
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والضعفاء سيذهبون.. نعم للحوار وال عودة للفاسدين والتنسيق األمني: الزهار
 الحوار في القاهرة لن يرتكز على المبادرة اليمنية أو أية مبادرات سابقة :أبو مرزوق

  تهعباس مستعد للعمل مع خليفو. ..ي داخليإسرائيلولمرت شأن أالسلطة تعتبر تنحي 
  التهدئة لم تحقق ما كان متوقعاً منها واألسبوع العاشر سيحسم مصيرها: "لجان المقاومة"

يوهاتتنشغل بسينار" إسرائيل"
النتخاب خلف " اليوم التالي"
  ولمرتأل
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٥  تهعباس مستعد للعمل مع خليفو. ..ي داخليإسرائيلولمرت شأن أنحي السلطة تعتبر ت .٢
 ٦  التوصل الى اتفاق اعالن مبادئ يستثني القدسعباس يرفض عرض أولمرت  .٣
 ٦  ال دولة وال تسوية وال حل دون القدس :قريع .٤
 ٧  لن نكّرر كامب ديفيد": االتّفاقات الجزئّية"لسلطة ترفض ا .٥
 ٧   حماس النجاح الحوارىجامعة العربية بممارسة الضغط علالعبد ربه يطالب مصر و .٦
 ٨  فيه" حيادي"طالب بإجراء تحقيق يو... غزةن تفجير يديعباس  .٧
 ٨  الحوار سينطلق قريباًو ... على المصالحة"فيتو"ال يوجد : عباس .٨
 ٨  عباس يأمر بإطالق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث غزة .٩
 ٨  االلماني بغزةتعيد فتح المقرات وتفرج عن مصور التلفزيونالداخلية المقالة  .١٠
 ٩  ةيكد وجود نوايا تخريبويؤ ..إطالق سراح الذين ليس لهم عالقة بتفجيرات غزةب ِعدصيام ي .١١
 ٩  وزير االقتصاد الفلسطيني يحّمل العرب أزمة السلطة المالية  .١٢
 ٩ الى المحكمةة نواب أسرى خالل نقلهم إصابة خمس .١٣
    

    :المقاومة
١٠  والضعفاء سيذهبون.. نعم للحوار وال عودة للفاسدين والتنسيق األمني: الزهار .١٤
١١  سابقةالحوار في القاهرة لن يرتكز على المبادرة اليمنية أو أية مبادرات :أبو مرزوق .١٥
١٣   مسؤولون فلسطينيون يؤكدون تلقي دعوات خطية مصرية لبدء عملية الحوار الداخلي .١٦
١٤  التهدئة لم تحقق ما كان متوقعاً منها واألسبوع العاشر سيحسم مصيرها: "لجان المقاومة" .١٧
١٤    ي بارتكاب خروقاتسرائيل تتهم الجيش اإلسرايا القدس .١٨
١٤  فتح ترفض تقريراً حقوقياً بشأن االعتقاالت .١٩
١٤  في غزة والسلطة تقمع أخرى في جنين" حزب التحرير"مسيرة لـ .٢٠
١٥  ب تصعيد أجهزة امن الضفة ضد قيادات الحركة وأبناءهاحماس تحذر من عواق .٢١
١٥  الجهاد تطالب باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة .٢٢
١٥   حماس والجهاد والشعبية يعقبون على قرار أولمرت التنحي عن السلطة .٢٣
١٦  قطاع غزةالشرطة المقالة تعتقل قيادات من فتح وامناء سر اقاليم الحركة في : فتح .٢٤
١٦  السالح الفلسطيني في لبنان مرتبط بقضية سياسية وليس بموضوع أمني: القيادة العامة .٢٥
١٦ لتحرير يبحثون الوضع األمني في مخيم عين الحلوةقوى التحالف وممثلو منظمة ا .٢٦
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٧  أولمرت يستعد للبقاء في الحكم عدة شهور رغم االستقالة .٢٧
١٧  ية العام الحاليال تزال تطمح في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين قبل نها" إسرائيل ":ليفني .٢٨
١٨  رئيس ديوان اولمرت مسؤول المفاوضات مع سورية يستقيل: "إسرائيل" .٢٩
١٨ حزب اهللا نشر رادارات في صنين والباروك: يإسرائيلموقع اخباري  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٩  لى وقف االختطافات واالقتحاماتإالمجتمع المدني تدعو السلطة وحماس منظمات  .٣١
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١٩   أسرى وزوجاتهم في سجون االحتالل٤هناك : مركز حقوقي .٣٢
١٩  معن في االعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية ياالحتالل .٣٣
١٩   توغالً عسكرياً في الضفة خالل أسبوع واحد٣٣قوات االحتالل نفذت : تقرير .٣٤
١٩  ً شهيدا١١ فلسطينيين في تموز يرفع ضحايا التهدئة إلى٧استشهاد  :إحصائية .٣٥
٢٠ عي في ظل الحصار أكبر عرس جما في عريس فلسطيني في خان يونس٢٠٠زفاف  .٣٦
   

   :اقتصاد
٢٠   الرئاسة والحكومةيممثلبغياب في نابلس يبدأ أعماله مؤتمر الفقر األول  .٣٧
 ٢٠  في الضفة وقطاع غزة% ٠،٧٩نمو الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي بنسبة  .٣٨
   

   :صحة
 ٢١  شهيدا٢٢٢ً من المرضى إلى  حصار قطاع غزةارتفاع عدد ضحايا .٣٩
   

   :ثقافة
 ٢١ فلسطين والمغرب تتقاسمان الجائزة االولى في مسابقة دولية للصورة الفتوغرافية .٤٠
   

   :لبنان
٢١ المخيمات الفلسطينية في  ين األجهزة األمنية اللبنانية وفتحتنسيق ب: القبس الكويتية .٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢١    يدعو الى مناهضة االحتالل ودعم الفلسطينيينعلى شؤون الفلسطينيين مؤتمر المشرفين .٤٢
٢٢  ية المقبلةسرائيلضات مع رئيس الحكومة اإلدمشق ليس لديها تحفظات على استمرار المفاو .٤٣
٢٢ "إسرائيل"المغاربة أكثر السياح العرب زيارةً إلى  .٤٤
   

٢٣  :دولي
٢٣  سأعمل معك حتى مغادرتك المنصب: بوش رغم استقالة أولمرت .٤٥
٢٣  ية حول بيعها وحدات إسالة غاز إليرانسرائيل االنتقادات اإلألمانيا ترفض .٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  سعد محيو... حماس، حماس ماذا تفعلين؟ .٤٧
٢٤  خيراهللا خيراهللا... حماس ونظرية السلطة من أجل السلطة .٤٨
٢٦  احمد عمرابي... الحوار الفلسطيني .٤٩
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  
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   النتخاب خلف ألولمرت"اليوم التالي"تنشغل بسيناريوهات " إسرائيل" .١
اتفقت األوسـاط الـسياسية     :  نقالً عن مراسلها  أسعد تلحمي      –الناصرة   من ١/٨/٢٠٠٨الحياة  أوردت  

القـرار  "على أمرين رئيسيين، األول أن رئيس الحكومة ايهود اولمرت اتخـذ             "إسرائيل" واإلعالمية في 
 بإعالنه انصرافه من الحلبة السياسية بعد شهرين أو ثالثة، والثاني أن مهمـة خلفـه لتـشكيل                  "الصائب

حكومة جديدة من دون الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، ليست سهلة البتة، خصوصاً في حـال فـازت               
  .يرة الخارجية تسيبي ليفني بزعامة الحزبوز

 النتخاب زعيم جديد للحزب "اليوم التالي"وانشغلت األوساط الحزبية والسياسية في التكهن بسيناريوهات 
وبقدرة كل من ليفني وموفاز على تشكيل حكومة جديدة من دون الذهاب إلى انتخابات عامة أكدت 

  .  بزعامة بنيامين نتانياهو"ليكود"استطالعات جديدة ان الذي سيفوز بها هو 
مهمة هذه الحكومة انتهت "واستبعد نتانياهو أمس أي تحالف مع خلَف اولمرت، وقال لالذاعة العامة إن 

الجميع مسؤول في هذه الحكومة عن سلسلة ": وأضاف. "بغض النظر عمن سيكون على رأس كديما
إنها حكومة أفراد يتشبثون ... ت جديدةيجب منح الشعب حق القرار من خالل انتخابا. إخفاقات
وقد كان على أولمرت "ورأى أن أولمرت قام بالعمل الصائب أمس، لكن بتأخير سنتين، . "بمقاعدهم

في حال انتخابي، سأشكل حكومة وحدة وليس حكومة منبثقة ": وختم. "االستقالة بعد حرب لبنان الثانية
  ."عن صفقات

 حاييم رامون إلذاعة الجيش بأن فرص "كديما"س الحكومة القطب في من جهته، أقر النائب األول لرئي
 من فرص تشكيل حكومة جديدة يرأسها الزعيم المقبل "مرتفعة أكثر بكثير"إجراء انتخابات عامة مبكرة 

سيكون من الصعب جدا "وتابع رامون الذي يعتبر خبيراً في قراءة التطورات الحزبية، انه . "كديما"لـ 
  ."زنة العامة أواخر العام الحالي في مثل األجواء الحالية التي تكثر فيها االقتراحات الشعبويةإقرار الموا

 ايتان كابل الذي قال إن خلف اولمرت سيواجه صعوبات "العمل"واتفق مع رامون األمين العام لحزب 
الذهاب إلى  البقاء في الحكومة على "العمل"، على الرغم من تفضيل "فعلية في تشكيل حكومة اخرى

  .انتخابات عامة يخشى الحزب نتائجها ألنها ستأتي باليمين إلى الحزب
ورأت أوساط سياسية أن تعثر ليفني أو موفاز في تشكيل حكومة جديدة، سيبقي أولمرت رئيسا للحكومة 

موفاز لكن . من العام المقبل) مارس(حتى االنتخابات العامة المبكرة التي ستجري وفقا للتوقعات في آذار 
، "رئيس الوزراء اتخذ قرارا شجاعا يصب في مصلحة الدولة"الذي عقب على إعالن اولمرت بالقول إن 

كديما والعمل (عن ثقته بأن األحزاب التي تشكل االئتالف الحكومي الحالي "أعرب في تصريحات إذاعية 
نضم الى حكومة الوحدة ستبقى في الحكومة المقبلة أيضاً، وأن أحزاباً أخرى ست) وشاس والمتقاعدين

ولوح . إسرائيل، معتبرا أن إجراء انتخابات عامة مبكرة لن يخدم مصالح "الوطنية التي أعتزم تشكيلها
  .في هذا السياق بالبرنامج النووي اإليراني

في مقابل ) جنرال متقاعد ووزير دفاع سابق(ويبني موفاز حساباته في منافسته ليفني على ماضيه األمني 
 صعوبات "كديما" وزيرة الخارجية، كما يروج إلى أن ليفني ستواجه في حال فوزها بزعامة "برةقلة خ"

 غير المشجع لها اذ تعتبرها أكثر اعتداال سياسيا من موفاز "شاس"لتشكيل حكومة حيال موقف حركة 
دة من الذي مهد اخيرا إلمكان ضم أحزاب يمينية ومتدينة متطرفة من خالل تصريحات سياسية متشد

  المفاوضات مع الفلسطينيين والتهدئة 
يديعوت "اوردت    محمد هواش والوكاالت نقالً عن مراسلها-  رام اهللا من١/٨/٢٠٠٨النهار وجاء في  

  : وهياألستقالةكل السيناريوات المحتملة بعد اعالن اولمرت،" احرونوت
  : كاديما برئاسة موفاز-  ١"
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 نائبا من كتل ٦١ت يستطيع موفاز فيها الحصول على تاييد غالبية  تاليف حكومة بديلة من دون انتخابا- 
بزعامة اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، وهذا يعتبر "  بيتناإسرائيل"االئتالف الحالي الى نواب كتلة 

  .احتماال بين متوسط وعال
  . اجراء انتخابات مبكرة، وفي هذه الحال ال ينجح موفاز في تاليف حكومة برئاسته-  
  :برئاسة ليفني" كاديما "- ٢
 حظوظ نجاح ليفني في الحفاظ على االئتالف في تشكيلته الحالية ضعيفة الى متوسطة اذ ستجد -  

لرفضها زيادة مخصصات " شاس" نائبا لالئتالف النها لن تحظى بتأييد حزب ٦١صعوبة في تجنيد 
  .  االوالد التي يطالب بها

  . فان حظوظها في تأليف حكومة جديدة تظل ضعيفة في حال اجراء انتخابات مبكرة،-  
  : حكومة برئاسة نتنياهو أو باراك-٣
حكومة   نائبا لتاليف٦١من تجنيد " العمل" او" ليكود" االحتمال ضعيف جدا ان يتمكن رئيسا حزبي - 

  .برئاستهما قبل اجراء انتخابات مبكرة
  ".حظا في تاليف حكومة جديدة في حال اجراء انتخابات مبكرة فان نتنياهو هو االوفر - 
  
  تهعباس مستعد للعمل مع خليفو. ..ي داخليإسرائيلولمرت شأن أالسلطة تعتبر تنحي  .٢

 اي  وان لـم يظهـر    يالفلسطيني أن    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
ا منه الكثيـر عـن فـرص    ي ايهود اولمرت الذي سمعو  سرائيلاسف يذكر على رحيل رئيس الوزراء اإل      

اعتبـرت الـسلطة     و .التوصل الى اتفاق سالم، لكنهم لم يروا منه سوى المزيد من الحصار واالستيطان            
 لن يكون له تأثير كبير على العالقات مع الفلسطينيين،           محلياً ياًإسرائيلشأنا  "قرار اولمرت   أن  الفلسطينية  
ـ     ". المفاوضات خصوصاً اولمرت لم يكن هدية كبيرة او منقـذا        ": "الحياة "وقالت النائب حنان عشراوي ل

