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  32  :كاريكاتير
***  

  
   من كوادر فتح المعتقلين50تطلق و انتهاء الحملة األمنية حكومة هنية تؤكد .1

 أجهزة األمـن التابعـة لـوزارة         أن  فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    6/8/2008الحياة  ذكرت  
الداخلية في الحكومة المقالة توصلت إلى هوية من يقف وراء تفجير شاطئ مدينة غـزة فـي الخـامس                   

رعت في اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة االحتقان الناجم عن حملـة            والعشرين من الشهر الماضي، وش    
وقالـت مـصادر     .االعتقاالت والحملة األمنية على حي الشجاعية، وقبلها على منظمات المجتمع المدني          

إن أجهزة األمن اعتقلت أربعة مواطنين مشتبه بهم، بينهم زكي السكني وهو خبيـر              " الحياة"فلسطينية لـ   
ي إلى حركة فتح يرقد حالياً في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ويتماثل للشفاء من جروح                متفجرات ينتم 

وأضافت أن أجهزة األمن توصلت إلى معلومـات         .خطيرة أصيب بها في االشتباكات في حي الشجاعية       
أن وكـشفت   . واعترافات مفادها أن المعتقلين األربعة يشتبه في مسؤوليتهم المباشرة عن انفجار الشاطئ           

ناشطين من تنظيم فلسطيني صغير حديث النشأة تواجدوا على الشاطئ ساعة االنفجار أدلوا بمعلومـات               
وأوضحت أن الناشطين أدلوا بأوصاف الفاعلين الذين تواجدوا في المكـان،           . مهمة أوصلت إلى الفاعلين   

  .بيضاء اللون" فولكس فاغن"وكانوا يستقلون سيارة مدنية من نوع 
في اليوم التالي لالنفجار إن البحث جار عن سيارة من الطـراز            " الحياة"حماس قال لـ    وكان مصدر في    
. وأشار مصدر آخر في الحركة إلى أن أجهزة األمن شرعت في التحقيق مع السكني             . واللون المذكورين 

مع السكني  وسيعلن وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام النتائج خالل أيام بعد استكمال التحقيق               
  .وأضاف أن أجهزة األمن اقتربت من االنتهاء من تفكيك خيوط جريمة الشاطئ. ورفاقه

 من كـوادر    50إن الوزارة أطلقت    " الحياة"إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين لـ           
ف إلـى تخفيـف     فتح وأنصارها ممن اعتقلتهم األجهزة األمنية في أعقاب تفجير الشاطئ، في خطوة تهد            

االحتقان في الشارع الغزي تتبعها خطوات أخرى، بينها إعادة فتح بعض مؤسسات المجتمـع المـدني،                
  .وإرجاع ما تم االستيالء عليه منها بعد دهمها في أعقاب التفجير

إن الحكومة المقالة ستسمح اعتباراً من اليوم بتوزيع        " الحياة"من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية لـ        
" الحياة الجديـدة  "و" األيام"لكنها أبقت على حظر توزيع صحيفتي       . اليومية في قطاع غزة   " القدس"حيفة  ص

  .اليوميتين حتى إشعار آخر
، "الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين    "التابعة لـ   " صوت الشعب "وأعادت الحكومة المقالة أمس فتح إذاعة       
  .التي استأنفت بثها اعتباراً من مساء أمس

 الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت انتهاء         إلى أن  غزةمن   5/8/2008 قدس برس  وكالة   وأشارت
الحملة األمنية التي نفذتها قبل عدة أيام شرق مدينة غزة، معلنة عن جملة من القرارات من بينها إبقـاء                   

وقال طـاهر    .ةاإلجراءات القانونية، ومالحقة أشخاص بعينهم قالت إنهم متورطون في تفجير شاطئ غز           
وقائع الحملة  ) 5/8(النونو، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة ناقشت خالل جلستها التي عقدتها الثالثاء             

ودعت الحكومة في بيانها الذي تاله النونو كّل من خرج من قطـاع غـزة                .وتداعياتها" الناجحة"األمنية  
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نة لهؤالء، ومشيرةً إلى استمرار إجراءات اإلفـراج        إلى العودة، متعهدة بتوفير الحياة اآلم     " الحملة"خالل  
  ".لم يثبت تورطهم بإخالالت قانونية أو أمنية"عن المعتقلين الذين 

وأضاف النونو أن الحكومة كلّفت وزارة األشغال بحصر األضرار في مكان العملية ومراعاة ترميمهـا،               
منطقة عملية فـرض األمـن      " للسكان في    فيما كلّفت وزارة الشؤون االجتماعية بتقديم مساعدات عاجلة       

وقـررت  . ، حسب ما ذكـر    "اعتماد من سقط في مجزرة شاطئ بحر غزة شهداء        "، كما قررت    "والنظام
، حيـث   "التي لم يثبت عليها أي مخالفات قانونيـة       "الحكومة كذلك إعادة فتح كافة المؤسسات والجمعيات        

  . وزارات ذات االختصاصستتولى وزارة الداخلية متابعة تطبيق القرار مع ال
 إلى  النونووأشار  . بغزة" الشعب"وصادقت الحكومة على قرار وزارة الداخلية القاضي بإعادة فتح إذاعة           

، وفـق مـا     "إقرار إدارة اإلذاعة بأن تغطيتها ألحداث الحملة األمنية غير حكيمة وشابها بعض األخطاء            "
  ".اء الواجب الوطنيشهد" الحكومة شهداء الشرطة في الحملة دتوع .ذكر

ومن جانب آخر؛ دعت الحكومة إلى اإلفراج عن كافة المعتقلين في الضفة الغربية وفتح كل المؤسـسات                 
كل أشكال الـضغط علـى      "التي تم إغالقها، مطالبة الدول العربية والجهات ذات االختصاص بممارسة           

، وإنهاء حملة التعديات على المواطنين      المسؤولين في رام اهللا إلنهاء التوتر وإطالق سراح كل المعتقلين         
  . ، على حد تعبيرها"واألمالك العامة والخاصة

واعتبرت الحكومة في غزة تصريحات القيادي بحركة فتح زياد أبو عين، الداعية إلى اسـتخدام القـوة                 
ت والعنف والعمل المسلح في قطاع غزة مؤشراً خطيراً، محذرة من استخدام هذا األسلوب فـي العالقـا                

  .الفلسطينية الداخلية، وحملته المسؤولية عما يترتب على دعوته من نتائج
ووصف الناطق باسم الحكومة تصريحات مسؤولين في رام اهللا بشأن حظر حركـة حمـاس وجناحهـا                 

أفكار مريضة ال يمكن أن تنجح، ويبدو أن الحديث بهذه الطريقة هو جزء من خارطـة                "العسكري بأنها   
  .، كما قالت" للسلطة مع أمريكا واالحتاللالطريق وتفاهمات

 النونو إلى رفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة، وفتح كل المعابر بشكل كامل، داعياً مصر                  ودعا
  . إلى فتح معبر رفح والسماح بدخول وخروج المواطنين بحرية كاملة فوراً

و اخالالت بالتهدئـة فـي أعقـاب        ارتكاب أي حماقات أ   "وحذّرت حكومة هنية االحتالل اإلسرائيلي من       
  .، التي هدد فيها بتنفيذ عدوان على قطاع غزة"تصريحات وزير الحرب إيهود باراك

  
   خالف لهم مع دحالنأيوالمشهراوي ينفي ...  من أفراد عائلة حلسعباس يستقبل عدداً .2

 فـي مقـر     مسأاستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس      " : أشرف الهور ووليد عوض    -رام اهللا    و غزة
 فـروا   أن بعـد    األول أمـس  أريحا إلى من أفراد عائلة حلس الذين وصلوا        الرئاسة بمدينة رام اهللا عدداً    

. حكومة المقالـة  ل التابعة ل  األمن أجهزةاثر مهاجمتهم من قبل     " إسرائيل" داخل   إلىالسبت من قطاع غزة     
شاكين له ظلم حركة حمـاس الـذي         عائلة حلس جاءوا لعباس      أفرادوقالت مصادر في مقر الرئاسة بان       

  .لحق بهم
 أفراد بعض المسؤولين الفلسطينيين ذكروا بعض       أنشارت مصادر شاركت في اللقاء      أ أخرىومن ناحية   

 يونيو من العام الماضي عندما انقلبت علـى         /عائلة حلس بتقاعسهم عن مقاتلة الحركة منتصف حزيران       
  .السلطة على حد قول المصادر

 مـن   استقبل وفد عائلة حلس الخارجين قسراً     ) عباس(الرئيس   "إنلفلسطينية في بيان لها     وقالت الرئاسة ا  
الرئيس اطلـع    "إنضافت  أو ".غزة اثر العدوان الوحشي الذي شنته ميليشيات حماس على حي الشجاعية          

  في منازلهم بحـي الـشجاعية جـراء        اآلمنين العائلة على حجم المأساة التي حلت بالمواطنين         أفرادمن  
دان ممارسـات حمـاس بحـق       " عبـاس    إنوتابع البيـان     ".الهجوم السافر الذي نفذته ميليشيات حماس     
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 أهـالي  جانب عائلة حلـس وكافـة        إلى مؤازرته ووقوفه    وأكد... المواطنين والمؤسسات في قطاع غزة    
  ".الشجاعية في محنتهم

ريحا بسبب صراع داخـل     أ لىإ يكون تم نقل عائلة حلس       أنونفى نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني       
ريحا الن جـزءا كبيـرا مـنهم        أ إلىتم نقلهم   "وقال انه   . حمد حلس أفتح بين مجموعتي محمد دحالن و     

 عباس استقبل هـؤالء     إنوتابع  ". منية األ األجهزة لالنخراط في    إعدادهم سيتم   اآلخرعسكريون والجزء   
  . جانبهمإلىاليوم لتأكيد وقوفه 

وي احد قادة فتح المقربين من دحـالن، المعلومـات بـشأن خـالف بـين                من جهته، نفى سمير مشهرا    
 أن، مؤكـدا    " تنظيم حركة فتح وتربطنا عالقات حميمة      أبناءنحن جميعا   "وقال   .مجموعتي دحالن وحلس  

لكـن   ".أيـديهم  جانبهم والـشد علـى       إلى من عائلة حلس يستدعي الوقوف بقوة        إخوانناما تعرض له    "
 إنهـا  احمد حلس حول الموقف من حركة حماس         األخ في وجهات النظر مع      خالف"لى  إ أشارمشهراوي  

 التنظيم  أبناء احتكاك بين    أي خوف من    أيال يوجد   "، مشددا على انه     "تستهدف كل فتح وليس جزءا معينا     
  ".الذين جاؤوا من غزة

ي وجهـات   صحيح انه كان توجد خالفات ف     " الضفة الغربية فقال     إلى عاطف حلس، احد الذين وصلوا       أما
 في فتح   أننا إال خالف في السالح ونحن رغم الخالف في وجهات النظر           إلى لم ترتق يوما     أنها إالالنظر  

  ".في خندق واحد
  6/8/2008القدس العربي 

  
 لن نسمح ألية قوة سياسية بحمل السالح: قائد األمن الوطني في الضفة .3

لفلسطيني في الضفة الغربية أن قواته لن تـسمح          الوطني ا  األمنعلن اللواء ذياب العلي قائد قوات       أ: غزة
 بمناسبة تخريج دورة جديدة من ضباط وضباط الصف         ألقاهاوفي كلمة   . بحمل أي تنظيم سياسي السالح    

وشدد .  مهم من اجل عدم السماح بعودة األمور للمربع األول، على حد تعبيره          إجراءأن وحدة السالح هو     
دروس الماضية لمواجهة المشاكل الداخلية، وضرورة حفـظ األمـن          ضرورة االستفادة من ال   "العلي على   

 ". والنظام وتطبيق القانون لحماية المواطنين
 6/8/2008الشرق األوسط 

  
 عباس يدعو الجميع لاللتفاف حول مبادرة فياض .4

 سالم فياض، رئيس الوزراء، على ضرورة التحرك الفوري لاللتفـاف حـول مبـادرة               . أكد د  :رام اهللا 
 . المشروع الـوطني الفلـسطيني     وإنقاذ محمود عباس، الهادفة الستعادة الحوار الوطني الشامل،         الرئيس

 حـسين الـشيوخي، رئـيس       . موسعا من أسرة الكلية العصرية، برئاسة د       وقال فياض لدى استقباله وفداً    
 الحالـة   التصعيد األخير هو األخطر في قطاع غزة، وهو يهدد بتعميق وترسيخ          إن  "مجلس أمناء الكلية،    

أن : وأضـاف  ".االنقسامية، بما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني ويزيد من معاناة أهلنا في قطاع غـزة    
 عذاب ومعاناة مليون ونصف المليون من أهل قطاع غـزة الـذين             بإنهاءمبادرة الرئيس أبو مازن كفيلة      

 ".يعيشون في حالة عذاب متصلة منذ وقوع االنقالب وتشديد الحصار
 6/8/2008 الجديدة الحياة

  
  لن يقبل بأي تدخل العتبارات سياسية في موضوع المؤسسات "التشريعي" : موسىيحيى .5

حث يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان والحريات العامة في المجلـس التـشريعي               : غزة
يها وفق القانون،   الفلسطيني، وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لمعالجة موضوع المؤسسات المتحفظ عل          

وفي تصريح له قال موسى إن المجلس التشريعي لن يقبل بأي           . بدون منح أي وزن لالعتبارات السياسية     
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 أنهـا تدخل العتبارات سياسية في موضوع هذه المؤسسات، مشدداً على ضرورة فتح أية مؤسسة ثبـت                
 .فاظ على القانونتعمل وفق القانون، مطالباً وزير الداخلية باستخدام صالحياته في الح

 6/8/2008الشرق األوسط 
  

  عقد لقاء وطني عاجل الطريق لوقف التدهور :مصطفى البرغوثي .6
 مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلـسطينية، مـن           .حذر د :  عبد القادر فارس   - غزة

باهظا على الوحدة الوطنيـة      ثمن هذا االنقسام سيكون      أن إلىوأشار  . االنقسام والتشرذم بين الفلسطينيين   
ـ       إن هدر الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية هو أكبـر         " عكاظ"والقضية والشعب الفلسطيني وقال في حديث ل

وحول كيفية الخروج من المأزق القائم في الساحة الفلـسطينية، اقتـرح      . وأسوأ مما يمكن أن يحتمله أحد     
وى الفلسطينية وإصدار قرار فوري يوقف التـدهور  البرغوثي عقد لقاء وطني عام وسريع لقادة جميع الق    

 عن كل المعتقلين السياسيين في غزة والضفة للوصول         اإلفراجلى  إ إضافة. وكل أشكال االعتقال السياسي   
 قيادة وطنية موحدة، وحدها هي القادرة علـى         أنوأكد  . إلى حوار وطني جاد ينهي حالة االنقسام الحالي       

 أن الذي يتطلب إخالص النوايا لبدء حوار وطني شـامل ورأى            األمراوي،  معالجة الوضع الداخلي المأس   
أحد أهم أسباب ما يجري هو التقاعس عن التفاعل مع الدعوة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، مشيرا إلى                  
أننا اليوم أحوج من أي وقت مضى لهذه القيادة، ووصف اضطرار فلسطينيين إلى الفرار باتجاه الحـدود                 

  .لية تحت وطأة القتال الداخلي بأنه يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطينياإلسرائي
  6/8/2008عكاظ 

  
  عباس سيسند منصباً رسمياً لروحي فتوح":الوطن السعودية" .7

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلـسطيني        : عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا، القدس المحتلة   
نصب رسمي إلى روحي فتوح، الرئيس الـسابق للمجلـس التـشريعي            محمود عباس قرر إعادة إسناد م     

والرئيس االنتقالي الفلسطيني السابق، بعد أن كان األخير جمد مهام منصبه إثر ما عرف قبل عدة أشـهر        
وذكرت المصادر أن فتوح سيعود خالل الساعات القادمة إلى رام اهللا من             ".أجهزة الهاتف النقال  "بفضحية  

 . المنصب الذي سيسنده إليهق لمروره عبر األردن دون أن يكون واضحاًمصر بعد التنسي
 6/8/2008الوطن السعودية 

  
  وأولمرت يبحثان اليوم في القدس مستقبل المفاوضات وملف األسرىعباس .8

 صائب  . المفاوض الفلسطيني د    أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    6/8/2008الحياة  ذكرت  
مس أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت سيلتقيان اليـوم         عريقات أعلن أ  

