
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهممن أجل ردم الهوة بين حماس إلى قبول المنطق والعقل والقانون يدعو عباس
  "غير المتورطين"تتعهد بإطالق سراح  تدعو الفارين للعودة إلى غزة وحماس

   للحوارعباسمنظمة التحرير تدعو حماس إلى العودة عن خطط الفصل والقبول بمبادرة 
  حماس تصدر أزمتها الداخلية بتوجيه السالح إلى الشعب": عكاظ" لـ أحمد حلس 

 أحداث غزة هدفها إعاقة المصالحة: مصر

ــشجاعية ــي ال ــدوء ف ...ه
وصيام ... قتيالً ١١والحصيلة  
  قيادات في فتحيؤكد تورط 

  
 ٤ص ... 

 ٤/٨/٢٠٠٨١١٥٩اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٥  أجهزة األمن في غزة تعرض األسلحة التي ضبطتها لدى عائلة حلس .٢
 ٦  اهممن أجل ردم الهوة بين حماس إلى قبول المنطق والعقل والقانون يدعو عباس .٣
 ٦  للحوارعباسط الفصل والقبول بمبادرة منظمة التحرير تدعو حماس إلى العودة عن خط .٤
 ٧  بتعاد عن تبادل االتهامات العشوائيةالا إلى فتح وحماسمستشار عباس يدعو  .٥
 ٧ جراء االقتتال الداخلي يوم أسود في تاريخنا" إسرائيل "إلى شعبنا أبناءفرار : البرغوثي .٦
 ٨   القضية الفلسطينيةإلنقاذنسير نحو الهاوية ونحن بحاجة لتدخل عربي : عشراوي .٧
 ٨ جرائم حماس في غزة تهجير قسري لشعبنا: مدير عام األمن الوقائي .٨
 ٨  باًعباس يلتقي أولمرت قري: مصادر فلسطينية .٩
 ٩   تفرج عن النائب عمر عبد الرازق وزير المالية السابق"إسرائيل" .١٠
 ٩  عن رئيس بلدية نابلسباإلفراجية تأمر إسرائيلمحكمة  .١١
 ٩ ألف دونم من أراضي القدس  ١١ي لمصادرة إسرائيلحذر من مخطط حاتم عبد القادر ي .١٢
١٠  بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة تضع مجلس األمن في صورة األوضاع في فلسطين  .١٣
    

    :المقاومة
١٠  حماس تصدر أزمتها الداخلية بتوجيه السالح إلى الشعب": عكاظ" لـ أحمد حلس  .١٤
١٠    تعتقل حلس ومرافقيه للتحقيق معهم  "إسرائيل" .١٥
١٠   "غير المتورطين"تتعهد بإطالق سراح  تدعو الفارين للعودة إلى غزة وحماس .١٦
١١   "ةالفضيح" بـ "إسرائيل"صف هروب قيادات فتح إلى قيادي في الجهاد ي .١٧
١١  لم يعد هناك مكان لتجار الدماء الطواغيت وما جرى في الشجاعية إنجاز للشعب": القسام" .١٨
١١ في غزة" صوت الشعب"إغالق الشرطة إذاعة الشعبية والجهاد تدينان  .١٩
١٢  "لن يدوم"باالحتالل في الضفة احتماء فتح : حماس .٢٠
١٢   في الشجاعيةتجاوز االشتباكات للوحدة والجهاد تدعو .٢١
١٣  التوتر بين فتح وحماس يصعب بدء الحوار: حزب الشعب .٢٢
١٣  س تداعيات أحداث غزةلجنة التنسيق الفصائلي تحمل حما: نابلس .٢٣
١٣ حماس" عصابات"لـأخرى الضفة لن تكون ساحة : فتحلخالل مسيرة محافظ طولكرم  .٢٤
١٤   الشعبية والجهاد والديمقراطية يطالبوا بالحوار وحقن الدماء .٢٥
١٤  حماس تسعى لالنفصال وضرب المشروع الوطني :"عكاظ " لـأحمد عبد الرحمن .٢٦
١٤    سيطرة مطلقة للحرس القديم...ضغط شديد علي وثيقة شعث: المؤتمر السادس لفتح .٢٧
١٦  ال يخدم الوساطة المصرية بين حماس وفتح" األهرام"موقف صحيفة : البردويل .٢٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٦   تنقض اتفاق األسرى الفلسطينيين مع حزب اهللا"إسرائيل" .٢٩
١٦ ي على الحدود مع غزةإسرائيلتأهب  .٣٠
١٧   مساً بقرارات مجلس األمن صفقة الغاز اإليرانية األلمانية وتعتبرها ى تحتج عل"إسرائيل" .٣١
١٧   ط لتعديل معايير اإلفراج عن أسرى مقابل شالي وزاريةلجنة .٣٢
١٧  ليفني تطلب من سورية وقف دعم حماس وسالح حزب اهللا .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

١٧ ول التخلي عن الجوالنعد قانونا بشأن االستفتاء حالكنيست ُي .٣٤
١٨  توقعات لرد حزب اهللا على اغتيال مغنية في إحدى دول غرب أفريقيا: يةإسرائيلمصادر  .٣٥
١٨  تحصين المواقع المحاذية للقطاع" إسرائيل"التماس ضد وقف  .٣٦
١٨  ية تقلص الميزانية وتستثني الحرب والتعليمائيلسرالحكومة اإل .٣٧
١٨  التطورات الغامضة التي عاشتها تركيا خالل السنوات الماضيةعلى صلة وثيقة ب الموساد .٣٨
١٩ ي متهم بقتل طفل في نعلينإسرائيل أيام لجندي ٥الحبس المنزلي  .٣٩
    

    :، الشعباألرض
١٩  ١٩١٧ ما قبل العام ى إل في فلسطينإعادة األوضاعب بريطانيا مطالبةلمقدسية حملة  .٤٠
١٩   عاما٣٥ً مرة خالل ٣٩عدد المستوطنين في القدس والضفة تضاعف : تقرير .٤١
٢٠  مدينة المقدسة بهدف تهويد ال مقدسيينم منازلية لهدإسرائيلحمالت  .٤٢
٢٠  وجرحىأطفال أسرى ية بحق إسرائيل حقوقية تكشف عن انتهاكات ريراتق .٤٣
٢٠   شهراً بدون تهمة١٨االحتالل يفرج عن أسيرة من القدس بعد اعتقال إداري دام  .٤٤
٢٠   يعانون نقصاً في المياهيسرائيل اإلمجدوسجن أسرى  .٤٥
٢٠  وطنية واضحة لتحرير األسرى  لتبني إستراتيجية الفلسطينيةمؤسسة الضمير تدعو السلطة .٤٦
٢١  ز الماضي آخرين خالل تمو٤٢٢االحتالل قتل سبعة مواطنين واعتقل : تقرير .٤٧
٢١   سالح العائالت فلتان أمني في غزة يعتبر أنحقوقي مركز .٤٨
٢١  االشتباكات بين فتح وحماس فلسطينيو الشتات يستنكرون .٤٩
٢١  ون على العنف في مخيمهمحتج ي جنوبي لبنانعين الحلوةالفلسطينيون في مخيم طفال األ .٥٠
   

   :اقتصاد
٢٢   غزةتوقفت عن العمل جراء حصارزراعية  آالف دفيئة ٨ .٥١
 ٢٢   الداخلية في غزةاالشتباكات بحجة "ناحل عوز"غلق معبري المنطار وي االحتالل .٥٢
   

   : األردن
٢٢  استمرار االقتتال يضر بالقضية ويهدد الجهود القامة الدولة الفلسطينية: العاهل األردني .٥٣
٢٢  إخوان األردن يحذرون من مؤامرة تستهدف المقاومة .٥٤
   

   :لبنان
٢٣ الوجود الفلسطيني في لبنانالبيان الوزاري يحدد سياسة الحكومة اللبنانية تجاه  .٥٥
٢٣ "إسرائيل"نحن أكثر جاهزية ألي حرب مع : قيادي في حزب اهللا لتلغراف .٥٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  أحداث غزة هدفها إعاقة المصالحة: مصر .٥٧
٢٤ طالب بوقف االشتباكات بين فتح وحماس وإطالق جميع المعتقلينجامعة الدول العربية ت .٥٨
٢٤  هشام يوسف ينتقد تصريحات ليفني حول توسيع المستوطنات .٥٩
٢٥  إخوان مصر تطالب حماس وفتح بتهدئة األوضاع .٦٠
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٢٥   ن على مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينيةاألسد ونجاد يشددا .٦١
٢٥ تسرق الموروث الشعبي العربي" إسرائيل" .٦٢
٢٦  دمشق تستضيف الملتقى الدولي األول لحق العودة .٦٣
٢٦   ؤثر في صفقة شاليتاالقتتال الفلسطيني سي: بسيوني .٦٤
٢٦  "إسرائيل" أشخاص على صلة بـ ٧إيران تعتقل  .٦٥
٢٦  ية في تركياسرائيلتكشف أنشطة االستخبارات اإل" أرغاناكون"قضية  .٦٦

   
    :حوارات ومقاالت

٢٧  مد الماجدح... حماس علمتنا الدرس .٦٧
 ٢٨   عبد الحليم قنديل...الحوار عارض واالنفجار وارد: فتح وحماس .٦٨
 ٢٩  ناهض حتر ...العوامل الداخلية: الفشل الفلسطيني .٦٩
٣١  أمجد عرار... "يإسرائيل"ضيافة " كرم" .٧٠
٣١   نقوال ناصر...ولم تكن... القدس ليست خطا أحمر اآلن .٧١
٣٣   صالح القالب...!!أسوأ الخيارات .٧٢
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  فتحقيادات في وصيام يؤكد تورط ... قتيالً ١١والحصيلة ... هدوء في الشجاعية .١

ي سـرائيل  سلطات االحـتالل اإل     أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٤/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
عبـر  " إسـرائيل  "إلى قطاع غزة عشرات الفلسطينيين من أفراد عائلة حلّس الذين فروا            إلىأعادت أمس   

واعتقلـت  . قالةمس مع الشرطة التابعة للحكومة المأول من أالحدودي عقب مواجهات " ناحل عوز "معبر  
 القطاع، فـي وقـت      إلىفي حال عودتهم    " األمان" الحركة بقيتهم    أعطتشرطة عدداً من العائدين، فيما      ال

 أعلـن  الفلسطينية من دخول حي الشجاعية الذي        اإلنسان ومنظمات حقوق    اإلعالممنعت الشرطة وسائل    
  .منطقة مغلقة لثالثة أيام

 والتوتر على شوارع القطاع، ُأعلن أمـس عـن الحـصيلة            وفيما خيم الهدوء المشوب بالخوف والحذر     
فحـسب أربـع    . النهائية لضحايا العملية األمنية التي نفذتها الشرطة في حي الشجاعية أول مـن أمـس              

 جرحى، سبعة   ١٠٧ قتيال و  ١١، أسفرت العملية عن سقوط      اإلنسانمنظمات فلسطينية مدافعة عن حقوق      
  . من عائلة حلّس، ورجال شرطة، وأحد أفراد عائلة مرشود٨ ومن بين القتلى. منهم في حال الخطر

سلطات االحتالل أعادت عدداً من الهـاربين       " الغصين أمس إن     إيهابوقال الناطق باسم وزارة الداخلية      
وقدر عدد الذين أعادهم    ". لعدم وجود تنسيق أمني لهم    " إيريز"من العدالة إلى غزة عبر معبر بيت حانون         

سلطات االحتالل، كما يبدو، تعتـزم إعـادتهم        " شخصاً، مشيراً إلى أن      ٣٠عة أولى بنحو    االحتالل في دف  
جميعاً إلى قطاع غزة بسبب رفض الرئيس محمود عباس استقبالهم في الضفة الغربية باستثناء التنـسيق                

نيـة  عزم وزارة الداخليـة وأجهزتهـا األم      "وشدد على   ". لنقل القيادي في فتح أحمد حلّس ومرافقيه فقط       
مالحقة المتورطين من هؤالء الهاربين عبر إجراء التحقيقات الالزمة معهم، وتقديم مـن تثبـت إدانتـه                 

غير معنية بمالحقة من يثبت عليه عكس ذلك، وإن األولى بهـؤالء            "وقال إن الوزارة    ". للعدالة والقانون 
 ٣ الفـارين باسـتثناء      إعـادة   اتفقتا على  "إسرائيل" السلطة و  إنقالت مصادر فلسطينية    و ".تسليم أنفسهم 

  . غزة بعد تماثله للشفاءإلىحمد حلس قرر العودة أ أن رام اهللا، مضيفة إلى سيسمح لهم بالذهاب أشخاص
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 فرداً من عائلة حلّـس      ١٥٠ بدخول نحو    األحد -وكانت سلطات االحتالل أعلنت أنها سمحت ليل السبت         
وفروا نحو الشريط الفاصل بـين      " مطلوبون للعدالة  " تصفهم وزارة الداخلية المقالة بأنهم     أخرىوعائالت  

 أثناء االشتباكات، قبل أن تطلق قوات االحتالل النار عليهم وتقتل أربعة مـنهم              ٤٨قطاع غزة وأراضي    
واحتجـزت سـلطات االحـتالل      . وتصيب عدداً آخر، من بينهم عضو المجلس الثوري لفتح أحمد حلّس          

بعدما تم االتفاق بين عباس     " ناحل عوز "ي قاعدة عسكرية قرب معبر      الفلسطينيين الذين فروا من القطاع ف     
كدت ناطقة باسم الجـيش     أو .ي ايهود باراك على التنسيق بدخول العشرات منهم       سرائيلووزير الدفاع اإل  

 فتح ومالحقين مـن     إلى فلسطينيا ينتمون    ١٨٠مس ألكثر من    أ من   أولسمحت  " إسرائيل "أني  سرائيلاإل
  .اتخذت اثر المواجهات الدامية في غزة" إنسانيةبادرة "في " إسرائيل "إلىرار من غزة قوات حماس، بالف

 وقـوائم بأسـماء     أدلـة "ن لدى الحكومة    إمن جهته، قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام           
وعلمت  .، رافضا الكشف عنها، وواعدا بإعالن األسماء الحقا       "قيادات في فتح تقف وراء تفجير بحر غزة       

  .أن صيام ينوي عقد مؤتمر صحافي ثان لكشف األسماء وتفاصيل تفجير الشاطئ" الحياة"
 الغصين أكد    أن إيهاب   صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأوردت  

 بـين    يكون مـن   أن شخصا خالل الحملة األمنية على حي الشجاعية، نافياً          ٧٠ القبض على    إلقاءأنه تم   
  . القبض عليهم، قيادات سياسية من حركة فتحإلقاءالذين تم 

وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية المقالة أفرجـت عـن         إلى أن    ٤/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت   ولفت موقع   
خمسين معتقال بينهم أربعون ألقت القبض عليهم بالحملة األمنية على حي الشجاعية، وأعلنت عن اعتقال               

وقال المتحدث باسـم الداخليـة إن       . إلى القطاع " إسرائيل"رات الفارين الذين أعادتهم     خمسة من بين عش   
 . قرار اإلفراج عن هؤالء جاء بعد انتهاء التحقيق معهم، والتأكد من عدم ضلوعهم في تلك التفجيرات

 : أشرف الهور ووليد عوض    ،رام اهللا وغزة   نقالً عن مراسليها في    ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
 ويدعي زكي السكني هو مسؤولها في غـزة،         ]تهم بتفجير بحر غزة   الم[  المعتقل نإ األقصى كتائب   قالت

ورفضت اتهامات حماس له، وذكرت أنه مصاب وحالته الصحية حرجة، وطالبـت بـإخراج الناشـط                
  . مصر لتلقي العالج هناكىالسكني إل

المعارك، أكد فيه تضامنه مـع العائلـة،        حلس خالل   أحمد   الرئيس محمود عباس اتصاال هاتفيا ب      ىوأجر
  . المعركة التي تشنها مليشيات حماس غير مقبولة وهي استهداف لدعوة الحوار الوطني إنوقال 

 اشتباكات شـرطة    ، رياض المالكي  ورفض وزير اإلعالم والخارجية والمتحدث الرسمي لحكومة فياض       
  . مجاريهاىكل المحاوالت الجارية إلعادة المياه إلالحكومة المقالة مع عائلة حلس، معتبراً إياها قتالً ل

 حرمة الدم الفلسطيني، وقال الـشيخ       ى جدد بها التأكيد عل    فتوىصدر مفتي الديار الفلسطينية     أومن جهته   
 ويجري في غزة هاشم من سـفك للـدم          ى ما جر  إنمحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية        

 السابقة التي حرمت سفك الدم الفلسطيني وقتل        الفتاوى ى، يدعونا للتأكيد عل    أيد فلسطينية  ىالفلسطيني عل 
 غزة بوجوب وأد الفتنة ورأب الصدع وتوحيد الكلمة لكي يتجاوز شـعبنا             أهاليوناشد  . النفس بغير حق  

 .الفلسطيني هذه المحن والفتن التي تدمر الشعب وقضيته العادلة
  
  ي ضبطتها لدى عائلة حلسأجهزة األمن في غزة تعرض األسلحة الت .٢

عرضت الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة مساء األحد في مقر مدينـة            : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
كمية من األسلحة والذخيرة قالت إنها عثرت عليها خالل حملة أمنية ضـد             ) الجوازات(عرفات للشرطة   

عددا من القذائف والصواريخ والمدافع     "وتضمنت المعروضات    .عائلة حلس في حي الشجاعية شرق غزة      
 ١٥٠وقنابل وعبوات ناسفة من صناعة محلية وأخرى دولية تم تهريبها من مصر باإلضافة إلـى نحـو                  

 شهوان، الناطق   إسالموأشار   )".تي.إن.تي(بندقية وكمية من المواد المستخدمة في صناعة العبوات مثل          
 عائلة حلس كانت تمتلك أنفاقـا وسـراديب أرضـية           نإلى أ باسم الشرطة المقالة خالل مؤتمر صحفي       



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

قائال ". إن هذه المعروضات هي جزء من الكمية التي تم العثور عليها          " وبين   ،"ومصانع لتصنيع العبوات  
  ".إننا فوجئنا من حجم الذخيرة والعتاد التي عثرنا عليها في بيوت ومنازل العائلة"

 وفارس العشي مـدير وحـدة       ،عامة في الشرطة المقالة   وقدم عبد الباسط المصري مدير عام المباحث ال       
شـار النقيـب    أو . عن نوعية العتاد الذي تم العثور عليه        شرحاً ،الهندسة والمتفجرات في الشرطة المقالة    

ن شظايا وجدت في عبوات صودرت من مربع عائلة حلس مشابهة تماماً للشظايا التـي               أ"فارس العشي   
  .على حد قوله". ء على شاطئ بحر غزة األسبوع الماضياخترقت أجساد المواطنين والشهدا

وردا شهوان على سؤال بشأن ما إذا كانت الشرطة بعد هذه العملية تتهم حركة فتح أو عائلة حلس بسبب                   
، مشيرا إلى أن    "الزلنا نتهم حركة فتح بالوقوف خلف حادث التفجير       " قائال   ،اختالط التصريحات في ذلك   