المسألة اكبر مـن شـخص   : "واضافت". للعملية السلمية، لذلك اعتقد ان غيابه لن يكون نهاية هذه العملية        
واحد، صحيح ان االشخاص يحدثون فرقا، لكن هناك اطراف اخرى مؤثرة في العملية السياسية، هنالـك                

وتـرى   ".يسـرائيل اقف وشخصيات لها تأثير كبير في القـرار اإل        أحزاب اخرى، وهناك سياسات ومو    
اكثر مما سـيكون لـه علـى العمليـة          " إسرائيل"عشراوي ان غياب اولمرت سيكون له تأثير محلي في          

حتى اآلن لـم نـر سـوى    : "السلمية، مشيرة الى ان الرجل لم يحدث اي اختراق في هذه العملية، وقالت      
لية السالم، لكنهم يخلقون على االرض وقائع تنفي الشروط االساسية لعملية           سياسيين يعلنون اهتمامهم بعم   

  .، مشيرة الى االستيطان المتواصل في القدس"السالم
صحيح ان اولمرت ابدى حماسته العالية للمفاوضات،       ": "الحياة"رياض المالكي لـ    . وقال وزير االعالم د   

ية من اليمـين الـى الوسـط        سرائيلع جميع الحكومات اإل   تعاملنا م : "، مضيفا "لكنه لم يحقق اي تقدم فيها     
  ".يونسرائيلويسار الوسط، وسنتعامل مستقبال مع اي حكومة يختارها اإل

وتتنافس على رئاسـة    . وترى السلطة ان مستقبل المفاوضات يعتمد الى درجة كبيرة على خليفة اولمرت           
اذا فـازت ليفنـي فإنهـا       : "وقال المالكي . اربع شخصيات، ابرزها تسيبي ليفني وشاؤول موفاز      " كديما"

  ".ستواصل المفاوضات، لكن اذا فاز موفاز فلربما تتخذ االمور منحى آخر
 الرئيس الفلسطيني محمود     إلى أن  الوكاالتنقالً عن   رام اهللا و  من   ١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وأشارت  

ي إسرائيل" مع أي رئيس وزراء    "عباس أعلن خالل مؤتمر صحافي في ختام زيارة إلى تونس أنه سيعمل           
  . منتخب

 أي حـل    حالياً" إسرائيل"من جهته، قال حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض إنه ال يوجد لدى              
وأضاف في حديث للصحافيين على هامش زيارته للمناطق المتضررة من جدار الفـصل فـي               . سياسي
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األرض هدفها عدم الوصول إلى أي حل وعـدم قيـام           على  " إسرائيل"محافظة قلقيلية إن جميع إجراءات      
  .الدولة الفلسطينية

  وعـن  الـرؤوف أرنـاؤوط    رام اهللا، عبـد    نقالً عن مراسلها في    ١/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية   ولفتت  
من واشنطن على أن التطورات الـسياسية  " الوطن"أكد في اتصال هاتفي مع   قريع إلى أن أحمد   الوكاالت

ي داخلي، وأن الفلسطينيين مستمرون بالتفـاوض طالمـا هنـاك           إسرائيل هي شأن    "إسرائيل"األخيرة في   
 .ي راغب بالتفاوضإسرائيلطرف 

 النائـب مـصطفي     أن وليد عوض    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١/٨/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
زال الحياة السياسية، هـو     ولمرت اعت أن اعالن   أكد   أ مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية،    ألالبرغوثي، ا 

ليس فقط اعترافا بالفساد الشخصي بل ايضا اعتراف بالفساد الذي يمس كل النظام السياسي الذي ينتقـل                 
واضاف في بيان صحافي ان اعتزال اولمرت يمثل ايضا اعترافا بالفـشل             .ى اخر ىمن فضيحة فساد ال   

وقال ان هذا    .حتالل ضد الشعب الفلسطيني   الكبير في حربه ضد لبنان وتلك الجرائم التي يشنها جيش اال          
ية في عملية السالم، وسيستغل من قبل       سرائيلاالعالن سيستخدم كحجة اضافية للتهرب من االلتزامات اإل       

كد البرغوثي ان   أو .نابوليسأية كما هو واضح للتهرب من المسؤولية عن فشل عملية           سرائيلالحكومة اإل 
نـابوليس عـن ممارسـات      أ هو رفع الغطاء الذي تمثلـه عمليـة          المطلوب االن من الجانب الفلسطيني    

االستيطان والتنكيل بالشعب الفلسطيني وفرض االمر الواقع المتمثل في نظام الفصل االبارتهايد كبـديل              
  .للسالم الحقيقي

  
  التوصل الى اتفاق اعالن مبادئ يستثني القدس يرفض عرض أولمرت عباس .٣

ي ايهود اولمرت عـرض     سرائيلضون فلسطينيون ان رئيس الوزراء اإل     قال مفاو :  محمد يونس  -رام اهللا   
على الرئيس محمود عباس التوصل الى اتفاق اعالن مبادئ يستثني مدينة القدس، لكن األخير رفض ذلك                

القدس والمستوطنات  (بشدة، مصرا على ان اي اتفاق يجب ان يشمل جميع قضايا الصراع رزمة واحدة               
واوضح مفاوض فضل عدم ذكر اسمه، ان اولمرت طالب         ). قدس والمياه واالسرى  والحدود والالجئين وال  

قرب قطاع غزة والخليل، وهو ما      " إسرائيل"بضم الجزء االكبر من القدس في مقابل اراض تتنازل عنها           
واشار الى ان الهوة بين الجانبين في موضوع القدس ما زالـت كبيـرة جـدا    . رفضه الجانب الفلسطيني 

 ١٧ا، مضيفا ان اولمرت طالب بضم اجزاء واسعة من القدس الـشرقية اضـافة الـى                 ويصعب جسره 
وابدى الفلسطينيون مرونة في ضم المـستوطنات        . الف مستوطن  ١٩١مستوطنة مقامة في محيطها تضم      

ضمن صفقة تبادل اراض بالنسب والنوعية نفسها، لكنهم رفضوا التنازل عن الجزء الشرقي من المدينة،               
  . دة القديمة التي تضم المقدسات واالحياء العربيةخصوصا البل

  ١/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  ال دولة وال تسوية وال حل دون القدس :قريع .٤

حمد قريع، رئيس الفريق الفلسطيني الى مفاوضات الوضع النهـائي،          أقال   :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
كون هناك شهادة اميركية على اين      من واشنطن ان الفلسطينيين يريدون ان ت      " األيام"في حديث هاتفي مع     

ية حول قضايا الحل النهائي، مشددا على انه اذا كان باالمكـان            سرائيلاإل -تصل المفاوضات الفلسطينية    
يين فهذا امر مرحب به اما اذا لم يكن باالمكان تحقيق هذا االتفـاق فـان                سرائيلالتوصل الى اتفاق مع اإل    

  .ب ان تتواصلالملف يجب ان ال يغلق وان العملية يج
ي واالميركي في المحادثـات     سرائيلوكشف قريع للمرة االولى عن ان الجانب الفلسطيني قدم للطرفين اإل          

التي جرت في اليومين الماضيين في الواليات المتحدة اسماء مجموعة محددة واساسية مـن المعتقلـين                
فراج عنهم مشددا على ان الفلسطينيين      ية الذين يطالب الفلسطينيون باال    سرائيلالفلسطينيين في السجون اإل   
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حملوا في هذه اللقاءات االدارة االميركية مسؤولية عن وجوب العمـل مـن اجـل وقـف النـشاطات                   
ي ايهود اولمـرت يريـد حقـا        سرائيلواكد قريع انه اذا كان رئيس الوزراء اإل        .يةسرائيلاالستيطانية اإل 

ة الوزراء فان هناك قرارات يتوجب عليه ان يتخذها         التوصل الى اتفاق قبل انتهاء فترة وجوده في رئاس        
ال يمكن القبول بأي اتفـاق بـدون        "مشددا على انه في اي حال لن يكون هناك اتفاق بدون القدس وقال              

  ".القدس فنحن ال نريد دولة وال تسوية وال حال بدون القدس فالقدس هي مفتاح الحل ومفتاح السالم
 ١/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  لن نكّرر كامب ديفيد": االتّفاقات الجزئّية"لسلطة ترفض ا .٥

شدد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقـات،           :  محمد سعيد  -واشنطن  
ال تشمل جميـع قـضايا      " إسرائيل"أمس على رفض الشعب الفلسطيني المطلق ألي اتفاقيات مجزأة مع           

 وإقامة دولة فلـسطينية مـستقلة   ١٩٦٧إلى خط الرابع من حزيران " سرائيلإ"المرحلة النهائية وانسحاب  
ـ   ."إسرائيل"بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب       ، في ختام االجتماعات التـي      "األخبار"وقال عريقات، ل

عقدها الوفد الفلسطيني برئاسة أحمد قريع في واشنطن مع وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايـس               
ية تسيبي ليفني، إن الوفد الفلسطيني أبلغ مفاوضيه رفضه اتفاقيـات مجـزأة             سرائيل الخارجية اإل  ووزيرة

إما أن يكون   . لقد وضعنا النقاط على الحروف    "وأضاف  . تستثني القدس أو أياً من قضايا المرحلة النهائية       
ستوطنات والالجئين  بمعنى أن القدس والحدود والم    . اتفاق على كل شيء أو ال يكون اتفاق على أي شيء          

لقد وضعنا هذا الموضـوع     . واألمن والعالقات واألسرى، يجب أن تكون صفقة، رزمة ال يمكن تجزئتها          
نريـد أن نقـول     "وقال عريقـات     ".ال نريد اتفاقيات مجزأة أو مؤجلة على بعض المسائل        . على الطاولة 

 اقتراحات وسيطة ومن ثـم إلقـاء         بتقديم ٢٠٠٠للجميع إن أي محاولة لتكرار ما فعلوه في كامب ديفيد           
، مشيراً إلى إدراك السلطة الفلسطينية      "اللوم، فهذه لعبة أصبحت مكشوفة للقاصي والداني ولن تخدم أحداً         

 .ي الصعب جداً، وخاصة بعد قرار رئيس الحكومة إيهود أولمـرت االسـتقالة            سرائيلالوضع السياسي اإل  
لعشرين من آب الجاري كما أنها تريد حـضور الوفـدين           ستأتي إلى المنطقة في ا    "وأشار إلى أن رايس     

لن نسمح للوقت بـأن يكـون       "وقال  ". ي مجدداً إلى واشنطن في مطلع أيلول المقبل       سرائيلالفلسطيني واإل 
  ".سيفاً مسلطاً على رقابنا

  ١/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
   حماس النجاح الحوارىجامعة العربية بممارسة الضغط علالعبد ربه يطالب مصر و .٦

مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه مصر           أطالب  :  وليد عوض  - ام اهللا ر
ـ                ىوجامعة الدول العربية كونهما الراعيين للحوار الوطني الفلسطيني المرتقب بممارسـة الـضغوط عل

 حماس بانها    الذاعة صوت فلسطين الرسمية امس     في حديث  اتهمو. حركة حماس النجاح الحوار الشامل    
واضاف عبـد ربـه أن هـذا التنظـيم           . للجلوس مكانهم  ىترفض االخرين من الشعب الفلسطيني وتسع     

 أفقا للحوار الوطني    ىيعتقد انه البديل عن الجميع دون استثناء وبالتالي ال أر         ) حماس(األصولي الظالمي   
ا واضحا في القمـة العربيـة       ما لم يكن هناك موقف واضح من الجهة الداعية للحوار والتي اتخذت قرار            

وقبلها في اجتماع وزراء الخارجية العرب بضرورة أن تكون األولوية إلنهـاء االنقـالب بكـل ذيولـه                  
وأكد عبد ربه أن حماس تريد أن تمسح من الذاكرة التاريخ الوطني لقطاع غزة وتحـل محلـه                   .ونتائجه

ووصف عبد ربه ما أقـدمت      .  الفلسطيني تاريخهم فقط، وتريد أن تمسح أي صلة للقطاع مع باقي الوطن          
عليه حماس مؤخرا من استيالء علي المؤسسات الوطنية واألهلية ومقار المحافظات في غزة بأنه عمـل                

  . حركة طالبان في أفغانستانىطالباني نسبة إل
  ١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  فيه" حيادي"طالب بإجراء تحقيق يو... غزةن تفجير يديعباس  .٧

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، باالنفجار الذي قتل          ":وكاالت"، تونس   "الخليج"  غزة، رام اهللا  
فيه، وقال في مـؤتمر     " حيادي"فيه عناصر تابعون لحركة حماس وطفلة في غزة وطالب بإجراء تحقيق            

 نحن ندين الحادث إدانة كاملة ونطالـب بتحقيـق حيـادي مـن            "صحافي في ختام زيارة قام بها لتونس        
وأشار الـى أن الحـوار مـع حمـاس      ".ونحن ملتزمون بنتائج التحقيق مسبقا . منظمات المجتمع المدني  

 والمصالحة الفلسطينية ستنطلق ونرجـو      الحوار الفلسطيني سينطلق قريباً   "سينطلق قريبا في مصر، وقال      
  ".اهللا أن ننجح في أن نعيد اللحمة

  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الحوار سينطلق قريباًو ... على المصالحة"فيتو"ال يوجد : عباس .٨

محمود عباس في مؤتمر صحفي عقده في ختـام زيارتـه لتـونس     الفلسطيني   قال الرئيس    : وفا –تونس  
 الفلسطيني سينطلق قريبا وندعو اهللا أن تنجح المصالحة الفلسطينية بما يعيـد             -الحوار الفلسطيني : "امس

ك بعد التقسيم الذي حدث بعد االنقالب الذي قامت به حركة حمـاس،             اللحمة إلى أبناء الوطن الواحد وذل     
دولـي  " فيتـو "وردا على سؤال حول وجود       ".وبعد األحداث المؤسفة التي حدثت مؤخرا في قطاع غزة        

نحن ال نقبل وال نسمح بأي فيتـو إقليمـي أو دولـي أو              :"على المصالحة بين الحركتين فتح وحماس قال      
في طريق المصالحة الوطنية، ونحـن أحـرار فـي موقفنـا وفـي قرارنـا           محلي أن يقف حجر عثرة      