في منزل األخير في القدس الغربية، لمراجعة مجريات العملية التفاوضية، ونتائج اللقـاء األخيـر بـين                 
 .ايـس الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي الذي رعته وزيرة الخارجية األميركية في واشنطن كونـدوليزا ر            

وقال عريقات إن عباس سيحمل معه أيضاً ملف المعتقلين الفلسطينيين، وسـيطالب بـإطالق سـراحهم،                
  .عزيز الدويك وغيرهم. خصوصاً القادة السياسيين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات ود

 إلـى   التوكا وال  وديع عواودة  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    6/8/2008الخليج اإلماراتية   ولفتت  
 رافق الرئيس عباس في زيارته لتونس نهاية األسبوع أفاد بأن األخير سيبحث             اً رفيع اً فلسطيني اًمصدرأن  
" إسـرائيل "، أمس، أن    "الخليج"ـ  وأوضح ل .  من دون صفقة تبادل     أسيراً 120إطالق سراح   أولمرت  مع  

وميته قبل اتفاق أوسـلو عـام        بدأ معظمهم محك    أسيراً 120 على طلب عباس باإلفراج عن       وافقت مبدئياً 
  . فيما سيتم النظر في تحديدهم1993
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مع السلطة قبل تنحيه    " اتفاق رف "وردا على سؤال أوضح المصدر أن أولمرت عازم على التوصل إلى            
لكن التمنيـات   "عن رئاسة الحكومة، قال إن واشنطن تمارس ضغوطاً على عباس بهذا االتجاه، وأضاف              

المواضيع المركزية عالقة وحتى الحدود ما زالت محط خـالف فمـا بالـك              شيء والواقع شيء آخر، ف    
  ".بالقدس والالجئين وغيرها

] في حكومة فيـاض   [ والمحررين   األسرى وزير شؤون     إلى أن  القدسمن   5/8/2008رويترز  وأشارت  
 أحكام اتفاق السجناء الصادر عليهم      أي يتضمن   أن عباس سيصر على     إنأشرف العجرمي قال لرويترز     

  . وأيضا الزعماء السياسيينواألطفالطويلة بالسجن والنساء 
  

  مصر تعرقل جولة خارجية لوفد برلماني من حماس: البردويل .9
اتهمت كتلة حماس في المجلس التشريعي الحكومة المصرية بإعاقة جولة خارجية لوفـد برلمـاني           :غزة

كتلـة  الوقال المتحدث باسـم      .ركةعلى الح " اعتبارات سياسية وضغوط مرفوضة   "ـ  يمثلها من القطاع ل   
السلطات المصرية تتجاهل منذ أكثر من أسبوعين طلباً قدمته حركة حماس وكتلتها            "صالح البردويل إن    

البرلمانية للسماح لوفد برلماني يترأسه أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة كان من المقـرر أن                
  .يزور دوالً عربية وإسالمية

  6/8/2008تية الخليج اإلمارا
  

  يكشف عورة النظام العالمي نوابالاعتقال الدويك و دخول العام الثالث على:  حماسكتلة .10
 باإلفراج الفوري   أمسطالبت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني         .): أ.ب.د( –غزة  

وقالـت   .ث في األسـر   والذي يدخل عامة الثال   " إسرائيل"عن عزيز الدويك رئيس المجلس المعتقل لدى        
إن دخول العام الثالث على اعتقال الدويك والعشرات من نواب التشريعي أغلبهم            "الكتلة في بيان صحفي     

من حماس يكشف عورة النظام العالمي الجديد بقيادة الواليات المتحدة وإسرائيل الـذين طالمـا تغنـوا                 
 الكيل بمكيالين لذلك هم يتغاضون على هذه        الواضح أن هذه الدول تبني سياسة     "وأضافت   ".بالديمقراطيات

الجريمة التي ارتكبها االحتالل ولمدة عامين كاملين باختطاف رموز ونواب الشعب الفلسطيني ومـازال              
أن مثل هذا األمر يكشف عورة النظـام الرسـمي          "واعتبرت   ".يحتجزهم كأسرى للمساومة على حقوقنا    

 ". من االحتالل أو اإلدارة األميركية     خوفاً) اعتقال النواب (ة  العربي العاجز عن حتى استنكار هذه الجريم      
كما أنه يكشف عورة النظام الرسمي الفلسطيني ممثال بالرئيس محمود عباس وجماعتـه الـذين               "وتابعت  

 ".تساوقوا منذ البداية مع االحتالل ليسقطوا الخيار الديمقراطي الفلسطيني وادعوا أن حماس فقدت نصابها
  6/8/2008الدستور 

  
  ال تحالف حضارياً خارج إيجاد حل للقضية الفلسطينية: نبيل عمرو .11

عقدت مساء أمس األول في مركز الحسن الثاني للملتقيات فـي أصـيلة الجلـسة                : حكيم عنكر  -أصيلة  
، وحـضر وزيـر الخارجيـة    "تحالف الحـضارات "األولى ضمن الجلسات الثالث التي تناقش موضوع        

 أنخيـل  الجلسة األولى، بينما أدارها بمهارة وزير الخارجية اإلسـباني           غالأشالمغربي محمد بن عيسى     
  .موراتينوس

سطين في القاهرة، لم يترك الفرصة تمر في مستهل الجلـسة األولـى مـن    لنبيل عمرو السفير الحالي لف   
الندوة الدولية حول تحالف الحضارات دون أن يشير إلى أن أي تحالف حضاري ال بد أن يمر عبر حل                   

موراتينوس أنت تعرف الجهود التـي بـذلها الوفـد          :  مراتينوس وقال مخاطباً . عادل للقضية الفلسطينية  
الفلسطيني المفاوض في أوسلو، واالقتراحات العملية التي قدمناها والتنازالت التي قمنا بها من أجـل أن                

لكـن  . فلـسطينية نهائيـاً    اإلسرائيلي وأن تحل القـضية ال      -يكون هناك إقرار لعملية السالم الفلسطيني       
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وقال بأن موريتانوس شاهد على عوائق      .اإلسرائيليين ومعهم األمريكيون كانوا يجهضون كل عملية سالم       
القضية الفلسطينية إن لـم     : وقال بشكل قاطع  . السياسة وباألخص في مسارات معالجة القضية الفلسطينية      

 ، وبالتالي يجب إيجـاد حـل سـريع للقـضية،          تكن دافعا للكثير من النزعات فهي غطاء لها على األقل         
ومن ذلك الصراع الديني والتطرف واإلسالم       ..فالسياسة عائق في هذا المجال، وال يمكن التغاضي عنها        

وانتهى عمرو إلى خالصة مفادها أنه ال بد أن تحل القضية الفلسطينية بعد سـتين سـنة مـن                    .السياسي
  .الصراع

  5/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

 قبل الدخول في أي حوار يجب أن يكون لدى مصر برنامجاً واضحاً للمصالحة: مرزوقو أب .12
موسى ابو مرزوق ان حركته تشترط " حماس"قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة    : خالد أبو بكر

على مسافة واحدة من الجميع وأن يكون لديها "أن تقف مصر " فتح"قبل الدخول في أي حوار وطني مع 
التابع لحركته " اسالم اون الين"وتابع أبو مرزوق في حوار مع موقع  ".امجاً واضحاً لهذه المصالحةبرن
ونفى أبو مرزوق  ".على حركة فتح هي األخرى أن يكون لديها إرادة حقيقية للحوار الوطني المفتوح"أن 

فلسطينية ثالثة أسئلة تقديم مصر أي مشروع للمصالحة حتى اآلن، وقال انها طرحت فقط على الفصائل ال
وهذه األسئلة متعلقة بموقف كل فصيل من المصالحة، ورأيه في االطراف التي "وتنتظر الرد عليها، 

 ".يجب أن تدعى ليكون حواراً وطنياً فعاالً، وآليات إجراء هذا الحوار واهدافه
، "فتح"لقياديين في بقيامها باختطاف بعض ا" حماس"وبرر أبو مرزوق ما جرى اخيرا في الشجاعية بأن 

، الفتا الى أن "قد أخرجت قطاع غزة من مستنقع الفساد والمفسدين"ومهاجمتها معقل عائلة حلس هناك 
كان قبل عام دائم التواصل مع حماس إال أنه بعد فترة أظهر انتهازية غير عادية، وأراد أن "أحمد حلس 

حماس شيئا فشيئا وأنشأت عائلته مربعا يجمع الصف الفتحاوي المتطرف حوله، ما أدى البتعاده عن 
 ".أمنيا يؤوي المجرمين وهو ما دفع حماس للتعامل معه أمنيا

نفس سياسة السلطة الفلسطينية عندما كانت توقع اتفاقيات " حماس"وفي رده على سؤال حول اتباع 
هذا شيء "زوق للتهدئة مع إسرائيل من قمع المقاومين الذين يحاولون خرق هذه التهدئة، قال أبو مر

وتسعى لاللتزام .. فأي سلطة في أي دولة في العالم تسعى ألن تكون وحدها تحتكر القوة.. طبيعي جداً
  ".ولو تولى السلطة أي فصيل آخر غير حماس أو فتح السلطة فسينتهج نفس السياسة.. بتعهداتها

  4/8/2008إسالم أون الين 
  

  ات العربية بينها وبين فتححماس لم تغلق الباب أمام الوساط: عزت الرشق .13
": قدس برس"عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ قال : دمشق 
نية حماس الصادقة ورغبتها في الحوار أصبحت واضحة للجميع وطيلة العامين الماضيين كانت أيدينا "

، وبالتالي "فتح"يس محمود عباس وفريقه في ممدودة للجميع لكن الذي لم يقابل هذه اليد بيد مماثلة هو الرئ
بأن يعبروا عن رغبة جدية في الحوار، وأن يتوقفوا عما " فتح"الدعوة موجهة للرئيس عباس ولحركة 

  ".يقومون به في الضفة الغربية من مجزرة واستباحة لكل ما يتعلق بحماس
صارا ومؤسسات يعكس بوضوح في الضفة الغربية قادة وأن" حماس"واعتبر الرشق أن استهداف حركة 

هي برنامج ألبي مازن " حماس"السياسية التي ال تقبل باآلخر، وأن محاولة إنهاء وجود " فتح"إرادة 
وسالم فياض، وبالتالي فالمطلوب منهم أن يؤكدوا للعالم بأن لديهم القدرة على استيعاب الرأي اآلخر، 

  .على حد تعبيره
أي وساطة عربية أو مصرية أو غيرها، لكن ال نريد التوقف عند نحن لم نغلق األبواب أمام : "وقال

حاالت التهويل اإلعالمي، هذه ال تستفزنا وال تغير من األمر شيئا، والناس تعي حقيقة ما حصل من 
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محاوالت لتفجير الوضع في غزة واستهداف اآلمنين في شاطئ غزة، ويجب أن ال ينسى الناس أسباب 
كل حال فإن أي وسيط يجب أن يكون محايدا وعلى مسافة واحدة من التطورات األخيرة، وعلى 

  . ، كما قال"الطرفين
 5/8/2008قدس برس

  
 "كتنظيم متمرد" يتعهد بعدم التعرض ألحمد حلس ويتهم العائلة بالعمل الزهار .14

 إلتزام حركته بعدم ، في تصريح صحفيأعلن الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس: غزة
الذي يتلقى العالج في مستشفى اسرائيلي " فتح"ض ألحمد حلس عضو المجلس الثوري في حركة التعر

اثر اصابته بعيار ناري في قدمه بعد فراره مع مجموعة من اقاربه الى اسرائيل اثر سيطرة األجهزة 
ج المنطقة مشيرا الى أن بيت حلس تحديداً يقع خار، األمنية التابعة للحكومة المقالة على حي الشجاعية

لكن الزهار رفض منح أية ضمانات بعدم . التي شهدت اشتباكات بين ابناء عائلة حلس وعناصر األمن
اعتقال بقية ابناء عائلة حلس الذين فروا الى اسرائيل، مشدداً على أنه في الوقت الذي ال تمانع فيه حماس 

يا جنائية، مؤكداً أن كل من ليس عودة الفارين، إال أنه ال يمكن منح ضمانات لكل من تورط في قضا
ونفى الزهار بشدة أن تكون حماس قد استغلت التفجيرات . عليه قضايا سيتم السماح له بالعودة الى منزله

االخيرة من أجل القضاء على عائلة حلس، مؤكداً أنه توفر معلومات تؤكد لجوء عدد من المتورطين في 
بل "وأوضح الزهار أن عائلة حلس لم تكن تتصرف كعائلة . ئلةالتفجيرات الى المربع الذي تعيش فيه العا

  ."كتنظيم متمرد
  6/8/2008الشرق األوسط 

  
  من اقاربه ومرافقيه14 احمد حلس وتمدد اعتقال" إسرائيل" .15

عضو " أبو ماهر" مددت محكمة االحتالل في بئر السبع، امس، اعتقال المناضل أحمد حلس:وفا–رام اهللا 
 من أقاربه ومرافقيه لمدة 14و اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، والمجلس الثوري وعض

أن " وفا"وذكر جميل فرحان محامي مركز الميزان لحقوق االنسان لـ .عشرة أيام بحجة التحقيق معهم
: وقال .قرار تمديد اعتقال حلس ومن معه ترافق مع منع المحامي من التقائه، واالطمئنان على صحته

ن طرفنا ومن تجربتنا نعتبر منع االلتقاء بالمحامي داللة على امكانية تعرض المعتقل للتعذيب، ونحن م
نخشى ان حلس المصاب يتعرض للتعذيب، ونؤكد بأنه بحاجة الى رعاية طبية، نتيجة اصابته ومعاناته 

ازين سجن وأوضح المحامي فرحان أن المناضل حلس يزج به اآلن في أحد زن .من مشاكل في نظره
 .عسقالن، وأن مركز الميزان سيقدم اليوم األربعاء طلبا للسماح لمحاميه بااللتقاء بحلس

 6/8/2008الحياة الجديدة 
  

  المطلوب مبادرة جديدة للحوار من مشعل:  فارسقدورة .16
قدس "، قدورة فارس، في تصريحات خاصة لـ "فتح" عضو اللجنة الحركية العليا لحركة قال: عمان 

نحن نعيش حالة تراجع مخيفة إلى الخلف، والمطلوب من رئيس المكتب السياسي لحركة " :"برس
خالد مشعل أن يخرج من حالة الصمت السياسي ويتوجه برسالة جديدة للشعب الفلسطيني " حماس"

 شركاء " فتح"و " حماس"وبخطاب جديد يتجاوز منطق االتهامات واالتهامات المتبادلة، ويؤكد فيه أن
ال تفكر في إلغاء اآلخر، وأنه جاهز " حماس"بلهم مستقبل واحد وتحديهم واحد وهو االحتالل، وأن ومستق

هذا أقل ما يمكن أن ينتظره الشعب الفلسطيني من خالد مشعل "، معتبراً أن "لحوار فوري من دون شروط
  .، حسب تعبيره"باعتباره رئيسا لحركة حماس
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حوار، واعتبر أن التعويل على أي طرف عربي النطالق الحوار لل" حماس"وشكّك فارس في جدية دعوة 
أنا أقول هذا نقالً عن كثير من قيادات " وتابع فارس. ليس كافياً ألن األصل هو اإلرادة الفلسطينية

التي ال يستطيع أحد " فتح"الذين أتحدث إليهم فيقولون إنهم غير قادرين على قيادة البلد من دون " حماس"
ولكنهم ال يستطيعون أن يقولوا هذا في اإلعالم، وعندما تتوفر اإلرادة الوطنية للحوار لدى إصالحها، 

  .، على حد تقديره"لن نحتاج للمصريين إال باعتبارهم مساعدين" حماس"
المتصل بالنائب محمد دحالن، " فتح"وقلل فارس من أهمية الحديث عن التيار االستئصالي داخل حركة 

" فتح"، ولذلك أعتقد أن التباين الموجود في حركة "فتح" هذا التيار مازال قوياً في حركة ال أعتقد أن"وقال 
ليس موجوداً عندما يتعلق األمر بمسألة الحوار الوطني والتوافق، ألن األمر يتعلق برأي عام وطني ال 