 "عائلة حلس وهم ينتمون لحركة فتح والزال التحقيق جار في القضية" هم من المشتبه بهم والمطلوبين
 ٤/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اهممن أجل ردم الهوة بين حماس إلى قبول المنطق والعقل والقانون يدعو عباس .٣

وائل  و الرؤوف أرناؤوط   عبد ،غزةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    ٤/٨/٢٠٠٨لوطن السعودية   اذكرت  
، لقد أطلعـت    ئه العاهل األردني  رئيس الفلسطيني محمود عباس قال في تصريحات له عقب لقا         ال أن   بنات

الملك عبد اهللا على نتائج مباحثات المسؤولين الفلسطينيين األخيرة في واشنطن مـع وزيـرة الخارجيـة                 
 . تسيبي لفني  يةسرائيلاألمريكية كونداليزا رايس باإلضافة إلى اللقاءات التي تمت مع وزيرة الخارجية اإل           
ية وسنستمر في   سرائيلوأضاف هناك أشياء وتطورات مهمة نتابعها فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية اإل          

ي إيهود أولمرت بالرغم من إعالنه عن تقـديم اسـتقالته التـي             سرائيلعقد لقاءات مع رئيس الوزراء اإل     
 . داخلياًنعتبرها شأناً

 وقال، إن الحوار ضروري ونحن دعونا إليه واإلخـوة فـي            وأشار عباس إلى الوضع المتأزم في غزة      
وردا علـى    .مصر وافقوا على توجيه الدعوات لكافة الفصائل الفلسطينية لحضور الحوار في القـاهرة            

سؤال حول مدى تفاؤله بما يمكن أن يخرج به الحوار الوطني الفلسطيني، قال ال يمكن أن نقطع األمـل                   
ا تصل إلى حد ما حصل في غزة ولكن مع ذلك ال بد من أن نعمل وليس                 ونحن نختلف ونتقاتل وخالفاتن   

 .لنا خيار إال أن نعمل من أجل ردم الهوة بيننا وبين حماس
لـى  إالعودة  "لى  حماس إ  الرئيس عباس دعا حركة       إلى أن  عمانمن   ٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط   ولفتت  

  ".رشدها وقبول المنطق والعقل والقانون
  
  للحوارعباسو حماس إلى العودة عن خطط الفصل والقبول بمبادرة منظمة التحرير تدع .٤

 العودة عن خطط الفـصل بـين        إلى حركة حماس    أمس دعت منظمة التحرير الفلسطينية      : وفا –رام اهللا   
شقي الوطن عبر القبول غير المشروط بمبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني الـشامل وبقـرار                

جاء ذلك في تصريح لناطق رسمي باسم اللجنة التنفيذيـة           . تنفيذ المبادرة اليمنية   القمة العربية الذي تبنى   
حماس تواصل حملتها ضد القوى والفـصائل الوطنيـة ومنظمـات           وذكر الناطق أن    . لمنظمة التحرير 

زكريا األغـا، عـضو اللجنـة       . فهي ما زالت تعتقل د    . كافة المجتمع المدني وشرائح الشعب الفلسطيني    
 لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومعه وإلى جانبه مئات الكوادر والقيادات،              التنفيذية

 وما زالت مصرة على إغالق العشرات من المؤسسات الرسمية والوطنية واألهلية والمحطات اإلذاعيـة،             
والتجمـع  وتمنع دخول الصحف، وتحول بين المواطنين وبين حرياتهم األساسية في التنقـل والتعبيـر               

والتظاهر، ما يدلل على اتجاه واضح لدى حماس لفرض حكم انفرادي ظالمي ال تقبل فيه مشاركة أحـد                  
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إذ تدين بأشد العبـارات          :  وأضاف قائالً  .وال تسمح فيه بمعارضة أحد    

سفية وما تشنه مـن حمـالت       ما ترتكبه حماس من جرائم وما تفرضه على شعبنا في غزة من تدابير تع             



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

اعتقال جماعي بحق الكوادر الفلسطينية المناضلة، فإنها تطالب قيادة حماس باإلفراج الفوري عن زكريا              
األغا وإخوانه من المحافظين وأمناء سر األقاليم والكوادر المناضلة، وبإعادة فتح مقرات المؤسسات التي              

 .ل والتعبير للمواطنينتم االستيالء عليها وبرفع الحواجز وحق التنق
 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  بتعاد عن تبادل االتهامات العشوائيةالا إلى فتح وحماسمستشار عباس يدعو  .٥

، اإلنسانكمال الشرافي، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحقوق         . دان د أ:  عبد حافظ  -رام اهللا   
 أهليـة  لمؤسـسات    وإغـالق اهمة واعتقال،    عليه حركة حماس في قطاع غزة من حمالت مد         أقدمتما  

 في المجلس التـشريعي، وتحطـيم محتوياتهـا         ألعضاءومصادرة ممتلكاتها، بما في ذلك اقتحام مكاتب        
 تقدم حمـاس    أن اإلطالق ى، انه من غير المفهوم عل     "الراية" ـضاف الشرافي ل  أو. وإغالقهاوالعبث فيها   

ـ      إالاجتماعية وشعبية، ال شيء      مؤسسات حقوقية وخدماتية و    ى االعتداء عل  ىعل ى  لكون ذلك فورة دم عل
 غير مقبولة ومدانة،    األفعالخلفية تفجيرات التي أدت بحياة خمسة من عناصر القسام، هذا المنطق وهذه             

 .وتتنافي مع القانون
 االحتالل الذي فـرض     إلى في قطاع غزة يعود      والسيئ مصدر الوضع المزري     أن إلىشار الشرافي،   أو

وأردف قائال،  . اإلنسانية حقه الطبيعي في غزة نتيجة الظروف غير         يأخذال احد   : وقال. الخانقالحصار  
 بين حركتي فتح وحمـاس، لتزيـد الطـين بلـة،            الناشئلقد جاءت ظروف االنقسام السياسي والصراع       

ياسي،  الس األفق عنه، وترافق ذلك مع غياب       ى القطاع في غن   أهلضافياً كان   إ الحصار عبئاً    ىلتضيف عل 
 حـد سـواء،     ى المواطن عل  ى القيادة وعل  ىالمشكلة في جوهرها سياسية، هذا الغياب شكل ثقالً وعبئاً عل         

ن يكون العامل الخارجي ايجابياً ومساعداً في حل المعـضالت          أوجاءت التدخالت الخارجية سلبية، فبدالً      
  .ة جديدة علي البعد الداخلي في الصراعاسأالفلسطينية، أضاف م

 ابتعاد كل من حركتي فتح وحماس عن تبادل االتهامات العشوائية، هناك قانون ويمكن              إلىلشرافي  ودعا ا 
 حماس االستجابة لدعوة الحوار التي وجهها الـرئيس مـن           ى عل أن، ومعاقبة المتسبب، كما     إليهاللجوء  

الـصدامات   طاولة الحوار، كون الكل الفلسطيني خاسراً من هـذه           ىالقاهرة، فالمطلوب هو الجلوس عل    
،  ما يبدو ووفق التوقعات، ليس نهائيـاً ى، علاإلعالموتابع رفض حماس للحوار عبر وسائل  . والمناكفات

، القضايا الوطنية ال يتم التعامل معهـا بـردات الفعـل والـصراخ              ى ما جر  ىبقدر ما هو ردة فعل عل     
 القادم لو بقيت    األخطرارك   وطنية جامعة، لتد   أجندة وقت وفق    بأسرعوالعويل، المطلوب العودة للحوار     

 . ما هي عليه اآلنى علاألمور
 الجميع، حماس وفتح ولكل الفصائل لبذل كل الجهود الممكنة، للخروج مـن           إلىوخلص الشرافي، نتوجه    

المأزق الراهن، القضية الفلسطينية يتهددها خطر الضياع والتشرذم والتشتت، وهذا مؤسف حقا كون ذلك              
 اإلخـوة  يحذونا بان تتسع صدور      األملة، في حال بقي االنقسام بين الضفة وغزة          أيد فلسطيني  ىيتأتي عل 

 . لتتصافح من اجل خدمة القضية الوطنية والشعب الفلسطينياأليديفي حماس وتمتد 
 ٨/٤/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
 جراء االقتتال الداخلي يوم أسود في تاريخنا" إسرائيل "إلى شعبنا أبناءفرار : البرغوثي .٦

مـصطفى البرغـوثي اضـطرار    .  وصف أمين عام المبادرة الوطنية النائـب د     : نائل موسى  -م اهللا   را
ية تحت وطأة القتال الداخلي بأنه يوم أسود في تاريخ شعبنا،           سرائيل الفرار باتجاه الحدود اإل    إلىفلسطينيين  

المـصلحة الوطنيـة     التفكر في مضمون ما جرى، لوقف التدهور، وتغليب          إلىداعيا الفرقاء في الساحة     
باستوديوهاتها بـرام اهللا، أمـس،      " رامتان"تصريحات خالل مؤتمر صحفي استضافته      في  واقترح   .العليا

عقد لقاء وطني عام وسريع لقادة كافة القوى الفلسطينية للخروج بقرار فوري يوقف التدهور، وحذر من                



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 يحتمله احـد،    أن من   وأسوألسطينية اكبر    ف بأيد ثمن االنقسام سيكون باهظا، وان هدر الدم الفلسطيني          أن
 النوايا  إخالص ما يتطلب    أنوأكد   . حزبية أو يتقاعس بسبب مكاسب شخصية      أحداًوان التاريخ لن يرحم     

وحذر البرغوثي من عواقب     .لبدء حوار وطني شامل جاد ومسؤول ينهي االنقسام، ويعيد اللحمة والوحدة          
الماضي من استخدام العنف بهذا الشكل الشرس فـي حـل           وتداعيات ما جرى في حي الشجاعية السبت        

 ما نكون فيـه     أحوج من العنف الداخلي في ظرف نحن        أوسعالخالفات الداخلية، وقال انه قد يمهد لدائرة        
 .تصفية القضية بكل مكوناتها" إسرائيل" اليقظة تجاه محاوالت إلى

 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   القضية الفلسطينيةإلنقاذبحاجة لتدخل عربي نسير نحو الهاوية ونحن : عشراوي .٧

 بتدخل عربي أمس حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني      .طالبت د :  وليد عوض  -رام اهللا   
وشـددت فـي    .فاعل لوقف االنحدار الفلسطيني المتسارع في ظل التناحر ما بين حركتي فتح وحمـاس             

 االعتقاالت المتبادلة مـا بـين       إلىضافة  إ ،ائلة حلس  مهاجمة حماس ع   ىحديث لها مع القدس العربي عل     
 تـسير فـي تـدهور       واألمورقطاع بالقول هناك انحدار خطير جدا       ال في الضفة و    فتح وحماس  حركتي

 حكمة فـي    إلى الذي يحتاج    األمر صعبة جدا ما بين الحركتين       أصبحت القضية   أن ىمستمر، ومشددة عل  
 تصريحات حماس وفتح المرحبـة      أن إلى تراش وأ .ة الداخلية  الفلسطيني األوضاع إليهمعالجة ما وصلت    

 االنقـسام   وإنهاء حوار حقيقي    إلجراء خطوات عملية    أيةوالداعية للحوار هي مجرد قضايا لفظية بدون        
 أقـول  أن نقطة الالعودة قالت عشراوي ال استطيع        إلى وصل االنقسام الفلسطيني     إذاوحول ما    .الداخلي
  .اآلن ما استمر الوضع كما هو الحال إذا إليها نصل أن أخشىالالعودة ولكن  نقطة إلى وصلنا بأننا

 .أوضـاعها ن حماس تجاوزت الخطوط الحمراء عندما لجأت للعنـف لتـسوية          أ ىوشددت عشراوي عل  
 الذي تمثل بالحسم العسكري في قطاع غزة،        األولوطالبت عشراوي حركة حماس بالتراجع عن خطأها        

وقبلت بتهدئة جزئية في قطاع غـزة       " إسرائيل"فها السياسية بسرعة وفاوضت     مواقحماس  وقالت غيرت   
 تحاسب نفسها واالبتعاد عن تكريس نظام       أن حماس   ى عل :وتابعت قائلة  .وتركت الضفة الغربية لالحتالل   

  .منغلق في قطاع غزة
س رئيـسا    لكل الفلسطينيين ولي    يكون رئيساً  أن طالبت عشراوي الرئيس محمود عباس       أخرىومن جهة   

 .واختتمت عشراوي حديثها لـ القدس العربي بالقول نحن بتنا نعيش في عالم الالمعقول .لفصيل سياسي
  ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 جرائم حماس في غزة تهجير قسري لشعبنا: مدير عام األمن الوقائي .٨

 يحدث في غزة هو قتـل        قال اللواء زياد هب الريح مدير عام جهاز األمن الوقائي إن ما            : وفا –رام اهللا   
وأضاف هب الريح خالل ندوة عن دور الرقابة في األجهزة األمنية في             .سياسي وتهجير قسري لمدنيين   

، أن األحداث الحاصـلة فـي       أمسفرض هيبة القانون، في مقر ديوان الرقابة المالية واإلدارية برام اهللا،            
خية، دليل علـى وحـشية الميليـشيات        غزة تعصى على الفهم، وأن في ضرب مدنين بالقذائف الصارو         

 .الحمساوية
 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  عباس يلتقي أولمرت قريباً: مصادر فلسطينية .٩

 أن رئيس السلطة محمـود عبـاس        أمس" رفيعة المستوى " أكدت مصادر فلسطينية     .):أ.ب.د( –رام اهللا   
ل األخير في القدس المحتلة لمناقشة      ي إيهود أولمرت في منز    سرائيليعتزم عقد لقاء مع رئيس الوزراء اإل      

 .يسرائيلعدة قضايا وتفاهمات تم التوصل إليها في واشنطن من خالل طاقمي المفاوضات الفلسطيني واإل             



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

طاقم المفاوضـات الفلـسطيني   " الفلسطينية المستقلة إن "سما"وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء   
ية ليفني ونظيرتها   سرائيلت بها كل من وزيرة الخارجية اإل      برئاسة أحمد قريع رفض عدة مقترحات تقدم      

رفـض  "وأضافت أن    ".األميركية رايس للوصول إلى صيغة تفاهم ترضي الطرفين لإلعالن عنها قريبا          
قريع للمقترحات دفع رايس إلجراء سلسلة اتصاالت مع عباس وأولمرت لعقد لقاء في القريـب العاجـل                 

التفاهمات في محاولة للوصول إلى حل يجمع عليه الطرفان ويعلن عنه فـي           بينهما لمناقشة تلك القضايا و    
وأوضحت المصادر أن رايس سـتناقش هـذه         ".واشنطن قبل نهاية والية الرئيس األميركي جورج بوش       

 خالل زيارتها المرتقبة للمنطقة، مشيرة إلى أن رايس سـتمارس           أولمرت و عباسالتفاهمات والقضايا مع    
  .ي أكثر منه على الجانب الفلسطينيسرائيلب اإلضغوطات على الجان

  ٤/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
   تفرج عن النائب عمر عبد الرازق وزير المالية السابق"إسرائيل" .١٠

هذه الليلة عن عمر عبد الرازق النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس             " إسرائيل" أفرجت   :نابلس
ية فـي   سرائيلج عن النائب عبد الرازق بعد أن أصدرت المحكمة اإل         ويأتي اإلفرا  .ووزير المالية السابق  

أحـرار  "وأكد مركـز     . شهراً ٢٦ ةسجن سالم حكما يقضي بسجن عبد الرازق عن محافظة سلفيت لمد          
 ومنذ ذلك التاريخ وهـو يتنقـل مـن          ٢٩/٦/٢٠٠٦أن عبد الرازق معتقل من تاريخ       " لدراسات األسرى 

  .ية وقانونية المحاكمةسرائيللفترة رفض االعتراف بشرعيه المحكمة اإلالسجن إلى المحكمة وخالل هذه ا
 ٣/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  عن رئيس بلدية نابلسباإلفراجية تأمر إسرائيلمحكمة  .١١

 عن رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، بعد        اإلفراجية، أمس،   سرائيل قررت محكمة سالم العسكرية اإل     :نابلس
. ية بأنه يرئس شركة تابعة لحركـة حمـاس        سرائيل التي قدمتها النيابة العامة اإل      رفضت الئحة االتهام   أن

 .  ساعة٢٤وأعطت المحكمة النيابة العامة حق استئناف القرار خالل 
 ماليين دينار، مدرجـة     ٤ورفض رياض أنيس محامي يعيش هذه التهمة، مؤكدا أن الشركة، ورأسمالها            

  .ية ويحمل أسهمها عامة الناسأسهمها في سوق فلسطين لألوراق المال
 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ألف دونم من أراضي القدس ١١ي لمصادرة إسرائيلحذر من مخطط حاتم عبد القادر ي .١٢

حذر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس       :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا، القدس المحتلة   
ـ       ألف دونم من أراضي قريتي السواحرة وأبو ديـس،          ١١ أن   من" الوطن"حاتم عبد القادر في تصريح ل

كيـدار  (و) كيدار أ (ية توسيع مستعمرتي    سرائيلفي القدس، باتت مهددة بالمصادرة بعد قرار الحكومة اإل        
ية تسعى إلقامة مثلث استيطاني     سرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة اإل     )معاليه ادوميم (وضمهما لمستعمرة   ) ب

دس في أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى السواحرة وأبو ديـسجنوبا وجبـع             جنوب شرق مدينة الق   
 آالف وحـدة    ٦المخطط يشمل إقامة    "وقال عبد القادر إن      .شماال وصوال إلى مشارف البحر الميت شرقا      

 آالف عائلـة    ٣ ألف مستوطن جديد في المنطقة وبالمقابل ترحيـل          ٣٠استيطانية جديدة لتستوعب نحو     
 ".البيتها من العائالت البدوية وخاصة عرب الجهالين وأبو داهوك وغيرهافلسطينية غ

 ٤/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة تضع مجلس األمن في صورة األوضاع في فلسطين .١٣
ـ             :  وفا –نيويورك   ادي، وضعت القائم بأعمال بعثة مراقبة فلسطين الدائمة في األمم المتحدة، فداء عبد اله

، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس األمن، والجمعية العمومية، فـي صـورة                 أمس
األوضاع في فلسطين، مذكرة بضرورة تطبيق الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي حـول               

ائمـة بـاالحتالل،    الق" إسرائيل"وأشارت في رسالة لها بهذا الخصوص، إلى استمرار         . الجدار العنصري 
بحملتها االستعمارية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جـسيم وإهانـة                
صارخة للقانون الدولي، وللعديد من قرارات األمم المتحدة، في محاولة منها للحصول قسرا وبحكم الواقع               

وبصورة غير قانونيه تـصادر األرض      " يلإسرائ"وأوضحت أن    .على أكبر قدر من األرض الفلسطينية     
الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وتدمر المنازل والممتلكات الفلسطينية لتسهيل أعمالها غير القانونيـة             
في بناء وتوسيع المستعمرات، إضافة إلى مواصلة تشييدها للجدار العنصري داخل األراضي الفلسطينية             

علـى  " إسـرائيل "وطالبت بالعمل الجاد إلجبار     . قية المحتلة وحولها  المحتلة، بما في ذلك في القدس الشر      
 جميع انتهاكاتها للقانون الدولي، مشيرة إلـى أن مثـل هـذا             احترام التزاماتها القانونية، وأن توقف فوراً     

