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  35  :كاريكاتير
***  

  
  تتفقان على نقل أبناء عائلة حلس إلى أريحا تحّسباً العتقالهم في غزة"إسرائيل" والسلطة .1

طلبـت مـن     السلطة الفلسطينية  أن    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/8/2008الحياة  ذكرت  
 في الـضفة الغربيـة،      يحاأر مدينة   إلى عائلة حلّس من قطاع غزة       أفراد نقل الفارين من     أمس" إسرائيل"

ن إوقال مسؤولون في السلطة وحركة فـتح        .  قطاع غزة  إلىن كانت طالبت بإعادة معظمهم      أوذلك بعد   
وقـال  .  القطاع إلى" إسرائيل "أعادتهم ممن   األولىتغيير الموقف جاء عقب اعتقال حركة حماس الدفعة         

ت معلومات عن قيام حماس باعتقال جميـع        إن الحركة تلق  " الحياة"الناطق باسم فتح فهمي الزعارير لـ       
 إلطـالق  بعضهم تعـرض     أن للتحقيق، مضيفا    وإخضاعهم القطاع   إلى الذين أعيدوا    األولى الدفعة   أفراد
  . بجروحأصيب عودته، وان عددا منهم أثناءالنار 

ـ                ت وكان مكتب الرئيس محمود عباس أبلغ الجانب اإلسرائيلي في اليوم األول لخروجهم من القطـاع تح
وطأة الضغط العسكري من جانب حماس، بأنه يريد نقل كل من هو مطلوب لحماس من هذه المجموعـة                  

 بيوتهم وأسرهم فـي     إلى الباقين   إعادة إلى الضفة لحمايته من التعرض للتعذيب والسجن، فيما يصار          إلى
وقف هو عدم إفراغ    إن السبب في هذا الم    " الحياة"وقال المستشار السياسي للرئيس نمر حماد لـ        . القطاع

لو سمح ألهالي قطاع غـزة      : "وقال مسؤول فلسطيني  .  لحركة حماس  وإبقاؤه" الفتحاويين"قطاع غزة من    
  ".بمغادرته لغادر معظمهم، لذلك نحن ضد سياسة تفريغ القطاع
 مـن   87نقل  " إسرائيل" السلطة طلبت من     إنوأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ          

  . في ثالث باصاتأمس نقلوا وإنهمريحا، أ إلى عائلة حلس دأفرا
 إلـى  لنقل مقاتلين سابقين من غـزة        األمنيةعلى الطلب بعد يومين من درس األبعاد        " إسرائيل"ووافقت  
ووجهت مؤسسات حقوقية إسرائيلية ضغوطا على الحكومة للموافقة على نقلهم خـشية تعـرض               .الضفة



  

  

 
 

  

            5 ص                                    1160:         العدد                  5/8/2008الثالثاء : التاريخ

عن بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع       " فرانس برس "ونقلت وكالة    . حماس أيديحياتهم للخطر على    
اثر طلب من الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض اللذين تحمال مسؤولية            "اإلسرائيلية والجيش انه    

السلطات  "إنوتابع البيان   ".  غزة إلى الفارين من حركة فتح      إعادة األحد ]اإلسرائيلي[أمنهم، باشر الجيش  
". وان حياتهم فـي خطـر     ) الفارين( حماس تعتقل    أنيلية علقت العملية حين تلقت معلومات تفيد        اإلسرائ
إلقناعهم بالـسماح   " اتصاالت مع مسؤولين فلسطينيين      األحد أجرى وزير الدفاع ايهود باراك      إن وأضاف

وقال ".  هناك إلى مإغاثتهيستعد لنقل عناصر فتح الذين تمت       " رام اهللا، وان الجيش      إلى" لالجئين باالنتقال 
 مـن ثالثـين     أولىمجموعة  "إن  " فرانس برس "مسؤول فلسطيني كبير شارك في هذه االتصاالت لوكالة         

وتابع انـه سيـسمح للفـارين       .  رام اهللا  إلىوسمح لها بالتوجه    "  تدقيق امني  إلجراءات"خضعت  " شخصا
 مـن   190ن ثمـة حاليـا      أ إلىا   الضفة بعد خضوعهم لعمليات تدقيق مماثلة، مشير       إلىالمتبقين بالذهاب   
  ".إسرائيل"عناصر فتح في 

 رئيس الدائرة السياسية األمنية فـي وزارة الـدفاع           إلى أن  غزةمن   5/8/2008الشرق األوسط   وأشارت  
 عائلـة   أبنـاء اإلسرائيلية عاموس جلعاد اتصل مع سالم فياض لحثه على الموافقة على استقبال عناصر              

 .حلس
  

  سلسلة تقارير معلوماتية عن التطّورات الفلسطينيةيصدر " مركز الزيتونة" .2
، ومقره بيروت، أربعة تقارير معلومات جديدة "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"أصدر : بيروت

وتأتي هذه اإلصدارات ضمن سلسة من التقارير الدورية التي يقوم . تتعلق بالشأن الفلسطيني وتطوراته
تسليط الضوء، في كل إصدار، على إحدى القضايا المهمة، التي "تهدف إلى مركز الزيتونة بإعدادها، و

، "تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية واإلسالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني
  .وفق توضيحه

 حمل التقرير ، بينما"معاناة قطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي"وقد جاء التقرير األول تحت عنوان 
أثر "أما التقرير الثالث فجاء تحت عنوان ". شريان حياة أم أداة حصار؟: معابر قطاع غزة"الثاني عنوان 

مسار "، بينما جاء التقرير الرابع بعنوان "الصواريخ الفلسطينية في الصراع مع االحتالل اٍإلسرائيلي
  ".مة العربية في دمشقالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابوليس والق

   
  معاناة غزة من االحتالل اإلسرائيلي

، وقدم أرقاماً ومعلومات وافية "معاناة قطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي"التقرير األول جاء بعنوان 
حول الخسائر االقتصادية التي لحقت بقطاع غزة، على مختلف المستويات، الصناعية والزراعية 

  . ة وغيرهاوالتجارية والسياحي
وتطرق التقرير أيضاً، إلى أثر . كما تطرق التقرير إلى مسألتي الفقر والبطالة اللتين يعاني منهما القطاع

إغالق المعابر على دخول المواد الغذائية إلى القطاع؛ وتناول أيضاً انعكاسات الحصار الذي يعاني منه 
  . قطاع غزة على األوضاع الصحية للفلسطينيين

لتقرير عن واقع التعليم في القطاع في ظل الحصار واالعتداءات اإلسرائيلية، وتطرق أخيراً ثم تحدث ا
إلى االعتداءات اإلسرائيلية، وما خلفته من شهداء وجرحى، وما قام به االحتالل اإلسرائيلي من اعتداء 

  . على أراضي الفلسطينيين
  

  أداة حصار.. معابر القطاع 
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استهل التقرير بالتطرق إلى ". شريان حياة أم أداة حصار؟: معابر قطاع غزة "التقرير الثاني، جاء بعنوان
ثم تطرق إلى . 2005ظروف ومالبسات توقيع اتفاقية المعابر بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني عام 

  ". السلوك اإلسرائيلي على معابر القطاع، وما شابه من تعنت وصالفة في التعامل مع الفلسطينيين"
عد ذلك تم التطرق إلى الموقف الفلسطيني من السياسات اإلسرائيلية تجاه إقفال المعابر، فعالج التقرير وب

الموقف الرسمي الفلسطيني بشقيه، حيث عالج موقف السلطة في رام اهللا، وموقف الحكومة المقالة في 
  . غزة، وموقف المجلس التشريعي الفلسطيني

فصائل الفلسطينية األساسية من قضية المعابر، وباألخص مواقف بعد ذلك، تناول التقرير مواقف ال
حماس، وفتح والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، 

  .  القيادة العامة-ولجان المقاومة والجبهة الشعبية
ف كل من الجامعة العربية والحكومة ثم عالج التقرير الموقف العربي من قضية المعابر، وخصوصاً موق

وتطرق أخيراً إلى المواقف الدولية من موضوع معابر قطاع غزة، فعالج مواقف كل من . المصرية
  . الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة

   
  الصواريخ الفلسطينية وأثرها في الصراع

". واريخ الفلسطينية في الصراع مع االحتالل اٍإلسرائيليأثر الص"التقرير الثالث جاء تحت عنوان 
واستهل التقرير بعرض لبدايات القدرات الصاروخية الفلسطينية، ثم تحدث عن بنية الصاروخ الفلسطيني 

وتطرق إلى محاوالت نقل . ومراحل تطوره، وأشار إلى جهات التصنيع واألسماء المستخدمة للصواريخ
  . خ إلى الضفة الغربيةتكنولوجيا صناعة الصوراي

وتحدث بعد ذلك . ثم عالج التقرير موضوع األخطاء التي شابت استخدام القذائف الصاروخية الفلسطينية
  . عن الهجمات الصاروخية الفلسطينية، وقارن بين الخسائر الفلسطينية واإلسرائيلية، بالوقائع واألرقام

صواريخ، فتحدث عن موقف حركة فتح، وموقف بعد ذلك، تطرق إلى الموقف الفلسطيني من إطالق ال
كما عالج الموقف . حكومة الطوارئ، وموقف حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية األساسية

اإلسرائيلي والمواقف العربية من الصواريخ الفلسطينية، وأشار أخيراً إلى المواقف الدولية من موضوع 
  . دارة األمريكية واالتحاد األوروبي واالتحاد الروسيالصورايخ، وباألخص مواقف األمم المتحدة واإل

   
  مسار التفاوض بعد أنابوليس

مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابوليس والقمة العربية "أما التقرير األخير فكان بعنوان 
نابوليس، ثم افتتح التقرير بملخص البيان الختامي لمؤتمر أ). 2008 ربيع -2007خريف " (في دمشق

 قبل عقد مؤتمر أنابوليس، ثم ظروف ومالبسات تعثرها، ثم العودة إليها، 2007سير المفاوضات في عام 
  .  اإلسرائيلية- الفلسطينية–وتشكيل اللجنة الثالثية األمريكية 

وقع بعد ذلك، تطرق التقرير إلى السلوك الفلسطيني تجاه المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، فتطرق لم
الرئاسة الفلسطينية وحكومة الطوارئ، وموقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعرج على 
موقف حماس، وبقية الفصائل الفلسطينية األساسية، وموقف المبادرة الوطنية الفلسطينية، ثم تحدث عن 

  . انعكاسات هذه المواقف على الممارسة العملية على األرض
سلوك اإلسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين، فتحدث عن التعاطي اإلسرائيلي مع ثم تناول التقرير ال

  . الموضوع من الناحية السياسية وكيف انعكس هذا التعاطي على أرض الواقع
ثم استعرض التقرير السلوك العربي اإلسالمي في هذا اإلطار، فتحدث عم موقف األردن وسورية ولبنان 

  . عربية ودول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى الموقف التركيوالسعودية والجامعة ال
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وعالج التقرير أيضاً السلوك الدولي فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، فتحدث عن موقف اإلدارة 
األمريكية، واالتحاد األوروبي وروسيا، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، واألمم المتحدة واللجنة الرباعية 

  . والصين
التقرير بتساؤل عن التقدم الذي يمكن تحقيقه فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية ومسار التسوية في ظل وختم 

في انتهاج السياسات الرافضة لمنح الفلسطينيين أي تنازالت مقابل التنازالت التي " إسرائيل"استمرار 
تحقيقها في ظل الواقع قدمتها السلطة الفلسطينية؟ وما هي المصلحة التي يتوقع المفاوض الفلسطيني 

  .القائم؟
 5/8/2008 قدس برس

  
  وسنتكفّل بكل األضرار التي نجمت عن االشتباكات" االنقالبيين"فككنا آخر معاقل : صيام .3

 ستتكفل بترميم كل األضـرار التـي        ]المقالة[أكد سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني أن الحكومة       : غزة
ائالت التي نجمت عن االشتباكات خالل الحملة األمنيـة التـي           طالت منازل عائلة حلس وغيرها من الع      

مباشر "وقال صيام، في تصريحات له خالل برنامج         .في غزة " االنقالبيين"نجحت في تفكيك آخر معاقل      
، إن عملية الشجاعية كانت تستهدف مجموعـة مـن          )4/8(على قناة الجزيرة الفضائية مساء االثنين       " مع
 .عتقال أربعة من المطلوبين الرئيسيين أحدهم شخصية خطيرة جداً مطلوبة منذ فتـرة            ، مؤكداً ا  "المنفلتين"

وشدد على رفض الحكومة بغزة مبدأ االعتقاالت السياسية، موضحاً أن ما أقدمت عليـه الحكومـة مـن                  
خطوة اضطرارية لوقف الهجمة الشرسة التـي تطـال األئمـة           "اعتقال عدد من قيادات حركة فتح كان        

  ".أساتذة الجامعات وطلبة العلم وقادة ونشطاء حركة حماس في الضفة الغربيةوالدعاة و
لن : "وقال صيام في معرض رده على سؤال عن هروب العشرات من أفراد فتح إلى الجانب الصهيوني               

نستقوي باالحتالل ضد أبناء شعبنا كما تفعل أجهزة السلطة في الضفة الغربية من تبادل لـألدوار ومـن                  
  ".نسيق األمني، فمن ال تقدر عليه أجهزة السلطة ترسل له االحتالل ليعتقلهتبادل للت

عندما تكون هناك عملية أمنية فإن الحكومة تسعى للقيام بها بأقل           "وحول إغالق إذاعة الشعب؛ قال صيام       
عة الخسائر، وفي أسرع وقت ممكن، ومن حقها أن تمنع كل ما من شأنه التأثر على العملية األمنية، وإذا                 

  ".الشعب فتحت موجاتها المفتوحة وبدأت ببث األضاليل وعمليات التهييج، وهذا ما دفعنا إلغالقها
وفي رده على سؤال وجهته له مقدمة البرنامج حول تصريحات رئيس أركان االحتالل الصهيوني جابي               

: زير الداخلية أشكنازي عن ادعائه بمعرفة مكان الجندي الصهيوني جلعاد شاليط وهوية آسريه؛ أجاب و            
لست مطلعاً على تفاصيل األمر، وهذا التصريح قد يكون له أسباب معينة نحن نجهلها، لكـن إذا كـان                   "

، فيما بدا أنه سخرية من تصريحات       "يعرف أشكنازي مكان شاليط فليتفضل ويحرره ويخلصه من األسر        
ا التصريح الخطير، وأنا ال     لو كان بالفعل يعرف مكانه لما صرح بمثل هذ        "وأضاف   .المسؤول الصهيوني 

  ".أعتقد أن هذا التصريح مقصود به حرفية ما قاله هذا المجرم
  5/8/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اآلغا يدعو بعد اإلفراج عنه إلى فتح صفحة جديدة في العالقات الوطنية .4

ة فتح في قطاع غزة     دعا مسؤول حرك  : وكاالتال ونقالً عن غزة  من   5/8/2008الخليج اإلماراتية   ذكرت  
رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا اآلغا إلى بدء مرحلة جديدة في العالقة                

وقـال فـي     . إلى أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا برعاية الجامعة العربيـة ومـصر            الفلسطينية، مشيراً 
، "إنه كان يعامل معاملة حـسنة     "لمقالة  تصريحات له بعد اإلفراج عنه أمس من سجون شرطة الحكومة ا          

نحن ضد عمليات االعتقال السياسي ألنها ضد أخالق الـشعب الفلـسطيني، وال تـسهل أبـداً                 "وأضاف  
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اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فـي        "ـوطالب ب  ".الوصول للحوار الشامل، وإنهاء حالة االنقسام     
  ".الضفة الغربية وقطاع غزة

اخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام أن قرار اإلفراج عن اآلغا جاء كبادرة حسن نيـة                واعتبر وزير الد  
 زكريا اآلغا، بناء على قـرار الحكومـة         .تم اإلفراج عن األخ د    "وقال   .باتجاه تهدئة الساحة الفلسطينية   

 الضفة الغربيـة    تكف األجهزة األمنية في   "، وتمنى أن    "الفلسطينية واستجابة للوساطة العربية والفلسطينية    
  ".عن الممارسات التي تقوم بها من اعتقاالت ومداهمات

إخالء سبيل اآلغا مع التحفظ علـى مئـات         "من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير إن           
  ".المحتجزين المختطفين من فتح، ال ينهي األزمة المتفاقمة في القطاع منذ عشرة أيام

 المتحدث باسم حكومـة      أن وائل بنات ،  غزة نقالً عن مراسلها في    5/8/2008الوطن السعودية   وأضافت  
المقالة طاهر النونو أعلن إنه تم اإلفراج أمس عن زكريا اآلغا، كبادرة حسن نية من الحكومة واستجابة                 

  .لجهود فلسطينية وعربية
الحكومة المقالـة     إلى أن  ألفت حداد ورأفت الكيالني   ،  نقالً عن مراسليه   4/8/2008 48عربولفت موقع   

 .أعلنت اليوم االثنين أنها أطلقت سراح اآلغا وعشرين آخرين اعتقلتهم أجهزة األمن قبل نحو أربعة أيام
  