    .، على حد تعبيره"يستطيع أحد أن يعترضه
 5/8/2008قدس برس

 
  إغالق معبر رفح يحول غزة إلى سجن حقيقياستمرار : أبو زهري .17

، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه "حماس"الناطق باسم حركة   قال: غزة 
تؤكد حركة حماس على تقديرها لإلعالن عن تشكيل اللجنة "  ،)5/8(، اليوم الثالثاء "قدس برس"لـ 

م الحص رئيس الوزراء اللبناني األسبق، وتثمن العربية لرفع الحصار عن غزة، برئاسة السيد سلي
الحركة الجهود التي تبذلها هذه اللجنة لتوضيح معاناة سكان قطاع غزة بسبب الحصار ومطالبتها بفتح 

وتابع أبو زهري تؤكد الحركة على أهمية هذا المطلب باعتبار أن هذا المعبر يخضع ". معبر رفح
مثل البوابة الوحيدة لسكان القطاع إلى العالم الخارجي، وأن استمرار للسيطرة العربية الكاملة، كما أنه ي
يذكر أن اللجنة العربية لفتح معبر رفح ورفع الحصار  .، كما قال"إغالقه يحول غزة إلى سجن حقيقي

من جانب  مبادرة جاءت يرأسها للرئيس رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، عن غزة التي
مي ـ اإلسالمي، والمؤتمر القومي العربي، ومؤتمر األحزاب العربية، وهي تعد العتبار المؤتمر القو

  ". يوماً عربياً وعالمياً لفتح معبر رفح وكسر حصار غزة"يوم الجمعة المقبل 
 5/8/2008قدس برس

  
  مشعل يجتمع مع الرئيس السوداني ويؤكد تضامن حماس مع قضيته .18

أمس، في العاصمة الخرطوم، وفداً من حركة حمـاس علـى رأسـه             التقى الرئيس السوداني    : )وكاالت(
رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وبحث الطرفان القضايا ذات االهتمام المشترك، والمـساعي              

وأعلنـت حمـاس فـي       .في دارفور " جرائم حرب "الدولية الستصدار أمر بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب        
وقالت فـي    .اسة مشعل يزور السودان للتضامن مع الرئيس عمر البشير        دمشق أن وفداً من الحركة برئ     

للتعبير عن تضامن الحركة مع السودان رئيسا وحكومة وشعبا بعـد تـداعيات             "بيان لها إن الزيارة تأتي      
  ". قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف المساس بسيادة الدولة

  5/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

  لى القاهرة لمناقشة سبل الحوار يعود إلى رام اهللاوفد فتح إ .19
برئاسة روحي فتوح المبعوث " فتح"وصل الى رام اهللا امس وفد حركة   : أحمد رمضان-رام اهللا 

  .الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس عائدا من القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام
  



  

  

 
 

  

            12 ص                                   1161:         العدد                  6/8/2008 األربعاء: التاريخ

 خالل زيارته محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين فقد أجرى الوفد" فتح"وبحسب مصادر حركة  
في إطار الجهود المصرية للتوفيق بين الحركتين في ظل " حماس"و" فتح"تناولت سبل التهدئة بين 

 .التصعيد األخير
  6/8/2008المستقبل 

  
  فشلت فشالً ذريعاً في تحديد أي تفاصيل بشأن شاليط" إسرائيل: "القسام رداً على أشكينازي .20

أكد أبو عبيدة الناطق بلسان كتائب القسام أن إسرائيل فشلت فشال ذريعا فـي الحـصول   : وكاالت االنباء
وردا على مـا     .على أية معلومات استخبارية يمكن أن تقود إلى تحديد أية تفاصيل بشأن الجندي االسير             

ل تعرف هويـة خـاطفي      قاله رئيس األركان االسرائيلي الجنرال غابي أشكينازي االثنين من أن إسرائي          
شاليت ومكان احتجازه، أجاب أبو عبيدة أن تصريحات أشكينازي هي مجرد حرب نفـسية ، مؤكـدا أن                  

إسرائيل وجيشها وأجهزتها االستخباراتية ال تعرف أكثر من أن لها جنديا مختطفا في قطاع غزة لـيس                 "
لصادر امس على أنه ال توجد      نشرتها في عددها ا   " الشرق االوسط "وشدد في تصريحات لصحيفة     ". أكثر

من ناحية ثانية ، أكد أبو عبيدة أن         .لدى الجهات التي خطفت شاليت أية مخاوف من أية محاولة لتحريره          
   .حركات المقاومة تتمسك بكل الشروط التي وضعتها لالفراج عن الجندي االسرائيلي االسير

  6/8/2008الدستور 
  

  "لكل االحتماالت"على محمل الجد وتؤكد استعدادها تهديد باراك  الفلسطينية تأخذ الفصائل .21
ـ        :  أشرف الهور  -غزة   ، رداً علـى    "القـدس العربـي   "قال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة لـ

هـذه  "،  تصريحات وزير األمن اإلسرائيلي أيهود باراك حول استئناف الهجمات العسكرية ضـد غـزة             
وأكـد أن الجنـاح المـسلح        ".ه في استمرار التهدئة   التصريحات تعكس عدم جدية االحتالل وعدم رغبت      

تعكس حالة االرتباك والتردد فـي الموقـف        "ورأى أن تصريحات باراك      ".جاهز لكل الخيارات  "للحركة  
  ".الصهيوني حيال التهدئة

، مـشيراً   "إذا ما أرادت استمرار اتفاق التهدئة     "، بتحمل مسؤولياتها    "األطراف المعنية "وطالب أبو زهري    
 أن اتصاالت حماس مع القيادة المصرية لم تتوقف لوضعها في صورة الخروقات اإلسرائيلية التفاق               إلى

  ".تهديد باراك إعالن وانتهاك خطير لالتفاق"التهدئة، وقال 
، وقال نافـذ    "تعكس جوهر الموقف اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين     "ورأت حركة الجهاد أن تهديدات باراك       

ـ عزام القيادي في الجه    التهديد يمثل تطورا خطيرا ويفترض أن يواجه بإدانة دولية         "،  "القدس العربي "اد ل
، مشيراً إلى أن إسـرائيل غيـر        "ستكون إسرائيل قد وئدت التهدئة    "وأكد أن لحظة تنفيذ التهديد       ".واسعة

وطالب عـزام مـصر      .معنية بتقديم أي شيء للفلسطينيين سواء في المفاوضات أو في موضوع التهدئة           
ال تعني نهاية   "وأكد أن التهدية السارية في غزة        ".لمواجهة التهديدات "راعي اتفاق التهدئة باتخاذ خطوات      

ـ   "الصراع قادرة على  "أنفسهم لمواجهة التهديدات، الفتاً إلى أن حركة الجهاد         " تهيئة"، مطالباً الفلسطينيين ب
  ".التصدي في معركة االجتياح

 ".رغم قلة اإلمكانيات  "لذراع المسلحة لحركة فتح أنها ستواجه إسرائيل        من جهتها أكدت كتائب األقصى ا     
هناك أسلحة ردع ال زلنا نملكها في فتح تتمثـل فـي تنفيـذ العمليـات                "وقال أبو قصي الناطق باسمها      

وأكد . إذا ما اجتاحت قطاع غزة    " حتمية"وأشار إلى أن مواجهة إسرائيل ستكون        ".االستشهادية والنوعية 
ـ       أبو مجا  وقـال   ".قتـال ضـار  "هد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن أي هجوم إسرائيلي سيواجه ب

، "سنبتكر للمحتل المفاجآت وسنواجهه بإمكانيات جديدة ال يتوقعها، وسننتصر عليه كما انتصرنا سـابقاً             "
  .مشدداً على أن إسرائيل ستفشل كما فشلت في مواجهة مقاومة لبنان

  6/8/2008القدس العربي 
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 ما تقوم به األجهزة األمنية في الضفة يؤكد زيف دعوات الحوار : رضوان .22

إسماعيل رضوان األجهـزة األمنيـة فـي    " حماس"حذر المتحدث باسم حركة  : مصطفى حبوش- غزة
مالحقة المجاهدين واعتقـال    "عليهم بسبب استمرارهم في     " انتفاضة الشعب الفلسطيني  "الضفة الغربية من    

 ".زيف دعوات الحوار التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس"ؤكدا ، م"العلماء
، أمس، في ساحة المجلس التشريعي غرب مدينـة         "حماس"وقال رضوان خالل مسيرة دعت إليها حركة        

إن مـا تقـوم بـه       : "غزة لدعم الحكومة الفلسطينية في العملية األمنية التي نفذتها شرق حي الـشجاعية            
ضفة الغربية من مالحقة للمجاهدين وإغالق للجمعيـات الخيريـة واعتقـال قـادة           األجهزة األمنية في ال   

 ".خارطة الطريق"يمثل خدمة لالحتالل وتطبيقا للشق األول من " حماس"
وأوضح أن مصير األجهزة األمنية في الضفة إن استمرت في عملياتها ضد المجاهدين ومحاولة اجتثاث               

وحذر رضوان وزير الجـيش اإلسـرائيلي        ".ية في قطاع غزة   مصير األجهزة األمن  "هو  " حماس"حركة  
 .يهود باراك من اجتياح القطاع، مؤكدا على استعداد المجاهدين لصد أي اجتياح إسرائيلي

والحكومة الفلسطينية لعودة الفلتان األمني لقطـاع       " حماس"وفي ذات السياق شدد على عدم سماح حركة         
التي قامت بها الشرطة الفلسطينية ليست ضد عائلة بعينها إنما ضـد            غزة، مؤكدا على أن العملية األمنية       
وأشار رضوان إلى أن وزارة الداخلية ال تعتقل أحد من المـواطنين             .مجموعة من الخارجين عن القانون    

 .بناءا على هويته التنظيمية إنما تعتقل المجرمين والمنفلتين، مشددا على أن ال أحد فوق القانون
  6/8/2008صحيفة فلسطين 

  
  العائلة لم تقف مكتوفة األيدي وال تتحمل وزر سيطرة حماس على غزة :  محمد حلسأبو .23

)  حلس ( قال ابو محمد حلس احد المتحدثين باسم المرحلين قسراً من عائلة :  عماد ابو سمبل-أريحا
به حركة حماس في إن عائلته لم تقف مكتوفة األيدي إبان االنقالب الذي قامت " بغزة إلى مدينة أريحا

قطاع غزة في شهر حزيران العام المنصرم وان العائلة شاركت في صد االنقالب من خالل أبنائها في 
 ".األجهزة األمنية المختلفة

في مقر المخابرات العامة الفلسطينية في " الحياة الجديدة"لـ)  اسم مستعار-ابو محمد (واضاف المتحدث 
حلس ال تتحمل وزر االنقالب الذي حصل في القطاع من قبل حركة عائلة " مخيم عقبة جبر لالجئين

حماس وميليشياتها فاألجهزة األمنية الفلسطينية كانت يجب أن تتصدى لهذا االنقالب وليس هناك من 
عائالت غزية تصدت لالنقالب باسمها الشخصي ولكن من خالل أبنائها فلماذا عائلة حلس يجب أن 

استشهدوا واعتقلوا وأصيبوا خالل االنقالب لصدهم ) عائلة حلس(م بان أبناءها تتحمل هذا الوزر، مع العل
 ".االنقالب من خالل عملهم في األجهزة األمنية الفلسطينية المختلفة

هناك خالفات تنظيمية "وحول وجود خالفات ما بين عائلة حلس والرئيس عباس والقيادة الفلسطينية قال 
وهي خالفات ) ابو ماهر(  مع القيادي في حركة فتح احمد حلس بين رموز وقيادات في حركة فتح

  ".تنظيمية ليس للعائلة عالقة بها
 6/8/2008الحياة الجديدة 

  
  "حماس"و" جيش اإلسالم"لجنة مشتركة لمواجهة الخالفات بين  .24

كة أعلن أبو الحسن المقدسي أحد أبرز قادة تنظيم جيش اإلسالم، أمس، عن تشكيل لجنة مـشتر      : )ا.ب.د(
من جهة والحكومة الفلسطينية المقالة في غزة من جهـة أخـرى للتنـسيق              " حماس"بين تنظيمه وحركة    

وقال إن تشكيل اللجنة جاء بعد لقاءات واجتماعات مكثفة على           .والتشاور، وحل أي خالف قد ينشأ بينهما      
ابت العالقة بين الجانبين    تم التوصل إلى حلول وتفاهمات لكافة الملفات التي ش        "مستويات عدة، مؤكداً أنه     
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في اآلونة األخيرة والتي كان سببها عدة أطراف معنية بتوتر وتخريب الساحة الفلسطينية وإلصاق جميع               
  ".أعمالها بتنظيم جيش اإلسالم

التنظيم سـيالحق هـذه     "وحذر أبو الحسن أي جهة أو فرد ينتحل اسم أو شخصية التنظيم مشيرا إلى أن                
وأكد قيادي جيش اإلسالم انتهاء الخالفات أو اإلشـكاليات التـي            ".ين يقومون بذلك  الجهة أو األفراد الذ   

وقعت مؤخرا بين التنظيم وحماس، مشيرا إلى أن االجتماعات أعادت األلفة والعالقة الطيبة والجيدة من               
  ". وهو أمر يصب في خدمة شعبنا وجهاده ضد عدونا الرئيسي الصهاينة اليهود"جديد، 

  5/8/2008اراتية الخليج اإلم
  

 اتجاه لتشكيل لجنة إلطالق سراح المعتقلين من فتح وحماس قريبا:  الهنديمحمد .25
محمد الهندي الناطق باسم حركة الجهاد ان هناك محاوالت حثيثة لالفراج عن كافة . أكد د: كوكب محسن

صعيد الداخلي، المعتقلين من حركتي فتح وحماس واحتواء االزمة التي اطاحت بجهود التهدئة على ال
من غزة إن هناك اتجاهاً لتشكيل لجنة للتدقيق في أعداد ) الشرق(وقال في حوار هاتفي خص به 

المعتقلين السياسيين من حركتي فتح وحماس قريبا، منوها إلى انه ال يمكن البدء في الحوار الفلسطيني 
يدون ان تكون القاهرة مكان فشل الذي ترعاه مصر وجامعة الدول العربية في الوقت الراهن النهم ال ير

المفاوضات الفلسطينية الفلسطينية، وشدد من جهته على ان يتم االفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى 
 .الطرفين اوال ثم ترميم العالقات الداخلية قبل التوجه الى اي حوار جديد قد يكون مصيره الفشل المسبق

إن حلس يخضع للتحقيق في سجن المجدل، وكنا نتمنى أن : لوحول لجوء احمد حلس الى اسرائيل قا
يبقى بين اهله وعائلته في غزة ولكن هذا ما حدث، وكل ما نرجوه له االن هو الخروج من ايدي 

 .المحققين االسرائيليين
 6/8/2008الشرق القطرية 

  
  ال يمكن ألحد أن يستأصلنا من غزة ومستعدون للحوار :أبو النجا .26

أكد عضو القيادة العليا لحركة فتح في قطاع غزة ابراهيم أبو النجا، انه ال : قادر فارسعبد ال  - غزة
يمكن لحماس أو غيرها أن تستأصل حركة فتح من قطاع غزة ألن فتح هي حركة الشعب الفلسطيني 

بعد االفراج عنه ان االفراج عن قيادات فتح " عكاظ"وقال في حديث لـ  . عاما44وقائدة نضاله منذ 
يكفي في ظل استمرار اعتقال مئات من أبناء الحركة مشددا على انه من الخطأ الكبير أن ينظر لفتح ال

وأبنائها وقادتها على أنهم أعداء، ألنها كانت باألمس القريب شريكة في حكومة الوحدة الوطنية وفي 
 ووصف .مجلس تشريعي واحد، وال يجوز وال يستطيع طرف مهما كان أن يلغي ويشطب اآلخرين

وعن كيفية الخروج من . األحداث الدامية األخيرة التي شهدتها غزة بأنها مأساوية، وال يمكن تصورها
المأزق الفلسطيني الداخلي قال نحن مع الحوار لطرح كافة القضايا وفق المبادرات المطروحة للحوار، 

 .لكننا الندري من هو صاحب القرار في حماس
 6/8/2008عكاظ 

  تجتمع في عمان اليوم"  المصغرة فتحتحضيرية" .27
اللجنة التحضيرية المصغرة ستجتمع اليوم بعمان "قالت مصادر مطلعة إن  : نادية سعدالدين-عمان 

وحضور رئيس المجلس الوطني " أبو ماهر"برئاسة مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة محمد غنيم 
سياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر الفلسطيني سليم الزعنون، مع توقع حضور رئيس الدائرة ال

