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  لة األمنية في حي الشجاعيةالشرطة الفلسطينية في غزة تعلن عن انتهاء الحم .١

 أعلن   سعيد صيام  وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية     أن   ٢/٨/٢٠٠٨الفلسطيني لإلعالم   نشر المركز   
 ين، العتقال عدد من المطلوبين والمشبوه     ٢/٨أن الحملة األمنية التي شرعت بها الشرطة صباح السبت          

وأشـار صـيام فـي    عائلة حلـس،  ل، قد انتهت بعد أن تم تفكيك المربع األمني في تفجيرات شاطئ غزة 
الشرطة الفلسطينية تمكنت من العثـور خـالل الحملـة          ن  إلى أ مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس السبت       

المـذكورة،  األمنية على عدة مصانع للمتفجرات وعدد من مخازن السالح الثقيل والخفيف لدى العائلـة               
شدد على أن الشرطة تمكنت من ضبط مكونات متفجرات شبيهة بتلك التي استخدمت فـي تفجيـرات                 و

ومعهم طفلة فيما أصيب العشرات نتيجة هذه       " كتائب القسام "شاطئ غزة، والتي راح ضحيتها خمسة من        
 أربعـة مطلـوبين      أن الشرطة الفلسطينية واألجهزة األمنية تمكنت من اعتقال         صيام وأوضح .التفجيرات

مشبوهين ومتورطين في العديد من الجرائم والتفجيرات بينهم المدعو زكي السكني المتورط في تنفيذ عدة               
  .تفجيرات منها التفجير األخير الذي نتجت عنه مجزرة شاطئ غزة

 منها أن   وبين وزير الداخلية أن أسباب الحملة األمنية التي قامت بها الشرطة الفلسطينية هي كثيرة، وذكر              
هؤالء المنفلتون تمكنوا في أكثر من مرة بارتكاب عمليات قتل واعتداء على العديد من المواطنين علـى                 
مدار سنوات طويلة، باإلضافة إلى طعن المجاهدين في الظهر أثناء االجتياحات، حيث كـانوا يقومـون                

ي عـدم تفجيرهـا فـي اآلليـات         بسرقة العبوات الناسفة وتقطيع أسالك العبوات إلبطال مفعولها وبالتال        
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الصهيونية، وقال إن من بين األسباب أيضاً هو إيواء هذه العائلة لعدد كبير من الهاربين والفـارين مـن                   
وقال وزيـر    .العدالة والقانون ، وكذلك إقامة حواجز لتفتيش المواطنين والسطو عليهم وسرقة ممتلكاتهم           

 بأن تتجاوز القانون وأن تعربد على العائالت األخرى بقوة          الداخلية صيام إن الوزارة لن تسمح ألي عائلة       
وشدد الوزير على أن هنـاك       ".القانون سيطبق على الجميع وأنه ال أحد فوق القانون        "السالح، مؤكداً أن    

  . يشكل غطاء وحماية للمجرمين ومأوى للهاربين من العدالة- وليس كلها -فريق من عائلة حلس 
 أن  مصادر طبية في مستـشفى دار الـشفاء بمدينـة غـزة،           عن   ٣/٨/٢٠٠٨ة  األيام الفلسطيني ونقلت  

مقتـل تـسعة    االشتباكات التي وقعت بين الشرطة الفلسطينية وأفراد من عائلة حلس قد أسـفرت عـن                
 مواطناً بينهم عناصر من     ٩٥ ثالثة من عناصر شرطة الحكومة المقالة، وإصابة أكثر من           بينهممواطنين  
  .الشرطة

 آخرون، في إطـالق نـار       ١٠وأصيب  قتلوا   من أفراد عائلته     ٤أن   ٣/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب وذكر موقع 
من أجل االنتقـال إلـى      " ناحل عوز "إسرائيلي باتجاه مجموعة من عائلة حلس كانت متوجهة إلى معبر           

 . أصيب احمد حلس بجراح متوسطة، كماالضفة الغربية
عقب انتهاء المواجهـة  " إسرائيل" حلس فروا إلى  فرداً من عائلة   ١٨٨وقد أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن       

وطلبوا نقلهم إلى الضفة الغربية، ومن بينهم عضو المجلـس          في حي الشجاعية مع الشرطة الفلسطينية،       
 من معبـري    "إسرائيل"، إن الفارين أدخلوا إلى      وقال المسؤول اإلسرائيلي  الثوري لحركة فتح أحمد حلس      

وجاء ذلك بعد اتصاالت مكثفـة      . "لمستوى السياسي والعتبارات إنسانية   بمصادقة ا "" ناحل عوز "و" إيريز"
وقالت مصادر إسرائيلية في وقت     . بين السلطة الفلسطينية ووزارة األمن اإلسرائيلية ومسؤولين مصريين       

جيبـات  " وأن   "إسـرائيل "سابق إن الجيش سمح ألفراد من عائلة حلس فروا من قطاع غزة بالدخول إلى               
  ."يلية كانت تنتظرهم في معبر ناحل عوزعسكرية إسرائ

  
   على أثر أحداث الشجاعيةالسلطة تطالب بتدخل عربي عاجل  .٢

" تصعيد"دعا رياض المالكي، وزير اإلعالم والخارجية في حكومة فياض إلى تدخل عربي عاجل لوقف               
عمـل  "بأنـه   ووصف السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو ما يحدث في القطـاع             . الحكومة المقالة 

  ."جنوني ورد دموي على مبادرة الحوار
  ٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   يطالبون برقابة دولية"إسرائيل"نواب فلسطينيون معتقلون لدى  .٣

 أمس بفرض رقابية دولية على      "إسرائيل"طالب نواب فلسطينيون من كتلة حماس البرلمانية معتقلون لدى          
ودعا هؤالء في بيان صحافي المؤسسات القانونية        .الحاصلة فيها " اتاالنتهاك"السجون اإلسرائيلية لوقف    

والحقوقية وبرلمانات الشعوب الحرة والشريفة إلى الضغط على السلطات اإلسرائيلية وإخضاع معتقالتها            
وكان النواب يعقبون على إصابة خمسة منهم        ".دولية إنسانية وقانونية على ظروف االعتقال فيها      "لرقابة  
التي كانت تقلهم إلى المحكمة التوقف عدة مرات بـشكل          " البوسطة"تعمد سائق حافلة    "مختلفة بعد   بجراح  
وحـذر نـواب حمـاس مـن أن          .، معبرين عن استيائهم لممارسات السلطات اإلسرائيلية بحقهم       "مفاجئ

لى تحرك  ، داعين إ  "الصمت المخزي على جرائم االحتالل يساعد قواته في تنفيذ المزيد من تلك الجرائم            "
  )د ب أ( .فوري وعلى كافة الصعد لمواجهة ذلك

٣/٨/٢٠٠٨الغد االردنية   
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   تتهم عباس بالسعي لتفجير األوضاع في قطاع غزة حماس .٤
قال ناطق رسمي باسم حركة حماس ان الحوار الوطني الفلسطيني ال ينطلق            :  والوكاالت ،"البيان" -غزة  

إن مزاعم رئيس السلطة    "ئيس السلطة الفلسطينية بالكذب بقوله      ، واتهم الناطق في بيان أمس ر      "باألكاذيب
بإطالق سراح أسرى حماس هي أكاذيب ال رصيد لها على أرض الواقع، من المخجل أن يقوم شـخص                  
يحمل صفة رئيس منتخب وقد بلغ به السن ما بلغ بإطالق أكاذيب مكشوفة يخجل منها حتى أشد مؤيديـه                   

عم بأن خطوة رئيس السلطة تلك تهدف إلطالق الحـوار، مـا هـي إال               الز"وأشار إلى أن    ". ومناصريه
محاولة دنيئة لكسب الوقت الذي يسير في غير صالحها أوالً، ثم لكسب التعاطف الشعبي بعـد أن بـات                   

 ". إجرام تلك األجهزة وعمالتها المكشوفة لالحتالل مفضوحاً حتى لدى أبناء حركة فتح
  ٣/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  غزال ويهددون بإعدامهمحمد لحون مقربون من فتح يخطفون مس .٥

اختطف مسلحون مقربون من حركة فتح، عضو المجلس التـشريعي          :  يوسف الشايب، وكاالت   -رام اهللا 
عن حركة حماس، محمد غزال، وهددوا بإعدامه حال لم تنه حماس هجمتها ضد حي الشجاعية، إال أنهم                 