التصرف المسؤول من جانب المجتمع الدولي ليست فقط ضرورية لوقف تدهور األوضاع علـى أرض               
تمثل جـرائم حـرب وإرهـاب    " إسرائيل"إن ممارسات : وقالت .  إلنقاذ فرص السالم  الواقع وإنما أيضا  

دولة، وانتهاك منتظم لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وأن السلطة القائمة باالحتالل، يجب أن تحاسـب، وأن               
 . يقدم الجناة إلى العدالة

 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  داخلية بتوجيه السالح إلى الشعبحماس تصدر أزمتها ال" : عكاظ" لـ أحمد حلس  .١٤

أكد القيادي البارز في حركة فتح وامين سر الحركة بقطاع غزة أحمد حلـس              :  عبد القادر فارس   -غزة    
مـشيرا  . أن حماس تريد تصدير أزمتها الداخلية باتجاه أبناء شعبنا ألنها غير قادرة على مواجهة الحقيقة              

ـ   فجيرات المدانة التي حدثت في غزة هي في إطار تصفية          أن حماس تعلم أن الت    " عكاظ"في تصريحات ل
حسابات داخل الحركة وقال إن حملة حركة حماس ضد عائلته وحي الشجاعية المناضل تستهدف كـسر                
إرادة العائلة التي قدمت عشرات الشهداء دفاعا عن كرامة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن كافـة عـائالت                 

وقال حلس إن حركة حماس بعد أن أوقفـت         . ا وعن بيوتها وأطفالها   الشجاعية ستقاتل دفاعاً عن كرامته    
، توجه سالحها اليوم إلى أبناء الشعب الفلسطيني، بعـد أن شـنت             إسرائيلالمقاومة، وعقدت التهدئة مع     

واضاف حلس أن مسلحي حماس قاموا بمهاجمة        .حملة اعتقاالت واسعة شملت جميع قيادات وكوادر فتح       
ـ       منازل العائلة مستخد   التي تـسقط علـى     " أر بي جي  "مة كل أنواع األسلحة الرشاشة وقذائف الهاون وال

 .رؤوس النساء واألطفال في جريمة جديدة بحق أهلنا
  ٣/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
   تعتقل حلس ومرافقيه للتحقيق معهم   "إسرائيل" .١٥

ن مرافقيه  اعتقلت القيادي في حركة فتح أحمد حلس وثالثة عشر مإسرائيلأفاد مراسل الجزيرة أن 
  .للتحقيق معهم

 ٤/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  " غير المتورطين"تتعهد بإطالق سراح  تدعو الفارين للعودة إلى غزة وحماس .١٦

ندعو جميع الذين خرجـوا     "قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري          ":وكاالت" رائد الفي،    -غزة  
، مؤكداً حـرص    "م وما كان ينبغي خروجهم منه     من غزة باتجاه االحتالل إلى العودة إليها، فهذا هو بلده         
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حماس على عودة الجميع وأن من ليست له عالقة باإلخالل باألمن سيجري اإلفراج عنه فوراً، وأضاف                
االحتالل أعاد العشرات ممن خرجوا من غزة والشرطة تقوم باستقبال هؤالء وتطمينهم ومعاملتهم بشكل              "

جاهزية االحتالل في منطقة قريبة من مكان االشـتباكات         "أن  ورأى  ". جيد وستفرج عن غير المتورطين    
ومسارعته إلى استقبال الفارين وايواءهم دليل على أن يد االحتالل لم تكن بعيـدة عـن التنـسيق لهـذه                    

  ".الجريمة مع أطراف من فتح
  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  " ضيحةالف" بـ "إسرائيل"صف هروب قيادات فتح إلى قيادي في الجهاد ي .١٧

ما شهدته غزة أخيراً من أحداث،      " الجهاد اإلسالمي "وصف قيادي في حركة     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ما حـدث مـن     : "، وقال "الفضيحة" بـ   إسرائيلخصوصا هرب القيادي في فتح أحمد حلّس وأقرانه إلى          

، معتبراً أن   "عليهم من حماس  سيكونون أرحم   ) يونسرائيلاإل( طلباً للحماية معناه أنهم      إسرائيللجوئهم إلى   
  ".أحداث غزة األخيرة تؤكد أن حماس ثبتت أقدامها في قطاع غزة ومن الصعب إزاحتها"

  ٤/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  لم يعد هناك مكان لتجار الدماء الطواغيت وما جرى في الشجاعية إنجاز للشعب": القسام" .١٨

انجـاز للـشعب    "هـو   ) ٢/٨( الـسبت    ، أن ما جرى في حي الشجاعية يوم       "كتائب القسام "أكدت  : غزة
الفلسطيني في القضاء على العصابات التي أرهقت شعبنا سنوات طويلة وحتى قبـل االنتخابـات وقبـل                 

لـم  "اإللكتروني، على أنه    " القسام"وشددت في تصريح لها نُشر على موقع         ".وصول حماس إلى السلطة   
ركة، فغزة اليوم تنبذ الخبثاء وتطـرد المفـسدين         يعد هناك مكان لتجار الدماء الطواغيت في أرضنا المبا        

  ".وتحتضن الشرفاء األطهار الصادقين
إن ما جرى في حي الشجاعية هو انجاز للشرطة واألمن الفلسطيني في قطاع غزة، وكنا               "وقالت الكتائب   

ـ                  ار نتمنى أن تحل هذه اإلشكالية ويتم تسليم المنفلتين والمفسدين بدون هجوم عسكري، لكـن مـادام كب
الضالين قد أخذتهم العزة باإلثم وأبوا إال أن ينجروا مع التيار المفسد القادم من مقاطعة رام اهللا، وسولت                  

  ".لهم شياطينهم أن يقفوا في وجه العدالة والحق الذي ال يقف في وجهه إال ظالم أو ضال أو سفيه
، مؤكدة في   "ة الضرورية واالضطرارية  الخطو"للحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية هذه      " القسام"وباركت  

  ".وقوفنا بجانب من يحمي أمن شعبنا ويقف في وجه المفسدين"الوقت ذاته 
معركة فرض األمن والنظام ال تعرف نظـام العـائالت أو القبائـل أو              "على أن   " كتائب القسام "وشددت  

اس أو كتائب القسام، وال أحد      الفصائل، فالجميع يجب أن يكونوا أمام القانون سواء حتى لو كانوا من حم            
  ".فوق األعراف، ولن نسمح ألحد أن يعيث فساداً كما اعتاد وكما يتمنى الهاربون من العدالة

  ٤/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 في غزة" صوت الشعب"الشعبية والجهاد تدينان إغالق الشرطة إذاعة  .١٩

الجبهـة  "و  " صوت الـشعب  " إذاعة   أن:احغزة فتحي صب   عن مراسلها  من      ٤/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
. أمس اعتصاماً احتجاجاً على إغالق الشرطة مقرها أول من أمس حتـى إشـعار اخـر               نظما  " الشعبية

وتظاهر صحافيون وممثلو وقياديو فصائل فلسطينية صباح أمس احتجاجاً على إغالق اإلذاعة المقربـة              
الدكتور ذو الفقار   " صوت الشعب " رئيس مجلس إدارة     وعبر. ، مطالبين بإعادة فتحها   "الجبهة الشعبية "من  

سويرجو خالل االعتصام عن استغرابه واستهجانه اغالق االذاعة، داعيا الجهات األمنية الـى التـدخل               
وقـال  . السريع لوقف االعتداءات غير المبررة وغير المقبولة لدى صوت الشعب والمؤسسات اإلعالمية           

  ".ة إلعادة فتح اإلذاعة التي ال مبرر إلغالقهاتم االتصال بالجهات المعني"إنه 
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جميل مزهر قيـام وزارة الداخليـة المقالـة    " الجبهة الشعبية"من ناحيته، دان عضو اللجنة المركزية في       
إننا : "وقال". هذه العملية تهدف إلى قمع الحريات وتكميم االفواه       "بإغالق إذاعة صوت الشعب، معتبراً أن       

 إعادة فتح صوت الشعب، وهذه السياسة لن تخيفنا ولن تثنينا عـن مواصـلة               سنواصل النضال من اجل   
وطالب حماس بمراجعـة كـل الـسياسات        ". الكفاح واعادة الحريات الى كل جماهير الشعب الفلسطيني       

  ".ال تسهم في إعادة اللحمة الى الفلسطينيين، وإنما تكريس االنقسام"، معتبراً أنها "الخاطئة
صـوت  "خالد البطش في كلمته خـالل االعتـصام إغـالق           " الجهاد اإلسالمي "ركة  ودان القيادي في ح   

من حقنا المحافظة على وسائل االعالم التي       "وأضاف أن   . ، ومنعه من استمرار تغطيته اإلعالمية     "الشعب
يتوجب على أجهزة األمن    "وشدد على أنه    ". توصل الصورة إلى الشعب الفلسطيني والى المستمع الكريم       

المخرج الوحيد من ذلك هو     "، معتبراً أن    "كومة المقالة ان تعيد لصوت الشعب كرامته وتعيد فتحه        في الح 
  ".العودة الى طاولة الحوار والمصالحة، والدخول في حوار صادق إلنهاء حال االنقسام

 أن إذاعـة     أكـد     مهنـا   أن   :غزة أشرف الهور   عن مراسلها من   ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
واعتبر جميل مجدالوي وهو عضو مكتب سياسي للجبهة إغـالق           .تعود للعمل واستئناف البث   تنظيمه س 

وطالب مجدالوي حماس بـ وقف سياسـاتها        .اإلذاعة انه يأتي ضمن سياسة تكتيم األفواه وقمع الحريات        
  .الخاطئة والمدانة والعودة إلى طاولة الحوار والوحدة الوطنية

  
  "لن يدوم"الحتالل بافي الضفة احتماء فتح : حماس .٢٠

للمرة الثانية خالل أسبوع، لوحت حركة حماس بالسيطرة على الضفة الغربية أسوة بما حصل في               : غزة
وفي مقابل اللهجة التصعيدية للناطق باسم حركة فـتح         . ٢٠٠٧عام  ) يونيو( حزيران   ١٤قطاع غزة في    

مس، صعدت حماس من تهديدها لـ    فهمي الزعارير في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام اهللا أول من أ            
  . في الضفة"إسرائيل"ـفتح واتهمتها بأنها تحتمي ب

االحـتالل  " حمايـة "وأصدرت حماس في الضفة بياناً أمس ردت فيه على الزعارير، وحذرته مـن أن               
على الزعارير أن يعلم أن الحائل الوحيد دون تقديمه للقانون وكـل            "وقالت إن   ". لن تدوم "ي له   سرائيلاإل
ن يتطاول على حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة، هو حماية الصهاينة له وتوفير موطئ القدم الـذي                 م

فتح تستمر في تغليب مصالحها     "وأضافت أن   ". يقف عليه الزعارير تحت حراب االحتالل، وهذا لن يدوم        
ية والمؤسسات  الخاصة على مصالح الشعب الفلسطيني، وتستخدم مقدرات الشعب، بما فيها األجهزة األمن           

والوزارات، في خدمة أهدافها وأجندتها الخاصة التي انحرفت خاللها عن تطلعات الـشعب الفلـسطيني               
  ".وآماله

مـن يعطـي    "وفي خصوص دعوة الزعارير الى التوجه للقانون لحظر حماس، اعتبـرت االخيـرة أن               
والتعـالي فـوق القـانون      الشرعية هو الذي يستطيع حظرها، ومن يمارس أسلوب البلطجة واالنتهازية           

". ومعاكسة الشعب في اختياره وتطلعاته هو المؤهل للوقوف أمام القانون، فإن لـم يكـن اليـوم، فغـداً                  
المخرج الحقيقي والوحيد من هذه األزمات التي تعصف بشعبنا الفلسطيني هو امتثال فـتح              "واعتبرت أن   

أيه، والتسليم بالشرعية الحقيقية التي أفرزتهـا       بقياداتها وكوادرها إلى خيار الشعب الفلسطيني واحترام ر       
إذاً ما معنى أن تفشل حركة فتح في االنتخابات فشال ذريعاً           )... ٢٠٠٦(نتائج االنتخابات الحرة والنزيهة     

  ".ويرفضها الناس ثم تستمر في اإلدعاء بشرعيتها وسلطتها قسرا؟
  ٤/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  في الشجاعية تجاوز االشتباكات للوحدة والجهاد تدعو .٢١

استنكر القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام األحداث المؤسفة التي دارت بين األجهزة األمنيـة               : )أ.ب.د(
وقال عزام في تصريحات للصحافيين في غزة إن ما          .في حي الشجاعية شرق مدينة غزة     " حلس"وعائلة  
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ذا الشكل علـى االطـالق، ألن       حدث مؤسف للغاية مهما كانت األسباب والمبررات فال يجوز أن تأخذ ه           
وأكد أن حركة الجهاد تبـذل       ".كانت فرحة جداً بما حصل وال سيما عندما يكون األمر داخليا          " إسرائيل"

جهوداً حثيثة وستواصل هذه الجهود من أجل التئام الصف الفلسطيني، وعودة الوحدة للساحة الفلسطينية،              
  . يرينمعترفا ان األمر يجب ان يستغرق جهدا ووقتا كب

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  التوتر بين فتح وحماس يصعب بدء الحوار: حزب الشعب .٢٢

حالـة التـوتر والتمـوج      "أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوضي أمس، أن           : )أ.ب.د(
مـود  الكبيرة بين طرفي األزمة الداخلية حماس وفتح تجعل إمكانية بدء الحوار الوطني وفقا لمبـادرة مح    

وحمل العوضي حماس مسؤولية ما حدث بغـزة         ".عباس شيئا صعبا وغير محتمل في المستقبل القريب       
التي تهدف من ورائها لوضـع شـروط        "والضفة األسبوع الماضي، متهما إياها بوضع العراقيل المفتعلة         

إجـراءات  حماس لجأت كسبيل للهرب من هذا المأزق عبر اتخـاذ           "وقال إن    ".جديدة تعزز بها موقعها   
تصعيدية للموقف كمنع انتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من غزة للضفة، فضال              
عن استغالل حادث انفجار الشاطئ للقيام بحملة اعتقاالت موسعة لعناصر وكودار فتح وقيادات مركزية،              

  ". من دون أن تكلف نفسها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة
  ٤/٨/٢٠٠٨اتية الخليج اإلمار

  
  لجنة التنسيق الفصائلي تحمل حماس تداعيات أحداث غزة: نابلس .٢٣

اعتبرت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس ما يجري في غزة جريمة خطيـرة ضـد                : وفا –نابلس  
ودعت اللجنة في بيان صدر عنها امس، حركة حماس الى وقـف الـسياسة              . القضية الفلسطينية برمتها  

غزة، واطالق سراح كافة المعتقلين من قياديي ومسؤولي الفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذيـة             الهدامة في   
وأكدت اللجنة  . لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفتح كافة المؤسسات والمقرات واعادة ما صودر منها فورا           
ة في االفـراج    على رفضها أي اعتقال سياسي في الضفة وغزة، مثمنة الجهود التي بذلتها السلطة الوطني             

 . عن محمد غزال في المدينة أمس
 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 حماس" عصابات"لـأخرى الضفة لن تكون ساحة : فتحلخالل مسيرة محافظ طولكرم  .٢٤

 نظمت حركة فتح وفصائل العمل الـوطني فـي محافظـة طـولكرم مـسيرة                :  مراد ياسين  -طولكرم  
ت المسيرة امام مكتب حركة فتح بطولكرم حيـث ألقـى           جماهيرية حاشدة طافت شوارع طولكرم، وانته     

 العميد طالل دويكات كلمة أكد فيها ان وجهتنا ستبقى القدس وفلسطين وان اإلجـراءات               محافظ طولكرم 
 التي تمارسها حماس تتزامن مع التهدئة التي عقدتها مع االحـتالل وتتـزامن ايـضاً مـع                  "اإلجرامية"

وأكد دويكات أن الضفة لن تكـون        .لطات االحتالل في الضفة والقطاع    اإلجراءات القمعية التي تنفذها س    
 حماس وسيكون رد السلطة والفتح والشعب قاسيا وحازماً ضد كل من يحاول             "عصابات"ـساحة أخرى ل  

 .أرتكاب جريمة أو العبث باألمن واالخالل باالستقرار
 ان حركة فتح تضع كل امكانياتها       وألقى أمين سر حركة فتح في طولكرم مصطفى طقاطقة كلمة اكد فيها           

تحت تصرف السلطة الوطنية واالجهزة األمنية للوقوف أمام كل من يحاول العبـث او التخريـب فـي                  
الجبهة الداخلية مشيراً ان حماس تمارس دوراً مشبوهاً وتسعى لتحقيق مشروع مـشبوه يتنـاقض مـع                 

 .المشروع الوطني
 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  اد والديمقراطية يطالبوا بالحوار وحقن الدماء الشعبية والجه .٢٥

وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول األوضاع الحالية في : عبد القادر فارس - غزة
 .االراضي الفلسطينية، بأنها حالة جنون حقيقية وستكون عواقبها وخيمة على الطرفين وعلـى القـضية              

العقل، واستئناف الحـوار الفلـسطيني، علـى قاعـدة الثوابـت            وطالب الطرفين باإلنصات إلى صوت      
الفلسطينية، وحقن الدم الفلسطيني، بما يعيد للقضية الفلسطينية جوهرها، والتأكيد على أن العدو الوحيـد               

من جانبه دعا الشيخ نافذ عزام القيادي       . ي، الذي يحقق أكبر فائدة من حالة االنقسام       سرائيلهو االحتالل اإل  
 الجهاد جميع األطراف وخاصة حركتي حماس وفتح إلى بذل مساعٍ حثيثـة لوقـف التـدهور                 في حركة 

ووصف تطـور األمـور بهـذا    .الحاصل في العالقات الداخلية التي تهدد نسيج ووحدة الشعب الفلسطيني      
الشكل الخطير بالمأساة متمنياً أن يتم التوصل في أسرع وقت إلى حل ألن الطرف الرابح في هذا الوضع                  

وأهاب بكافة المخلصين من أبناء الحركتين ببذل جهـود مـضنية لوقـف التـدهور               . هو الخاسر األكبر  
 .الحاصل

فيما طالب صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفتح صفحة جديـدة               
الخيريـة واألنديـة    الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة إعادة فـتح المؤسـسات     –في العالقات الفلسطينية    

وأشار إلى أن تجاوز هذه المحنة التـي يمـر بهـا الـشعب               .ومكاتب المحافظات والمؤسسات الوطنية   
الفلسطيني يتطلب إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية مرحبا بدعوة الـرئيس أبـو مـازن للحـوار                 

 .وبالرعاية المصرية
 ٤/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
  س تسعى لالنفصال وضرب المشروع الوطنيحما :"عكاظ "أحمد عبد الرحمن لـ .٢٦

الناطق بلسان فتح، ومستشار الرئيس محمود عباس في          عبد الرحمن   أحمد قال:  عبد القادر فارس   – غزة
وقال ان هناك خطة مبرمجة لحماس تـسعى        . إن حماس غير معنية بالحوار الوطني     " عكاظ"تصريح لـ   