أو " فيتـو "وحريصون كل الحرص على استعادة الوحدة الوطنية الفلـسطينية، ومـن يقـول إن هنـاك                 
 ".معارضة، وأن هناك من يستجيب لذلك فهو يجانب الحقيقة تماما، ونحن نرفض هذا المبدأ رفضا قاطعا

 ١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  عباس يأمر بإطالق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث غزة .٩

أمس [ محمود عباس أمر اليوم     الفلسطيني  الرئيس  أن عمانمن   ٣١/٧/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    ذكرت  
، قادة األجهزة األمنية بإطالق سراح كل من اعتقل على خلفية األحداث التي جرت في قطـاع                 ]الخميس

س عباس أنه يجب االلتزام ومراعاة كل االعتبارات القانونية واإلنسانية في حالـة             وأكد الرئي  .غزة فورا 
إي اعتقال، وخاصة وأنه يعمل باستمرار مع القادة العرب من أجل إنهاء حالة االنقسام وخلـق األجـواء                  

  .الالزمة للحوار، وفق ما جرى اإلعالن عنه في القاهرة
وامر فقد تم بالفعل إطالق سراح كافة المعتقلين على خلفية هـذه            وافادت مصادر امنية انه وتلبية لهذه األ      

  .األحداث
 انهم سمعوا نبأ األمـر الـذي        واقال ني أمن فلسطيني  ي مسؤول إلى أن  ١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عربوأشار موقع   

 .أصدره عباس لكنهم لم يتلقوا بعد توجيهات رسمية للبدء في االفراج عن النشطاء الموالين لحماس
  
 تعيد فتح المقرات وتفرج عن مصور التلفزيون االلماني بغزةقالة الداخلية الم .١٠

أفرجت أمس وزارة الداخلية في الحكومة المقالة عن الصحافي سواح أبو سـيف              : أشرف الهور  -غزة  
 في التلفزيون األلماني، بعد احتجاز دام خمسة أيام، وقـررت إعـادة فـتح بعـض                 ىمصور القناة األول  

أغلقتها عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة غزة قبل أسبوع، لكنها في الوقت ذاته             النوادي الرياضية التي    
قالت وزارة الداخلية انها    و. حذرت من استخدام األندية والمؤسسات الخيرية لألنشطة الهدامة والمشبوهة        

  .قةقررت إعادة فتح جميع نوادي الخدمات في محافظات قطاع غزة، وتسليمها للهيئات اإلدارية الساب
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 ذلك فقد أكدت وزارة الداخلية في غزة حرصها الشديد الستمرار عمل مؤسسات المجتمـع المـدني،                 ىإل
لكنها أكدت أنها تقوم في الوقت الحالي بحصر المؤسسات الملتزمة بالقانون والتي ليس لها عالقـة بـأي         

  . إطار القانون والنظاممن أعمال الشغل والتخريب، وأنها ستقوم بدعم هذه المؤسسات والحفاظ عليها في
  ١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ةيكد وجود نوايا تخريبويؤ ..إطالق سراح الذين ليس لهم عالقة بتفجيرات غزةب ِعد يصيام .١١

 سعيد صيام وزير الداخليـة فـي الحكومـة           أن غزةمن   ٣١/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
شنها أجهزة األمن في الضفة الغربية تعتبـر مجـزرة بحـق             أكد أن االعتقاالت التي ت     ]المقالة[الفلسطينية

علـى أن هـذه     ) ٣١/٧(وشدد صيام في مؤتمر صحفي له اليوم الخمـيس           .الدعاة والعلماء والمؤسسات  
االعتقاالت تأتي في سياق تطبيق الشق األول من خارطة الطريق، وهي جريمة لـن يغفرهـا الـشعب                  

 –حركته تدرس الدعوة التي وجهتها مصر لبدء حوار فلسطيني          وحول الدعوة للحوار قال إن       .الفلسطيني
  .فلسطيني

إن هنـاك نوايـا     "ورداً على سؤال حول نتائج تحقيقات انفجار الشاطئ قال وزير الداخلية الفلـسطيني              
، "لمجموعات منفلتة لتخريب الوضع األمني في قطاع غزة، وكان ذلك ممثالً بعدد من العمليات اإلجرامية              

ن في وزارة الداخلية نقوم بالتحقيقات حول الجريمة، وحينما تنتهي ونصل إلى أسماء محددة              نح"وأضاف  
  ".سنعلنها إلى المأل

 فـصائل    إلـى أن   ألفت حداد ورأفت الكيالنـي     نقالً عن مراسليه   ٣١/٧/٢٠٠٨ ٤٨عربوأشار موقع   
جير األخير الذي حـصد     وزير سعيد صيام السيما بخصوص التف     ال مع   الممانعة الفلسطينية عقدت اجتماعاً   

وقالت ألوية الناصر صالح الدين فـي        .خمسة قساميين وطفلة على شاطئ غزة وبعض القضايا األخرى        
أنه تم التأكيد خالل االجتماع على العمل على استكمال خلية األزمة من خالل إضـافة فـصائل                 "بيان لها   

قطاع غزة والتي كان آخرها الجريمة النكـراء        الممانع الفلسطينية لهذه الخلية، وإدانة كافة التفجيرات في         
ودعت الفصائل لإلفراج عن كافة المعتقلـين        ".والتأكيد على تقديم مرتكبيها للعدالة في أسرع وقت ممكن        

لدى األجهزة األمنية في غزة الذين ليس لهم يد في التفجيرات، مؤكدين أن صـيام رد بإيجابيـة ووعـد                    
 .باإلسراع باإلفراج عنهم

  
  القتصاد الفلسطيني يحّمل العرب أزمة السلطة الماليةوزير ا .١٢

حمل وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونة بعض الدول العربية أسباب األزمة المالية الراهنـة التـي                
هناك تقصيرا من قبل بعض الـدول العربيـة بعـدم اإليفـاء             "وقال إن   . ترزح تحتها السلطة الفلسطينية   

الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض والذي تمخـض عنـه مـؤتمر بـاريس              بالتزاماتها المالية تجاه    
وأكـد أن   ". بعض الدول العربية لم تف بتحويل الدفعات المالية المتفق عليهـا          "، موضحا أن    "االقتصادي

فياض يعمل على حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى للحكومـة دفـع رواتـب المـوظفين                   
أن البنوك الفلسطينية رفضت طلبا لفياض مـن        " لى ما ورد من مصادر فلسطينية       وتعقيبا ع . الحكوميين

  ". هذا كالم غير دقيق"، أجاب "أجل الحصول على قروض مالية
  ١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  الى المحكمةإصابة خمسة نواب أسرى خالل نقلهم  .١٣

ينية ان خمسة من نواب كتلـة حمـاس         قالت مصادر حقوقية فلسط    ":وكاالتال"،  "الخليج"فلسطين المحتلة   
أصيبوا بجروح مختلفة بعد تعمد سلطات االحـتالل توقيـف الحافلـة            " إسرائيل"البرلمانية المعتقلين لدى    

أن النائبين محمـد  "وذكرت المصادر  .التي كانت تنقلهم الى المحكمة بشكل مفاجئ مرات عدة    ) البوسطة(
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لة بعد إصابتهما بجروح متوسطة، وأن ثالثة نواب آخرين         أبوطير ونايف الرجوب نقال الى مستشفى الرم      
وصفت جروحهم بالطفيفة، وهم خليل ربعي وعزام سلهب ومحمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي،              

أن النواب األسرى كانوا خالل إصابتهم مقيدي األيدي واألرجل وارتطمت          "وأكدت  . وتم عالجهم ميدانياً  
  .ي ووقع بعضهم على األرضرؤوسهم بسقف الحافلة الحديد

  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  والضعفاء سيذهبون.. نعم للحوار وال عودة للفاسدين والتنسيق األمني: الزهار .١٤

 محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس والنائب في المجلس التـشريعي حـرص               .دجدد  : غزة
ال يعني بحـال عـودة      "قت نفسه أن هذا الحوار      حركة حماس ودعوتها المستمرة للحوار، مؤكداً في الو       

وقال في كلمة له خالل حفل الزفاف الجماعي الذي نظمـه اتحـاد              ".الفاسدين أو السماح بالتنسيق األمني    
نعم للحوار ليشارك الجميـع     ): "٣١/٧(الجمعيات اإلسالمي لمائتي عريس في خان يونس مساء الخميس          

يقولون حـوار   : "وأضاف ".رع األشجار ونعمر ما دمره االحتالل     في بناء فلسطين ولنستأصل الفساد ونز     
نعم للحوار ولـن    .. فالفساد لن يعود لفلسطين   .. نقول نعم للحوار لكن ال يعني أن الحوار أن يعود الفساد          

وشدد على أنه من كان      ".ستكون األجهزة خداماً للشعب   .. يكون هناك أجهزة أمنية تتعامل مع العدو علينا       
لحوار سيعيد الدائرة المظلمة ويحجب شمس الحرية التي عشناها منذ عام ونصف العـام فهـو           ا"يظن أن   

  ".واهم
لشعبنا المقهور في رام اهللا نقول لهم شمس الحرية كما أشرقت في قطاع غزة ستشرق علـيكم                 ": وأضاف
طفئ شمعة الحرية   من ظن أنه بالسجن أو القهر سي      : "ووجه حديثه ألركان سلطة رام اهللا بقوله       ".بإذن اهللا 

  ".ومن لم يقرأ صفحة غزة قراءة صحيحة فليقرأها.. التي توقدت في الضفة فهو واهم
إلى من يريد ومن يرغب ويتطلع إلى أن يصيب كتائب الشهيد عز الدين القسام أو أبناء المقاومـة           : "وقال

 ".ى وشك أن تلتف على أعناقكم     والشعب البريء بتفجيرات نقول لهم فكر قليالً وكثيراً وملياً ألن أيدينا عل           
من يريد أن يعبث ويزرع فينا اليأس ويقتل فينـا          : "، وقال "قاتوسفينة الحق ستمضي رغم المع    "وأكد أن   

اليقين نقول له بأننا على درب فلسطين كل فلسطين سائرون نبني ما هدمه االحتالل نـصلح مـا أفـسده               
  ".المفسدون

ي قلوبنا الحزن بحجم أمريكا وأوروبـا والكيـان الـصهيوني           كثر الذين يحاولون أن يزرعون ف     : "وقال
  ".والخونة والجواسيس وبحجم الذين امتنعوا عن مقاومة االحتالل ويريدون اآلن أن يفجروا انتصارنا

وخير الزهار من يحاول إثارة الفوضى والتفجيرات في الشارع الفلسطيني، بين العودة ألحضان الـشعب               
عودوا إلى رشدكم انعموا بهذه اللحظات فإن عدتم فنحن لكم الصدر           : "هم بقوله أو مواجهة العقاب، وخاطب   

  ".األوسع وإن أبيتم نحن سيف على رقابكم
الذي يغمز من طرف حماس     "، ساخراً من فريق أوسلو      "سالح في أيدي المقاومة   "وأكد الزهار أن التهدئة     

: وقـال  ".وينسق معها وينعم بحمايتهـا    ألنها توصلت إلى تهدئة وهو الذي يرتمي في أحضان الصهاينة           
التهدئة سالح  . .الذين سعوا إلى مفاوضات وسالم مع االحتالل الصهيوني يتهموننا أننا لجأنا إلى التهدئة            "

كتائب القـسام ماضـية فـي التـسليح والتـصنيع           "وأكد أن   ". في أيدينا وليس سيف مسلط على أعناقنا      
  ".ن النفسوالتحضير والتدريب لتكون جاهزة للدفاع ع

إلى االحتالل الـصهيوني إذا ظنـوا       : "وطالب الزهار االحتالل بتنفيذ استحقاقات التهدئة دون تلكؤ، وقال        
  ".أنها تهدئة مقابل تهدئة واهمون عليهم أن يفتحوا كل المعابر أمام كل البضائع

  .لن تفتح ملفات أخرى إال إذا أغلق هذا الملف بالكامل"وشدد على أنه 
السجون ستفتح لكم وسنستقبلكم في كل بيوتنا لنصنع لكم عرساً أكبـر مـن          : "لألسرى وقال ووجه رسالة   

  ".هذا العرس عرس تحرير أسرانا
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، وطالبها بفتح   "عزيزة على قلوب الفلسطينيين خاصة أهالي غزة      "وتوجه الزهار إلى مصر التي قال إنها        
أصوات أبو مازن وأصـوات االتحـاد   عدم االستماع ألصوات رام اهللا و     "معبر رفح وشدد على ضرورة      
  ".األوروبي وال صوت االحتالل

فالمجرم الذي شن حربـاً     : "، وقال "أننا على أعتاب مرحلة فاصلة سيذهب فيها كل الضعفاء        "وأكد الزهار   
الرئيس األمريكي جورج   (في العراق وأفغانستان والصومال ولبنان ويهدد كوريا سيختفي بعد ستة أشهر            

  ).بوش
كذلك أولمرت سيختفي خالل شهرين كما أن أبو مازن الذي آوى هؤالء الفـسدة والمجـرمين                : "وأضاف

  ".سيصبح غير شرعي في الفترة التي تنتهي فيها واليته
من يريد أن يبقى على الساحة الفلسطينية عليه أن يعود لوطنه وشعبه ويوقف هذه المهزلة المسماة                : "وقال

  ".هللالمفاوضات وسيجدنا عوناً من بعد ا
إلى أحبابنا الفصائل الفلسطينية المقاومة الممانعـة أصـحاب         : "وخاطب فصائل المقاومة والممانعة بقوله    

األيادي الطاهرة والسالح النظيف نحن وإياكم وجهتنا تجاه فلسطين لن نخذلكم نحن معكم ومـن حـولكم                 
وأكد أن حركـة     ".للحظةحتى نرفع علم فلسطين على كل شبر ونحن لم نكن أقرب إلى بعضنا من هذه ا               