. زه، إثر تدخل القيادات األمنية والسياسية في حركة فتح والـسلطة          أطلقوا سراحه بعد ساعتين من احتجا     
وأكد حسين الشيخ القيادي في حركة فتح، أن الحركة ال يمكن أن تقبـل بانتقـال مظـاهر االختطـاف                    

مناشدا أبناء حركة فتح في الضفة بأن يتم اقتصار الشكل االحتجاجي لمـا             ، واالحتجاز إلى الضفة الغربية   
ات حماس الخارجة عن القانون في غزة على المظاهرات والمسيرات الـسلمية المطالبـة              تقوم به ميليشي  

 .بوقف الهجوم البربري على حي الشجاعية
  ٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  ر من المساس بهعن سالمة غزال وتحذّالكاملة حماس تحمِّل عباس المسؤولية  .٦

إننا في حركة حمـاس نحمـل       "،  "قدس برس "قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، لوكالة         : غزة
وأضاف  ".الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور محمد غزال، ونحذِّر من المساس به             

نؤكد أننا لن نخضع لالبتزاز، والحملة على المجرمين المتورطين في مجزرة شـاطئ غـزة   "أبو زهري  
  .، على حد تعبيره"ستستمر

 ٢/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  الشعبية تطالب الحكومة المقالة بوقف حملتها األمنية بحي الشجاعية في غزة .٧

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الـشعبية جميـل المجـدالوي أمـس             :  ويوسف الشايب   - رام اهللا 
الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بقيادة حركة حماس بوقف حملتها االمنية في منطقـة                

إن استمرار هذه الحملة سيفجر شالل دمـاء ال         "وقال المجدالوي للصحافيين     .جاعية شرق مدينة غزة   الش
كل ما يجري في الشجاعية يدفع ثمنه أبناء الـشعب          "، مشدداً على أن     " يمكن إيقافه خالل أسابيع أو أشهر     

أن تحقـق النتـائج     هناك عدة وسائل أفضل بكثير من تلك الهجمة، ويمكـن           "، وأشار إلى أن     "الفلسطيني
  ".المطلوبة

  ٣/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   من قيادات فتح في غزة ودعوة إلى اإلفراج عن المعتقلين في الضفة ١٠اإلفراج عن  .٨

أفرجت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة عن عشرة معتقلين من قيادات حركة فتح فـي قطـاع                  
ن السياسيين في الضفة الغربية، والذين يصل عددهم إلى         غزة، ودعت إلى استكمال إطالق سراح المعتقلي      
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وصرح سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، أن الحكومة المقالة استجابت لبعض  .مائتي معتقل
الوساطات المصرية والمحلية، وقامت باإلفراج عن عشرة من قيادات حركة فتح في غزة، بينهم القيادي               

ودعت حركة حماس، في بيـان وصـل    .ة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينيةرئيس لجن إبراهيم أبو النجا
ـ  ـرب نسخة منه، إلى استكمال عملية اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية،             ٤٨موقع عـ

ودعت الحركة في البيان جميع  .حيث أن الذين أفرج عنهم هم أربعة أشخاص من مجموع مائتي شخص
  .على السلطة في رام اهللا لوقف االعتقاالت السياسية واإلفراج عن المعتقلين السياسييناألطراف للضغط 

  ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 نفذ أحكام اإلعدام عما قريب بحق العمالء والخونةتس: مشير المصري .٩

نفذ عما قريـب أحكـام   ي سأنه مشير المصري النائب عن حركة حماس ذكر: ألفت حداد ورأفت الكيالني   
وأضاف المـصري   . بحق من وصفهم بالعمالء والخونة ومن صدرت بحقهم أحكام وفق القانون          باالعدام  

في مهرجان تأبيني في غزة الليلة الماضية أن عهد العفو والشفقة في التعامل مع المجرمين والقتلـة قـد                   
  ولى حسب تعبيره

  ٣/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  جزرة الشاطئ يؤكد تورطهم في م من غزةهروب الخارجين عن القانون: حماس .١٠

أكدت حركة حماس أن هروب أعداد من عائلة حلس وآخرين ممن كانوا يؤوونهم إلـى االحـتالل                 : غزة
 ".يؤكد تورط أفراد من هؤالء في اقتراف مجزرة شاطئ غزة، وأنهم متورطون مع االحتالل             "الصهيوني  

المركز الفلسطيني  "وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح خاص أدلى به لـ               
استقبال االحتالل للهاربين والسماح بنقلهم لرام اهللا يؤكد تورطهم وتورط رام اهللا التي عملت              "إن  " لإلعالم

  ".التنسيق إلخراجهم
علينا أن نشير إلى أن هؤالء األشخاص استخدموا خالل مواجهتهم الحملة األمنية أنواع مختلفة              : "وأضاف

ثقيلة وقذائف الهاون والصواريخ مما يؤكد أننا كنـا أمـام مجموعـة مـن               من األسلحة من الرشاشات ال    
: ومضى يقول أبو زهري يقـول      ".المرتزقة كانوا يستخدمون كأدوات لضرب االستقرار األمني في غزة        

إن هذا ما يدفعنا إلى اعتبار قضاء الشرطة على هذا الوكر إنجازاً كبيراً سيسهم في تحقيق األمـن فـي                    "
  ".القطاع

ى ذلك نفى المتحدث باسم حركة حماس أن يكون القيادي في فتح أحمد حلس قد أصيب في االشتباكات                  إل
الذي أراد تبرئة االحـتالل  " فتح"التي وقعت في المنطقة، داحضاً بذلك ما زعمه حسين الشيخ القيادي في           

حلـس لمراسـلة    ادعاء حسين الشيخ هو كذب يتعارض مع ما ذكره ابن أحمد            : "وقال .من إطالق النار  
  ".الجزيرة أن والده أصيب برصاص االحتالل

أحمد حلس يقطن في بيت بعيد عن مسرح االشتباكات كما أنه لم يكن موجوداً في منزلـه                 "وأشار إلى أن    
وكان يتواجد في منطقة األحداث ومن هناك توجه باتجاه معبر ناحل عوز الصهيوني حيث وقع إطـالق                 

  ".النار الصهيوني
  ٢/٨/٢٠٠٨لسطيني لإلعالم المركز الف

  
  القصاص او حظر نشاطها في الضفة : فتح تعرض على حماس خيارين .١١

عرضت حركة فتح علـى لـسان المتحـدث باسـمها فهمـي             :  نائل موسى  - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
الزعارير، على حركة حماس، الليلة الماضية، خيارين اثنين لتهدئة الوضع المتفجر في غـزة، كمقدمـة                

ولـوح بالمقابـل    ، ى طريق اطالق الحوار، وانهاء االنقالب، واستعادة وحدة الشعب والوطن والسلطة          عل
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 .بخيارين قال ان فتح ال ترغب بأي منهما يتضمنان اتخاذ خطوات لرفع الظلم عن االهل فـي القطـاع                  
ـ       "الجرائم"وطالب الزعارير حماس بالوقف الفوري لكل        وري عـن    في قطاع غزة الصامد، واالفراج الف

فيما طالب قيادات ووجهاء حماس في الضفة والذين يتمتعون بحريـة            .كافة المختطفين دون قيد أو شرط     
 التي تنفذها حماس في غزة،      "لجرائما"ـالعمل والنشاط، بالخروج ببيان واضح تعلن فيه براءتها وادانتها ل         

  .  وافراجها عن كل المختطفين"الجرائم"وتطالب بوقف 
 في مؤتمر صحفي استضافته وكالة رامتان باستوديوهاتها برام اهللا، حماس انهـا أمـام               وحذر الزعارير 

خيارين اما القصاص، أو حظر نشاطاتها في الحياة السياسية الفلسطينية ردا على ممارسة حماس لجرائم               
  .حرب في غزة

  ٣/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   في غزة فتح تدين الحملة األمنية على عائلة حلس بحي الشجاعية .١٢

في غزة،  " فتح" حملة حماس على عائلة حلس وعلى        ، في بيان،  "فتح"حركة  دانت  :  محمد يونس  -رام اهللا   
هذه المجزرة المستمرة وسياسـة العقـاب       "ودعت فصائل العمل الوطني في القطاع إلى وقف ما اسمته           

حفاظـاً علـى الـدم      العودة إلى الصواب والى طريق الوحدة الوطنيـة         "وطالبت حماس بـ    ". الجماعي
ان عدد المعتقلين من اعضاء وانصار الحركة       " فتح"وجاء في بيان    ". الفلسطيني واالبتعاد عن المغامرات   