وأضافت أن اللجنة ستبحث أبرز ما دار في اللجنة الموسعة من نقاش  ".حركة فتح فاروق القدومي
  .ومباحثات تتعلق بالتحضير وباتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد المؤتمر الحركي لفتح في أقرب وقت ممكن

    6/8/2008الغد االردنية 
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  "عين الحلوة"ف الفلسطيني يجول على فاعليات صيدا لدراسة الوضع األمني لـ التحالوفد .28

 القـوى  في جولة من اللقاءات مـع  قوى التحالف الفسطيني في لبنان      من  وفد   قام   : محمد صالح   -صيدا  
للفت النظر الى مجمل الوضع األمنـي وغيـر         " االستباقية"والفعاليات في صيدا، والتي وصفت بالحركة       

  . اخل مخيم عين الحلوةاألمني د
فبعد لقاء وفد التحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد واصل الوفد جولته والتقى                
رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العقيد عباس ابراهيم، ثم التقى مفتي صـيدا وأقـضيتها        

  .  البلدية الدكتور عبد الرحمن البزريالشيخ سليم سوسان، وختم جولته بلقاء موسع مع رئيس
واثر اللقاء اكد نمر قدورة باسم الوفد ان الجولة هدفت الى التباحث والتشاور فـي الهمـوم المـشتركة،                   

ونحن نعيش شعوراً أن الهم والهاجس اللبناني والفلسطيني هو واحد، يدفعنا جميعا من أجل التعاون لدرء                "
وشددنا علـى ضـرورة تحـصين       "وأضاف قدورة   ". نانية والفلسطينية األخطار المحدقة في القضية اللب    

الوضع في المخيم لمواجهة ما يحاك للشعب الفلسطيني إلجباره على القبول بالتوطين، المرفوض من قبل               
  . "القوى الفلسطينية وفئات الشعب الفلسطيني كافة في لبنان والخارج

 6/8/2008السفير     
 

  اوضات تبادل األسرى لفتح معبر رفح تشترط تقدم مف"إسرائيل" .29
قال نائب وزير الدفاع ماتان فيلنـائي فـي تـصريحات نقلتهـا اإلذاعـة       :  وكاالت –القاهرة  -تل ابيب   

اإلسرائيلية إن معبر رفح لن يفتح بوجه الفلسطينيين الراغبين في التوجه من قطاع غزة الى مصر اذا لم                  
كمـا أكـد    .اح الجندي المحتجز في القطاع جلعاد شاليت     يحدث تقدم في المفاوضات الجارية الطالق سر      

كيـرم  (فيلنائي أنه لن تتم زيادة كمية البضائع التي تنقل إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سـالم                    
 .الجديد أقصى جنوب قطاع غزة) شالوم

جمعات الـسكنية  وذكرت اإلذاعة أن فيلنائي أدلى بهذه التصريحات خالل جولة تفقدية قام بها امس في الت       
 .المحيطة بقطاع غزة للوقوف عن كثب على أعمال نصب غرف آمنة متنقلة فيها

مطـالبين   وقالت اإلذاعة إن ممثلي هذه التجمعات قدموا التماسا الى محكمة العدل العليا في إسـرائيل ،               
مايتهـا  بتحصين جميع المباني التي تبعد عن قطاع غزة حتى مسافة أربعة كيلومترات ونصف وذلك لح              

من الهجمات الصاروخية التي كان مسلحون فلسطينيون يشنونها من القطاع قبل اتفاق الهدنة الذي أبـرم                
 . حزيران الماضي19بين إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في القطاع في 

  6/8/2008الدستور 
 

  انادعاء اشكنازي معرفة مكان شاليت يثير جدالً واسعاً في الكي .30
أثار تصريح رئيس اركان جيش االحتالل جابي اشكنازي، حول معرفـة           :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

. مكان وجود الجندي األسير في غزة، جلعاد شاليت، انتقادات واسعة فـي االجهـزة األمنيـة               " اسرائيل"
في جمعهـا   " لاسرائي"وصرح مسؤولون امنيون رفيعو المستوى ان المعلومات االستخبارية التي نجحت           

 25وأضافوا أنـه منـذ أسـر شـاليت، فـي            . حول شاليت جزئية وال تساعد على الوصول الى مكانه        
ولفت . حول مكان احتجاز الجندي   " دقيقة أكثر "معلومات  " إسرائيل" توفرت ل  2006حزيران العام ،  /يونيو

الء أنه لم تكن بحـوزة      وأكد هؤ . المسؤولون الى صعوبة تنفيذ عملية إنقاذ رهينة من دون وقوع إصابات          
في أية مرحلة قدرة كهذه، التي من شأنها أن تسمح لرئيس الحكومة بالمـصادقة علـى تنفيـذ                  " إسرائيل"

  ".عملية إنقاذ
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على تنفيذ عملية عسكرية إلنقـاذ      " اإلسرائيلي"واستبعد الخبير العسكري عاموس هرئيل أن يقدم الجيش         
نحشون " اإلسرائيلي"راً في هذا السياق بعملية إنقاذ الجندي        شاليت، بل حذّر من عواقب عملية كهذه، مذكّ       

عندها معلومات دقيقة حـول مكـان       " الشاباك"فقد كان لدى    . 1994فاكسمان، الذي خطفته المقاومة عام      
علـى المكـان    " اإلسرائيلية"احتجاز فاكسمان، في قرية بير نباال شمال القدس المحتلة، لكن هجوم القوة             

وأضاف أنه ليست مصادفة أن عائلة شاليت عبـرت         . حد أفرادها ومقتل فاكسمان نفسه    أسفر عن مقتل أ   
  .علنا عن معارضتها عملية كهذه

، عمير ربابورت، من خطر تنفيذ عملية عسكرية إلنقـاذ          "معاريف"وحذر المحلل العسكري في صحيفة      
ومات دقيقة حـول مكـان      حتى لو كان بحوزة الشاباك وشعبة االستخبارات العسكرية معل        "شاليت، وقال   

تنطوي على إشكالية   " اإلسرائيلي"تواجد شاليت، فإنه يجدر بنا أن ندرك أن إمكانية إنقاذه بواسطة الجيش             
تـراوح  "وأشار إلى أن احتمال نجاح عمليـة إنقـاذ         ". كبيرة، وهذا إذا كانت إمكانية كهذه موجودة أصال       

  ".الصفر
  6/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
   على مواجهة الصواريخ الباليستية"إسرائيل"تحسن في قدرات : الجو بسالح ضابط .31

 أعلن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش اإلسرائيلي داني ميلو يوم الثالثاء أن تحسنا ملحوظا -تل أبيب 
  .جدا طرأ على قدرات إسرائيل الدفاعية بوجه الصواريخ الباليستية بعيدة المدى

ا اإلذاعة اإلسرائيلية أنه ال يمكن توفير الحماية بصورة مطلقة من هذه لكنه أكد في تصريحات نقلته
وأشار ميلو إلى تطوير المنظومة الجوية للحماية من الصواريخ محلية الصنع التي تطلقها  .الصواريخ

فصائل فلسطينية من قطاع غزة، موضحا أن قوات الدفاع الجوي اإلسرائيلية تجري االستعدادات الالزمة 
  .اب هذه المنظومة في صفوفهاالستيع

  5/8/2008القدس الفلسطينية 
  

   عرض إسرائيلي لضبط الحدود المصرية":هآرتس" .32
قدمت اقتراحـاً   "، أمس، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله أن إسرائيل          "هآرتس"نقلت صحيفة   : علي حيدر 

بهدف مكافحة عمليات   بدعم المصريين لتحصين الحدود الممتدة من قطاع غزة إلى عمق صحراء سيناء،             
واقترحت إسـرائيل، بحـسب المـصدر، علـى          ".تهريب السالح إلى المنطقة الخاضعة لسلطة حماس      

المصريين المساعدة في إنشاء حاجز وجدار حديث ومتطور على محور فيالدلفي الواقـع علـى حـدود                 
األمنية في وزارة الـدفاع،   -وفي هذا اإلطار، سيتوجه خالل أيام رئيس القيادة السياسية     . القطاع وسيناء 

مكافحة تهريب السالح إلى    "عاموس جلعاد، ومسؤول رفيع المستوى في الشاباك، من أجل مناقشة قضية            
  .، مع رئيس االستخبارات المصرية، عمر سليمان، ومسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع"القطاع
في القاهرة، ستعقد   " الشاباك"يها جلعاد ومسؤول    إلى أنه إلى جانب المحادثات التي سيجر      " هآرتس"ولفتت  

لجنة االرتباط العسكرية المصريةـ اإلسرائيلية، اجتماعاً بعد حوالى أسبوعين سـيطلب خاللهـا ممثـل               
  .إسرائيل من المصريين أن يعززوا نشاطاتهم أكثر ضد عمليات تهريب السالح إلى القطاع

 األسابيع األخيرة في القطاع، توجد خالفات في الرأي بين          يشار إلى أنه على خلفية الهدوء الذي ساد في        
، بخصوص النشاطات المصرية ضد عمليـات تهريـب         "الشاباك"، وجهاز   "أمان"االستخبارات العسكرية   

السالح، حيث تعتقد األولى أن المصريين قد عززوا من نشاطهم، فيما يعتقد الثاني أنّه لم يحدث أي تغيير                  
  .ذي داللة في األمر

  6/8/2008ألخبار ا
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  ا من إثيوبيا  توقف هجرة الفالش"إسرائيل" .33
قررت الحكومة اإلسرائيلية وقف استقبال المهاجرين الفالشا من إثيوبيـا، وأمـرت الوكالـة              : يو بي آي  

 مهاجراً من الفالشا إلى مطار بـن غوريـون          65اليهودية بإغالق مكتبها في هذا البلد مع وصول آخر          
 ألفاً من الفالشا هاجروا إلى إسـرائيل فـي مـوجتين            80الم إسرائيلية أن نحو     وذكرت وسائل إع   .أمس

  .1991 و1984كبيرتين عامي 
وأثار قرار الحكومة اإلسرائيلية وقف هجرة الفالشا غضباً عارماً بين أوساط الفالشـا فـي إسـرائيل،                 

  .لة العبريةوخصوصاً أنه ال يزال بضعة آالف منهم في إثيوبيا يطالبون بالهجرة إلى الدو
  6/8/2008األخبار 

  
  برلمانية إسرائيلية تطالب بوقف االتصاالت مع سوريا والفلسطينيين .34

طالبت برلمانية اسرائيلية عن حزب الليكود اإلسرائيلي المعارض حكومـة إيهـود    : د ب أ -تل أبيب 
سـرائيلية الحاليـة    أولمرت بوقف االتصاالت السياسية مع سوريا والفلسطينيين باعتبار أن الحكومـة اإل           

 ".حكومة انتقالية"
ودعت النائب ليمور ليفنات وزيرة التربية والتعليم االسرائيلية السابقة في تـصريحات نقلتهـا اإلذاعـة                
اإلسرائيلية امس المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز إلى أن يطلب من أولمرت ووزرائـه وقـف                

 .ناالتصاالت السياسية مع سوريا والفلسطينيي
  6/8/2008الدستور 

 
   توقف تسليح جورجيا"إسرائيل" .35

ن في إسرائيل، أمس، أن الحكومة قررت وقف تصدير معدات عسكرية إلى            أعلن مسؤولون عسكريو  :أب
جورجيا، وذلك بعد اعتراض روسيا على التعاون الدفاعي بين تل أبيب وتبليسي، التي شهدت عالقاتهـا                

  . مع موسكو توتراً حاداً في الفترة األخيرة
الة إيجابية إلى روسيا، بغية حثهـا       وبحسب المسؤولين اإلسرائيليين، فإن هذا القرار يستهدف توجيه رس        

  . على عدم تزويد إيران بأنظمة عسكرية
  6/8/2008السفير 

 
  يطرح للبيع في مزاد علني في بريطانيا يهدد البريطانيين" ارغون"لعصابة  منشور أول .36

 سنة، كتبه ووزعه يهـود فـي        ٦١عمره  " منشور إرهابي "يطرح اليوم للبيع في مزاد علني في بريطانيا         
 حين كانت فلـسطين تحـت االنتـداب         ١٩٤٨طين قبل أشهر من تأسيس إسرائيل في منتصف أيار          فلس

 . البريطاني
االرهابية المتطرفة التي كان يتزعمها في أواخـر أربعينيـات القـرن            " أرغون"المنشور وزعته منظمة    

" نوبل للـسالم  " رئيسا لوزراء إسرائيل ونال جائزة       ١٩٧٧الماضي، مناحيم بيغن، الذي أصبح في العام        
 ". مغادرة أرض فلسطين قبل مواجهة الموت"بعد عامين، ويتضمن تهديداً للجنود البريطانيين، بـ

 
  6/8/2008 السفير 

  
  معرضة للهدم ضمن مخطط لتهويد المدينةالمحتلة المنازل في القدس مئات .37
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عالمية المقدسية اإلأن : زهير دولهعن مراسلها غزة  من 5/8/2008 اإلمارات اليومصحيفة  ذكرت
" 212\65"والباحثة في شؤون االستيطان منى القواسمي قالت إن إسرائيل أصدرت أخيراً قرار رقمه 

. يقضي بمصادرة األراضي وهدم المنازل في مدينة القدس المحتلة من دون الرجوع لمستندات قانونية
المحكمة اإلسرائيلية أصدرت "ان : عبر الهاتف" اإلمارات اليوم"وقالت القواسمي من القدس لصحيفة 

 منزالً في حي البستان في بلدة سلوان جنوب القدس، وأن 88 منزالً من أصل 47أخيراً قراراً بهدم 
الهدف من هذا اإلجراء بغرض السيطرة على بلدة سلوان التي تعتبر من أكبر األحياء التي تهدف 

حلوة الذي يعتبر نقطة تمركز لتجمعات إسرائيل لتهويدها والسيطرة عليها وكونها قريبة من وادي 
كما يوجد مخطط إلقامة حديقة للمستوطنين اإلسرائيليين على أنقاض منازل "، وأضافت "استيطانية

 ".الفلسطينيين في سلوان
موري، أن إسرائيل قامت    امن جهته، ذكر مدير مركز القدس للدراسات االقتصادية واالجتماعية، زياد الح          

شأة ومنزل تعود ملكيتها للفلسطينيين منذ مطلع العـام الجـاري، وأصـدرت آالف               من 80بهدم أكثر من    
 .  ألف منزل معرض للهدم في أي يوم150األوامر بحق هدم المنازل حيث أصبح أكثر من 

إسرائيل تفرض قيوداً صعبة على الفلسطينيين للحصول تراخيص البناء، كمـا           "وأشار الحاموري إلى أن     
وجود مخطط إسرائيلي منـذ فتـرة       "وأشار إلى    ،" ألف دوالر  30 باهظة تصل إلى     أن ذلك يكلفهم مبالغ   

سور باهر، العيسوية كفر عقب،     : للسيطرة على عدة مناطق في القدس وإخراج سكانها بشكل كامل وهي          
إن اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل تهدف إلى تهويد القدس والقضاء           "موري،  اقال الح  و ."عناتا، وأنطوبا 

ى الوجود الفلسطيني فيها، ووصوله إلى أدنى النسب المئوية، حيث يبلغ عدد الفلسطينيين في القـدس                عل
 ألف مستوطن، في حين ال يوجد أي عربـي          190 ألف مقابل    250الشرقية في الوقت الحالي ما يقارب       

 ."في القدس الغربية التي تعتبر ضمن سيطرة إسرائيل الكاملة
 ألف فلسطيني خارج الجدار، ويحملون الهوية       120نصري عزل ما يقارب     إن جدار الفصل الع   "وأضاف  

 "المقدسية، وأصبحت أمالكهم ضمن حكم الغائبين، وهذا دفع االحتالل للسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم
رئيس مجلس األوقاف أن : عمان من عبد الجبار ابو غربيةعن مراسلها  6/8/2008عكاظ  وجاء في

س المحتلة عبد العظيم سلهب حذر من أن جدار الفصل العنصري سيمزق المدينة اإلسالمية في القد
. المقدسة وسيخرج مناطق شاسعة من ضواحيها ذات الكثافة السكانية العالية ويفصلها عن القدس المحتلة

 ألف مقدسي، من المدينة عبر سياسة 100وبين أن سلطات االحتالل عمدت إلى إخراج أكثر من 
رة طاولت منع تراخيص البناء ومصادرة األراضي وهدم المنازل وإعاقة النمو السكاني احتاللية قاه

