وكل من الن       وايرلندية، وخالل تلك ال   
وقد أبدى الوفد األوروبي تفهمه للظروف الصعبة الحاليـة          .وجمال سكيك ومحمد فرج الغول وهدى نعيم      

التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء الحصار الصهيوني الجائر، كما وجه الوفد العديـد مـن األسـئلة                  
  .علق بملفي التهدئة والحوارللنواب تت

  
  ال كتنظيم مناوئ الى ان تستعاد الوحدة الوطنيةإن نتعامل مع حماس أال يمكن لنا  :فياض .٧

 سالم فياض رئيس الوزراء انه ال يمكن ان يكون هناك سالم ال             .كد د أ : مازن بغدادي  - طولكرم   ،قلقيلية
واشاد فيـاض    .ل زيارة قام بها لمدينة قلقيلية     جاء ذلك خال   .يرقى الى تحقيق البرنامج الوطني الفلسطيني     

دان استمرار االستيطان وتكثيف االعتداءات االسرائيلية على شـعبنا فـي           أو .بالوضع االمني في قلقيلية   
الضفة محولة اياها مشاعا تفعل بها ما تشاء اضافة الى استمرار حصار مليون ونصف مليون انسان من                 

انه آن االوان النهاء االنقسام واعادة توحيد شـطري الـوطن كأولويـة             ابناء شعبنا في قطاع غزة وقال       
واضاف انه بات لزاما على الجميع وضع االختالف على البرامج جانبا والعمـل علـى توحيـد                 . وطنية

شطري الوطن وتشكيل حكومة توافق وطني تعد النتخابات رئاسية وتشريعية ليصار بعدها الى استكمال              
ول الى برنامج سياسي وحل نقاط الخالف واعادة بناء االجهزة االمنية خاصة وان             النقاش والحوار للوص  

وادان فيـاض    .للعرب الجاهزية لالشراف على ذلك رافضا وجود اي فيتو من اي كان علـى الحـوار               
تفجيرات قطاع غزة كما ادان الحملة التي تقوم بها حماس ضد المؤسسات والشخصيات الوطنيـة تحـت             

بررات ليس لها اساس من الصحة وقال انه في الوقت الذي نؤكد فيه علـى الوحـدة                 حجج وشعارات وم  
الوطنية اال ان نشاطنا االمني في الضفة قائم لوقف اي عبث ممكن حصوله واضاف انه ال يمكن لنـا ان                    
نتعامل مع حماس رغم انها جزء من الشعب الفلسطيني اال كتنظيم مناوئ الى ان تستعاد الوحدة الوطنية                 

 .نرفض اي ممارسات خارجة عن القانونو
 ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   حلفائهاىحماس ال تنقلب علو .. للحوار كاذبةعباسدعوة : أبو راس .٨

مروان ابو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين، انه من المبكـر           .د  عن حركة حماس   النائبقال   :رام اهللا 
اءات التي جرت يوم الجمعة الماضي، فالموضوع في        االن االعالن عن الجهات التي نفذت سلسلة االعتد       

، وان هناك خيوطاً عديدة يتم مالحقتها، ومـا         "االجهزة االمنية تتابع بمهنية عالية    "طور التحقيق والمتابعة    
ـ        . خيوط عديدة  ى التحقيقات اوصلت ال   ،"زال من المبكر الكشف عن النتائج      ـ واضـاف فـي حـديث ل

فتح وجيش االسالم وغيرها، حركة فتح ال تتواني عن تجنيـد اي            " ما بين    ، يبدو ان هناك تداخالً    "الراية"
ال تبعد يـد فـتح   " كان من اجل اثارة الفوضي وارباك الساحة الفلسطينية، هناك تداخل بين هذه االسماء،           

عن العبث حتي لو كان العابثون هم عناصر ملوثة فكريا مثل جيش االسـالم او غيرهـا التـي تـزعم                     
، او من نشأ من تيارات اسالمية في        "او من يحمل راية االسالم زورا     "تابع، ان جيش االسالم     و ".االسالم

، وتزعم بان انتماءها يعود للـسلفية الجهاديـة، او هـم            "وعمل في االجهزة االمنية   "عهد السلطة البائدة    
لرعب والخوف  هم في حقيقة االمر جزء من اجهزة امنية حاقدة، زرعت ا            ذلك، ىسلفيون مستقلون وما ال   

، ضـد   "االجهزة دربت مجموعات من هؤالء الملوثين فكريا للقيام بعمليات مشبوهة         " في الشارع الغزي،  
وحول  ".لدب الرعب اوال في الشارع ولتحريض الناس علي حماس ثانيا         "مؤسسات اجتماعية وخدماتية،    

انـه مـن خـالل    "اس، قال، تكراره انه من المبكر اتهام جهة بعينها رغم التحريض الواضح في لغة حم    
، يمكن التنبـؤ بالجهـة، لكـن الحقيقـة          "التجارب السابقة، تتوفر مؤشرات كثيرة من خالل بعض االدلة        

والموضوعية تقتضي انتظار نتائج التحقيق، االجهزة االمنية هي الجهة المخولة باالعالن عـن النتـائج،               
يد واالغاني الوطنية علي خلفية الصورة الدموية،       الفرحة العارمة للفضائية الفلسطينية مع بث االناش      "لكن  

 الذين عادوا وتنكروا له، تشير بشكل واضح الي تورطهم بطريقة او باخري،           " وكذلك بيان كتائب العودة   
  ".لكن كمسلم ال استطيع القطع بالحديث اال مع ادلة دامغة"

 علي حلفائها كجـيش االسـالم       وحول امكانية تجدد الحوار، والدعوات الجديدة في حين ان حماس تنقلب          
اين هـو رقـم     "  في السابق،  والنائب زياد ابو عمرو، قال، لم يكن هناك اي تحرك بعيد عن نقطة الصفر             

، ومغلفا بصورة خارجية جميلة، وفي الداخل عكس        "مزيفا ومزورا " طريق المئة، الحوار كان      ىواحد عل 
 يظهرون خالف ما يبطنون، حركة فتح من قمـة          ، انهم "فتح تتقن فن اخفاء االمور واظهار عكسها      "ذلك،  

  .قواعدها، رفضت الحوار بشكل قاطع ووضعت شروطا من أجل الشروع بهى الهرم التنظيمي بها حت
انقلب علي وجهـه    " التي فاز بها في االنتخابات       ىزياد ابو عمرو، فانه منذ اللحظة االول      . وبخصوص د 

ض حضور جلسات التشريعي في القطاع، وقاطع جميع        كما رف " ، وبات في أحضان حركة فتح،     "وغادرنا
األنشطة التي يقوم بها النواب، وكذلك الحال بالنسبة للجان المجلس التشريعي، وذهب الي رام اهللا وانحاز                

، حماس ال تنقلب علي حلفائها، ولكن في المقابـل الحركـة            " أسوأ منهم ايضا   ىوعل"بالكامل لحركة فتح،    
 في مكتب ابو عمـرو،      ىوبين، ان ما جر    .حتي يتطاول علينا هذا او ذاك     " يلالمهاب"ليست مجموعة من    

، ويجـب ان تعـالج      "مرفـوض "ومؤسسة االبحاث السياسية التابعة له والكائنة في ذات البناية في غزة،            
ابو عمرو، او غيره او المؤسسات الحيادية       .  مع د  ى من قادة القسام، فما جر     ٥ القضية، رغم ألمنا بفقدان   

، ال بد من    "ردة الفعل "، هذه اخطاء وقعت في ظل ازمة        "ستجري معالجته "خري التي خربت ودمرت،     اال
 ايدي افراد او مجموعـات    ىحماس تقطعت اشالء ابنائها، وتناثرت في طبقات الجو العليا، عل         "معالجتها،  

  .ينسقون مع حركة فتح والطيراوي بشكل مباشر ،"عابثين عمالء وخونة لالحتالل
عندما كان ينسق مع حماس وكتائب القسام، لم تكن         "،ما يتعلق بجيش االسالم، فوضعه مختلف نسبيا      أما في 

، نحاول معالجة هـذا  "هناك اية مشكلة معهم، لكن بدأ يظهر التشدد الديني في طرحهم وتعاملهم مع الناس    
ابعـادهم عـن    تـشددهم و  "األمر بالحسني، وقد كلفت شخصيا من قبل حماس بالتحاور معهم لثنيهم عن             

، سواء التي لديهم او لدي غيرهم، يبدو انهم غير جادين في االستماع ألحـد خـالف                 "التشوهات الفكرية 
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فلن تأخذنا رأفة بهم، حتي لو كان من ابناء         ) الجمعة(واذا ثبت ان لهم عالقة بتفجيرات       " فتاواهم الداخلية، 
ون حماس ستارا الحد من المجرمين او القتلـة          حلفائنا، وايضا ال نقبل ان تك      ى، نحن ال ننقلب عل    "القسام

، ولو كان احد من حماس في القيـادة او          "هذا يجب ان يكون واضحاً للجميع     " العابثين، او الملوثين فكريا،   
 ذلك خاصـة مـن حـاول        ىهناك دالئل عل  " القاعدة، اخذ منحي التشدد، فلن يقبل منه هذا، وسيحاسب،        

، تماما كـأي متجـاوز      " العبثيات واالعتداءات ومكانه السجن اآلن     استغالل وجوده في القسام وقام ببعض     
للقانون، أو منفلت، ال أحد يشفع لهؤالء وال حصانة لهم، امام تجـاوز القـانون، والـشريعة االسـالمية               

، التـي تـشنها     "هذا يأتي في إطار الحملة الشاملة للتشويه        حلفائها، ىفالقول ان حماس تنقلب عل    "الغراء،  
  . حماس، فال خالفات داخلية لدي حماس، وال هي منقلبة تجاه شركاء االمس كما فتحىعلحركة فتح 

، قال، هـذا    "الجمعة الدموية "وحول دعوة الرئيس عباس للحوار التي جاءت من القاهرة، لتدارك احداث            
ي أقرتـه   ، سواء التنسيق األمني الذ    " جرائمه في الضفة الغربية    ىابو مازن يريد التغطية عل    " كالم فارغ، 

السلطة مع االحتالل او قيام أجهزته األمنية بمالحقة واعتقال االئمة والعلماء وأساتذة الجامعات والخبراء              
هل هذا هـو األفـق      "والسياسيين، وفي ذات الوقت تنفذ حركته وأعوان لها، أفعاالً اجرامية في القطاع،             

ا، وهي عبارة عن فقاقيع اعالميـة، يريـد          هذه الدعوة للحوار كاذبة، وال ارضية له       "،!الصادق للحوار؟ 
عباس ان يلهي الشارع الفلسطيني والعربي بها عن افعاله الشنيعة في الضفة والقطاع، ال جذور لدعوتـه                 

، الحوار السابق كان مفرغاً من مضمونه وحماس اخذت العبر منه ولن تعيد الكرة              "وال عالقة لها بالواقع   "
، " شعبه بدعواته المتكـررة هـذه      ى نفسه وعل  ىابو مازن يكذب عل    "مجددا وفق ذات الشروط واالليات،    

الحوار الوطني له اسس وقواعد ال بد لفتح وقيادة السلطة في رام اهللا من القبول بها، لكي تنطلق مـسيرة                    
  .الحوار وصوال الي التوافق الوطني فوحدة الوطن، وغير ذلك فهو ملهاة ال شأن لحماس بها
  ٣١/٧/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  "هيومن رايتس ووتش"الحكومة ستدرس حاالت التجاوز الواردة في تقرير : فياض .٩

 سالم فياض بالجهود التي تبذلها مؤسسات حقـوق اإلنـسان           .رحب رئيس الوزراء الفلسطيني د    : القدس
الفلسطينية والدولية، من اجل تطوير حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وذلك تعقيبا علـى التقريـر الـذي      

وأكد فيـاض    .حول حالة حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية      ) هيومن رايتس ووتش  (رته منظمة   نش
أن االنتهاكات األساسية التي عانى منها الشعب الفلسطيني إلى جانـب مـا تمارسـه سـلطات                 "في بيان   

جتمـع  االحتالل من انتهاكات، تمثلت بحالة الفوضى والفلتان التي عانت منها قطاعات واسـعة مـن الم               
إن الحكومـة وفـي     : "وقال .الفلسطيني، والتي كانت معرضة للتفاقم بعد انقالب حزيران العام الماضي         

نطاق مسؤوليتها المباشرة عن مواجهة هذه الحالة وفي إطار خطتها لفرض سيادة القانون والنظام العام،               
نسان، وأنهت هذه الظـاهرة  تمكنت من وضع حد لهذه الحالة وما مثلته من خطر كبير وانتهاك لحقوق اإل      

وتؤكد الحكومة أن فرض سـيادة      : "واضاف" رغم المعوقات التي وضعتها إسرائيل، وما زالت أمام ذلك        
القانون تشمل كذلك الجهات المكلفة بانفاذه، وفي هذا اإلطار فإن الحكومـة الفلـسطينية ومـن منطلـق                  

لسطيني واستقراره ستدرس بكـل عنايـة       حرصها الشديد على حماية حقوق اإلنسان وسالمة المجتمع الف        
  ".المالحظات الواردة في التقرير حول تجاوزات بعض األفراد

 ٣١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يحمل مغالطات كثيرةولم يسلك سبيل الحيادية " هيومن رايتس" تقرير :في رام اهللا" داخليةال" .١٠

 أن وزارة الداخليـة     ]في رام اهللا  [السلطة الوطنية  أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في        : رويترز –رام اهللا   
واألجهزة األمنية التابعة لها هي أجهزة شرعية منها ما هو لحماية األمن الداخلي ومنها ما هو لإلغاثـة                  
ومنها ما هو للتدخل السريع، وأن جميع هذه األجهزة تعمل وفق القانون ووفق التسلسل الهرمي واألوامر                
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العليا على أساس احترام حقوق اإلنسان والمواطن وعلى أساس احتـرام الكرامـة             الصادرة من القيادات    
جاء ذلك في معرض معرض رد الوزارة على تقرير منظمة هيومن رايـتس              .اإلنسانية والحرية الفردية  

ووتش الذي صدر امس، وبينت الوزارة أن هدفها حماية القانون والمؤسسات الرسمية للشعب الفلسطيني              
أو انتماء لغير دولة القانون والمؤسسات وأن ما ورد في التقرير المذكور يشير إلى اقتتال بين                دون تحيز   