 . مؤسسة١٥٢ معتقل، إضافة الى دهم ٢٠٠في غزة زاد عن ألف و
  ٣/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  عائلة حلس غالبية أعضائها ينتمون لفتح: تقرير .١٣

وتعـد بـضعة االف     . عائالت في مدينة غزة بعد عائلتي السكيك ومشتهى       تعتبر عائلة حلس ثالثَ أكبرِ ال     
وعلى الرغم من أن انتماءات ابنائها تتوزع       . نسمة وتقطن بشكل اساسي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة        

على اكثر من فصيل فلسطيني، إال أن األغلبية الساحقة منهم ينتمون الى حركة فتح، يتقدمهم احمد حلس                 
كما تبوأ أبناء العائلـة مناصـب       . مين سر الحركة في قطاع غزة، وعضو مجلسها الثوري        ا) ابو ماهر (

قيادية في اجهزة األمن الفلسطينية، حيث أن العميد سليمان حلس كان يشغل منصب قائد قـوات االمـن                  
  .الوطني في قطاع غزة، باالضافة الى تولي مناصب عديدة في اجهزة المخابرات واألمن الوقائي

كـانون  ( االحتكاكات بين حماس وعائلة حلس بعد فوز الحركة في االنتخابات التشريعية في يناير               وبدأت
، إذ حدثت اشتباكات متفرقة بين عناصر القوة التنفيذية التابعة لحكومـة حمـاس وافـراد                ٢٠٠٦) الثاني

  . مسلحين من العائلة
هزة األمن التابعة لحكومة حماس، اسفرت      وقبل ثمانية اشهر وقعت اشتباكات كبيرة بين العائلة وافراد اج         

وجاءت هذه االشتباكات بعـدما اتهمـت الـشرطة         . عن قتل خمسة اشخاص من العائلة وعناصر األمن       
وتم تطويق االشتباكات عبـر وسـاطات قامـت بهـا           . اشخاصا من عائلة حلس باالعتداء على افرادها      

عاد التوتر للـسطح بـين الطـرفين بعـدما          و. التنظيمات الفلسطينية وعائالت كبيرة وشخصيات مستقلة     
رفضت العائلة تسليم االجهزة االمنية عدداً من االشخاص الذين يشتبه في تورطهم بعمليات التفجير التـي   

  .هزت القطاع أخيراً
حكومة حماس تؤكد أنه ال توجد مشكلة لها مع عائلة حلس، بل مع اشخاص يشجعون الفلتان األمني مـن       

 .في حين تؤكد العائلة أن حكومة حماس معنية بضرب العائلةاجل إضعاف هيبتها، 
  ٣/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 
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 برنامج الحكومة الجديدة هو الذي يقرر انضمام العمل إليها: باراك .١٤
في لقائه مع ممثلي منظمة المهاجرين في حزب العمل، في مقر الحزب في تل أبيب، قال إيهود بـاراك                   

كومة تعمل بروح برنامج حزب العمل فإنه يدرس إمكانية االنضمام إلـى            إنه في حال تبين أنه ستشكل ح      
  . لذلكالحكومة، وفي حال تبين أنه يجب التوجه نحو االنتخابات العامة فإنه سيكون مستعداً

٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
 

  تحركات داخل حزب العمل اإلسرائيلي الطاحة قائده باراك: تقرير .١٥
دة السياسيين لحزب العمل، ثاني أكبر األحـزاب االسـرائيلية،          بدأت مجموعة من القا   : نظير مجلي كتب  

تتحرك في حملة إلقالة رئيسه، وزير الدفاع ايهود باراك، وذلك في ضوء نشر نتائج استطالعات الرأي                
وقـال أحـد    . العام التي تشير الى ان الحزب بقيادته يخسر حوالي ثلث قوته ويتحول الى حزب صغير              

 باراك لم ينجح في رفع شعبية الحزب في أي يوم من األيام، منذ عودتـه الـى                  أفراد هذه المجموعة، ان   
عددا  رئاسة الحزب قبل سنة وبضعة شهور، بل ان االستطالعات تجمع على ان الحزب بقيادته سيخسر              

وآخر هذه االستطالعات، الذي نشر في نهاية األسبوع، أشار الـى ان            . من نوابه في أية انتخابات مقبلة     
 نائبا في ما لـو جـرت االنتخابـات          ١٧ – ١٤ نائبا حاليا الى     ١٩ب هذا الحزب سينخفض من      عدد نوا 

اليوم، ويصبح ألول مرة في تاريخه الحزب الثالث في قوته، علما بأنه كـان قائـدا مؤسـسا للحركـة                    
 ).١٩٧٧حتى سنة   (الصهيونية وهو الذي أسس الدولة العبرية وبقي حاكما مطلقا لها اكثر من ربع قرن               

وأضاف هذا النائب انه يتفهم الجمهور االسرائيلي في انفضاضه عن حزب العمل، فهو ببساطة ال يـرى                 
. نحن في القضايا االقتصادية ابتعدنا عن القيم االجتماعية واالشتراكية الديمقراطية         «: شيئا من هذا الحزب   

وفي العمـل الحزبـي     . كود وأقرب الى اللي   "كديما"ونحن في القضايا السياسية أصبحنا على يمين حزب         
والسياسي نرى باراك يتنقل من موقف غامض الى موقف أكثر غموضة، ونجده يكثر مـن المنـاورات                 

وعلى الصعيد الداخلي ما زال يعمل بشكل انفرادي ويجعل من الخالفـات خـصومات              . واللف والدوران 
نه في نظر الناس يبدو متآمرا      عمليا ال يوجد لنا قائد حقيقي ذو وضوح رؤية ومسؤولية، بل ا           . وعداوات

  ."أبدي
نحن نعرف من يقف وراء هذا النشر في حزب         : وتصدى رجاالت باراك الى هذه االتهامات وقال أحدهم       

ال يعرفون شيئا عما يدور في الواقع وال يفهمـون          . انهم بضعة أفراد على هامش الحياة الحزبية      . العمل
لعمل سيكون حزبا أساسيا في الحكومة القادمـة، وقـد          حزب ا ": وأضاف آخر . استراتيجية ايهود باراك  

  ."يكون لها قائد
٣/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط   

  
 ستصادق اليوم على المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حزب اهللا" إسرائيل" .١٦

قالت مصادر إسرائيلية، إن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، سيطرح على الحكومة في جلستها األسبوعية              
حد قائمة تشمل أسماء خمسة أسرى فلسطينيين، للمصادقة عليها، وإنهاء المرحلـة الثانيـة مـن                يوم األ ال

 بموجبها جثتي أسـيريها وأطلقـت سـراح األسـرى           "إسرائيل"صفقة التبادل مع حزب اهللا التي تسلمت        
 "يلإسـرائ " شهيد سقطوا في عمليات ضد       ٢٠٠اللبنانيين الخمسة، بمن فيهم سمير القنطار، ورفات نحو         

  .خالل العقود الماضية
٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
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  شاب فلسطيني يتمكن من الدخول إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية والهرب دون أذى .١٧
 دخل إلى قاعدة فرقة غور األردن العسكرية وتمكن من جمـع             فلسطينياً قالت مصادر إسرائيلية إن شاباً    

وأضافت المصادر أن دخول الشاب إلى  .رهمعدات بهدف السرقة إال أنه هرب دون أذى حال انكشاف أم
القاعدة دون أن يتم الكشف عنه أثار قلقا لدى قيادة الجيش، وشرع الجيش بالتحقيق كيف تمكن الشاب من                  

 .الدخول والتجول بين عدة مبان وجمع معدات لسرقتها دون الكشف عنه وتمكنه بعد ذلك من الهرب
٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب  

  
  ف السالم على كافة المساراتنتنياهو يعد خطة الستئنا .١٨

 كشفت مصادر مقربة من زعيم المعارضة االسرائيلية رئـيس حـزب الليكـود              :عبد الجبار أبو غربية   
الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه يعكف مع مستشاريه على إعداد خطة سياسية لبحث عملية الـسالم علـى                 

 خلفا  "سرائيلإ"ـ الذي بات واثقا من قيادته ل      وأضافت المصادر ان الليكود برئاسة نتنياهو     . كافة المسارات 
ألولمرت، يرغب في نقل رسالة مزدوجة إلى الرأي العام االسرائيلي وإلى األطراف الدولية بأن قطـار                

وقالت المصادر ان نتنياهو أكد خالل لقاءات مغلقـة         . السالم لن يتوقف وسيستمر ولكن على اسس جديدة       
بية رغبته مستقبال في تشكيل حكومة مريحة، وال يـستبعد اشـراك            مع بعض الجهات الدبلوماسية األجن    