كل من خالفها الرأي واالتجاه لتقطيع أوصال الـوطن         من خاللها لتنظيف القطاع من كل القوى الوطنية و        
وضرب النظام السياسي، من خالل تكريس حالة االنقسام واالنفصال السياسي والجغرافي لقطـاع غـزة               

 حماس ليست لديها خطوط حمر، وبالتالي على الجميع أن يكـون             أكد أن  .عن باقي األراضي الفلسطينية   
القوانين واألعراف، وذلك من أجل وضع حد لمثل هذا التمادي          بحالة وعي ضد مخططاتهم، دون تجاوز       

  .في تنفيذه لخدمة مخطط حماس الهادف لضرب المشروع الوطني الفلسطيني
 ٤/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
    سيطرة مطلقة للحرس القديم...ضغط شديد على وثيقة شعث: المؤتمر السادس لفتح .٢٧

لنخبة من ابرز قادة حركة فتح وحرسها القديم من         افلتت االجتماعات التحضيرية    :  بسام البدارين  -عمان  
قبضة التوجه السياسي للرئيس محمود عباس بعد ان اظهرت اللجنـة التحـضيرية الموسـعة للمـؤتمر                 
الحركي السادس جدية مطلقة في التعامل مع وثيقة البرنامج السياسي للحركة والمستجدات بعيـدا عـن                

  .ئيس عباسضغوطات المجموعة الفتحاوية الموالية للر
وبرز واضحا امس ان االجواء االولية في اجتماعين صاخبين عقدا السبت واالحد في العاصمة االردنية               
عمان تحت عنوان اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر الحركي ان البوصلة ال تـسير حيـث تـشتهي                  

  .في الحركةمؤسسة الرئاسة الفلسطينية او حيث ترغب تجمعات الحرس الجديد والتيار الشاب 
 قائدا وكادرا من ابرز ابناء حركة فتح نصفهم على االقل من الخارج،             ٦٠وعقدت االجتماعات بحضور    

وبدا الفتا ان االجواء غير المواتية في اولويات وبرنامج هذه االجتماعات دفعت الرئيس عباس لتجنـب                



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

ي العاصمة االردنية بنفس    حضور االجتماعات يومي السبت واالحد بدون مبرر واضح رغم انه تواجد ف           
  .الوقت في رسالة تحتج فيما يبدو ضمنيا على موازين القوى التي اظهرتها بوصلة االجتماعين

وكان عباس قد ابلغ المجتمعين في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بانه سيشارك في هـذه االجتماعـات                 
مع قادة اقـاليم فـتح ورموزهـا        ورغم حضوره لعمان لم يظهر في السياق ولم يجر اتصاالت تشاورية            

الحاضرين، فيما لوحظ بان انصار الرئيس عباس في االجتماع لم يحققوا تفاضال عدديا، كما لم تتـضح                 
بصمات فاعلة للخط السياسي المؤمن بالمفاوضات داخل ابناء الحركة، فيما لم يشهد االجتمـاع ابـدا اي                 

  . تحويلها لحزب سياسيتمثيل للتيار الفتحاوي الداعي لتمدين حركة فتح او
واقتصر الحضور على صقور الحركة وحرسها القديم وخمسة من اعضاء اللجنة المركزية على االقـل               

  .ونخبة من دعاة العودة للخط الوطني في الحركة من رموزها المهمشين وتحديدا في الخارج
يات تقلص تماما هـامش     وفيما انعكست هذه التركيبة في الحضور على طبيعة النقاشات ثم طبيعة التوص           

المناورة امام شخصيات محسوبة على الرئيس عباس حضرت االجتماع واضطرت بالنتيجـة الظهـار              
تباينها مع خط التسوية السياسية حتى ال تتهم بالتفريط على هامش هذه االجتماعات وشمل ذلك قيـادات                 

  .من طراز حكم بلعاوي وعزام االحمد اضافة للوزير السابق نبيل شعث
رغم ان االجتماعات عقدت اصال في ظل توقعات بعدم عقدها شهدت الكواليس ترجيحات بان الـرئيس                و

كما برزت معطيات تفيد بان الخالف مازال قائمـا         . عباس لم يعد متحمسا لعقد المؤتمر الحركي السادس       
ه عباس فـي  بين الحرس القديم للحركة وبين الرئيس عباس على مكان انعقاد المؤتمر الحركي حيث يريد      

  .مدينة رام اهللا ويريده االخرون في عمان او القاهرة
ورصدت في كواليس االجتماعات ايضا محاوالت واضحة لتهديد شعث بتنحيته عن موقعه كرئيس للجنة              
البرنامج السياسي اذا ما اصر على نصوص في وثيقة البرنامج مغرقة في االعتـدال واذا مـا تجاهـل                   

  .ماعان حتى االن للجنة الموسعةالتوصيات التي قررها اجت
وفي السياق نقل عن شعث ابالغه قيادات بارزة في الحركة استعداده لالمتثال للمقترحـات والتعـديالت                
والنصوص التي يتوافق عليها ابناء الحركة في اللجنة الموسعة وذلك في خطوة تكتيكية من الرجل تقصد                

ظ بمسافة معقولة عن مجموعـة عبـاس والتيـارات          اظهار مرونته في مواجهة صقور الحركة واالحتفا      
  .الملحقة بها

وفي المحصلة اظهرت اللجنة التحضيرية الموسعة صالبة واضحة في التعامـل مـع مـسألة الثوابـت                 
ورغم ان االجتماعين شهدا مالسنات واحتكاكـات       . الحركية ومع مقترحات الحريصين من ابناء الحركة      

 ان حنكة رئيس اللجنة ورئيس االجتماعـات ابـو مـاهر غنـيم              وصدامات لفظية في بعض االحيان اال     
ساهمت في نزع التوتر وصد محاوالت قد تكون منظمة جرت لفرط االجتماعات بحيث انتهـت النتـائج                 

  .حتى االن بتوصيات جذرية تمس مفاصل اساسية بالنسبة لحركة فتح
ى االن توصية باعادة قراءة البرنـامج       وفي التفاصيل تبنت اجتماعات عمان التي تنتهي اليوم االثنين حت         

السياسي ووثيقته بما يحافظ على ثوابت الحركة الوطنية ومبادئها مع توصية اخرى بتجنب اسقاط محور               
وتوافقت االجتماعات علـى    . المركزية الديمقراطية كموضوع اساسي في النظام االساسي الجديد المقترح        

ية التي اقترحها الدكتور شعث بالبرنامج السياسي على        رفض مبدئي واولى للصياغات والنصوص العموم     
  .ان تعاد الصياغة وفقا للتمسك بأهداف حركة فتح وبخيار المقاومة

وكانت صياغة شعث االولى للوثيقة قد اسقطت خيار المقاومة وتجنبت النص على مبدأ حرب التحريـر                
كما دعت  . ن المقاومة المدنية والعسكرية   الشعبية طويلة االمد وتجاهلت مبدأ الكفاح المسلح وخلطت ما بي         

وثائق موازية قدمها المعتدلون الى الغاء تسميات ومؤسسات مثل المجلس العسكري للحركة، وهو امـر               
قاومه بشدة الجنرال نصر يوسف خالل النقاشات رافضا استبدال المجلس العسكري في النظام الـداخلي               

  .بعبارة كفاءات عسكرية
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وما الى اعادة النظر بالمسيرة السلمية والمفاوضات والعودة لتجذير العمق العربي           ودعت االجتماعات عم  
كما شن مناقشون من قادة فتح هجوما شرسا        . واالسالمي للقضية والنص صراحة ومباشرة على المقاومة      

على ما اسموه بخط دايتون في صفوف الحركة، وهو هجوم شنه بشكل خاص القيادي سمير االطـرش،                 
ت النقاشات انتقادا لقادة الحركة المتخصصين بخطاب الفضائيات، فيما طلب الـدكتور شـعث              فيما شهد 

وشن القيادي خالد الشيخ هجوما ناقدا على من يدعون السقاط          . مالحظات مكتوبة حتى يأخذها باالعتبار    
ح كحركة تحرر    كل االتفاقيات، فيما اكد ابو ماهر غنيم اهمية بقاء فت          إسرائيلخيار المقاومة بعدما مزقت     
  .وطني ما دام االحتالل قائما

وفي المجمل العام اظهرت النتائج الفورية لالجتماعين بعد تغيب عباس سيطرة صلبة للجنة الموسعة على               
المجريات والقرارات، فيما اعتبر المراقبون ان نتائج االجتماعين تشير بوضوح الى ان نقاشات التحضير              

الوطني حتي اآلن، او على االقل هذا ما ظهر في عمان يومي السبت             للمؤتمر الحركي تحت سقف الخط      
  .واالحد

  ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ال يخدم الوساطة المصرية بين حركتي حماس وفتح" األهرام"موقف صحيفة : البردويل .٢٨

 صالح البردويل في تـصريحات      .دانتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس           :غزة
ـ  المصرية في عددها الصادر اليوم األحد ما قامـت بـه           " األهرام"وصف صحيفة   " قدس برس  "خاصة ل

حماس في غزة بأنه انقالب، واعتبر ذلك انحيازا سافرا لطرف على حساب طرف آخر، وأعـرب عـن                  
" األهرام"صحيفة  : "أمله في أن يكون هذا الوصف موقفا إعالميا ال يعكس موقف القيادة المصرية، وقال             

صرية تتبنى منذ العام الماضي فكرة أن ما جرى في غزة كان انقالبا، وهي تـصطف إلـى جانـب                    الم
الطرف اآلخر وخاضت معركة كبيرة ضد حماس وتشويه صورتها، ونحن نرفض تسمية ما جرى فـي                

  .من العام الماضي بأنه انقالب، وإنما هو تصحيح لألوضاع ومنع لالنقالب) حزيران( يونيو ١٤
 ٣/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
   تنقض اتفاق األسرى الفلسطينيين مع حزب اهللا"إسرائيل" .٢٩

ية في جلستها األسبوعية، أمس األحد، التراجع عن        سرائيلقررت الحكومة اإل  :  برهوم جرايسي  -الناصرة
اتفاقها مع حزب اهللا اللبناني في إطار اتفاقية تبادل االسرى في ما يتعلق بإطالق سراح عدد كبيـر مـن                    

لخمسة أسرى فلسطينيين من الذين فرض علـيهم        " رمزي"ينيين، واكتفت بإطالق سراح     االسرى الفلسط 
وعللت الحكومـة   ،  يةسرائيلاالحتالل أحكاما بالسجن لفترة قصيرة بتهم إلقاء حجارة، حسب المصادر اإل          

فـة  لمعر" جهوده" حول   سرائيلبخيبة أملها من التقرير الذي سلمه حزب اهللا إل        "ية خطوتها هذه    سرائيلاإل
 وفقدت آثاره بعد ذلك     ١٩٨٦ي رون أراد الذي وقع في األسر في لبنان في العام            سرائيلمصير الطيار اإل  

  .بعدة سنوات
  ٤/٨/٢٠٠٨الغد األردنية

  
 ي على الحدود مع غزةإسرائيلتأهب  .٣٠

ثر االشتباكات بين  إمس رفع حالة التأهب على طول حدود قطاع غزة          أي  سرائيلأعلن الجيش اإل  : تل أبيب 
وقال متحدث باسم الجيش فـي       .رطة الحكومة الفلسطينية المقالة وإحدى العائالت الموالية لحركة فتح        ش

 تتابع عن كثب ما يحدث في قطاع غزة، وقد رفعت قـوات             "إسرائيل"إن  "ية  سرائيلتصريحات لإلذاعة اإل  
ي ان القوات   سرائيل متحدث باسم الجيش اإل    وقال". الجيش من حالة اليقظة على امتداد الحدود مع القطاع        



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

 لمواجهة الوضع في حال قررت حماس       "بتعزيز يقظتها "ية المنتشرة حول قطاع غزة تلقت امرا        سرائيلاإل
  . استئناف اطالق صواريخها على الدولة العبرية

 ٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ألمن  صفقة الغاز اإليرانية األلمانية وتعتبرها مساً بقرارات مجلس اى تحتج عل"إسرائيل" .٣١

أعرب أقطاب الدولة العبرية، أمس األحد عن قلقهم البالغ من قرار بـرلين             :  زهير اندراوس  -الناصرة  
وقالـت صـحيفة    . السماح لشركة ألمانية بتوريد منشآت لتحويل الغاز لشركة النفط الوطنيـة اإليرانيـة            

عن المصادقة علي الصفقة،    ية إن تل أبيب تعتزم التوجه إلي ألمانيا لطب إيضاحات           سرائيلاإل) معاريف(
 مع قرار مجلس األمـن الـدولي فـرض          "إسرائيل"مليون يورو، والتي تتعارض برأي      ١٠٠بحجم نحو   

 قولـه إن    الخارجيـة  ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة جداً في وزارة         .عقوبات علي إيران  
وزادت المصادر إن ألمانيا    . إيرانالقرار األلماني يتعارض مع العقوبات التي فرضها مجلس األمن علي           

وأكّـدت المـصادر عينهـا أن وزارة        . تمثل موقفا يمس بالميل الدولي المتبلور التشديد الكبير للعقوبات        
ية ستتوجه في غضون األيام القليلة القادمة إلي محافل رفيعة المستوي في الحكومـة              سرائيلالخارجية اإل 

  .القلق من الخطوة، علي حد قول المصادر في تل أبيباأللمانية لتلقي إيضاحات واإلعراب عن 
  ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   ط لتعديل معايير اإلفراج عن أسرى مقابل شالي وزاريةلجنة .٣٢

في خطوة تمهد لمفاوضات مكثفة حول تبادل الجندي : الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت عبد: القدس المحتلة
ية تشكيل لجنة وزارية جديدة للنظر في إدخال المزيد سرائيلشاليت بأسرى فلسطينيين، قررت الحكومة اإل

وسيترأس رامون اللجنة الجديدة التي تضم في  .من التعديالت على معايير اإلفراج عن األسرى
ي دانيال فريدمان والوزير بال حقيبة عامون أيالون، علما بأن رامون سرائيلعضويتها وزير العدل اإل

ثت في إدخال تعديالت على معايير اإلفراج عن األسرى إال أن التعديالت ترأس سابقا لجنة وزارية بح
 .التي أدخلتها لم تكن نتائجها مرضية لحركة حماس وهو ما جعل إبرام صفقة تبادل غير ممكن

 ٤/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية  
 
  ليفني تطلب من سورية وقف دعم حماس وسالح حزب اهللا .٣٣

 على خطوات تثبت    "اآلن"ية، تسيبي ليفني، إنه على سورية ان تقدم         يلسرائقالت وزيرة الخارجية اإل   : لندن
، موضحة في هذا الصدد أن عالقات دمشق مـع طهـران ال             "إسرائيل"انها جادة في مسار التفاوض مع       

وأوضحت ليفني، المرشحة لخالفة ايهود اولمرت في زعامة حزب كاديما، في مقابلة مع شـبكة               . تساعد
ة أن على سورية ان توقف اآلن إمدادات الـسالح لحـزب اهللا ودعـم الفـصائل                  االميركي "إن إن سي"

على سورية أن توضح على الطاولة ما إذا كانت جادة فـي            "وتابعت  .  مثل حماس  "االرهابية"الفلسطينية  
وجوب فرض عقوبـات    "كما شددت على    . "مفاوضات السالم ام أنها تسعى فقط الى مخرج من الضغوط         

  . "اي تردد من جانب االسرة الدولية، ستعتبره ايران دليل ضعف"وقالت ان . ن على ايرا"اليوم
 ٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
 الكنيست يعد قانونا بشأن االستفتاء حول التخلي عن الجوالن .٣٤

مس مداوالت خاصة أية ان الكنيست بدأ سرائيلاإل" معاريف" ذكرت صحيفة : بترا–القدس المحتلة 
د قانون حول اجراء استفتاء عام حول التخلي عن هضبة الجوالن السورية المحتلة عداإلالنتهاء من 

وقالت الصحيفة ان لجنة مشتركة من الكنيست ولجنة سن القوانين بدأت نقاشات ماراثونية خاصة على .



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

ى الرغم من عطلة الكينست الصيفية الحالية ، العداد قانون االستفتاء العام حول التخلي عن الجوالن حت
  .قبل اقراره رسميا ) االخيرة ( يكون جاهزا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة 

  ٤/٨/٢٠٠٨ الدستور االردنية 
 
  توقعات لرد حزب اهللا على اغتيال مغنية في إحدى دول غرب أفريقيا: يةإسرائيلمصادر  .٣٥

تقام الغتيال قائده العسكري، عماد مغنيـة   ية أن ينفذ حزب اهللا تهديده باالن      سرائيلتتوقع األجهزة األمنية اإل   
ية فـي   إسـرائيل شباط الماضي في دمشق، ورجحت أن تستهدف الضربة مراكز أو تجمعات            / في فبراير 

ية أن يبدأ العد التنازلي لتنفيذ العملية بعد إقرار البيـان           إسرائيلوتتوقع مصادر    .إحدى دول غرب أفريقيا   
وترى األجهزة األمنيـة    . هاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى      الوزاري للحكومة اللبنانية وبعد انت    

ية أن أفضل األماكن وأسهلها بالنسبة لحزب اهللا لالنتقام هي أفريقيا الغربية نظرا لسهولة الدخول               سرائيلاإل
وال يـستبعد    .يةسـرائيل والخروج منها وضعف الرقابة والحراسة األمنية في التجمعـات والمراكـز اإل           

ينفذ حزب اهللا عملية محدودة دون أن يعلن مسؤوليته عنها ليتفادى           "يون أن   سرائيلؤولون األمنيون اإل  المس
 "تبعاتها

  ٤/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
  تحصين المواقع المحاذية للقطاع" إسرائيل"التماس ضد وقف  .٣٦

تحصين المنازل  التماساً في المحكمة العليا على خلفية قرارها بوقف         " يةسرائيلاإل"تواجه الحكومة   : أ ب د
وذكرت اإلذاعة العبرية أمـس،      .في التجمعات االستيطانية المحاذية لقطاع غزة بسبب نقص الميزانيات        

وكانـت   .أن االلتماس سيرفعه رؤساء التجمعات السكنية المحاذية للقطاع خالل األيـام القليلـة المقبلـة              
صين المنازل في التجمعات الـسكنية      قررت قبل حوالي ستة أشهر الشروع في تح       " يةسرائيلاإل"الحكومة  

الواقعة على بعد أربعة كيلومترات ونصف الكيلومتر من السياج الحدودي، إال أن أعمال التحصين توقفت               
  .بعد مدة

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  
 
  ية تقلص الميزانية وتستثني الحرب والتعليمسرائيلالحكومة اإل .٣٧

أمس، على إجراء تقليص في ميزانيات الوزارات المختلفـة        " يلسرائياإل"صادق مجلس الوزراء    : أ ب د 
ويستهدف تقليص الميزانية تمويل تطبيـق توصـيات لجنـة           .باستثناء وزارتي الحرب والتربية والتعليم    

. دورنر الخاصة بزيادة المعاشات للناجين من المحرقة وتمويل تعديالت أدخلها الكنيست على الميزانيـة             
ووافقت وزارة المالية على استخدام جزء من االحتياطي العام في الميزانية وتخفيض حجم التقليص ليبلغ               