كما ان هناك . الطبيعي، وهم اليوم يقيمون في المناطق المجاورة خارج الجدار ومهددون بسحب الهويات
  . ألف منزل في المدينة المقدسة15مخططا إسرائيليا لهدم حوالي 

  
   واالسيرات صعبة والوضع قابل لالنفجارأوضاع االسرى" : حريات مركز" .38

حلمي األعرج من انفجار < حريات<حذر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية : رام اهللا
األوضاع داخل السجون والمعتقالت االسرائيلية، نتيجة لألوضاع االعتقالية الصعبة التي يعيشها ما يزيد 

راءات األستفزازية التي تنتهجها ادارات السجون بحقهم والتي عن عشرة آالف اسير واسيرة وبسبب األج
فرض اللباس البرتقالي على االسرى وأعاقة امتحانات الثانوية العامة وحرمان عدد من االسرى : منها 

من تقديمها، األهمال الطبي والمماطلة في تقديم العالج واجراء العمليات الجراحية لمن يلزم، التفتيشات 
مهينة، العقوبات الجماعية والفردية وفرض الغرامات المالية على األسرى ألتفه األسباب الليلية ال

ومواصلة عزل العديد من االسرى في زنازين انفرادية ضيقة، التنقالت المتكررة بين السجون والنقل 
خلق المشاكل التعسفي لقيادات وكوادر الحركة االسيرة وسوء المعاملة أثناء النقل بالبوسطة، والتعمد في 
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... بهدف سحب بعض األنجازات التي حققها االسرى عبر سلسلة طويلة من النضاالت والتضحيات
 .وغيرها من السياسات التصعيدية والقمعية

 6/8/2008الحياة الجديدة 
  

  وسط انتهاكات خطيرة  طفال فلسطينيا خالل الشهر الماضي68 تعتقل "إسرائيل" .39
ر دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصـر  اكد مدي :رام اهللا ـ وليد عوض 

دون الثامنة عشرة من    ( طفال   68فروانة أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر تموز الماضي           
وأوضـح فروانـة أن     .  مواطنا تم اعتقالهم الشهر الماضـي      468 مواطنات ضمن    6اضافة لـ   ) العمر

ت من االجتياحات والمداهمات الليلية للبيوت وما يصاحبها من إرهاب وتهديد وقمع            سلطات االحتالل كثف  
وتفتيش، إضافة إلى تحويل الحواجز العسكرية الكثيفة المنتشرة على مداخل مـدن ومخيمـات الـضفة                

.  مواطنـا  140الغربية إلى مصائد لالعتقال، وكان لمدينة نابلس الحصة األكبر حيث اعتقل منها نحـو               
فروانة أن االعتقاالت طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني من شيوخ وأطفال ونساء، بيـنهم          واكد  

وعلى نفس الصعيد كشفت لجنة المحاماة فـي اسـرائيل عـن            . طلبة وتجار وأعضاء في مجالس بلدية     
 آالف طفـل    6تعرض االطفال الفلسطينيين االسرى النتهاكات في سجون االحتالل، ومـشيرة الـى أن              

منهم للتنكيل، ناهيك عن انتهاك حقوقهم وغياب       ' 95، تعرض أكثر من     2000لسطيني اعتقلوا منذ عام     ف
  .كل الوسائل لمساعدتهم في معالجة قضاياهم وإعادة تأهيلهم

  6/8/2008القدس العربي 
  

  من الوصول إلى غزة" سفينة الحرية"بمنع " إسرائيل"رفض فلسطيني لتهديدات  .40
 رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إنه ال يحق إلسرائيل اعتراض سـفينة             قال جمال الخضري   :غزة

 على اعتبار أنها تتحرك عبر المياه اإلقليمية الفلسطينية، معتبراً أن قدوم السفينة يأتي في اطـار                 "الحرية"
 "وسطالشرق اال "وأشار الخضري في تصريح مكتوب تلقت       . ،الهادفة الى كسر الحصار   "المقاومة المدنية "

واعتبر الخضري أن فرض الحصار علـى       .  دولة 20 تقل نشطاء من     "الحرية"نسخة منه الى أن سفينة      
الشعب الفلسطيني يعتبر مخالفة صريحة للقوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت حمايـة               

يين الذين يتواجدون   ويفترض حسب اسامة قشوع الناطق باسم المتضامنين الدول       . المدنين في زمن الحرب   
وقال قشوع إن ستة من النواب األوروبيـين        . على ظهر السفينة ان تكون السفينة قد وصلت الى قبرص         

واشار الى أن السفينة ستضم شقيقة زوجة مبعـوث اللجنـة           . سينضمون للرحلة قبل تحركها من قبرص     
ين سيستقبلون السفينة في عرض     وأكد الخضري أن الفلسطيني   . الرباعية لمنطقة الشرق االوسط توني بلير     

جنـدلمان  " اإلسرائيلية" وكان الخضري يرد على المتحدث باسم الخارجية         .البحر على متن ثمانية قوارب    
  .، إلى قطاع غزة عبر البحر"سفينة الحرية" لن تسمح بمرور تهالذي هدد بأن حكوم

 6/8/2008الشرق األوسط 
  

  فتح تتقدم على هنية وحماسشعبية عباس و: عبر الهاتف   للرأياستطالع .41
أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني أعلنت نتائجه امس ارتفاع معدل شـعبية رئـيس              :  د ب أ   -غزة  

 ممـن   68%وعبر   .السلطة محمود عباس في مقابل شعبية رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية           
 32%ارات عن ثقتهم بعبـاس ، مقابـل         شاركوا في االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستش        

 من الفلسطينيين عن تأييدهم للحوار بين فتح وحماس بدون شـروط ،             77%وأعرب غالبية    .يثقون بهنية 
 .يعارضون عقد أي حوار% 11يؤيدون الحوار لكن بشروط ، و% 12و
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با إلى جنب مـع      من الفلسطينيين عن تأييدهم لحل الدولتين ، وإقامة دولة فلسطينية تعيش جن            64%وعبر  
 .مع دولة واحدة يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود مع بعضهم البعض% 46إسرائيل ، و

 ممن سئلوا رأيهم يفضلون إستراتيجية حركة فتح لتحقيق المـصالح           74%وأظهر االستطالع أن غالبية     
 . مع استراتيجية حركة حماس26%الفلسطينية العليا ، مقارنة مع 

 من المواطنين يعتقدون أن حركة فتح معنية أكثر بالحوار مع حركة حماس ،              42%ئج أن   وأظهرت النتا 
يرون أن الحركتين مع الحوار بنفس      % 17 يعتقدون أن حركة حماس معنية أكثر بالحوار و        19%مقابل  

 .أن كال الحركتين ال ترغبان بالحوار% 22الدرجة و
 36%حقيقها قبل البدء بـالحوار ، فقـد طالـب            من الفلسطينيين ت   12%أما حول الشروط الذي يرغب      

دعوا حماس للتراجع عن سيطرتها العسكرية على القطـاع ،          % 28بالعودة إلى حكومة وحدة وطنية ، و      
 .كانوا مع إجراء انتخابات مبكرة% 11و

م  من الفلسطينيين ، يؤيدون توقيع اتفاقية سـال       69%وفيما يخص السالم مع إسرائيل ، أفادت النتائج بأن          
 %.31مع إسرائيل ، مقابل معارضة 

، بالمقارنة مع نتائج استطالع الـشرق األدنـى         % 4وتوضح النتائج تراجع تأييد العملية السلمية بنسبة        
 حركة  63% ، فيما طالب     73%حزيران الماضي ، عندما كانت النسبة تشير إلى          لالستشارات في شهر  

 .ن الوجودحماس تغيير موقفها الداعي إلى إزالة إسرائيل ع
  6/8/2008الدستور 

  
   أشهر إضافية6 إغالق المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس تمديد .42

أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر أمراً بتمديد إغالق  :القدس ــ عبد الرؤوف أرناؤوط
 اشهر 6ة التجارية لمدة المؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس، وعلى رأسها بيت الشرق، والغرف

على نصه، كال من مؤسسة بيت الشرق، " األيام"اضافية، وتضمن قرار تمديد االغالق، الذي حصلت 
 الغرفة التجارية في القدس، المجلس األعلى للسياحة العربية، مركز -ودوائر وفروع هذه المؤسسة 

االجتماعية، فيما استثنى من بناية بيت األبحاث الفلسطينية، نادي األسير الفلسطيني ومكتب األبحاث 
  ).أنيرا(الشرق الشقة السكنية المستخدمة من قبل طاهر الحسيني وعائلته ومؤسسة 

 6/8/2008األيام الفلسطينية 
  

  المحكمة العليا اإلسرائيلية أرجأت النظر بتحويل مقبرة إسالمية لحظيرة أبقار: عكا .43
بوقف تحويل مقابر عربية مهجورة قرب مدينة عكا إلى حظيرة          أرجأت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا      

جاء اإلرجاء بعد أن قدمت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية التماسا لدى المحكمـة              . لألبقار
العليا لوقف أعمال التجريف التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مقبرة قرب البروة المهجورة               

 الجزيرة في القدس إليـاس كـرام إلـى أن            مراسل وأشار. قامة حظائر لألبقار عليها   شرقي عكا بهدف إ   
مجرد وصول مثل هذه القضايا للقضاء يسهم في الحد من االنتهاكات اإلسرائيلية وتجميد بعض المشاريع               

وقد نظمت مؤسسة األقصى اعتصاما أمام المحكمة بالقدس الغربيـة شـارك فيـه               .إلى حين البت فيها   
ات من أهالي القرية احتجاجا على انتهاك حرمة المقابر واالعتداء علـى المقدسـات اإلسـالمية                العشر

  .والمسيحية فيها
 5/8/2008الجزيرة نت 

  
  عدد من الفلسطينيين العالقين بين العراق وسورية سينقلون إلى أيسلندا والسويد .44
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 الجئاً فلسطينياً عالقين منذ أكثر      20ن  أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين، أنها ستنقل أكثر م        : جنيف
وقال دانييل أندرس، ممثل المفوضية في العـراق،         .من عامين على الحدود العراقية السورية إلى أيسلندا       

إن المجموعة تضم بعض الفئات األكثر ضعفاً من النساء واألطفـال، والـذين يعتبـر إعـادة                 "الثالثاء،  
 فلـسطيني   2300وقالت مفوضية الالجئين إن نحو       .، على حد تأكيده   "متوطينهم الخيار الوحيد بالنسبة له    

يعيشون في ظروف معيشية صعبة في مخيمين على الحدود العراقية ـ السورية، غيـر قـادرين علـى     
تعاني بسبب مئات اآلالف من الالجئـين العـراقيين         "عبور الحدود إلى سورية التي قالت المفوضية إنها         

 شخص، بينما يأوي مخيم التنف نحـو        1400ويأوي مخيم الوليد نحو      .ين من العراق  الفار" والفلسطينيين
  . منهم إلى السويد قريبا155ً شخص، ومن المتوقع أن ينقل نحو 900

 5/8/2008 قدس برس
  

  نسبة الطالق في فلسطين هي األقل على المستوى العالمي:  التميميالشيخ .45
ضاة فلسطين، بين أنشطة الدائرة خالل النصف األول من         كشف تقرير صدر عن دائرة قاضي ق      : رام اهللا 

 عقد زواج، فيما بلغت حاالت   15642 الجاري، أن المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وثقت          2008عام  
وأوضح الشيخ التميمي، في بيان صحفي صدر عن الدائرة          . حالة 1693الطالق التي وثقتها تلك المحاكم      

نسبة الطالق التي سجلت خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري، بلغـت             ، أن   )5/8(اليوم الثالثاء   
كما كشف التميمي، أن نسبة الزواج ألكثر       ". األقل في العالم  " في المائة، ووصف تلك النسبة بأنها        10.82

ل من حاالت الزواج، معتبرا أن تلك النسبة أيضا تعتبر من األقل بين الـدو               في المائة  5.11مرة، شكلت   
 .العربية

  5/8/2008 قدس برس
  

   معاق في فلسطين109035:  العام للمعاقيناالتحاد .46
 109035قال االتحاد العام للمعاقين في فلسطين أن عدد المعاقين بلغ حـوالي       : نجالء عبد ربه من غزة      

ة وأن إجمالي حاالت اإلعاقة الدماغي    .  في الضفة الغربية   39890 في قطاع غزة، و    69145معاقا، منهم   
 ألف حالة تأتي بسبب الممارسات اإلسرائيلية في انتفاضـة األقـصى علـى رأس               45تصل إلى حوالي    

ويليها حوادث السيارات، وحوادث المنازل، وارتفاع ضغط الدم، والجلطـة          . منها% 25مسبباتها بنسبة   
دد المعاقين  وبين تقرير صادر عن اإلغاثة الطبية، أن ع       . الدماغية، وتصلب الشرايين، ومرض الزهايمر    

حـسب اإلحـصائيات    % 4.5 ألف معاق، وأن نسبة اإلعاقة بلغت        70في محافظات قطاع غزة زاد عن       
% 2التقريبية لمؤسسات التأهيل، معتبراً أن شمالي قطاع غزة أكبر نسبة تعاني من اإلعاقة، حيث بلغت                

وبلغ عـدد األشـخاص      ألف نسمة،    250في محافظة شمال قطاع غزة، من إجمالي السكان العام البالغ           
 أشخاصا معاقين حسب تصنيف منظمـة الـصحة         5207 هو   2008المعاقين حتى نهاية شهر يونيو عام       

  .العالمية
  6/8/2008موقع ايالف 

  
  تحرج األردن برفضها تحرير أسراه " إسرائيل" .47

هم فـي األردن    طلباً أردنياً باإلفراج عن أربعة معتقلين كانوا نقلوا الستكمال محكوميات         " إسرائيل"رفضت  
قبل نحو عام، رافضةً تحرير معتقلين أردنيين آخرين في السجون االسرائيلية، بدعوى أنـه لـم تتـوفر                  

، أمس، إلى أن المدير العام لـوزارة الخارجيـة          "هآرتس"وأشارت صحيفة   . الظروف المالئمة لذلك بعد   
ي صالح البشير، المدير العام في      اإلسرائيلية اهرون ابراموبيتش بحث المسألة مع وزير الخارجية األردن        
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الوزارة عمر الرفاعي ورئيس ديوان الملك باسم عوض اهللا، خالل زيارة قام بهـا إلـى األردن األحـد                   
ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوسع األردن تحرير األسرى األربعة من سجنه، وتحريـر                .  الماضي

الصفقة "رى مع حزب اهللا، أجاب ابراموبيتش أن        أسراه من السجون اإلسرائيلية، عقب صفقة تحرير األس       
لن توافق على تحرير السجناء من السجن األردني إال         " إسرائيل"مع حزب اهللا ال تؤثر على المسألة، وأن         

  ".شاليت) جلعاد(في حالة تحرير سجناء إلى السلطة الفلسطينية أو في إطار صفقة 
  6/8/2008السفير 

  
  ل في جنوب لبنان لحماية طياريها من األسر واليونيفيل ينفيتَُجنِّد اليونيفي" إسرائيل" .48

طلبت من اليونيفيل " إسرائيل"من مصادر دبلوماسية غربية في األمم المتحدة أن " األخبار"علمت 
إجراءات عملية تقوم بها لمنع وقوع طاقم أي طائرة حربية إسرائيلية قد ينجح حزب اهللا في إسقاطها، في 

كرت المصادر أن االتصاالت أفضت إلى إصدار قائد اليونيفيل قراراً يلبي الرغبة وذ. أيدي مقاتليه
في حال تعرض طائرة عسكرية إسرائيلية للسقوط داخل مناطق النفوذ، يجب : "اإلسرائيلية، جاء فيه

الوصول إلى قائد الطائرة بأسرع وقت ممكن وقبل وصول أي جهة إليه والعمل على إنقاذه وإيصاله إلى 
وفي حال وقوع قائد الطائرة بأيدي مسلّحين، يجب العمل على إنقاذه أيضاً . قرب نقطة لقوات الطوارئأ

إذا وقع قائد الطائرة بأيدي قوات الجيش : وعدم تركه بأيديهم، ويجب عدم التدخل في حالة واحدة
ال يمثل بدقة كيفية " التقرير وأصدر المكتب اإلعالمي لليونيفيل بياناً نفى فيه الخبر، لكنه قال إن". اللبناني