   .حركتين هما حماس وفتح وال يعني هذا أن هناك اقتتاال بين السلطة الشرعية وبين فصيل فلسطيني
 ساوى بين   حمل بعض المغالطات عندما   " هيومن رايتس "لية ان تقرير منظمة     واضاف الناطق باسم الداخ   

ما تقوم به أجهزة األمن الشرعية في الضفة من حملة أمنية لبسط النظام والقانون ومالحقـة المجـرمين                  
والفارين من وجه العدالة وبين ما قامت وتقوم به ميليشيات حماس في قطـاع غـزة ضـد المـواطنين                    

إن من تم اعتقالهم في الضفة      : "وقال الناطق باسم الداخلية    .وممتلكاتهم وضد المؤسسات األهلية والخاصة    
هم جنائيون بعضهم ذو خلفيات سياسية متنوعة وأن بعضهم أعتقل بسبب حيازتهم أسلحة ومتفجرات تهدد               

وأضاف أنه ال عالقة بين الحملة األمنية في محافظات الضفة وبين االنتهاكات اليوميـة               ".أمن المواطنين 
 في قطاع غزة منذ الرابع عشر       "ميليشيات حماس "وم بها   واالعتقاالت التعسفية وحاالت االختطاف التي تق     

من حزيران من العام الماضي والتي تصاعدت حدتها بعد تفجيرات الشاطىء لتطال نوابا مـستقلين فـي                 
 .المجلس التشريعي كالنائب زياد أبو عمر وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأناسـا أبريـاء               

 .لم يسلك سبيل الحيادية" هيومن رايتس"ة على أن تقرير منظمة وشدد الناطق باسم الداخلي
 ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "حزب التحرير"السلطة الفسلطينية تحظر مهرجانات  .١١

احيـاء لمـا    " حزب التحرير االسالمي  "علنت السلطة الفلسطينية حظر سلسلة مهرجانات يقيمها        أ :رام اهللا 
وابلغ محافظو المحافظات في الضفة الغربية مسؤولين في الحزب         ". ذكرى هدم الخالفة االسالمية   "يسميه  

  ".خشية حدوث تداعيات امنية"بقرار الحظر 
  ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  الناطق باسم حزب التحرير في الخليل ليس مطلوباً": معا" أمني لـ مصدر .١٢

 مـاهر   .خليـل د  ، بأن الناطق باسم حزب التحريـر فـي ال         "معا" قال مصدر أمني فلسطيني لـ       :الخليل
ونفى المصدر الذي رفض الكشف عن اسـمه، صـحة إدعـاء             .الجعبري ليس مطلوباً لألجهزة األمنية    

الجعبري بأنه مالحق من قبل األجهزة األمنية، كما ونفى قيام بعض المواطنين مـن عائلـة الجعبـري                  
  .بمهاجمة مركز شرطة الحرس في الخليل الليلة الماضية

، مطالباً في الوقـت ذاتـه       "تعديالً طبيعياً للموقف  "ي بهذا القرار، معتبراً إياه       الجعبر .من جانبه رحب د   
باالفراج عن جميع من تم اعتقالهم في العراك الذي دار بين األجهزة األمنية ومناصري حزب التحريـر                 

  .]٢٩/٧/٢٠٠٨الثالثاء [في الخليل يوم أمس
  ٣٠/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   مدير مكتب وكالة معاًالشرطة تستجوب: غزة .١٣

  غـزة  في قطـاع  " معاً"مدير مكتب وكالة     الفلسلسطينية    احتجزت الشرطة  : فتحي صباح  -رام اهللا، غزة    
 االربعاء واستجوبته في شأن خبـر منـشور علـى           -الزميل الصحافي عماد عيد نحو ساعة ليل الثلثاء         

لعامة في غزة تلقت شكوى مـن الحكومـة         النيابة ا "وقالت إن   . الموقع االلكتروني للوكالة أول من أمس     
، مشيرة الـى    "المقالة ضد وكالة معا لنشرها خبراً يتعلق باغالق جمعية عيلبون الخيرية واعتقال مديرها            

نشرها "إن  " معا"وقالت   ".عدم وجود جمعية بهذا االسم، وانه ال يوجد لديها معتقلون باسم رئيس الجمعية            
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الجمعية على البريد الرئيس للوكالة في مقرها في بيت لحم، ونشرته كـأي             الخبر جاء بعد تلقيها بياناً من       
  ".بيان يصل الوكالة من منطلق حرصها على نشر الرأي والرأي االخر

  ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  ومسؤول أمني يتهم الحركة بصنع الخالفات.. نواب حماس األسرى ينتقدون اإلعتقاالت .١٤

ناطق باسم حمـاس فـي    أن ال أشرف الهور ،غزة لها من عن مراس  ٣١/٧/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
 أنه سلوك   ىعل] اإلعتقاالت من قبل السلطة لعناصر حماس     [الضفة قال أن حركته تنظر إلى هذا السلوك         

شائن مرفوض من أبناء شعبنا كافة، يدلل على حقيقة ورؤية ومواقف الحركة ضد هذه العصابات، وهي                
وأشار إلى أن الظروف التي تعيشها الـضفة   .ان قبل تطهير القطاعنفسها وشخوصها من كان يرعى الفلت    

الغربية اليوم باتت شديدة الشبه بتلك التي سادت قطاع غزة قبل تنفيذ حركة حماس للحسم العسكري الذي                 
  .أعاد األمور إلى نصابها هناك

ورة صـهيونيا والممولـة     وقال فقد بلغت األمور مبلغا ما كنا نتمناه أبدا، حيث ترتكب تلك األجهزة المأم             
أمريكيا والمدارة من قبل عمالء صريحين لالحتالل الجريمة تلو الجريمة في أقبية التحقيـق والتعـذيب                

  .التابعة لها، وتطال جرائمها خيرة أبناء شعبنا المجاهدين والشرفاء والمقاومين من أبناء حماس
يلية بشدة عملية اعتقال نشطاء حـركتهم       إلى ذلك، انتقد نواب حركة حماس األسرى في السجون اإلسرائ         

وجاء في بيان لهم لقد زاد البغي والظلم وفاق حدود االحتمال، وبلغ فلتان العناصر األمنيـة                 .في الضفة 
حدا ما كان ليبلغه أي مجرم أو سفاح في العالم، وإننا كنواب منتخبين للشعب الفلـسطيني لنـدعو هـذه                    

وتابعوا األيام حتمـا     .الحذر، فالزمن ال يقف عند ظالم ومظلوم      األجهزة عناصر وضباطا ألخذ الحيطة و     
  .ستتبدل وعليكم أن تتركوا في قلوب خصومكم بقية من رحمة قد تنفعكم عندما تدور الدوائر

وقـال   .وفي ردها على البيان قلل مسؤول أمني رفيع في السلطة الفلسطينية مما ورد في بيانات حماس               
يريـدون  ) يقصد حمـاس  (من الوطني في الضفة الغربية لـ القدس العربي هم          اللواء زياد العلي قائد األ    
 مشيراً إلى   ،واتهم العلي حماس بأنها ضيعت الوطن بعد تنفيذ انقالبها في غزة           .دوماً أن يصنعوا خالفات   

لكنه اكتفى بالقول ان ما كل من تعتقلهم األجهـزة األمنيـة فـي               .أن ما ورد في البيانات ال يستحق الرد       
  .لضفة متهمون بقضايا مخلة باألمن العاما

 فـي   ياً أمن مسؤوالً أن   :والوكاالتوعن  فلسطين المحتلة،    من ٣١/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت
. الضفة طلب عدم نشر اسمه قال إن الحملة استهدفت األسلحة غير المرخصة ومخالفي القانون ال حماس               

  .وقال إن كثيرين من حماس ال يعتقلون
وقال مصدر أمن فلسطيني هنـاك إن حملـة         . م ذلك تعج السجون بالسجناء في مدينة جنين بالضفة        ورغ

  . االعتقاالت تباطأت لعدم وجود أماكن في السجون
  
  من الممكن أن يطلب عباس من االحتالل عدم اإلفراج عن نواب حماس : البردويل .١٥

نحن " "قدس برس"س البرلمانية لوكالة  صالح البردويل الناطق اإلعالمي باسم كتلة حما.دقال : غزة
اإلسرائيلية بأنه ينسجم بالفعل مع توجه القيادة الحالية في فتح " هارتس"نعتبر أن ما جاء في صحيفة 

وقيادة منظمة التحرير والسلطة، ومن هنا نحن ال ندقق كثيرا بمصداقية أو عدم مصداقية هذا التصريح، 
أنه بغض النظر عن مدى "وأضاف  ".د انه أمر ممكن جداولكن ندقق في روح التصريح ونحن نعتق

مصداقية هذا الخبر حيث أن حسين الشيخ نفى هذا الخبر، إال أن واقع الحال يؤكد على أن حالة االنقسام 
الفلسطينية وحالة التنافر من الممكن أن تفضي إلى نوع من المناكفة واالنتقام من حماس وحرمانها من 

  ".ب الفلسطينيأي انتصار أمام الشع
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وأشار إلى أن السلطة وحركة فتح طلبت قبل ذلك من حماس عدم إدراج اسم النائب الفتحاوي مروان 
البرغوثي في صفقة التبادل، وكذلك من الطبيعي أن تطلب من إسرائيل عدم االستجابة لإلفراج عنه حتى 

برغوثي وهو قادر على أن ال يكون لحماس جميال على فتح باإلفراج عن أحد قادتها وحتى يخرج ال
  .يناوئ حماس ويناكفها، حسب قوله

  فتح بلعب دور كبير في فرض الحصار واإلغالق على قطاعه غزةم البردويل السلطة الفلسطينية وواته
 ٣٠/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
  عباس يسحب اإلعتراف بوثيقة البرنامج السياسي التي تجمع بين المفاوضات والمقاومة .١٦

ابلغت مصادر فتحاوية مطلعة القدس العربي بأن الرئيس عباس سـحب موافقتـه              :بسام بدارين  -عمان  
  لفـتح الضمنية سابقا على وثيقة البرنامج السياسي التي اقترحتها لجنة فرعية تحضيرا للمؤتمر الحركـي       

والتي تضمنت مزاوجة ما بين العمل السياسي والعمل العسكري المقاوم، وابلغ عباس هنا بعض اركـان                
ة بان البرنامج الوحيد الذي يوافق عرضه على المؤتمر العـام هـو برنامجـه المعلـن المتعلـق                   الحرك

بالمفاوضات، باعتبارها االسلوب المتبع باسم حركة فتح للتحرر الوطني والستعادة الحقوق، علمـا بـأن               
ا وسـائل   الوثيقة التي سحب عباس اعترافه عليها تحدثت عن المفاوضات وعن المقاومة ايضا باعتبارهم            

وقالت المصادر ان عباس وفي مجالساته الضيقة في االونة االخيرة اكثر مـن              .مشتركة للتحرر الوطني  
االصرار على ان برنامج التفاوض السلمي هو الوحيد الذي يقبله مؤكـدا بـان المؤسـسات الـشرعية                  

طار برنامج انتخـابي    الفلسطينية اسقطت خيار الكفاح المسلح وان الشعب الفلسطيني انتخبه كرئيس في ا           
  .سياسي ال يعتبر المقاومة هي وسيلة التحرر الوطني

ويعني ذلك ان هذا النمط من الخالفات والمستجدات التي طرأت على تفكير الرئيس عباس هي المـسائل                 
التي دفعته لالصرار على عقد المؤتمر السادس في رام اهللا وعلى سحب االعتراف بالوثيقة المتفق عليها                

ن التحضير للمؤتمر باسم البرنامج السياسي وهي نفسها الوثيقة التي كانت قـد اقرتهـا اللجنـة                 من لجا 
  .المركزية للحركة في اجتماع سابق حضره الرئيس عباس

  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  تثبت أن إسرائيل تعمل على تعميق الشرخ بين الفلسطينيين" هآرتس"مزاعم : قدورة فارس .١٧

إن إسرائيل تريد من بث مثل هذه : جلس الثوري في حركة فتح قدورة فارسقال عضو الم: طولكرم
حول تهديد الرئيس عباس بحل السلطة في حال تم إطالق " هآرتس"الخبر الذي بثته صحيفة  (األخبار

، وتحريك بعض األشياء، تعميق الشرخ وتعزيز حالة عدم الثقة السائدة في )سراح األسرى النواب
، على أنه ال ينبغي أن يكون قائد "قدس برس" فارس في حديث خاص لـ وشدد .الساحة الفلسطينية

المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي، وال غيره من المسؤولين اإلسرائيليين مصدرا للمعلومة بشأن 
السياسة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس عباس، طالب مرارا بإطالق سراح نواب المجلس التشريعي 

لتنظيمات الفلسطينية المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وجدد مطالبته هذه في الفترة من كل ا
وطالب فارس، جميع الفلسطينيين بأن يدركوا أن إسرائيل غير معنية بأي فلسطيني، ال بالرئيس  .األخيرة

  .الفلسطينينية فقط بتعزيز حالة االنقسام الداخلي عمحمود عباس، وال بحماس، وال بفتح، وهي م
 ٣٠/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
  حماس متمسكة بترتيب البيت الفلسطيني بأسره : محمد نصر .١٨

" قدس برس" حماس محمد نصر في تصريحات خاصة لـ لـرفض عضو المكتب السياسي : القاهرة
التعليق على تصريحات للرئيس محمود عباس اليوم عن امكانية إرسال قوات عربية إلى غزة إلعادة 
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هذه تفاصيل تبحث كلها في سياق ترتيب البيت الفلسطيني كرزمة : "هزة األمنية فيها، وقالتشكيل األج
 وهو اتفاق  واحدة، ففكرة القوات العربية أو المصرية وغيرها من األفكار تبحث كلها في إطار واحد

 شهدتها صنعاء الذي ينص على إعادة األوضاع في الضفة والقطاع إلى ما كانت عليه قبل األحداث التي
   .، على حد تعبيره" يونيو من العام الماضي/غزة في حزيران

 ٣٠/٧/٢٠٠٨قدس برس
  
  والجهاد تطالب بإسراع الشروع به... حث الحوار الداخليبلوفد من الديمقراطية  .١٩

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان وفدا قيادياً منها أجرى أمس األربعـاء            :  أشرف الهور  -غزة
 في وقت حذرت فيه حركـة الجهـاد         ،القيادة المصرية في القاهرة بهدف احتواء األزمة الداخلية       لقاء مع   