  الوحدة والحوار هما الحل: الرازق بعد اإلفراج عنه الوزير عبد .5
مطالبة مـن   عمر عبد الرازق وزير المالية الفلسطيني السابق انه حمل رسالة من شقين أولهما ال             . قال د 

وأشـار عبـد     . األزمة الداخلية  إلنهاءالقيادات السياسية في رام اهللا وغزة بالجلوس لحوار وطني هادف           
الرازق الذي أفرج عنه أمس األول إلى أن اآللية للخروج من األزمة تكمن في تشكيل حكومـة وحـدة                   

ة األمنية وهيكلتهـا ووضـع       تشكيل األجهز  بإعادةوطنية تعمل على ثالثة أهداف رئيسية أساسية تتمثل         
  . الوراءإلى للمقاومة متفق عليها، وعدم النظر إستراتيجية خطة وإعداد للتفاوض متفق عليها إستراتيجية

 األسرى يشعرون بحزن شديد لما يحصل وهو ضرر بالغ بالقضية الفلـسطينية وللفلـسطينيين               إنوقال  
تالل اإلسرائيلي وضع صـعب جـدا، فهـم    وأكد عبد الرازق أن وضع األسرى في سجون االح    .أنفسهم

وطالـب   .يتعرضون لضغوط نفسية كثيرة وضغوط جسدية خاصة أثناء التنقل بين الـسجون والمحـاكم         
  . ووضعه بأولوية دائمة من اجل تحرير أسراناوإهمالهالقيادات والمسؤولين بعدم نسيان ملف األسرى 

  5/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

  ع تبييض السجون في الضفة والقطاإلىيدعو وب الصدع الفلسطيني الشاعر يناشد العرب رأ .6
حـد  أ ، ناصر الدين الـشاعر    .د أن    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/8/2008الحياة  ذكرت  

 عن المعتقلين   اإلفراج في   اإلسراع"ابرز شخصيات حماس في الضفة، طالب كال من السلطة وحماس بـ            
يجـب تبيـيض    ": "الحيـاة "وقال لــ    ".  والمؤسسات األشخاصاالنتهاكات بحق   السياسيين ووقف جميع    

كما  ".السجون الفلسطينية بصورة تامة، فمن العار اعتقال فلسطيني على خلفية االنتماء واالعتقاد السياسي            
".  في الـضفة والقطـاع     أغلقت فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي       إعادة"طالب السلطة وحماس بـ     

 عن عضو اللجنة التنفيذية     اإلفراج" هنية خصوصا بـ     إسماعيلاس ورئيس حكومتها في غزة      وطالب حم 
بادرة يمكن  " خطوة من هذا النوع تشكل       أن، معتبرا   " زكريا اآلغا وقادة فتح المعتقلين     .لمنظمة التحرير د  

 . الـضفة د    فـي  األعمالوقال إنه قدم لرئيس حكومة تسيير       ".  خطوات ايجابية من الطرفين    إلى تقود   أن
  . عنهمباإلفراج سالم فياض قائمة بأسماء عشرات المعتقلين السياسيين من حماس مطالباً

 ناصر الدين الشاعر ناشد أمـس، الجامعـة         . د  إلى أن  نابلسمن   5/8/2008الخليج اإلماراتية   وأشارت  
وأكـد   .الة االنقسام والدول العربية التحرك السريع والعاجل لجمع الفلسطينيين على كلمة واحدة وإنهاء ح           

نسخة منه، أن الزمن ليس في صالح الفلسطينيين وأن األيـام واألحـداث             " الخليج"الشاعر في بيان تلقت     
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تعمق الخالف وتقود إلى انهيار المشروع الوطني بالكامل، وحمل المسؤولية عن ذلـك لجميـع القـادة                 
لية للحوار الوطني الشامل والـصريح،      والمعنيين والمسؤولين، وقال انه آن األوان للشروع بخطوات عم        

تقـوم  " إسرائيل "ـوعلى الجميع االنتباه لمصلحة الوطن ولما يجري ألهلنا في القدس وفلسطين عامة، ف            
  .بإجراءات استباقية مستغلة حالة االنقسام الفلسطيني والصمت العالمي عما يجري

ت المجتمع المدني والعاملين فيها كـل       ودعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، إلى تجنيب مؤسسا        
أنواع التعديات، وضرورة اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين العاملين فيها مـن محـافظين وأعـضاء                

  .ورؤساء بلديات وأساتذة جامعات وطلبة
  

 عباس تحرك جماهيري ومؤسساتي لدعم مبادرة إلىفياض يدعو  .7
 لمبادرة الرئيس    تحرك جماهيري ومؤسساتي واسع دعماً      سالم فياض إلى   . دعا رئيس الوزراء د    :رام اهللا 

وأكـد  .  إعادة الوحدة إلى جناحي الوطن، وتعزيز مكانة المشروع الوطني         إلىمحمود عباس التي تهدف     
 بناء القدرات األمنية للسلطة الوطنية في قطاع غـزة،          إعادةفياض على أهمية المساعدة العربية من أجل        

ة الوطن تحت راية سلطة موحدة تمكّن الجميع مـن التعـايش فيهـا رغـم                بما يساهم في استعادة وحد    
 أن التعددية السياسية، ضرورة ومرحب بها بخالف التعددية األمنية،          باعتباراالختالف في وجهات النظر     

جاء ذلك خالل االحتفال بافتتاح قاعة صرح       .  ما نحن عليه اآلن    إلىوالتي جلبت لشعبنا الكوارث، وأدت      
كما جـدد فيـاض      .لذي نظمته اللجنة الشعبية في مخيم الدهيشة وجمعية أسر الشهداء في المخيم           الشهيد ا 
 تشكيل حكومة توافق انتقالية، تُخول بإدارة شؤون البالد وحماية مصالح الشعب تمهيداً إلجراء              إلىدعوته  

 .انتخابات رئاسية وتشريعية
 5/8/2008الحياة الجديدة 

  
 "القسام"اعتزام حظر " الشرق األوسط"نفي لـيمسؤول في السلطة  .8

استخفت حماس بما نقل عن مسؤولين فلسطينيين حول عزم         : صالح النعامي : نظير مجلي غزة  : تل أبيب 
ونفى المسؤولون تقارير إسرائيلية تحدثت عـن نيـة         . على كتائب القسام  " الحظر"حكومة رام اهللا فرض     

واستبعد األمر مسؤول رفيع في السلطة مـن        . لإدارة الرئيس محمود عباس حظر أنشطة حماس بالكام       
ـ       .  السلطة عاجزة  أنباب   ليس هناك مـن    "،  "األوسطالشرق  "وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه ل

 ".يجرؤ في السلطة على اتخاذ مثل هذا القرار
 5/8/2008الشرق األوسط 

  
  وعرضت عليه الحمايةأحمد حلس لم يكن مطلوباً: نائب عن حماس .9

النائب عن كتلة التغيير واإلصـالح إسـماعيل         أن   القدس المحتلة من   5/8/2008الشرق القطرية   ذكرت  
األشقر قال إن القيادي في حركة فتح احمد حلس لم يكن مطلوباً للشرطة وانه جرت وساطات لنقله إلـى                   

للـرأي  "انـاً   ونشر األشقر بي   . كما قال  -إال أن هذه الوساطات ُأفشلت باللحظات األخيرة      " األشقر"منزل  
موضحا فيه التفاصيل المتعلقة بإصابة أحمد حلس، مشيراً إلى انه تلقى اتصاالً من محمد حجـازي                " العام

 أحمد حلـس    إنقائد كتائب شهداء األقصى مجموعات أيمن جودة في قطاع غزة، والذي قال             " أبو خالد "
 يقـوم بـدور     أن األشـقر    مصاب وينزف، وانه موجود على حدود مناطق التماس مع االحتالل، سائال          

قمـت  : "وتابع األشقر فـي بيانـه قـائالً        .الوساطة بصفته نائباً بالتشريعي ورئيس لجنة الداخلية واألمن       
باالتصال بوزارة الداخلية وأبلغتهم بالحدث فوافقت الوزارة على ذلك فـوراً وجهـزت مجموعـة مـن                 

 حجازي وشقيقي عبـد الـسالم، وقـد         سيارات الحماية وسيارة إسعاف وكان بداخل هذا الموكب محمد        
وصلوا إلى المنطقة الصفراء وهي منطقة التماس مع االحتالل والتي ال يستطيعون تجاوزها، ثم أرسلت               
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سيارة اإلسعاف إلى المصابين الذين أطلقت النار عليهم من قبل االحتالل وقدمت لهم اإلسعافات األوليـة                
  ".بمن فيهم أحمد حلس

والذي كان موجوداً مع والده، وأبلغه      ) ماهر  (تصل محمد حجازي بنجل أحمد حلس       وأثناء ذلك ا  : "وتابع
أنه تم تجهيز موكب سيارات حماية وإسعاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأنه سيتم نقل والده إلى                 

م منزل النائب إسماعيل األشقر، وأنه سيكون في حمايته وأن أبو ماهر غير مطلوب للشرطة وسيتم تقـدي                
الخدمات الالزمة له في منزل النائب إسماعيل األشقر حتى يتعافى ويعود إلى منزله آمناً، وهنـا اقتنـع                  
ماهر بذلك ولكن تدخل بعض الشخصيات المتنفذة الهاربة من عائلة حلس رفضت هذا التنسيق وأصرت               

  ".1948على التنسيق مع االحتالل ومن ثم نقله إلى مستشفى سوروكا في أراضي عام 
كتائب شـهداء   "القيادي في    إلى أن     فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    5/8/2008الحياة  وأشارت  
وهو مغمى عليه بعد النزيف الناجم      " إسرائيل" داخل   إلىحلس نُقل   أحمد  ، محمد حجازي قال إن      "األقصى

  . هناكإلى برصاص االحتالل، ولم يفر إصابتهعن 
  

  كأنه اقتتال داخلي تسييس رخيص لحملة أمنيةتصوير ما حدث و: األشقرالنائب  .10
 رفض النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن بالمجلس التشريعي الفلسطيني، تصوير             :غزة

بـين  " اقتتال داخلـي  "بعض وسائل اإلعالم والدول العربية ما حدث في قطاع غزة من حملة أمنية بأنها               
من له مظلمـة    "، داعياً   "س هذه الحملة على حساب مصالح الناس      محاولتهم تسيي "حركتي فتح وحماس، و   

وقال األشقر لوكالة    .، كما قال  "من المواطنين عند عائلة حلس أن يتقدم للشرطة بطريقة رسمية ألخذ حقه           
إن كل من صور أن ما حصل ضد الخارجين عن القانون من عائلة حلـس بأنـه اقتتـال                "،  "قدس برس "

غالطة كبيرة، فالذين تم استهدافهم ليس عائلة حلس وال عائالت الشجاعية وال حركة             داخلي فلسطيني هو م   
فتح، فالذين تم استهدافهم هم مجموعة من اللصوص وتجار المخدرات والمجرمين والقتلة، الذين وضعوا              

لى واتهم النائب األشقر الرئيس عباس بأنه عمد إ        .، على حد وصفه   "العبوة الناسفة على شاطئ بحر غزة     
ومن قبل مجموعـة    " توريط عائلة حلس واستغللها استغالالً سيئاً وسياسياً وبطريقة رخيصة جداً من قبله           "

نفخ فـي هـذه   "، معتبراً أن رئيس جناح السلطة في الضفة الغربية   "الهاربون والقتلة "ممن سماهم األشقر    
وأوضح . ، حسب تعبيره  "ى عنهم العائلة كي تتصدى للحكومة، وكي تخرج على النظام العام، ومن ثم تخل           

الذين "، مشيراً إلى أن     "يرحبون بالذين هربوا أن يعودوا مرة ثانية إلى بيوتهم آمنين         "األشقر أنهم في غزة     
 الذهاب إلى الضفة     ، محذراً الذين يسمح لهم    "عليهم مخالفات وارتكاب جرائم سيقدمون إلى محاكمة عادلة       

  .ة ضد حركة حماس هناكمن مغبة ارتكاب اعتداءات انتقامي
  4/8/2008قدس برس 

  
  كاملة ضد حماس من باب المسؤولية الوطنيةبإجراءاتالسلطة لم تقم : قائد األمن الوطني .11

 الفتح إجراءات حركـة     أبو الوطني لمحافظات الشمال اللواء      األمن وصف قائد    : مراد ياسين  -طولكرم  
حفل تخريج دورة القواعد القانونية لقوى األمـن         خالل   مؤكداً) درب من الجنون  (حماس في قطاع بأنها     

 السلطة الوطنيـة لـم تقـم        ، أن الفلسطينية التي نظمها التوجيه السياسي والوطني وقيادة منطقة طولكرم        
 وعلى آمل تراجع األخيرة عن ممارستها القمعيـة بحـق           أخالقيبإجراءات كاملة ضد حماس من موقع       

) ماذا ينتظرون   (  الفتح   أبوات حماس بالسيطرة على الضفة قال       وحول تهديد .  شعبنا في قطاع غزة    أبناء
 السلطة لن تسمح ألي كان بحمل أي سالح غير شرعي وستضرب بيد من حديد من يحـاول                  أنمشيرا  
 .  الفتح اإلسرائيليين بمحاولة عرقلة نشاط األجهزة األمنيةأبوواتهم .  المواطن في الضفةبأمنالعبث 

 5/8/2008الحياة الجديدة 
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  فياض يتلقى رسالة تهديد على هاتفه النقال: "المجد"موقع  .12
تلقى سالم فياض رئيس الحكومة الفلسطينية رسالة تهديد على هاتفه النقال، تبعها إطالق نار كثيف               : لندن

 وصفها بالمطلعـة    أمنية االلكتروني عن مصادر     ظونقل  . على منزله المحصن بالدشم واألكياس الرملية     
 حين كان يتابع اإلجراءات التي تقوم بهـا         أمس من   أولسالة وصلت هاتف فياض بعد ظهر       القول إن الر  

. على الفور وصلت سيارات وجيبات عسكرية تابعة للشرطة واألمن الوقائي         "وأضافت  ". األجهزة األمنية 
 ".رسالة تهديد" تفاصيل الرسالة مكتفيا بالقول إنها إلىولم يتطرق المصدر 

 5/8/2008الشرق األوسط 
  

  باألحزاب" الكفر"يشوه خيارات الفلسطينيين ويدفعهم إلى " األشقاء"صراع : تقرير إخباري .13
تعزز طبيعة تطورات األحداث الساخنة التي تشهدها األراضـي الفلـسطينية           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

وحمـاس،  سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وما انبثق عنها من صراعات دامية بين حركتي فتح                 
قناعة لدى عامة الفلسطينيين بأن هذا الصراع يهدف على المدى القريب إلى تشويه خيارات الشعب ودب                

بكـل  " الكفر"اإلحباط واليأس في صفوفه، في حين انه يسعى على المدى البعيد إلى دفع الفلسطينيين إلى                
ما تعكسه استطالعات الرأي التي     وأكثر ما يدعم وجود مثل هذه القناعة         .التنظيمات واألحزاب السياسية  

  .نضمام إلى األحزاب، فيما تزداد نسبة من يعتبرون أنفسهم مستقلينالتؤشر بوضوح إلى تراجع نسب ا
وتتفق قيادات تتصف باالعتدال داخل فتح وحماس، على أن الصراع الدامي يساهم في تـدمير وتـشويه                 

واقفها المعتدلة بتأييد أو دعم داخل الحـركتين أن         خيارات المواطن، وتؤكد تلك القيادات التي ال تحظى م        
الصراع يجعل المواطن يدفع الثمن مرتين، األولى جراء االنتهاكات التي يتعرض لها، والثانيـة كـون                

  .على تصعيد العدوان والجرائم" إسرائيل"استمرار الصراع يجرئ 
شاعر الذي يعتبر من أصـحاب      ناصر الدين ال  . في حكومة حماس، د    األسبقويقول نائب رئيس الوزراء     

كل ما يحصل من تعديات وانتهاكات وانقسام من دون النظر إلى مبررات كل طرف،              "المواقف المعتدلة   
فإنه في المحصلة يساهم في تعزيز اإلحباط واليأس لدى المواطن العادي ويـسيء للمـشروع الـوطني                 

تون هذا الصراع الداخلي، فإنه مـن       في ظل ما يجري في أ     "ويضيف   ".والقضية الفلسطينية بصفة عامة   
الصعب أن يستجيب العالم للمناشدات والنداءات التي يطلقها الشعب ومؤسساته إلدانة ما يمارسه االحتالل              
ضد شعبنا الن مثل هذه المناشدات باتت ال معنى لها في ظل أننا كفلسطينيين نمارس البطش واالعتقاالت                 

كيف سيقف العالم معنا في حـين أن        : ويتساءل الشاعر ".وبحق أنفسنا والمصادرة واقتحام المنازل بأيدينا     
  المواطن بات عرضة النتهاكات داخلية وانتهاكات من قبل االحتالل، ما يجعله يدفن الثمن أكثر من مرة؟

ويتفق الشاعر مع حقيقة تأثير ما يجري من أحداث داخلية علـى دافعيـة المـواطنين فـي االنتـساب                    
  . نظرا النعكاس هذا الصراع على العائالت وفئات مختلفة من الشعبواالنضمام لألحزاب