ونقلت المصادر عن   . دارة االتصاالت السياسية  إحزب العمل وحزب كاديما في االئتالف القادم من أجل          
ساس ألي اتفاقيات سالم وتحديدا مع الفلسطينيين يجـب ان          أحد مستشاريه أن زعيم الليكود يرى بأن األ       

 ال يتجـزأ مـن      رات اقتصادية ايجابية، وان يكون االفق االقتصادي االيجابي جزءاً        تكون ممزوجة بتطو  
 .الحل السياسي وخلق تعاون اقتصادي متطور مع الفلسطينيين

٣/٨/٢٠٠٨عكاظ   
  
  استنفار إسرائيلي فـي مستوطنات غالف غزة .١٩

لحمراء الطبية رفعت    ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس أن مؤسسة نجمة داوود ا          -)د ب أ  (تل أبيب   
ولم تشر اإلذاعة إلى سبب إعـالن هـذه          .حالة التأهب في المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة       

 في قطاع غزة    "إسرائيل"الحالة التي تأتي في ظل استمرار سريان اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية و            
  . حزيران الماضي١٩منذ 

٣/٨/٢٠٠٨الراي األردنية   
  
  ؤسسات حقوقية تحذر من التدهور في األراضي الفلسطينية بسبب الخالفات الداخلية م .٢٠

مـس مـن    أحذرت مؤسسات حقوق االنسان العاملة في االراضي الفلـسطينية          :  محمد يونس  -رام اهللا   
، وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبـارين      . تواصل التدهور ووصوله الى مراحل خطيرة على المجتمع       

  فاضـحاً  ت التي تحدث في قطاع غزة والضفة والتصريحات التي تواكبها، تـشكل خرقـاً             االجراءا"ن  إ
ن تصريحات مشير المصري    موضحاً إ ضاف  أو. " لنزوع خطير النتهاك القانون    لحقوق االنسان وتكريساً  

مكان استخدام عقوبة االعدام، وتصريحات سامي ابو زهري عن اعتقال قادة فتح، تصل الـى حـد                 إعن  
مؤسسة السلطة في الضفة بتولي مـسؤولياتها فـي حمايـة           الطالبت  في المقابل   و. نون الدولي خرق القا 

  .المواطنين ومنع اختطافهم والتعرض لهم
  ٣/٨/٢٠٠٨الحياة 
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 االحتالل يسعى إلقامة مثلث استيطاني شرق القدس  .٢١
سـلطات االحـتالل     أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبد القادر أمس أن              :وام

مثلث استيطاني جنوب شرق القدس المحتلة يضم األراضي الواقعة بين بلدة السواحرة حتى              تسعى إلقامة 
شدد على أهمية التصدي لهذا المخطـط الجديـد         قد  و. قرية جبع وصوال إلى مشارف البحر الميت شرقاً       

  .رة عن ابتالع المزيد من أراضيهم من ان المواطنين لن يسكتوا هذه المومواجهته بكل الوسائل، محذراً
  ٣/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  مستوطنون يهاجمون عرساً في الخليل ويلقون بطفل من سطح منزله .٢٢

هاجم مستوطنون حفلة عرس قرب مستوطنة كريات اربع في مدينة الخليل في الـضفة الغربيـة                : لندن
فلـسطيني  نفسه، القى مستوطنون فتى     في الوقت    و .صابتين في صفوف المواطنين   إمس وأوقعوا   أعصر  

، دى الى اصابته بكـسر فـي ظهـره        أمن فوق سطح منزل قرب المستوطنة المذكورة، ما         )  عاما ١٥(
جددت النائب عن كتلة فتح البرلمانية سـحر القواسـمي إدانتهـا            من جهتها   و .ووصفت حالته بالخطيرة  

محافظة الخليل، مؤكدة ضرورة رفع شكوى      الشديدة للممارسات التعسفية للمستوطنين ضد المواطنين في        
  . وعلى ممارسات مستوطنيها والمضايقات التي يقومون بها"إسرائيل"ضد 

  ٣/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
 اعتداء مستوطنين عليهاإصابة طفلة فلسطينية بجراح خطيرة جراء  .٢٣

شـق  أصيبت طفلة فلسطينية بجراح خطيرة في رأسها جراء تعرض سيارة كانت تقودهـا والـدتها للر               
بالحجارة من قبل مجموعة مستوطنين قرب مستوطنة يتسهار القريبة من مدينة نـابلس والمقامـة علـى          

زعمت قوات االحتالل أنها بدأت بعمليات تمشيط و. األم بجراح طفيفةفيما أصيبت  ،أراضي قرية بورين
  .لضبط سيارة شوهدت تغادر المكان

  ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  األغوار الشماليةمنطقة  في  دونما٣٧ًقوات االحتالل تصادر  .٢٤
 في منطقة األغوار الشمالية، تعـود ملكيتهـا إلـى            دونماً ٣٧مس،  أصادرت قوات االحتالل،    : طوباس

حسب ادعـاءات   ،  ، من تلك المنطقة   "ارهابية"الستخدامها ألغراض عسكرية، ومنع عمليات      فلسطينيين،  
  .االحتالل

 ٣/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  بأزمة حقيقية ناجمة عن نقص السيولة النقديةتمر السلطة : فلسطينيوزير التخطيط ال .٢٥

، الوضع المالي الذي     في حكومة تسيير األعمال    وصف الدكتور سمير عبد اهللا وزير التخطيط       :حامد جاد 
تمر به السلطة باألزمة الحقيقية الناجمة عن نقص السيولة النقدية، إثر الفجوة القائمة بين قيمة تعهـدات                 

 إال  .حين المخصصة لدعم خزينة السلطة وقيمة التعهدات الموجهة لدعم المشاريع والعملية التنمويـة            المان
أكد أن الحكومة تعمل حالياً على تغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وصرفها فـي الموعـد                 أنه  

وأشار إلى أن الحكومة بصدد استالم مساعدة مالية من دولـة           . المحدد خالل األسبوع األول من كل شهر      
 مليون دوالر كان    ٣٠ مليون دوالر، كما يجري اإلعداد حالياً لرفد خزينة السلطة بمبلغ            ٨٠الكويت بقيمة   

  .رئيس الوزراء البريطاني التزم بتحويلها خالل زيارته األخيرة
  ٣/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  لجنة الحريات في جبهة العمل اإلسالمي تطلب زيارة الجندي الدقامسة .٢٦
طلبت لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان في حزب جبهة العمـل اإلسـالمي             :  فرح عطيات  -عمان  
ة الجندي أحمد الدقامسة في سجن سواقة، وخمسة من أعضاء الحزب في سجن الجويـدة متهمـين                 زيار
 على خلفية قتله عددا مـن  ١٩٩٧يذكر أن الجندي الدقامسة محكوم منذ العام   ".االنتماء لحركة حماس  "بـ

ساً في شهر   اإلسرائيليات كن في رحلة عند الحدود األردنية اإلسرائيلية، حيث قتل منهن سبعاً وجرح خم             
  .مارس من نفس العام/ آذار

  ٣/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  خط االتصال مع فلسطين بداية تحسين حياة الفلسطينيين في لبنان : باسيل .٢٧

جدد وزير االتصاالت جبران باسيل خالل احتفال تدشين الخط الدولي المباشـر بـين لبنـان                :  بيروت
هذه الخطوة، متمنيا استكمال األمـر فـي كـل وسـائل     التأكيد على أهمية    ” ٩٧٠“وفلسطين عبر الرمز    

بداية في مجال االتصاالت وبداية لخطوات كثيـرة لتحـسين ظـروف            “االتصال وأن تكون هذه الخطوة      
الحياة للفلسطينيين المقيمين في لبنان كضيوف وأحباء أعزاء، ونتمنى لهم العودة السريعة الـى وطـنهم                

  .”حيث مكان اقامتهم الطبيعي
ه، رأى وزير االتصاالت الفلسطيني محمد حسونة أن هذا اإلجـراء يخـدم الـشعبين، ويمكّـن                 من جهت 

الفلسطينيين المقيمين في لبنان من االتصال مع ذويهم وأقاربهم في فلسطين، لدعم عالقاتهم مع بعـضهم                
نية ودشن رئيس وزراء حكومة تصريف األعمـال الفلـسطي         .بعضاً وللتأكيد على عدم التوطين في لبنان      

سالم فياض، أمس، أول اتصال هاتفي بين لبنان واألراضي الفلسطينية، بعد استقباله من مكتبه فـي رام                 
وأجرى االتصال مع فياض ممثل منظمة التحرير الفلـسطينية          .اهللا أول مكالمة هاتفية مباشرة من بيروت      