أما الذين أرادوا أن يكونوا في صـف        "حماس على تفاهم كامل مع حركة الجهاد وكل الفصائل المقاومة           
نحن على عهد الشهداء    : "وقال". قادة أوسلو فليس لهم بيننا مكان ألن مكاننا يتسع لفلسطين وأبناء فلسطين           

  ".لن نقيل ولن نستقيل
  ٣١/٧/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 الحوار في القاهرة لن يرتكز على المبادرة اليمنية أو أية مبادرات سابقة:  مرزوقأبو .١٥

 موسى أبو مرزوق نائب  أن:القاهرة صالح جمعة عن مراسلها من ١/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط ذكرت 
 أن الحواررئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس وفدها الموجود حاليا في القاهرة، كشف 

لن يرتكز على المبادرة اليمنية أو أية مبادرات سابقة، بل سيكون نابعا من الرؤية الوطني في القاهرة 
إن "وقال أبو مرزوق  .الفلسطينية الجماعية التي ستتبلور في اجتماع التنظيمات الفلسطينية في القاهرة
، وتسلمت ٢٠٠٥قاهرة األخوة في مصر أرسلوا دعوات لجميع الفصائل، التي شاركت في اجتماع ال

حماس اول من أمس الدعوة التي تتضمن سؤاال للفصائل الفلسطينية، لتحديد وجهات نظرها لألجندة التي 
  ".على أساسها سيتم الحوار

أن تبدأ التنظيمات الفلسطينية في التوافد على " الشرق األوسط"وتوقع أبو مرزوق في تصريحات لـ
الفصائل بشكل مجمع، عقب عيد الفطر بعد أن تستطلع مصر رأي مصر األسبوع المقبل، على أن تدعى 

وأوضح أن الورقة ستناقش بشكل مفصل، في  .الفصائل وتبلوره في ورقة موحدة ستكون أساس الحوار
  .لقاء مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصري ومسؤولين آخرين

في تقديري لن تشارك الجامعة العربية في الحوار، وإن "قال وحول مشاركة الجامعة العربية في الحوار، 
نحن نرحب بوجود قوات  " أبو مرزوقوقال ".شاركت أعتقد أنها ستشارك في مراسم إعالن االتفاق

عربية في الضفة الغربية لتحريرها من االحتالل، أما غزة فال تحتاج إلى قوات عربية، بل تحتاج إلى 
ونفى أبو مرزوق ما تردد عن مطالبة حماس بسحب ملف األسرى من ". تفاهمات ومصالحة فلسطينية

ما أشيع بأن هذا الملف سيسحب من مصر، كالم غير دقيق، فحماس ما زالت عند موقفها "وقال . مصر
والملف في أيدى المسؤولين المصريين، وثقتنا بهم عالية في التعامل بإخالص وجد مع هذا الملف 

هناك عشرات الدول العربية واالسالمية واألجنبية، منها على سبيل المثال وأشار إلى أن  ".الحساس
تركيا والسنغال، التي طلبت من حماس التوسط فى هذا الموضوع، إال أن حماس أبلغت هذه الدول أن 
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نحن مصممون على استمرار مصر تقديرا منا لدورها وثقلها العربي الكبير "الملف في أيدي مصر، وقال 
  ."بالمنطقة

وحول مباحثات وفد حماس مع المسؤولين المصريين حول صفقة تبادل االسرى، وعما إذا كانت هناك 
لن نتحدث في هذا الموضوع "مقترحات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، أضاف أبو مرزوق 

وتفاصيله، ولن نخوض مع اإلعالم في أي حديث عنه، حتى نتمكن من إخراج أسرانا من سجون 
  ".لاالحتال

ية اول من أمس، حول تهديد الرئيس عباس بحل سرائيلاإل" هآرتس"ورفض التعليق على ما قالته صحيفة 
لن نعتمد في تصريحاتنا على "وقال . السلطة الفلسطينية، في حال أفرجت عن نواب حماس المعتقلين

لب الرئيس ية، لكن هناك سابقة تضع عالمة استفهام على هذا الموضوع، حيث طسرائيلالصحف اإل
مؤخرا، عدم تضمين اسم المناضل مروان البرغوثي في صفقة تبادل األسرى مع " إسرائيل "عباس من

جلعاد شاليط، واالفراج عنه في عملية منفصلة، إال أن مروان البرغوثي أصر على أن يكون ضمن 
ريعي واستئناف عمله، الصفقة، وهذا الموضوع فيه إشارة إلى االستخدام السياسي لما يتعلق بالمجلس التش
وطالب أبو مرزوق ". بعد اإلفراج عن أسرى حماس، حيث سيكون لنا األغلبية الحاسمة في المجلس

السلطات المصرية بفتح معبر رفح، ومعالجة تداعياته بعيدا عن أية تجاذبات سياسية مع السلطة في رام 
أن استمرار الوضع على "يط، مشيرا إلى ، مثل قضية الجندي جلعاد شالإسرائيلاهللا أو قضايا خالفية مع 

  ".سيبقي المشاكل ويعقدها" واألوروبيين إسرائيلما هو عليه، واالنتظار لتوافق السلطة و
إن التهدئة والرعاية المصرية واإلجراءات التي تمت لمنع الخروقات "وحول جهود التهدئة قال 

ن الشعب الفلسطيني ليس لديه شعور حقيقي ية، جهد مصري مشكور، لكن النتيجة أو المحصلة أسرائيلاإل
بالكم والنوع العابر " إسرائيل "ليس فقط لعدم إلتزام.. بانعكاس التهدئة إيجابيا على وضعه العام في القطاع

  ".للقطاع من سلع وخدمات، لكن لعدم إلتزامها أيضا بالكيف
 القاهرة  غادر وفد حماسنأ: جيهان الحسيني، القاهرة عن مراسلتها من ١/٨/٢٠٠٨ الحياة وأضافت

وانتقد أبو . أمس بعد أن اختتم محادثاته مع مساعدي رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان
المقدمات غير : "تصريحات عباس األخيرة في القاهرة والتي انتقد فيها حماس، وقال" الحياة"مرزوق لـ

لكنه عاد ليؤكد أن ". دواليب الحوار قبل أن يبدأواعدة، ومن يستمع إلى حديثه يدرك أنه يضع العصا في 
ال سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى الحوار وتحقيق التوافق السياسي، معتبرا أن هناك قضايا 

وقال إنه ينبغي إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس . شائكة يجب معالجتها وعلى رأسها الملف األمني
افية والقانون، مشككا في ما يروج له البعض عن إرسال قوات عربية إلى وطنية وغير حزبية تتمتع بالشف

ال أعتقد أن هناك قبوال عربيا أو مصريا إلرسال قوات عربية للضفة أو : "الضفة أو القطاع، وقال
  ".يا لذلكإسرائيلالقطاع، باإلضافة إلى أن هناك رفضا 

ة غير مسؤولة في حق االبرياء في المقاهي أعمال إجرامي"ووصف تفجيرات غزة التي جرت أخيرا بأنها 
وأكد أن األجهزة . ، مؤكداً أن جميع الفلسطينيين يرفضونها"وعلى شاطئ البحر وفي البيوت اآلمنة

التي تمكنت من فرض األمن بعد طول عناء في قطاع غزة، قادرة على احتواء ) من حماس(األمنية 
  .الموقف وضبط كل حاالت الخروج عن القانون

ال يمكنني اتهام أحد قبل أن تكون األدلة : " اتهام تيار في حركة فتح بالوقوف خلف التفجيرات، قالوعن
واوضح أن من يتهم فتح يتهمها بسبب القرائن التي ". متوافرة بالكامل، وأن تكون القرائن صحيحة

، باإلضافة إلى صاحبت االنفجار، مشيرا إلى مظاهر الفرحة والسعادة في وسائل إعالم سلطة رام اهللا
المنشورات التي تم توزيعها باسم فتح في قطاع غزة، ما جعل البعض يشير باالتهام إلى الحركة، لكن 

  .هذه القرائن ال ترقى إلى تحديد مسؤولية مرتكبي التفجيرات
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حماس ترحب بعودة "وعن دعوة أصوات داخل فتح لعباس بالذهاب إلى غزة، أكد أبو مرزوق أن 
لى قطاع غزة وممارسة مهماته ألنه رئيس السلطة الفلسطينية ويستطيع أن يمارس الرئيس عباس إ

مهماته في غزة إن أراد ذلك، لكنه في حاجة لمراجعة مواقفه حتى يتمكن من إعادة توحيد الصف، وهو 
بحاجة أيضا إلى التزام القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرسمي الفلسطيني، فال يخالف األعراف 

يونيو أن /  حزيران١٣واعتبر أن من بين األخطاء الكبيرة التي ارتكبت قبل ". وانين المعمول بهاوالق
عباس كان غائباً، في ظل احتقان وتوتر عاٍل في قطاع غزة، رغم أن دوره هو البقاء وسط أبناء وطنه 

رقى وال تصمد أمام لمعالجة المشاكل، مشيراً إلى أن االدعاء بأن هناك محاوالت الغتياله هي حجج ال ت
  .حقائق األشياء

  
  مسؤولون فلسطينيون يؤكدون تلقي دعوات خطية مصرية لبدء عملية الحوار الداخلي  .١٦

قال مسؤولون من عدة تنظيمات فلسطينية أمس الخميس ان مصر أبلغتهم رسـمياً             :  اشرف الهور  -غزة
 .الساحة الفلسطينية منذ أكثر مـن عـام  بعقد الحوار الوطني الداخلي الهادف إلى إنهاء االنقسام الحاد في    

وقال مسؤولو التنظيمات في اتصاالت أجرتها القدس العربي ان القيادة المصرية وجهت إلى تنظيمـاتهم               
  .الدعوات، وان بداية عقد لقاءات المصالحة ستكون األسبوع المقبل

 ترحب بـشدة إلجـراء      وقال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح ان حركته تسلمت الدعوة، وانها           
وأكد أن حركة فتح ستقوم بعرض وجهة نظرها الخاصة بالحل خالل اللقـاء              .المصالحة في أسرع وقت   

وأوضح الزعارير لـ القدس العربي أن وجهة نظر الحركة تستند إلى اإلجمـاع              .مع األشقاء المصريين  
 فتح تطالب بـ تراجع حماس عن       وأوضح أن  .العربي، الذي أقر في قمة دمشق األخيرة المبادرة اليمنية        

انقالبها في غزة، وكذلك االتفاق على تبكير موعد االنتخابات الفلسطينية الرئاسية والتـشريعية، وكـذلك               
االتفاق على صياغة النظام السياسي، وإجراء صياغة جديدة لألجهزة األمنية خاصة في قطاع غزة، وفق               

  .منظومة أمنية جديدة تكون بمساعدة عربية
 ذلك، أكد أيمن طه القيادي في حماس أن وفد حركته المتواجد اآلن في القاهرة لبحث مواضيع أخرى                  إلى

وقـال طـه ان      .تـسلم الـدعوة المـصرية     ) التهدئة، ورفع الحصار وملف شليط    (مع المصريين وهي    
 علـى   االجتماعات ستبدأ بشكل ثنائي بين الفصائل التي وجهت لها الدعوة وبين القيادات المصرية، كـل              

وذكر طه أن المصريين سـيعملون علـى معرفـة وجهـة نظـر               .حدة بهدف معرفة كيفية بدء الحوار     
التنظيمات الفلسطينية في موضوع المصالحة قبل أن يحال الملف للجامعة العربية التي سترعي الحـوار               

ي حماس لـ   وأوضح القيادي ف   .الشامل بحضور جميع التنظيمات الفلسطينية بما فيها حركتا حماس وفتح         
القدس العربي أن حركته سترد على دعوة القيادة المصرية، الفتاً إلى أن وفد حركته المتواجد في القاهرة                 

  .أبلغ المصريين بآراء حماس حول طرق حل الخالف
 .إلى ذلك فقد أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تلقي فصيله الدعوة المـصرية               

متواجد اآلن في القاهرة على رأس وفد من تنظيمه بهدف بحـث سـبل احتـواء األزمـة                  وقال زيدان ال  
وقال سـنبدأ    .الفلسطينية لـ القدس العربي تلقينا دعوة مصرية للشروع بحوار فلسطيني ينهي الخالفات           

بحوارات ثنائية قبل أن يصبح الحوار شامال بمشاركة الجميع، مؤكداً أن مصر طلبت مـن الجميـع أن                  
وستقوم الفصائل باإلجابة على التساؤالت خطيـاً،        . هناك نوايا صادقة لتسهيل عملية رأب الصدع       تكون

لى ضرورة فـصل    ع إلى ذلك فقد أكد زيدان       .وإرسال األجوبة للقيادة المصرية قبل بدء اللقاءات الثنائية       
ل هذه الملفات   وقال يجب أن ال يشكل فص      .ملفات التهدئة والحصار وتبادل األسرى عن ملف المصالحة       

وطالب زيدان بأن تعمل الفصائل على توفير منـاخ          .صعوبات في وجهة الحوار الهادف إلنهاء االنقسام      
  .يمكن من نجاح الحوار، ويتجاوز حالة االنقسام

  ١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  التهدئة لم تحقق ما كان متوقعاً منها واألسبوع العاشر سيحسم مصيرها: "لجان المقاومة" .١٧

قال قيادي بارز في لجان المقاومة الشعبية إن األخيرة وقوى مقاومة فاعلة اتفقت، مؤخراً، على أن : غزة
، عضو القيادة السياسية "أبو عدنان"وأكد محمد البابا  .يكون األسبوع العاشر للتهدئة الحاسم في مصيرها

 منها أن القوى اتخذت هذا نسخة" األيام"للجان المقاومة الشعبية في تصريحات صحافية مكتوبة وصلت 
القرار بعد مراجعات متعمقة ومراقبة ميدانية متواصلة للتهدئة، مشيراً إلى أهمية أن تحقق التهدئة رفع 

إن التهدئة حتى اللحظة لم تحقق ما كان متوقعاً، : وقال .يسرائيلالحصار بشكل كامل ووقف العدوان اإل
تخفيف المعاناة عن المواطنين عبر رفع الحصار وفتح المعابر الفتاً إلى أن الموافقة على التهدئة جاءت ل