وتتفق النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر مع هذه الطروحات، وتصف ما يجري بأنه عملية إسقاط لكـل                   
ابشر كل األحزاب والفصائل بـأن      "وتقول   .العناوين السياسية في فلسطين وتقديم خدمة مجانية لالحتالل       

بلة ستشهد انكفاء غالبية المواطنين عن األحزاب والفصائل واالبتعاد عن العمل السياسي نحو             المرحلة المق 
يراد للمواطن العادي أن يقول ال نريد       "وتضيف   ".من يقومون بمعالجة الهم الخدماتي واالقتصادي للناس      

ل حماية األرض   السياسيين رغم أن معركتنا الحقيقية وفي جوهرها مع االحتالل سياسية ومواجهة من اج            
وترى أبو بكـر أن صـراع        ".والدولة والحرية والعاصمة وليست معركة الحصول على خدمات معيشية        

فتح وحماس يأتي في إطار مخطط اكبر من الحركتين وان الحركتين ستدفعان ثمنه الن الجميع ذاهب إلى                 
واتفقت مـع وجـود      .قهامعادلة صفرية من حيث النتائج وان الطرفين سيكونان تحت الطاولة وليس فو           

هناك أطـراف   "عوامل طرد ألصحاب األصوات والمواقف المعتدلة سواء في فتح أو في حماس وقالت              
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داخل الحركتين ال تريد ظهور أصحاب األصوات المعتدلة الداعية إلنهـاء الـصراع وااللتفـات إلـى                 
  ".التحديات الكبيرة التي تواجه الحركتين والمشروع الوطني على السواء

  5/8/2008الخليج اإلماراتية 
  
  

 باإلفراج عن البرغوثي والدويك وسعدات" إسرائيل"عباس طالب ": الوطن"مصادر لـ  .14
" الوطن" كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ       : الوكاالت ،الرؤوف أرناؤوط   عبد -  القدس المحتلة  ،رام اهللا 

طلبها باإلفراج عن عدد من المعتقلين في       أن القيادة الفلسطينية تنتظر ردا من الحكومة اإلسرائيلية على م         
 ورئـيس المجلـس التـشريعي       ،السجون اإلسرائيلية بينهم أمين سر حركة فتح النائب مروان البرغوثي         

الفلسطيني عزيز الدويك، واألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وأقدم أسـير فـي                
وأوضحت المصادر أن الـرئيس      .سعيد العتبة " فدا"حزب  السجون اإلسرائيلية وعضو المكتب السياسي ل     

عباس طالب باإلفراج عن هؤالء المعتقلين في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت فـي                
وأكدت المصادر أن الجانب اإلسرائيلي لم يرفض القائمة وإنما وعد بدراستها وإجابـة الجانـب                .باريس

 .الفلسطيني عليها
 5/8/2008ودية الوطن السع

  
  االحتالل يفرج عن النائبة منى منصور .15

 بأن سلطات   اإلنسانأفاد مكتب المحامي فارس أبو الحسن مدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق            : نابلس
  .الفلسطيني منى منصور) البرلمان( عن النائبة في المجلس التشريعي أمس مساء أفرجتاالحتالل 

  5/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

   نواب من حماس بعد انتهاء محكوميتهم3حتالل ينوي اإلفراج عن اال .16
 قالت مصادر إعالمية عبرية، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ستفرج خالل اليومين القـادمين              :الناصرة

، التابعة لحركة حماس، بعـد      يالفلسطينبالمجلس التشريعي   " التغيير واإلصالح "عن ثالثة نواب من كتلة      
مياتهم التي استغرقت أكثر من سنتين، منذ اختطافهم في إطار حملة استهدفت عشرات مـن               انتهاء محكو 

ولم تذكر المصادر العبرية أسماء النواب الثالثة المنوي اإلفراج عـنهم،            .نواب ووزراء حكومة حماس   
وجـود   "مكتفية بالقول إنه سيتم إطالق سراحهم النتهاء مدة محكوميتهم في السجن، نافية في الوقت ذاته              

  .، كما ورد"وحركة حماس بشأن نوابها" إسرائيل"أي صفقة بين 
  2008 /4/8قدس برس 

  
   وزراء سابقين ال يزالون في سجون االحتالل3 نائباً فلسطينياً و43 .17

 نائبـاً   43 قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، إنه ال يزال في سجون االحتالل              :رام اهللا 
عزيز دويك وثالثة وزراء سابقين، وذلـك بعـد         . ي وفى مقدمتهم رئيس المجلس د     في المجلس التشريع  

وأشار ريـاض األشـقر، مـدير اإلعـالم         . اإلفراج عن النائب ووزير المالية السابق عمر عبد الرازق        
، إلى أن سلطات االحتالل أطلقت هذا العام سراح ستة من           )4/8(بالوزارة، في بيان أصدره اليوم االثنين       

وناشدت الوزارة البرلمانات العربية، ضرورة مساندة إخوانهم في المجلس التشريعي الفلـسطيني            . ابنوال
  .المعتقلين لدى االحتالل، والضغط من أجل إطالق سراحهم وبدون شروط

  2008 /4/8قدس برس 
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 وزارة الصحة المقالة تطالب بفتح معبر رفح ووقف االنتهاكات ضد المرضى .18

لبت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس منظمات حقوق اإلنـسان             طا : وائل بنات  - غزة
 ودعت مصر إلى    ،بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي لوقف انتهاكاته ضد المرضى الفلسطينيين من غزة          

 الممارسـات غيـر األخالقيـة       ، في بيـان   ،واستهجنت الوزارة  .فتح معبر رفح الحدودي أمام المرضى     
 وأكدت أن قوات االحـتالل لـم        ،قانون الدولي واإلنساني التي يرتكبها االحتالل ضد المرض       والمنافية لل 

تكتف بمنع المرضى من السفر لتلقي العالج في الخارج بل تجـاوزت كـل الحـدود وكافـة المعـايير                    
ادهم  بعد قيامها بحجزهم لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة واقتي         ،واألعراف اإلنسانية والمواثيق الدولية   

ألماكن مجهولة تحت األرض في معبر بيت حانون شمال القطاع ومن ثم تشرع باسـتجوابهم لفتـرات                 
وأضاف البيان أن قوات االحتالل تبتز آالم وجراح المرضى من أجل الحصول على معلومـات،                .طويلة

 .رهابمشيرة إلى أن ذلك يعد سابقة خطيرة بحق المرضى الذين يتعرضون لخطر الموت والخوف واإل
وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب األحمر وكافة المؤسسات الحقوقية ومنظمـة الـصحة العالميـة               

  .بضرورة الضغط على االحتالل لوقف هذه الممارسات الوحشية بحق مرضى القطاع
 5/8/2008الوطن السعودية 

  
 ر من الكويت مليون دوال80نتظر حكومته ت واإلمارات مليون دوالر من 42تسلم ي فياض .19

سالم فيـاض، عـن تـسلم       . أعلن رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية د      :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 مليون دوالر من دولة اإلمارات العربية المتحدة، في حين ننتظر استكمال اإلجـراءات              42الحكومة مبلغ   
ذل أقصى جهودها لتسريع وصول      الحكومة تب  أن مليون دوالر من دولة الكويت، موضحاً        80لتوريد مبلغ   

  .المساعدات الخارجية لتمويل العجز في الموازنة
وعبر فياض خالل اجتماع الحكومة أمس عن تقديره العميق لألشقاء العرب، مؤكداً حرص الحكومة على               
االستمرار في السعي للحصول على المزيد من المساعدات التي من شأنها أن تمكن الحكومة من الوفـاء                 

  .اماتها، مشيراً إلى أنه سيتم صرف الرواتب يوم الخميس المقبلبالتز
  5/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
   واإلسالمية المتاعب ألمتنا العربيةإثارة عن إالمحكمة الجنايات الدولية ال تبحث : مشعل .20

التقى طه في الخرطوم امس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الـذي قـال                 :الخرطوم
قب اللقاء ان الهدف من زيارة الخرطوم هو تأكيد التضامن الفلسطيني مع حكومـة وشـعب الـسودان      ع

 واإلسـالمية مؤكدا ان ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية ال تبحث اال عن اثارة المتاعب ألمتنا العربية                
ا فـي حركـة     انن'واضاف قائال   . بينما تغض الطرف عن مجرمي الحروب الكبار في امريكا وإسرائيل         

حماس نقدر وقوف السودان حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في حقه في الدفاع عن أراضيه وقيـام                 
  . الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

  5/8/2008القدس العربي 
  

  ما تقوم به حماس بالقطاع يعكس عدم رغبتها بالحوار ": معا"القدومي لـ .21
السياسية لمنظمة التحرير ما تقوم بـه حركـة حمـاس مـن              فاروق القدومي رئيس الدائرة      عد: عمان

وقـال  .ممارسات بحق المواطنين في قطاع بانه يعكس عدم رغبتها بالحوار للحفاظ على وحدة الـوطن                
والمنعقـدة  ) فـتح (القدومي في حديث لمندوبنا على هامش جلسات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـسادس             

إن أردتم السلطة والدخول في اإلنتخابات عليكم اإللتـزام بالبرنـامج          قلت لهم    ":بالعاصمة األردنية عمان  
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السياسي ألوسلو وإال لن تكون لكم أي سلطة خارج هذا الفهم ومع ذلك ذهبوا لإلنتخابات وأرادوا السلطة                 
من جانب وجزيئيات من المقاومة وكانت النتيجة هذا الدمار الذي حل بهم وصدروه على الـشعب بهـذه              

لقد أصبحت حماس أقـرب إلرضـاء       " وتابع قائال    ".تي أفقدتهم ثقة الشارع الذي يلفظهم اآلن      األعمال ال 
اإلحتالل بالهدنة التي وقعتها ا من إرضاء أبناء الشعب المقهور والمقموع وهذا عـار علـيهم ويعـزز                  

  .إنفصاليتهم ويبتر ويجزيء الوطن
مؤتمر السادس إلعـادة إنبعـاث الحالـة        وفي سياق آخر شدد القدومي على ضرورة اإلسراع بإنعقاد ال         

  .الفتحاوية لتالئم تطلعات ورغبات وحاجات الجماهير
  4/8/2008وكالة معاً اإلخبارية 

  
   آخرين من حماس في الضفة18أجهزة السلطة األمنية تعتقل  .22

نسخة " قدس برس"، ووصلت )4/8 (]أمس [قالت حركة حماس في توثيق أصدرته اليوم االثنين :رام اهللا
نه إن األجهزة األمنية الفلسطينية اعتقلت ثمانية عشر مواطناً فلسطينياً من أنصارها، في عدة محافظات ع

   .بالضفة الغربية المحتلة
 5/8/2008قدس برس

  
   عاجزة عن معرفة مكان شاليت"إسرائيل": رداً على اشكينازي" أبو مجاهد" .23

الجيش الصهيوني أعجز من أن يحصل على ": "اهدبو مجأ" الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية قال: غزة
على رئيس " أبو مجاهد"ورد  ".معلومة واحدة عن الجندي الصهيوني األسير لدى المقاومة في قطاع غزة

الجيش الصهيوني حاول عبر الكثير من "هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي غابي اشكينازي بالقول ان 
".  األسير، إال أن الفشل كان مصير كل هذه المحاوالتالوسائل الحصول على معلومات عن الجندي

على اإلرهابي اشكينازي أن يعلم جيدا أن الجندي األسير لن يرى النور إال وفقا لصفقة تبادل "وقال إن 
مشرفة يخرج فيها أسرانا األبطال وفقا لما تطالب به فصائل المقاومة اآلسرة، وليس غير ذلك من سبيل 

محاوالت لرفع معنويات جنوده الجدد عبر تصريحاته التي ال "صريحات أشكينازي ورأى في ت". لحريته
شاليت، ومن يحتجزه، ودليالً على عمق األزمة في ) احتجاز(أساس لها من الصحة عن معرفة مكان 

المؤسسة العسكرية الصهيونية التي فشلت في معركة األسرى، سواء على جبهة المقاومة في لبنان، أو 
 ".فلسطين

  5/8/2008الحياة 
  

   تستنكر االعتداء على طالب الكتلة اإلسالمية في جماعة بيرزيت بالضفة الغربيةحماس .24
قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، خالل مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم االثنين  :غزة

ة عن الدكتور زكريا في اللحظة التي تفرج فيها الحكومة الفلسطينية في غز"في مدينة غزة، إنه ) 4/8(
األغا هذا اليوم وغيره من أبناء وقيادات حركة فتح كبادرة حسن نية؛ تواصل األجهزة األمنية في الضفة 
القيام بأعمال الخطف واالعتداء واالعتقاالت السياسية بحق كوادر ونشطاء حركة حماس في الضفة 

، على حد " تهدئة داخلية أو مصالحة وطنيةالغربية، مما يؤكد أن الرئاسة الفلسطينية غير معنية بأي
تتابع التطورات الخطيرة التي جرت اليوم على ساحة جامعة "وأوضح المتحدث أن حماس،  .تعبيره
قوات أجهزة أمن السلطة حاصرت منذ الصباح الجامعة وأعلنت حركة الشبيبة "، مشيراً الى أن "بيرزيت

طلبة وطالبات الكتلة اإلسالمية مما أسفر عن إصابة العديد الكتلة اإلسالمية كتلة محظورة، ثم هاجمت 
، "منهم، وقد أعقب اعتداء الشبيبة على طالبات الكتلة اإلسالمية اشتباكات بين الطلبة من كال الطرفين

  .وفق ما ذكر
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، ازاء "تحمل مسؤولياتها وتوفير األمن والحماية للطلبة"ودعت حركة حماس إدارة جامعة بيرزيت إلى 
  ".فتح"التابعة لحركة " عربدة األجهزة األمنية وعناصر الشبيبة الطالبية" وصفته ما

 حركة حماس تنظر بعين الخطورة إلى محاولة إعالن حركة الشبيبة للكتلة اإلسالمية "وقال أبو زهري إن
 ".اتكتلة محظورة، وتعتبر ذلك تصعيداً خطيراً ستكون له تبعاته الخطيرة إذا استمرت هذه الممارس

الصامت على ما يجري من انتهاكات اليوم داخل حرم جامعة "واستنكر المتحدث موقف فصائل المنظمة 
دور الوسطاء الذين تدخلوا من أجل "، كما قال، متسائالً عن "بيرزيت، وأعمال خطف وتهديد بالقتل

 الذين يتعرضون للخطف مطلوبين للعدالة بينما ال نراهم اليوم يحركون ساكناً من أجل خيرة أبناء شعبنا
  .، حسب قوله"واالعتداء

تسلط "، حيث "غير متوازن"موقف وسائل اإلعالم الذي وصفته بأنه "واستهجنت حركة حماس كذلك 
األضواء على غزة بينما تتجاهل عن تغطية جرائم األجهزة األمنية في الضفة الغربية مثلما حدث اليوم 

  .، وفق ما ذكر"في جامعة بيرزيت
 4/8/2008سقدس بر

  
   بالتعهد بعدم اغتيال القادة واجتياح قطاع غزة "إسرائيل"حماس تطالب : "معاريف" .25

 اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس االثنين النقاب        "معاريف"كشفت صحيفة   :. زهير اندراوس  -الناصرة  
ل الـسياسي بـن     وقال المحل . عن أن حركة حماس تقدمت بمطالب جدية إلخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ           

كاسبيت، المعروف بارتباطاته مع المؤسستين األمنية والسياسية في تل أبيب إن الشرطين الجديدين اللذين              
تعهد إسرائيلي بعدم اإلقدام على اغتيـال القـادة العـسكريين           : وضعتهما حماس في اآلونة األخيرة هما     

ة على ذلك، نقل الصحافي اإلسرائيلي      لحركة حماس وباقي الفصائل التي شاركت في عملية األسر، عالو         
 بـأن   "إسـرائيل "عن مصادر وصفها بالمطلعة جداً في المفاوضات مع حماس قولها إن الحركة تطالب              

  .تتعهد أيضاً بعدم القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة
 حركة حماس تـرى فـي الجنـدي         إنقولها  " إسرائيل"ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في        

إلسرائيلي المأسور صاحب قيمة إستراتيجية، الذي يحافظ على حماس من قيام الدولة العبريـة بعمليـة                ا
واسعة النطاق الجتياح قطاع غزة، باإلضافة إلى ذلك فإن الجندي المأسور يشكل وثيقة حماية لرؤسـاء                

يفة اإلسرائيلية، فإن   وبحسب المصادر عينها، أضافت الصح    . التنظيمات من قائمة االغتياالت اإلسرائيلية    
أحمد الجعبري، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يرى في أنّه في حال إطالق سـراح                 
شاليط في صفقة التبادل فإن األجهزة األمنية اإلسرائيلية ستضعه على رأس قائمة المطلوبين، باإلضـافة               

ذين شاركوا في عملية الخطف، يخشون أيضاً مـن أن          إلى ذلك، فإن قادة تنظيم لجان المقاومة الشعبية، ال        
باغتيالهم بعد إخراج صفقة التبادل إلى حيز التنفيذ، على حد قول المـصادر اإلسـرائيلية               " إسرائيل"تقوم  
وبالتالي فإن المسؤولين اإلسرائيليين الذين يقومون بمهمة تسريع الصفقة يرجحـون أن الطلبـين              . عينها