  .في لبنان عباس زكي
 ٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  

  
  "البعض يطرح تهجير الفلسطينيين":  مسودة البيان الوزاريفي تعليقه علىجنبالط  .٢٨

وكـشف جنـبالط أن     ،  النائب وليد جنبالط على مسودة البيان الوزاري      " اللقاء الديموقراطي "رئيس  علق  
، "البعض ليس من فريقنا طبعاً، كان يريد لو استطاع أن يلحظ في البيان تهجير الفلسطينيين مـن لبنـان                  "

جود الفلسطينيين، وإعطائهم حقهم الشرعي في الحقوق المدنية، ومعالجـة الـسالح            احترام و "ودعا إلى   
خارج المخيمات معالجة صحيحة تحت إمرة الدولة، والحقاً نبني االستراتيجية الدفاعية أو الخطة الدفاعية              

  (..)".التي اتفقنا عليها والتي لحظها البيان الوزاري وخطاب القسم
  ٣/٨/٢٠٠٨المستقبل 

 
   لحقن الدماء في غزة  مكثفة مع قيادات حماس وفتح ت مصريةاتصاال .٢٩

الحتواء االحداث في '' فتح''و'' حماس''أجرت مصر اتصاالت مكثفة أمس مع قيادات حركتي : القاهرة
وقال مصدر مسؤول ان االتصاالت تهدف إلى حقن الدماء الفلسطينية بعد تصاعد . قطاع غزة

والتي '' حماس''س والشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بزعامة االشتباكات العنيفة بين عائلة حل
  .أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

  ٣/٨/٢٠٠٨االتحاد االماراتية 
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 األمن المصري يدمر نفقا لتهريب السلع على الحدود مع غزة .٣٠
من صباح قالت مصادر أمنية مصرية ان أجهزة االمن بشمال سيناء عثرت في وقت مبكر : ألفت حداد

واشارت الى ان النفق كان يستخدم في تهريب . يوم السبت على نفق جديد على الحدود بين مصر وغزة
وتابع ان اجهزة االمن صادرت كميات السجائر والوقود التي كانت داخل النفق وقامت  .الوقود والسجائر

 . بتدميره صباح يوم السبت لمنع استخدامه مرة اخرى
 ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  بعدم االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على القدس ثة أحزاب إسبانية تطالب الحكومةثال .٣١

قدمت المجموعات البرلمانية لثالثة أحزاب أسبانية من منطقة الباسك اقتراحاً في البرلمان تحث             : )د ب ا  (
ـ              ا منطقـة   فيه الحكومة على عدم االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على منطقة القدس الـشرقية واعتباره

" الخضر"و" اليسار المتحد "و" اليسار الجمهوري القطالونى  "وناشدت األحزاب الباسكية     ". محتلة"فلسطينية  
من جانب إسرائيل في اتفاقات     " محتلة"الشيوعي حكومة مدريد أن تعتبر القطاع الشرقي من القدس أرضاً           

ي ينفذها االتحاد األوروبي في إسرائيل، وتـم        التعاون الثنائي الموقعة مع إسبانيا والمعاهدات التجارية الت       
 .التأكيد في الطلب على أن هناك التزاماً دولياً باالعتراف بسيادة الفلسطينيين على ذلك الجزء من المدينة               

، ٢٠٠٩وذكرت المجموعات البرلمانية أن القدس الشرقية ستمثل العاصمة الثقافية للعالم العربي في عام              
االسبانية بأن تؤيد هذا الحدث وتحوله إلى سياسة تعاون واضعة إياه فـي قائمـة               ولهذا تطالب الحكومة    

  . أولوياتها
أو أحد المراكز الثقافية االسبانية في القدس الـشرقية أو          " ثيربانتس"وطالبت األحزاب بافتتاح فرع لمعهد      

لتي دخلت حيز التنفيـذ     في رام اهللا لتوثيق الروابط مع الجاليات الفلسطينية والعربية وهي المشروعات ا           
السياسة "وأدانت الكيانات السياسية االسبانية الثالثة      . من جانب دول باالتحاد األوروبي مثل ألمانيا وفرنسا       

 . التي تنتهجها إسرائيل في القدس" التوسعية
 ٣/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  لتزامها بإعمار المخيم واألونروا تجدد ا.. "الباردنهر "مسؤول بريطاني يتفقد مسار إعمار  .٣٢

فـي بيـان    ) األونروا(أفادت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فى الشرق األدنى            
امس أن الدبلوماسي الرفيع المستوى من مكتب الكومنولث والعالقات الخارجيـة البريطانيـة بنجـامين               

والتقى . ونروا ومن السفارة البريطانية في بيروت     سيوول، زار شمال لبنان يرافقه كبار الموظفين من األ        
سيوول لجنة إعادة إعمار مخيم نهر البارد، واستمع الى شرح حول األنشطة القائمة والتقـدم الـذي تـم                   

في بيانها التزامها والمجتمع الدولي اعادة اعمار المخيم اذ تم التعهـد حتـى              " األونروا"وجددت   .إحرازه
وأوضحت ان بعض هذه التعهدات بدأت تصل اليها، اال أنها           . إلعادة اإلعمار   مليون دوالر مطلوبة   ٤٤٥

 .تنتظر وصول أخبار من المانحين العرب
  ٣/٨/٢٠٠٨المستقبل 

  
   بليون دوالر تحويالت مهاجري الدول النامية الى أوطانهم٢٥١ .٣٣

حولة عبـر القنـوات     بلغ حجم تحويالت العمال المغتربين، التي تشمل المبالغ الم        :  محمد خالد  -واشنطن  
 بليون دوالر السنة الماضية، وفقاً للبنك الدولي، مسجلة زيادة بنسبة           ٢٥١الرسمية فقط، إلى الدول النامية      

تحويالت تشكّل أكبـر     هذه ال  والحظ خبير الهجرة في البنك، ديليب راتا، أن          .٢٠٠٦مقارنة بعام   % ١١
وتضاهي في قيمتهـا الحقيقيـة حـصيلة المـساعدات          مصادر التمويل الخارجية المتوافرة للدول النامية       

من الرصيد االجمالي   % ٧٥ تلقتالدول   يشار إلى أن هذه      .االنمائية، المعروفة باسم المساعدات الرسمية    
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من سكان العالم الذين يقـدر      )  بليون نسمة  ٥,٥(% ٨٥للتحويالت العالمية السنة الماضية، وهي تحتضن       
ـ    إلـى أن الـدول الخليجيـة ودوالً          البنك الدولي في هذا الصدد،     ولفت . بليون نسمة  ٦,٦عددهم بنحو ب

 إلى عدد الـسكان إلـى       تهمعربية أخرى تنفرد بأعلى مستويات استضافة للعمال المغتربين، إذ تصل نسب          
فـي األردن   % ٣٩فـي البحـرين و    % ٤١في الكويت و  % ٦٢في االمارات و  % ٧١في قطر و  % ٧٨
  .في عمان% ٢٤في السعودية و% ٢٦و

  ٣/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  !!ال فتح وال حماس  .٣٤
  صالح القالب

ألن هناك محاوالت إلعادة خلط األلوان، ربما مقصودة وربما غير مقصودة، وألن هناك من يسعى 
إلسقاط رغباته على الواقع بما يتالءم مع هذه الرغبات، فإنه البد مــن توضيح مسألة هي واضحة 

ة وهي مسألة الموقف من حركة فتح وحركة حماس باألساس وقد جرى إيضاحها أكثر من مر
وصراعهما اإللغائي الذي يتكىء على تحالفات وإمتدادات إقليمية لها طبيعة اإلمتدادات اإلقليمية التي 
أججت وتؤجج الصراع المحتدم في لبنان والذي رغم ترقيعات الدوحة إال أنه ما يزال مفتوحاً على شتى 

  : اإلحتماالت
ق األفراد واألحزاب اإلنحياز الى هذا الطرف أو ذاك أي إما لـ فتح أو لـ حماس في ن من حإ: أوالً

هذا الصراع اإللغائي المستمر والمتواصل وبأشكال مختلفة منذ أكثرمن عشرين عاماً والى ان وصل الى 
الفلسطيني الحرب المكشوفة الدائرة اآلن، أما الدولة األردنية، كدولة، فإنها ال تنحاز إالَّ الى الحق 
  .والمصلحة الفلسطينية وقبل ذلك الى مصالحها الوطنية والى إستقرارها وأمنها ومستقبل شعبها