  ". عمل اليونيفيل
رون بن يشاي أن المجلس الوزراي " يديعوت أحرونوت"في هذه األثناء نقل معلق الشؤون األمنية في 

المصغر للشؤون األمنية الذي سينعقد اليوم األربعاء، سيناقش طويالً موضوع تسلح حزب اهللا، ويتوقع 
االستخبارية صورة غير مشجعة عن الوضع لكون حزب اهللا نجح خالل أن يقدم قادة األجهزة األمنية 

األشهر األخيرة، بحسب يشاي، في إقامة منظومة عسكرية شمالي نهر الليطاني وجنوبيه، وهي اآلن 
ووسطها بالقذائف الصاروخية والصواريخ، وفي الوقت " إسرائيل"مبنية وجاهزة بقدر كبير إلمطار شمال 

رية التابعة للجيش اإلسرائيلي، التي قد تدخل الى لبنان لشل منظومة حزب اهللا ذاته صد القوات الب
  .القتالية

  6/8/2008-5األخبار 
  

 بين فتح وحماس الجامعة العربية تجري اتصاالت لوقف العنف .49
أكد مسؤول في الجامعة العربية أن الجامعة تجري حاليا اتصاالت مع الدول :  مراد فتحي–القاهرة 

وقال السفير محمد صبيح . لقيادات الفلسطينية من أجل وقف العنف الحالي بين فتح وحماسالعربية وا
إن الوضع : األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية في تصريحات صحفية، أمس

الفلسطيني مقلق ومزعج للغاية، مطالبا بضرورة العودة للحوار والتصدي للعنف ضد الشعب الفلسطيني 
 وأضاف أن الرأي العام يلقي باللوم اآلن على . تكون اللغة السائدة بين فتح وحماس هي لغة السالحوأال

القيادات الفلسطينية نفسها وليس على االحتالل، مؤكدا أن ذلك النزاع بين فتح وحماس ستكون له 
لك سوى االتصاالت  وأشار صبيح إلى أن الجامعة العربية ال تم.تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية

والتعاون والتنسيق مع الدول العربية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك وعى لدى المواطنين حتى 
   .يحققوا الوحدة الوطنية للجميع

  6/8/2008الشرق القطرية 
  

 مصر تنفي مطالبها بإجراء تحقيقات في أحداث األراضي الفلسطينية .50
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ية مصرية أن تكون مصر قد اقترحت أو طلبت إجراء نفت مصادر دبلوماس:  أحمد ربيع-القاهرة 
كما . تحقيقات في األحداث التي تفجرت داخل األراضي الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين

نفت المصادر أن تكون مصر قد اقترحت إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة لإلشراف والمساعدة في 
االقتراح ليس جديدا وأنه سبق تداوله ومناقشته خالل اجتماعات تهدئة األوضاع، فيما اعتبرت أن هذا 

 وقالت المصادر المصرية .سابقة داخل أروقة الجامعة العربية من جانب وزراء الخارجية العرب
المسؤولة أن اإلشراف على تسيير األمور واألوضاع في األراضي الفلسطينية شأن فلسطيني بحت، فيما 

 وصلت إليه األمور من تدهور داخل األراضي الفلسطينية اعتبرتها تنذر جددت رفض مصر وقلقها مما
وكشفت عن رسالة شديدة الغضب أرسلت من . بعواقب خطيرة أكثر سوءا مما شهدته األيام الماضية

جانب مصر إلى مختلف القيادات الفلسطينية المعنية تعكس استياء مصر ورفضها هذا األسلوب، فيما 
ولية الكاملة، ودعت إلى الوقف الفوري لكل الممارسات غير المسؤولة، والعمل حملت الطرفين المسؤ

 وفي سياق متصل أبدت مصر غضبا شديدا من .على االحتكام إلى الحوار لتسوية أية خالفات قائمة
ممارسات حركة حماس داخل قطاع غزة ضد عناصر من حركة فتح، والتي اعتبرتها تسهم بالمزيد من 

ألجواء وتعطيل الجهود المبذولة من أجل الترتيب لعقد حوار إلعادة بناء الوضع الداخلي توتير وتعكير ا
  .الفلسطيني، وأنه ال يوجد أي مبرر لها

  6/8/2008الشرق القطرية 
  

  عليها استغالل الوساطة إلنجاز صفقة األسرى:  مصرية تحمل على حماسمصادر .51
 المصرية الوزير عمر سليمان، أمس، مسؤول ملف استقبل رئيس المخابرات:  جيهان الحسيني-القاهرة 

األسرى اإلسرائيلي عوفر ديكل الذي قاد وفداً للبحث في كيفية دفع صفقة تبادل األسرى مع حركة 
وقالت مصادر مصرية موثوقة، إن المحادثات لم تتقدم بسبب تمسك الجانبين اإلسرائيلي . حماس

 أسيراً 71ال توافق حتى اآلن على إطالق سراح سوى " ئيلإسرا"وأشارت إلى أن . والفلسطيني بموقفيهما
وهناك .  اسماً، بداعي أن هؤالء األسرى ملطخة أياديهم بالدم اليهودي450من الئحة حماس التي تضم 

ولفتت إلى أنها لمست حرصاً إسرائيلياً على سرعة إبرام . مخاوف من عودتهم إلى نشاطهم بعد إطالقهم
 عن الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد شاليت، مع تأكيدات على أنهم الصفقة من أجل اإلفراج

  . لن يقدموا تنازالت مجانية أو يدفعوا ثمناً باهظاً لهذه الصفقة) اإلسرائيليون(
ودعت المصادر المصرية حركة حماس إلى االحتذاء بما قام به حزب اهللا في لبنان من محادثات غير 

كيف : "وتساءلت مستنكرة.  من أجل تحقيق هدفها، وهو اإلفراج عن األسرىمباشرة مع اإلسرائيليين
سيحدث تقدم في هذا الملف من دون البدء في مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، خصوصاً أن كل 

وطالبت حماس بتحكيم العقل واتخاذ قرار غير ". طرف يتمسك بمواقفه ويرفض التزحزح والتحرك عنها
يليين في صفقة تبادل األسرى التي تقودها مصر إذا كانت تريد حقاً إطالق سراح مباشر مع اإلسرائ

واستبعدت حدوث انفراجة في هذا الملف من دون هذه االتصاالت . أسراها من المعتقالت اإلسرائيلية
. وشددت المصادر على أن مصر حريصة على إنجاح هذه الصفقة". إسرائيل"غير المباشرة بين حماس و

، "يجب على حماس أن تستغل الدور المصري النزيه والوساطة التي نقوم بها في تحقيق أهدافه": وقالت
  ".أهمية عامل الثقة في هذا األمر"مشددة على 

  6/8/2008الحياة 
  

  "إسرائيل"اً من فتح إلى الضفة الغربية عبر فلسطيني180مصر سعت لعبور : مصادر .52
 اتصلت باإلسرائيليين وبوزير الدفاع اإلسرائيلي كشفت مصادر مصرية موثوقة، أن مصر هي التي

من " إسرائيل" فلسطينياً من كوادر حركة فتح إلى الضفة الغربية عبر 180إيهود باراك للسماح بعبور 
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أجل إنهاء هذه األزمة، الفتة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يسعى إلى تأمين سالمة 
وأشارت إلى أن مصر تدخلت لدى حماس لإلفراج عن القيادي في . وصول هؤالء إلى الضفة الغربية

وانتقدت المصادر سلوك حماس في غزة . حركة فتح الذي اعتقلته سلطات حماس في غزة زكريا اآلغا
تحت ذريعة البحث عمن وراء التفجيرات التي جرت أخيراً، معتبرة أنها ساهمت في تكريس االنقسام 

  .الوطني
  6/8/2008الحياة 

 
   مصري مع السعودية واليمن والجامعة إلطالق الحوار الفلسطيني الشاملنسيقت .53

 13تسارعت الجهود المصرية من أجل التحضير لمؤتمر المصالحة الفلسطينية الشاملة بحضور : القاهرة
فصيال وجهت القاهرة لهم الدعوات تتقدمهم حركتا فتح وحماس، ووسعت القاهرة دائرة االتصاالت مع 

اإلقليمية من أجل التحضير الجيد للمؤتمر وتوفير فرص النجاح حيث جرت اتصاالت مع كل األطراف 
من السعودية واليمن للبناء على اتفاق مكة والمبادرة اليمنية، كما تنسق مصر مع األمين العام للجامعة 

 وقالت مصادر مصرية مسؤولة إن الغرض من دخول الجامعة. العربية عمرو موسى في هذا الصدد
وحول . العربية على خط الجهد التصالحي هو وضع المؤتمر المقبل للحوار تحت رعاية عربية كاملة

وجود أصابع خارجية إقليمية وراء تحريك االقتتال في قطاع غزة قالت المصادر إن هناك أطرافا إقليمية 
اضي الفلسطينية المحتلة لها مصالح، وال نريد الدخول في ذلك اآلن، ألن في النهاية من يتقاتلون في األر

ولفتت . هم فلسطينيون، وإن وقف التدهور والعمل لصالح قضيتهم هو مسؤولياتهم بالدرجة األولى
المصادر أيضا إلى أنه إذا كانت إيران هي المقصودة باألصابع الخارجية فإنه من المالحظ أيضا أنه 

وشددت على أن . قتتال الفلسطيني الداخليبأزمات داخلية وبانتخابات يندلع اال" إسرائيل"عندما تنشغل 
تطورات األمور في القطاع على النحو المخزي الذي رآه العالم يشكل وصمة عار تتطلب من األشقاء 

بااللتزام باتفاق التهدئة وبسرعة " إسرائيل"وفي الوقت ذاته طالبت القاهرة . الفلسطينيين وقفة مع النفس
" إسرائيل"ن الصعب أن نطالب الجانب الفلسطيني بااللتزام إذا لم تف م: "تشغيل المعابر، وقالت المصادر

إن القاهرة في انتظار ردود سريعة من الفصائل الفلسطينية : "وقالت المصادر". بتعهداتها والتزاماتها
  ".حول أفكار طرحتها لتحقيق المصالحة لبلورة كل عناصر الورقة المطروحة للحوار المزمع
  6/8/2008 الخليج اإلماراتية

  
  من استمرار االقتتال الفلسطينييحذر حزب التجمع الوطني التقدمي المصري  .54

ودعا التجمع كل القوى . حذر حزب التجمع الوطني التقدمي المصري من استمرار االقتتال الفلسطيني
وشهوة السياسية والوطنية في العالم العربي إلى الضغط على الفصائل الفلسطينية إلنهاء صراع القبائل 

رفعت السعيد رئيس الحزب، إن القضية الفلسطينية لم تتعرض في تاريخها لمثل هذا .وقال د. السلطة
الوضع المأساوي حيث االقتتال المستمر داخل الصف الفلسطيني وتعميق حالة العداء إلى درجة وصفها 

  .السعيد بأنها تهدد بالقطيعة النهائية بما يقضي على المصلحة الوطنية
  6/8/2008ج اإلماراتية الخلي

 
   تضبط شحنتين للمخدرات وتعتقل مهربا في نفق برفحمصر .55

تمكنت أجهزة األمن المصرية، أمس، من ضبط شحنتين من المخدرات على :  يسري محمد-رفح 
، وضبط مهرب مصري داخل نفق على حدود غزة وعثر معه على سلع ووقود "إسرائيل"الحدود مع 

  . تم العثور عليهاداخل ثماني فتحات ألنفاق
  6/8/2008الشرق األوسط 
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  رضا سفيراً جديدا لمصر في تل أبيبياسر .56

تلقت وزارة الخارجية المصرية موافقة الحكومة اإلسرائيلية على ترشيح السفير ياسر رضا : القاهرة
ومن المنتظر أن يمارس رضا مهام عمله في مطلع . سفيراً لمصر لدى اسرائيل خلفاً لمحمد عاصم

  .ايلول المقبل/ تمبرسب
  6/8/2008الشرق األوسط 

  
   طالب فلسطينيين من غزة4واشنطن تلغي تأشيرات دخول  .57

 مسؤول في هقال ما :محمد علي صالح عن مراسلها واشنطن من 6/8/2008 الشرق األوسط نقلت
ل للواليات  وراء قرارها إلغاء تأشيرات دخو"أسباباً امنية" ان "الشرق االوسط"الخارجية األميركية لـ

  . "فولبرايت"المتحدة كانت منحت ألربعة طالب فلسطينيين للدراسة حسب برنامج 
أن مسؤوال في القنـصلية     : غزة عن رويترز ود ب أ     ,  من القدس المحتلة   6/8/2008الدستور  وأضافت  

 الغـاء   اكتشفنا معلومات جديدة قادتنا الى    "االميركية في القدس قال دون ان يكشف عن طبيعة المعلومات           
  ". تلك التأشيرات بعد تفكير متعقل

وكان الطلبة الفلسطينيون الثالثة قد حصلوا على تأشيرات دخول بعد ان استجوبهم مـسؤولو القنـصلية                
الحدودي بين غزة واسـرائيل الـشهر       ) اريز(االميركية وأخذوا بصمات اصابعهم عند معبر بيت حانون       

أن فلسطينيا اخر كان يعتزم الدراسة في الواليات المتحدة         وصرح مسؤول القنصلية االميركية ب    . الماضي
وقال المسؤول ان االربعة يمكنهم التقـدم       . في اطار برنامج مختلف ألغيت تأشيرة الدخول التي منحت له         

  . بطلبات جديدة في وقت الحق
أشـيرة  ونددت مؤسسات أهلية للدفاع عن حقوق الطلبة الفلسطينيين بقرار الحكومة األميركيـة سـحب ت              

السفر الممنوحة مسبقا لعدد من طلبة قطاع غزة الحاصلين على منح دراسية للدراسـة فـي الجامعـات                  
في بيـان صـحفي     " حملة دعوا الفلسطينيين يدرسون   "و" لجنة الطلبة العالقين  "وقالت كل من    . األميركية
ي كفلت حق اإلنـسان فـي       إن القرار األميركي يمثل انتهاكا لكل األعراف والمواثيق الدولية الت         "مشترك  
يعتبـر تـساوقا مـع      "سحب تأشيرة السفر الخاصة بهؤالء الطلبـة بالتحديـد          "واعتبر البيان أن    ". التعلم

ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ، خاصة وأن منع الطلبة جاء بعد ما قيل إنه معلومات مقدمة من األجهزة                 
ه ليس لهم أية أنشطة سياسية وهم بعيـدون كـل           األمنية لالحتالل ، في حين أن الطلبة يعرف الجميع أن         

 ".البعد عن العمل الحزبي أو السياسي
 

  ناشد الجامعة العربية والدول اإلسالمية بالتدخل لوقف االقتتال الفلسطينيرابطة البرلمانيين ت .58
هم فـي   أدان البرلمانيون اللبنانيون األعضاء في رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين، خالل اجتماع           

التصريحات الصادرة عن   "مركزها الرئيسي في بيروت، برئاسة أمين السر النائب السابق عبداهللا قصير،            
والمقاومـة  . السفيرة األميركية في لبنان ميشيل سيسون، والتي وصفت فيهـا سـمير القنطـار بالقاتـل     

 سيسون غيـر مرغـوب       الحكومة اللبنانية بوضع حد لمثل هذا التصرف عبر اعتبار         وطالبوا. باإلرهاب
أبدى المجتمعون قلقهم إزاء حملة االعتقاالت المتبادلة بين االخوة فـي الـداخل الفلـسطيني،               كما  . "بها

مناشدين . العدو الصهيوني . مشددين على ضرورة رص الصفوف وتوحيد السالح ضد عدو األمة األوحد          
وأبدت دعمها لكل من يحاول كسر      . "تقاتلالجامعة العربية والدول اإلسالمية بالتدخل السريع لوقف هذا ال        

وناشدت جميـع األفـراد والمنظمـات اإلنـسانية         .الحصار الظالم المفروض على أبناء غزة منذ أشهر       
  والحقوقية المساهمة مع اللجنة العربية لكسر الحصار 

  6/8/2008السفير 
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  سيناريوهات التسوية في مرحلة ما بعد أولمرت .59

  طارق محمد زغموت. د
قدير رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود أولمرت أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست ،بأن نهاية              أثار ت 

العام الحالي لن تشهد تحقيق أي تسوية دائمة، وفق ما ُأقر ووعد به في  أنابوليس ،وأن هذا الهدف غيـر      
التفاوضية ،وذلك في   ،عدة تساؤالت صعبة حول واقع ومصير العملية السياسية و          ) 29/7هآرتس  (واقعي