بفضل التوصل إلى صيغة الحل الوسط صوت وزراء حزب العمل لصالح هذا             مليون شيكل فقط، و    ٣٧٥
 .التقليص بينما عارضه الوزيران آفي ديختر وجدعون عزرا من كاديما والوزير إيلي يشاي من شـاس               

وأعرب وزير األمن الداخلي آفي ديختر عن خشيته من أن يؤدي تقليص الميزانية إلى التأثير على األمن                 
  ".رائيلإس"الداخلي في 

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  التطورات الغامضة التي عاشتها تركيا خالل السنوات الماضيةعلى صلة وثيقة ب الموساد .٣٨

 عن دور للمخـابرات     "انقالبيي ارغاناكون "كشفت الوثائق السرية الخاصة بقضية       : حسني محلي  -أنقرة  
.  التي عاشتها تركيا خالل الـسنوات الماضـية         التطورات الغامضة  في العديد من  ) الموساد(ية  سرائيلاإل

 ١٧ي حوالي   سرائيلوقالت صحيفة اكشام التي نقلت الخبر ان هذه الوثائق تحدثت عن استثمار الموساد اإل             
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مليار دوالر في االسواق المالية التركية بواسطة رجل اعمال يهودي تركي، راح ضحية لعملية اغتيـال                
يفة الى دور بعض رجال االعمال اليهود االتراك فـي اسـتثمار            كما اشارت الصح  . ١٩٩٥غامضة عام   

هذه االموال واستخدام بعضها في امور غامضة، لها عالقة بأشخاص ومؤسسات اثبت التحقيـق أخيـراً                
عالقتهم بقضية ارغاناكون التي شملت العديد من الجنراالت المتقاعدين ورجال االعمـال واالعالميـين              

 الذين اتهمهم وكيل النيابة العامة بالتخطيط النقالب ضد الحكومة، بعد ان حملهم             والسياسيين واالكاديميين 
  . سنة الماضية٢٠مسؤولية كل الجرائم واالعمال االرهابية التي شهدتها تركيا خالل 

 ٤/٨/٢٠٠٨القبس الكويتية  
  
 ي متهم بقتل طفل في نعلينإسرائيل أيام لجندي ٥الحبس المنزلي  .٣٩

ية االقامة الجبرية على احد أفراد حرس الحدود لمدة خمسة سرائيلرطة العسكرية اإل فرضت الش:رام اهللا
ية سرائيلوحققت الشرطة اإل. أيام في منزله لالشتباه في تورطه بمقتل طفل في نعلين االسبوع الماضي

مع حارس الحدود وعلقت مهامه لالشتباه باقدامه على قتل طفل خالل تظاهرة ضد جدار الفصل 
 .ية أمسإسرائيل تموز الماضي، على ما افادت وسائل اعالم ٢٩ي في قرية نعلين في العنصر

 ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  ١٩١٧ ما قبل العام ى إل في فلسطينإعادة األوضاعب بريطانيا مطالبةلمقدسية حملة  .٤٠

ي مـدن    جمع مليون توقيع من أهـال      ى شبان فلسطينيون من مدينة القدس إل      ىيسع:  أشرف الهور  -غزة  
 جانب جمع وثائق    ى ومخيمات اللجوء الفلسطينية سواء داخل المناطق الفلسطينية أو دول الجوار إل           ىوقر

 من احتالل فلسطين، في محاولـة       "إسرائيل"وروايات حية بهدف تجريم بريطانيا، عن فعلتها التي مكنت          
 مـن   م امتعاضه والم يخف ه الحملة    إال أن القائمين على هذ     .لرفع قضية بهذا األمر أمام القضاء البريطاني      

 أن مسؤولين في السلطة     واوذكر.  من قبل المؤسسات والشخصيات الفلسطينية الرسمية      هاالردود التي تلقو  
 . مليون دوالر للسلطة الفلـسطينية     ١٠٠رفضوا المساهمة أو تقديم الدعم للحملة بحجة أن بريطانيا تقدم           

  أيضاً  ومؤسسات تجارية فلسطينية كبيرة رفضت تمويل الحملة        أن بنوكاً  ى في السياق ذاته ال    واأشاركما  
إلـى تـأمين    الشبان المشاركون فـي الحملـة        األمر الذي دفع     . ال تصنف أنها تعمل ضد بريطانيا      ىحت

المصاريف من جيوبهم الخاصة، لكنهم وصلوا مؤخراً للحد الذي يحول دون قدرتهم علي إنـشاء موقـع                 
يؤكد محامي الحملة الذي يستعد لرفع القضية       من جهته   و .ه، بسبب تكلفته   شبكة االنترنت رغم أهميت    ىعل

 أن التعـويض ال يعنـي       وضـح أنه سيطالب بتعويض الفلسطينيين عما سببته بريطانيا لهم من ألـم، وي           
نهم سيطالبون أن تعيد بريطانيا األمور إلـي        أ حيث التمسك به،    ىتعويضهم عن حق العودة، الذي أكد عل      

  .١٩١٧ا كانت عليه قبل العام  مىفلسطين إل
  ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   عاماً ٣٥ مرة خالل ٣٩عدد المستوطنين في القدس والضفة تضاعف : تقرير .٤١

 ،٢٠٠٧ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في تقريره السنوي الذي صدر أمس، أنه في نهايـة                
 بـؤرة داخـل     ٩٦ مستوطنة، و  ١٤٤قعاً، منها    مو ٤٤٠ في الضفة الغربية     يطانيةبلغ عدد المواقع االست   
 موقعاً مصنفاً على أنه مواقـع أخـرى         ٤٣ بؤر خارج حدود المستوطنات، و     ١٠٩حدود المستوطنات، و  

 واحدة  ١٦ضمت   وقد   هذه المستوطنات في القدس،   من   مستوطنة   ٢٦ تتركزوقد  .  قاعدة عسكرية  ٤٨و
 في المئـة    ٣٨،٣احة المحظورة على الفلسطينيين بلغت       إلى أن نسبة المس    فيما أشار ". إسرائيل"منها إلى   

 ٤٨٣،٤٥٣ بلغ عدد المستوطنين في الـضفة        ،٢٠٠٧وأفاد التقرير أنه في نهاية عام       . من مساحة الضفة  
ين فـي الـضفة     وطن المست ، مشيراً إلى أن عدد    ٢٠٠٦ مستوطنين عام    ٤٦٦،٠٠٥اً، مقارنة مع    وطنمست



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ١١٥٩: عدد        ال                  ٤/٨/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

اليهـود فـي    في حـين أن عـدد        ،٢٠٠٧ -١٩٧٢ السنوات    مرة خالل  ٣٩الغربية قد تضاعف حوالي     
وذكر أن غالبيـة    . نفس الفترة فلسطين التاريخية وبقية األراضي العربية المحتلة، تضاعف مرتين خالل          

أكثـر  حيث أن    في المئة من مجموع المستوطنين في الضفة،         ٥٣المستوطنين تركّزوا في القدس، بنسبة      
  .١٩٦٧ عام عنوة بعيد احتاللها للضفة "سرائيلإ"من نصفهم في الجزء الذي ضمته 

  ٤/٨/٢٠٠٨السفير 
  

 مدينة المقدسة بهدف تهويد ال مقدسيينية لهدم منازلإسرائيلحمالت  .٤٢
طالب مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية بوقف حمالت الهدم لمنازل : ردينة فارس - غزة

ية تهدف إلى اقتالع المواطنين الفلسطينيين وتهويد ئيلسرا أن السياسة اإلمعتبراً. المواطنين المقدسيين
 أن االحتاللوقال تقرير للدائرة القانونية في المركز . البلدة القديمة واألحياء العربية في المدينة المقدسة

 ٥٠ التي سلمت لمواطنين في أقل من أسبوعين لتصل إلى أكثر من  الهدمعدد إخطاراتمن ضاعف 
  .يسوية إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس في بلدة العإخطاراً

  ٤/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  

  وجرحىأطفال أسرى ية بحق إسرائيل حقوقية تكشف عن انتهاكات ريراتق .٤٣
اعتراف جنود االحتالل  بممارسات عنيفـة       " إسرائيل"كشف تقرير للجنة المحاماة في       :ب.ف. أ -نابلس  

وفي سياق ذي صـلة، أفـادت        .هم بشكل مبالغ فيه   ضد األطفال الفلسطينيين المعتقلين بسجونها، ومعاقبت     
ية بأن أجهزة االحتالل تضغط على المرضى والجرحـى         سرائيلجمعية أطباء من اجل حقوق اإلنسان اإل      

ن هذه الممارسات تنتهك القانون     أ  مبينة .الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعالج لجمع معلومات منهم        
  .الدولي

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   شهراً بدون تهمة١٨االحتالل يفرج عن أسيرة من القدس بعد اعتقال إداري دام  .٤٤
 أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى أن سلطات االحتالل أفرجـت يـوم الـسبت              : القدس المحتلة 

 ١٨ عن األسيرة سعاد الشيوخي من بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، بعد اعتقال إداري دام                 الماضي
شهراً بدون تهمة، مشدداً على أن االحتالل يتذرع بالملف السري العتقال العشرات مـن األسـرى دون                 

  .توجيه تهمة لهم
  ٣/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مجدو يعانون نقصاً في المياهسجن أسرى  .٤٥

 في   حاداً قصاً كشف نادي األسير الفلسطيني أمس، أن أسرى فلسطينيين في معتقل مجدو يعانون ن             :أ.ب.د
  .كميات المياه التي توفرها إدارة السجن لهم بغرض الضغط عليهم

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   لتبني إستراتيجية وطنية واضحة لتحرير األسرى الفلسطينيةمؤسسة الضمير تدعو السلطة .٤٦
التحرير إلى لسلطة الفلسطينية ومنظمة ا ،دعت مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإلنسان: غزة

ضرورة العمل على تبني إستراتيجية وطنية واضحة في التعامل مع ملف األسرى تقوم على قاعدة 
  .البحث عن آليات إطالق سراحهم وليس فقط تحسين ظروف اعتقالهم

  ٣/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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  آخرين خالل تموز الماضي ٤٢٢االحتالل قتل سبعة مواطنين واعتقل : تقرير .٤٧

أن   صدر أمس،دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحريربين تقرير شهري ل:  وفا–رام اهللا 
  بينهم طفالن، في عمليات عسكرية نفذتها في الضفة فلسطينيينقوات االحتالل قتلت سبعة مواطنين

 أن جيش االحتالل أصاب بالرصاص هجاء فيكما .  وقطاع غزة، خالل شهر تموز الماضيالغربية
 إلى أن قوات االحتالل شنت حملة اعتقاالت تقريرونوه ال .طفال٢٧ً مواطناً بينهم ١٤٥ خالل تموز

ً ، إضافة الستخدام الحواجز العسكرية كمصائد ٤٢٢واسعة في الضفة وقطاع غزة، طالت   مواطنا
حول سياسة هدم  أما . أسير١١٥٠٠العتقال المارة، ليصل عدد األسرى في سجون االحتالل نحو

 أظهر أن القدس المحتلة وضواحيها شهدت مجزرة تدمير وتهجير واسعة نفذتها ، فقدفلسطينيةالمنازل ال
من ونوه  . آخر، إخطارات بهدمها منزال٣٣ًآليات االحتالل طالت سبعة منازل، في حين تلقى مالكو نحو 

  إلى أن سلطات االحتالل ماضية في توسيع المستوطنات خاصة داخل وفي محيط القدسجهة أخرى
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أبو غنيم، فيما تخطط ٩٢٠ أعلنت عن عطاءات لبناء حيثالمحتلة، 

 أن حواجز االحتالل العسكرية والتي زاد عددها عن تقريروأكد ال . آالف وحدة جديدة أخرى٦لبناء 
 وتزيد من معاناتهم  حواجز والمنتشرة في كافة أرجاء األراضي الفلسطينية، تُعرقل حياة المواطنين٦٠٨

  .يوما بعد يوم
  ٤/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   سالح العائالت فلتان أمني في غزة يعتبر أنحقوقي مركز .٤٨

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان سالح العائالت جزءاً من حالة الفلتان األمني واالعتداء : غزة
حول المناطق السكنية اآلمنة لمخازن تُكدس فيها نه من غير المقبول أن تتأ معتبراًعلى سيادة القانون، 

حق الجهات المختصة في تنفيذ عمليات االعتقال بحق في الوقت ذاته وأكد . األسلحة تحت أي ظرف
ضرورة مراعاة اإلجراءات القانونية المتعلقة "المشتبه بضلوعهم في اعتداءات على سيادة القانون، مع 

  ". السكنيةبأعمال االعتقال وتفتيش المنازل
  ٣/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
  االشتباكات بين فتح وحماس فلسطينيو الشتات يستنكرون .٤٩

 أن  ،الـستار الغلبـان    اعتبر عضو األمانة العامة لفلسطينيي الـشتات الـشيخ عبـد           : أحمد سليم  -رفح  
 . مستقبل مسيرة التحرك الفلـسطيني     ىاالشتباكات الحالية بين حركتي فتح وحماس هي الخطر األكبر عل         

وأكد أن جميع فلسطينيي الشتات يستنكرون استخدام لغة العنف ضد بعضهم البعض وانهم كانوا يتوقعون               
  .ىدرجة أكبر من العقالنية بين الطرفين خاصة مع وجود قيادات تاريخية ذات تجربة نضالية كبر

  ٤/٨/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  حتجون على العنف في مخيمهم ي جنوبي لبنانعين الحلوةالفلسطينيون في مخيم طفال األ .٥٠

على التوتر األمني السائد في المخـيم       جنوبي لبنان   احتج أطفال مخيم عين الحلوة      :  محمد صالح  - صيدا
 في تظـاهرة ضـد      واانتظمحيث  . البارد فيه على طريقتهم   مخيم نهر   وعلى المخاوف من تكرار تجربة      

  .ي في المخيم من اقتتال داخلي رافضين ما يجر،العنف في مخيمهم، رافعين شعارات تشبههم
  ٤/٨/٢٠٠٨السفير 
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   غزةتوقفت عن العمل جراء حصارزراعية  آالف دفيئة ٨ .٥١
 آالف ٨أكد أشرف األسطل رئيس جمعية مزارعي البيوت البالستيكية في قطاع غزة أن  :أيمن أبو ليلة

 تصدير المنتجات دفيئة زراعية توقفت عن العمل بشكل كامل جراء الحصار وإغالق المعابر ومنع
 ٤ن مزارعي البيوت البالستيكية في القطاع تكبدوا خسائر فادحة بلغت قيمتها  الفتاً إلى أ.الزراعية

 ألف عامل أصبحوا عاطلين ١٢ آالف مزارع و٨وأشار إلى أن  .ماليين دوالر، جراء تصاعد الحصار
في الناتج السنوي % ٧٠ بنسبة نوه إلى وجود تراجع كما . توقف الدفيئات عن العملنتيجةعن العمل 

  . آالف دفيئة بحاجة إلعادة تأهيل بكلفة مليون دوالر٨ أن هناك اًبين م.لمحاصيل الدفيئات الزراعية
  ٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   الداخلية في غزةاالشتباكات بحجة "ناحل عوز"غلق معبري المنطار وي االحتالل .٥٢

بحجة ما " كارني"والمنطار " ناحل عوز"ق معبري الشجاعية غال بإ أمس قامت قوات االحتالل:حامد جاد
 المنطقة لم تشهد أمس أي علماً أنشهدته منطقة شرق غزة أول من أمس من اشتباكات مسلحة داخلية، 

" ناحل عوز"وأشار محمود الشوا رئيس جمعية شركات الوقود، إلى أن معبر  .مظهر من مظاهر التوتر
  .اضي، ولم يسمح االحتالل بدخول أي صنف من مشتقات الوقودأغلق منذ يوم الجمعة الم

  ٤/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  استمرار االقتتال يضر بالقضية ويهدد الجهود القامة الدولة الفلسطينية: العاهل األردني .٥٣

 .أكد الملك عبد اهللا الثاني أهمية توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة تحديات المرحلة:  بترا-عمان 
امس في عمان، الرئيس عباس عن قلقه تجاه تطورات االحداث في االراضي ، واعرب خالل لقائه

الفلسطينية التي سادت خالل االيام الماضية، مؤكدا ضرورة أن يعتمد الفلسطينيون لغة الحوار لحل 
سطينية ويهدد وقال ان استمرار االقتتال بين الفصائل الفلسطينية يضر بالقضية الفل. خالفاتهم الداخلية

وبين العاهل األردني  أن األردن سيواصل جهوده . الجهود الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
على مختلف الصعد لحشد الدعم والمساندة لدفع عملية السالم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 

وضات واإلخفاق في تحقيق تقدم ملموس في وحذر مجددا من أن تعثر المفا. التراب الوطني الفلسطيني
العملية السلمية سيعمق من حالة عدم االستقرار ويزيد من أجواء العنف والتوتر في منطقة الشرق 

واكد عبد اهللا الثاني ان االردن سيواصل جهوده واتصاالته مع المجتمع الدولي بما يصب في . األوسط
ديم المساعدات االقتصادية والمالية لتمكينها من القيام دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومواصلة تق

  بواجباتها وتسيير عمل مؤسساتها وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني
  ٤/٨/٢٠٠٨ األردنيةالدستور 

  
  إخوان األردن يحذرون من مؤامرة تستهدف المقاومة .٥٤

تي تحاك ضد المقاومة في األرض ال" المؤامرة"حذرت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن من : عمان
، "مفضوح"دولي " تواطؤ"المحتلة، ونددت باستمرار حصار الشعب الفلسطيني الذي قالت إنه يجري وسط 

قدسية المسجد "وشدد المتحدثون في احتفالية بذكرى اإلسراء والمعراج على ". مشين"عربي " تخاذل"و
قاذ هذه األرض من أيدي المغتصبين المعتدين ، مطالبين بان"األقصى وما حوله من األرض المباركة

مواجهة "والوقوف في وجه مخططاتهم التوسعية، ولفتوا إلى ضرورة تحرك المستوى الرسمي والشعبي ل
عربي إزاء تواصل خطوات " صمت"، مستهجنين ما قالوا انه "التهويد المستمر لألرض المقدسة

  .د األقصى المباركاالستيطان وهدم البيوت والحفر تحت أساسات المسج
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يجب أن تعود إلى المسلمين، وشدد " وقال المراقب العام للجماعة همام سعيد إن األرض المقدسة المحتلة 
عدم صواب اللهاث خلف سراب "، الفتا إلى "عدوانيتها وتنكرها لإلنسانية"الصهيونية و" خبث"على 

بكسر الحصار الظالم المفروض على وطالب ". التسوية مع األعداء أساس المصائب في هذه المنطقة
وحيا رئيس لجنة علماء الشريعة ". المؤامرة الالأخالقية"الشعب الفلسطيني، معنفا المشاركين في مثل هذه 

اإلسالمية في جبهة العمل اإلسالمي إبراهيم زيد الكيالني المجاهدين وحث على نصرتهم، ودعا 
في قطاع غزة واالعتقاالت " اإلجرامية"مستنكرا التفجيرات الفلسطينيين إلى الحوار على قاعدة المقاومة، 

  .في الضفة الغربية" السياسية"
  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 البيان الوزاري يحدد سياسة الحكومة اللبنانية تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان .٥٥