  .اإلسالمي من تأخير عقد المصالحة الداخلية
وذكرت أن صالح زيدان عضو المكتب السياسي ترأس وفد الجبهة المكون من رمزي رباح وعبد الحميد                

وذكرت أن االجتماع من أجل احتواء األزمة الداخليـة         . أبو جياب، خالل لقائه مع المسؤولين المصريين      
وقال طـالل أبـو ظريفـة       . وتهيئة األجواء للعودة للحوار الشامل وتهيئة األجواء للعودة للحوار الشامل         

عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح صحافي سيحاول الوفد احتواء حالة االحتقان وإزالة العقبـات               
ار وطني شامل لتجاوز االنقسام السياسي ومخاطره واستعادة الوحدة الوطنية في           وتهيئة األجواء للبدء بحو   

ظل التطورات األخيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية من تفجيرات واسـتهداف للمؤسـسات الوطنيـة               
وذكر أبو ظريفة أن فصيله يـرى أن طريـق          . واألهلية، وحمالت االعتقال السياسي في الضفة أو غزة       

   .االنقسام المدمر يستوجب البدء الفوري بحوار وطني شامل وتوفير سبل نجاحهالخالص من 
إلى ذلك فقد أكدت حركة الجهاد اإلسالمي على ضرورة الشروع في حوار جدي وحقيقي للخروج مـن                 

وحذرت من تأخير إجراء الحوار، وأكدت أنه ليس في مصلحة أحد ألن العدو يسعى إلى                .األزمة الراهنة 
 االنقسام والدفع بعمالئه الستغالل أي ثغرة بهدف إحداث حالة من الفوضى وإرباك سـاحتنا               تعميق حالة 

  .الفلسطينية وإغراقها من جديد في دوامة من الفتنة
وقالت الفصائل في مؤتمر صحافي على ضوء المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية،             

ر الوطني فإننا نؤكد على أن مجرد الدعوة للحـوار ال تكفـي             وبعد دراسة الدعوة األخيرة إلطالق الحوا     
وأكدت أن المطلوب اآلن هو تهيئة األجواء إلطالق حوار جدي           .لعالج األوضاع على الساحة الفلسطينية    

تشارك فيه كافة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية على أساس ما سبق من اتفاقيات فلسطينية بدءاً من                
وتضم فصائل الممانعة حركة األحرار وألوية الناصـر         .وصوال إلى وثيقة الوفاق الوطني    إعالن القاهرة   

  .صالح الدين والجبهة الشعبية القيادة العامة، وأعضاء من تنظيم جبهة النضال الشعبي
  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  حوارقيادات الفصائل تستعد الرسال وفود عنها إلى القاهرة للتحضير لجولة جديدة من ال .٢٠

 أن قيـادات الفـصائل تجـري        ، في دمشق  ،أكدت مصادر قيادية فلسطينية    : والوكاالت ،"الخليج "،دمشق
استعداداتها إلرسال وفود عنها إلى القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية في سياق التحضير لجولة جديدة               

ة بين فتح وحماس، إنما     أن الحوار لن يقتصر على بحث تجاوز األزم       " الخليج "ـوأضافت ل . من الحوار 
سيشمل االستراتيجية التفاوضية، واشتقاق بدائل لمواجهة الفشل المتواصل للمفاوضات، ولذلك فإن غالبية            

  .الفصائل تفضل رعاية عربية شاملة للحوار
  ٣١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  مصر وفد حماس في القاهرة يتسلم دعوة لجولة من الحوار الوطني الفلسطيني برعاية .٢١
كشف مصدر فلسطيني مطلع، األربعاء، أن وفد حركة حماس الذي يجرى مباحثات مع : ألفت حداد

المسؤولين المصريين بالقاهرة سيستلم في ختام محادثات وفد من الحركة مع المسؤولين المصريين، 
مصالحة بين األربعاء، دعوة مصرية لجولة جديدة من الحوار الوطني لفلسطيني ترعاه القاهرة لتحقيق 

وأوضح أن  .هذا ومن المقرر أن يعود وفد حركة حماس إلى قطاع غزة غدا الخميس .حماس وفتح
الحوار سيكون ثنائيا بين مصر والفصائل الفلسطينية قبل أن تتسلم جامعة الدول العربية الملف ليكون 

  .الحوار شامال لكافة الفصائل الفلسطينية
  ٣١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
 "عتقاالت في الضفة تهدف لترسيخ القانون وحماية المواطنيناال: "الزعارير .٢٢

 إن ،نسخة منه" وفا"في بيان وصل ،  قال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير:  وفا–رام اهللا 
حركة حماس تقدم وعبر أجهزتها في غزة على اختطاف وتعذيب المئات من أبناء حركة فتح، مضيفا أن 

  أنوأضاف . مختطف دون أي مسوغ قانوني١١٠٠هم تجاوز حتى اآلن نحوعدد المختطفين والمفرج عن
عمليات االعتقال في الضفة تقوم بها أجهزة أمنية سيادية، وتجري بحق مخالف للقانون من أي جهة 
كانوا، باعتبارهم مواطنين حتى لو كانوا من أبناء حركة فتح، مضيفا أن عدد المعتقلين في الضفة ال 

 .يتجاوز العشرات
 ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   تكثيف العمليات العسكرية في الضفة ىحماس تدعو إل .٢٣

 بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج ندعو      ،أمس األربعاء ،  قالت حماس في بيان لها    :  أشرف الهور  - غزة
دس، أبناء كتائب القسام وفصائل المقاومة الباسلة في القدس والضفة المحتلة لنصرة المسجد األقصى والق             

وتكثيف عملياتهم الجهادية وتوحيد صفوف المقاومة لتلقين العدو الدروس والعبر المؤلمة، ليـدفع ثمـن               
  .انتهاك حرماتنا ومقدساتنا وجرائمه

لى ذلك فقد دعت حماس الدول العربية واإلسالمية إلى التقاط مسؤولياتهم التاريخية والمصيرية تجاه ما               إ
ى والقدس واألراضي المصادرة لصالح االسـتيطان الـسرطاني،         يجري من جريمة بحق المسجد األقص     

  .التحرك الفوري والعاجل لفضح الجريمة الصهيونية في مختلف المحافل اإلقليمية وطالبتهم بـ
  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الجهاد تطالب بإعادة النظر في التهدئة .٢٤

فاق التهدئة المبرم مع إسرائيل برعايـة  طالبت الجهاد بإعادة النظر من جديد في ات   :  أشرف الهور  - غزة
وقالت في بيان لها تلقت القدس العربي نـسخة          . من الشهر الماضي   ١٩مصرية ويشمل قطاع غزة منذ      

منه انها قبلت التهدئة من أجل إعطاء فرصة لمختلف األطراف للضغط علـى االحـتالل بهـدف رفـع                   
ن الحصار بقي على حاله ولم يطرأ أي تغييـر          لكنها أشارت إلى أ    .الحصار وتخفيف المعاناة عن شعبنا    

حقيقي على أوضاع الفلسطينيين بل ازدادت المعاناة واتسع العدوان واشتدت حمالت االحتالل العدوانيـة              
وجاء في بيان الجهاد إننـا       .على أهلنا وشعبنا في الضفة والقدس، األمر الذي يتناقض مع جوهر التهدئة           

بلت بالتهدئة مطالبة بإعادة النظر فيها خاصة وأن الجميع متفق في تقييمه            نقول إن فصائل المقاومة التي ق     
وانتقدت حركة الجهاد األطراف الراعية للتهدئة وقالت انها لم تقم بالقـدر             .بأن االحتالل لم يلتزم بالتهدئة    

 .الكافي من الضغط على االحتالل إللزامه بالشروط التي نصت عليها التهدئة
  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
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  تتهم كتائب القسام بمصادرة سالحها واعتقال العشرات من قادتها كتائب ابو الريش  .٢٥

، أحد االذرع العسكرية لحركة "كتائب الشهيد احمد أبو الريش"اتهمت :  فتحي صباح- رام اهللا، غزة 
. هابأنها صادرت سالحها واستدعت واعتقلت العشرات من قادتها ورموز" كتائب القسام"فتح، امس 

مصادرة سالحها " معا"في تصريح أرسلت نسخة عنه لوكالة " كتائب أبو الريش"واستهجن مسؤول في 
الذي تستخدمه في المقاومة، مشيراً الى أن السالح الذي تمت مصادرته يضم بنادق وقاذفات وقذائف 

الذكرى هذه التصرفات التي تأتي في "واستغرب . وذخائر ومواد تصنيع وورشة لتصنيع الصواريخ
جميع الفصائل، "، ودعا "السنوية الرابعة الستشهاد القائد العام المؤسس للكتائب الشهيد عمرو ابو ستة

ومنها التي تتغنى بسالح المقاومة وتحذر دوماً من المس به، الى توضيح موقفها من هذه التصرفات 
  ".الغريبة عن أعراف شعبنا الفلسطيني المقاوم

  ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  في مهمة لحفظ األمن القسام  ناشط من مقتل .٢٦

 يدعى أحمد الترك قضى متأثراً بجراح خطيرة         الذي قالت كتائب القسام ان ناشطها    :  أشرف الهور  -غزة  
أصيب بها قبل أيام برصاص بعض المشبوهين في حي الصبرة بمدينة غزة، خالل قيامه بـ مهمة لحفظ                 

قد في غرفة العناية المركزة في مشفي الشفاء، إلى أن          وذكرت أن الترك ظل ير     .األمن والنظام في غزة   
  .أعلن عن وفاته

  ٣١/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  خالفات في فتح بشأن مكان انعقاد مؤتمرها العام السادس  .٢٧

 للمؤتمر العام الـسادس      قال مصدر فلسطيني مطلع على وقائع اجتماعات اللجنة التحضيرية         :آي.بي. يو
 في عمان أن خالفات حادة تعصف بالحركة نتيجة الخالف على مكان انعقـاد              ، المنعقد حالياً  لحركة فتح 

وقال المصدر ان خمسة من أعضاء اللجنة المركزية، إضافة لقادة األقـاليم فـي              . المؤتمر العام السادس  
سوريا واألردن ولبنان، يطالبون بعقد المؤتمر خارج األراضي الفلسطينية، في حين يصر بقية أعـضاء               

  . المركزية ومن بينهم الرئيس محمود عباس على عقد المؤتمر العام داخل األراضي الفلسطينيةاللجنة 
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن كال من فاروق القدومي وهاني الحـسن ومحمـد                  
 جهاد وأبو ماهر غنيم وسليم الزعنون يصرون على عقد المؤتمر العام خارج األراضي الفلسطينية، فـي               

  . حين يرفض بقية أعضاء اللجنة المركزية ذلك، وهو األمر الذي يهدد عقد المؤتمر
  ٣١/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  من ملفات شكاوى الفلسطينيين%  ٩٤ تغلق "إسرائيل" .٢٨

االسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان في تقرير " يش دين"افادت منظمة : ب. ف.  ا- القدس المحتلة 
من شكاوى الفلسطينيين بشأن اعتداءات اتهموا % ٩٤جيش االسرائيلي لم يتابع نشر امس ان ال

 صدرت ٢٠٠٧ و٢٠٠٠ ملفا فتحت بين ١٢٤٦واشار التقرير الى انه من اصل . العسكريين بارتكابها
 عسكريين ١١٠واثر توجيه هذه التهم أدين ). من العدد االجمالي% ٦( ملفا فقط ٧٦تهم رسمية في 

. هم عقوبات خفيفة وفق االحصاءات التي قدمها الجيش لهذه المنظمة غير الحكوميةوصدرت بحق معظم
 اإلعالن عن تشكيل لجنة عربية لرفع الحصار عن غزة

  ٣١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  حماسموفاز انتقد طريقة إدارة المفاوضات وطرح قضية القدس والتهدئة مع  .٢٩
 ،"هآرتس"طالب وزير النقل اإلسرائيلي شاؤول موفاز في مقابلة مع صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بعدم حسم أي من المسائل األسرائيلية رئيس الحكومة 
، معتبراً الخوض "كديما"الجوهرية في المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية قبل االنتخابات داخل 

يحظر في هذا الوقت بالذات الذي يشهد تغييرات في "وقال موفاز إنه  .ائل كهذه سابقاً ألوانهفي مس
وتابع أن ". الحكومة التوصل إلى اتفاقات في القضايا الجوهرية في المفاوضات مع الفلسطينيين) رئاسة(
ومة، وأيضاً على خلفية كل شيء سيتم تثبيته اآلن سيكون إشكالياً جداً ألنه يجري قبل التغييرات في الحك"

  ".انعدام االستقرار في الجانب الفلسطيني
اولمرت وليفني من اليمين بتحذيرهما " تطويق"ورأت الصحيفة أن موفاز يريد عملياً بتصريحاته هذه 

ووجه موفاز ". كديما"بشكل غير مباشر من فرض حقائق على األرض قبل انتخاب رئيس جديد لـ 
هذه "على إدارتهما مفاوضات على مسارين مع الفلسطينيين، وقال إن انتقادات لقطبي الحكومة 

وتابع أنه كرئيس حكومة سيقود بنفسه المفاوضات ". المفاوضات تجري منذ اشهر من دون تحقيق نتائج
  ".وسيكون ضلوعي فيها كبيرا جدا... التي تدار اآلن بشكل خاطئ"مع الفلسطينيين 

، مستذكراً أن "ليس صحيحاً"رية أخرى على طاولة المفاوضات واعتبر طرح قضية القدس وقضايا جوه
 حماسكما انتقد التهدئة بين إسرائيل وحركة ". كل من بحث في قضايا الحل الدائم في المفاوضات فشل"

وأخطأنا في مسألة التهدئة، ولم ينشأ ردع ولم نُعد . أخطأنا في معالجة أمر حماس: "في قطاع غزة، وقال
  ".غلعاد شاليت) ئيلي األسير في القطاعالجندي اإلسرا(

  ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة 
 
  %٢٤وليفني % ٣٦نتانياهو يحصل على : استطالع .٣٠

 القناة التلفزيونية العاشرة استطالعا تبين منه أن رئيس المعارضة ورئيس الليكود، بنيامين تنشر
 .نتانياهو، يحصل على غالبية األصوات مقابل كافة منافسيه