  .ضوء ما تشهده مؤخراً الساحة الداخلية من تطورات في كل من الكيان اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية
التوصل في هذا الوقت من تغير الحكومات إلى        " فعلى الصعيد اإلسرائيلي جاء تحذير شاؤول موفاز من         

،لتأكيد ما تعانيه هذه العملية      )30/7هآرتس  (" اتفاقات في مسائل جوهرية في المفاوضات مع الفلسطينيين       
من حالة تخبط ،ال يمكن اعتبارها آنية أو طارئة تفرضها المرحلة االنتقاليـة التـي تمـر بهـا الدولـة                     
اإلسرائيلية ،فالتغير المرتقب في الساحة السياسية الداخلية اإلسرائيلية، ومهما كانت نتائجه، ال يبشر بأي              

مفاوضات، كونه في أفضل أحواله ،والمتمثل بنجاح خليفة أولمرت في تـشكيل            مستقبل قد يتمخض عن ال    
حكومة جديدة، ستحاصره الصفقات االئتالفية والمتمثلة بمغازلة األحزاب الدينية المتطرفـة، كـضريبة             
تفرضها متطلبات  بلورة هذا االئتالف، مما سيلقي بظالله على هذا الملف،فكيف هو الحال ،إذا مـا تـم                   

  موعد االنتخابات و صعد اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم ؟تقريب 
وأما فلسطينياً فإن المحافل اإلسرائيلية ترى في تواصل ترسيخ سيطرة حماس وتثبيت حكمها في قطـاع                
غزة، بموازاة تراجع فتح وانطوائها في الضفة الغربية والمتزامن مع قرب انتهاء الوالية الدستورية ألبي               

ازن في رئاسة السلطة، بمثابة واقع يستحيل معه إحراز أي تقدم نحو التسوية الدائمة، وهذا ما أشار إليه                  م
رئيس مركز دايان لدراسات الشرق األوسط أيال زيسر، عندما عمم ما شهده قطاع غزة مـؤخرا علـى                  

ذا الضعف يمنعهـا    كشفت األحداث األخيرة في غزة مرة أخرى ضعف فتح، ه         :" الحالة الفلسطينية بقوله  
، هذا االتفاق الذي يتطلع إليه رئيس الوزراء أيهود أولمرت          )إسرائيل(من الوصول إلى اتفاق حقيقي مع       

  ).3/8إسرائيل اليوم"(في األسابيع القليلة المتبقية له من واليته
  :هذه العوامل مجتمعة تضع عملية التسوية في مرحلة ما بعد أولمرت أمام االحتماالت التالية

االحتمال األول يتمثل بأن تعود هذه العملية إلى ما كانت تعانيه من حالة جمود، وذلك باتخـاذ الجانـب                   
، )بغيـاب الـشريك     (اإلسرائيلي المعادلة السياسية الفلسطينية كذريعة للعودة إلى المربع األول والمتمثل           

بداية عهده، وبالتالي العودة إلـى      والذي ابتدعه أيهود باراك وتبناه من بعده أريئيل شارون وأولمرت في            
الخطوات آحادية الجانب، والتي انتخب على أساسها كديما، إال أن هذا االحتمال بعيد جـداً،لوجود عـدة                 
نقاط ضعف تحول دون ترجيحه ،من أهمها نتائج االنسحاب من قطاع غزة والخشية من تكرار السيناريو                

لدولية نتيجة لقرب رحيـل اإلدارة األمريكيـة الحاليـة          في الضفة الغربية،وأيضا تغير خطوط السياسة ا      
  .اإلسرائيلي _وتنامي دور وتأثير األوروبيين  في العملية السياسية والصراع الفلسطيني

،ولكن هذه المرة على المسار الفلسطيني،حيث يقوم       )وديعة رابين (أما االحتمال الثاني فهو تكرار سيناريو       
 واليته لعقد تفاهمات مع رئيس السلطة أبو مازن حول األمـور التـي              أولمرت باستغالل ما تبقى له من     

ضاقت فيها الفجوات ،على حد ادعائه،كموضوع الحدود والالجئين والترتيبات األمنية إللـزام الحكومـة              
القادمة الدخول في مفاوضات سريعة على أساسها،ولكن هذا االحتمال يبقى أيضاً بال رصيد، إذا ما أخذنا                

تبار أن أي  تفاهم أو اتفاق قد يتوصل له وفق هذا السيناريو سيفتقر إلى أهم عنصرين، أولهما                  بعين االع 
الشرعية ،وخاصة مع بدأ العد التنازلي لوالية منظري ودعاة المفاوضات في الجانبين وبالتالي التـشكيك               

 لجهة قابلية التطبيـق     في دوافعهما السياسية المشوبة باعتبارات داخلية،والعنصر اآلخر الجدوى السياسية        
،وفق وجهـة   )الدولتين لشعبين (،األمر الذي يبدو مستبعدا ، كون المستجدات السياسية السابقة تبدد حلم              
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ـ            ،وذلـك  )تركة أولمـرت  (النظر اإلسرائيلية ،ناهيك عن رغبة كافة الساسة اإلسرائيليين بوأد ما يسمى ب
  .العتبارات ومصالح شخصية وحزبية

السياسي العقيم يبقى احتمال وحيد ،لعله األوفر حظاً،كونه يحظى بتأييد معظم الـساسة             وأمام هذا الواقع    
اإلسرائيليين كبنيامين نتنياهو وشاؤول موفاز وعوزي أراد ،وممثلي المجتمع الدولي كمبعوث الرباعيـة             

لي إلى الشرق األوسط طوني بلير،حيث يرى منظرو هذا السيناريو حتمية تغير أسلوب التفـاوض الحـا               
والذي يتناول بعض مسائل الحل النهائي ، بأسلوب آخر أساسه االستفادة من التجارب التفاوضية السابقة                

مع اختبارات التنفيذ والتطبيق بما يعزز بناء الثقة بـين الجـانبيين،و يبـدأ              ) الخطوة خطوة (واعتماد مبدأ 
ناخ ذي تأثير سـريع وإيجـابي       بفرض واقع اقتصادي جديد في المناطق الفلسطينية ،تساعد على إيجاد م          

على المسيرة السياسية،على أن يترافق ذلك مع إعادة صياغة مستوى التوقعات من عملية التـسوية بمـا                 
يجعلها قابلة للتطبيق، ولعل من أهم مميزات هذا السيناريو كونه يولد انطباعا،ولو شكلي ،بوجـود تقـدم                 

واجهة قضايا الحل النهائي وما يترتب عليها مـن         سياسي،وفي الوقت عينه يجنب أي حكومة إسرائيلية م       
تداعيات داخلية ،ناهيك عن كونه يتماهى مع السياسة الدولية ،وفق ما أكدته خطابات وتصريحات رئيس               
الوزراء البريطاني غوردن براون خالل زيارته األخيرة إلى المنطقـة وأيـضا المبـادرات والمواقـف                

ق الصناعية ،والتي هي في طور اإلنشاء،في الضفة الغربية، بمثابة          الفرنسية،وقد تكون المشاريع والمناط   
  .البنية التحتية لهذا السيناريو

وعلى أي حال فإن توظيف  الكيان اإلسرائيلي العملية التفاوضية لتمرير الوقت ومحاولة فـرض وقـائع              
 ،و تجاهل المجتمـع     على األرض تمس بالحقوق الوطنية الثابتة وتكريس حالة االنقسام للشعب الفلسطيني          

الدولي لهذه الحقائق  ، سـيترتب عليـه تكـريس واقـع االحتالل،والتأكيـد علـى عبثيـة  العمليـة                      
  . التفاوضية،وبالتالي جعل العملية السياسية  في مرحلة ما بعد أولمرت بال أفق

  6/8/2008صحيفة فلسطين 
  

  الدور المصري في األزمة الفلسطينية .60
  ياسر زعاترة

 الوضع الفلسطيني قد دخل مرحلة صعبة من التأزم في ظل المناوشـات التـي جـرت                 من الواضح أن  
وتجري بين فتح وحماس منذ تفجيرات غزة، وفي حين كانت االعتقاالت الواسعة في صفوف حماس في                
الضفة الغربية بدعوى الرد على اعتقاالت غزة ذات البعد األمني نوعاً من البلطجـة، فـإن رد حمـاس                   

ت بعد سياسي، إضافة إلى األمني، كان مرفوضاً كذلك، وإذا اعتقد قادة حماس في القطـاع                باعتقاالت ذا 
أنهم بذلك ينتصرون إلخوتهم المضطَّهدين في الضفة، فإن الصحيح أنهم يضيفون علـيهم المزيـد مـن                 

 أنها  األعباء، السيما حين يأتي ذلك معطوفاً على تهديدات عبثية بحسم عسكري في الضفة يعلم مطلقوها              
بائسة، أكان من الناحية العملية في ظل االستباحة اإلسرائيلية الكاملة لمناطق الـضفة، أم مـن زاويـة                  

 .المصلحة العامة للقضية الفلسطينية التي ال تزال على حالها قضية بلد وشعب واقع تحت االحتالل
ة لخدمة االحتالل، وبـدت     لقد تمثل منطلق األزمة في مشاركة حماس في انتخابات سلطة أوسلو المصمم           

أكثر وضوحاً في ظل تحول الفعل الفتحاوي بالكامل نحو إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبـل فـوز                   
حماس، مع استغالل خطأ الحسم العسكري في العودة إلى برنامج المفاوضات العبثية، المصر بدوره على               

 الطريق التي تكرس الوضع القائم في الضفة        رفض برنامج المقاومة والمضي قدماً في تنفيذ بنود خريطة        
 .رغم التوسع االستيطاني واستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية

في هذا السياق يحضر الدور، بل التورط المصري، وهو هذه المرة أكثر وضوحاً، وبالطبع فـي سـياق                  
نـا قـراءة أسـباب      وإذا حاول . التلكؤ في ترتيب مصالحة تأخذ في االعتبار مصلحة القضية الفلـسطينية          

يتمثل األول في إصرار القاهرة علـى       : الموقف المصري السلبي من حماس، فسنعثر على سببين مهمين        
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التعامل مع حماس بوصفها فرعاً لإلخوان المسلمين المطاردين في الداخل، أمـا الثـاني فيتمثـل فـي                  
 سـائر مـستحقات     االستجابة للضغوط األميركية المصرة بدورها على حصار حماس وعزلها وشـطب          

 .فوزها االنتخابي، في تناغم كامل مع مطالب الفريق المتشدد في سلطة رام اهللا
تفجيرات غزة كانت جزءا من لعبة إعادة االنفالت األمني والضغط على حماس لتهبيط سقف مطالبهـا،                

، وقـد   ليس فيما خص الحوار مع السلطة فحسب، وإنما أيضاً في سياق التهدئة وملف الجنـدي األسـير                
زودت حماس مصر بأسماء عدد من المتورطين في تلك التفجيرات وأخرى قبلها تم إحباطهـا، وكثيـر                 
منهم يتحرك بحرية داخل مصر، لكنها لم تتلقَّ رداً، وال حاجة للقول إن ذلك شكل من أشكال التواطؤ مع                   

إنما لتحـسب وضـعهم     من يقفون خلفه، وهم جماعة دحالن الذين ال يفعلون ذلك في سياق ثأري فقط، و              
 .داخل حركة فتح في سياق إعادة ترتيب بيتها الداخلي

 بين حماس وفتح مثل االتفاق اللبناني، فإن ذلك ال يبدو ممكناً            "اتفاق دوحة "وإذا كان البعض يتحدث عن      
مادام الفتيو المصري حاضراً، ما يعني أن ملف الصراع الداخلي بين الحركتين هو ملف مـصري مـن                  

العملية، وإذا كانت الضغوط األميركية عقبة في الطريق، فإنها اليوم أقل وطأة في ظـل تخـبط                 الناحية  
إدارة المحافظين الجدد في مستنقعات فشلها من العراق إلى أفغانستان إلى لبنـان، فـضالً عـن الملـف         

 بحـسب   الفلسطيني نفسه إثر شعور اإلسرائيليين بالعجز عن اجتياح غزة واضطرارهم إلى تهدئة مذلـة             
 .تقديرهم الذي تعكسه صحافتهم ومواقفهم

كل ذلك ال يغير في حقيقة أن حماس تمارس بعض األخطاء في القطاع، وباتت وطأتها ثقيلة في التعامل                  
مع الوضع الداخلي، األمر الذي يمكن تفهمه في ظل موقف الطرف اآلخر ومحاوالت استعادة مسلـسل                

 من حركة مجاهدة، األصل أنها تدرك حقيقة أن التناقض األساس           االنفالت األمني، لكنه يبقى غير مقبول     
ينبغي أن يبقى مع االحتالل، حتى لو ذهب الطرف اآلخر بعيداً في استفزازاته وقمعـه، مـع العلـم أن                    

 .مسلسل القمع واالستفزاز في الضفة لم يتوقف منذ الحسم العسكري
 أما حماس فينبغي أن تتذكر أن قطاع غـزة          إن مسؤولية ما يجري تقع على عاتق مصر،       : خالصة القول 

لم يكن هو قضيتها، وإنما فلسطين كلها، وتبقى فتح التي ينبغي أن تعود إلى ذاتهـا كحركـة تحـرر، ال                    
 . حزب سلطة بائسة سرقت منه أغلبيته وتتلخص معركته في السعي الستعادتها

  6/8/2008العرب القطرية 
  

  "وثيقة شارانسكي" - "اتفاق التفاهم" .61
  نواف الزرو

تشن االدارتان االمريكية واالسرائيلية معا في اآلونة االخيرة هجوما ديبلوماسيا تفاوضيا مسعورا علـى              
بين الطـرفين الفلـسطيني واالسـرائيلي ،        " اتفاق تفاهم "الفلسطينيين بهدف التوصل الى ما يزعمون انه        

ية ترمي بثقل هائل من اجل تحـصيل هكـذا          ويبدو وفق التقارير والتقديرات المختلفة ان االدارة االمريك       
اتفاق من الفلسطينيين المثخنين بالجراح المتأتية عليهم من كـل صـوب داخلـي واحتاللـي وعربـي                  

  .،...وامريكي
أن وزيرة الخارجية رايـس عرضـت علـى         "فهاهو مصدر واسع االطالع في العاصمة االمريكية يفيد       

ن عن دولة فلسطينية بحدود قابلة للتفاوض يصار بعدها         الجانب الفلسطيني اعالن مبادىء يتضمن االعال     
 3الى وضع جدول زمني لمناقشة قضايا ومسائل الصراع الفلسطيني االسرائيلي كال على حده يمتد مـن               

أن " ، وهاهي مصادر إسرائيلية تكشف النقاب عـن  2008" ـ  7 ـ  21 سنوات ـ عن وكاالت 10الى 
لخلف وتقترح إرجاء بحث الملفات المعقدة كالقـدس والالجئـين ،           الواليات المتحدة تراجعت خطوة إلى ا     

 حتى نهاية العام الجاري بحيث يضمن للفلسطينيين صالحيات مدنية          -تفاهم  -والتوصل إلى اتفاق مبادئ     
 ـ  04 ـ  10 48خدماتية محدودة في القدس لمدة خمس سنوات ، وإرجاء بحث قضية الالجئين ـ عرب 
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تضغط على كل من اسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية          "رجية االميركية رايس  ، وهاهي وزيرة الخا   "2008
، قبل اجتماع الجمعية العامة لالمم      ) سبتمبر(لمحاولة اقناعهما بالموافقة على وثيقة تفاهمات بحلول ايلول         

 ، وفيما تحاول االدارة االميركية تحقيـق انجـاز   2008" ـ  7 ـ  28المتحدة ـ عن وكاالت وسما ـ   
االسـرائيلية  " هآرتس"يل مغادرة بوش للمكتب البيضاوي مطلع العام المقبل ، ذكرت صحيفة            ملموس قب 

ان رايس تريد عرض الوثيقة خالل اجتماع الجمعية العامة الظهار التقدم في المحادثـات ، وستـشمل                 "
الوثيقة نقاطا متفقا عليها خصوصاً حول الحدود ، وهي مسألة فيها الفجـوة ليـست كبيـرة ، بحـسب                    