ع البيان الوزاري أنجزت األمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر السبت، تصحيح مشرو
وادخال التعديالت واإلضافات والتنقيحات عليه وفق ما اتفق عليها في آخر جلسة للجنة الوزارية المكلفة 

تمسك لبنان "وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في لبنان، أكد البيان على . وضع البيان
مشدداً ". ات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنيةبمبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذ

بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وموقفها الرافض لتوطين "على موقف الحكومة المطاِلب 
الفلسطينيين في لبنان، وستعمل الحكومة على وضع خطة عمل، على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، 

ل على وضع التصورات واألفكار التي تعزز الموقف اللبناني كما ستعم. تهدف الى احقاق هذا الحق
وجاء ". الرافض للتوطين وتفعله وتحمل كل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم الى وطنهم حتى اآلن

انطالقاً من وثيقة الوفاق الوطني، وما نصت عليه في شأن بسط سيادة الدولة على كل : "في البيان
ضرورة احترام االخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان سلطة الدولة وقوانينها، سوف االراضي اللبنانية و

تعمل الحكومة، تنفيذاً لما اجمعت عليه هيئة الحوار الوطني، على إنهاء وجود السالح الفلسطيني خارج 
ات المخيمات ومعالجة قضية األمن والسالح، مع تشديدها على مسؤولياتها والتزامها حماية المخيم

ستعمل الحكومة بالتعاون مع ممثلي القوى الفلسطينية واألطراف العربية . الفلسطينية من أي اعتداء
من جهة : "وأضاف البيان". المعنية للوصول الى المعالجة المطلوبة، بما يحفظ أمن اللبنانيين والفلسطينيين
الت االنسانية واالجتماعية أخرى، سوف تواصل الحكومة اللبنانية الجهود المبذولة لمعالجة المشك

للفلسطينيين في لبنان، داخل المخيمات وخارجها، مع ما يقتضيه ذلك من اجراءات وتدابير تعزز الموقف 
وفي هذا االطار، . اللبناني الرافض للتوطين وتتماشى مع حق الفلسطينيين المقيمين في العيش الكريم

فف األعباء االقتصادية وسواها من المفاعيل السلبية ستتابع الحكومة العمل على وضع السياسات التي تخ
كما ستواصل مطالبتها المجتمع . وتعمل على زيادة الدعم العربي الدولي في هذا المجال. على لبنان

وستواصل كل الجهود الضرورية من أجل اعادة اعمار . الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا المجال
  ".امة فيه بكنف السلطة اللبنانيةمخيم نهر البارد لتأمين االق

 ٤/٨/٢٠٠٨النهار 
  
 "إسرائيل"نحن أكثر جاهزية ألي حرب مع : قيادي في حزب اهللا لتلغراف .٥٦

قال القائد العسكري الميداني لحزب اهللا في جنوب لبنان نبيل قاووق إن الحزب تمكن من بناء ترسانته 
وأشار قاووق في مقابلة نادرة مع صحيفة . يئيلإسراالعسكرية ويتمتع بالجاهزية للرد على أي استفزاز 

المقاومة باتت اآلن أكثر قوة مما كانت عليه من قبل، وهذا ما يجعل "ديلي تلغراف البريطانية إلى أن 
نحن اآلن أقوى من ذي قبل، وعندما يكون حزب اهللا قويا فإن هذه القوة "وأضاف ". خيار الحرب قائما

ونسبت ". نحن ال نسعى إلى الحرب، ولكن يجب أن نستعد لها..  عن شن حرب جديدةإسرائيلتوقف 
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الصحيفة إلى مصادر لم تسمها قولها إن حزب اهللا ضاعف ترسانته في العامين الماضيين ثالث مرات 
وقالت إن هذه األسلحة الجديدة تتمتع بمدى أطول وتحمل رؤوسا .  ألف صاورخ٣٠ آالف إلى ١٠من 

 .حربية أكثر ثقال من ذي قبل
  ٢/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  أحداث غزة هدفها إعاقة المصالحة: مصر .٥٧

رأت مصادر مصرية مطلعة أن التفجيرات الثالثة التي وقعت في غزة أخيراً :  جيهان الحسيني-القاهرة 
كانت مخططاً لها مسبقاً بغض النظر عمن يقف وراءها، الفتة إلى أن تنفيذها جاء متعمداً بالتزامن مع 

رية الى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل إلعاقة أي مساع تبذل من أجل رأب الصدع في الدعوة المص
وحذرت من أن استمرار حركتي فتح وحماس على هذا . الساحة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية

النهج سيدمر القضية الفلسطينية وسيتسبب في إحداث شرخ في الصف الفلسطيني يصعب معالجته 
الحركة ال تمتلك ...  ووصفت المصادر أداء حماس في غزة بأنه رد فعل ساذج وغير مسؤول.وترميمه

الحنكة السياسية الكافية، بينما التيار اآلخر هو من الموتورين في حركة فتح أو المغرر بهم يسعى إلى 
. لسطينيةتحطيم حماس والقضاء عليها بغض النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر للمصالح العليا الف

  ".قطاع غزة ليس كله حماس، وهم حماس ينسون ذلك: "وقالت
  ٤/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
 جامعة الدول العربية تطالب بوقف االشتباكات بين فتح وحماس وإطالق جميع المعتقلين .٥٨

طالبت جامعة الدول العربية، أمس، بوقف استعمال السالح بين األشقاء في األراضي الفلسطينية : القاهرة
. لة، وأعربت عن غضبها وحزنها وقلقها مما يجري حالياً بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزةالمحت

وقال األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح إن ما يحدث يسبب ضرراً ال 
 مثل هذه يمكن أن يتصوره أحد للقضية الفلسطينية برمتها، وإن الشعب الفلسطيني ال يستحق أن تلصق به

األمور، مطالباً األطراف كافة بأن يتقوا اهللا، وأن يوقفوا هذه المهزلة التي ستكون لها آثار مدمرة على 
وأكد صبيح أن كل االعتقاالت مرفوضة وتسجل بادرة سلبية في العمل الفلسطيني، . القضية الفلسطينية

وأعرب صبيح عن . عمال السالحوطالب بإطالق سراح الجميع دون استثناء، ووقف االشتباكات واست
أمله أن يبدأ الحوار الفلسطينى برعاية مصر، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع الجامعة العربية كي يبدأ هذا 

ية مثل سرائيلالحوار وينتهى إلى وحدة وطنية قوية تستطيع أن تواجه اإلجراءات والممارسات اإل
 للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، االستيطان وتهويد القدس والحصار وتخريب كامل

ومشيراً إلى أن األمين العام للجامعة عمرو موسى يواصل إجراء اتصاالت مع فتح وحماس في محاولة 
  .لوقف الصراع

 ٤/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  هشام يوسف ينتقد تصريحات ليفني حول توسيع المستوطنات .٥٩

م للجامعة العربية السفير هشام يوسف ما ذكرته وزيرة الخارجية انتقد رئيس مكتب األمين العا
وقال إن . ية تسيبي ليفني من أن توسيع المستوطنات ال ينبغي أن يكون سبباً لوقف عملية السالمسرائيلاإل

ية من وجهة النظر العربية هو الرئيس سرائيلالحكم والمرجع فيما يتعلق بوقف المفاوضات الفلسطينية اإل
 ترغب في أن تكون الخصم والحكم في الوقت إسرائيلوأضاف يوسف أن . طيني محمود عباسالفلس

نفسه، وهذا هو أحد أسباب تعثر عملية السالم، موضحاً أن العقبات أمام عملية السالم ال ترتبط فقط 
عارض ية مستمرة قائمة على التوسع االستيطاني بما يتإسرائيلبتوسيع إحدى المستوطنات، ولكن بسياسة 
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مع قواعد القانون الدولي والتزامات خريطة الطريق والتفاهمات التي سمحت بانعقاد مؤتمر آنابوليس، 
مضيفاً أن هذا المسار دخل غرفة العناية المركزة ويحتاج إلى معجزة حقيقية حتى يحقق أهدافه، وذلك 

  .على تجاهل مرجعيات عملية السالم كافة" إسرائيل"بسبب إصرار 
 ٤/٨/٢٠٠٨إلماراتية االتحاد ا

  
  إخوان مصر تطالب حماس وفتح بتهدئة األوضاع .٦٠

دعت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر حركتي فتح وحماس إلى وقف االعتقاالت المتبادلة : القاهرة
والتوقف عن تبادل االتهامات والعمل المشترك على تهدئة األوضاع، وقالت الجماعة، في بيان لها، إن ما 

احة الفلسطينية ال يستفيد منه سوى العدو الصهيوني، منتقدة تبادل االعتقاالت واالتهامات يجري على الس
ما وصل حدا من التردي أدى إلى المزيد من االحتقان وتوتر األجواء، وطالبت الجماعة حماس بعدم 

 ضمانات التوسع في االعتقاالت، وأن يتوقف األمر على المتورطين في أعمال التفجيرات فقط، مع توفير
وأكدت أن التفجيرات التي راح ضحيتها العشرات من أهل . تحقيقات ومحاكمات عادلة لكل المشتبه فيهم

قطاع غزة التي قامت بها عناصر معروفة بوالءاتها وارتباطاتها باألجندة الصهيونية واألمريكية تستهدف 
أخالق وروح المقاومة التي ال تنسى أمن واستقرار القطاع، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى 

هدفها وهو تحرير األرض وانقاذ المقدسات، ما يستلزم الحفاظ على الثوابت الفلسطينية من حرمة الدم 
ووحدة الفصائل والتراب، وعدم االنزالق إلى منعطفات جانبية تضر بالقضية، داعية إلى تحرك 

المؤدية للتوتر بين فتح وحماس، وأولها اإليقاف األطراف العربية، وبخاصة مصر، إلزالة كل األسباب 
  .الفوري ألعمال التفجيرات داخل القطاع

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   األسد ونجاد يشددان على مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية .٦١

محمود أحمدي والرئيس اإليراني لم يفت الرئيس السوري بشار األسد : علي الحاج يوسف -طهران 
لتطرق إلى الشأن الفلسطيني، حيث شددا على مواصلة الجهود لتحقيق في لقائهما في طهران لنجاد 

المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمان لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولة مستقلة 
  .عاصمتها القدس

  ٤/٨/٢٠٠٨السفير 
  
  العربيتسرق الموروث الشعبي" إسرائيل" .٦٢

لالستيالء على " إسرائيل"حذرت دراسة أكاديمية مصرية من مخاطر محاوالت :  أميرة حمدي-القاهرة 
الموروث الثقافي الشعبي للدول العربية وادعاء ملكيته، مع دعمه بنظرياتها التآمرية وتكريس الصورة 

وأوضحت  . الصهيونيالسلبية للعرب إلى جانب تفريغه من مضمونه العربي لصالح الفكر اليهودي
ي بعنوان سرائيلالدراسة التي أعدها الدكتور ياسر عبد الحكم طنطاوي، الباحث في الصراع العربي اإل

أن الدراسات الفلكلورية تشكل إحدى الدعامات األساسية  ،"المصادر العربية للقصص الشعبية لليهود"
ستالب الموروث الثقافي، مشيرة إلى لزرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، بسبب اعتمادها على ا

ي بزعم انتقال هذا التراث مع إسرائيلتقوم بتوثيق هذا الموروث على أنه موروث شعبي " إسرائيل"أن 
يهود الدول العربية عند نزوحهم لفلسطين، متجاهلين أن هذه الثقافات هى ثقافات الشعوب العربية 

 ودعت الدراسة الباحثين العرب .أنها إنتاج يهودي خالصوانتقالها من مكان آلخر ال يعني توثيقها على 
انتفاضة حقيقية وعلمية ضد ما يسلب من "إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات من خالل ما أسمته بـ 

مطالبة الباحثين العرب بتوثيق المنتج الشعبي العربي بشكل ممنهج وتصنيفه وفق " اإلنتاج العربي
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 خاصة أن التأثير الثقافي واألدبي يمثل الخطر إسرائيلت سرقته من جانب األصول العلمية تجنبا لمحاوال
 .األكبر، ألنه يتجاوز الحكومات إلى الشعوب وأفكارها وتراثها

 ٤/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  دمشق تستضيف الملتقى الدولي األول لحق العودة .٦٣

لدولى األول لحق العودة بين وافق الرئيس السوري بشار األسد على استضافة دمشق للملتقى ا :عمان
، "اإلعالن العالمي لحق العودة"نوفمبر المقبل، الذي سيعلن في نهايته / السابع والتاسع من تشرين ثاني

كوثيقة تاريخية يوقع عليها آالف المشاركين في الملتقى، وتتم إضافة تواقيع أخرى عليها مع الوقت من 
  .كل بلدان المنطقة والعالم

٤/٨/٢٠٠٨  
 
  االقتتال الفلسطيني سيؤثر في صفقة شاليت : ونيبسي .٦٤

محمد بسيوني، ان االقتتال الدائر بين عناصر حماس وفتح " إسرائيل"اكد سفير مصر االسبق في : القاهرة
 -ي جلعاد شاليت، وكذلك على المباحثات الفلسطينية سرائيلسيؤثر على عملية التهدئة وصفقة االسير اإل

وقال بسيوني ان ما يحدث ال يحقق المشروع واالمل الفلسطيني في اقامة . فاقية والتوصل التسرائيلاإل
الدولة الفلسطينية، طالما هناك اقتتال بين الفصائل، وان القرار الفلسطيني الينبع من الفلسطينيين، ولكنه 

ين، نابع من توجيهات دولة اخرى في المنطقة، وان الفلسطينيين بهذا العمل ال يعملون لمصلحة فلسط
  .ولكن لمصلحة دول اخرى

  ٤/٨/٢٠٠٨القبس الكويتية 
 
  "إسرائيل" أشخاص على صلة بـ ٧إيران تعتقل  .٦٥

ذكرت صحيفة إيرانية، أمس األحد، ان سبعة معتقلين اعترفوا بتأسيس منظمة غير مشروعة : وكاالت
" رساالت"صحيفة ويشير تقرير . وغيرها لتقويض النظام اإلسالمي" إسرائيل"في إيران تتلقى أوامر من 

ولم . أيار، لكنه لم يوضح ذلك تحديداً/ فيما يبدو إلى مجموعة من البهائيين اعتقل معظمهم في مايو
  . يصدر المسؤولون القضائيون أي تعليق فوري على القضية

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ية في تركياسرائيلتكشف أنشطة االستخبارات اإل" أرغاناكون"قضية  .٦٦

" أرغاناكون"أفاد تقرير لصحيفة تركية، أمس، بأن الوثائق السرية الخاصة بقضية : حسني محلي -أنقرة 
في العديد من التطورات الغامضة التي حدثت في تركيا ) الموساد(ية سرائيلكشفت دوراً للمخابرات اإل
 منظمة وكانت السلطات التركية قد أعلنت مؤخراً عن اعتقاالت في صفوف. خالل السنوات الماضية

ويتوقع ان تبدأ محاكمة المتهمين في . القومية المتطرفة والسرية بتهمة محاولة القيام بانقالب" أرغاناكون"
وذكر تقرير . تشرين األول في اسطنبول/  أكتوبر٦ بينهم جنراالن متقاعدان في ٨٦هذه القضية وعددهم 

 مليار دوالر في ١٧ي حوالي سرائيلان هذه الوثائق تحدثت عن استثمار الموساد اإل" اكشام"لصحيفة 
األسواق المالية التركية بواسطة رجل أعمال يهودي تركي، راح ضحية لعملية اغتيال غامضة عام 

كما أشارت الصحيفة إلى دور بعض رجال األعمال اليهود األتراك في استثمار هذه األموال . ١٩٩٥
 ومؤسسات أثبت التحقيق مؤخراً عالقتهم واستخدام البعض منها في أمور غامضة لها عالقة بأشخاص

التي شملت العديد من الجنراالت المتقاعدين ورجال األعمال واالعالميين والسياسيين " أرغاناكون"بقضية 
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واألكاديميين الذين اتهمهم وكيل النيابة العامة بالتخطيط النقالب ضد الحكومة بعد أن حملهم مسؤولية كل 
  .ة التي شهدتها تركيا خالل العشرين سنة الماضيةالجرائم واألعمال اإلرهابي

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   حماس علمتنا الدرس .٦٧

  حمد الماجد
ليس الدرس الذي نتعلمه من حماس هو فيما يجري هذه األيام من أحداث فتنة مؤسفة بينها وبين فتح من                   

اهللا رماحنا منها فلنحمي أقالمنا وألسنتنا      اعتقاالت متبادلة وتراشقات بالرشاشات واأللسنة، فهذه فتنة حمى         
منها إال ساع لإلصالح بين الطرفين ووائد للفتنة ومطفئ للهيبها، الدرس الذي علمتنا حمـاس هـو فـي      

البريطانية نقال عن دبلوماسيين استغربوا فيـه أن تـنجح          " اإلندبندنت"تساؤل مهم أوردته أخيرا صحيفة      
 على قطاع غزة مما أدى      إسرائيلار اقتصادي شرس تفرضه     حماس في تجنيد أعضاء جدد في ظل حص       

إلى تفاقم البطالة في القطاع ووصول معدالته إلى أرقام قياسية، كما أدى هذا التضييق إلى نقص المـواد                  
 وأمريكـا   إسـرائيل التموينية الرئيسية والطبية وارتفاع معدالت الوفيات، فكانت النتيجة الحتمية في نظر            

من ثم تحميل حماس مسؤولية ما آل بالقطاع من أوضاع إنسانية مزرية ثم االنقـالب               ضجر الغزاويين و  
  .عليها وتصفية قادتها

ليست المفاجأة أن حماس نسفت كل تلك الحسابات فنجحت في أن تنجو مـن انتفاضـة غزاويـة علـى                    
 عـدد   انتفاضتها وأن تثبت وضعها السياسي والعسكري فحسب، وإنما نجحت حماس أيضا في استقطاب            

القدس إن حكومة حماس المقالة صارت رب       " اإلندبندنت"كبير من الغزاويين إلى صفوفها، يقول مراسل        
العمل الوحيد في غزة، وكشوف العاملين لديها في ازدياد بعد الركود االقتصادي القياسي وبعـد ارتفـاع                 

عام، يعنـي بكـل المقـاييس       معدالت البطالة منذ أن استولت الحركة على مقاليد األمور في القطاع قبل             
حماس هي المستفيدة مما سببه له أعداؤها وخصومها، وحتى لو عاد القطـاع إلـى سـيطرة الـسلطة                   
الفلسطينية فإن حماس قبل الحصار ليست حماس بعده في القوة وتعزيز سيطرتها في القطاع وبث نفوذها                

 شكال حركة حماس ورضت بنتـائج       وتكثير كوادرها، ولو أن السلطة الفلسطينية استوعبت حقيقة وليس        
العملية الديموقراطية ودمجتها في العملية السياسية ولم تتعامل معها بروح اإلقصاء لكانت قطعت علـى               

  .حركة حماس كثيرا من المكاسب التي حققتها على حساب حركة فتح
س التـي تقـاوم     مع التأكيد أن حما   (هذا خطأ كربوني مستنسخ الستراتيجية أمريكا في محاربة اإلرهاب          