طلعين عن االختيار ما بين نتانياهو ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي تنافس على ولدى سؤال المست
من األصوات، % ٣٦، ورئيس حزب العمل ووزير األمن إيهود باراك، حصل األول على "كاديما"رئاسة 

إنهم لن % ١٩,٢فقط، وقال % ١١,٩، بينما حصل باراك على %٢٤في حين حصلت ليفني على 
 .المرشحينيصوتوا ألي من 

كما تبين من االستطالع أن وضع نتانياهو يكون أفضل في حال تم ترشيح وزير المواصالت شاؤل 
من األصوات، في حين % ٣٦,٦فقد حصل نتانياهو على . موفاز، الذي ينافس على رئاسة كاديما أيضا

وا ألي إنهم لن يصوت% ٢٧,٤فقط، وقال % ١٢,٤، بينما حصل موفاز على %١٤,٨حصل باراك على 
 .من المرشحين الثالثة

% ٧٧,٣ولدى سؤال المستطلعين عن مدى رضاهم عن أداء رئيس الحكومة الحالي إيهود أولمرت، قال 
، بينما "ال يعرفون"بأنهم % ٧,٦أجابوا باإليجاب، وأجاب % ١٣,٣إنه غير راضين عن أدائه، مقابل 

 .اإلجابة% ١,٨رفض 
  ٣١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  يليون يتوجهون لحماس لتخفف شروط إطالق شليط بلديات إسرائرؤساء .٣١

بمبادرة من طاقم النشطاء إلطالق سراح الجندي االسرائيلي، جلعاد شليط، األسير في قطاع : تل أبيب
غزة، يجري اعداد رسالة موقعة من والد الجندي، نوعم شليط، ومجموعة من رؤساء البلديات 

ن فيها تخفيف الشروط إلبرام صفقة تبادل أسرى يتم االسرائيلية موجهة الى قادة حركة حماس يطلبو
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وحسب أحد المشاركين في صياغة . بموجبها اطالق الجندي األسير مقابل مئات األسرى الفلسطينيين
الرسالة، فإنهم سيتوجهون الى حماس لكي تأخذ باالعتبار الدوافع االنسانية في هذه القضية وتستأنف 

وسيقولون إن قرار . ية حول الصفقة، وبذل جهد جدي النجاحهاالمفاوضات مع الحكومة االسرائيل
الحكومة االسرائيلية التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس، وما يعنيه ذلك من فك للحصار العالمي على 
حكم حماس في قطاع غزة وفتح المعابر، وكذلك ما تبديه الحكومة من استعداد الطالق سراح عشرات 

ون في اسرائيل خطيرين جدا، وإعادتهم الى عائالتهم، هي خطوات ايجابية األسرى الكبار ممن يعتبر
  . جدا تستحق تجاوبا ايجابيا من الجانب الفلسطيني

  ٣١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "سرائيلإ"نتنياهو يدعو الجراء انتخابات عامة في  .٣٢

جراء انتخابات عامة في دعا بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني يوم الخميس ال: )رويترز(القدس 
اسرائيل بعد ان اعلن ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي انه سيستقيل فور ان يختار حزب كديما 

  .الذي يتزعمه زعيما جديدا في سبتمبر ايلول القادم
هذه الحكومة بلغت منتهاها وال "وقال نتنياهو الذي تظهر استطالعات الرأي تقدم حزبه لراديو اسرائيل 

المسؤولية الوطنية تحتم الرجوع الى . كلهم شركاء في هذه الحكومة الفاشلة تماما. يهم من يتزعم كديما
  ."الشعب واجراء انتخابات جديدة

  ٣١/٧/٢٠٠٨رويترز 
  
  ليفني تتحفظ على المفاوضات مع سورية .٣٣

ين رئيس الحكومة   اإلسرائيلية أمس إن جدال حادا وقع قبل أيام قليلة ب         " هآرتس" قالت صحيفة    -الناصرة  
اإلسرائيلية إيهود أولمرت، وبين وزيرة الخارجية في حكومته، تسيبي ليفني حول المفاوضات اإلسرائيلية             

  .السورية الجارية في هذه األيام، بعد أن أبدت ليفني تحفظات على عدة قضايا مرتبطة بهذه المفاوضات
 في هضبة الجوالن    ١٩٦٧حول حدود   وحسب ما نشر، فإن ليفني تتحفظ على أي حديث عن مفاوضات            

السورية المحتلة، وتطالب بالتزام سوري بفض العالقة مع حزب اهللا اللبناني وحركة حماس، وأنه طالما               
ليونة في هذه الشأن الذي قد يظهر بادرة حسن نوايا من سورية، فإنه ال داعي إلى أن                 "أن سورية لم تبد     

  ."تبادر إسرائيل لتقديم بادرات حسن نوايا
  ٣١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  دعوات فلسطينية لتوفير حماية دولية للمقدسيين .٣٤

طالبت الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القـدس والمقدسـات المجتمـع            : يوسف الشايب  - رام اهللا 
كل الخطـوط   "الدولي التدخل العاجل لحماية المدينة المقدسة وأهلها من العدوان اإلسرائيلي الذي تجاوز             

 الدكتور حسن خاطر، األمين العام للجبهة، أن حملة تدمير وهدم البيوت العربيـة التـي                أكدو ".والحدود
تشنها سلطات االحتالل في المدينة وضواحيها تهدف في نهاية المطاف إلى تصفية الوجود العربي فيهـا،                

  . العدوانيةوإجبار أهلها على الرحيل عنها، وهو الهدف الوحيد لهذه السياسات والممارسات
  ٣١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  من أحد موانئ أوروبا نهاية الشهر الجاريسفينة كسر حصار غزة تبحر .٣٥

أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن سفينة كسر           : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 لم تعلن حركة غزة الحرة      نفي حي . ، من أحد موانئ أوروبا    نهاية الشهر الجاري   ستبحر في     غزة حصار
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وبين الخضري، أن السفينة ستتجه من الميناء إلى قبـرص           .اسم الميناء وتحفظت عليه ألسباب لوجستية     
مروراً ببعض الجزر، وسينظم لها استقبال شعبي في كل جزيرة، وسيتم استقبال تبرعات عينية ورمزية               

في الـسادس أو      المتوقع وصولها إلى غزة    في هذه الجزر، وإرسال رسائل تضامن مع السفينة التي من         
  .السابع من الشهر القادم

  ٣٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   تسمح بإدخال كميات من المالبس واألحذية إلى غزة على حساب بضائع أخرى"إسرائيل" .٣٦
أكدت مصادر مطلعة أن شاحنات المالبس واألحذية التي وصلت إلى قطاع غزة من خالل               :محمد الجمل 
اري خالل األيام القليلة الماضية، كانت على حساب أصناف من سلع وبضائع أخـرى،              التج معبر صوفاه 

نفـت المـصادر     ومن جهـة أخـرى       .كانت تجتاز المعبر يوميا، كالفواكه والمجمدات ومنتجات األلبان       
 سمحت بدخول مواد خام أولية ضرورية لتشغيل عشرات المصانع المتوقفة           "إسرائيل"المذكورة أن تكون    

اع، موضحة أن كل ما يتم إدخاله هو مواد استهالكية، إضافة إلى كميات محدودة من األسـمنت                 قطالفي  
إلى ذلك أكد تجار فلسطينيون بأن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الواقع عند تقاطع                .ومواد البناء األخرى  

العشرة األولى  قطاع غزة مع مصر والخط األخضر باتت مسألة وقت، متوقعين أن يتم ذلك خالل األيام                
  .من الشهر المقبل، في حال استمرت حالة الهدوء في القطاع

  ٣١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   نعلين قتل برصاص قناص إسرائيليطفلتقرير طبي يظهر أن  .٣٧
أكثر من سـبعة آالف مـواطن،       أن  : رام اهللا  من   ٣١/٧/٢٠٠٨ الحياة الجديدة     مراسل  نائل موسى  ذكر

لرئيس عباس، وقادة القوى السياسية، ونـواب مـن         ل رئاسة رفيق الحسيني ممثالً   يتقدمهم رئيس ديوان ال   
جثمان الـشهيد   شيعوا أمس   المجلس التشريعي، وممثلو االطر واالتحادات والمنظمات الشعبية واالهلية،         

في مسقط رأسـه    الفصل العنصري،     الذي سقط برصاص االحتالل، أثناء فعاليات، مناهضة لجدار        الطفل
  . غرب رام اهللاعلينبقرية ن
ن الطفل اصيب بعيار ناري من بندقية        أ ظهرأ اً طبي اًتقريرأن  : رام اهللا  من   ٣١/٧/٢٠٠٨ الحياة   ونشرت
سقط علـى     من الدماغ  ن جزءاً أدت الى حدوث قطع في الجمجمة، و      أن الرصاصة   إوقال شهود   . قناص
ن أمـس   أبلغه  أ سرائيلياًإ ن مسؤوالً إ  من جهته،  قال محافظ رام اهللا الدكتور سعيد ابو علي       فيما  . االرض

  .الجندي مطلق النار عاد واعترف بفعلته وستتم محاكمته
  
  في المواجهات مع جيش االحتالل في نعلين موت سريريحالة إصابات من بينهم  .٣٨

أعلنت المصادر الفلسطينية، مساء أمس، عن إصابة ستة فلسطينيين، بينهم حالـة مـوت              : رامي دعيبس 
ة إلى حالة وصفت بالخطيرة، فيما أصيب عشرات المواطنين بحاالت االختنـاق جـراء              سريري، إضاف 

  .إطالق القنابل المسيلة للدموع من قبل جيش االحتالل، وذلك خالل مواجهات شهدتها بلدة نعلين
  ٣١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  قاصرات٣ أسيرة منذ بداية العام الجاري بينهن ٢٦االحتالل يعتقل  .٣٩

ألسرى والمحررين أن سلطات االحتالل صعدت خالل العام الجاري مـن سياسـة             أكدت وزارة شؤون ا   
 مواطنة فلسطينية منـذ بدايـة عـام         ٢٦استهداف النساء الفلسطينيات باالعتقال التعسفي، حيث اعتقلت        

ن معدل اعتقال األسيرات ارتفـع بنـسبة        أأكد رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة ب        و .٢٠٠٨
 في المجلـس  وأوضح أن من بين األسيرات النائب   .٢٠٠٧نة بنفس الفترة من العام المنصرم       مقار% ٢٥
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 كمـا   . منى منصور وهى ثاني نائب تعتقل على مستوى العالم بعد النائب المحررة مريم صالح              التشريعي
  . عاما١٨ًـ أسيرات قاصرات لم يتجاوزن ال٣بين المعتقالت ايضاً أشار إلى أن من 

  ٣٠/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  األسرى في سجن هشارون اإلسرائيلي يجبرون على ارتداء الزي البرتقالي .٤٠
أفاد األسرى في سجن هشارون اإلسرائيلي أن إدارة السجن أرغمتهم على ارتداء الزي البرتقالي الـشبيه                

دارة بمالبس السجناء في أبو غريب وغوانتنامو، وذلك استمراراً لعملية اإلذالل الممنهجة التي تتبعهـا اإل              
بحقهم، مؤكدين جاهزيتهم لخوض حرب األمعاء الخاوية، للمطالبة بحقوقهم وتنديـداً بممارسـات إدارة              

  .السجن بحقهم
  ٣٠/٧/٢٠٠٨تقرير األسرى  

  
  النووية والكيماوية تدفن بأراض فلسطينية"إسرائيل"نصف نفايات : دراسة .٤١

دها جـابر الطميـزي منـسق اتحـاد         أكدت دراسة فلسطينية حديثة أع    : عاطف دغلس  - الضفة الغربية 
ثالثـة  (من نفاياتها النووية والكيماويـة      % ٥٠ دفنت أكثر من     "إسرائيل" أن   ،المزارعين في مدينة الخليل   

مشيرة إلـى   . تركزت غالبيتها في المناطق الجنوبية    حيث  في األراضي الفلسطينية العربية،     ) ماليين طن 
 ، وتسبب الموت البطيء للفلـسطينيين بنـشرها أمراضـاً         ن الخطورة تكمن في كون النفايات تدفن سراً       أ

".  دوليا، يسبب بالضرورة كوارث بيئيـة خطيـرة         للتربة محرماً   معقماً تنتج غازاً  "كما أنها  ،خطيرة جداً 
الدكتور محمود سعادة نائب رئيس قسم الشرق األوسط في منظمـة األطبـاء الـدوليين               ومن جهته يبين    

 ال تستخدم قوانين الدفن الصحيح الذي يحتاج الحفر         "إسرائيل"ن  أاإلشعاعات  للحماية من الحرب النووية و    
  . تدفن في المناطق العربية التي ال تحتاج لتكليف مادي أو معنويكما أنها،  مترا٥٠ًبعمق 

  ٣١/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 
 
   الدول المضيفة لالجئين يؤكد تمسكه بالدولة الفلسطينية المستقلةمؤتمر .٤٢

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في ختام دورته : ا بتر–القاهرة 
 في مقر الجامعة العربية، امس، تمسكه باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل ٨٠الـ 

التي سيرفعها وشدد المؤتمر في توصياته، .  وعاصمتها القدس١٩٦٧االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الى وزراء الخارجية العرب، على عروبة القدس وعدم شرعية االجراءات االسرائيلية الهادفة الى ضم 

النتهاك " اسرائيل"ودان المؤتمر مواصلة . المدينة وتهويدها وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي
التي تصدرها سلطات االحتالل القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالمدينة والقوانين العنصرية 

االسرائيلي لتمزيق شمل العائالت المقدسية واالستيالء على عقارات هذه العائالت في البلدة القديمة مثلما 
  .وحفرياتها تحت المسجد االقصى المبارك ومحيطه والتي تنذر بانهياره" إسرائيل"دان ممارسات 

وري المحتل مؤكدا عروبة الجوالن كجزء ال يتجزأ من  كما دان االستيطان االسرائيلي في الجوالن الس
ودعا المؤتمر مجلس االمن الدولي ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ . االراضي السورية

على المسجد االقصى وحمايته من التهديدات االسرائيلية مثلما دعا الدول العربية الى استمرار التنسيق 
تراث العالمي التابعة لليونسكو لمواجهة المشروع االسرائيلي الخاص المشترك في اطار لجنة ال