  ".دبلوماسي اميركي
اتفـاق  "؟ ، وما االجندة الخبيثة الحقيقية التي تقف وراء هذا الهجـوم المحمـوم مـن اجـل                 ...اما لماذا 
  .؟"...التفاهم

ـ   بالمضامين اعاله ، ورغم ما جاء على لسان رايـس أكـد   " اتفاق التفاهم"فرغم نفي الجانب الفلسطيني ل
لسطينية صائب عريقات من رفض الـشعب الفلـسطيني         رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الف      

المطلق ألي اتفاقات مجزأة مع إسرائيل ال تشمل كافة قضايا المرحلة النهائية وانسحاب إسرائيل إلى خط                
 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية إلـى جانـب            1967) يونيو(الرابع من حزيران    

 ، اال ان التقديرات والتحليالت واالستخالصات المتخصصة كلهـا  2008" ـ  7 ـ  31إسرائيل ـ سما  
تتحدث عن محاوالت ابتزازية متزامنة مع حملة ضغوط ثقيلة على الفلسطينيين لجرهم الى التوقيع علـى      

، جـاء فـي     ...وذلك في الوقت الضائع لالدارتين االمريكية واالسرائيلية علـى حـد سـواء              " االتفاق"
، فإن  " اسرائيل"انه الى جانب الهدايا العسكرية الثمينة التي منحتها الى        " ر امريكية تقريراعالمي من مصاد  

المساعي االمريكية االهم التي تشرف عليها واشنطن هي لتحقيق أمنية إسرائيلية أثمن وأغلى وال تقـارن             
ـ " وثيقـة تفـاهم   "بأي حال من األحوال بغيرها من الهدايا ، وهي الحصول على ما يطلـق عليـه                  ع م

  .؟...، اما لماذا يرغبون بشدة في الحصول عليها" الفلسطينيين
تمهيداً لعرضها على األمم المتحدة ، وذلك للحصول علـى اعتـراف   "فذلك كما يقول التقرير ـ التحليل 

  ".2008 ـ 07 ـ 31 -ـ عن الخليج " يهودية إسرائيل"أممي من الجمعية العامة لألمم المتحدة بـ 
اتفـاق  " االسرائيلي لتحصيل    -دوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا الهجوم االمريكي         اما عن االسباب وال   

، وكذلك عن المضامين الحقيقية لمثل هذا االتفاق وعن تداعياته على الواقع والمستقبل الفلسطيني              " التفاهم
  .؟،...، فحدث 

ت المؤقتة هي الحل فلـن يكـون        ان التسويا "فالحقيقة السافرة لديهم وبشبه االجماع السياسي االسرائيلي        
 كما يستخلص الباحث داني ريشف ـ ضابط في االستخبارات ـ في معـاريف    -هناك أبداً تسوية دائمة 

ان الفجوة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين كبيرة كما " ، والحقيقة الصارخة ايضا 2007" ـ  2 ـ  25
لعميد عاموس يدلين في كلمة ألقاها أمام مـؤتمر         صرح رئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ا      

انه ال يرى أمال في حل سياسي مع الفلسطينيين فـالفجوة           "الوكالة اليهودية الذي عقد في القدس ، مضيفا       
السياسية بيننا وبين الفلسطينيين ال زالت كبيرة جدا ، والفلسطينيون المعتدلون ال توجد لديهم القدرة على                

المواقف اإلسرائيلية في المفاوضات بعيدة سنوات ضوئية ليس عـن          "، و ان  " سرائيلالتوصل التفاق مع إ   
 كمـا وصـفها     - 2001"المواقف الفلسطينية بل عن المواقف اإلسرائيلية ذاتها في مفاوضات طابا عام            

   .-مسؤول إسرائيلي 
سوية سياسـية  من الواضح ان ت"ليلحق بهم دوف فايسغالس مستشار شارون سابقا ـ ليقول في يديعوت  

، وكل واحدة بحد ذاتها ليس لها       " مبدئية"، غير   " صغيرة"متعذرة في هذا الوقت ، والحديث عن تسويات         
ان الحـديث فـي     "، ثم ليأتي الثنائي الوف بن وشموئيل روزنر ليوضحا فـي هـآرتس              " سياسي"معنى  

ومي لبوش ، ستيف هيـدلي      ، ونقل االثنان على لسان مستشار االمن الق       " المفاوضات عن اتفاق رف فقط    
لن تقوم دولة فلسطينية في عهد والية بوش ، والطرفان سيحاوالن انهاء االتفـاق حتـى نهايـة                  :"قوله  
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بـل عـن    " موعد نهائي "ان الحديث ال يدور عن       "-هيدلي  -؟، ، ليوضح    ...ولكن اي اتفاق هذا   " الوالية
للدولة حقـا ، فبنـاء مؤسـسات فلـسطينية          ، والرئيس منذ زمن بعيد لم يعد يوهم نفسه بالنسبة           " هدف"
، وباختصار ، الخطوات العمليـة      " سيستغرق بعض الزمن  "، وتطبيق خريطة الطريق     " سيستغرق زمنا "

، ليؤكـد الثنـائي بـن    " زمنا اكثر مما يتطلب البحث في المسار والتفاصيل للدولة الفلسطينية  "ستستغرق  
تفاق رف ، واستكماله سيكون متعلقـا بكـل االحـوال           على أي حال يدور الحديث عن ا      " وروزنر قائلين 

  ".باالدارة االمريكية القادمة
، وهذا االتفاق كان الكاتب االسـرائيلي المعـروف عـوزي           " اتفاق رف " نحن كما هو بين بصدد     -اذن  

مضيفا "انهم يكتفون بلعبة تمهيدية" مشيرا الى2008 ـ  1 ـ  13بنزيمان قد كتب عنه مبكرا في هآرتس 
  ".اتفاق الرف"مصطلح الجديد في القاموس السياسي االسرائيلي هو ان ال"

ان رايس ومعها صقور البيت األبيض وعلى رأسـهم اليـوت ابرامـز             " وحسب المصادر فـ     -ولذلك  
يحاولون اقناع الفلسطينيين بتوقيع الوثيقة ـ اتفاق تفاهم بدعوى الرغبة في تقديم تقرير للجنة الرباعيـة   

، ويفهم كما ورد " اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر ـ أيلول المقبل الدولية على هامش 
أن واشنطن تريد تحقيق حلم ونظرية ناتان شارانـسكي ، التـي            "على لسان مراسلة الخليج في واشنطن       

عـن  الديمغرافي " الخطر"يؤمن بها الرئيس األمريكي والمعجب جدا بها ، وبكتاب شارانسكي عنها لمحو     
  ".اسرائيل"

" إسـرائيل "، سـيمكن    " البروفة-أنابولس  "اعتراف العالم ولو في إطار مماثل لما تم عليه األمر في            "فـ
الحقاً من معالجة مسألة الالجئين الذين لن يسمح لهم بالعودة بموجب هذا االعتراف ، بل سيعتمد األمـر                  

، بما في ذلك القـدس المحتلـة   " رائيلإس"بوجه عام ، وحيث ستكرس " األغيار" و48على فلسطينيي ـ  
 بإنـشاء   48سيكون في حجمه ممـاثالً لمـؤامرة عـام          " إسرائيل"لليهود فقط ، وهذا االعتراف بيهودية       

على ما تريده وكذلك واشنطن ، ووقتها لن يستطيع العرب أن           " إسرائيل"وفي األغلب ستحصل    " اسرائيل"
  .بها؟" ولسأناب"يجادلوا ، ألم يعترفوا ضمناً في بروفة 

االسرائيلية -وهكذا نجد انفسنا في الخالصة المفيدة امام هجوم اللحظة االخيرة تشنه االدارتان االمريكية              
حق العودة لماليين   "على الملف الفلسطيني بغية شطب اهم الحقوق الفلسطينية االستراتيجية وفي مقدمتها            

ـ   من جهة ، وبغية ابتزاز الفلسطين والعرب وال       " الالجئين الذي يكرس  " اتفاق التفاهم "عالم واالمم المتحدة ب
 ،...على حساب الوجود العربي الفلسطيني من جهة اخرى" الدولة اليهودية النقية والصافية"سيناريو 

  6/8/2008الدستور 
  

   والدولة"حماس"ومالمح مرحلة جديدة مع ... " إخوان األردن" .62
  محمد أبو رمان

الماضي، في أول اجتماع له     ) يوليو( أواخر تموز    "إلخوان المسلمين ا"شهد اجتماع مجلس شورى جماعة      
بعد انتخابه، مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت بمالمح تفاهم بين جناح الحمائم والوسط وما سـمي بالتيـار                  
الرابع، في حين أبدى عدد من قيادات جناح الصقور في الجماعة تحفظهم على هذه التوافقات وعلى بقاء                 

  .الحمائم في المكتب التنفيذي للجماعةقيادات 
اجتماع الشورى رفض استقالة أربع من قيادات المكتب التنفيذي في الجماعة من المحسوبين على جنـاح                
الحمائم، الذين وعدوا بالعدول عن االستقالة، إذا تم االلتزام بمطالب حيوية، من ضمنها استمرار محاكمة               

 بما يحد مـن     "جبهة العمل اإلسالمي  "ل اإلسالمي وترتيب أوضاع     زكي بني ارشيد، أمين عام جبهة العم      
  .الخالفات بين ارشيد والمكتب التنفيذي للحزب
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.  التي تعاني منها منذ سنتين     "الوعكة التنظيمية "وبذلك يمكن القول أن جماعة اإلخوان تجاوزت، مرحلياً،         
عكة، وأنّها في الطريق إلى الخـروج     وثمة مؤشرات على أن الجماعة تتعافى بالفعل من أعراض تلك الو          

  .بسالم من أخطر منعرج تمر به
جـاح، بـصورة    ويبدو إن العامل الرئيس الذي ساعد على تخطي اجتماع مجلس الـشورى األخيـر بن              

سة في  وهو ما دفع األجـنحة الرئي    . "ماسح" وحركة   "اإلخوان"تاح الـدولة على كّل من      استثنائية، كان ان  
 القــراءة  - في الوقـت نفـسه   -إلعادة حساباتها وترتيب أوراقها من جديد، وقلب        "المطبخ اإلخواني "

ابع، إذ يشكالن مجتمعين    ات من التفاهم بين جناح الحمائم والوسط وبين التيار الر         السابقة، وخلق إرهاص  
نهاية  من األردن في     "حماس"ل جماعة اإلخوان، وكانا متحدين سابقاً، قبل أن يخرج قادة           جيل الشباب داخ  

  .1999عام 
ثمة مؤشرات، لدى قيادات إخوانية، أن المرحلة المقبلة ستحظى بتهدئة، بل وانفتـاح علـى المؤسـسة                 

فوقائع اللقاءين اللـذين    .  أيضاً "حماس"الرسمية، خصوصاً مع وجود مالمح تحول في العالقة مع حركة           
اب يمثلون جماعة اإلخـوان ثـم مـع         جمعا مدير المخابرات العامة األردنية اللواء محمد الذهبي مع نو         

، كانت مختلفة تماماً عن اللقاءات السابقة، وتبعتها خطوات في االتجاه نفـسه،             "حماس"قياديين من حركة    
التي تمثل إحدى أبرز المؤسسات المالية واالجتماعيـة         ("جمعية المركز اإلسالمي  "كتجميد التنقالت داخل    

ووعود بحل القضية، باإلضافة    ) إدارتها للجنة موقتة معينة من الدولة     اإلخوانية سابقاً، وقامت الدولة بنقل      
والً ، وص "حـماس"حركة  ظورة في محكمة أمن الدولة المتعلقة ب       المن "القضايا األمنية "إلى مؤشرات حول    

  . في المدرج الروماني"اإلسراء والمعراج"إلى الموافقة الرسمية على إقامة حفل ذكرى 
. ى األرض وتحوالت المعادلة اإلقليمية والداخلية دفعت إلى االنفتاح السياسي الحالي          ويبدو إن الوقائع عل   

فعلى الصعيد اإلقليمي؛ بدأت تتشكل قناعة في دوائر صنع القرار، في عمان، بأن آفاق التسوية التي تـم                  
فلـســطيني  الرهان عليها تتالشى على األقل خالل المرحلة الحالية، في المقابل يبدو موقف الرئيس ال             

 من تجــاوز عنق الزجاجـة واالحتفـاظ        "حماس"عباس ضعيفاً حتى في الضفة الغربية، بينما تمكّنت         
  .بالسلطة في غزة بل وتعزيزها باتفاق التهدئة مع إسرائيل

 مطمئناً لمسار األمور مع دمشق، خصوصاً مع        "حماس"في الجهة األخرى؛ ال يبدو المكتب السياسي لـ         
 اإلسرائيلية عبر تركيا، وفي ظل مؤشرات على تحوالت إقليمية تجعـل            -ات السورية فتح باب المفاوض  

  . في الصفقة الكبرى"أوراقاً" والمقاومة العراقية والمعادلة اللبنانية "حماس"من 
في المقابل؛ فإن وجود عالقات استراتيجية مع األردن يوفر للحركة مالذاً آمناً وحـضناً دافئـاً تمتعـت                  

منذ تأسيس مكتبها السياسي من رحم قسم فلسطين في جماعة اإلخوان المسلمين في األردن،              الحركة فيه   
  .1999إلى حين تأزم العالقة مع األردن عام 

 وجماعة  "حماس"وتشير مصادر إخوانية الى أن لقاءات أخرى شملت أيضاً حواراً بين قياديين من حركة               
ويشير مصدر مستقل إلـى أن قـادة        . "حماس"ف حركة   اإلخوان، وتمت مناقشة األزمة اإلخوانية وموق     
 وتجنب الزج بهـم     "تحمل قضية اإلطاحة بسالم الفالحات    "حماس في دمشق أكدوا له حرصهم على عدم         

  .في المعركة الداخلية اإلخوانية، وهو ما دفع الحركة إلى مساعدة قيادة اإلخوان على تجاوز هذه األزمة
لة في مرحلة ترتيب األوراق الداخلية، وفقاً للتفاهمات الجارية، وانعكاسـاً           الجماعة ستدخل في األيام المقب    

ومن المتوقع أن تشمل الصفحة الجديدة في العالقات أيضاً حركـة           . لحالة االنفتاح السياسي مع الحكومة    
ـ             "حماس" تعادة ، وقد تكون مقدمة لتدفق المياه الدافئة بين اإلسالميين األردنيين والفلسطينيين والحكم واس

النموذج التاريخي المتميز في العالقة بين الطرفين في المنطقة، إذ أشارت مصادر مـن داخـل حركـة                  
  ."2008) يوليو( تموز 21أن األردن أبلغ القيادة بفتح صفحة جديدة منذ تاريخ "حماس 

لدولـة،  ترتيب األوراق اإلخوانية يحمل استحقاقات داخل الجماعة تتكيف مع استحقاقات التهدئـة مـع ا              
وتتضمن تغييرات في المطبخ القيادي، خصوصاً مع المرحلة االقتـصادية الحاليـة الحرجـة وصـعود                
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أصوات معارضة سياسية داخلية أخرى، أكثر شراسة وحدة من المعارضة اإلسالمية التي قبلت باالنتظام              
  .في اللعبة السياسية واحترام الخطوط الحمر في أغلب األحيان

ن العالقات بين األجنحة اإلخوانية ستختلف جذرياً، لكن التفاهم بين كـل مـن جنـاح              ما سبق ال يعني بأ    
الحمائم والوسط والتيار الرابع سيكفل غالبية مريحة لهما في مجلس الشورى على رغم معارضة عـدد                 
من قيادات جناح الصقور، ظهرت عالماتها في اجتماع الشورى األخير، وبالوقوف الحاسـم مـن قبـل                 

  .و محفوظ وفرج شلهوب ضد استقالة القيادات المعتدلة األربع من المكتب التنفيذي في الجماعةسعود أب
في الوقت نفسه؛ فإن الرواية الرسمية ال تقدم أية توضيحات حول اللقاءات السابقة، وإن كانت المؤشرات                

تائج االنفتاح الحالي يدفعان إلى     إالّ أن التقدير األدق وعدم المجازفة بالتفاؤل بن       . العملية تخدم هذا التفسير   
اختبـار النوايـا    " تمر حالياً فـي مرحلـة        "حماس"القول بأن العالقة بين الدولة وكل من اإلسالميين و          

 واكتشاف اآلفاق المستقبلية المحددة لصيغة العالقة القادمة المرتبطة بالضرورة بـالمتغيرات            "والتوجهات
  .الداخلية والخارجية
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