ألن العرب كلهم، كلهم بدون إستثناء وال دولة واحدة، يعترفون ومعهم العالم كله بمنظمة التحرير : ثانياً
، ممثالً ١٩٦٨لمقاومة في العام هي، منذ ان سيطرت عليها تنظيمات ا.. الفلسطينية، التي ما تزال هي

شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني فإنه ال يمكن ان ينفرد األردن بموقف جديد ومستجد وال يمكن ان 
يتخلى عن هذا اإلعتراف وعن هذا الدعم مادام ان هذه المنظمة ما تزال قائمة ومادام أنها هي التي تمثل 

من خالل السلطة الوطنية القائمة الممثلة برئيسها المنتخب شعبها وهي المخولة بمواصلة عملية السالم 
محمود عباس الذي هو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه المنظمة أيضاً والذي لم تقل حتى حركة حماس حتى 

  .اآلن أنه فقد صفته بإعتباره رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب
ة حماس فاألردن ينحاز الى الخط السياسي ال يوجد إنحياز أردني الى جانب حركة فتح ضد حرك: ثالثاً

الذي يتالءم مع توجهاته والذي يخدم مصالحه الوطنية، القريبة والبعيدة، وهذا الخط هو خط عملية 
ن مبادرة أ والمعروف ،السالم التي تخوض غمار معركتها اآلن السلطة الوطنية كذراع لمنظمة التحرير

الشهيرة ما تزال هي المعتمدة إلنهاء الصراع في الشرق األوسط السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت 
  .رغم تلكؤ اإلسرائيليين ومماطالتهم وأالعيبهم ومناوراتهم

إن األردن عندما إتخذ الموقف الذي إتخذه في نهايات القرن الماضي تجاه حركة حماس، الذي ما : رابعاً
ه لم تتغير، فإنه لم يقم بما قام به إنتصاراً لحركة يزال مستمراً حتى اآلن ألن حيثياته ودوافعه ومبررات

فتح وال إنحيازاً لمنظمة التحرير بل ألن هذه الحركة متحالفة مع إيران ومع بعض األطراف اإلقليمية 
األخرى قد أستغلت إحتضانها في عمان وأخذت تتدخل في الشؤون الداخلية األردنية ليس لحساب 

ن هذا التدخل قد إتخذ أشكاالً أ هذه األطراف اإلقليمية واألخطر ومصلحة فلسطين بل لحساب ومصلحة
أمنية في هيئة إنشاء خاليا سرية مسلحة داخل تنظيم من المفترض أنه تنظيم أردني وفي هيئة تهريب 

  .أسلحة من الخارج وتخزينها داخل األراضي األردنية
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د القيام بإنقالب عسكري وإقامة دولة لى العبث بالساحة الفلسطينية حتى حدوإعندما تلجأ حركة حماس 
في غزة، مرتبطة بالولي الفقيه في إيران، وتواصل التهديد بمدها الى الضفة الغربية وبقوة السالح أيضاً 

ن يقف األدرن ضد هذا كله وذلك تحت وطأة الحرص على أمنه الوطني وتفادياً أفإنه أمر طبيعي 
قة المحاددة الضفة الغربية والتي يشكل أي عدم إستقرار أمني إلندالع حرب أهلية فلسطينية في هذه المنط

  .فيها تهديداً لألوضاع األمنية في المملكة األردنية الهاشمية
ن يعيد األردن النظر بمواقفه هذه اآلنفة الذكر تجاه الوضع أولهذا كله فإن الذين يروجون لضرورة 

يركب حصان المزايدات في فترة لشدة تداخالتها ن أالفلسطيني يريدون، وإن بنوايا حسنة، لهذا البلد 
ن أثم وعلى أصحاب وجهة النظر هذه .. وصعوبتها ودقتها سيشكل أي خطأ في حساباتها كارثة الكوارث

إن هذا .. يدركوا معنى تخلي سوريا عن حماس ولو شكلياً وإحتضان محمود عباس ولو شكلياً أيضاً
لى نقل إكيدة خلفيات هذا الموقف السوري، يريدون دفع األردن ن هؤالء، الذين يعرفون معرفة أأمعنـاه 

لى الكتف اآلخر ضد مصالحه الوطنية وضد توجهات العرب كلهم والعالم بأسره في إالبندقية من كتف 
وهنا فإن هذا لحسن الحظ لن يحدث إطالقاً فالمملكة األردنية الهاشمية دولة بالغة وعاقلة .. الوقت الخطأ

حدد سياساتها ومواقفها بأناة وتمهل وعلى أساس مصالحها وهي ليست من الدول البهلوانية وراشدة وهي ت
  . التي تمسي على شيء وتصبح على شيء آخر

 ٣/٨/٢٠٠٨الراي األردنية 
  
   اقتصادي أم تمويل أوروبي لدوام االحتالل؟سالم .٣٥

  بالل الحسن
 الذي وقف خطيبا في الكنيست كان غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني، هو الضيف الرابع

سبقه إلى ذلك الرئيس األميركي، والرئيس الفرنسي، . االسرائيلي، في الذكرى الستين لتأسيس الدولة
  .مانية، وتباروا جميعا في تقديم الدعم السياسي واألمني للكيان الصهيونيلوالمستشارة األ

لغربي، بضرورة اإلعالن عن هذا الدعم وبغض النظر عن األسباب الكامنة وراء اإلحساس األميركي وا
، والذي ينطلق من قلق إسرائيلي وصهيوني أوال على مستقبل هذا الكيان، المهدد باألفول "إسرائيل"ـل

حسب قولهم، إال أن زيارة المسؤول البريطاني والموقف الذي عبر عنه، يستحق وقفة خاصة، بسبب 
السالم "ثناء الزيارة، يمكن تلخيصها بشعار واحد طبيعة الموقف بالذات، فزيارة براون ومواقفه أ

  ."االقتصادي
نعني بذلك أيضا دولة ذات مقومات .. عندما نتحدث عن دولة فلسطينية ":قال براون شارحا موقفه

اقتصادية، وسوف أستمر في تشجيع التركيز بشكل خاص على االقتصاد، وقد أعددت حتى قبل أن أصبح 
وهذه جهود يمكن البدء بها اآلن، وبذلك يمكننا ..  اقتصادية ألجل السالمرئيسا للوزراء، خريطة طريق

  ."أن نحسن الجو العام أمام التطور السياسي
  : وقد بادر براون فورا إلى وضع تصوره االقتصادي هذا موضع التطبيق، فأعلن عن

  ).الرواتبلدفع ( مليون دوالر إضافية كدعم مباشر لموازنة السلطة الفلسطينية ٣٠ـ تقديم ١
المعطلة بسبب الحواجز ( مليون دوالر إضافية لدعم خطة التنمية االقتصادية الفلسطينية ٣٠ـ تقديم ٢

  ).ومنع التنقل
ـ أعلن رغبة بريطانيا في إنشاء مؤسسة مالية تقدم قروضا للفلسطينيين من أجل شراء منازلهم، وقال ٣

  . ألف منزل٣٠ظيفة مع بناء حوالي  ألف و٥٠إن إنشاء هذه المؤسسة سيسمح بإيجاد حوالي 
 ـ أعلن عن رغبته في استضافة مؤتمر لالستثمار في لندن، على غرار مؤتمر بيت لحم الذي عقد ٤

  .بمبادرة فلسطينية قبل أشهر، وكمتابعة لمؤتمر لندن الخاص بالدول المانحة
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بة، وهو لقاء يحمل داللة التقى براون في القدس، وخارج إطار لقاءاته الرسمية، مع الدكتور سري نسي
خاصة، لكون سري نسيبة من دعاة التفاوض واالعتدال، وله مواقف علنية في هذا االتجاه أثارت ضده 

ومن المنطقي جدا أن يكون براون قد شرح لنسيبة في هذا اللقاء نظريته . انتقادات فلسطينية كثيرة
ولكن رد فعل . ها كما فعل قادة السلطة الفلسطينيةاالقتصادية من أجل السالم، متوقعا الثناء عليها ومباركت

الدكتور نسيبة كان مفاجئا ومميزا، وطرح بدوره مسألة سياسية فلسطينية ذات أهمية خاصة، عنوانها 
وقد . األساسي رفض الخطة االقتصادية، ورفض كل منهج الدول المانحة في دعم السلطة الفلسطينية

نائيا بينه وبين براون، بل تعمد أن يعقد مؤتمرا صحافيا في القدس، حرص نسيبة أن ال يبقى هذا الرأي ث
األموال األوروبية واألميركية تدعم االحتالل اإلسرائيلي، حيث اعتبر أن . أعلن فيه رأيه بصراحة