كما دعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في التصدي . بالحفريات التي تتم في منطقة باب المغاربة
الية عملية تهجير اسرائيلية جديدة البناء الشعب الفلسطيني ووضع خطة عربية لدفع المجتمع الدولي 

وشدد المؤتمر . لرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية جدار الفصل العنصريلتنفيذ ا
على رفض االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتصدي لمحاوالت 
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اسرائيل تنفيذ خطة االنطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وضمها الى 
وأكد دعمه لوكالة الغوث الدولية، اونروا، وضرورة استمرارها في مهامها وتقديم خدماتها الى . رائيلاس

  . حين حل قضية الالجئيين الفلسطينيين حال عادال ودائما وتطبيق هذا الحل
  ٣١/٧/٢٠٠٨الدستور األردنية 

 
  للفصائل حول الحوار الوطني" استكشافية" توجه مذكرات مصر .٤٣

ت القيادة المصرية مذكرات خطية لكافة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية العاملة وجه: حسن جبر
وقال مصدر موثوق لـ . على الساحة الفلسطينية بهدف معرفة وجهات نظرها من الحوار الوطني الشامل

وار إن المذكرات التي تسلمتها الفصائل، يوم أمس، تشمل ثالثة أسئلة محورية، تتعلق بالح": األيام"ِ
وأكد المصدر نفسه، أن مصر طلبت من الفصائل إجابات خطية . الوطني وسبل إنهاء االنقسام الفلسطيني

. حول هذه القضايا من أجل دراستها وبلورة وجهة نظر محددة حول سبل دفع الحوار الوطني إلى األمام
قسام، بمعنى معرفة نية وتشمل المذكرة سؤاالً يتعلق بمدى توفر اإلرادة للوصول إلى حل إلنهاء االن

كما تشمل المذكرة، كما قال المصدر، سؤاالً حول طبيعة . الفصائل ورغبتها للوصول إلى حوار وطني
األهداف المرجوة من الحوار الوطني، وطرحت في هذا السؤال خيارات مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية 

ك الفصائل عن القضايا الرئيسية التي وتسأل المذكرة كذل. أو مصالحة وطنية أو الوصول إلى انتخابات
  .ترى ضرورة أن تكون على أجندة الفصائل

  ٣١/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   تبلغ عباس استياءها من تصريحات األحمد حول اعتبار غزة إقليماً متمرداً مصر .٤٤

ستياء قال مصدر دبلوماسي مصري إن بالده أعربت للرئيس محمود عباس عن اال :الوكاالت - القاهرة
من تصريحات وصفها بأنها ال تصب في إنجاح الجهود المصرية أطلقها رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام 
األحمد وذكر فيها أن السلطة تدرس اقتراحا باعتبار القطاع إقليما متمردا يخضع لسيطرة عصابة 

ال الدبلوماسي وق. عسكرية تنفذ عصيانا مسلحا، وإمكان طلب مساعدة خارجية إلنهاء هذا التمرد
المصري إن هذه التصريحات سلبية وتأثيراتها ليست على الوضع الفلسطيني فقط وإنما على الوضع 

  .اإلقليمي، مشيرا إلى أن السلطة أبلغت مصر بأنه ال توجد دراسة القتراح كهذا
  ٣١/٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية 

  
  ابولس ضعفاً منذ أن١٢يزداد اإلسرائيلي االستيطان : محمد صبيح .٤٥

كشف السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلـسطين واألراضـي               :القاهرة
 في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس منذ مؤتمر           ضعفاً ١٢العربية المحتلة أن معدل االستيطان زاد       

وبـين  سها العرب للمؤتمر،    أنابولس رغم أن هناك تفاهمات على أساس وقف االستيطان، ذهب على أسا           
 أمس، على هامش مؤتمر المشرفين على الالجئين الفلسطينيين بالدول المضيفة الـذي              له في تصريحات 

 آالف  ٤ "إسرائيل"ن هناك تسعة مشاريع استيطانية داخل القدس حاليا، صادرت          أيعقد بالجامعة العربية،    
  . من أجل تنفيذها دونما٤٩٣ًو

  ٣١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في واشنطن" إسرائيل" أميركي حيال مسار المفاوضات بين الفلسطينيين وحماس .٤٦

 المصادر التي شاركت في أن: واشنطن  جويس كرم عن مراسلها من ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة ذكرت 
اجتماعات األسبوع الجاري بين مسؤولين أميركيين، على رأسهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس 
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لقومي ستيفن هادلي، وبين الوفد الفلسطيني الذي يضم رئيسه أحمد قريع ورئيس دائرة ومستشار األمن ا
 حيال "متحمس"ان الجانب األميركي قالت المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، 

المسار الذي تتخذه المفاوضات، وأن الرئيس جورج بوش يضع المسألة ضمن األولويات الواجب العمل 
واضافت قبل ساعات من عقد رايس لقاء ثالثيا استمر ساعتين بين . ها في الفترة األخيرة من واليتهعلي

الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي الذي تمثله وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ان واشنطن ما زالت تأمل في 
ايهود أولمرت األخيرة التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام، رغم تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي 

وعلى صعيد مضمون المفاوضات الثنائية السرية التي يجريها الجانبان، قالت أوساط  .التي استبعدت ذلك
 ان الخالف الرئيسي هو في شأن القدس، "الحياة"مطلعة على مضمونها في العاصمة األميركية لـ 

يلي وقضايا المستوطنات والحدود وهناك تقدم في مسائل األمن التي يركز عليها الجانب االسرائ
 .والالجئين التي تشكل أولوية لدى الجانب الفلسطيني

 الـى أن عمليـة الـسالم بـين          "الحيـاة " ويشير المبعوث السابق الى الشرق األوسط مارتن أنديك لـ          
 ألي ادارة مقبلة بسبب ضيق الوقـت وخطـورة          "من الملفات المستعجلة  "االسرائيليين والفلسطينيين هي    

  . المعطيات الموجودة على األرض والتي ال تحتمل االنتظار أو تركيز االهتمام على ملف آخر
ـ        أن:  ٣١/٧/٢٠٠٨ الجزيرة نت وأضافت    أنهمـا   االواليات المتحدة والسلطة الوطنية الفلـسطينية أعلنت

ولمرت، الذي  مستعدتان للعمل مع أي حكومة إسرائيلية تأتي بعد رحيل رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أ             
  .أيلول المقبل/ أعلن أنه سيستقيل من منصبه في سبتمبر

 
  للحل الدبلوماسيقائم واألولوية خيار مهاجمة إيران  اكدت لباراك أنواشنطن .٤٧

لوزير  ن في إدارة الرئيس األميركي جورج بوشوالمسؤولأكد : بول ريتشر وجوليان بارنس - واشنطن
 هذا األسبوع أن الواليات المتحدة لم تستبعد تماما الخيار العسكري الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك خالل

. في التعامل مع إيران، على الرغم من أن المسؤولين بالواليات المتحدة يعطون أولوية للحل الدبلوماسي
وفي الوقت نفسه، أعلن المسؤولون األميركيون أن هناك اختالفا طفيفا بين وجهتي النظر األميركية 

 القيام بعمل عسكري خوفا من حصول طهران على التقنية الالزمة "إسرائيل"ئيلية، حيث تفضل واإلسرا
  .للحصول على القنبلة النووية

  ٣١/٧/٢٠٠٨ الشرق األوسط 
  
  
  تناشد المجتمع الدولي للتحرك لوقف تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة" األونروا" .٤٨

المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف تدهور األوضاع         ناشدت وكالة األونروا  :   نادية سعد الدين    -عمان
اإلنسانية في غزة، الفتة إلى الصعوبات التي ما تـزال تواجههـا عنـد إدخـال المـساعدات الغذائيـة                    

ـ  واالحتياجات اإلنسانية إلى القطاع " الغـد "وقال مدير اإلعالم في األونروا مطر صقر في تصريحات لـ
تـزداد  "، بينمـا    "د نتيجة تدهور األوضاع اإلنسانية في قطـاع غـزة         الوكالة تنظر بقلق شدي   "إن  : أمس

وكالة األونروا بحاجة إلى المزيد من التبرعات حتى        "، وقال مطر إن     "األوضاع سوءاً في الضفة الغربية    
  ، "تتمكن من تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين

  ٣١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  ذا فشلت العقوبات على إيران يتوقع هجوماً إسرائيلياً إأوباما .٤٩

 التلفزيونية األميركية أمس أن المرشح الديموقراطي الى البيت "آيه بي سي نيوز" ذكرت شبكة :واشنطن
 ستشن هجوماً عسكرياً على "إسرائيل"األبيض باراك أوباما قال على ما يبدو لبرلمانيين ديموقراطيين إن 

ويبدو أن أحد البرلمانيين الذين شاركوا في  .ت على طهرانإيران إذا فشلت العقوبات الجديدة التي فرض
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لم يقل لي أي من المسؤولين الذين التقيتهم ذلك ": ثاء نقل عن األخير قولهاجتماع مع أوباما مساء الثال
ولم . " ستهاجم إيران في حال لم تنجح العقوبات"إسرائيل"مباشرة، لكن لدي انطباع بعد محادثاتي بأن 

  .ق على هذه التصريحات المنسوبة إلى أوباما، ال من فريق حملته وال من مكتبه البرلمانييصدر أي تعلي
  ٣١/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  ىقصال التضحية بحق العودة مقابل استعادة القدس واألإمامنا أال خيار : سري نسيبة .٥٠

قـدس انتقـادا     سري نسيبة احد دعاة السالم الفلسطينيين رئيس جامعة ال         .وجه د  :وليد عوض  -رام اهللا   
للدول المانحة بانها تمول نفقات االحتالل اإلسرائيلي من خالل االموال التي تقدمها للفلسطينيين كونها ال               

واوضح نسيبة بأن    .تشترط تقديم تلك االموال بانهاء االحتالل اإلسرائيلي، تمهيدا القامة الدولة الفلسطينية          
 المطالبة بدولة واحدة للشعبين الفلسطيني واإلسـرائيلي         وشك ان تدخل حاليا نفق     ىالقضية الفلسطينية عل  
وجاءت اقوال نسيبة في لقاء مـع        . ارض الواقع لحل الدولتين    ىالعملي عل " إسرائيل"وذلك نتيجة رفض    

  : الساحة الفلسطينية، وفيما يلي نص اللقاءىالقدس العربي تحدث فيه عن التطورات عل
سطينية المعروفة ولك مواقف واراء حول حل القـضية         دكتور سري نسيبة انت من الشخصيات الفل       

، برأيك اين تسير القضية الفلسطينية في هـذه         "إسرائيل"الفلسطينية والمفاوضات الجارية ما بين السلطة و      
  الظروف؟

قـرار  ا ى اعتقد باننا في منعطف تاريخي، بمعني انه اذا لم نتمكن خالل االشهر القادمة من التوصل ال                -
ه يجب انهاء االحتالل فانا اخشي ان نكون قد دخلنا في مرحلة تاريخية من الـصعب جـدا                  إسرائيلي بان 

 الوراء، وهي مرحلة السعي القامة الدولة الواحدة، وهذا المسار التاريخي قد يكـون اصـبح                ىاعادتها ال 
النسحاب نفسها وذلك من خالل ا    " إسرائيل"حتميا، والجهة الوحيدة التي تستطيع ان تخلص نفسها منه هي           

  .من االراضي الفلسطينية ليس حبا بنا ولكن حماية للمشروع اإلسرائيلي
  هي من يدفع عمليا باتجاه الدولة الواحدة؟" إسرائيل"هل تقصد بان  

من خالل عملها وعرقلة حل الدولتين باالنسحاب من االراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام               " إسرائيل "-
لتين والحل السلمي، ويجب علينا من هذه اللحظة ان نعلن باننـا             هي التي فرضت انعدام حل الدو      ١٩٦٧

 ما شاء اهللا، بل علينا ان نـشترط مفاوضـاتنا مـع    ىلن نكون سائرين في هذا الدرب من المفاوضات ال      
بآلية معينة وبسقف زمني محدد، ونعلن بانه بعد انتهاء الـزمن المحـدد للعمليـة التفاوضـية                 " إسرائيل"

فاوضات الخاصة باقامة الدولتين، ونعلن بان ذلك المـشروع فاشـل وغيـر قـائم،          سنتوقف عن تلك الم   
 منظمة التحرير ان تقـوم      ى الموجود حاليا، وعل   ىوبالتالي الحاجة الن يكون هناك قيادة او سلطة بالمعن        

قول  سبيل المثال، وانا هنا ال ا      ىبتلك الخطوة وتعقد اجتماعا لها وتعلن عن الغاء وجود السلطة كسلطة عل           
ـ                   "إسـرائيل "ـ  يجب ان نفعل ذلك، ولكن علينا ان نعلن باننا نعطي مهلة او فرصة محددة بسقف زمني ل

والمجتمع الدولي للتوصل لحل الدولتين، واذا لم نستطع التوصل لحل الدولتين خالل تلك الفترة المحددة،               
هـي التـي   " إسرائيل"، ولكن فعلينا ان نعلن باننا تراجعنا عن مشروع الدولتين، وليس نحن من قرر ذلك  

  .قررت ذلك
برأيك هل حل الدولة الواحدة هو النموذج االفضل للفلسطينيين في ظل التعنت اإلسرائيلي بشأن حل                

  الدولتين؟
 هو النموذج االفضل من الناحية االنسانية بشكل مطلق برأيي، فالدولة الواحـدة والمواطنـة الكاملـة                 -

لمثالي، والذي نقوله االن بان التعنت اإلسرائيلي يبدو انه يقودنا باتجـاه            والمساواة بين الجميع هو الحل ا     
 بـل سـوف     ى، ولكن لن نصل اليه بين لحظة واخر       - للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي   -الدولة الواحدة   

 الجانبين، ولكن يجب ان اقول هنا انه هو النموذج االفـضل،            ىيتطلب ذلك ثمنا وآالما ومعاناة بشرية عل      
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ان الجانب اإلسرائيلي ال يريده، واذا سألت الجانب الفلسطيني فالكثيرون ال يريدونـه فعـال، فهـم                 رغم  
  .وان يكونوا دولة عربية" إسرائيل"يريدون ان يستقلوا عن 