  . طاولة المفاوضات بين الطرفين عن طريق الوسطاء المصريينالجديدين سيوضعان على
باإلضافة إلى ذلك، تقدر المصادر اإلسرائيلية أنّه ضمن تشديد الطلبات من حركة حماس، فإن الحركـة                
تريد الحصول على ضمانات من الدولة العبرية تؤكد أنّها لن تقوم بعملية عسكرية كبيرة الجتياح قطـاع                 

  .كانها وأقطابها يومياًُغزة، كما يهدد أر
  5/8/2008القدس العربي 

 
 تكررالعتقاالت في الضفة خطأ كبير لن يوا.. ر صفوفهاعلى حماس أن تطّه :عبد الرحمن .26

 احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فـتح          أن  : رام اهللا  من 5/8/2008الحياة الجديدة   ذكرت  
، "االنقـالب " و "اإلجـرام "أن تطهر صفوفها من قادة      ومستشار الرئيس محمود عباس، دعا حركة حماس        
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الذين حرفوا المشروع الوطني عن مساره الحقيقي، وساهموا في ضياع الحقوق الوطنية وتشتيت الجهود              
. "  الدولة المستقلة وعاصـمتها القـدس الـشريف        وإقامةالتي تبذل من انجاز المشروع الوطني بالتحرر        

ن فهم القضية الفلسطينية وال يمكن أن تكون السلطة سلطة انقالب، وما            حماس حالياً عاجزة ع   "مضيفاً ان   
 ". يجري بالقطاع تأزم حقيقي لحماس

  وأشار.زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير . حركة حماس تعتقل دإنوقال عبد الرحمن 
 . مة التحرير في السنوات السابقةفقط هي التي اعتقلت عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظ" إسرائيل"ن ألى إ

وتعقيبا على االعتقاالت التي جرت في الضفة، أدان احمد عبد الرحمن كافة االعتقاالت التي جرت قائالً 
" خطأ كبير تلك االعتقاالت التي جرت بالضفة وال يحق ألحد اعتقال آخر دون خروجه عن القانون"

 ".ة ولن تتكررواصفاً اياها بردة فعل طبيعية لما جرى في غز
 في الـوطن العربـي      "بعض القوى اإلقليمية  "اتهم   عبد الرحمن أن  : 5/8/2008القدس العربي   وأضافت  

على القـوى   "وقال   ."الوقوف وراء حالة االنقسام التي تساعد حماس وتبارك لها ذلك         "التي لم يسمها بـ     
االنقسام الذي  "، وأضاف   "كن دون ذلك  اإلقليمية رفع يدها عن القضية الفلسطينية التي تدعي أنها معها ول          

ولمصلحة القوى اإلقليمية بسبب دعمها لالنقالب الذي تقف وراءه         " إسرائيل"جرى في غزة هو لمصلحة      
المسؤولية الكاملة عما جرى إلحداثها شرخا فـي        "، محمالً هذه القوى     "بتمويلها حماس وفتحها بالدها لهم    

  . حماس لدعوة السيد الرئيس عباس للحوار"عدم استجابة"ن واستهجن عبد الرحم. "القضية الفلسطينية
  

   القسام في الضفة محكوم عليه بالفشلءأي قرار بحظر نشطا: حماس .27
أكدت حركة حماس أمس أن أحداً ال يستطيع منع نشاط جناحها العسكري كتائـب               : أشرف الهور  -غزة  

 باسم حماس في رده على التصريحات       وقال فوزي برهوم المتحدث   . القسام من العمل في الضفة الغربية     
هذه الخطوة بمثابة عار محكوم عليها بالفشل على من يدرسه وعلى متخذيه ألن من يفكر بحظر القـسام              "

مشروع "وقال برهوم    ."يتوجب عليه التصدي لكل الشعب الفلسطيني وبرنامج المقاومة وهو أمر مستحيل          
إلسرائيلي والتنسيق األمني والتساوق مع مشاريع إسرائيلية       سلطة رام اهللا يقوم على االعتراف باالحتالل ا       

من "وأضاف   ."ضد القضية الفلسطينية مثل شطب حق العودة والتناغم مع االحتالل ومشاريعه التصفوية           
 ."يسير بهذا المشروع ال يملك سوى محاولة فرض األمر الواقع والحكم بالقرار الديكتاتوري

  5/8/2008القدس العربي 
  

  لن نسمح بإفشال الحوار الوطني: عزامنافذ  .28
أكد القيادي البارز في حركة الجهاد نافذ عزام أن ما حدث في حي الشجاعية : عبد القادر فارس -غزة 

بغزة من معارك بين حماس وأفراد عائلة حلس يعزز حالة االنقسام، وقد يعمل على توقف الحوار 
ظ حركتي فتح وحماس من قرار التراجع عن فكرة الفلسطيني الداخلي، وحذر عزام في تصريحات لعكا

الحوار الوطني وتخييب أمل الشعب الفلسطيني المحاصر، وقال اننا لن نسمح لكال الحركتين بالتراجع 
وأضاف ان حركة الجهاد تستهجن . عن الحوار أو محاولة إفشاله وضرب آمال الشعب بعرض الحائط

مشيرا الى انه مهما كانت األسباب والمبررات، فال يجوز أن األحداث المؤسفة التي دارت في الشجاعية، 
وأكد أنه ال سبيل أمام الفلسطينيين سوى العودة إلى الحوار مؤكدا ان . تأخذ هذا الشكل على اإلطالق

 .األحداث األخيرة تسببت بضرر كبير على أوضاعنا في كافة مناحي الحياة المعيشية واالجتماعية
  5/8/2008عكاظ 

  
  ذاعة اإلإدارة وتؤكد اقتحام منزل رئيس مجلس "صوت الشعب"ة تنفي استئناف بث الشعبي .29
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، األنباء التي تحدثت أمسنفى مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية : وكاالتوال الحياة الجديدة -محافظات 
  .  صوت الشعب التابعة لها التي أغلقتها حماس قبل عدة أيامإذاعة بث إعادةعن 

  
 من سلطة حماس حول إشارة صوت الشعب لم تتلق أي إدارةا الخبر غير دقيق وأن وأكد المصدر أن هذ

 البث، مضيفاً أنه على العكس من ذلك فقد قامت قوة من حماس في غزة بمداهمة منزل رئيس إعادة
  . ذوالفقار سويرجو وسلبت جهاز الكمبيوتر الخاص بأطفاله. صوت الشعب دإدارةمجلس 

  5/8/2008الحياة الجديدة 
  

 المطلوب حاليا وضع القضايا الخالفية على طاولة المفاوضات: ملوح .30
 العام للجبهة الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية األمينعبد الرحيم ملوح نائب قال : ملكي سليمان -رام اهللا 

ار ال بالحوإ ةالفلسطينيال يمكن حل الخالفات الداخلية ": "الحياة الجديدة"لمنظمة التحرير في لقاء مع 
ن فصائل منظمة أ إلىمشيرا ". الوطني الشامل واالتفاق المشترك بين كل مكونات الشعب الفلسطيني

 نتيجة معينة وذلك بعد دعوة الرئيس عباس إلىالتحرير بدأت بالتحرك وبالعمل المشترك بغية الوصول 
وار البد أن يرسم  هذا الحإن بدء الحوار الوطني قائال إلىورحب ملوح بدعوة القاهرة  . الحوارإلى

 .  الرعاية العربيةإطاربنتائجه وأن يدار كحوار شامل وفي 
 5/8/2008الحياة الجديدة 

  
  ما تقوم به حماس يعمق االنقسام وتجزئة الوطن: اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لفتح .31

دة في العاصمة  قالت اللجنة التحضيرية الموسعة لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح المنعق: وفا–عمان 
 نتيجة ما حدث في قطاع غزة على أيدي حركة حماس هو تصعيد االنقسام وتعميقه، إناألردنية عمان، 

 .وتجزئة الوطن، وتدمير ما تبقى من الوحدة الوطنية، والقضاء على التعددية السياسية والديمقراطية
 روح التسامح وإجراءات  ما قامت به حركة حماس في غزة يقضي علىإنولفتت في بيان لها إلى 

 الرئيس إعالناستعادة الثقة التي انطلقت بدعوة المجلس الثوري لحركة فتح وتحرك فتح الذي توجه 
عباس بدعوته للحوار دون شروط مسبقة،  واالستجابة الجزئية لحماس باإلفراج عن المعتقلين السياسيين 

 .وبوقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة
 5/8/2008الحياة الجديدة 

 
   في بحر غزة5غرق ناشط من سرايا القدس وفقدان  .32

أعلنت سرايا القدس أمس وفاة أحد ناشطيها غرقا وفقد خمسة آخرين من رفاقـه فـي                : )د ب أ  ( - غزة
الشاب ياسر زياد غنام غرق في البحر عندما كان يسبح هو "وقالت مصادر في السرايا إن  عرض البحر

وعثر الصيادون، على جثة غنام وهو نجل قيادي بارز راحـل            ". مفقودين ورفاقه الخمسة الذين ما زالوا    
  .في السرايا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في شباكهم قرب شاطئ السودانية شمال مدينة غزة

 5/8/2008الغد األردنية 
  

  " عملية عسكرية ال بد منها في قطاع غزة"ك يلمح إلى ابار .33
د باراك، مساء أمس اإلثنين، إلى أن التهدئة القائمة في قطاع غزة هي ألمح وزير األمن اإلسرائيلي إيهو

من "وقال في اجتماع لحزب العمل في منطقة القدس إن . مسألة مؤقتة، وأنه ال بد من عملية عسكرية
 تواجه "إسرائيل"وبحسبه فإن ". يتوق إلى عملية في قطاع غزة، عليه أال يقلق ألنها قادمة ال محالة
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كالسفينة في بحر عاصف وبحاجة إلى قيادة مجربة للوصول "رة تتطلب قيادة مجربة، وهي تحديات كبي
   .، على حد تعبيره"إلى بر األمان
إسرائيل تواجه تحديات ليست بسيطة، تتمثل في اجتماع التحديات السياسية واألمنية مع "وأضاف أن 

الوضع االقتصادي يدرك أن هناك بداية وقال إن من يتابع ". تسونامي اقتصادي يقترب من شواطئ البالد
تباطؤ، وأنه سيكون هناك ركود اقتصادي ثقيل جدا، باإلضافة إلى األزمة السياسية، مجال ثقة الجمهور 

كما طالب باراك وزارة المالية واإلسكان  ".بالقيادة السياسية بشكل عام، وبالسياسة وأجهزة السلطة
حماس في قطاع غزة هي أحد التحديات التي تواجه "إن وقال . باالستعداد لمهمة تحصين الجنوب

 ".ورغم التهدئة القائمة، إال أن هناك حاجة إلى عمل واسع جدا، وليس فقط لوزارة األمن. "إسرائيل"
  5/8/2008 48عرب

  
  شاليط والجيش ينفي أقواله تعلم مكان الجندي "اسرائيل"أشكنازي يؤكد أن  .34

الجنرال غابي أشكنازي  أن :أشرف الهور-راسلها في غزة  عن م5/8/2008 القدس العربي ذكرت 
 تعلم جيداً المكان الذي تحتجز فيه حركة "اسرائيل" أمس االثنين ان  قالرئيس هيئة األركان اإلسرائيلية

حماس الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط وهوية خاطفيه وقال أشكنازي خالل تصريحات 
أنا على يقين أن شاليط على قيد الحياة، ونحن  '":إسرائيل" لقاعدة عسكرية شمال أدلى بها خالل زيارته

  .'نعرف أين يحتجز ومن هم خاطفوه، ونحن نعمل على كافة المستويات من أجل إعادته
 أمس، ما قاله رئيس  نفىالناطق بلسان الجيش االسرائيلي أن 5/8/2008 الشرق األوسطوأضافت 

 تعرف هوية خاطفي الجندي األسير جلعاد شليط "اسرائيل"اشكنازي، من ان األركان، الجنرال غابي 
وادعى الناطق ان اشكنازي لم يقل شيئا جديدا، وانه قصد ان حماس تتحمل مسؤولية . ومكان احتجازه

 .خطف شليط وانها تحتجزه في قطاع غزة
  

 المحكمة تهدد أولمرت باإلقالة إذا لم يتعاون مع محققي الشرطة .35
هددت محكمة العدل العليا في القدس رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، بإقالته من  : نظير مجلي-تل أبيب

رئاسة الحكومة فيما لو استمر في المماطلة مع محققي الشرطة الذين يحققون معه في الشبهات بتلقي 
 بناء على دعوى أموال غير قانونيةجاء ذلك من خالل القرار الذي أصدرته المحكمة بخصوص التحقيق،

رفعها الصحافي يوآف يتسحاق، واتهم فيها أولمرت بالمماطلة وقال انه يمتنع عن التجاوب مع طلب 
فهم يطلبون كما يقول الصحافي، وهو يحدد لهم موعدا . المحققين في تحديد مواعيد إلجراء التحقيق معه

أعماله كرئيس حكومة ال يسمح بعد أسبوعين من الطلب ويحدد لهم ساعة أو ساعتين بدعوى ان جدول 
. بوقت أكثر وخالل التحقيق يحاول إضاعة الوقت بكتابة األسئلة التي توجه اليه واألجوبة التي يعطيها
 وطلب يتسحاق من المحكمة أن تلزم أولمرت بتسليم دفتر يومياته الى الشرطة لتحدد هي الوقت المناسب

 5/8/2008الشرق األوسط 
  

  طالب بتعديل جزء من مسار جدار الفصل في بلعينالعليا االسرائيلية ت .36
يوما لتعديل مسار جزء  45أمهلت محكمة العدل العليا االسرائيلية حكومة ايهود أولمرت :  بترا– غزة 

من جدار الفصل العنصري الذي يمر من خالل اراضي قرية بلعين شمال غرب رام اهللا في الضفة 
   .الغربية

  5/8/2008الدستور االردنية 
  

 تصاعد التوتر بين أولمرت وليفني وتقارب بين نتنياهو وشاس .37
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تصاعد التوتر بين القائدين الكبيرين في حزب كديما، رئيس الحكومة  : محمد جمال-القدس المحتلة 
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، امس . اإلسرائيلية، ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني

ن اللجنة الوزارية الخاصة لتحديد معايير إطالق سراح أسرى فلسطينيين وقرأ أن أولمرت أقصى ليفني ع
. خالل اجتماع الحكومة األسبوعي، أمس، أسماء أعضاء اللجنة من دون ذكر اسم ليفنيأولمرت 

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الوزراء قاموا بحركات عبروا من خاللها عن استغرابهم لعدم ذكر 
 إلى أن خطوة أولمرت هذه تتضمن انتقاما من ليفني لمواقفها منه وعلى أشارت الصحيفةكما اسم ليفني، 

   .خلفية التوتر بينهما
، برز أمس حدوث "إسرائيل"على صعيد آخر، وفي ظل احتماالت تقديم موعد االنتخابات العامة في 

ف، المديح لنتنياهو تقارب بين نتنياهو وحزب شاس، الذي كال زعيمه الروحي، الحاخام عوفاديا يوس
" يعمل الكثير من أجل التوراة"ووصف يوسف نتنياهو بأنه . خالل مؤتمر حول التوراة عقد في القدس

ويشار إلى أن هذا التعامل من جانب ". ثمة أمور فعلها نتنياهو لوجه اهللا"و" صديقي العزيز وحبيبي"و
زب شاس تهجمات شديدة ضد نتنياهو يوسف تجاه نتنياهو يعتبر تطورا، ألنه في الماضي شن قادة ح

خصوصا على ضوء سياسته االقتصادية وخفضه مخصصات األوالد ورفضه توجهات متكررة لحزب 
وقال نتنياهو خالل المؤتمر التوراتي أمس إن حزب كديما يعمل على . شاس برفع هذه المخصصات

 ".تقسيم القدس"
  5/8/2008الشرق القطرية 

 
  ليفني توقيع ميثاق بالبقاء في الحزب إذا خسرت زعامته من رفض"كديما"استياء في  .38

على ميثاق شرف يتعهد   ليفني عن التوقيع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية امتنعت: نظير مجلي-تل أبيب 
 بأن يبقى في صفوف الحزب بعد االنتخابات الداخلية حتى  كاديمافيه جميع المتنافسين على رئاسة حزب

بأن يضمن الفائز إعطاءه المكان الثاني في الئحة الحزب لالنتخابات المقبلة إذا خسر في التنافس و
 انها تريد االحتفاظ بحقها في تحديد معالم طريقها  ليفنيويجعله نائبه في رئاسة الحزب والحكومة وقالت

 وأثار هذا الموقف قلقا ورفضا من قادة الحزب فراحوا يحاولون إقناعها بتغيير موقفها. المستقبلي
محذرين من ان رفض التوقيع سيؤدي الى انفضاض مئات وربما ألوف المؤيدين عنها واالنتقال الى 