  .ووقف االعتداءات
 ١/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
    ي بارتكاب خروقاتسرائيل تتهم الجيش اإل القدسسرايا .١٨

ي بارتكاب سرائيلاتهمت سرايا القدس أمس الجيش اإل :وكاالت والاالتحاد -  رام اهللا، جنين، غزة، القدس
إن ": وقالت في بيان لها .مسة خروقات التفاق التهدئة الساري في قطاع غزة خالل أسبوعه السادسخ

ية تنوعت بين تحليق مكثف لطيرانه الحربي في أجواء قطاع غزة وإطالق نار من سرائيلالخروقات اإل
وأضاف  ."ةالزوارق البحرية واستهداف المزارعين الفلسطينيين بالقرب من السياج الفاصل لقطاع غز

ي ال يزال يواصل المماطلة في تنفيذ استحقاقات التهدئة من إدخال كامل سرائيلاالحتالل اإل"البيان أن 
لالحتياجات اإلنسانية والضرورية للقطاع، ويقوم بعمليات تقنين محددة لكميات المحروقات بكافة أنواعها، 

وفى الضفة الغربية التي ال يشملها اتفاق . ''ويدخل بضائع بشكل محدود وغالبيتها من المنتهية الصالحية
ية تواصلت بشكل يومي عبر حمالت االقتحام واالعتقال سرائيلإن االعتداءات اإل"التهدئة، قالت السرايا 

  ."الموسع
إلى ذلك أعلن قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي في شمال الضفة الغربية اختطاف أحد نشطاء الحركة 

  .لفي جنين مساء أمس األو
  ١/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  فتح ترفض تقريراً حقوقياً بشأن االعتقاالت .١٩

وصف الناطق الرسمي باسم حركة فتح فهمي الزعارير ما جاء في           ): أ.ب.د(منتصر حمدان،    - رام اهللا 
 بأنه يحتوي مغالطات ويفتقد للمنهجية العلمية ويتجاهل بشكل متعمد العديد         " هيومان رايتس ووتش  "تقرير  

وقال إن التقرير    .في الضفة الغربية  " يتيمة"في قطاع غزة، وركز على حادثة       " الخروقات"و" الوقائع"من  
غير محايد وال يستند إلى منهجية علمية من حيث الحالة االحصائية وال من حيث المبدأ المستند للقـانون                  

القانونية للسلطة في أي مكـان، أو       األساسي أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو المرجعية          
  .للمسرح الجغرافي

  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في غزة والسلطة تقمع أخرى في جنين" حزب التحرير" لـمسيرة .٢٠

 آالف من انصار حزب التحرير في مسيرة تنظم للمرة االولى في غزة، رافعين ٣سار : نابلس، غزة
  .اقامة دولة الخالفة االسالميةأعالماً سوداً ومرددين شعارات تدعو الى 
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 من انصار ٥٠في جنين، قمعت اجهزة االمن التابعة للسلطة الفلسطينية امس مسيرة شارك فيها نحو و
وكانت اجهزة االمن اعتقلت االسبوع الجاري .  للسلطة يحظر هذه المسيراتالحزب، متحدين بذلك قراراً

  . من انصاره في الخليل٢٠نحو 
  ١/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
   تحذر من عواقب تصعيد أجهزة امن الضفة ضد قيادات الحركة وأبناءهاحماس .٢١

 سامي ابو زهري في تصريح صحافي له الى تواصل حملة  حماس اشار الناطق باسم حركة:غزة
االعتقاالت التي تنفذها أجهزة االمن في الضفة ضد قيادات وكوادر حركة حماس وقد بلغ عدد المعتقلين 

 معتقالً من مدينة نابلس وحدها وقد تركزت االعتقاالت ضد األكاديميين والطلبة ٤٤الليلة الماضية 
 محمد غزال، معتبرا اعتقاالت الليلة تصعيدا خطيرا .وضمت احد القيادات السياسية للحركة وهو د

واكد ابو زهري ان الحركة تحذر من العواقب المترتبة على هذه الممارسات التي تأتي في سياق  .ضدها
لتصفية حركة المقاومة " دايتون"سل التنسيق األمني الذي يجري بإشراف الجنرال األمريكي مسل

  .اإلسالمية حماس في الضفة
إلى التوقف عند هذه االعتقاالت التي تشمل قادة سياسيين، فقد "ودعت الحركة فصائل منظمة التحرير 

اعتين قبل فترة بينما اآلن تصمت على أقامت هذه الفصائل الدنيا عندما تم احتجاز أحد قيادات فتح لس
تصفية حركة بأكملها واعتقال قادتها السياسيين ودون أن تحرك ساكناً مما يعكس تورط هذه الفصائل في 

  ".دعم حركة فتح ضد حماس والتغطية على انهيارها األمني والسياسي
 ٣١/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   السياسيين في الضفة وغزة تطالب باإلفراج عن كافة المعتقلينالجهاد .٢٢

الـضفة  " حكـومتي "دعا قيادي في حركة الجهاد اإلسـالمي         ":وكاالتال"، تونس   "الخليج"غزة، رام اهللا    
والقطاع الى االلتزام باإلجراءات القانونية في عمليات االعتقال والتوقيف والمالحقات، ووقـف إغـالق              

اإلفراج الفوري عن كـل المعتقلـين        "ـوب ب وطالب محمد الهندي في تصريح مكت     . المؤسسات المدنية 
ورأى ضرورة أن تكون األزمة     ". السياسيين في الضفة والقطاع الذين ليس لهم عالقة بحوادث التفجيرات         

مدخال ودافعا لحوار وطني حقيقي جاد ومسؤول يؤسس لتـرميم البيـت الفلـسطيني واسـتعادة               "الحالية  
  ".وحدته

  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   والجهاد والشعبية يعقبون على قرار أولمرت التنحي عن السلطة سحما .٢٣

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس امـس           :  وليد عوض واشرف الهور    - غزة   -رام اهللا 
إن إعالن أولمرت التنحي من منصبه ضربة لفريق التسوية في السلطة الفلسطينية الذي ربـط مـصيره                 

مكانية وجود فرصة لقيام دولة فلسطينية في نهاية هذا العام، ومـضيفا هـذا    بمشاريع التسوية وافتراض إ   
ي في مقابل   سرائيلاإلعالن من أولمرت مؤشر جاد لحالة التدهور والتراجع التي تعانيها دولة االحتالل اإل            

تنامي قوة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وتمسك شعبنا الفلسطيني بثوابته وحقوقـه فـي مواجهـة                
  .حتاللاال

في ذات السياق اعتبر ناطق باسم الجبهة الشعبية قرار أولمرت بالتنحي انه من أهم التداعيات المتواصلة                
لفشل حرب وعدوان تموز على لبنان ومقاومته الباسلة وصمود الشعبين الفلسطيني واللبناني، مشيراً الى              

 .ألخالقية والردعية لدولة االحـتالل    أن القرار يكشف عن درجة التصدع التي أصابت البنية السياسية وا          
وقال هذه الخطوة دليل جديد على عقم وإفالس المراهنات على دفع االحتالل وقادته نحـو ولـوج درب                  
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وطالب النـاطق باسـم الـشعبية القيـادة         .  عبر هذه المفاوضات التي تفتقر للمرجعية الشرعية       ...السلم
ات في ضوء النتائج الجدية والعميقة للقاء الثالثي فـي     الفلسطينية بـ الكف عن الدوران في فلك المفاوض       

   .واشنطن
أما حركة الجهاد فقالت إن قرار أولمرت التنحي هو نتيجة للحرب غير الحاسمة التي اندلعت في صـيف            

وحزب اهللا ويعد انتصارا للصواريخ الفلسطينية التي تنطلق من قطـاع غـزة             " إسرائيل " بين ٢٠٠٦عام  
  .ية المجاورة للقطاعائيلسرعلي البلدات اإل

  ١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  قطاع غزةالشرطة المقالة تعتقل قيادات من فتح وامناء سر اقاليم الحركة في : فتح .٢٤

 .ذكرت حركة فتح ان الشرطة المقالة اعتقلت قيادات من الحركة وامناء سر االقاليم في قطاع غزة               : غزة
 زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر،    الدكتور: واوضحت حركة فتح ان المعتقلين هم  

عبد اهللا أبو سـمهدانة محـافظ الوسـطى،         .وإبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا في القطاع، ود         
أسامة الفرا محافظ خان يونس، ومنذر البردويل أمين سر أقليم رفح، وأبو            .ومحمد القدرة محافظ غزة، ود    

سر إقليم غرب غزة، ومحمود القلقيلي أمين سر إقليم الوسطى، وأيسر وجهاد وأحمـد              جودة النحال أمين    
ومحمد كوارع من كوادر الحركة، وسعيد أبو مصطفى أمين سر منطقة، ورائـد أبـو شـريفة وزاهـر       
شاهين، وسمير النجار من كوادر فتح في جباليا، منذر البردويل امين سر الحركة في رفح، اياد نـصر                  

طقة في خانيونس، ونبيل االغا امين سر منطقة في خانيونس، سعيد ابو مصطفى امين سـر                امين سر من  
  .منطقة في خانيونس

  ١/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  السالح الفلسطيني في لبنان مرتبط بقضية سياسية وليس بموضوع أمني:  العامةالقيادة .٢٥

بو عماد رامز، أن الـسالح الفلـسطيني برمتـه          أ"  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "أكد مسؤول    :بيروت
 عاما، مطالبا الحكومة اللبنانية بعدم التعامل مع الملف على أنه أمنـي،             ٦٠مرتبط بقضية سياسية عمرها     

واعتبر استعداد الفلـسطينيين لمناقـشة      . إنما على أنه مرتبط بقضية سياسية بعيدة عن الموضوع األمني         
ه موضوع السالح مع الحكومة اللبنانية، على أن تتم مقاربة هذا الملف            الملف الفلسطيني برمته ومن ضمن    

  .من ناحية ارتباطه بقضية سياسية وليس بموضوع أمني
ورأى أبو عماد أن ليس من مصلحة الفلسطينيين واللبنانيين زج الموضوع الفلسطيني في الداخل اللبناني               

ن، الفتا إلى أن كل األحداث منذ انسحاب السوريين         والقول بأن المشكلة برمتها مرتبطة بسالح الفلسطينيي      
أيار أثبتت أن السالح الفلـسطيني كـان خـارج التجـاذب            /  مايو ٧ إلى ما بعد احداث      ٢٠٠٥في العام   

  .اللبناني، مشددا على أن القوى الفلسطينية لن تسمح باستدراج سالحها إلى الداخل اللبناني
  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لف وممثلو منظمة التحرير يبحثون الوضع األمني في مخيم عين الحلوة التحاقوى .٢٦

عقدت لجنة المتابعة الفلسطينية اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلـون عـن منظمـة              : جنوب لبنان / صيدا
وجرى خاللـه بحـث     . واللجان الشعبية " انصار اهللا "التحرير والقوى االسالمية وفصائل قوى التحالف و      

وصدر عن االجتماع بيان طالب جميع الفرقـاء فـي   . لمتوتر في المخيم من جوانبه كافة     الوضع األمني ا  
كمـا طالـب    . المخيم إنهاء المظاهر المسلحة من الشوارع، واالنتهاء من ظاهرة اطالق النار العشوائي           

 اغتيـال   البيان من الجميع اعتماد لغة العقل والحوار والحكمة في معالجة االمور، واستنكر البيان محاولة             
  . المسؤول في فتح طالل االسمر
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كما استدعت االجواء المتوترة انتقال وفد مركزي من قيادة قوى التحالف الفلسطيني فـي بيـروت الـى                  
 اسـامة سـعد     .صيدا، حيث عقد اجتماعا طارئا في منزل رئيس التنظيم الشعبي الناصـري النائـب د              

وتحـدث  . االمنية في مخيم عين الحلـوة     وخصص االجتماع لعرض األوضاع والمستجدات      . وحضوره
ان معالجة الوضع بحاجة الى تكاتف كـل الجهـود          "نمر قدورة باسم الوفد فأكد      " فتح االنتفاضة "مسؤول  

التوصل الـى حـل     "وأمل  ". الوطنية الفلسطينية، والوطنية اللبنانية وفي مقدمتها الجيش واالجهزة االمنية        
ة صيدا تحديداً، ويؤمن لنا العمل على حق العودة الذي هو حـق             يحفظ امن المخيمات وامن الجوار ومدين     

  ". طبيعي ومقدس في العودة الى ارض فلسطين
  ١/٨/٢٠٠٨السفير     

  
   يستعد للبقاء في الحكم عدة شهور رغم االستقالةأولمرت .٢٧

 ن ان، وما يعنيه م"كديما"رغم اعالنه االنسحاب من الترشيح على رئاسة حزب :  نظير مجلي - تل أبيب
ستنتخب رئيسا آخر سواه للحكومة، فإن ايهود أولمرت، ينوي البقاء في رئاسة الحكومة الحالية " إسرائيل"

من السنة المقبلة، وقد يستطيع خالل ) آذار(أو مارس ) شباط(عدة شهور اضافية، قد تطول حتى فبراير 
فاالعالن . لسطينيين والسوريينهذه الفترة تحقيق انجازات سياسية كبيرة على مسارات التفاوض مع الف

 ١٧، التي حددت ليوم "كديما"بعدم الترشيح يعني انه لن يخوض االنتخابات الداخلية القريبة في حزب 
وهناك أربعة مرشحين لرئاسة الحزب، هم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير . المقبل) أيلول(سبتمبر 

ليفني . ، آفي ديختر، ووزير الداخلية، مئير شطريتالمواصالت، شاؤول موفاز، ووزير األمن الداخلي
وموفاز هما صاحبا أكبر االحتماالت للفوز، حيث انها تحظى بأعلى نسبة تأييد بين السياسيين في الشارع 

ي، باستثناء زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي يتفوق عليها، لكن موفاز بدأ يقلص الهوة بينه سرائيلاإل
 .أن يعلن أولمرت تأييده له ضد ليفني، مما يزيد احتماالت فوزهوبينها ويتوقع 