 نتائج برأيـك فـي ظـل هـذه          ى هل ستؤدي ال   "إسرائيل"المفاوضات الدائرة حاليا ما بين السلطة و       
  الظروف؟

ر التي نسمعها ال زلنا بعيدين عن تحقيـق مـا يجـب ان نتوصـل اليـه مـن                     كما يبدو ومن االخبا    -
 بانه ال يجب ان نضع انفسنا في موضع المستغرب فيمـا لـو              ىالمفاوضات، ولكن اعتقد من جهة اخر     

سمعنا بان اتفاقا تم التوصل اليه، ويمكن باعتقادي التوصل التفاق خالل االشهر القادمة مـع انـه مـن                   
  . صعيد الواقعى ان يكون هذا عل-ذا بعين االعتبار ما نسمعه ونراه  آخ-المستبعد جدا 

  كيف تري نهج المفاوضات الذي تتبعه السلطة الفلسطينية حاليا؟ 
 يجب تحديد سقف زمني للمفاوضات ولوجود السلطة، وللمشروع االستراتيجي الوطني الذي تم االتفاق              -

لحوار داخل اروقة المنظمة وتحت مظلتها مجددا العادة        عليه في منظمة التحرير، ولهذا ادعو الي اعادة ا        
  .دراسة االستراتيجية الفلسطينية، يجب بكل تأكيد ان ال نستمر في المسار الذي نحن ماضون فيه االن

  ما هو المسار الذي يجب ان يتوقف حاليا المفاوضات ام وجود السلطة كسلطة؟ 
، والمفاوضات موجودة من اجل انهاء االحـتالل،         الطرفان، الن السلطة موجودة من اجل المفاوضات       -

فإذا هناك وضوح بان االحتالل لن ينتهي، فال يكون هناك حاجة للمفاوضات، ولن يكون هنـاك حاجـة                  
  ".إسرائيل"للسلطة التي اقامتها منظمة التحرير ضمن مسار اقامة الدولة الفلسطينية الي جانب 

  لكن المفاوضات الحالية ما هو موقفك منها؟ 
 انا ال امانع في استمرارها االن، ولكن اريد تطويقها بمواقف معلنة من الجانـب الفلـسطيني وتحديـد            -

السقف الزمني ليس لها وحدها وانما للسلطة نفسها، واطالق عملية التفكيـر مجـددا فـي االسـترتيجية                  
من التوصل الـي اقامـة      الفلسطينية، اي البدء بوضع استراتيجية جديدة اخذين بعين االعتبار عدم تمكننا            

  .الدولة او مشروع الدولتين
  ما هي االستراتيجية التي تطالب بها؟ 

 بالنسبة لي كداعية سالم فان كل المبادرات التي ادعو اليها هي التوصل الي سالم االنسان مـع اخيـه                  -
  .االنسان واالستمرار في البحث عن طريقة لتحقيق هذا الهدف السامي

  ف الالجئين الفلسطينيين في االستراتيجية الجديدة التي تطالب بها؟دكتور سري اين يقع مل 
في ظل قيام الدولتين انا اتفهـم       :  ان كنت تقصد ما هو موقفي من قضية الالجئين فانا موقفي هو االتي             -

ـ              الدولـة الفلـسطينية     ىبان يكون موضوع الالجئين موضوعا يتم طرحه علي اساس عودة الالجئين ال
 وتعويضهم عن المأساة التي تعرضوا لها، وقد يكون هنـاك امكانيـة             ١٩٦٧راضي عام    ا ىالمستقلة عل 

، وهذا ضمن حل الدولتين، وانـا افتـرض بـان           "إسرائيل"ـلبعض الحاالت االنسانية بالنسبة العادتهم ل     
 اقامة دولتين فلسطينيتين، دولة في االراضـي المحتلـة عـام            ىلن تقبل ان نتفاوض معها عل     " إسرائيل"

لذلك الن عودة الالجئين باالساس هي      " إسرائيل"، وانا اتفهم رفض     "إسرائيل"، ودولة اخري داخل     ١٩٦٧
عودتهم للدولة الفلسطينية وهذا الموقف مشروط باقامة الدولة من خالل اعادة االراضي المحتلـة عـام                

  . كاملة بما فيها القدس الشرقية١٩٦٧
  ؟١٩٦٧الدول الفلسطينية علي االراضي المحتلة عام هل تقصد التضحية بحق العودة لالجئين مقابل  

 اعتقد بان كل فلسطيني وكل الجئ وكـل         ى بالنسبة لي اريد ان اقول انه مقابل القدس والمسجد االقص          -
عربي وكل مسلم مستعد ان يضحي، وضمن هذه التضحية تضحية الالجئ الفلسطيني بموضوع العـودة               

  .١٩٤٨  قريته ومدينته التي هجر منها عامىال
دكتور هل تقصد بان علي الالجئين الفلسطينيين التنازل عن حق العودة مقابـل القـدس والمـسجد                  
  ؟ىاالقص
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 فانـا   - لحل الـدولتين   - انا برأيي ال يوجد خيار، ففيما لو تم التوصل التفاق افتراضي بين الطرفين               -
، وبالنسبة الي حل يجـب ان        رفض اعادة الالجئين الراضيهم االصلية     ىستصر عل " إسرائيل"اعتقد بان   

ـ  ىيطرح علي الشعب وعل   الالجئـين  ى رأسهم الالجئون، ولكن انا اقول انه عندما يطرح هكذا حـل عل
هل انت علي استعداد للتضحية بما كان لديك والعودة للبيت الذي هجـرت منـه               : ويطرح عليهم السؤال  

 استعداد الن يذهب بهذا     ىئ سوف يكون عل    للمسلمين؟ فانا اعتقد بان كل الج      ىقسرا مقابل استعادة االقص   
 هذا حل افتراضي وال يبدو ان هنالك حقيقة توجهـا نحـو تحقيـق حـل                 ىاالتجاه، ولكن من جهة اخر    

  .الدولتين، وبالتالي موقفي بالنسبة لهذا الموضوع يمكن اعتباره ملغيا بالغاء حل الدولتين
  لة الواحدة الذي تفضله؟وماذا عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين ضمن حل الدو 

   موضوع العودة، ولكن كيف؟ى عندما اطرح حل الدولة الواحدة فانا اطرح مرة اخر-
 اريد تطبيق مـا     - في فلسطين التاريخية   -من باب انني فلسطيني اريد المساواة ضمن نظام سياسي واحد         

ي انا اطرح في هـذا الـسياق        لليهود، وبالتال " إسرائيل" بقانون العودة للفلسطيني كما هو مطبق في         ىيسم
 عناصر اساسية في الدولة الواحدة وهي البقاء، العودة، المساواة، اما تفسيرها،            ٣استراتيجية جديدة تعتمد    

فالبقاء للفلسطينيين الموجودين علي اراضيهم والعودة هي حق للفلسطينيين المهجـرين عـن اراضـيهم               
للذهاب " إسرائيل" هذه االرض، وفي ظل عدم استعداد        ى الفلسطيني مع االخرين عل    ىوالمساواة ان يتساو  

باتجاه حل الدولتين والذي سوف يتطلب تنازال بخصوص الالجئين، فالخيار االخر الذي سـوف يكـون،                
  .وهو الخيار الوحيد، والذي اطرح ان يكون هو خيار الدولة الواحدة وبالتالي البقاء والعودة والمساواة

خصوص حل الدولتين أليس من المصلحة الفلـسطينية المطالبـة بحـل            في ظل التعنت اإلسرائيلي ب     
  الدولة الواحدة واستخدام ذلك المطلب اداة ضغط وتهديد إلسرائيل؟

 اليوم التهديـد بـان      ىبمعن.  ال تكون المطالبة بذلك الخيار تهديدا بل يكون التهديد بالمطالبة به تهديدا            -
 المجتمـع   ىوعل" إسرائيل"حدة قد يشكل عامل ضغط علي        الدولة الوا  ىيكون هناك عدم وجود خيار سو     

اجراءاتها كي تفرض علينا واقعا قـد       " إسرائيل"الدولي، ولكن اذا اليوم اسقطنا مشروع الدولتين قد تتخذ          
. يؤدي للتخلص من السكان الفلسطينيين، ويجب ان نكون واعين لما قد يكون من ردود فعـل إسـرائيلية                 

راية الدولة الواحدة فيجب ان يكون ذلك ضمن معادلـة اننـا دعـاة سـالم وان                 وانا اقول اذا ما رفعنا      
  .هي التي فرضت علينا هذا الخيار من خالل رفضها تنفيذ حل الدولتين" إسرائيل"

) األمن الداخلي (ماذا عن مصير مبادرتك وعامي يعلون الرئيس السابق لجهاز شين بيت اإلسرائيلي              
  الفلسطينيين واإلسرائيليين؟السابق لتحقيق السالم ما بين 

  . هي في نهاية المطاف محاوالت من هنا وهناك للدفع باتجاه التوصل لحل الدولتين-
   توقيعه؟ى عاما عل١٥وماذا عن اتفاق اوسلو هل مات بعد  

ال اعتقد بان اتفاق اوسلو مات رغم انه ولد ضعيفا ولم يكن هناك اعتناء به بما يكفي مـن الطـرفين،                     -
  .هو في غرفة العناية المكثفةوبالتالي 

  هل تتوقع االعالن عن وفاته؟ 
 اتوقع ايضا االعالن عن استنهاضه من جديد، انا انسان يؤمن بالمعجزات ومن ضـمنها المعجـزات                 -

  .السياسية
برأيك هل ستحدث معجزة ويتم التوقيع علي اتفاق سالم فلسطيني إسرائيلي قبل رحيل ادارة الرئيس                

  ؟االمريكي جورج بوش
  . الورق، ربما يتم االعالن عن اتفاق ويترك التنفيذى ذلك نعم على حت-

   اين تسير تلك المدينة؟ىماذا عن القدس التي تعيش فيها ال 
 كافـة المـستويات واصـبحت االحيـاء         ى من الواضح ان هناك نهجا متسارعا في اسرلة القدس عل          -

  . ارض الواقعىلية علالفلسطينية في المدينة مشتتة بفعل االجراءات اإلسرائي
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  واين الفلسطينيين من تلك االجراءات؟ 
اريد ان اقول لالسف باننا كفلسطينيين ساعدنا خالل السنوات الماضية في تفريغ القدس مـن مكانتهـا                 -

 رأسـها   ى المدن المجاورة وعل   ىوموقعها السياسي من خالل الهجرة المؤسساتية الفلسطينية من القدس ال         
 رام اهللا، بينما كانت القدس سابقا فعال عاصمة للفلسطينيين من خـالل             ىني الهجرة ال  مدينة المقاطعة، يع  

 رام اهللا حيـث الـسفارات       ىاالن الموقع السياسي نقل ال    . المؤسسات الفلسطينية التي كانت موجودة فيها     
عاون مـا    سمعنا مؤخرا بان االوروبيين فتحوا مكتبا لشبكة الت        ىوالقنصليات والمؤسسات الفلسطينية، حت   

بين الجامعات العالمية في القدس الغربية لإلسرائيليين وفتحوا مكتبا برام اهللا للفلـسطينيين وقبلنـا بـذلك               
  .االمر، وكأننا نقبل بذلك التقسيم السياسي الموجود

  هل هناك اهمال نحو القدس؟ 
ودي ميسكوفيتش وما    نعم هناك اهمال عربي نحو القدس، فمن المبكي عندما تقارن ما بين المقامر اليه              -

يستثمره من اموال في االستيطان بالقدس وتقارن ذلك مع ما تستثمره الدول العربية والقيادة الفلـسطينية                
من جهة اخري، فال يسعك اال ان تشعر بالحزن حيث تري االنتماء موجودا عند ذلك المقامر الف مـرة                   

  .دينة التي نتباكي عليهااكثر من االهتمام واالنتماء العربي والفلسطيني بتلك الم
  هل االجراءات اإلسرائيلية في القدس حسمت مستقبل المدينة؟ 

  . ال اعتقد ذلك الن االمور قابلة للتغيير-
  اين القدس في اولويات الشعب الفلسطيني؟ 

  . القدس اوال، القدس الشريف هي االساس وليس قطاع غزة والضفة الغربية-
 التوقف عن دعم السلطة الفلسطينية بحجـة ان         ىلدول المانحة ال  دكتور سري نسيبة قبل ايام دعوت ا       

  تلك الدول تدفع نفقات استمرار االحتالل؟
 تمـول   - الـدول المانحـة    -عمليا نعم، لالسف كونه ال نسير باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية حاليا، فهي           -

  .نفقات االحتالل
ول المانحة تدفع نفقات االحتالل بـدال عـن         هل نستطيع القول بان اموال اوروبا وامريكا وباقي الد         

  ؟"إسرائيل"
 نعم، نعم، فمن الناحية العملية هي كذلك، وهذا هو السبب الذي الجله ال تقوم هـذه الـدول بتوزيـع                     -

  ".إسرائيل"المساعدات الدولية علي اهالي غزة، وهذا ما تريده 
  بماذا تدعو القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا النهج؟ 

 االعالن بشكل واضح ان هذا ال يجوز االستمرار به، يجب ان نتوقف،             ىعو القيادة الفلسطينية ال    انا اد  -
  .يجب ان نعيد الحسابات الداخلية والحسابات بما يتعلق بالتمويل والمفاوضات واستمرار وجود السلطة

  وماذا تقول للدول المانحة بشأن تمويلها للسلطة الفلسطينية؟ 
ان تربط المعونات والمساعدات المالية التي تدفعها بانهاء االحتالل النها تقول انها             الدول المانحة    ى عل -

تمول عملية اقامة دولة فلسطينية مستقلة، هكذا تقول، فإذا كان هذا فعال فانا اقول انه يجب ان تطالب تلك                   
، بعد عام، بعـد     ١٩٦٧بتحديد موعد النهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية المحتلة عام         " إسرائيل"الدول  
بعد ستة اشهر، واال فان هذا التمويل حقيقة هو مساهمة في تمويل االحتالل واسـتمراره، وانـا                  سنتين،

  .ادعو الدول المانحة العادة النظر في التمويل المقدم للفلسطينيين في ظل استمرار االحتالل
  ولماذا تواصل الدول المانحة تقديم اموال ومساعدات للسلطة؟ 