 .معسكر موفاز أو غيره من المرشحين األربعة
 5/8/2008الشرق األوسط 

  
  أولمرت يعتزم التوصل إلى السالم مع الفلسطينيين قبل انتهاء واليته .39

ولمرت، أن رئيس الوزراء االسرائيلي يعتزم التوصل كشف مسؤول مقرب من أ عبد القادر فارس -غزة 
إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين عبر المفاوضات مع الرئيس محمود عباس، قبل أن تتولى السلطة حكومة 

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن اولمرت ينوي التوصل إلى اتفاق مع . إسرائيلية جديدة
 له، مضيفا ان أي اتفاق سيتوصل له مع الفلسطينيين لن يكون اتفاقا الفلسطينيين في الفترة المتبقية

 . شخصيا وسيعمل على ضمان إطالع زعيم كاديما الجديد عليه وضمان موافقته
 5/8/2008عكاظ 

 
  الفارين من غزة مجردين من مالبسهماالحتالل إظهارالصانع يستنكر  .40

 القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في  استنكر عضو الكنيست طلب الصانع، من- وفا-الناصرة 
الكنيست، قيام الجيش االسرائيلي عند حاجز ايرز، باظهار الفارين من الشجاعية، قرب غزة، باتجاه 

وقال الصانع في بيان له، امس، ان هذا المظهر . حاجز ايرز أمام وسائل االعالم، عراة دون مالبس
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 وان الجيش االسرائيلي استغل ضائقة الفلسطينيين وعرض المخزي يمس بحرية الفرد وخصوصيته،
وطالب الصانع الحكومة االسرائيلية بالسماح للفلسطينيين الفارين الدخول فوراً  .صورهم أمام الرأي العام
 .للضفة الغربية دون تأخير

 5/8/2008الحياة الجديدة  
 

   ويصفونها بالمفزعةيهود أميركا يطالبون موفاز ولفني بتحسين لغتهما اإلنجليزية .41
توجه رئيس الدائرة السياسية لتنظيمات اليهود في الواليات المتحدة، سيمور رايخ، الى : تل أبيب

 وخالفته في رئاسة الحكومة، تسيبي لفني وشاؤول موفاز، بطلب "كديما"المتنافسين على رئاسة حزب 
 رؤساء التنظيمات اليهودية في وقال رايخ، الذي شغل منصب رئيس لجنة. تحسين لغتهما االنجليزية

الواليات المتحدة، ان موفاز، وزير الشؤون االستراتيجية في الحكومة الحالية، يتكلم االنجليزية بطريقة 
ولم . أما لفني، وزيرة الخارجية، فإن لغتها جيدة ولكن لهجتها منفرة. فلغته فقيرة ولهجته شرقية. مفزعة

 . المعارض، بنيامين نتنياهو، االنجليزيةيخف رايخ اعجابه بلغة رئيس الليكود
 5/8/2008الشرق األوسط 

 
  الى انتخابات مبكرةكارثة انسانية ويتوجب اللجوء فوراًغزة ما جرى في : نمر درويش .42

ن ما أ، 1948 عبد اهللا نمر درويش مؤسس الحركة االسالمية داخل أراضي الـاعتبر : وفا-رام اهللا 
مبيناً . هو كارثة انسانية، ووصمة عار في تاريخ الشعب الفلسطينيجرى في حي الشجاعية شرق غزة 

قد و. أن ما حصل ما كان ليحصل في زمنهورث الشهيد الشيخ أحمد ياسين،  إلأن ما حدث مغاير تماماً
 أن الحركة االسالمية في داخل الخط األخضر جراء انتخابات فورية، موضحاًإطالب درويش بضرورة 

  .لى وقف الصراعإراح الى جميع األطراف في محاولة منها تنوي حمل هذا االقت
  5/8/2008الحياة الجديدة 

  
  إلى غزة مريضا28ًفتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة  .43

 أن ،أكد محمد عدوان المتحدث باسم إدارة المعابر في الحكومة الفلسطينية المقالة: د ب أ - غزة
وسمحت ، فح الحدودي بشكل أحادي الجانب ودون تنسيقالسلطات المصرية سمحت أمس بفتح معبر ر

 إلى وجود مئات مشيراً . بالعودة إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العالج الالزم في الخارج مريضا28ًلـ 
وفي هذا الصدد كشف عدوان عن جهود متقدمة  .العالقين والمرضى في قطاع غزة بانتظار فتح المعبر

ق مع مؤسسات حقوقية وإنسانية للضغط على الحكومة المصرية باتجاه فتح تبذلها الحكومة المقالة بالتنسي
  .معبر رفح أمام مئات الطلبة العالقين لاللتحاق بجامعاتهم

  5/8/2008الغد األردنية 
  

 تحذيرات من مناطق إسرائيلية عازلة على تخوم غزة .44
سرائيلية تعمد إلى السلطات اإلأن  من ،حذرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أمس: د ب أ - غزة

تجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية وتدمير المنازل والمنشآت الزراعية المختلفة بهدف 
 الممارسات  هذهأكدت المؤسسة أنقد و ".إسرائيل"توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود بين غزة و

  .تنتهك القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات الدولية
  5/8/2008دنية الغد األر

  
  االحتالل الحربية تطلق نيرانها باتجاه مراكب الصيد الفلسطينية زوارق .45
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أطلقت الزوارق اإلسرائيلية، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه قوارب الصيد : ألفت حداد ورأفت الكيالني
ن دون ، ولكالفلسطينية في عرض البحر في منطقتي بيت الهيا وخان يونس، شمال وجنوب قطاع غزة

  . بحسب ما أشارت مصادر فلسطينيةإصابات في صفوف الصيادينتسجيل 
  4/8/2008 48عرب

  
   بجراحه اً من نعلين متأثرشاب فلسطيني استشهاد .46

 بجراحه التي أصيب  متأثراًفلسطينيأعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد شاب : رامي دعيبس
 أعلنتحيث  .ين ضد جدار الفصل العنصري في ذلك المقطعبها قبل خمسة أيام خالل مواجهات في نعل

  .عن موته سريرياً  المصادر الطبية الفلسطينيةحينها
  4/8/2008 48عرب

  
   الغربية في الضفة فلسطينيا13ًل قعت ياالحتالل .47

 مواطناً 11مس أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل فجر أذكرت مصادر فلسطينية :  وكاالت االنباء-رام اهللا 
دينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد اقتحامها لساعات، وسط إطالق نار متقطع دون وقوع إصابات في م

وفي السياق ذاته قالت مصادر فلسطينية إن قوة اسرائيلية أخرى اعتقلت فلسطينيين بعد  .بين الفلسطينيين
  .عملية مداهمة مماثلة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية

  5/8/2008 الدستور االردنية
  

 خالل الشهر المنصرم معتقال على يد االحتالل بالضفة وغزة 380 وشهداء 8 .48
 كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أمس أن قوات :الوكاالت  وائل بنات-  رام اهللا،غزة

 يوليو/ تموزاالحتالل واصلت سياستها التعسفية والقمعية بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث قتلت في 
 اعتقلت ، في حينالماضي ثمانية أشخاص، ستة منهم في الضفة الغربية المحتلة وشهيدان في قطاع غزه

  . في مدينة نابلس132 منهم  فلسطينيا380ً
  5/8/2008الوطن السعودية 

  
  الجئين الفلسطينيين في لبنان؟ لهل يتحّول التوطين إلى حل : تحقيق .49

تظرون التوطين، ليس بمعناه السيئ، أي التخلي عن في لبنان شباب فلسطينيون ين: مروان طحطح
تختلف أسباب كل منهم، إال أن . القضية الفلسطينية، كما يقولون، بل بحملهم لهويات لبنانية تسهل حياتهم

الغالبية تجمع على حب فلسطين، وحقّهم بعيش حياة كريمة في بلد ولدوا وكبروا فيه، ولم يقدم لهم حتى 
في المخيمات تأخذ المفاهيم شكالً مختلفاً، وتتحول التفاصيل إلى أساسيات تحكم حياة . اط اإلحبالساعة إال

بعيداً عن فلسطين، وفي ضواٍح فقيرة، يعيش شباب ال يذكرهم أحد إال عند المزايدة . الفلسطينيين هناك
ب الفلسطينيين ينظر كثير من الشبا .على حقّ العودة ومنع التوطين، أو عند التهويل من خطر الغريب

 الذين عنداإلحباط علماً أن هناك شعور ب. إلى الهوية اللبنانية على أنها جواز السفر إلى الحياة المثالية
إن كان هناك ولسان حاله يفترض  يريد مال التوطين، ويريد أن يرحل، فالبعض. يدافعون عن التوطين

 ةس حيايأستح لوطمفهناك . أيضاًبها قبل يفهو ل على المال فقط دون الهوية اللبنانية، وحصللطريقة 
  .بعيداً عن لبنان، وعن كل العنصرية المتفشية، حتى عند أكثر المتشدقين بعشقهم للقضية الفلسطينية

 5/8/2008األخبار 
  

  227إلى قطاع غزة وفاة مريضتين ترفع عدد ضحايا حصار  .50
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اإلسرائيلي من  حصارالاع عدد ضحايا أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة ارتف :غزة
 مريضاً، بعد وفاة مريضتين بسبب نقص الدواء وعدم تمكنهما من السفر 227المرضى في القطاع إلى 

  .للعالج
  5/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
  لًياالخوان الداخ نزيف  المستوى األمني في األردن مع حماس تساعد في وقفتفاهمات .51

تتزايد المقاالت والتقارير في الصحافة األردنية عن إحتماالت وآفاق اإلنفراج في :  بسام البدارين-عمان 
 مع ممثلين ،األزمة بين الحكومة وحركة حماس على خلفية اإلتصاالت والحوارات التي إستضافها مؤخرا

 مدير جهاز المخابرات العامة الجنرال محمد ،عن الحركة بحضور قيادات في جبهة العمل اإلسالمي
عن امله في تفهم حكومي لحركة حماس يتفاعل مع خيارات  الشيخ حمزة منصوروقد عبر . ذهبيال

الشعب الفلسطيني مجددا اإلشارة الى ان حماس معنية ككل أردني في الحفاظ على األمن والثوابت في 
ادة  لقاءات تشاورية مع ق،وممثلهالحركة حماس عضو المكتب السياسي ، محمد نزال وقد عقد .األردن

المكتب في دمشق ومع بعض قيادات الحركة االخوانية في عمان بغرض تحقيق أفضل مستويات اإللتزام 
بما قرره لقاؤه مع مدير المخابرات األردني وبهدف إنجاح خطوات اإلتصال وإستعادة الساحة األردنية 

 .شيخ زكي بني إرشيدكما نقل عن نزال نفسه في شروحات أدلى بها ألمين عام جبهة العمل اإلسالمي ال
نزال وحسب تفاعالت صحافية محلية في عمان وبعد إعداد تقرير مفصل بحيثيات اللقاء مع الذهبي وقبل 
المغادرة لدمشق أظهر تفاؤال قويا بان تنتهي األزمة الحالية في العالقة بين الحركة والسلطات األردنية 

إلستمرار في تقديم المساعدة حتى تنتهي طالبا من الشيخ حمزة منصور ومن بني إرشيد وغيرهما ا
  .القائمة وفقا لتعبيره' المشكلة'
وكان نزال قد حضر لإلجتماع المهم أصال مع ممثل آخر للمكتب السياسي مقيم في األرض المحتلة  

وهو محمد نصر المحسوب على الصف المعتدل في الجبهة، وحضر نزال هذه المرة مكلفا من الزعيم 
الد مشعل ليس بهدف تقديم شروحات والبحث عن وساطات إلصالح العالقة مع السياسي لحماس خ

لمالحظات وتصورات الدولة األردنية وعمليا اإلستماع ' اإلصغاء'الحكومة األردنية ولكن بهدف 
' إتفاق سياسي'لشروطها حتى تستأنف قنوات الحوار بين الجانبين عبر النافذة السياسية وحتى يعاد إنتاج 

اصيل وتزول األزمة التي إستمرت لسنوات بعد إبعاد خالد مشعل وتطورت سلبا كثيرا بعد على التف
للتصور 'ويرى مراقبون ان نجاح اللقاء شكل قفزة نوعية  .محاولة تهريب السالح وتخزينه في األردن

يث والسياسي الذي إنتهى بلقاء وفقا للشروط األردنية كما يتضح من السياقات والشروحات ح' األمني
حضورها اإلعالمي والسياسي على ' إستعادة'قدمت حماس تنازالت أساسية لتحقيق هدف أساسي وهو 

وحسب المعلومات كان الذهبي مباشرا وواضحا في توضيح الموقف األردني لوفد  .الساحة األردنية
ايا حركة حماس السياسي متقصدا وجود ممثلين عن جبهة العمل اإلسالمي للقاء حتى يتم تركيب زو

الشيخ منصور على تفاصيل الحوار وما سيطرح تجنبا ألي ' يشهد'المثلث بشكل إنتاجي وإيجابي وحتى 
إتهامات مستقبال يمكن ان توجه للحكومة األردنية بوصفها تحاول إستفزاز الحركة اإلسالمية وحركة 

إلسالمي في بهذا المعنى كان حضور الشيخ منصور مكمال أساسيا للصورة، فجبهة العمل ا. حماس
التصور السياسي األردني جزء من مشكلة حماس مع الحكومة أصال وحتى تعالج هذه اإلشكالية بشكل 
منتج كان البد من إشراك الجبهة كطرف في الحوار والمصارحة وهو طرف مركزي في المشهد، األمر 

ه اإلعالم العربي الحقا الذي يوضح عمليا داللة حضور الشيخ منصور للقاء المخابرات العامة الذي تناول
   .بصفته حدثا أساسيا قد يمهد إلنفراج في العالقات مع حماس 

مصدر مسؤول في جبهة العمل اٍإلسالمي قال ان ما حصل كان مهما جدا إلنها المرة األولى التي تحصل 
وحسب المصدر نفسه . فيها مواجهة مباشرة وصريحة بين مسؤولين كبار ومسؤولين في حركة حماس
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عن حركة حماس وعن حرص الجانب األردني على دعم الشعب ' بكالم طيب جدا'دم الذهبي تق
الفلسطيني وعن إحترام حضور هذه الحركة الجماهيري والشعبي واإلعتراف بالتالي بشعبيتها ودورها 

ي الذهبي وف .في المعادلة الوطنية الفلسطينية مركزا على تجنب إنتقال الدور لساحات أخرى في الجوار
اللقاء حسب مصادر الجبهة أبلغ نزال والشيخ منصور بأن الحكومة األردنية تحترم حركة حماس وال 
تخطط إلستهدافها ال من قريب وال من بعيد ملمحا إلن الحركة تمثل نصف الشعب الفلسطيني وإلن 

ي امام اإلتصال الرسمي طوال العامين الماضيين كان مع مؤسسات الشعب الفلسطيني كما سجل الذهب
الوفد بأن شرعية حماس اإلنتخابية والشعبية ليست مجاال للتشكيك في األردن إطالقا مشيرا إلن ما يهم 
عمان مسألتين أوال وأخيرا االولى تحقيق إستقرار داخلي في األراضي الفلسطينية يرقى لمستوى 

 الذهبي إلن اإلعتراض ومن هنا لفت .تضحيات الشعب الفلسطيني وثانيا الحفاظ على األمن في األردن
لم يكن على حماس وال على نجاحها في اإلنتخابات وال حتى على تحالفاتها إنما حصل نتيجة لمحاوالت 

وفي التقرير  .بعض األطراف في الحركة التدخل في الشئون الداخلية األردنية والمساس باألمن األردني
ة القرار األردنية مستعدة لفتح الباب نصف الذي اعده نزال عن اللقاء ولدت إشارة مباشرة إلن مؤسس

فتحة لحركة حماس وإشارة إلن قنوات اإلتصال والتنسيق تعطلت بسبب تصرفات وتصريحات لقادة 
  .حماس كانت تحاول التدخل في الواقع السياسي واإلنتخابي األردني

 5/8/2008القدس العربي 
  

   أمر مؤسفاألردن بفتح وقطيعتها مع حماس ترحيب : الفرحانإسحق .52
ناشد األمين العام السابق لجبهة العمل اإلسالمي في األردن، الدكتور إسحق الفرحان، في : عمان

بأن تكون األردن للجميع وأن ال "، العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني "قدس برس"تصريحات خاصة لـ
ن ذلك مدخالً لتحقيق يخضعوا للضغوط األجنبية في الحوار مع طرف دون آخر، وحذر من أن يكو

من حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية  نحن نأمل" وقال الفرحان ".األطماع اإلسرائيلية
ومن الحكومة األردنية أن يتم التواصل بينهما، فالحكمة تقتضي ذلك حتى وإن كان بينهما خالف فحلّه يتم 

نية والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني أن يكونوا عبر التفاهم والحوار، ونأمل من الحكومة األرد
 بالوطن البديل قائمة والضغوط اإلسرائيلية واألمريكية موجودة، لكن األردن "إسرائيل"للجميع، فأطماع 