، فالعراق الذي كان اإلرهاب واحدا من مبررات غزوه لم يكـن لـه              )ي ليست إرهابية  سرائيلاالحتالل اإل 
عالقة تذكر باإلرهاب، ولم يكن لإلرهاب فيه جذور وال أغصان، وبفضل استرتيجية بوش الذكيـة فـي                 

وحضانته، بل وتقـديم    " صهصو"محاربة التطرف قفز العراق ليكون األول في رعاية اإلرهاب وتفريخه           
خدماته لحضانة الراغبين في المزيد من التربية اإلرهابية من شعوب الدول المجـاورة، إن اسـتراتيجية                

  .الحرب األمريكية على اإلرهاب غير المدروسة النتائج أدى إلى عالم أقل أمنا وأكثر إرهابا
 وتجفيف ينابيعه فـي بعـض الـدول    وقل نفس الشيء عن استخدام األسلوب الغلط في محاربة اإلرهاب       

العربية التي تواجه هذه المشكلة العويصة، فما زال الغلط يتكرر في تعميم األحكام وقذف البريء بتهمـة                 
المذنب، وأدى التضييق على عدد من المؤسسات الخيرية والنشاطات التي تـستوعب النـشاط الـشبابي                

نفعهم ويحصنهم من التطرف بنوعيه الغالي والجـافي،        وتوفر لهم مناخا مالئما يقضون فيه أوقاتهم بما ي        
إلى تعزيز فرص التطرف واإلرهاب لتعزيز مواقعه، فالشباب بطاقته وحيويته إذا لم يجد متنفسا معتـدال                

 لهذه الطاقة صرفها في األقرب المتاح ولو كان متطرفا
 ٤/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  الحوار عارض واالنفجار وارد: فتح وحماس .٦٨
  لحليم قنديلعبد ا

ال يبدو الحوار الفلسطيني المزمع إقامته في القاهرة مرشحا للنجاح، والوسيط المصري مجرد قناة اتصال               
  .وليس طرفا ضاغطا وال مصمما علي هدف بعينه

  . واألسباب باتت ظاهرة تخزق العينويبدو الحوار عارضا واالنفجار واردا،
ح ترحب بالحوار، لكن النوايـا ال تبـدو خالـصة،           صحيح أنه تصدر أحيانا تصريحات عن حماس وفت       

والطريق اليبدو سالكا، والسلوك أقرب إلي الحوار بالمتفجرات علـي األقـل فـي المـدى المنظـور،                  
االعتقاالت متبادلة في غزة والضفة الغربية، حكومة حماس تعتقل مئات الفتحاويين في غزة، وحكومـة               

 حماس تبرر االعتقاالت بمسؤولية فتح عن انفجار بحـر          عباس تعتقل قيادات حماس في الضفة، حكومة      
غزة الذي راح ضحيته خمسة من قيادات حماس إضافة لطفلة بريئة، وتغلق جمعيات وتـستولي علـي                 
مكاتب لفتح، وبحجة أن هذه المؤسسات تستخدم لتخزين المتفجرات، بينمـا تواصـل حكومـة عبـاس                 

يين في محاولة الجتثاث أي وجود لحماس أو لجمعياتهـا          يلسرائاعتقاالتها ألبناء حماس، وتتعاون مع اإل     
  .الخيرية في الضفة الغربية

 رئـيس   -وهذه الصورة الصراعية الصاخبة تدعمها تصريحات أكثر صخبا من الطرفين، عزام األحمد             
 وصف قيادات حماس بأنهم كذابون، وانهم يكذبون كما يتنفسون، وكان           -كتلة فتح في المجلس التشريعي      

 عزام األحمد بأنه غبي ، وأنه       - قيادي حماس    -قيادات حماس أكثر سخونة، فقد وصف محمد نزال         رد  
، فوق ذلك يبدو الرئيس عباس نفسه في حالة خصام مـع  !أدلي بهذه التصريحات وهو في حالة سكر بين       

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رفض لقاء مشعل في دمشق، وهاجمه في تصريحات               
ية، إسـرائيل بالقاهرة، وقال أنه الينوي اللقاء معه بسبب اتهام مشعل لعباس بالخضوع لضغوط أمريكية و             

فهل تعني هذه التصريحات شيئا؟، وهل لها عالقة وصل بنوايا          (!) وكأن هذه التهمة الظل لها وال اصل        
لتفـاوض، وأن كـل     الحوار؟، ربما يرى البعض أن سخونة التصرفات والتصريحات المتبادلة قد تمهد            

 لصالحه، وربمـا اليبـدو لهـذا        - حين يبدأ    -طرف يريد أن يبدو في غاية التشدد، وحتي يأتي الحوار           
التفسير من سند يدعمه، فما يجري أقرب إلي نوع من تكسير العظام، وإلي تنافس الطرفين علي احتكار                 

 تبدو في حكم األوراق الميتة، فاتفاق       تمثيل الشعب الفلسطيني، ومبادرات الحوار التي وقع عليها الطرفان        
مكة تجاوزته الحوادث، واتفاقات القاهرة صارت حبرا علي ورق، والمبادرة اليمنية مختلف في تفسيرها،              
سلطة حماس تراها مجرد جدول أعمال للحوار، بينما تراها سلطة عباس مبادرة للتنفيذ بدءا مـن بنـدها                  

لي ما كانت عليه قبل استيالء حماس علي غزة، وهو مطلب ال      األول، والذي ينص على إعادة األوضاع إ      
يبدو وارد التنفيذ عند صقور حماس أو عند حمائمها إن وجدوا، وهو ما يعني أن الطريق مسدود حتـي                   

  .إشعار آخر 
يين سـرائيل  تبدو في مدار آخر، وباتجاه التنافس علي التفاوض مـع اإل           - اآلن   -وأولويات حماس وفتح    

 امتدح مقدرة حماس علي ضـبط       - الساعي لخالفة أولمرت في رئاسة الوزراء        -ود باراك   بالذات، إيه 
 عرض ما أسـماه  -ي الحالي سرائيل رئيس الوزراء اإل-التهدئة بالنار علي حدود غزة، وإيهود أولمرت       

 مزيدا من المرونة في صفقة تبادل أسرى فلسطينيين مع جلعاد شاليط، وطلب إلي حماس أن تبدي مرونة                
 ذهب إلي القاهرة لبحث مسائل التهدئة       - برئاسة موسي أبو مرزوق      -بالمقابل، ووفد قيادي من حماس      
 الفلسطيني ليس علي أولويات األجندة، فاألولوية لتقديم شروح ووثائق          -المعلقة كلها، والحوار الفلسطيني     

يين، سـرائيل األسرى مع اإل  بحث صفقة تبادل    : من حماس لتبرير اعتقاالت الفتحاويين في غزة، واألهم         
وقد خفضت حماس من سقف مطالبها، وجعلت من مطلب إطالق سراح ألف أسير فلسطيني مجرد كارت                

 أسيرا فلسطينيا ال غير، وبالمراصفات التـي        ٤٥١ مطلب إطالق سراح     -اآلن   -تهديد، وتطرح عمليا    
يها فـتح، وأن تـشمل الـصفقة        طلبتها من قبل، أي أن يشمل المفرج عنهم أسرى من كل الفصائل بما ف             
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يين وذوي األحكام بالمؤبد، وليس فقط وزراء ونواب حماس األسري          إسرائيلإطالق سراح المتهمين بقتل     
 شخصا فقط من    ٧٠إلي اآلن علي إطالق سراح      " إسرائيل"الذين يقترب عددهم من األربعين، فيما توافق        

، إسـرائيل  محكوما بمدي المرونة الذي تبديه       القائمة التي عرضتها حماس، ويبدو دور الوسيط المصري       
 التبدو مستعدة لمنح حماس صفقة العمر، ومصر ـ أيضا ـ ال   إسرائيلففجوة المطالب متسعة التزال، و
 أنه ال أحد يتجاوب مع رغبة حماس في استثمار          - تلميحا وتصريحا    -تبدو متحمسة، والطرفان يقوالن     

فالسياسة المصرية ال تبدو مستعدة لفتح معبر رفح بصفة دائمـة،           أسر جلعاد شاليط لفك أزمة غزة كلها،        
ي عن نشاط  سرائيل بمدي الرضا اإل   - فتحا أو إغالقا     -محكومة في حركتها    " إسرائيل"بينما المعابر بازاء    

ية سـرائيل حماس في وقف إطالق الصواريخ، ونسف التهدئة وارد وفي أي وقت، خاصة أن القيـادة اإل               
  .ن استثمار حماس للتهدئة في تطوير عمل وكفاءة وتسليح كتائب عز الدين القسام المضطربة تتخوف م

مع حماس كل هـذا الوقـت،       " إسرائيل" يبدو غاية في الضيق من استمرار تهدئة         - من جهته    -وعباس  
ومن إمكانية نجاح حماس في عقد صفقة معقولة مقابل إطالق سراح شاليط، فهو يتخـوف مـن ازديـاد     

 في إطالق سراح    - إن حدث    - لدي الشعب الفلسطيني، ويتخوف بالذات من نجاح حماس          جاذبية حماس 
مروان البرغوثي مع وزراء ونواب حماس، فإطالق سراح القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي يهدد قيادة              

 حريص علي توجيه اللوم السياسي لفتح وحماس معـا، ولـيس            - من سجنه    -عباس لفتح، والبرغوثي    
ية قالت ان عباس هدد بحل السلطة الفلـسطينية كنـوع مـن             سرائيلدها، صحيفة هآرتس اإل   لحماس وح 

يين لم يعدوا بشئ، ربما رغبة في مزيد من التالعب بخالفـات            سرائيليين، وأن اإل  سرائيلالضغط علي اإل  
مستعدة لنجدة عباس في مفاوضات الضفة والقـدس،        " إسرائيل"عباس وحماس، وفي الوقت نفسه التبدو       

اية مـا يمكـن أن      قد أعلن أولمرت أن المفاوضات حول القدس سوف يجري تأجيلها لعام آخر، وأن غ             ف
 تحدد نقاط تفاهم علي طريقة وثيقـة        -ربما في سبتمبر المقبل      -، أو إعالن وثيقة     يحدث هو اتفاق رف   

 ويـدفع رجالـه     يين الذين يخذلونـه،   سرائيلكامب ديفيد الثانية، بينما يبدو عباس غاية في الضيق من اإل          
لتصريحات تهدد بقطع المفاوضات بعد جولة واشنطن، وبدون استعداد للتقدم إلي أي بديل، فعباس يعلـن                

 هو  - عنده   - أنه ضد العودة للمقاومة المسلحة علي طول الخط، وأن بديل الفشل السياسي              -بوضوح   -
  (!).يينسرائيلتفاوض مع اإليين هو العودة للسرائيلالعمل السياسي، وأن البديل للتفاوض مع اإل
يين، سـرائيل  هي الحوار مع اإل    - في هذه الفترة علي األقل       -وفي المحصلة، فإن أولوية حماس وعباس       

 فلسطيني، وربما بفارق وحيد بين الطرفين، فعباس يغالي         -وليس التقدم بصفاء النية إلي حوار فلسطيني        
يبدو التقدير دقيقا، فتوازن القوي العـسكرية علـي           وال يين،سرائيلفي تقدير أولويته عند األمريكيين واإل     

األرض يميل لصالح حماس التي تستأثر بقواعد غزة، وواشنطن مع تل أبيب تفهم في منطق القوة قبـل                  
غيرها، وربما تكون تلك ورقة حماس التي تراهن عليها، فال إمكانية إلجراء انتخابات داخلية فلـسطينية                

دون مشاركتها، ثم أن لديها بديال تطرحه فـي         " إسرائيل"انية لضمان اتفاق مع     دون اتفاق معها، وال إمك    
آخر النفق، فهي تهدد بإشعال انتفاضة فلسطينية ثالثة، والمزاج الفلسطيني العام يبدو في حالـة اختنـاق،                 

مـا  وأقرب إلي االنفجار منه إلي الحوار، وسكة االنفجار في عالقات حماس إزاء عباس تبدو سالكة، بين               
  . إشعار آخرىطريق الحوار مغلق حت

  ٤/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  العوامل الداخلية: الفشل الفلسطيني .٦٩

  ناهض حتر
، السبب الخارجي معروف، ويتمثل في      "نواة دولة " في أن تكون     ١٩٩٣، منذ ،  "السلطة الفلسطينية "فشلت  

األوروبي وعدم جدية الدول العربية     والدعم األمريكي لألطماع الصهيونية والنفاق      " يسرائيلاإل"االحتالل  
في استخدام نفوذها للضغط المضاد، وهناك، أيضاً، الطابع الملتبس والمراوغ التفاقيـات أوسـلو التـي                
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، واخـضعتها إلـى     "أراضي متنازع عليها  " إلى كونها " من كونها أراضي محتلة      ٦٧¯ حولت أراضي ال  
  .لى اتفاق خاصخطوات حل جزئية متباعدة إشكالية يحتاج كل منها إ

  :وهي اآلتية. لكن هناك أسباب داخلية، أراها أعمق، لفشل النخبة الفلسطينية في تأسيس نواة دولتها
عجز القوى اآلتية من خارج فلسطين إليها في إدراك تكون وطنية فلسطينية محلية لها خصوصيتها               : أوالً

  . المدني المزدهروتطلعاتها وتعودها على أساليب إدارية وأنشطة كثيفة للمجتمع
النزعة الفصائلية التي أدت إلى نوع من المحاصصة في توزيع الصالحيات والمناصب مـن دون               : ثانياًَ

  .النظر في الكفاءة ودور القيادات المحلية
تضخم اإلدارات واألجهزة األمنية بصورة سرطانية مما حول مجتمع الضفة والقطاع من مجتمـع              : ثالثاً

طين وتجار وحرفيين إلى مجتمع موظفين ال يـستطيع العـيش مـن دون إعالـة       مزارعين وعمال وناش  
  .خارجية
اختالط السياسة بالبزنس على كل المستويات، واستخدام النفوذ للحصول على مكاسـب ورشـى،              : رابعاً

  ".السلطة في الصحافة العالمية كمؤسسة فساد كبرى" بحيث تم تصنيف
الخاصة التي نشأت بين تيارات في األجهزة اإلدارية واألمنية في          العالقات الشخصية والمصلحة    : خامساً

  .، ما أدى إلى اضعاف القرار الفلسطيني المستقل"يينسرائيلاإل"وبين األمريكيين واألوروبيين و" السلطة"
  .أسوة باألنظمة العربية" دولة فتح"إلى " السلطة"تحويل : سادساً
لح ألغراض سياسية داخليـة تنافـسية، ولـيس فـي إطـار             تنظيم وتشجيع ممارسة العنف المس    : سابعاً

قاومت الهيمنة الفتحاوية بعمليات انتحارية في التسعينيات، ثم دخلـت          " حماس"¯ ف. استراتيجية مقاومة 
  .فتح على خط العمل المسلح، لمنافسة حماس، في االنتفاضة الثانية، في إطار سياسة مزدوجة

واسـتخدامها قـرار    ¯ واضرب مثاالً على ذلك عدم تمـسكها ب       " للسلطة"ضعف األداء السياسي    : ثامناً
  .محكمة العدل الدولية حول الجدار االستيطاني

  .التورط على مستوى القيادات بالضلوع في خطط وأفكار خارج الثوابت الوطنية الفلسطينية: تاسعاً
فعلية القائمة في الـضفة     إن كل األمراض السابقة ادت إلى التصالح الواقعي مع مراكز القوى ال           : عاشراً

  .وغزة، سواء مع نفوذ العائالت أم مع نفوذ المتعاونين مع االحتالل أم مع نفوذ الكمبرادور
إلى أفق دولتي لكل الفلسطينيين، بـل إلـى كعكـة مـن             " حكوماتها"و  " السلطة"لم تتحول   : حادي عشر 

لقطاع، وهو ما أدى إلى غياب      وفي إطار الضفة وا   ; المناصب والمكاسب موزعة بالمحاصصة الفصائلية    
  .وخسارة فلسطينيي المنافي

وحين أدت هذه األوضاع مجتمعة إلى نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية وخسرت             : ثاني عشر 
هو التحـضير النقـال ب علـى شـرعية          " للسلطة"فتح اغلبيتها وحكومتها، أصبح الهدف االستراتيجي       

بانقالب ناجح في غزة، بينما حافظـت علـى         ) حماس(قد ردت   االنتخابات، وضرب حماس وتهميشها و    
  \.نفوذها في الضفة

ية وتعثـر   سـرائيل شلل الفكر السياسي الفلسطيني عن طرح البدائل الكبرى أمام العدوانية اإل          : ثالث عشر 
  .المفاوضات على أساس الدولتين

سبوقة ضد بعضهما بعـضاً،     استخدم الفريقان الرئيسيان، فتح وحماس، وسائل قمعية غير م        : رابع عشر 
  .من شأنها ان تستنزف الطاقة السياسية الفلسطينية

واالنضباط في التعهـدات الخارجيـة،      ; على هذه الخلفية، تبدو لي مساعي حماس القرار سلطة القانون         
بادرة نحو بناء نواة الدولة الفلسطينية العتيدة، القادرة على تقديم نفسها كشريك فـي فلـسطين موحـدة                  

 .وهو الحل الواقعي الوحيد للقضية الفلسطينية .راطيةديمق
  ٤/٨/٢٠٠٨العرب اليوم 
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  "يإسرائيل"ضيافة " كرم" .٧٠
  أمجد عرار

كنا نعتقد أن كرم الضيافة وإغاثة الملهوف صفتان عربيتان أصيلتان وربما حصريتان، إلى أن أتحفتنـا                
" ناحال عـوز  "ت معبر احتاللها المسمى     وأسرع إغاثة للملهوف عندما فتح    " كرماً"بما هو أكثر    " إسرائيل"

أمام عشرات الفلسطينيين الفارين من اقتتال األخوة األعداء في قطاع غزة، ونقلت الجرحى مـنهم إلـى                 
للملهوفين، وهذا التـصرف    " اإلغاثة"وهذه  " الكرم"لم تقدم تفسيراً لهذا     " إسرائيل"لكن  . مستشفياتها للعالج 

 قيل على طريقة التسريب والهمس الصحافي إنها لبت طلباً من السلطة            تجاه الجرحى، حتى لو   " اإلنساني"
والعـسكرية ونـداء    " األمنيـة "الفلسطينية، فليس من عادتها أن تلبي طلبات أحد غير توصيات أجهزتها            

  .أيديولوجيتها العنصرية وغالة المستوطنين والترانسفيريين
م من جروح فتنتها وحلفائها، بينما يموت أطفال ونساء         لم تقدم لنا تفسيراً لسماحها بمغادرة أناس وعالجه       

وشيوخ من مرضى القلب والسرطان والكلى الذين تمنعهم من مغادرة سجنهم في قطاع غزة، مثلما تمنع                
المخادعـة أن   " إسرائيل"لن تستطيع هذه ال     . دخول الدواء والغذاء إلى مليون ونصف المليون فلسطيني       

ذبة الحريات وحقوق اإلنسان والديمقراطية بأنها ال تنتهج سياسة العـدوان،     تقنع المتحررين من تصديق ك    
، فكل العالم شاهد على شاشات التلفـزة كيـف قتـل رصـاص           "اإلرهاب"وأن ما تفعله هو أنها تحارب       