ول المانحة تعطي نفسها الشعور بانها تقدم مساعدة للشعب الفلسطيني من خالل هذا الدعم المـالي                 الد -
ولكنها ال تعمل شيئا واقعيا وفاعال من اجل مساعدتنا في انهاء االحتالل، فالتمويل المـالي فـي نهايـة                   

  . النهاء االحتالل"إسرائيل"المطاف هو ذر للرماد في العيون حيث بات التمويل بديال عن الضغط علي 
  العطاء الفلسطينيين حقوقهم؟" إسرائيل "ىهل تقصد بانه ال توجد ضغوط امريكية واوروبية عل 
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ال يوجـد شـيء     . ال يوجد ضغوط اطالقا عندما تقارن ما تفعله تلك الدول في العالم وبين ما تفعله هنا               -
 للسلطة من تلك الدول هي ذر للرماد        ، والتمويل والمساعدات المالية التي تقدم     "إسرائيل "ىاسمه ضغط عل  

  .في العيون
  ؟"إسرائيل"ـ االنحياز لى التمويل االوروبي االمريكي للفلسطينيين هو للتغطية علىهل تر 

نعم، هو كذلك، هم من ناحية يقولون لنا كفلسطينيين وعرب نحن هنا نساعد الفلسطينيين ونمد يد العـون                  
في نفقات استمرار االحتالل    " إسرائيل" هم يساعدون    ى جهة اخر  لهم وبالتالي نحن نفعل ما نستطيع، ومن      

الن القانون يلزم الدولة المحتلة ان تتحمل مصاريف استمرار االحتالل، فانا افضل ان تتوقـف الـدول                 
  ."إسرائيل"ـالمانحة عن تمويل االحتالل وان ينتقل العبء المالي ل

  ٣٠/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 !قتتال على الرئاسة الفلسطينيةمعركة اال.. الضفة وغزة .٥١

  صالح القالب
الستئناف الحوار الوطني، التي أطلقها من القاهرة قبل أيام، بعد لقاء ) أبو مازن(دعوة محمود عباس 

 حماسالرئيس المصري حسني مبارك، ال يمكن اعتبارها مؤشر خير وتفاؤل، فالوضع بين حركة 
اندفعت مرة واحدة بعد متفجرات غزة األخيرة نحو وحركة فتح تجاوز كل الخطوط الحمر واألمور 

الحرب المفتوحة بين هاتين الحركتين المتنافستين اللتين غدا مجرد الحديث عن تفاهمهما واتفاقهما مهزلة 
ومضحكة، إذْ اتضح أن ما بينهما ليس مجرد وجهات نظرٍ مختلف بشأنها وإنما صراع إلغائي ال يمكن 

 .حسمه إال بقوة السالح
 ينطبق على صراعات وخالفات أخرى إال أنه ثبت بما ال "إشتدي أزمة تنفرجي": ا ان المثل القائلربم

يقبل الشك أنه ال ينطبق على هذه الحالة الفلسطينية المستعصية، والسبب أن حركة حماس التي جاءت 
ت وأصابها متأخرة نحو ربع قرن والتي أوجِدتْ، بعد إخراج منظمة التحرير من لبنان حيث تراجع

اإلعياء، بالتزاوج بين قرار التظيم العالمي لإلخوان المسلمين وقرار ثورة إيران الخمينية قد جاءت وهي 
مصممة على إلغاء هذه المنظمة وإلغاء حركة فتح وإلغاء الفصائل والتنظيمات األخرى بعد استخدامها 

 .لفترة انتقالية ألغراض ديكورية
لذي قامت به حركة حماس في غزة إال ذلك الهجوم الذي قام به حزب اهللا ال يشبه هذا الهجوم األخير ا

الماضي، فالهدف هو الهدف نفسه وهو ) أيار(على بيروت الغربية ومنطقة الجبل في السابع من مايو 
توجيه ضربة صاعقة ومدمرة للخصم حتى إذا تحرك وسطاء الخير وجرت مفاوضات جديدة تجري على 

 ال بد ان يقبض ثمن انتصاره مواقف سياسية، وأن هناك مهزوماً يجب ان يدفع أساس ان هناك منتصراً
 .ثمن هزيمته ويسلم للمنتصر بما يريده ويسعى إليه

قبل مسلسل التفجيرات الذي قالت حماس، وال تزال تقول، إنه استهدف عدداً من قياداتها من بينهم نائب 
أبو (لقوانين الفلسطينية من المفترض ان يحل محل رئيس المجلس التشريعي خليل الحية الذي وفقاً ل

لفترة انتقالية إذا شغر موقع رئيس السلطة الوطنية، كانت حركة المقاومة اإلسالمية قد أعلنت ) مازن
حالة االستنفار العام، سياسياً وإعالمياً وأمنياً وعسكرياً، وهو استنفار فُهم على أن هناك انقالباً جديداً 

 والذي أحدث هذا ٢٠٠٧عام ) حزيران( قامت به هذه الحركة في الرابع عشر من يونيو كاالنقالب الذي
 .الشرخ الكبير حيث ُأنشئت دولة غزة مقابل دولة السلطة الوطنية في الضفة الغربية

وهكذا، وحتى قبل مسلسل التفجيرات هذا المشار إليه، فإن مغاوير حركة حماس بادروا الى احتالل باقي 
 رموز السلطة الوطنية في قطاع غزة، وقد ترافق هذا مع اعتقاالت ومطاردات واسعة ما تبقى من

النطاق شملت حتى كبار قياديي حركة فتح وشملت منع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الموجودين في هذه المنطقة من السفر الى رام اهللا لحضور اجتماع كان من المفترض ان تعقده هذه 
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لنظر في ما انتهت إليه األمور على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني وفي ما انتهت إليه األمور اللجنة ل
 .بالنسبة لعملية السالم والمفاوضات مع اإلسرائيليين

لم يتوفر ما يؤكد إدعاء فتح بأن تفجيرات مساء يوم الجمعة الماضي جاءت في إطار خالفات داخلية 
الخارج الذي يمثله خالد مشعل وتيار الداخل الذي يمثله الدكتور عاصفة داخل حركة حماس بين تيار 

محمود الزهار ومعه سعيد صيام وبعض كبار العسكريين مثل محمد ضيف وأحمد الجعبري وذلك رغم 
وجود مثل هذه الخالفات فعالً، ولعل األقرب الى المنطق ان حركة المقاومة اإلسالمية التي باتت 

كرئيس للسلطة الوطنية ستنتهي في الخامس من ) أبو مازن( محمود عباس تتصرف على أساس ان والية
 غزة من أي "تنظيف"المقبل وأنه ال بد من استباق هذا الموعد بحسم االمور نهائياً و) كانون الثاني(يناير 

 وبدون !!"بسالسة"بقايا لحركة فتح ولمنظمة التحرير حتى يكون انتقال الرئاسة الفلسطينية إليها تلقائياً و
 .أي مشاغبات أو إخالل باألمن

إن الدليل على هذا هو ان حماس لم تنتظر ولو للحظة واحدة نتائج التحقيق في انفجارات مساء يوم 
، التي يصفها المتشددون في "اإلنترنت"الجمعة الماضي واالنفجارات التي سبقتها واستهدفت بعض مقاهي 

ا، بادرت وعلى الفور وقبل لملمة أشالء الذين مزقت أجسادهم  ال بد من تدميره"أوكار دعارة"غزة بأنها 
هذه االنفجارات وقبل نقل الجرحى الى المستشفيات بإعالن ان حركة فتح هي المتورطة وأنها هي 
المسؤولة، وقد ترافقت هذه االتهامات مع رفع وتيرة العمليات الميدانية، األمنية والعسكرية، ضد باقي ما 

 .سلطة الوطنية ومن رموز فتحاويةتبقى من مراكز لل
والالفت هنا أنه تم كشف النقاب بعد كل هذا الذي حصل عن ان السلطة الوطنية بدأت تفكر وتدرس 

 ضرورة اعتبار قطاع غزة ٢٠٠٧) حزيران(بجدية وللمرة األولى منذ انقالب الرابع عشر من يونيو 
 والمتوقع ان تترتب على هذه الخطوة، إن "حايخضع لسيطرة عصابة نفذت عصياناً مسل"إقليماً متمرداً 

هي ُأتخذت فعالً، تبعات قانونية وإدارية ومالية واقتصادية، ولعل ما تجدر اإلشارة إليه في هذا المجال ما 
: الشرق األوسط وهو قاله رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد لصحيفة

ة عندما يكون هناك عصيان مسلح في أحد أقاليمها ان تستخدم القوة إن من حق الحكومات الشرعي"
ولعل ما يشير الى أن هناك تفكيراً جدياً بهذه . "وطلب المساعدة ممن تشاء.. المسلحة إلنهاء العصيان

الخطوة من قبل السلطة الوطنية ومن قبل حركة فتح أن وزير اإلعالم الفلسطيني رياض المالكي تناغم 
 عزام األحمد في هذا التصريح اآلنف الذكر عندما دعا الى نشر قوات عربية في قطاع غزة مع ما قاله

منتهية بحلول الخامس ) أبو مازن(إلجهاض ما تفكر به حركة حماس لجهة اعتبار والية محمود عباس 
 الدعوة إن هذه": المقبل، وقد ردت حركة المقاومة اإلسالمية على هذا بالقول) كانون الثاني(من يناير 

تدلل على سوء النوايا لدى فريق الرئاسة في رام اهللا وطبيعة األهداف التي يريد تحصيلها من إثارة 
 ."قضية الحوار الوطني

إن هذا هو واقع الحال وأن حركة حماس التي حاورها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، .. إذن
زال مجرد فكرة في رأس التنظيم العالمي لإلخوان  وعندما كانت ال ت١٩٨٧حتى قبل انطالقها في عام 

المسلمين وفي رأس الولي الفقيه في طهران، لنحو عشرين عاماً بدون أي جدوى وبدون أية نتائج والتي 
بدأت تنفذ آخر ) أبو عمار(يحاورها على مدى األعوام التي أعقبت رحيل ) أبو مازن(بقي محمود عباس 

 على السلطة الوطنية وعلى فتح والحقاً على حركة الجهاد اإلسالمي مراحل سبب إنشائها وهو القضاء
 .وباقي الفصائل األخرى والهيمنة كلياً على الحالة الفلسطينية كلها

الستئناف الحوار الوطني التي أطلقها من القاهرة قبل أيام ) أبو مازن(هذه هي الحقيقة، ولذلك فإن دعوة 
 ولذلك أيضاً فإنه ما كان ضرورياً ان تكون كل هذه الوساطات لن تكون أكثر من صرخة في واد سحيق،

منذ ان أفْشلت حركة حماس اتفاق مكة المكرمة، ولذلك أيضاً وأيضاً فإن الخط الذي من المفترض ان 
تعمل عليه السلطة الوطنية بعد ان حصل كل هذا الذي حصل هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                   ١١٥٥:         العدد                  ٣١/٧/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

مم المتحدة وبإشراف عربي من خالل الجامعة العربية قبل الخامس من يناير بإشراف دولي من خالل األ
  المقبل) كانون الثاني(

  ٣١/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

  فرص ضئيلة للحوار .٥٢
  حسام كنفاني

تطرح الدعوة الجديدة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار عالمات استفهام حول مـدى               
لى واقع في القاهرة، وما مدى التغيير الذي طراً بعد الدعوة األولى التي أطلقها              الجدية وإمكان ترجمتها إ   
  .يونيو الماضي ولم تجد طريقها إلى التطبيق/عباس نفسه في حزيران

، ال يمكن رؤية متغيرات إيجابية تسهل إمكـان انعقـاد مثـل هـذا               يفي القراءة المتأنية للواقع الفلسطين    
 فإن الوضع الميداني يذهب باتجاه مزيد من التأزيم ويعيد للوهلـة األولـى              الحوار، بل على العكس تماماً    

وال يبدو أن الحمالت األمنية     . حزيران ما قبل الماضي   /لحركة حماس في يونيو   " الحسم العسكري "مشاهد  
المتبادلة بين حماس وفتح في قطاع غزة والضفة الغربية في طريقها إلى نهايـة قريبـة، وال سـيما أن                    

ب األساس لهذا التوتر، أي انفجار شاطئ غزة، ال يزال من دون فاعل معـروف، وبالتـالي فـإن                   المسب
  .لحمساوي خصوصاًاالتوظيف السياسي هو األولوية في الرد 

وان . من الممكن القول إن واقعاً فلسطينياً جديداً طرح نفسه بعد التطورات الميدانية األخيرة بين الطرفين              
يوليو، تاريخ التطورات الجديدة، ما عاد مقبـوالً بعـد        /سادس والعشرين من تموز   ما كان مطروحاً قبل ال    

فـسقف  . وهو ما يجب أخذه بعين االعتبار لدى التحضير ألي حوار في المرحلـة المقبلـة              . هذا التاريخ 
عودة األوضاع إلى مـا     "الشروط التي كان يطرحها أبو مازن انخفض إلى حده األدنى اآلن، والكالم عن              

  .لم يعد ممكناً في المرحلة الحالية" ٢٠٠٧حزيران /  عليه قبل الرابع عشر من يونيوكانت
حال جديدة ال بد أن تكون مشمولة بتحضيرات الحوار الجديد، في حال صدقت تـصريحات المـسؤولين           
الفتحاويين، وال سيما أن قياديي حركة حماس يصرون على أن ال جدية في دعوة الحوار وأنهـا تـأتي                   

الموقف الحمساوي ال شك ينتظر االطالع على تفاصيل ما يعد          ". غطية على الجريمة على شاطئ غزة     للت"
  .للحوار وجدول أعماله، وأهم من هذا وذاك شكله

بناء على ما يتسرب عن الحوار، ال يبدو أن القاهرة في وارد استضافة حوار ثنائي بين حمـاس وفـتح                    
 فـصيالً   ١٤رئيس الفلسطيني محمود عبـاس، علـى اجتمـاع          وهي تعد، بموافقة ال   . لتكرار تجربة مكة  

مثل هذا الحوار ال يبدو أن فرص انعقاده ممكنـة، إال مـن دون              . فلسطينياً لبحث كل الملفات الفلسطينية    
حماس، التي تصر على حوار ثنائي مع فتح، مدعومة بذلك بموقف دمشق، رئيسة القمة العربيـة، التـي      