  .، على حد تعبيره"قيادة وشعباً وأحزاباً سوف يرفضون هذه الضغوط واألطماع
وإغالقها في وجه قادة " فتح"األردن أبوابها أمام قادة وأعرب الفرحان عن أسفه واستغرابه لفتح  
في الشأن الداخلي األردني بما يبرر عدم استضافتهم في عمان، " حماس"، ونفى أي تدخل لحركة "حماس"

من دون أي عوائق من على خالف الموقف "فتح"مما يؤسف له أن العاصمة األردنية تستقبل قادة "وقال 
كان األمل أن يتم اللقاء " وتابع الفرحان". فروض أن تفتح األردن أبوابها للجميع، والم"حماس"من قادة 

في ) ذلك(بين الحكومة األردنية وحكومة اسماعيل هنية المقالة، لكن ذلك لم يتم، أرجو أن يحصل 
 كة ليست لها أي تدخل في الشأن األردني الداخلي وال عالقة لها بالحر" حماس"المستقبل، ال سيما وأن

اإلسالمية األردنية وال بجبهة العمل اإلسالمي ال من قريب وال من بعيد، وإنما جبهة العمل اإلسالمي 
واإلخوان وكل الشعب األردني يدعمون المقاومة الفلسطينية لالحتالل، من دون وجود أي عالقات 

  .، وفق تأكيده"تنظيمية لحماس بأي من األحزاب األردنية
لدول العربية مجتمعة والدول العربية واإلسالمية منفردة إلى العمل كل من جهته، ودعا الفرحان جامعة ا 

حوار فوري ينهي االنقسام بينهما، ويعيد القضية الفلسطينية إلى "إلى " فتح"و" حماس"لدعوة حركتي 
  ". موقعها الطبيعي كقضية للعرب والمسلمين

  4/8/2008قدس برس 
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  "إسرائيل"د كل مشاكلنا سببها الوحي: السنيورة .53
ارتياحه إلى األوضاع التي يمر فيها  وفدا اغترابيا هلااستقبأكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة لدى 

  ".إسرائيل"وقال إن كل هذه المشاكل التي حصلت في لبنان سببها الوحيد هو وجود . لبنان
  5/8/2008السفير 

  
  ع الحوار ومصر تدعو لوقف العنفاهللا الثاني وصالح سبل تسري مبارك يبحث مع عبد .54

الغيط، امس، استمرار جهـود بـالده        اكد وزير الخارجية المصري احمد أبو     :  وكاالت –القاهرة، غزة   
وقال في تـصريحات، ان مـصر       . إليقاف حمام الدم بين حركتي فتح وحماس في االراضي الفلسطينية         

تل وانه على اصحاب المسؤولية الموجودين      تتحدث مع الفرقاء وتنصحهم بأن يتوقفوا عن هذا العنف والق         
على االرض ان يتحملوا مسؤولياتهم ويتمسكوا بالعقل ويمتنعوا عن القتل والطرد والترويع ألنهم يفقدون              

واجرى الرئيس المصري حـسني  . ليس فقط مستقبل القضية الفلسطينية بل كل تعاطف دولي مع قضيتهم        
ني عبد اهللا الثاني والرئيس اليمني عبد اهللا صالح تناوال تطورات           مبارك اتصالين هاتفيين مع العاهل االرد     

الوضع في غزة وسبل وقف تدهور االوضاع وتسريع الجهود لبدء الحوار الفلسطيني الفلـسطيني فـى                
وأدان البرلمان المصري الصدامات بـين الفـصائل        . القاهرة في أقرب وقت ممكن إلنهاء حالة االنقسام       

ورة سرعة تجاوب الفصائل الفلسطينية مع الدعوة المصرية للحوار وصـوال الـى           واكد ضر . الفلسطينية
ارضية مشتركة وحقنا للدماء الفلسطينية والتركيز على المفاوضات مع االسرائيليين حول جوهر القضية             

  .ومحاوالت احالل السالم بالمنطقة
  5/8/2008اإلتحاد اإلماراتية 

  
 دات انتخابيةتصريحات أوباما عن القدس مزاي: صبيح .55

أعرب األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح :  أحمد ربيع-القاهرة 
عن أسفه حيال ما صدر من تصريحات عن المرشح الديموقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية باراك 

أنه قال إنها تأتي في سياق والقدس التي اعتبرها استفزازية ورخيصة رغم " إسرائيل"أوباما تجاه 
مؤكدا أن الجامعة العربية لن تنجرف أو تمشي وراء هذه االدعاءات لكنها تتابعها . المزايدات االنتخابية

 وأعرب السفير محمد صبيح عن أسفه أن تصبح الواليات المتحدة بكل سلطانها وقوتها رهينة .بقلق شديد
ر واإلرادة األمريكيين أسيرين لما تشهده هذه االنتخابات في قبضة هذه االنتخابات، ومن ثم يصبح القرا

  ."إسرائيل"من مزايدات وغزل للوبي الصهيوني و
  5/8/2008الشرق القطرية 

  
  مصر تؤكد أن حدودها مع قطاع غزة مؤّمنة .56

توجيهات الرئيس حـسني مبـارك      "قال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إن          : القاهرة
الغذاء في قطاع غزة التي أدت إلى اندفاع الفلسطينيين إلى داخل الحدود المصرية، سـاهمت               خالل أزمة   

إلى حد كبير في تخفيف معاناة سكان غزة ورفح، خصوصا أنه تم التعامل مع اندفاع الفلـسطينيين إلـى                   
غير أن الوضـع اآلن تغيـر بـسبب بعـض           : "وأضاف". األراضي المصرية بروح األخوة والتضامن    

ارسات غير المسؤولة من الجانب الفلسطيني، األمر الذي دعا إلى التأكيد للجميع بأن حـدود مـصر                 المم
توجيهـات  "وأوضح شوشة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسـط، أن           ". الشرقية آمنة ومؤمنة تماما   

التوجيهات كاملة اذ   القيادة السياسية تؤكد أنه ال تهاون في حماية حدود مصر الدولية، وعليه تم تنفيذ هذه                
الهدف "وقال إن   ". تم عمل التجهيزات الهندسية وتزويدها بالموانع للحؤول دون اقتحام الحدود مرة أخرى           

االستراتيجي هو إنشاء الدولة الفلسطينية التي ال بد أن يكون لها الكيان الكامل للدولة من دون االعتمـاد                  
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الجوار لن تقوم لها قائمة وستظل دولة تابعة وليست         على دول جوار أخرى، ألنها لو اعتمدت على دول          
  ".ذات كيان مستقل

  5/8/2008الحياة 
  

   لفتح معبر رفح ورفع الحصار "نداء إلى أبناء األمة وأحرار العالم" .57
 -وجه األمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني، والمنسق العام للمؤتمر القومي : بيروت

ق، واألمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية عبد العزيز السيد، نداء إلى أعضاء اإلسالمي منير شفي
المؤتمرات الثالث وإلى كل الشخصيات واالتحادات والمنابر الثقافية واإلعالمية، للمشاركة في إنجاح 

يلي نص وفيما ". اليوم العربي والعالمي لفتح معبر رفح ولرفع الحصار عن قطاع غزة وعموم فلسطين"
    اإلسالمي، المؤتمر العام لألحزاب العربية–المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي  :النداء

    نداء إلى أبناء األمة وأحرار العالم
بعد مرور أكثر من شهر على التهدئة في قطاع غزة ما زال معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين 

اهد، ومعه كل فلسطين، مستمراً بأشكال متنوعة، وما زالت مغلقاً، وما زال الحصار على القطاع المج
لذلك وجدنا في المؤتمرات الثالث؛ المؤتمر القومي  .معاناة أهلنا في غزة، وعموم فلسطين مستمرة

 اإلسالمي، والمؤتمر العام لألحزاب العربية، وبالتنسيق مع لجنة التعبئة -العربي، والمؤتمر القومي 
لجنة "رة التحرك من أجل فتح معبر رفح ورفع الحصار، فتم االتفاق على تشكيل الشعبية العربية، ضرو

، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني "عربية لفتح معبر رفح، ورفع الحصار عن قطاع غزة وعموم فلسطين
، والذي 100االسبق الدكتور سليم الحص، وعضوية إعضاء االمانات العامة للمؤتمرات، وعددهم 

ة التأسيسية للجنة التي ستكون مفتوحة لكل أعضاء المؤتمرات الثالث ولالتحادات المنضوية يشكلون الهيئ
كما  .في إطار لجنة التعبئة الشعبية العربية أيضاً ولكل الشخصيات والهيئات العربية المعنية بهذا األمر

فتح معبر رفح ورفع ، يوماً عربياً وعالمياً ل8/8/2008قررت اللجنة ان يكون يوم الجمعة القادم في 
  .الحصار عن قطاع غزة وعموم فلسطين

نرجو منكم التنسيق مع كل الشخصيات والفعاليات واألحزاب وهيئات المجتمع المدني وأعضاء  لذلك؛
المؤتمرات واالتحادات من أجل إنجاح هذا اليوم، كتعبير عن عمق تضامن األمة مع أبنائها في غزة 

ة فتتراوح بين مسيرات، أو اعتصامات بعد صالة الجمعة، أو مهرجانات أما األنشطة المقترح .وفلسطين
كما نرجو االتصال بوسائل  .شعبية، أو ندوات نوعية، باالضافة إلى بيانات ومقاالت ومقابالت إعالمية

اإلعالم في بلدكم من أجل مواكبة التحرك عبر مقاالت ومقابالت أو عبر تغطية االنشطة التي ستقومون 
إننا  .جو أيضاً موافاتنا بكل نشاط تضطلعون به في هذا اإلطار وباسرع وقت ممكن لتعميمهونر .بها

واثقون من تجاوبكم إلنجاح هذا التحرك الهام ذي الطابع االستنهاضي الشعبي العام، والذي في حال 
  .نجاحه سيكون له بالضرورة نتائج إيجابية على غير صعيد

   2/8/2008: التاريخ
  خالد السفياني -  للمؤتمر القومي العربياألمين العام 

   منير شفيق-  االسالمي-المنسق العام للمؤتمر القومي 
    عبد العزيز السيد-   األمين العام للمؤتمر العام لالحزاب العربية

  3/8/2008قدس برس 
  

  مصادر دبلوماسية تتهم دحالن بالوقوف خلف أحداث غزة: مصري إعالمي .58
محمد  بلوماسية عربية في العاصمة المصرية القاهرة، القيادي في حركة فتحاتهمت مصادر د: القاهرة

دحالن بالوقوف خلف أحداث غزة األخيرة منذ تفجيرات شاطئ غزة وصوالً إلى المعركة الدامية في 



  

  

 
 

  

            26 ص                                   1160:         العدد                  5/8/2008الثالثاء : التاريخ

ونقل الكاتب  .إلى الجانب اإلسرائيلي محسوبين على حركة فتح حي الشجاعية بغزة، التي أدت إلى فرار
قدس "ي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي، في تصريحات خاصة لـ واإلعالم
، معلومات عن ما وصفها بمصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى في القاهرة، أنها تتهم القيادي "برس
 في الغزية والمتحصنين ، محمد دحالن، بأنه كان يدير المعركة التي جرت بين أجهزة األمن"فتح"في 

  . حلس شرقي غزة المربع األمني التابع لعائلة
، وأنه يتنقل بين "إسرائيل"لمصلحة  وحسب المصادر فإن المعركة كان يديرها عن بعد محمد دحالن،

 أن تخرق التهدئة "إسرائيل"في وقت ال تريد فيه "القاهرة واألردن والضفة الغربية إلدارة هذا الصراع، 
رة هذا الصراع إلفشال جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية التي باشرت بشكل مباشر فعمدت إلى إثا

   .، كما نقل الدراوي عن تلك المصادر"القاهرة إليها هذه األيام
  4/8/2008قدس برس 

 
  تفكك الجبهة الفلسطينية يأتي في وقت هي أحوج ما تكون للوحدة: السعودية .59

كالة األنباء السعودية عقب الجلسة التي عقدها مجلس أوضح إياد مدني، وزير الثقافة واإلعالم لو: جدة
الوزراء السعودي، أمس، أن المجلس استعرض األوضاع الراهنة على الساحة العربية وما يواجهه العالم 
العربي من تحديات تتمثل في تفكك الجبهة الفلسطينية في الوقت الذي هي أحوج ما تكون للوحدة 

على الساحة الدولية؛ وفي ما تتعرض له بعض األقطار العربية من ولحكومة توافقية ولتمثيل فاعل 
محاوالت الستغالل التنوع الثقافي كمبرر لالنقسام الطائفي والتمزق اإلقليمي والتناحر المذهبي وفي ما 

األمر الذي يستدعي عمال عربيا جادا "يحيط ببعض األقطار العربية من مخططات الهيمنة والتدخل 
اعال لمؤسسات العمل العربي المشترك وتجاوزاً للخالفات الهامشية في سبيل المصلحة وموحدا ودعما ف

 ".العربية
  5/8/2008الشرق األوسط 

  
  ناشدت مبارك إعادة النظر بموقفه من معبر رفح: الحص .60

، اجتماعـا   "اللجنة العربية لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن قطـاع غـزة وعمـوم فلـسطين               "عقدت  
وناقـشت اللجنـة    . ر امس، برئاسة الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكـار           تحضيريا، قبل ظه  

التحضيرات للنشاطات التي ستقوم بها دعما لغزة والتي ستبدأ يوم الجمعة المقبل بلقاء تضامني في نقابة                
وكان من الحضور المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور، عـضو االمانـة               . الصحافة

عامة للمؤتمر القومي العربي عبد القادر غوقه، رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية علي الـشيخ               ال
عمار، ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان، ممثل الحزب القومي قاسم صالح وعـضو المكتـب                 

  . السياسي للجبهة الديموقراطية علي فيصل
حمد البديوي رسالة باسم اللجنة العربية التي تعمل فـي          سلم سفير مصر في لبنان ا     "ولفت الحص الى انه     

سبيل فتح معبر رفح وناشدت فيها الرئيس محمد حسني مبارك اعادة النظر بهذا الوضع وأن يوعز لمن                 
يلزم بفتح معبر رفح امام حرية التحرك الهل غزة خروجا ودخوال ال سيما ان هناك مـن يحتـاج الـى                     

ددة منها صحية ومعيشية وحياتية فاالمر ضـروري وحيـوي جـدا            الخروج من قطاع غزة السباب متع     
وقال ردا على سؤال عن الرسالة التي يوجهها الى الـشعب           ". ولذلك وجهت هذه الرسالة للرئيس مبارك     

، "هذا واقع مؤلم وليس بيننا من يوافق عليـه او يجيـزه           : "الفلسطيني في ظل تناحر حركتي فتح وحماس      
ان هـذا االقتتـال بـين    "، مؤكدا "يا ويتحاورا توصال لصيغة وفاقية في ما بينهما       ان يلتق "مناشدا الفريقين   

االخوة ال يجوز ال سيما ان فلسطين تعاني االمرين من جانب العدو االسـرائيلي وال يجـوز ان نعمـق                    
  .معاناتها من خالل اقتتال االخوة
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  5/8/2008السفير 
  
  

 شعل في شؤون فرع األردنمرشد اإلخوان مستاء من تدخل م: الوطن السعودية .61
يحاول وفد من مكتب اإلرشاد الدولي لجماعة اإلخوان المسلمين يزور األردن حاليا  : خالد فخيدة- عمان

إن عضوين في مجلس " الوطن"وقالت قيادات إخوانية لـ. تسوية الخالفات التي تعاني منها الجماعة
إبراهيم يقومان حاليا بزيارة لألردن بطلب الشعب المصري من كتلة اإلخوان هما سعد الحسيني وحسين 

نشر غسيل الجماعة في األردن أصبح ال يمكن "من المرشد العام محمد مهدي عاكف الذي اعتبر أن 
السكوت عليه وأن تدخل حماس المباشر خاصة من قبل رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بالساحة 

وكشفت المصادر أن المعتدلين في  ".كتب اإلرشادالتنظيمية إلخوان األردن بات يشكل مصدر إزعاج لم
إخوان األردن وجهوا رسالة لمكتب اإلرشاد طلبوا فيها مخاطبة مشعل للكف عن التدخل في الساحة 

وورد في الرسالة . اإلخوانية التنظيمية في األردن إثر وصول العالقة داخل الجماعة إلى طريق مسدود
أي جعل الجماعة أردنية بعيدة عن أي " توطين اإلخوان"لين من طلب من مكتب اإلرشاد بتمكين المعتد

همام سعيد واألمين العام لحزب جبهة العمل " المتشدد"تدخل خارجي وهو ما يرفضه المراقب العام 
وقال المتحدث باسم جماعة اإلخوان في األردن جميل . اإلسالمي زكي بني ارشيد المقربان من حماس

 أول من أمس، ودار حديث مشترك حول ،لحركة اإلسالمية التقت النائبينأبو بكر إن بعض قيادات ا
العديد من القضايا العامة في المنطقة والحركة اإلسالمية والتطورات في مصر إلى جانب تطورات 

 .  التنسيق بين النواب اإلسالميين
 5/8/2008الوطن السعودية 

 
  باً فلسطينياً في الجامعات المصرية طال98حمدان بن زايد يتكفل بالنفقات الدراسية لـ  .62