بيد انه في حال بقاء أربعة مرشحين في التنافس، سيكون من الصعب على أي منهم تجاوز نسبة 
ومن .  سبتمبر٢٥في " كديما"المطلوبة للفوز، وعندها ستجري جولة انتخاب ثانية في حزب % ٥٠الـ

وحسب . الدولة، شيمعون بيريس، من المرشح الفائز تشكيل حكومة جديدةالمتوقع عندها ان يطلب رئيس 
 يوما لينهي عملية تركيب ٢٨، مدة "كديما"ي، سيكون امام المرشح لرئاسة الحكومة من سرائيلالقانون اإل

وفي حال نجاح المرشح في تشكيل .  يوما١٤الحكومة الجديدة، فإذا فشل، يعطى مهلة أخرى مدتها 
المقبل، وهذا ) تشرين األول( أكتوبر ٢٩ تمديد، سيتسلم منصبه كرئيس وزراء في يوم حكومة من دون

، )ثالثة أشهر كاملة من اليوم(يعني عمليا ان أولمرت سيظل رئيس حكومة حتى ذلك التاريخ على األقل 
قى  يوما فإن أولمرت سيب١٤وإذا لم ينجح رئيس الوزراء المكلف في المرحلة األولى وحظي بالتمديد 

في تشكيل " كديما"ولكن في حال فشل مرشح . القادم) تشرين الثاني( نوفمبر ٩رئيس حكومة حتى يوم 
حكومة خالل الفترتين، فإن الكنيست، سيضطر الى حل نفسه وسن قانون لتقديم موعد االنتخابات 

) شباط (وفي حال كهذه سيبقى أولمرت رئيس وزراء حتى فبراير.  يوما على األقل٩٠واجرائها بعد 
 .أيضا) نيسان(أو أبريل ) آذار(على األقل، وقد تتوصل األحزاب الى اتفاق تمديد حتى مارس 

 مواضيع ذات صلة
  ١/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  ال تزال تطمح في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي" إسرائيل ":ليفني .٢٨

ية تسيبي ليفني يوم الخميس ان األمل الزال يحدوها في سرائيل قالت وزيرة الخارجية اإل- االمم المتحدة
إمكان التوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين هذا العام وناشدت جميع األحزاب التي تدعم السالم وحدة 
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وبعد االجتماع مع بان جي مون األمين العام لألمم المتحدة قالت للصحفيين انها تسعى جاهدة  .الصف
  .تفاق مع الفلسطينيين هذا العامللتوصل الى ا

مرددة تصريحات البيت االبيض    ." نواصل ذلك . وعدنا ببذل كل الجهود لعمل ذلك خالل هذا العام        "وقالت  
لتوسيع مستوطنات في االراضـي الفلـسطينية       " إسرائيل "وشكا الفلسطينيون من ان خطط     .يوم االربعاء 

ديهما شكاوى لكن ال يجب الـسماح بـان يـضر ذلـك             وقالت ليفني ان الجانبين ل    . تقوض عملية السالم  
  .بالمحادثات

هناك بعض الذرائع التي يمكننا جميعا استخدامها أو استغاللها بهدف قول شيئ عن عملية السالم               "وقالت  
كديما هو الحزب الذي يجـب      "وقالت في ترجمة غير رسمية لتصريحات بالعبرية         ."أو مفاوضات السالم  

سأواصل مناشدة أي حزب يمكن ان يكون شريكا فـي هـذه الخطـط              "وأضافت   ."ان يقود تلك العمليات   
وقالـت ان    .وينضم الى كـديما   " ويمكن ان يمثل تلك المصالح ان يضع كل هذه الحسابات الداخلية جانبا           

أولمرت الذي تحيط به فضائح واتهامات فساد اتخذ القرار الصحيح مضيفة ان األمـر اآلن بيـد كـديما                   
  . صفوفهإلعادة تنظيم
يجب علـى   . انه كان التصرف الصحيح   . إعالن األمس لم يكن سهال بالنسبة لرئيس الوزراء       "وقالت ان   

  ."حزب كديما ان يعيد تنظيم صفوفه ويفعل ما شكل لعمله
  ٣١/٧/٢٠٠٨رويترز 

 
  رئيس ديوان اولمرت مسؤول المفاوضات مع سورية يستقيل: "إسرائيل" .٢٩

ي، وكبير سرائيلي ان رئيس ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلاإلاكد مكتب رئيس الوزراء  - القدس 
 السوري غير المباشر، يورام توربوفتش قدم استقالته من -ي سرائيلالمفاوضين في المسار التفاوضي اإل
) كاديما(ي ايهود اولمرت عدم خوض انتخابات زعامة حزب سرائيلمنصبه بعد قرار رئيس الوزراء اإل

  .ن منصبه في ايلول المقبلواالستعداد للتخلي ع
ولم تحدد اسباب هذه االستقالة اال ان مكتب اولمرت اكد ان توربوفتش وبناء على طلب من اولمرت 
سيواصل التعامل مع قضايا سياسية واخرى وسيقدم خدماته تطوعا كمستشار خاص الولمرت لحين ترك 

  .االخير منصبه
وسورية " إسرائيل "دثات غير المباشرة التي تجري بيني الى المحاسرائيلويترأس توربوفتش الطاقم اإل

 .يينسرائيلعبر وساطة تركية كما يشارك في المفاوضات بين الفلسطينيين واإل
  ١/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  حزب اهللا نشر رادارات في صنين والباروك: يإسرائيل اخباري موقع .٣٠

حزب اهللا اللبناني بـدأ  "ية ان سرائيلن االستخبارات اإلااللكتروني القريب م" ديبكا"اورد موقع     –رام اهللا   
وذلك بعد سيطرته على قمة جبل صنين اعلى نقطة         " إسرائيل "باالنتشار في مناطق قريبة من الحدود مع      

  ".في سلسلة جبال لبنان
الحزب ركب رادارات ايرانية وسورية، ونشر ضباطا متخصصين في اسـتخدام األسـلحة             "واوضح ان   

الحزب واصل  "ية ان   إسرائيلونقل الموقع عن مصادر عسكرية      ". لطيران على موقع استراتيجي   المضادة ل 
يصير اقـرب   "، وانه بهذه الخطوة     "سيطرته على مواقع في الجزء الغربي من جبل الباروك شرق جزين          

  ".يةسرائيلالى الحدود اإل
  ١/٨/٢٠٠٨النهار 
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 وقف االختطافات واالقتحاماتلى إ المجتمع المدني تدعو السلطة وحماس منظمات .٣١
دعا ممثلو المؤسسات المجتمعية، وشبكة المنظمات األهلية ومؤسسات :  ابراهيم ابو كامش- رام اهللا 

المجتمع المدني، خالل اعتصام نظم أمس وسط مدينة رام اهللا، السلطة والحكومة المقالة في قطاع غزة، 
الضفة وغزة، واالعتداء على مؤسسات المجتمع لوقف حمالت االعتقال السياسي المتبادل في كل من 

عادة اللحمة الوطنية الداخلية بين إلى إالمدني وبخاصة في قطاع غزة، والبدء بحوار وطني شامل يؤدي 
  .قطاعالالضفة و

  ١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   أسرى وزوجاتهم في سجون االحتالل٤هناك :  حقوقيمركز .٣٢

حرار لدراسات األسرى معاناة العائالت التي غيب االحتالل رصد مركز أ : أمين أبووردة-  نابلس
 وقام بتسليط الضوء على معاناة ،ي فيها الزوج والزوجة عن باقي العائلة إمعاناً في تمزيقهاسرائيلاإل

أزواجهن ومعتقالت فإن الوحسب المركز  .أربع عائالت يعيش أطفالها حالة من التشتت وعدم االستقرار
  .تمعوا أو يلتقوا أو يتواصلوا حتى لو عبر الهاتفال يحق لهم أن يج

  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  معن في االعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية  ياالحتالل .٣٣

في الضفة ن قوة من جيش االحتالل اجتاحت عنبتا أذكر مصدر أمني فلسطيني :  وليد عوض-  رام اهللا
 من منازل د أن تمركزت وسط البلدة، حيث فتش أفرادها عدداًوسط إطالق نيران مكثف بعالغربية 

 سيارة فلسطينية ١٥مس أ هاجم مستوطنون ىومن ناحية اخر .المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقاالت
 . من منازل المواطنين في األحياء القريبة من مستعمرة كريات أربع شرق المدينةبالخليل وهاجموا عدداً

عدد المطلوبين الفلسطينيين في بسمتهم أ ممن ٨ اعتقلت هان قواتأية إسرائيلصادر علنت مإلى ذلك فقد أ
  .الضفةمدن من 

  ١/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   توغالً عسكرياً في الضفة خالل أسبوع واحد٣٣قوات االحتالل نفذت : تقرير .٣٤

 عملية ٣٣ بتنفيذحتالل  قوات االقياملمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، لتقرير األسبوعي الوثق : رام اهللا
 وحتى ٢٤توغل على األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، خالل األسبوع الممتد من 

مما .  خالل أعمال التوغل تلكوا أن اثنين وأربعين مواطناً فلسطينياً اختطفاًوضح م. يوليو/ من تموز٢٩
ل على هامش توغالتها في الضفة الغربية منذ بداية الذين اعتقلتهم قوات االحتال يرفع عدد الفلسطينيين،

 مواطناً فلسطينياً، فضالً عن اختطاف عدد آخر عند الحواجز العسكرية ١٦٦٩السنة الجارية إلى 
  .والمعابر الحدودية وخالل مظاهرات االحتجاج السلمي

  ٣١/٧/٢٠٠٨قدس برس 
   
         ً شهيدا١١دئة إلى فلسطينيين في تموز يرفع ضحايا الته٧استشهاد  :إحصائية .٣٥

المنصرم سبعة فلسطينيين معظمهم سقطوا في الضفة الغربية والقدس  يوليو/ استشهد في تموز: القدس
يرفع عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى مما ،  شهيدا٤٥٦ًالمحتلة، ليصبح بذلك عدد الشهداء لهذا العام 

 رتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين سقطوا اغتياالًليقد قضى ثالثة من الشهداء اغتياالً، و . شهيدا٥٤٣٠ً
طفل واحد دون سن  كما كان من بين الشهداء . عملية اغتيال٢٤ سقطوا في  شهيدا٤١ًمنذ بدء العام إلى 

 إلى . طفال٦٧ًالثامنة عشرة من العمر، ليرتفع بذلك عدد الشهداء األطفال منذ مطلع العام الجاري إلى 
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 األخيرةمن الضحايا يكون عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بدء التهدئة وبسقوط هذا العدد ذلك 
 باستثناء شهيد واحد سقط في ، جميعهم سقطوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة شهيدا١١ًقد وصل إلى 
  .قطاع غزة

  ١/٨/٢٠٠٨قدس برس 
  
 لحصار أكبر عرس جماعي في ظل ا في عريس فلسطيني في خان يونس٢٠٠ زفاف .٣٦

 عريس وذلك في أضخم ٢٠٠أقيم في خان يونس جنوب قطاع غزة حفل زفاف جماعي لـ  :خان يونس
أشرف على الحفل الذي أقيم مساء قد و .حفل زفاف يشهده قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عامين

لسطينيين محافظة، في حين حضره اآلالف من الفالأمس اتحاد الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية الخيرية ب
الدكتور محمود الزهار في وقد أكد  .وعدد من الشخصيات وقادة حركة حماس ونواب المجلس التشريعي

كلمته خالل العرس على أن األفراح والبسمة ستستمر رغم الجراح، ورغم فراق أعز الناس الذين ارتقوا 
 لالحتالل ا أن يكونوا أعواناًشهداء سواء على أيدي االحتالل، أو بأيدي أبناء جلدتنا، من الذين ارتضو

  . لهوخدماً
  ١/٨/٢٠٠٨قدس برس 

  
   الرئاسة والحكومةيممثلبغياب في نابلس يبدأ أعماله  الفقر األول مؤتمر .٣٧

 غاب ممثل الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني وممثل ،وسط استياء كبير من جانب الحضور: نابلس
ؤتمر الفقر في المجتمع الفلسطيني الذي أقيم برعاية الحكومة محمود الهباش عن الجلسة االفتتاحية لم

 افتتح أعماله في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بعد أيام من إعالن االونروا ، حيثالرئيس محمود عباس
انتقد عصام الدبعي المدير التنفيذي من جهته و . وبطالة على مستوى العالمأن فلسطين هي األكثر فقراً

نمية، الجهة المنظمة للمؤتمر إضافة إلى جامعة النجاح، بشدة كافة المؤسسات في لجمعية المستقبل للت
الذي سيعالج األسباب الجوهرية للمشكلة وهو مؤتمر الن ترعى أالمجتمع الفلسطيني التي رفضت 

 وصلت الى تيجل الحد من ظاهرة الفقر الأعلى المستويات من أعلى " فاعلة"ويوصي بتشكيل لجنة عليا 
 . في حين تذهب مئات االف الدوالرات في الهواء كما قال،ب إحصائيات دولية في فلسطينحس% ٦٠

 فحسب بل إن استمراره ينذر بكوارث  أن الفقر ليس مادياً مؤكداً، من استمرار ظاهرة الفقر الدبعيوحذر
  . ورعبىعلى كافة األصعدة االجتماعية والثقافية مما يؤدي إلى فلتان وفوض

  ٣١/٧/٢٠٠٨خبارية وكالة معاً اإل
  
 في الضفة وقطاع غزة% ٠،٧٩ الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي بنسبة نمو .٣٨

 أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء أمس، مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي : وفا- البيرة 
عي بسبب التحسن في أداء أظهر أن هناك تحسناً طفيفاً في أداء النشاط الصنا حيث .٢٠٠٨للربع الثاني 

أنشطة الصناعة التحويلية بشكل عام، والتحسن في عدد من األنشطة الصناعية األخرى والتي تعتبر من 
وترتبط أهمية هذا المؤشر بمستوى تأثيره على الناتج المحلي . المدخالت المساندة لإلنتاج الصناعي