وصف نسيبة . ، وتشجع الفساد في صلب السلطة الفلسطينية"إسرائيل"ـوتحافظ على تبعية الفلسطينيين ل
إن : وختم حديثه قائال. نها آلية خطرة ومن شأنها دفع اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى الجمودالمساعدات بأ

وما لم يقله نسيبة هنا، .. هذه المساعدات يجب أن تواكبها مفاوضات جدية ونهاية لالحتالل اإلسرائيلي
إلسرائيلي قائما من دون إنه ما دامت المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية غير جدية، وما دام االحتالل ا

  .نهاية، فإن المساعدات تصبح ألية لتكريس االحتالل واستمراره
وهذا الرأي الذي أعلنه الدكتور سري نسيبه مهم بحد ذاته، وهو مهم أكثر ألنه يصدر عنه بالذات، فهو 

 ولو رجل سالم، وهو رجل تفاوض، حتى أن براون أصر على لقائه بينما رفض مثال زيارة قطاع غزة،
  .من أجل االطالع على أوضاعه االقتصادية الصعبة وغير العادية وغير اإلنسانية

هذا الرأي الذي عبر عنه نسيبه ليس جديدا فلسطينيا، فمنذ أشهر طويلة، تضج الساحة الفلسطينية 
بكتابات ونقاشات تركز على فشل عملية التفاوض، وتصل إلى حد القول بفشل ) واإلسرائيلية أيضا(

 "إسرائيل"وهناك من يشرح بالوقائع واألسانيد أن طريقة التفاوض اإلسرائيلية تثبت أن . وع الدولتينمشر
إعالن : وتطرح هذه المناقشات احتماالت وخيارات أبرزها. ال تريد من حيث المبدأ قيام دولة فلسطينية

أو مع . اقع دولة ثنائية القوميةاالستعداد للتعامل مع و. العودة إلى المقاومة المسلحة الشاملة. حل السلطة
ويتضمن طرح هذا االحتمال إقرارا بفشل المشروع الوطني الفلسطيني، والحاجة إلى . واقع دولة لشعبين

وتسيطر هذه المناقشات حتى على عملية اإلعداد . حوار فلسطيني معمق حول المشروع الفلسطيني البديل
حد القول باستحالة عقد مثل هذا المؤتمر، أو إلى حد لمؤتمر حركة فتح، وتتسع الخالفات حولها إلى 

القول بأن بعض القادة الكبار في السلطة ال يريدون عقد هذا المؤتمر، ألنهم ال يريدون أصال إحياء الدور 
  .النضالي لحركة فتح

 وكأنها في هذا السياق، يمكن القول بأن هذه المناقشات المكثفة، تأتي كعملية نقد للمفاوضات والمفاوضين،
، ولكن هذه التوصيفات ال تنطبق على )مع أن ذلك ليس صحيحا(تعبر عن رأي المعترضين والمنتقدين 

الدكتور سري نسيبة وال على موقفه الحديد هذا، إنه ينتقد إن صح التعبير، من داخل المؤسسة، ومن 
  . ومن هنا أهمية موقفه.داخل منطق التفاوض، ومن داخل موقف االعتدال، بل واالعتدال الشديد أحيانا

لقد كان اتفاق اوسلو حسب الفهم الفلسطيني له، . إن جذر هذه المواضيع كلها يعود إلى اتفاق اوسلو
يتم ) حل دائم(مرحلة انتقالية، يتم أثناءها إنشاء حكم ذاتي، ثم يتطور إلى دولة، استنادا إلى اتفاق سياسي 

مبادرات الدول المانحة لتمويل سلطة الحكم الذاتي، وجرى الترحيب في سياق هذه العملية ب. إنجازه
ولكن الذي حصل على أرض . باعتبار أن هذا التمويل سيساعد في بناء األجهزة الالزمة للدولة المنشودة

سابقا (، وفشلت مفاوضات إنشاء الدولة الفلسطينية )جزئيا(الواقع كان جزئيا ومبتسرا، قام الحكم الذاتي 
وحين . ، ولم يبق من هذا المشروع سوى مساعدات الدول المانحة)أيام محمود عباسأيام عرفات والحقا 

تقلص المشروع إلى هذا الحد أصبحت صورة الوضع غريبة وعجيبة، بل وفريدة من نوعها في التاريخ، 
فاالستقالل الفلسطيني لم يتحقق، واالحتالل اإلسرائيلي قائم ومتصل، ودولة االحتالل معفية من 

. ت يتحملها االحتالل حسب القانون الدولي، وهناك دول مانحة تتولى تمويل االحتالل بالنيابةمسؤوليا
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، ونشأت في قلب ذلك نظرية السالم االقتصادي التي طرحها "إسرائيل"ـونشأ عن ذلك وضع مريح ل
قتصاد، وكأن هذه النظرية تقول ما دامت المفاوضات السياسية لم تنجح فلنركز على اال. غوردون براون

وحين تنشأ بعد سنوات، تقصر أو تطول، مصالح اقتصادية مشتركة، يمكن البناء عليها لبلورة حل 
لقد كانت التسوية السياسية المدخل لبناء دولة فلسطينية، أما اآلن فهناك من يطرح االقتصاد . سياسي

  .بديال للتسوية السياسية
، بأن إبعادهم عن لعب دور سياسي في التسوية ليس "يلإسرائ"لقد تم إقناع األوروبيين، من قبل أميركا و

وهو بالتأكيد دور لم . أمرا سيئا، وحين فشل الحل السياسي أصبح األوروبيون ممولين لدوام االحتالل
  . وهو دور يجب أن ينتهي. يختاروه، ولكن المؤسف أنهم أصبحوا اآلن منظرين له

وحين يصل صوت من نوع صوت سري نسيبة . بذلكالدكتور نسيبة فعل حسنا حين رفع صوته مطالبا 
  .إلى هذا الموقع، فإن على الكثيرين أن يفكروا، وأن يعيدوا النظر في تقييمهم لما فعلوه، ولما قد يفعلونه

  ٣/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  

     تتبدل الوجوه والحال واحد  .٣٦
  علي الصفدي

أن يحدث ذلك أي تغير أو تبدل أو تعـديل فـي            تتبدل وجوه القيادات اإلسرائيلية بين الحين واآلخر دون         
النهج الصهيوني للدولة العبرية التي تسعى عبر كل قياداتها إلى تثبيت احتاللها للضفة الغربية ورفـضها                
التخلي عن القدس الشرقية وتكثيف أنشطتها االستيطانية فيها وفي أنحاء األراضي المحتلـة، ومواصـلة               

طينيين وتقطيع أوصال وطنهم عبر الجدار العنصري العازل على مـرأى           التضييق على المواطنين الفلس   
إلى رئيس حكومة لتصريف األعمال تمهيـداً       ) ايهود أولمرت (ومسمع العالم أجمع، فسواء بقي أم تحول        

 بسبب تورطه في ست قضايا فساد كانت أخطرها تلقيه مئـات            "إسرائيل"لتنحيته عن الحياة السياسية في      
 العميلـة   -، أو فازت وزيرة خارجيته      )موريس تالنسكي ( من رجل األعمال األمريكي      آالف الدوالرات 

بزعامة حزب كاديما ورئاسة الحكومة االئتالفية الجديـدة، أو تغلـب           ) تسيبي ليفني (السابقة في الموساد    
 عليها وزير الحرب السابق ورئيس أركان جيش االحتالل السابق المعروف بتطرفه وصرامته واستخدامه            

، فإن الحال التفاوضي مـع الفلـسطينيين        )شاؤول موفاز (ألساليب العنف في سحق االنتفاضة الفلسطينية       
سيبقى واحداً، ولن يتعدى نطاق الشكلية اإلرضائية إلدارة بوش التي فقدت قدرتها على التأثير المباشـر                

لتي يتبناها المجتمع الـدولي     مع اقتراب انتهاء عهدها، وسيبقى الطريق مسدوداً أمام التسوية المطروحة ا          
 "إسـرائيل "واللجنة الرباعية الدولية القائمة على حل الدولتين نظرياً ودون أي دفع عملي لتنفيـذها، ألن                

وتحت أي قيادة من قيادات كاديما أو في حال سقوط حزب كاديما وتمكّن المعارضة من إجراء انتخابات                 
، ستواصـل   )بنيامين نتنيـاهو  (المتشدد المعارض ألية تسوية     نيابية وفوز الليكود فيها برئاسة الصهيوني       