تكفل الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بتسديد كامل النفقـات الدراسـية                 : وام
 طالبا فلسطينيا يدرسون في الجامعات المصرية في مكرمة إنسانية منه لتقديم يد العون              98المترتبة على   

وكان الطلبة قد تقدموا للشيخ حمدان ووضعوا بين يديه مـا           . ينيوالمساعدة والدعم ألبناء الشعب الفلسط    
آلت إليه أوضاعهم حيث إن عددا منهم لم يستطع إكمال دراسته وآخرين سجلوا ولم يدفعوا الرسوم ومنهم                 
من أنهى متطلبات الدراسة ولم يحصل على الشهادة لتراكم الرسوم الجامعية األمر الذي دفعه إلى تحمل                

  . المترتبة على دراستهم في الجامعات المصريةكامل النفقات
  5/8/2008الخليج اإلماراتية 

 
  مزارع شبعا" إسرائيل"ضغوط صهيونية على واشنطن لتسهيل ابتالع  .63

بدأ عدد من أعضاء الكونجرس األمريكي وأعضاء المنظمة الصهيونية  : حنان البدري- واشنطن
بوش من أجل اتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من األمريكية، حملة للضغط على إدارة الرئيس جورج 

انسحبت تماماً من " إسرائيل"تنفيذ ما يسمى االعتراف الرسمي بعدم لبنانية مزارع شبعا واإلعالن أن 
  .األراضي اللبنانية كافة

وشملت هذه الحملة جمع توقيعات من أعضاء الكونجرس، وكذلك انصار المنظمة الصهيونية، على 
ه إلرساله هذا األسبوع الى وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس يطالب خطاب تم إعداد

بتوضيحات من إدارة بوش حول السياسة األمريكية تجاه مزارع شبعا واعتبرت المنظمة الصهيونية ان 
وأنه سيكون بمثابة مكافأة " هدف معلن لحزب اهللا"على التخلي عن هذه المنطقة للبنان " اسرائيل"ارغام 

  .للحزب اللبناني، وبالتالي مكافأة إليران
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  5/8/2008الخليج اإلماراتية 
  
  

  "سرائيلإ" مليار دوالر لـ1،9 أميركية بقيمة طائرات .64
، أبلغت وزارةُ الدفاع األميركية الكونغرس "إسرائيل"في واحدة من أكبر الصفقات العسكرية في تاريخ 

 جي 130 - طائرات نقل سي 9ليار دوالر لبيع  م1.9في نهاية األسبوع الماضي عن صفقة بقيمة 
وسيكون أمام الكونغرس أسابيع لالعتراض على الصفقة، وبعدها  .هركيولز جديدة إلى الدولة العبرية

  .سيسمح إلسرائيل بتقديم طلب نهائي في هذا الشأن
  5/8/2008األخبار 

  
 سطين مليون يورو إجمالي تمويل الوكالة األلمانية لمشاريع في فل7،7 .65

إجمالي قيمة الـمشاريع والبرامج التي تمولها ) GTZ(قدرت الوكالة األلـمانية للتعاون الفني : غزة
وأشارت عبير العلـمي، الـمسؤولة اإلدارية . مليون يورو7،7سنوياً في األراضي الفلسطينية بنحو 

األخيرة تعمل على دعم لـمقر الوكالة في مدينة غزة خالل لقاء صحافي نظمته الوكالة، أمس، إلى أن 
تنفيذ ستة مشاريع وبرامج في مجاالت مختلفة، منها مشروع إدارة النفايات الصلبة وبرنامج التعليم 

 .والتدريب الـمهني والتقني
 5/8/2008األيام الفلسطينية 

  
  غزة بين الثأر والقانون .66

  أحمد الحيلة
تهدفت قيادات وازنة في حركة حماس، شهدت غزة خالل األيام القليلة الماضية انفجارات مشبوهة اس

فاقمت من حدة األزمة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، معبرة في ذلك عن عمق الشرخ السياسي 
بين برنامجي المقاومة والتسوية " الدموي"الحاصل بين قطبي المعادلة السياسية الداخلية، والتصادم 

  .قطاععلى الضفة وال" السيطرة"السياسية، من خالل أشكال 
ومما ال شك فيه أن الجهة التي وقفت وراء هذه االنفجارات كانت معنية بشكل أو آخر بتحقيق أهداف 
مسمومة كاغتيال قيادات في حركة حماس، تجر في ذيلها ردود أفعال متتالية تفضي إلى تعقيد المشهد 

ي المتعثر بإطالق رصاصة داخل غزة، وبين الضفة والقطاع، األمر الذي يعني نسفاً لجهود الحوار الوطن
" سيطرة"الرحمة عليه، ناهيك عن سلب القطاع لميزة االستقرار األمني الذي لمسه المواطنون عقب 

  .حركة حماس على المشهد الغزاوي
المشكلة أن الجهة التي وقفت خلف تفجيرات غزة، نجحت إلى حد ما في توتير وتسميم األجواء بين 

اتهما السياسية على سطح المشهد الفلسطيني، عندما انجرت حماس إلى حركتي فتح وحماس، وتعويم خالف
دائرة ردة الفعل المتشنجة، وذلك بتسرعها وعلى لسان عدد من مسؤوليها في القطاع إلى توجيه 
. االتهامات إلى حركة فتح، وتحميلها المسؤولية عما جرى، مستبقة في ذلك التحقيقات األمنية والشرطية

وهنا . دى بالحركة أن تكظم غيظها، انتظاراً لمجريات التحقيق، وتوفر األدلة والقرائنفقد كان من األج
نحن لسنا بوارد الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك بقدر ما نحن معنيون بالمصلحة الوطنية العامة التي 

لسطينية تستوجب الحذر والدقة وعدم انحراف البوصلة الوطنية في أدق المراحل التي تمر بها الساحة الف
  .الداخلية
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في السياق ذاته، فإننا نعيب على طرفي األزمة الداخلية، استحضارهم لقاموس االتهامات المتبادلة التي 
، ناهيك عن أنها ال ترقى لمستوى "العاثر"عقّدت العالقة الداخلية، وسممت أجواء الحوار الوطني 

  .ر وحفظ األلقابالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتق الناطقين مع التقدي
المالحظة األخرى، أن األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، انجرت بدافع تطبيق 
القانون، إلى تجاوز حدود المقبول في العرف السياسي الفلسطيني، عندما تعدت على حرمة بعض 

ة عن دائرة الصراع الشخصيات السياسية، وبعض المؤسسات المدنية التي يفترض أن تكون بعيد
السياسي كالجمعيات الخيرية، أو مؤسسات الرعاية األهلية، فال يجوز الخلط بين ما هو مشتبه فيه في 

  .عرف القانون، وبين ما هو مشتبه في العرف السياسي حتى وإن كانت مؤسسات تابعة لحركة فتح
، فحركة فتح أغلقت مئات "ظلمالعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أ"وقد يعاجلنا البعض بالقول 

الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية، كما اعتقلت آالف األبرياء على الهوية السياسية، وها هما ياسر 
عبد ربه، وعزام األحمد يصبان الملح في جرح انفجارات غزة، بتجاوزهما القانون، وحدود اللياقة 

 باعتقال سعيد صيام، وعندما أعرب الثاني عن السياسية، واألعراف الوطنية عندما طالب األول مصر
باعتبار غزة منطقة متمردة ومحكومة من قبل عصابة " الصديقة"نية سلطة رام اهللا مطالبة الدول 

أليست حماس تمثل ثلثي الشعب الفلسطيني ديمقراطياً؟ أليست ! عسكرية، وكأن رام اهللا تملك سيادتها
لون على الشرعية وممثلي الشعب الفلسطيني؟ ولماذا كل حماس هي الشرعية؟ ومن هؤالء حتى يتطاو

هذا التركيز على حركة حماس في غزة في وقت تتجاهلون كل ما يجري لها من اضطهاد في الضفة 
  الغربية؟ أليست هذه ازدواجية مقيتة؟

ونحن نقول إذا كان الطرف اآلخر لديه ما لديه من إشكاالت، وتجاوزات وأخطاء قانونية وسياسية، 
يعلمها القاصي والداني، فليس من الحكمة محاكاة اآلخر في لحظة غضب، والشديد الذي يملك نفسه عند 

وهنا نسجل موقفاً شاكراً للجنة الرقابة في المجلس . الغضب ويحتكم إلى األعراف والقوانين والمؤسسات
بوقف جميع " هنية التشريعي في غزة، عندما أصدرت بياناً شديد اللهجة تطالب فيه حكومة إسماعيل

ال يجوز إغالق الجمعيات والمؤسسات األهلية "، ومشددة على أنه "القرارات واإلجراءات المخالفة للقانون
فهذا الموقف هو تعبير عن حيوية جسم حركة حماس وجرأتها في ". إال وفق إجراءات قانونية صحيحة

  .نقد الذات والتوقف عند الحدود والقانون
النفجارات الدموية المؤسفة، ال بد من إعادة النظر في مجمل ما حصل باالحتكام إلى بعد مضي أيام من ا

القانون والمؤسسات الشرعية، بعيداً عن المناكفات السياسية، فالقانون والقضاء هما سيف العدالة على 
  .رقاب الخونة والعمالء أو المندسين العابثين بمصير الوطن والقضية الفلسطينية

المشهد واحتقان الصدور، فالحكمة تتطلب الصبر، وعدم انحراف بوصلة المقاومة ورغم دموية 
ومشروعها الوطني، بتقديم الصالح العام، والمصالحة الوطنية برغم كل المعوقات الذاتية والموضوعية، 

  .ألن بديل الوحدة والمصالحة هو التدهور والتشرذم ال سمح اهللا
  5/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
  ضفاف وقطاعات.. نفلسطي .67

  محمد صالح
 بل اثنتان، واحدة في الضفة الغربية، واألخرى في ،قُضي األمر ولم يعد لدى العرب فلسطين واحدة

 وبات الفلسطينيون المنتمون أو الموالون لحركة فتح في غزة دخالء على القطاع رهائن لدى ،قطاع غزة
األمر نفسه يجري في . م أو تطردهم أو تقتلهمحركة حماس تستطيع في أي وقت وحينما تشاء أن تعتقله

فلسطين األخرى حيث المشهد المخزي يطبق على فلسطينيي حماس الموجودين في الضفة، فهم عملياً 
مجرد ورقة ضغط بين يدي السلطة وفتح، معرضون دائماً لرد فعل حكومة الضفة ومؤيديها على ما 
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اعية في قطاع غزة وما جرى لعائلة حلّس وردود أثبتت أحداث حي الشج. يطال أنصارهم في القطاع
فعل األطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية على تلك التطورات ولجوء أحمد حلّس وفلسطينيين غيره 

بحثاً عن األمان وفراراً من البطش والعدوان، أن ) إسرائيل(إلى مدينة عربية داخل الخط األخضر 
 لم تعد بالنسبة لعدد غير قليل "إسرائيل"ذوبان والتبخر والنسيان، وأن القضية الفلسطينية في سبيلها إلى ال

من الفلسطينيين طرفاً محتالً بل مالذاً وهدفاً يلجأون إليه ويتجهون نحوه عندما يبغون على بعضهم 
البعض، وإذا ما أضيف إلى المشهد باقي أجزاء الصورة من ضعف وهزيمة وغياب القدرة على إحداث 

سلطة فلسطينية غير قادرة : "إسرائيل"عرب فإن صورة المستقبل تكاد تنطق وتبدو كما تتمناها أي تأثير لل
على الحكم إال حول محيط مقرها، وحركة إسالمية تصفّي حساباتها مع كل طرف عارضها أو ال يريدها 

أن شراذم من الفلسطينيين يستقوي كل طرف منها على اآلخر، وينهكه ويهزمه من دون . أن تحكمه
يدري أنه ال يهزم إال نفسه، ومن دون أن يعي أن في حماقته نهايته، وأن هجرته من وطن ضائع 

حسمها الفلسطينيون أنفسهم وأثبتوا بما ال يدع أي مجال للشك أن دولتهم لن تقام في . صارت نحو المحتل
هي األخرى، إلى زمن نعيشه حتى لو وعدهم أي رئيس أميركي بها، ولم يعد مستبعداً انقسام الضفة 

ضفتين أو أكثر إذا ما خرج بعضهم على السلطة ورفضها ولفظها واعترض عليها ورفع السالح في 
وجوه زعمائها، وأن ينشطر القطاع إلى قطاعين أو أكثر إذا ما برزت على السطح قوة تناطح حماس 

رب أكثر من فلسطينين، وتقهرها وتهزمها وتعيدها إلى خنادق المعارضة، فيصبح لدى الفلسطينيين والع
وعندها ستدعي كل فئة تسيطر على هذا الجزء من فلسطين أو ذاك أنها األكثر حرصاً على وحدة 
الفلسطينيين، وأنها الطرف األشد تمسكاً بكل فلسطين، وأن األطراف األخرى مجرد عمالء أو متاجرين 

  .بالوطن والدين
نية محمود عباس الموجود في الضفة وقد تؤيد دول قد تدعم بعض الدول العربية رئيس السلطة الفلسطي

 فهل يعي هؤالء أنهم سيجدون أنفسهم ،عربية أخرى علناً أو سراً حركة حماس التي تسيطر على القطاع
أمام ضفاف وقطاعات فلسطينية؟ وأن عليهم أن يواجهوا انكسارات الشعب الفلسطيني بسبب حكامه في 

نتظر فيه العرب وعداً من رئيس أميركي أو أي رئيس آخر بإقامة كل ضفة وقطاع؟ وأن زمناً سيأتي سي
ضفة واحدة للفلسطينيين بدالً من الضفاف الفلسطينية أو قطاع واحد يجمع شتاتهم بدالً من القطاعات التي 

 "إسرائيل"تناثرت؟ كنا نتابع ومنذ سنوات مسيرة التسوية بين العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً وبين 
 أما القادم فيحتاج جهوداً أكبر وربما "التهدئة"هبت جهود التسوية؟ تحولت إلى مساٍع لتحقيق فأين ذ

 وسيأتي زمن ،سنوات أطول لتحقيق تسوية سلمية بين الفلسطينيين في الضفة والفلسطينيين في القطاع
 على الجانب  بين فئة منهم في قطاع أو ضفة وآخرين منهم أيضاً"تهدئة"تنشر فيه الصحف أخباراً عن 

  .اآلخر من الضفة نفسها أو القطاع ذاته
  5/8/2008الحياة 

  
  !! برأب الصدع أملال  .68

  صالح القالب
بعد انتصارات حركة حماس، غير اإللهية، على حي الشجاعية في غزة وعلى عائلة ِحلِّس وما رافق هذه 

صدع الفلسطيني الذي غدا االنتصارات من حقد ومن قسوة يبدو أنه أصبح ال أمل إطالقاً في رأب ال
 فلقد ثبت أن المسألة ليست مسألة اختالف في وجهات النظر بين من .بحجم وادي خيبر في أفغانستان

ينخرط في العملية السلمية ويقبل بالتسوية والمساومة التاريخية وبين من يصر على التحرير من البحر 
 مصممة على إلغاء الحالة حماسركة الى النهر وفوق ذلك نجمة الهالل الخصيب قبرص وأن ح

الفلسطينية السابقة كلها المنظمة وفتح والجبهة الشعبية والديموقراطية وحركة الجهاد اإلسالمي وباقي ما 
  .تبقى من فصائل وتنظيمات سواء كانت حقيقية أم وهمية ووراثة كل شيء الماضي والحاضر والمستقبل
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ـُجِد كل محاوالت التفاهم مع حرك ة حماس التي بقيت متواصلة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي لم ت
وحتى اتفاق صنعاء األخير، الذي غدا اتفاقاً عربياً بمصادقة قمة دمشق األخيرة عليه، وكانت هذه الحركة 
قد رفضت عرضاً سخياً من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإعطائها نسبة أربعين في 

وهي بالتأكيد لن تقبل .. ضاء المجلس الوطني وهي لم تقبل كل ما عرض عليها الحقاًالمائة من عدد أع
بما هو أكثر من هذا بعد ان حققت هذه االنتصارات التي حققتها على حي الشجاعية وعائلة حلِّس التي 

  .كالمستجير من الرمضاء بالنار.. أجبرها ظلم ذوي القربى على االحتماء بعدوها وعدو شعبها
ـَّا قاتل أو مقتوللقد   والمعــروف ان حماس التي غدت ،ُألغيت كل هوامش التفاهم والحوار إطالقاً فإم

تعتبر نفسها نسخة من حزب اهللا اللبناني، وإن كانت هذه النسخة ممسوخة ومشوهة، كانت قد قامت 
لهي الذي قرر  كاستجابة لـ االنتصار اإل2007يونيو / باالنقالب الذي قامت به في الرابع من حزيران

 والواضح أنها اآلن بعد ان 2006يوليو / اإلعالم المنحاز ان هذا الحزب حققه في حرب تموز
كــررت في حي الشجاعية ما فعله سيد المقاومة في بيروت الغربية لن تقبل بأي مصالحة ال تكرسها 

  .كرقم وحيد وأوحد في المعادلة الداخلية الفلسطينية
ي حوار وطني فلسطيني ال يعطي لحماس ما أعطاه الحوار الوطني اللبناني في ال يجب انتظار نتائج أ