طفالً في التاسعة ألنه تظاهر ضد جدارها التوسعي في مقطعه المـار ببلـدة نعلـين، وكيـف       " إسرائيل"
  .امنين األجانب مثل الذبائح أمام األسالك الشائكةيجرجرون المتض

الى خديعة اإليحاء بأنها تساعد جرحى وربما تـؤوي فـارين مـن             " إسرائيل"لكن من الطبيعي أن تلجأ      
، وبالتالي فإنها مهما حورت ودورت      "إرهابية"رصاص إخوانهم، لكي تقول إننا ال نحارب شعباً إنما فئة           

ي دوافع الفتنة الكامنة خلف طريقة تعاطيها مع االنقسام الفلـسطيني، وهـو             سلوكها فلن تستطيع أن تخف    
  .صنيعتها بالتحالف مع تخلف األداء الفلسطيني بعامته

عن ماذا وعمـن تـدافعون؟      : وتُحركنا في هذا السياق قوة دفع فضولية أن نسأل المتقاتلين من الجانبين           
لنا هؤالء أو قادتهم الذين نخشى أن يؤسسوا لحالـة          ولماذا وعلى من تطلقون الرصاص والقذائف؟ ليقدم        

يتحولون معها إلى قادة قتال داخلي مفتوح، معنى واحداً لما يقترفونه جميعـاً ومعهـم الـصامتون مـن                   
الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين واليهود غير الصهاينة في العالم، ليقولوا لنـا كيـف يتفـق                

التهدئة مع االحتالل رغم عدم التزامه بها، والتفاوض معـه          : احد فقط المفاوض والمعارض على شيء و    
  رغم استمرار جرائمه؟

من حقنا أن نتلقى إجابة ميدانية عن تساؤالتنا، ألننا دخلنا في مرحلة بات معها التعريف المتاح للفلسطيني                 
  .بأنه من يطلق الرصاص على الفلسطيني

  ٤/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ولم تكن ...  خطا أحمر اآلنالقدس ليست .٧١

    نقوال ناصر 
ي ايهود اولمرت في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية        سرائيل منذ أعلن رئيس وزراء دولة االحتالل اإل      

والدفاع يوم االثنين الماضي ان أي اتفاق يمكن التوصل اليه مع الجانب الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي                 
المفاوضين والمتحدثين باسم الرئاسة الفلسطينية يكررون القول إن القـدس خـط            لن يشمل القدس وكبار     

وايـا  , اال ان اولمرت واسالفه   , احمر ويرفضون تأجيل التفاوض حولها ويؤكدون رفض أي اتفاق دونها         
كان من سيخلفه ما كان لهم ان يجرؤا على التلويح باي اتفاق محتمل ال يشمل القدس لو لم يجدوا سوابق                    

عهم على ذلك في النهج التفاوضي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهو نهج لم يتعامـل قـط مـع                   تشج
منذ عزل االحتالل المدينة عن محيطها الفلسطيني بعـد         " اوسلو"واال لكان جمد اتفاق     , القدس كخط أحمر  
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ه اجمـاع    ولو كان فعل لما كانت هناك اصال أي مفاوضات يحض شب           ١٩٩٣اشهر من توقيعه في العام      
  .وطني على وقفها اآلن

الم تكن قيادة المنظمة هي التي وافقت على تأجيل التفاوض على قضية القدس منذ مؤتمر مدريد في العام                  
على التفاوض الحقا حولها علـى      ١٩٩٣ثم وافقت منذ توقيع اعالن المبادئ في واشنطن في العام           ١٩٩١

 ال علـى اسـاس قـرارات        ١٩٦٧شرقي في العـام     اساس االمر الواقع الذي نشأ عن احتالل شطرها ال        
التي ال تفوت القيادة فرصة من دون التأكيد عليها كاطار للتسوية السياسية مـع دولـة                " الشرعية الدولية "

الم تكن هذه القيادة هي التي وافقت على التفاوض على ارضـية عـدم رفـض االعتـراف                  ? االحتالل  
, بالقوة المسلحة خالفا لميثاق االمم المتحدة والقانون الـدولي        " في القدس "بالمكاسب التي حققها االحتالل     

 مـن   وبالتالي وافقت على تقرير وضعها النهائي باالتفاق التفاوضي بين الجانبين ال بتطبيق مـا صـدر               
  ؟قرارات االمم المتحدة بشأنها

يها مبـدئيا علـى     الم تكن هذه هي القيادة نفسها التي لم تعترض على مبادرات وتفاهمات وافق اعضاء ف              
لتوافق , ووصفت مبادراتهم بالفردية وغير الرسمية    , االعتراف بالمكاسب االستيطانية لالحتالل في القدس     

جفعـات  "و" غـوش عتـصيون   "و" معاليه ادوميم "على سبيل المثال على بقاء مستعمرات       " مبادرة جنيف "
ومن ? يها في القيمة والنوعية والمثل    وعلى مبادلتها بمساحات مساوية لمساحتها من النقب ال تساو        " زئيف

, هو الوسيط الدولي الذي سيلوم اولمرت او غيره من قادة االحتالل عندما يقترحون اتفاقا ال يشمل القدس                
بينما يجد هذا الوسيط ان الجانب الفلسطيني وافق في مبادرة جنيف حتى على اخضاع أي حفريـات او                  

ان االمثلة كثيـرة علـى اسـتخدام المفـاوض          ? ة الطرفين   ترميمات في الحرم القدسي الشريف لموافق     
ي لمثل هذه المبادرات حجة ومرجعية ضد قيادة المنظمـة قـدمها اعـضاء              سرائيلوالمحاور والكاتب اإل  

  .بارزون فيها
وكيف ال يتجرأ قادة االحتالل على احراج هذه القيادة علنا امام شعبها ووضعها في موضع شبهة وطنيـة     

اولمرت االثنين الماضي عندما تغض هذه القيادة الطرف عـن احـد كبـار المنظـرين                بمثل ما اعلنه    
وكان في مرحلة ما عضوا في فريق مفاوضيها وقياديا في حركة           , لبرنامجها السياسي ونهجها التفاوضي   

كمـا  , واالدهى انه كـان مـرة     , وما يزال عضوا في المجلس الوطني للمنظمة      , التي تقود المنظمة  " فتح"
 أي فـي    ٢٠٠٢العام  (مفوض منظمة التحرير الفلسطينية لشؤون القدس       ", نفسه في سيرته الذاتية   يعرف  

مثل البروفسور سري نسيبة رئيس جامعة القدس       , "عنوانا لها " االقصى"ذروة انتفاضة شعبية اتخذت من      
لندنية االربعـاء   هذا في مقابلة مع القدس العربي ال      " داعية السالم المخضرم  "عندما دعا   , ١٩٩٥منذ العام   

بلغة ظاهرها حق يحرص علـى ثالـث الحـرمين          , الماضي الى مبادلة القدس بحق الالجئين في العودة       
دون ان تتصدى له قيادة المنظمة في االقل للقـول ان           , لكنها لغة ان لم ترد باطال فانها تخدمه       , الشريفين

ها ال تتفق مع الموقف الرسـمي المعلـن        مبادلته المقترحة هذه تمثل اجتهادا فرديا وشخصيا لصاحبها وان        
  !لها

هـي  , بـين حقـوق  " المبادلة"ان المرونة المفرطة للمفاوض الفلسطيني اوقعته في فخ الموافقة على مبدأ       
جميعها من الثوابت الوطنية الفلسطينية ليبدأ في التدرج التبادلي التنازلي من المطالبة بدولة فلسطينية في               

البة بدولة على مساحة مماثلة بعد موافقته على تبادل االراضي مـن حيـث               الى المط  ١٩٦٧حدود العام 
فـان موافقـة المنظمـة      , رغم اعالن الرئيس محمود عباس اخيراً رفضه للتبادل الـديموغرافي         , المبدأ

الن تبادل االراضـي    , هي في الواقع موافقة على التبادل الديموغرافي      , ومفاوضها على التبادل الجغرافي   
وهذه هي تقريبا نسبة مساحة القدس      ,  في المئة من مساحة الضفة الغربية      ١٢ده االحتالل بنسبة    الذي يري (

, ليس تبادال الراض خالء خالية من الناس      ) للضفة وتوافق المنظمة عليه بنسبة اقل بحدود ثالثة في المئة         
, تي تؤوي في القـدس    بل هي اراض استولى االحتالل عليها عنوة واقام عليها مستعمراته االستيطانية ال           

واالرض الخالء هي فقط حصة     ,  قرابة مئتي ألف مستوطن    ،حيث يجري التفاوض على تبادل االراضي     
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المقترح بـين القطـاع     " الممر االمن "المنظمة من التبادل الجغرافي في النقب بمحاذاة قطاع غزة وحول           
  .كما يرشح من مقترحات تفاوضية, وبين الضفة

مة تعتبر القدس خطا أحمر وترفض حقا التبادل الديموغرافي ينبغي عليهـا ايـضا              فاذا كانت قيادة المنظ   
الن نقل قـوة االحـتالل   , وخصوصا في القدس , رفض التبادل الجغرافي كما يجري التفاوض عليه حاليا       

سكان منها الى االرض التي تحتلها او نقل السكان االصليين من هذه االرض امر يتعارض تمامـا مـع                   
وينتهك ثابتا وطنيا فلسطينيا انتهاكـا صـارخا ويرسـخ مكاسـب            , لدولي وميثاق االمم المتحدة   القانون ا 

وال يوجد ما يفسر أي موافقة فلسطينية على كل ذلك او بعضا منه             , االحتالل االستيطانية في بيت المقدس    
, وسـاطتها التي ما زال يراهن عبثا علـى        , سوى رضوخ المفاوض الفلسطيني لرؤية االدارة االميركية      

 ١٩٦٧العودة الى حدود العـام     " من غير الواقعي  "والتي فرضت عليه القبول بتبادل االراضي النها ترى         
كما التزم الرئيس جورج بوش في رسالته المعروفة لرئيس وزراء          , وسحب المستعمرات اليهودية الكبرى   

   .٢٠٠٤االحتالل السابق ارييل شارون في العام 
 على ذلك او بعضا منه ستكون غير شرعية ومنتزعة باالكراه ومفروضة بقـوة              ان أي موافقة فلسطينية   

التي لم يبق فيها للفلسطينيين والعرب والمسلمين اال وجـودا          , السالح لالعتراف باالمر الواقع في القدس     
, ولن يكون السالم مسوغا وطنيا مقبوال الضفاء شرعية فلسطينية على امر واقع كهذا            , رمزيا يتأكل يوميا  

  .ومن المؤكد ان قيادة تمنح أي شرعية مماثلة سرعان ما تخاطر هي نفسها بفقد شرعيتها الوطنية
لقد شهدت القدس لدى قيادة التفاوض والتسوية السياسية تأكال متسارعا في مركزية موقعها في النـضال                

لسياسية عن ملفهـا    وتخفيضا في مستوى المسؤولية ا    , وتراجعا متواصال في اولويتها التفاوضية    , الوطني
وتشتيتا ال تركيزا لهذه المسؤولية الى غير ذلك من العوامل الذاتية التي قادت في اجمالها الـى تهمـيش                   

بينمـا  , التي حاولت انتفاضة االقصى التي يجري اجهاضها اعادتها الى مركز النضال الوطني           , قضيتها
الساس الذي تدور حوله كل حركتهم السياسية       كان قادة االحتالل في المقابل يحولون القدس الى المحور ا         

  .الداخلية والخارجية وكل صراعهم على االرض مع اهل القدس واصحابها الشرعيين
ان التهويد المتسارع للقدس والتوسيع المتواصل لالستعمار االستيطاني فيها وحولها والعمليـة التـي ال               

 لطمس هويتهـا العربيـة ومحاصـرة االسـالم          تتوقف الفراغها من اهلها والعمل القائم على قدم وساق        
مما يحول احتفالية اعالنها عاصمة للثقافة العربية في العام المقبل الى مناسـبة منفيـة               , والمسيحية فيها   

 سببا كافيا الستجابة قيادة التفاوض للمطالب       ١٩٩٣كان كل ذلك وغيره منذ العام       , تجري احداثها خارجها  
ربـط العمليـة    " المـسيحية ل     -ت الشعبية الفلسطينية والعربية واالسالمية      المبكرة والمتكررة للمؤتمرا  

وسببا كافيا لوقف   " السلمية بتحرير القدس وعودتها الى الشعب الفلسطيني ورفض ارجاء التفاوض حولها          
المفاوضات واعادة النظر في مرجعياتها الراهنة واستبدالها بمرجعية منبثقة عن توافـق وطنـي كانـت                

وفي , المفاوضة حريصة على تجاهله وتجميد او تهميش كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني           القيادة  
لكي ال تكون القـدس خطـا       , التي يمكنها ان تبلور توافقا كهذا       , مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير وفتح    

  .احمر لحراكها التفاوضي والسياسي يجري تقويم ادائها ومساءلتها على اساسه
   من فلسطينكاتب عربي

  ٤/٨/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
  !!أسوأ الخيارات .٧٢

  صالح القالب
بسبب تدني الرؤية الصحيحة ونتيجة لإلحباط واليأس وتأثراً بانتصارات حزب اهللا اإللهية فإنه غدا شائعاً 

!! ان يطالب البعض بحل السلطة الوطنية وحل منظمة التحرير والعودة الى الكفاح المسلح و المقاومة 
أي العودة الى المربع األول والى نقطة الصفر وإدارة الظهر لكل اإلنجازات التي حققها الشعب 
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الفلسطيني خالل كل سنوات كفاحه البطولي وهي إنجازات فعلية وحقيقية ال يمكن ان يشكل التخلي عنها 
  .إال بلهاً سياسياً ومواقف حوالء

 وهو السلطة الوطنية في رام اهللا وهناك مفاوضات هناك اآلن عنوان فلسطيني يتجه إليه العالم كله
ماراثونية من الصعوبة التكهن بأنها ستنجز في المدى المنظور هدف الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة 
وهناك سفارات لمنظمة التحرير في كل الدول العربية ومعظم دول العالم وهناك أمواٌل تصل الى الضفة 

ثم وهناك بدايات هيكل إداري وتشريعي وتنفيذي واقتصادي ..  باسم هذه السلطةالغربية والى غزة أيضاً
لدولة المستقبل التي يعتمد قرب وبعد تحقيقها على األداء الفلسطيني وعلى اإلسراع في وضع حد لهذا 

  .االنقسام الذي ال يعتبر ظلماً ألصحابه القول أنه مشبوه وتقف وراءه أجندات غير وطنية
 ١٩٧٤عترف العرب والعالم بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في العام لو لم ي

النتهت المقاومة نهاية مأساوية كما انتهت أول ثورة فلسطينية بدون تحقيق حتى ولو هدفاً وطنياً واحداً 
العالم كله حتى فهذا االعتراف هو الذي حمى مقاومة ما قبل حركة حماس من الشطب وهو الذي ألزم 

 إلخراج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت يرفعون ١٩٨٢بما في ذلك الواليات المتحدة بالتدخل في العام 
  .أسلحتهم وليس الرايات البيضاء

لنفترض ان كبار المسؤولين الفلسطينيين أصيبوا بلوثة عقلية واستجابوا لدعوات أصحاب النفس القصير، 
تصارات حزب اهللا اإللهية صوابهم، وبادروا الى حل منظمة التحرير وحلِّ ونزوات الذين أفقدتهم ان

السلطة الوطنية وإنهاء كل ما هو قائم وعقد لواء القيادة للسيد حسن نصر اهللا وحزبه وإعالن أنه ال خيار 
  !.فماذا من الممكن ان يحصل يا ترى؟.. غير خيار الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية الطويلة األمد

إنه تحامل على الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، ما بعده تحامل، أن نقارن الحالة الفلسطينية بوضع 
حزب اهللا إذْ أن المعروف ان هذا الحزب يستند الى قاعدة خلفية تمتد من ضاحية بيروت الجنوبية وحتى 

له المكانة التوراتية والتلمودية ثم يين ليس سرائيلأصفهان وإذْ ان المعروف ان الجنوب اللبناني بالنسبة لإل
وأن هذا الحزب الذي هو أحد فروع الحزب اإليراني، األب أو األم، الذي يحمل اإلسم نفسه بقي يشكل 
سابقاً والحقاً دولة داخل الدولة اللبنانية ولكن بدون ان يتحمل مسؤوليات الدولة إزاء شعبها وهذا أكدته 

  . على بنية لبنان التحتية٢٠٠٦العام ) يوليو( تموز النتائج المدمرة التي خلفتها حرب
إن إلغاء منظمة التحرير والسلطة الوطنية والتخلي عن عملية السالم والعودة الى خيار المقاومة والكفاح 
بالصورة النمطية المعروفة، هذا إذا افترضنا ان كبار المسؤولين الفلسطينيين قد أصيبوا بالجنون وبعمى 

، يحتاج الى واقع عربي غير هذا الواقع والى بنية فلسطينية غير هذه البنية والى وضع البصر والبصيرة
حيث اآلن كل الدول العربية القريبة والبعيدة إن هي غير منشغلة بهم خبز .. دولي غير هذا الوضع

وباالستمتاع مواطنيها وهموم ارتفاع األسعار وازدياد معدالت البطالة فإنها تنشغل باالستثمارات العمالقة 
  .بعائدات النفط التي وصلت الى أرقام خيالية
وهذا الواقع الفلسطيني أيضاً، حيث حماس مستعدة لذبح كل .. ال يمكن في هذا الواقع العربي والدولي

الشعب الذي تقول أنها تمثله من أجل الحفاظ على سلطتها المشوهة في غزة، إيجاد هانوي عربية 
 اإلتحاد السوفياتي السابق وأن صين ماتسي تونغ قد ولَّت الى غير رجعة وأن إنه ال أمل بعودة.. واحدة

إن زمن ستينات وسبعينات وبدايات ثمانينات .. الكتاب األحمر لم يبق منه إال نسخ الحفظ في المتاحف
وليتذكر أصحاب النوايا الحسنة كيف ان بيروت قبل اجتياحها .. القرن الماضي من المستحيل استعادته

يت محاصرة لنحو تسعين يوماً بينما كانت العواصم العربية الثورية و التقدمية القريبة قبل البعيدة بق
  .تستمع بمباريات كرة القدم الدولية

ربما ان الذين يدعون الفلسطينيين الى االنتحار ونحر قضيتهم لم يجدوا ما يواجهون به حالة اإلحباط التي 
فالكالم ال ..  هذا الخيار السهل أقواالً واألصعب من خرط القتاد أفعاالًتعم هذه المنطقة كلها وتعمهم إال

أسهل منه والعودة بالوضع الفلسطيني الى نقطة الصفر والتخلي عن هذه اإلنجازات، التي أهمها تبلور 
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الشخصية الوطنية الفلسطينية واعتراف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني وإصراره على قيام الدولة 
يين فإنه سيكون دماراً محققاً ومؤكداً سرائيلقلة المنشودة، باإلضافة الى أنه يحقق أمنية عزيزة لإلالمست

  .بالنسبة لهذا الشعب وقضيته
  ٤/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  :كاريكاتير .٧٣

  

  
  ٤/٨/٢٠٠٨الراية القطرية 