  .منظمة التحرير للترويج لحوار ثنائي تنضم إليه الفصائل الحقاًبدأت اتصاالت مع بعض فصائل 
  ٣١/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  االنفتاح على اإلخوان وحماس  .٥٣

  محمد أبو رمان
ثمة مؤشرات متعددة على بوادر انفتاح رسمي قادم مع جماعة اإلخوان من جهة وحركة حماس من جهة                 

لقاءين اللذين جمعا رئيس المخابرات بكلٍّ من نـواب فـي           وقد بدت أولى اإلشارات من خالل ال      . أخرى
  .الحركة اإلسالمية وكذلك بقياديين من حركة حماس

الرواية الرسمية تصر على عدم وجود تحوالت تُذكر، وعلى أن هذه اللقاءات مستمرة بـصورة دائمـة،                 
). لتقون بمسؤولين أمنيين  الذين كانوا يزورون األردن سراً وي     (حتى مع بعض القياديين في حركة حماس        

التي تخللت األحاديث، باإلضافة    ) األريحية(إالّ أن مخرجات اللقاءين وتصريحات القيادات اإلسالمية عن         
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إلى طبيعة اللحظة السياسية الحالية كل ذلك يشي بأن المسألة أكبر من لقاء اعتيادي وأنّهـا تـصل إلـى                    
 السنوات األخيرة بين المؤسسة الرسمية وكل من حركتـي          حدود التخفيف من حدة األزمة المتفاقمة خالل      

  .حماس واإلخوان
لقاء الباشا محمد الذهبي مع اإلخوان تمخّضت عنه، وفقاً لمصادر إخوانية، وعود بحـل أزمـة جمعيـة                  
المركز اإلسالمي، مع المساهمة في إيقاف تنقالت داخل الجمعية تستهدف عدداً من القيادات اإلخوانية في               

  .م مراد العضايلةمقدمته
أما لقاء الباشا مع قياديي حماس، فنقالً عن أحد األصدقاء، أبدى القياديان ارتياحاً كبيراً بأن طبيعة هـذا                  

  . اللقاء تختلف عن اللقاءات السابقة
على العموم يبدو هنالك شعور يتسرب في أوساط إسالمية أن المرحلة القادمة ستشهد تخفيفاً مـن حـدة                  

األزمة التي عصفت بالعالقة مع المؤسسة الرسمية خالل السنوات األخيرة وكانت توحي إلـى              االحتقان و 
الوصول لمرحلة الطالق بين الطرفين بعد عقود، بعد أن كان الكثيرون يتصورون تلك العالقة باعتبارها               

  ".زواجاً كاثوليكياً"
ية، ونتحدث عن الـصورة المـستقبلية       كل القضايا الشائكة وحقول األلغام الحال     ) في هذا المقال  (سنتجنب  

فالمطلوب ليس فقـط عمليـة      . للعالقة بين الحكومة واإلسالميين من جهة وحركة حماس من جهة أخرى          
انفتاح سياسي، وإنّما تأسيس لقواعد الشراكة السياسية وشروطها بين الطرفين، من خالل حوارات عميقة              

  .عة الدور السياسي لإلسالميينحول المصلحة الوطنية األردنية والفلسطينية وطبي
بين الطـرفين، وإنمـا أن      " الصفقة السياسية "األهم من هذا وذاك أال تأخذ العالقة مع اإلسالميين صيغة           

تكون بمثابة حوارات وتفاهمات حول الخطوط الخضراء والحمراء، وصوالً إلى تجذير مسار اإلصـالح              
  .السياسي وإزالة الهواجس والظنون المتبادلة

صعيد العالقة مع حركة حماس؛ فمن الواضح أن الحسابات التي بنى عليها كال الطـرفين قراءتـه                 على  
فقد بات واضحاً، لألردن، أن المسار السلمي توقف حالياً، وأن حركة فتح أعجـز أن تُقـصي                 . تتهاوى

  .حماس أو تدير االختالف الوطني الفلسطيني، وأن حماس رقم صعب في المعادلة الفلسطينية
في المقابل؛ بعيداً عن أوهام النصر والتحالف مع قوى إقليمية؛ فإن قيادات حماس تحن إلـى الحاضـنة                  

 الفلسطينية، والتي تبتعد عـن      -الرسمية األردنية التي تمتلك شعوراً استراتيجياً بوحدة المصالح األردنية        
  . عواصم عربية أخرىمنطق التوظيف السياسي واالنتهازية والضغوط على قادة حماس كما هي حال

االنفتاح الجديد بين المؤسسة الرسمية وكّل من اإلخـوان وحمـاس ذو طبيعـة مغـايرة هـذه المـرة،                    
وبالضرورة له شروط أخرى مختلفة عن المرحلة السابقة، ويرتبط به ملفان في غايـة األهميـة؛ األول                 

 الفلـسطينية والمـصالح     -ات األردنية المعادلة السياسية الداخلية ومسار اإلصالح السياسي والثاني العالق       
  .الموحدة ومصادر التهديد المشتركة

ليس المطلوب أن تغير المؤسسة الرسمية سياساتها أو أن تغير حماس واإلخوان مواقفهما، لكن المطلوب               
أوالً إدارة االختالف بصورة عقالنية واقعية، وثانياً تجسير المواقف المتباينة والعمل على الوصول إلـى               

  .راءات مشتركة للعديد من الملفات الحيويةق
  ٣١/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  غور األردن وعمليات التهويد الجديدة .. أغراض بعيدة المدى .٥٤

  علي بدوان
كشفت مصادر إسرائيلية مسؤولة قبل أيام قليلة ، عن نية حكومة ايهود أولمرت العودة لتنشيط وإحياء 

عي التهويدي في منطقة غور األردن وعلى طول امتداد الشريط مشاريع االستيطان االستعماري التوس
وأشارت المصادر نفسها بأن ايهود باراك بصدد إعطاء الضوء األخضر . الفاصل بين فلسطين واألردن
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في غور األردن، كما أضافت المصادر ذاتها ) ماسكيوت (وطنةمسكناً جديداً في موقع مست) ٢٠(لبناء 
 سيكونون من رواد ٢٠٠٥ات قطاع غزة عقب تفكيكها عام وطن غادروا مستنيين الذوطنبأن مئات المست

 .ت غور األردن القادمة خالل فترة قد ال تكون بعيدةوطنامست
ومن الواضح، أن مشاريع االستيطان التوسعي التهويدي االسرائيلي تأتي مترافقة ومتكاملة مع عمليات 

س الشرقية وفي أحيائها العربية المجاورة لوسط المدينة، االستيطان التوسعي الناشطة في قلب مدينة القد
وفي المناطق المحيطة بها، فحملة االستيطان االسرائيلية الجائرة ، تشهد اآلن في مناطق القدس زخماً 

في %) ٤٠٠(كبيراً في البناء لم تعهده منذ سنين طويلة، حيث سجل مؤخراً ارتفاعاً بنسبة تربو على 
انية، عدا عن مناطق الجوالن السوري المحتل حيث تجري أيضاً عمليات استيطان شراء الشقق االستيط

في الجوالن فوق أراض جديدة " االستيطان اليهودي"وتهويد خافته ضمن خطة تعزيز ما يسمى بـ 
على ملتقى الحدود األردنية  دونم في منطقة البطيحة في أقصى جنوب هضبة الجوالن، ) ٨٠(بمساحة 

من اجل بناء قرية سياحية في منطقة تل الصيادين على الساحل الشرقي لبحيرة  طينية،السورية الفلس
طبريا، إضافة إلى البدء ببناء قرية سياحية على أنقاض بلدة بانياس السورية المحتلة والواقعة شمال 
الهضبة، إضافة إلى قرية سياحية ستبنى على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا في منطقة الكرسي من 

 .األراضي السورية المحتلة
األردن، فقد استدارت عمليات التهويد لتندفع اآلن لتنشيط  وفي الخطوة اإلسرائيلية الجديدة بالنسبة لغور

عمليات التوسع التهويدي في مناطق األغوار في خطوات إسرائيلية محسوبة ألغراض بعيدة، يقع على 
، ومنعه أيضاً من التماس الجغرافي مع أية رقعة رأسها منع قيام كيان فلسطيني مشاطئ للبحر الميت

أرض عربية، واالحتفاظ بشريط طويل وعريض على امتداد غور األردن من أقصى الشمال عند بلدة 
الشونة وصوالً إلى شرق مدينة ايالت، مع السيطرة الكاملة على الشاطئ الغربي للبحر الميت ووضع 

 هذا المعطى فإن الحالة القائمة راهناً على امتداد غربي غور وانطالقاً من. اليد على ثرواته الطبيعية
األردن تشي بأن المساعي اإلسرائيلية تتكرس يومياً على األرض لتنفيذ التصور اإلسرائيلي حيال أية 
خطوات قادمة في مسار التسوية، وهو ما أفصح عنه ايهود أولمرت منذ إعالنه برنامجه الذي جاء به 

ة االئتالف الحكومي، معلناً فيه تمسكه باإلرث الذي خلفه إياه أرئيل شارون، متمسكاً إلى موقعه في قياد
برؤيته للتسوية النهائية التي تشكل مساحة التقاطع واإلجماع المشترك بين مكونات الخريطة السياسية 

لومتر مربع كي) ٢٠٠( سيطرتها على مناطق تصل مساحتها إلى حوالي "إسرائيل"اإلسرائيلية، وفيها تُبقي 
والمقصود قطعاً من الضفة الغربية دون القدس الكبرى ) من مساحة الضفة الغربية% ٣أي ما نسبته ( 

، مع تطويق الكيان ١٩٦٧التي ال يحسبها اإلسرائيليون جزءاً من الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 
 .ل نهائي وتامالفلسطيني المفترض من كل الجهات واالحتفاظ بشريط غور األردن بشك

، فإن لغور األردن مكانة هامة في الرؤية السياسية "إسرائيل"ـومن حيث البعد االستراتيجي بالنسبة ل
اإلسرائيلية، باعتبار أن المساعي اإلسرائيلية صبت دوماً باتجاه منع أي تواصل جغرافي بين الكيان 

لكيان الفلسطيني المفترض، وبالتالي فإن الفلسطيني المفترض وأي من الدول العربية المجاورة، وتطويق ا
، تقع على سلم "إسرائيل"ـمسألة السيطرة على غور األردن، واعتباره بمثابة الحدود الشرقية الطبيعية ل

أولويات التوافق واإلجماع اإلسرائيلي، عدا عن أن هكذا حدود ستمنع بالضرورة وجود أي شكل من 
لمفترض والدولة العربية الشقيقة المجاورة لفلسطين، وهو ما أشكال التواصل بين الكيان الفلسطيني ا

يحرم الفلسطينيين أيضاً، بعدهم القومي، ويجعل من كيانهم المنتظر أشبه بالمعازل التي كانت سائدة إبان 
وعليه، فإن المصادر اإلسرائيلية تكرر القول دوماً بأن مصير . حكم التمييز العنصري في جنوب إفريقيا

ولهذه المسألة اعتبارات . حدودنا األمنية واآلمنة على امتداد النهر: "ن سيكون باعتبارهغور األرد
 توطناتأما من حيث المعطيات على األرض، فيبلغ عدد المس ".استراتيجية ال نستطيع التنازل عنها

ليهود مستوطنة، تضم في ثناياها بضعة آالف من ا) ٢٦(اإلسرائيلية المقامة على امتداد غور األردن 
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تجمعاً دائماً، وعدة آالف يعيشون في ) ٢٠(ألف مواطن فلسطيني يقطنون في) ١٥٠(المستوطنين، وسط 
تجمعات متحركة، حيث تعتبر منطقة األغوار وأراضيها، ذات المياه الوفيرة نسبياً، منطقة رزق 

ف من األسر للفلسطينيين، ومصدرا هاما للزراعة واإلنتاج الحيواني الذي يسد رمق عشرات اآلال
والعائالت، التي تعتاش على العمل المباشر فوق األرض الفلسطينية هناك، فضالً عما تشكله منطقة 

في الوقت الذي . األغوار من رافد جيد لالقتصاد الوطني الفلسطيني ولسكان الضفة الغربية بشكل عام
جاد اتصال مباشر بينها وبين  المتعاقبة لتوسيع حدود مستوطنات الغور وإي"إسرائيل"سعت فيه حكومات 

معاليه أدوميم (الكتل الكبرى لالستيطان التهويدي شرقي مدينة القدس، وتحديداً بينها وبين كتل استيطان 
على تخوم مدينة ) غوش عتصيون (وطنةحتى البحر الميت، فضالً عن توسيع مست) وجفعات زئيف

لحكومات اإلسرائيلية السابقة، قد خصصت وفي هذا السياق، كانت ا. الخليل حتى األغوار الجنوبية
للمستوطنات اإلسرائيلية في غور األردن أراضي فلسطينية واسعة بغرض استيطانها، وتركتها تنهب 

والعسكرية، وفق استراتيجية " األسباب األمنية "على يد أحزاب االستيطان واليمين التوراتي، بذريعة 
سكري، فأغلبية مستوطنات غور األردن ومعسكرات جيش  والموقع العوطنةأي المست" السور والبرج"

بما في ذلك األمالك العامة " الغائبين"االحتالل، أقيمت على أراضي ما تسميهم المصادر اإلسرائيلية بـ 
 .من أراضي الغور

وفي مطلق األحوال، تنظر القيادة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية في تقاريرها التي سبق وأن قدمتها 
ون قيل موته السريري، ووفق الخطة التي طرحها ايهود أولمرت في إطار التقارير المشار إليها، لشار

كيلومترا على امتداد الخط الفاصل بين ) ١٥(وعرضه األقصى  كيلومترا،) ١٢٠(ضم شريط طوله 
من ) ج(، خصوصاً وأن غور األردن يقع في المنطقة ١٩١٦األردن وحدود فلسطين المعروفة منذ العام 

اتفاق أوسلو، وهي المناطق الواقعة تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيلية الكاملة، ) بقع جلد النمر(خارطة 
باستثناء جيب مدينة أريحا الواقعة تحت السيطرة المدنية والعسكرية األمنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو 

  .األول وتطبيقاته
  ٣١/٧/٢٠٠٨الوطن العمانية 

 
  :كاريكاتير .٥٥

  

  
  ٣١/٧/٢٠٠٨التحاد اإلماراتية ا