همية النسبية لألنشطة الصناعية في الناتج اإلجمالي الربعي باالنخفاض أو االرتفاع وفق مستوى األ
حيث . من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط العام% ١٣،٠المحلي اإلجمالي والتي تقدر بحوالي 

  .٢٠٠٧مقارنة مع الربع الرابع من العام % ٠،٧٩أظهرت البيانات، أن الرقم القياسي قد نما بنسبة 
  ١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   شهيدا٢٢٢ً من المرضى إلى  حصار قطاع غزةيا عدد ضحاارتفاع .٣٩
أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن وفاة مريضة فلسطينية من دير : ألفت حداد ورأفت الكيالني

البلح، وسط مدينة غزة، بسبب منع سلطات االحتالل لها من مغادرة القطاع لتلقي العالج الالزم في 
 مواطناُ، بينهم عدد كبير منهم من ٢٢٢ إلى  المرضى الحصار من يرتفع عدد ضحاياتهاوبوفا .الخارج
  .األطفال

  ٣١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  والمغرب تتقاسمان الجائزة االولى في مسابقة دولية للصورة الفتوغرافيةفلسطين .٤٠

مس نتائج المسابقة الدولية االولى للصورة أأعلنت مؤسسة المدى العراقية للثقافة والفنون : رام اهللا
فاز المصور الصحفي الفلسطيني حيث . توغرافية واالعالم بمشاركة عراقية وعربية وعالميةالفو

عبدالرحيم قوصيني مصور وكالة رويترز بالجائزة االولى مناصفة مع المصور المغربي نور الدين 
وكانت الصورة  ). دوالر اميركي٢٤٠٠( ثالثة ماليين دينار عراقي تهابلغت قيمالتي  و،الغماري

لسطينية الفائزة لعجوز من قرية سالم قرب نابلس تحتضن شجرة الزيتون التي قام المستوطنون الف
  .باقتالعها وتحطيمها

  ١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  المخيمات الفلسطينية في  تنسيق بين األجهزة األمنية اللبنانية وفتح:  الكويتيةالقبس .٤١

وترجح المصادر اكثر من . عة من عودة الملف األمني إلى السخونة والواجهةتتخوف مصادر أمنية مطل
محافظة ومنطقة في لبنان لتكون مسرحا لالحداث األمنية والعسكرية المقبلة، وذلك في ضوء ما يجري 
على األرض الفلسطينية من تصفيات واعتقاالت متبادلة بين حركتي فتح وحماس في غزة والضفة 

إلى معطيات شبه مؤكدة تجمعت لدى المراجع األمنية ان المخيمات الفلسطينية االكثر الغربية، وتشير 
قابلية من سواها لتكون الساحة المتفجرة في المرحلة المقبلة، وان مخيم عين الحلوة تحديدا يعيش راهناً 

راتها اجواء غير اعتيادية ويشهد تعزيزات عسكرية، استعداداً للمواجهة التي بدأت ظروفها وتحضي
اضافة إلى الجهود السياسية المبذولة فقد عززت االجهزة اللبنانية : وتضيف المصادر .باالكتمال

مستويات التنسيق مع حركة فتح وقادتها في لبنان، األمر الذي حال دون اندالع الحريق األمني حتى 
 . العاملة في الجنوبالساعة واتاح سابقا افشال اكثر من محاولة تفجير واعتداء على القوات الدولية

 الفلسطيني شمل في أحد جوانبه القبض على - وتكشف المصادر على ان التنسيق األمني اللبناني
 . مرتكبي جريمة قتل القضاة االربعة على قوس المحكمة في مدينة صيدا

 ١/٨/٢٠٠٨القبس الكويتية 
  
 دعم الفلسطينيين  يدعو الى مناهضة االحتالل وعلى شؤون الفلسطينيين  المشرفينمؤتمر .٤٢

اختتمت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، امس، أعمال مؤتمر المشرفين :  وفا-القاهرة 
على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الثمانين والتي عقدت في الفترة ما بين  

نهاية أعماله عددا من التوصيات الهامة التي وأصدر المؤتمر في . يوليو الماضي/  تموز٣١ الى ٢٦
سيتم رفعها إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي تعقد في أيلول 

وأكدت التوصيات فيما يتعلق بالقدس على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة . المقبل
، وعاصمتها القدس، والتأكيد على عروبة مدينة ١٩٦٧لسطينية التي احتلت عام على كامل األراضي الف

ية الرسمية سرائيلية، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية اإلسرائيلالقدس، وعدم شرعية اإلجراءات اإل
ارات ، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قر"إسرائيل"وغير الرسمية الرامية إلى إعالنها عاصمة لدولة 
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ودعت الدول العربية إلى القيام بما تراه من أنشطة سياسية وثقافية في . الشرعية الدولية في هذا الشأن
إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية، يعبر من خاللها عن تضامن األمة العربية مع الشعب 

  .الفلسطيني
 باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجبار وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة ومجلس األمن

وأكدت التوصيات على أهمية استمرار التزام األونروا . على وقف بناء جدار الفصل العنصري" إسرائيل"
والمنظمات الدولية بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك اإلبقاء على مراكزها 

وطالبت .  وعدم نقلها إلى خارجها تحت أي ظرف كانوإداراتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة،
الدول والمنظمات العربية واإلسالمية بمواصلة تقديم الدعم المعنوي والمادي الالزم لسكان القدس 
وللمؤسسات الفلسطينية فيها للمساعدة على مواصلة صمودهم والحفاظ على ممتلكاتهم في المدينة 

ودعت إلى دعم جهود السلطة . ية لالستيالء على هذه الممتلكاتيلإسرائالمقدسة، والتصدي ألي محاوالت 
الفلسطينية ومساندتها إلعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، ودعوة اللجنة الدائمة لإلعالم 
العربي لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم مدينة القدس وتكثيف الحملة اإلعالمية بهذا الشأن في 

وأوصى بدعوة لجنة البرامج التعليمية الموجهة .  آب من كل عام٢١حريق المسجد األقصى في ذكرى 
إلى الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة، إلعداد مواد إعالمية حول الجدار، بالتعاون مع دولة 

ستشاري  من كل عام وهو تاريخ صدور الرأي اال٩/٧فلسطين والدول العربية المضيفة، واقتراح يوم 
  .لمحكمة العدل الدولية حول الجدار لعرض تلك المواد اإلعالمية

" إسرائيل"وأوصت برفض مطالبة . وأكدت اللجنة على ضرورة رفع الحصار الجائر على قطاع غزة
وأكد أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي . أنها دولة يهودية" إسرائيل"وبعض األطراف الدولية تعريف 

ة فلسطين وجزء ال يتجزأ من عملية السالم العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو أساس وجوهر قضي
  .١٩٤٨ لعام ١٩٤معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 

  ١/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
 
  ية المقبلةسرائيل ليست لديها تحفظات على استمرار المفاوضات مع رئيس الحكومة اإلدمشق .٤٣

قال مصدر سوري رسمي، تعليقا على مدى تأثير إعالن أولمرت على سير :  جروس سعاد-دمشق 
/ آب الجاري وسبتمبر/ المفاوضات، إن الجانب التركي أعلن عن جولتين قادمتين خالل شهري اغسطس

أما بعد ذلك، أي بعد رحيل أولمرت، فليس لدى سورية، كما قال المصدر، أي تحفظ على . أيلول المقبل
لكن األمر يتوقف على تطور األوضاع السياسية داخل " في المفاوضات غير المباشرة، االستمرار
يمكن، مشددا على كلمة يمكن، أن تكون التطورات معيقة الستئناف "وأضاف المصدر ". إسرائيل

سورية ليس لديها أي تحفظ على "أي أن " المفاوضات، أما بالنسبة للموقف السوري فهو كما هو ال يتغير
  ".تمرار في المفاوضاتاالس

  ١/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  " إسرائيل" أكثر السياح العرب زيارةً إلى المغاربة .٤٤

ي أن المغرب يأتي على رأس الدول العربية التي خرج منها سياح سرائيلأكد مركز اإلحصاء اإل: غزة
 مغربيا، خالل ٤١٩فًا و أل٢٨" إسرائيل"وقال المركز زار . خالل السنوات الثالث الماضية" إسرائيل"إلى 

، ويتجاوز هذا الرقم عدد السياح المسجلين خالل العام ٢٠٠٨األشهر الثالثة األولى من العام الجاري 
وتكشف هذه األرقام عن تزايد عدد المغاربة الذين .  ألف سائح للدولة العبرية٢٤ الذي شهد زيارة ٢٠٠٦

ما اقتصاديا وماليا آللة الحرب الصهيونية، بحسب من أجل السياحة، وهو ما يمثل دع" إسرائيل"قصدوا 
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 سائحا خالل الثالثة أشهر األولى من العام ٨٥٠فيما سجل األردن زيارة ألفين و. مناهضي التطبيع
  .  سائحا١٨٨، ثم تونس بـ ٤٤٠ سائحا، متبوعة بموريتانيا بـ٤٥٧الجاري، بينما سجلت مصر 

  ١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
  سأعمل معك حتى مغادرتك المنصب : استقالة أولمرت رغم بوش .٤٥

 التي تزامنت مع اجتماع رايس بالوفدينو أولمرت  استقالةألقت مفاجأة:  جويس كرم- واشنطن 
مس، بظاللها على أجواء الجلسة، وبحسب أول من أ في مبنى وزارة الخارجية يسرائيلالفلسطيني واإل

لتفاؤلية التي انطلقت معها الجولة الرابعة لهذا النوع من عطلت األجواء افإنها مصادر ديبلوماسية، 
، وأكد "أفضل تمنياته"وأكد البيت األبيض أن الرئيس جورج بوش اتصل بأولمرت ونقل اليه . المحادثات

أكدت االدارة  و.سبتمبر المقبل/ أنه سيستمر بالعمل معه حتى مغادرته المنصب رسميا نهاية أيلول
ية جديدة من اجل التوصل الى اتفاق سالم بين إسرائيلل العمل مع اي حكومة االميركية انها ستواص

ية من سرائيلضمانات في شأن التزام الحكومة اإل"الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى تلقيها 
  ".دناها بالعملية السلميةأاعلى مستوياتها الى 

يين سيتابعون سياستهم الداخلية، سرائيلاإل"كورماك أن فيما اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية شون ما
.  باتجاه التوصل الى اتفاقية قبل نهاية العام"أما نحن فسنتابع عملنا كما هو عليه، وسنستمر بالدفع قدما

تلقينا ضمانات ": ، مضيفا"هدفنا هو الوصول الى اتفاقية تقود الى حل الدولتين مع نهاية العام"واعتبر ان 
ية من أعلى مستوياتها الى أدناها بهذه العملية، وااللتزامات التي قدمتها سرائيلالتزام الحكومة اإلفي شأن 

وأوضح ماكورماك أن رايس تتابع تلك المفاوضات من  . نهاية الخريف الماضي"خالل مؤتمر أنابوليس
ا، لذلك قد تكون نها ال تشارك في المفاوضات اليومية، لكنها مطلعة على مضمونهأمسافة معينة، إذ 

نركز في هذه المحادثات على ": وأضاف. قادرة على رؤية نقاط التقارب ومساعدة الطرفين على بلوغها
ونحن نتقدم نحو بلوغ هذا . بلوغ اتفاق نهاية هذه السنة يشمل كل ما يسمى قضايا الوضع النهائي

  . "الهدف
  ١/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  حول بيعها وحدات إسالة غاز إليرانية سرائيلألمانيا ترفض االنتقادات اإل .٤٦

ية حول خطط تصدير ثالث وحدات إلسالة الغـاز         سرائيل رفضت الحكومة األلمانية االنتقادات اإل     :أ ب د
وذكر متحدث باسم وزارة االقتصاد في برلين ان الوحدات البتروكيماوية ليست ضـمن              .الطبيعي إليران 

للعقوبات التي فرضها مجلس األمن الدولي علـى خلفيـة    قائمة البضائع المحظور تصديرها إليران طبقا       
األلمانيـة  " شـتاينر "وأكد المتحدث ان الطلب المقدم من شركة         .الخالف حول البرنامج النووي اإليراني    

للحصول على تصريح بالتصدير جاء قانونيا ولم يمكن منعه بأي حال بعد استيفاء المراجعة وعدم وجود                
ي لهذه الوحدات وعلى هذا األساس أعطت الوزارة الضوء األخضر لتصدير           أي شبهة لالستخدام العسكر   

  .الوحدات
  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  حماس، حماس ماذا تفعلين؟ .٤٧

  سعد محيو
  .حركة حماس تهدد بانتفاضة في الضفة الغربية على شاكلة انتفاضة غزة

رر الفلسطينية في أواخر الثمانينات إلـى       إذ حتى تعبير انتفاضة الذي أدخلته حركة التح       . أمر محزن حقاً  
  .كل لغات وقواميس العالم، يستعد اآلن لمغادرة المعجم العربي بصفته حرباً أهلية ال ثورة أهلية
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  لماذا وصلت األمور إلى هذا الدرك؟
فتح تتحمل جزءاً وفيراً منها، وعلـى كـل الـصعد           . ال أحد على وشك تحميل حماس وحدها المسؤولية       

تـسهيل التـدخالت األمريكيـة      ( اإلقليميـة    - ، والدوليـة  )اتفاقات او باألحرى فخ أوسلو    (يجية  االسترات
إغناء القلة بالفـساد والرشـاوى،      ( االجتماعية   -، االقتصادية   )ية في الشأن الداخلي الفلسطيني    سرائيلواإل

  ).وإفقار الكثرة
لية، ليس بسبب ما فعلت وتفعل، بل       بيد أن حماس تتحمل هي األخرى جزءاً ال يقل وفرة من هذه المسؤو            

وهذا تمثّل  . أساساً لما لم تفعل، خاصة بعدما أصبحت القوة السياسية الرئيسية في فلسطين بعد االنتخابات             
بشكل أساسي في عجزها عن بلورة مشروع وطني جديد ينقلها هي نفسها من الموقع اإليديولوجي الفئوي                