رفضها القاطع والعملي للتوصل إلى حل الدولتين المتجاورتين علـى أرض فلـسطين، وإقامـة دولـة                 
فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي وديمغرافي قابلة للحياة واالستمرار، وقد مهـدت للقـضاء علـى                

منفصلة بعضها عن بعض    ) معازل( بتقسيم الضفة الغربية إلى بانتستونات       إمكانية إنشاء الدولة الفلسطينية   
بواسطة جدار الفصل والمستوطنات المكثفة والحواجز العسكرية التي تزيد عن ستمائة حاجز، مما سيبقي              
الوضع التفاوضي يراوح مكانه ويدور في حلقة مفرغة رغم التفاؤالت الالمنطقية التـي يبـديها بعـض                 

 برئيس حكومتها أولمرت تهرباً منها من دفع ما عليها من           "إسرائيل"لقد ضحت    .لفلسطينيينالمفاوضين ا 
استحقاقات التسوية واستغلت تورطه في الفساد المالي إلجباره على االستقالة والتي وصفها مدير مشروع              

 عمليـة   بأنها قد تكون المسمار األخير فـي نعـش        ) ديفيد ماكوفسكي (الشرق األوسط في معهد واشنطن      
السالم وقد تقضي على فرص االتفاق مع الفلسطينيين، وستجبر ليفني على التحول إلى اليميني لمواجهـة                
وزير النقل شاؤول موفاز المعروف بقربه من الخط الليكودي في حزب كاديما بغية الفوز عليه، وقالـت                 
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العملية السلمية بكاملهـا فـي      أن استقالة أولمرت ترمي     ) تماراكوفمان ويتس (الخبيرة في معهد بروكنغز     
المجهول، وأنه مهما يكن حجم االنحياز الذي تحققه ليفني في واشنطن فإنها ستعجز عن ترجمته وتنفيـذه                 

 لن يغير من سلوكها التفاوضي القائم على التـسويف          "إسرائيل"فتغير الوجوه السياسية في      .في تل أبيب  
من أهدافها وأطماعها التوسـعية وخاصـة أن الجبهـة          والمماطلة والمراوغة وإضاعة الوقت، ولن يغير       

الفلسطينية الداخلية التي تقابلها قد أصابها التصدع والفرقة واالنقسام، وعمها الـصراع الـداخلي بـين                
  .فصيلي فتح وحماس الذي ألحق أفدح األضرار بالقضية الفلسطينية

  ٣/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  

  تراث التهدئة .٣٧
  الوف بن 

االستراتيجية األهم في فترة اولمرت كانت التوصل الى اتفاق التهدئة مع حماس في غزة، الـذي                الخطوة  
، "ارهابيين حقيرين متعطشين للدماء   "أظهر االتفاق كشر ال بد منه ونعت مفاوضيه غير المباشرين بانهم            

ة، هناك فقط تعـاون     ليست هناك احتفاالت بمثل هذه االتفاقيات او مراسيم توقيع خالب         : ويمكن هنا ادراك  
 تحدث تغييرا   - اكثر من انابوليس     -واعتراف متبادل بعدم امكانية تحقيق كل شيء بالقوة، ولكن التهدئة           

عاما بعـد اوسـلو      ١٥بعد فك االرتباط بثالث سنوات و      . والفلسطينيين "سرائيلإ"عميقا في العالقات بين     
منية ومدنية كاملة على منطقة ال وجود فيها للجنـود   كيانا فلسطينيا مستقال مع مسؤولية ا    "سرائيلإ"تواجه  

دون محكمة عدل عليا او     " والمستوطنين االسرائيليين ، اخيرا هناك من يتحمل المسؤولية عن ادارة غزة          
كما كان اسحق رابين يتمنى، وهناك قيادة فلسطينية اصيلة جاءت من الشارع وتبدي قدرة علـى                " بتسيلم

قانون، وايضا تظهر براعم الردع المتبادل الذي قد يفضي الى الهدوء علـى             االنضباط الداخلي وفرض ال   
خير ام شر هي الدراسة التمهيدية للدولة الفلسطينية، والتنظـيم المـسيطر هنـاك    " حماس ستان " .الحدود

، وقد ارتكب اسوأ االعمال االرهابية، لكن فـي ظـل الحـصار             "سرائيلإ"ـمعادي ورافض لالعترف ب   
ن عليهم اعطاء فرصة للتعايش الهادىء المتوتر، وثمن القتال كان          ألمعابر اقتنع قادتها ب   المفروض على ا  

 حوالي االلفي صاروخ والـف قذيفـة        "سرائيلإ"من فك االرتباط وحتى التهدئة اطلقت غزة على         : فادحا
 . فلـسطيني  ١٢٠٠ جنديا وسبعة مواطنين وقتلت في المقابـل اكثـر مـن             ١٣ فقدت   "سرائيلإ"راجمة،  

ولمرت و نصراهللا هما المسؤوالن عن نموذج التهدئة الذي تبلور قبيل انسحاب الجيش االسرائيلي مـن                ا
، في مركز هذا النموذج استعدادية حزب اهللا للحفاظ على الهدوء في الجانب اللبناني              ٢٠٠٠لبنان في عام    

" شـرطي االحـتالل   "من الحدود دون التنازل عن ايديولوجيته المعادية، وحماس اصرت على ان تكون             
ورفضت كبح جماح الفصائل االخرى الى ان خضعت لسالح الجو والحـصار ووقعـت فـي اغـراء                  

هناك اربعة انتقادات لوقف النار مع حمـاس وحـزب اهللا            .االعتراف غير المباشر بحكمها مقابل التهدئة     
  :قابلة للنقاش وكلها

لت تنصيب بشير الجميل في لبنان وعرفـات         رغبت بجيران لطيفين، لذلك حاو     "سرائيلإ": االيديولوجيات
وابو مازن ومحمد دحالن في غزة، اال انها حصلت على حماس وحزب اهللا بدال منهم مع االيـديولوجيا                  

، وهذا ما يتوفر االن، ولن يستبدلوا ديـانتهم ويقعـوا فـي حـب               "سرائيلإ "االسالمية والدعوات البادة  
نـصراهللا  : عدادهم اليومي لخـرق ايـديولوجيتهم، والـدليل       الصهيونية اال انهم سيختبرون من خالل است      

واحمدي نجاد ال يطلقان الصواريخ على تل أبيب رغم قدرتهما على ذلك، منظرون دينيون مثلهم ايـضا                 
  .يأخذون الواقع االستراتيجي بالحسبان وال يركزون على تفسير القرآن فقط

حماس على نفـسها وهـذا يفقـد االسـرائيليين          التلفاز يظهر مسيرات حزب اهللا وثناء       : نداءات النصر 
صوابهم، فليقولوا ما يقولونه، وليكونوا مسرورين من انفسهم، عدو شبعان يحافظ على الهدوء افضل من               



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١١٥٨ :        العدد                  ٣/٨/٢٠٠٨ حداأل :التاريخ

عدو جريح يتطلع لالنتقام، فمصر عقدت السالم بعد ان ذاقت طعم االنتصار في حرب الغفران وليس بعد                 
   .هزيمة حزيران

انتـصارا  "عقوب عميدرور من االستراتيجيين البارزين في اليمين اعتبـر ذلـك            ي: من الذي انتصر حقا   
ال نتوقع من التنظيمات االرهابية االعتراف بالهزيمة والتوقيع علـى اتفاقيـات            : "على االرهاب " مرضيا

استسالم تؤكد هزيمتهم، هذا انتصار يؤدي لخفض االنشطة االرهابية قدر االمكان، وما الذي حققه وقف               
  ".ق النار في الشمال والجنوب ان لم يكن تخفيضا حادا لمستوى االرهاب؟اطال

حزب اهللا وحماس ما زاال يجمعان الصواريخ والتدرب ويا للخـسارة، ولكـن مـا العمـل                 : تعاظم القوة 
 ليست قوية بدرجة تكفي الحباط تعاظم قوتهما عن بعد وال تريد دفع ثمن اعادة احتالل غزة                 "سرائيلإ"ـف

  .الرد على هذا التعاظم هو المزيد من التعاظم المضاد في الجيش االسرائيليولبنان، 
كما حذر اولمرت، لذلك يتوجـب تعزيـز المـصلحة          " التهدئة هشة وقد تبدو قصيرة العمر     : "االستقرار

  .المشتركة في الحفاظ عليها وادراك ان بعض االندالعات العابرة للعنف ليست نهاية التهدئة بالضرورة
  هارتس                                                                      عن       
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