الدوحة وبعدها وفي معركة البيان الوزاري، الذي ولد والدة عسيرة، لحزب اهللا الذي رفع شعار ال لبنان 
ـُعلم... بال مقاومة والذي فرض انتصاره اإللهي على أطراف المعادلة اللبنانية األخرى بالقوة  واحد فالم

ـَّا .. والمال الحالل واحد والطرفان يعمالن ببركات الولي الفقيه في طهران وبدعواته الخيرة المقدسة وإم
  !!.أنا وإال على الدنيا الطوفان

منذ البداية اتخذت حركة حماس الموقف ذاته الذي اتخذه اليمين اإلسرائيلي ضد اتفاقيات أوسلو، وهذا 
ى أساس تالقي المصالح حتى بين األعداء، وهي اآلن تناهض قيام دولة بالطبع مـن موقع المختلف وعل

فلسطينية مستقلة كما يناهضها بنيامين نتنياهو مادام ان هذه الدولة لن تكون دولتها الخاصة وبال أي 
شريك ولهذا ومع تأييد كل محاوالت رأب الصدع فإنه يجب عدم التعويل كثيراً على هذا الحوار الوطني 

ري الحديث عنه والذي من المعروف أنه بقي مستمراً ومتواصالً ألكثر من عشرين عاماً لكن الذي يج
  .األمور بقيت تنتقل من سيء الى أسوأ

 فإن حركة "إسرائيل"ألن حزب اهللا انتصر على أطراف المعادلة اللبنانية وألنه يقول أنه انتصر على 
ـُنتصر ان  وكما ان حزب اهللا فرض.حماس تعتبر نفسها منتصرة  على اآلخرين قاعدة أنه على الم

ان يدفع ثمن هزيمته فإن هذه الحركة باتت ترى، بخاصة بعد  يقبض ثمن انتصاره وأنه على المهزوم
البطوالت التي حققتها في المعركة على حي الشجاعية وعائلة ِحلِّس، ان ثمن انتصارها هو كرسي 

لك فإنها ألغت أي وجود لفتح ومنظمة التحرير والسلطة ولذ، الرئاسة الذي يجلس فوقه محمود عباس
الوطنية في غزة وهي بدأت معركة إلغاء وجود الفصائل األخرى بإغالق إذاعة الجبهة الشعبية لتحرير 

  .فلسطين
 فإنها ، أمور السلطة الوطنية في الضفة الغربية"إسرائيل"والالفت هنا أنه بينما المفترض ان تسهل 

 هذا منذ أن قامت حماس بانقالبها وأقامت دولتها الغزية، التي تعض عليها بالنواجذ بادرت الى عكس
والتي لن تفرط فيها حتى ولو اقتضى األمر إبادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه، وهذا يعني أن 
اق اإلسرائيليين مرتاحون الى هذه الحالة الفلسطينية المزرية التي على األقل تبرر تهربهم من استحق

  .الدولة المستقلة بحجة عدم وجود الطرف المفاوض والطرف الذي من الممكن ان يتسلم هذه الدولة
  5/8/2008ي األردنية أالر

  
  نعم للنقد، ال لنعي فلسطين وقضيتها .69

  ياسر الزعاترة 
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 ألقى الصحافي المصري محمد حسنين هيكل محاضرة في جامعة أكسفورد 2007 نهاية تشرين الثاني 
ها إلى استخدام الغرب لهجمات أيلول في الواليات المتحدة في تشويه صورة العرب والمسلمين، أشار في

وتساءل عن طبيعة المشهد اإلنساني وصورتهم هم كغربيين لو تمت كل الحروب والمذابح والصراعات 
 ).ذكرهاعدد لهم طائفة من تلك المذابح والبشاعات ال مجال ل(التي خاضوها في زمن اإلعالم الفضائي 

تذكرت هذه الفكرة في ضوء ما يجري في الساحة الفلسطينية منذ االنقسام الذي جاء بعد االنتخابات 
وصوالً إلى الحسم العسكري قبل عام ونيف، ومن ضمنه التطورات األخيرة، فما جرى ويجري دفع 

لفرار عدد من كوادر بحسن نية غالباً، وبسوء نية في بعض األحيان، إلى نعي القضية، وكان : الكثيرين
حركة فتح إلى الضفة الغربية من خالل المعبر اإلسرائيلي دوره في إضافة المزيد من األبعاد الدرامية 

لقد انتقدنا مبالغة حماس في طريقة الرد على تمرد الشجاعية، ونشعر باألسى على تورطها في  .للمشهد
في انتخابات سلطة أوسلو، لكن على من يدبون هذا المستنقع برمته، والذي جاء نتاجاً لخطأ المشاركة 

الصوت في الفضائيات أن يتخيلوا المشهد لو واجهت مجموعة من حماس في الضفة الغربية بالقوة 
كل  .المسلحة رجال األمن التابعين للسلطة وتحصنت بمنطقة ما رافضة تسليم نفسها أو مطلوبين لديها

 لكن نعي القضية الفلسطينية برمتها يبقى مرفوضاً في أي ذلك يثير الحزن واألسى، ال خالف على ذلك،
أيام الحاج أمين الحسيني، ثم في لبنان : حال، فما جرى، على أهميته، له سوابق في الساحة الفلسطينية

أكثر من مرة، كما حدث في الثورة الجزائرية والفيتنامية، وفي أفغانستان وفي العراق، وفي سائر 
الفارق هو ما أشرنا  .مشابهة، لكنه لم يؤد إلى نهاية النضال وال دفن القضية المعنيةالتجارب التاريخية ال

إليه في البداية، أعني وقوع هذه األحداث في ظل سطوة الصورة والفضائيات، بحيث يمكن التفاعل معها 
ن على كسب على الهواء مباشرة، األمر الذي يلقي مسؤولية كبيرة على المساهمين فيها ما داموا يتنافسو

مؤسف أن يتواصل هذا االنقسام، لكن الطرف اآلخر مصر على برنامجه وعلى ثأره  .الضمير الشعبي
في آن، وهو ما يستدعي إهالة التراب على الفاصل المفاجىء الذي تمثل في فوز حماس في االنتخابات، 

ه القضية المقدسة، ولن كل ذلك لن ينهي هذ .وعلى هذه الخلفية تستمر المناوشات ويتواصل االنقسام
يوقف المقاومة ولن يمنح العدو فرصة البقاء على هذه األرض، السيما أنه يعيش بدروه أزماته الخاصة 
التي ال تقل بؤساً، والتي ينبغي أن نراها وندركها حين نقيم الموقف، فهنا ثمة شعب عظيم لن يلبث أن 

 .النقسام وقبله برنامج التفاوض عبر االستجداءيداوي جراحه ويتماسك في مواجهة عدوه بعد أن يطوي ا
يمكن (العدو في مأزق، ولو توفرت للفلسطينيين قيادة قوية، لكان باإلمكان التوافق على برنامج مقاومة 

يرفع مرحلياً شعار الحد األدنى ممثالً في دحر االحتالل عن الضفة الغربية ) التفاهم حتى على أدواته
  ."سنواصل المفاوضات: "يجيبون عن سؤال ماذا لو فشلت المفاوضات بالقولوالقدس، لكننا إزاء قوم 

  5/8/2008الدستور االردنية 
  

  بين األردن وحماس؟الجديدما  .70
 سميح المعايطة

العديد من المتابعات اإلعالمية تتحدث عن بوادر االنفراج بين األردن وحركة حماس، والتي تمثلت 
 وربما حظي هذا اللقاء باهتمام وتفسير ألنه كان في ،من قيادة الحركةباللقاء بين مدير المخابرات ووفد 

 وهو الذي تصفه قيادة الجماعة ،ذات الفترة التي كان فيها لقاء وفد نيابي إخواني مع مدير المخابرات
 . وقرأته أوساط سياسية إعالمية على أنه انفراج ودفء،باإليجابي

 حتى في ،ل االمنية لم تنقطع بين االردن وحركة حماسوالقريب من الصورة يدرك ان قناة التواص
 ،الفترات التي ظهرت فيها القضايا االمنية بحق اعضاء في حماس والتي تمت فيها محاكمات بحق هؤالء

 بل على اساس مضمونه السياسي ،لكن اللقاء االخير يفترض ان ال يتم التقييم على اساس ان اللقاء حدث
اللقاء يمكن ان يكون عنوان مرحلة جديدة، كما قالت مصادر مطلعة، بان وفد  واعتقد ان ،وليس االمني
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 لكن السؤال ما هي مرتكزات وسمات ،تموز سيكون بداية لمرحلة جديدة) 21(حماس سمع بأن يوم 
 !المرحلة القادمة؟

ان  وايضا يعلم االردن ، ان االردن مصاب بخيبة امل من اداء السلطة الفلسطينية في رام اهللا-1
ولعل الذاكرة االردنية ال تنسى ان قيادة .  ليست معنية بسلطة فلسطينية قوية"سرائيلإ"الواليات المتحدة و

منظمة التحرير محترفة في المفاوضات السرية، والتفاهمات غير المعلنة التي تكون في جزء منها على 
 طرأ على الموقف االردني من حساب المصالح السياسية االردنية، لكن هذا ال يعني ان تغيرا جوهريا

 .دعم لفكرة الدولة المستقلة والسلطة، وتغيرا في دعم منهج التفاوض
 أما األمر األهم في جوهر القادم في عالقات االردن وحماس فهو توفير محاضن عربية ذات عالقات -2

 وقطر  وهذه المحاضن ثالثة وهي مصر،"سرائيلإ"قوية مع الواليات المتحدة وتواصل قوي مع 
 والقيادة المصرية سياسياً سيكون عنوانها دورا ، وكل من مصر وقطر تمارسان أدوارا،واالردن

 على غرار الدور "سرائيلإ"ومصالح مشتركة وتحديدا في القضايا االمنية والسياسية بين حماس و
ي الستثمار  ولعل مصادر اللقاء تتحدث عن اشارة محددة الى استعداد اردن،المصري في قضية التهدئة

 في ملف الجندي االسير شاليط وصفقة تبادل االسرى المتعثرة بين الطرفين منذ "سرائيلإ"عالقته مع 
 .شهور

كية وعربية واوروبية تقول ان التعامل مع حماس يجب ي وفي االطار العام فإن هناك وجهة نظر امر-3
حوالت التي تتوقعها هذه الجهات في ان يتم على قاعدة االحتواء السياسي، وايجاد محاضن سياسية للت

المسار السياسي لحماس وحكومتها في غزة، وربما تشعر اوساط مختلفة ان احتكار مصر لقناة التواصل 
ن هناك تكبيرا مصريا لعالقاتها مع أو أ ال يؤدي الغرض، "سرائيلإ"والتفاوض غير المباشر بين حماس و

ول اطراف اخرى يجعل خيارات حماس مختلفة حماس لغايات وأهداف ومصالح تقدرها هي، ودخ
 .وبخاصة مع اطراف ليس لها حدود مشتركة مع غزة حيث سلطة حماس

 مصادر مطلعة تتحدث بوضوح عن تأكيد رسمي بأن على حماس أن تبقى بعيدة عن التدخل في -4
تدخل، بما في ذلك  تبعه تأكيد من وفد حماس على أن لديهم قرارا بعدم ال،الساحة االردنية بكل تفاصيلها

 طبعا العالقات بين الدول والتنظيمات ال تقوم على افتراض حسن النوايا ،الشأن االخواني االردني
 .وااللتزام بالتعهدات بل على ُأسس وتبعات أخرى

لكن يفترض القول أن هناك تحوالت قد . حتى اآلن القراءة لهذا التقارب قراءة سياسية وليست أمنية
 لكن ،ولعل وفد حماس سمع ما اعتبره ترحيبا بزيارة قيادة حماس الى االردن، ىتظهر خطوات أخر

 فالعالقة بين قيادة حماس والمخابرات المصرية التي ،شكل العالقة سيكون قريبا ومثيال للنموذج المصري
 ومن الواضح أن عنوان التواصل بين االردن وحماس سيكون أمنيا، والمسار ،تحمل الملف السياسي

 كانت 1999ياسي ليس على صعيد ثنائي بل ضمن إطار القضايا االقليمية بكل ابعادها، فما قبل عام الس
 واليوم سيكون الجوهر وجود حماس في ،العالقة في جوهرها تنظيم وجود حماس على الساحة االردنية

 .المنطقة وشكل تحالفاتها ومستقبل مواقفها
  5/8/2008الغد األردنية 

  
  ما وراء االفقإلىسرائيلية إ نظرة .71

 شلومو غازيت
مدى . ن ترفع رأسها وان تتطلع الى ما وراء االفقأ "سرائيلإ"ن نتوقع من حكومات أمن الصعب 

النقاش، التردد والقرار لديها يتمثل بشكل عام بأسابيع، حتى اشهر معدودة الى االمام، الى نهاية دورة 
 وعلى الرغم من ذلك، محظور علينا ان نتجاهل .الكنيست او حتى االجتماع القريب في مركز الحزب
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سياقات ستؤثر بال ريب على مستقبلنا وعلى مصيرنا، سياقات ليس لدينا أي قدرة على التأثير عليها 
 .وتغيرها

 ستكون في مؤشر صعود مثير "فإن السنوات القريبة المقبلة، العقد بل والعقدين القريبين"شئنا ام ابينا 
 دوالر، وال ينبغي ان 140لى حوالي إثمن سعر برميل النفط اليوم يصل . مامناأ السعار النفط نعيشها

 . دوالر للبرميل وربما اكثر200نفاجأ اذا ما ارتفع هذا السعر في السنوات القريبة المقبلة ليقترب من 
 الدول لهذه. المستفيدون الكبار من ارتفاع االسعار هذه هي دول الخليج، وبالطبع العراق وايران ايضا

يتجمع مال طائل يجعلها امبراطوريات مالية تدحرج عشرات التريليونات من الدوالرات، تريليونات 
 . تبحث عن استثمار، قادر على التأثير وعلى امالء الخطوات ذات االثار االستراتيجية الهائلة

 للنفط الحظر على  والعالم عندما فرضت الدول العربية المنتجة"سرائيلإ"شيء من هذا الوضع شهدته 
في حينه نشأ فزع دولي عندما تضاعفت اسعار . تصدير الوقود الى الغرب في اعقاب حرب يوم الغفران

 نفسها موضع تمديد "سرائيلإ"ووجدت .  دوالر30 دوالر للبرميل الى 14 - 13النفط بضربة واحدة من 
اما اليوم، عندما يصل سعر البرميل . )داالواليات المتحده وهولن( ودولتان فقط ايدتاها عند االزمة لةوعز
 ام االستسالم البتزاز الدول "سرائيلإ" دوالر فأكثر، فال ينبغي لنا ان نضع العالم امام معضلة دعم 840

 !المنتجة للنفط
استمرار المواجهة دون حل، تفاقم الوضع وتصعيد العنف في مناطق الضفة، على حدود غزة وربما 

انية، من شأنها ان تعود لتجند الدول المنتجة للنفط للضغط المباشر وغير المباشر ايضا على الحدود اللبن
واخشى ان يضم (ضغط ال ينبغي ان نجلبه على انفسنا، ضغط سينزل فيه كل العالم . "سرائيلإ"على 

 .بكامل ثقل وزنه) ايضا هولندا والواليات المتحدة
علينا ان نفعل كل شيء من اجل ان نمنعه والى ، بواباتناعلينا ان نستعد لهذا الوضع الذي يقف تماما امام 

 . جانب ذلك علينا ان نعرف كيف نستغله في صالحنا
تصعيد في .  بقدر ال يقل عما نسعى له نحن"سرائيلإ"الدول العربية تسعى ألن ترى نهاية النزاع مع * 

وهذه ستكون مستعدة .  العربيفي العالم" المعتدلة"المواجهات يعرض للخطر االستقرار ويهدد االنظمة 
 .الن تدفع الكثير كي ال تصل الى ذلك

، نعم "سرائيلإ"ـ نعم لالعتراف ب،"نعم"رأينا قبل سنة مؤتمر القمة العربية الذي خرج بأربعة اقوال * 
 .لمفاوضات معها، نعم للسالم بل ونعم للتطبيع مع كل الدول العربيةل

 ملزمة بان تخرج باقتراح حل سخي على اساس مبدأ "سرائيلإ". من نستغل هذا المزاج العاأفي وسعنا * 
 ".االرض مقابل السالم"الدولتين، الواحدة الى جانب االخرى، و 

المشكلتان المركزيتان بيننا وبين الفلسطينيين هما القدس والالجؤن، نحن سنكون مطالبين بالمرونة في * 
 ".لعودةا"القدس فيما هم سيكونوا مطالبين بالتنازل عن 

لن يكون ممكناً ايجاد حل الالجئين اال من خالل بطانة مالية سخية جداً، بطانة مالية يمكنها ان تتم * 
وعلى هذا . تقريبا دون جهد على حساب بعض من تلك التريليونات من الدوالرات في السلة العربية

  .ن تجلبها عليهاأ "سرائيلإ"ستوافق هذه على ان تمنع المواجهات والتصعيد الذي من شأن 
  معاريف
  5/8/2008الحياة الجديدة 
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