ددة وقادرة على توحيد كـل أطيـاف قـوس قـزح المجتمـع              الراهن، إلى موقع قيادة حركة تحرر متج      
  .الفلسطيني

 من مجرد ميليشيا تابعة لفرع حركـة        ١٩٨٧هذا لم يحدث، برغم أن حماس تطورت منذ تأسيسها العام           
اإلخوان المسلمين الفلسطيني إلى حركة جماهيرية واجتماعية كبيرة في التسعينات ومطالع القرن الحادي             

ث العكس، بعدما سيطرت الحركة على غزة وعزلت نفسها عن العديد من التيارات             ال بل حد  . والعشرين
  .السياسية الفلسطينية، فضالً عن فقدانها القدرة على اللعب على التناقضات داخل فتح

  لماذا هذا الفشل الحماسي؟
بعنـوان  ربما نعثر على بعض اإلجابات في الكتاب الجديد لعالم السياسة البريطـاني جيـروين غـانينغ              

حماس في السياسة، والذي جاء حصيلة دراسات ميدانية مطولة قام بها المؤلـف فـي               : أصولية مع تميز  
  .غزة والضفة

  :األفكار الرئيسية
 الحركة لجأت إلى الكفاح المسلّح لمواكبة حالة التطورات الراديكالية في المجتمع الفلسطيني في أعقاب               -

ستشهادية في أواسط التسعينات لم تكن تعبيراً عن مقاومة متشددة فقـط            وعملياتها اال . تعثر اتفاقات أوسلو  
  .بل أيضاً نتيجة لتنافسها الحاد مع فتح على السلطة

 تؤمن حماس بأنه ال يمكن فرض الدولة اإلسالمية بالقوة بل عبر موافقة الغالبية العظمى من الـشعب،                  -
إجبـار الـشعب    "صالح الجماهير، ولذا فهي تميل إلى       لكنها في الوقت ذاته تعتقد بأنها األقدر على فهم م         

  ".على أن يكون حراً
ومـن  .  تشدد الحركة على أنها تؤمن بحرية اإلرادة لدى اإلنسان، لكن بشرط أن يلتزم أحكام الشريعة               -

  .يفسر هذه األحكام؟ ليس رجال الدين بل مجلس الشورى التابع لها
وتر هائل في فلسفة حماس بين النظريـة والتطبيـق، وبـين            والحصيلة، كما يراها المؤلف، هي وجود ت      

  .السياسة واإليديولوجيا، برغم كونها حركة براغماتية إلى حد كبير نسبياً
  هل تفسر هذه التوترات أيضاً عجز حماس عن إنقاذ الوضع الوطني الفلسطيني من وهدته الراهنة؟

لحركة باتت تخلط بين مفهوم االنتفاضة األهلية       وأحد المؤشرات الرمزية على ذلك أن ا      . أجل، في الغالب  
  .يين، وبين تلك التي تسفر عن حروب أهلية ضد الفلسطينيينإسرائيلضد 

  ١/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  حماس ونظرية السلطة من أجل السلطة  .٤٨
  خيراهللا خيراهللا

هدها قطاع غزة التي هل من أمل في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية؟ في ضوء األحداث التي يش
شملت الحملة الشعواء التي تشنها حماس على فتح، يبدو طبيعياً أن يتجه الوضع الداخلي الفلسطيني نحو 

يبدو واضحاً أن الوحدة الوطنية آخر هموم حماس التي تسعى إلى التمسك بالسلطة وال شيء آخر . األسوأ
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وفي حال كان ال بد من أعطاء وصف . أكثرانه البحث عن السلطة من أجل السلطة ال . غير السلطة
للتطورات األخيرة في القطاع، يمكن القول إن حماس تنفّذ الجزء الثاني من االنقالب الذي بدأته في 

 مكرسة للمرة األولى في تاريخ القضية الفلسطينية وجود كيانين ال عالقة ٢٠٠٧منتصف يونيو من العام 
 عندما كانت غزة تحت اإلدارة المصرية ١٩٦٧بل حرب يونيو حتى في مرحلة ما ق. ألحدهما باآلخر

. والضفة الغربية جزءاً من المملكة األردنية، كان هناك رابط ما بين فلسطينيي الضفة وفلسطينيي غزة
 الذين ١٩٤٨كانت فلسطين تمثل الرباط، خصوصاً أن اآلالف من سكان غزة كانوا من فلسطينيي العام 

  .يجة النكبةانتقلوا إلى القطاع نت
، بخمسة من كتائب ةالماضي بغض النظر عما إذا كان لفتح عالقة باالنفجار الذي أودى يوم الجمعة

كان رد فعل . القسام، أو ما إذا كان الحادث مرتبطاً بصراعات داخلية في حماس، كان رد الفعل الفتاً
ي شملت العشرات من غير عفوي على اإلطالق، خصوصاً بعدما تبين أن حملة االعتقاالت الت

الفتحاويين، إضافة إلى االحتالل المبرمج لمؤسسات تابعة لجمعيات معينة أو مؤسسات رسمية أو تلك 
. التي على ارتباط ما بالسلطة الوطنية الفلسطينية، جاءت تنفيذاً لخطة مدروسة موضوعة منذ فترة طويلة

 مختلف محافظات القطاع، كما في غضون ساعات قليلة وضعت حماس يدها على كل المؤسسات في
. أوقفت نحو مئتي قيادي وعنصر من فتح بما في ذلك بعض األشخاص الذين كانوا يعتبرون موالين لها
. كانت الحجة المعلنة أن جناحاً في فتح، بزعامة محمد دحالن، وراء االنفجار الذي قتل العناصر الخمسة

ة العسكرية على غزة، أم أن الخوف الحقيقي من هل هاجس محمد دحالن كبير إلى حد أنه يبرر الحمل
انتفاضة شعبية تكون تتمة النتفاضة العام الماضي عندما نزل معظم أهل غزة إلى الشارع في ذكرى 
مرور ثالث سنوات على غياب ياسر عرفات؟ كان النزول إلى الشارع في ذلك اليوم بمثابة استفتاء 

ي غزة للسلطة التي تمثلها حماس بأجهزتها القمعية شعبي يدّل على مدى رفض المواطن العادي ف
صدق من . وميليشياتها، تلك السلطة التي بزت فتح بمراحل في مجال ممارسة الفساد بكل أنواعه وأشكاله

  ... حصلت في أسرع بكثير مما يعتقد"فتحنة حماس"قال إن 
 أن هدفها األول واألخير المهم اآلن، ما الذي يمكن أن يوقف حماس عن متابعة حملتها التي يبدو

استكمال سيطرتها على غزة وإخراج فتح منها على نحو نهائي والحؤول سلفا دون انتفاضة شعبية 
جديدة؟ من الواضح أن ليس ما يشير إلى أن هناك من في مقدوره وضع حد للمشروع السياسي الذي 

 أو التظاهر بأنها تحاربتسعى حماس إلى تنفيذه في غزة عبر التذرع بانفجار استهدف عناصرها 
 في "القاعدة"اآلن، صارت حماس تعترف بوجود لـ.  التي استطاعت التسلل إلى غزة بفضلها"القاعدة"

غزة بعدما كانت تنفي بشدة أي كالم يصدر عن أي مسؤول فلسطيني في هذا الشأن، بما في ذلك كالم 
وعة التي أظهرتها فتح في تعاطيها مع  المي،الدليل على قدرة حماس على متابعة مشروعها. أبو مازن

يتبين كل يوم أن فتح، التي لم تستطع عقد مؤتمرها منذ ما يزيد على عقدين، . األحداث األخيرة في غزة
الخوف كل الخوف، . في حال يرثى لها بعدما شاخت قياداتها ولم تعد هذه القيادة على تماس مع القاعدة

آلن لمرحلة ما بعد االنتخابات الرئاسية الفلسطينية في الشهر أن تكون حماس في صدد اإلعداد منذ ا
  .٢٠٠٩األول من السنة 

ما قد يخدم حماس في مشروعها الهادف، في حده األدنى، إلى تكريس الكيان المستقل لغزة واالنطالق 
ل من ذلك، في الحد األقصى، إلى اإلمساك بالضفة الغربية، الحلف غير المعلن بينها وبين االحتال

ية، بوجود ايهود أولمرت أو بغيابه، على رفض سرائيلهناك التقاء بين حماس والحكومة اإل. يسرائيلاإل
حماس ال تريد زوال االحتالل عن . التسوية المعقولة والمقبولة القائمة على خيار الدولتين المستقلتين

حماس تريد تغيير . ألمر فيهاالضفة الغربية بدليل أنها قبلت بالتهدئة في غزة بمجرد أن استتب لها ا
فجأة صارت الصواريخ التي كانت تطلقها من القطاع . طبيعة المجتمع الفلسطيني وليس زوال االحتالل

، فجأة صارت فتح متهمة بأنها وراء انفجار أودى بمقاتلين من "القاعدة"، فجأة صارت تحارب "حراماً"
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لم تعد حاجة إلى تحقيق وال .  القسام، على األرجححماس وراءه خالفات بين األجنحة المختلفة في كتائب
  .، مادام المطلوب تصفية حسابات مع فتح واستغالل حال الضعف لدى الحركة"إسرائيل"حتى إلى اتهام 

هذا واقع، لكن الواقع . هناك خالفات وصراعات داخل حماس، خصوصاً داخل الجناح العسكري للحركة
يضا مشروعاً واضحاً وخطيراً ال يتناقض في أي شكل مع المشروع اآلخر يتمثل في أن الحركة تمتلك أ

هل هناك . ي الذي يستند إلى استراتيجية قائمة على أن ال شريك فلسطينياً يمكن التفاوض معهسرائيلاإل
 بأن حماس في حاجة إلى تشجيع "إسرائيل"أفضل من حماس لدعم هذه االستراتيجية؟ في حال شعرت 

ا إلى النهاية، ستتوصل معها إلى صفقة لتبادل األسرى في مقابل الجندي على السير في مشروعه
إنها حقاً هدية .  من أسهم حماس فلسطينياً وعربياً"إسرائيل"سترفع . ٢٠٠٦المحتجز في غزة منذ يونيو 

  !من السماء لضمان استمرار االحتالل
  ١/٨/٢٠٠٨الراي الكويتية 

  
  الحوار الفلسطيني  .٤٩

  احمد عمرابي  
در من المصداقية يصح للشعب الفلسطيني بكل فئاته أن يستقبل تصريح الرئيس أبـو مـازن فـي                  بأي ق 

  القاهرة الذي يجدد فيه الدعوة إلى إحياء الحوار الوطني الفلسطيني بين فصيلي فتح وحماس؟ 
 على سبيل رد الفعل اتهمت قيادة حماس رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم فتح بعدم الجدية، وأن دعوتـه                

ليست سوى حيلة لصرف األنظار الشعبية الفلسطينية عن أحداث التفجيرات الغامضة التي وقعـت فـي                
  . قطاع غزة مؤخراً، والتي تعتبرها حكومة حماس تدبيراً فتحاوياً

هـل  :  هذا االتهام قد يصح وقد ال يصح، ولكن السؤال الكبير الذي يبقى مطروحاً ومعلقاً في الهواء هو                
ي ـ األميركي بالـدخول   سرائيلأبو مازن في أي حال من األحوال أن يتحدى الثنائي اإليستطيع الرئيس 

  في عملية حوار وطني جادة مع قادة حماس؟ 
وهناك من الشواهد الواقعية المتواترة ما يؤكد       . ي أميركي على أي نوع من هذا الحوار       إسرائيلهناك فيتو   

ي ـ األميركي، بالتـالي لـن    سرائيلان تماماً بالموقف اإلأن رئاسة السلطة الفلسطينية وقيادة فتح ملتزمت
  يكون هناك

  . حوار فلسطيني ـ فلسطيني، طالما بقيت السلطة الفلسطينية أسيرة هذا القيد
ية األميركيـة،  سرائيلولنستذكر أن نظرة رئاسة السلطة الفلسطينية إلى حماس تتطابق عملياً مع النظرة اإل   

ما : هنا يصادفنا تساؤل آخر   . وبالتالي فهو تنظيم إرهابي   ..  العنف كمنهج  من حيث أن حماس تنظيم يعتمد     
ي األميركي الذي تخشاه رئاسة السلطة الفلسطينية إذا تمردت على القيـد وكـسرته              سرائيلهو العقاب اإل  

  ودخلت بالتالي في حوار مع حماس؟ 
ففـي هـذه    .. يون وأميركيون سرائيلإوقد ألمح إليها سابقاً مسؤولون      ..  اإلجابة عن هذا التساؤل معلومة    

ياً مدعوماً أميركياً بقطع العملية التفاوضية بـين الـسلطة          إسرائيلالحالة ستواجه السلطة الفلسطينية قراراً      
  . يةسرائيلوالحكومة اإل

فهل توقف الرئيس الفلسطيني لحظـة      ..  غير أن هذه اإلجابة ال تضفي على األمر إال المزيد من العجب           
ي أميركـي   إسـرائيل ل عبث هذه العملية التفاوضية العقيمة؟ هذه العملية مصممة سلفاً بتدبير            واحدة ليتأم 

المزيد من الوقت للتوسع االستيطاني الالنهائي علـى        " إسرائيل "مشترك، لكي ال تعطي نتيجة سوى منح      
  . األراضي الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل

فهي ليست  . رئيس أبو مازن إلى إعادة إحياء الحوار الوطني        على هذه الخلفية فقط ينبغي تفحص دعوة ال       
 "إسرائيل"جديرة بأن تؤخذ على محمل الجد والمصداقية إال باستيفاء شرطين بشأن مواصلة التفاوض مع               
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وثانياً فك الحصار المفـروض     .. ي بوقف االستيطان نهائياً   إسرائيلأوالً تعهد   : يعلنهما الرئيس الفلسطيني  
  .على قطاع غزة

  ١/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

  :كاريكاتير .٥٠
  

  
  ١/٨/٢٠٠٨ الحياة الجديدة


