
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الستئناف الحوار بين فتح وحماس" دويك"باسم التشريعي يطلق مبادرة 
       بالونات اختبار تسبق فتح صفحة جديدة بعالقات األردن وحماس

  اهرة بالمشاركة في ابتزاز الفلسطينيين باستمرار إغالق المعبرحماس تتهم الق
   والفلسطينيين... بمغازلة اليمين اإلسرائيلي" كديما"موفاز يدشّن حملته لرئاسة 

   لماذا على لبنان وحده تحمل مسؤولية اللجوء الفلسطيني؟: عون

:اللقاء العاشر لعباس وأولمرت
جمود سياسي وتقدم في قضايا     

   ووعد بإطالق أسرىحياتية
  

 ٤ص ... 

 ٧/٨/٢٠٠٨١١٦٢الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٥  الستئناف الحوار بين فتح وحماس" دويك"باسم التشريعي يطلق مبادرة  .٢
 ٥  "تمارس أعماالً غير قانونية"وتستثني مجموعة تعيد فتح المؤسسات " المقالة"الحكومة  .٣
 ٦  كافة المعتقلينعن باإلفراج ومطالبة  في أقرب وقت" المركزي"دعوات برلمانية النعقاد  .٤
 ٦  لعملية السالم" كارثة" "كديما"رئاسة ب فوز موفاز تعدمصادر في السلطة  .٥
 ٧   من اولمرت عدم اطالق سراح سجناء من حماس مقابل شاليط طلب عباس":االندبندت" .٦
 ٧  محكمة عسكرية إسرائيلية تفرج عن قيادات فلسطينية .٧
 ٧  د إغالق المؤسسات الفلسطينية في القدسيتمد" اسرائيل"السلطة تنتقد قرار  .٨
 ٧  تضررين من اعتداءات االحتالل مليون دوالر كمرحلة أولى لدعم المزارعين الم٢٠رصد  .٩
 ٨  سلحون يحرقون منتجعا شاطئيا في غزةم .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  "إسرائيل" أولمرت عبثي والمستفيد الوحيد منه -لقاء عباس :  والشعبيةحماس .١١
 ٩  بية عباس عالية فلماذا ال يدعو النتخابات رئاسية في موعدهاإذا كانت شع: رضوان .١٢
 ٩  حماس تتهم القاهرة بالمشاركة في ابتزاز الفلسطينيين باستمرار إغالق المعبر .١٣
١٠  وازنحماس تعد تقرير المركز الفلسطيني لحقوق االنسان حول المعتقلين غير مت .١٤
١٠   يطشالحماس تطالب مصر باطالق ثالثة من قيادييها قبل اتمام صفقة  .١٥
١٠    بسبب أحداث غزةالفلسطيني"الحوار"الستضافة"جهودها"تجمد"مصر: مصدر في فتح .١٦
١١   "إسرائيل"لتهدئة مع تطالب بحسم أمر ا" األقصى" .١٧
١١  ومن أبنائنا قيادات في حماس.. قدمنا شهداء: عائلة حلس .١٨
١١  أي عدوان إسرائيلي على غزة سيحكم على التهدئة باالنهيار: نافذ عزام .١٩
١٢   األمنية وتطالب بمحاسبة من يزعزع األمنتشيد بحملة غزة" الصاعقة" .٢٠
١٢   "عين الحلوة"مخيم توافق على ضبط :  بهية الحريري يزورالتحالفقوى وفد  .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   الفلسطينيينو... بمغازلة اليمين اإلسرائيلي" كديما"موفاز يدشّن حملته لرئاسة  .٢٢
١٣  باراك يأمر بهدم منزل منفذ الهجوم على المعهد الديني بالقدس .٢٣
١٣  السلطة الفلسطينية ال تتمتع بأي حصانة ":العليا اإلسرائيلية" .٢٤
١٤   يناقش تسليح سوريا لحزب اهللاي المصغرالمجلس الوزاري األمني اإلسرائيل .٢٥
١٤    رسمياً بسبب برنامج عن القنطار"الجزيرة" تقاطع "إسرائيل" .٢٦
١٤  اعفاء ضابط اسرائيلي امر باطالق الرصاص المطاطي على فلسطينيي مكبل اليدين .٢٧
١٥  محكوم عليها بالموت" الدولتين"فكرة : طلب الصانع لـ الخليج  .٢٨
١٥ ١٩٤٨ توجه تهمة العمل لحساب حزب اهللا لفلسطيني من مناطق "إسرائيل" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٥   إلى العراقعي إعادتهم العراقية يرفضون مسا-الفلسطينيون على الحدود السورية  .٣٠
١٥   من سلطات االحتاللمنظمو سفينة كسر الحصار عن قطاع غزة لن يطلبوا تصريحاً .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

١٥   لصفقة التبادل مع حزب اهللاًفتية فلسطينيين أسرى تنفيذ  ٥ تفرج عن "إسرائيل" .٣٢
١٦  غتصاب إلجبارهن على تقديم االعترافاتالد بايتهديتعرضن للاألسيرات الفلسطينيات  .٣٣
١٦  األسرى الفلسطينيون في سجن رامون يضربون عن الطعام .٣٤
١٦  اعتقال شابة فلسطينية بذريعة محاولة طعن أحد جنود االحتالل .٣٥
١٦   الماضي من محافظة بيت لحم خالل تموز مواطنا٣٥ًاعتقال : تقرير .٣٦
١٦  سرى بحجة األمنرتكب الجرائم بحق األي االحتالل: األسرى للدراسات .٣٧
١٧  في سجون غزةمركز حقوقي يعبر عن قلقه جراء منع محاميه من زيارة موكليهم .٣٨
   

   :اقتصاد
١٧ معدل الشاحنات والبضائع الواردة إلى قطاع غزة بقي على حاله منذ سريان التهدئة .٣٩
   

   : األردن
١٧       بالونات اختبار تسبق فتح صفحة جديدة بعالقات األردن وحماس .٤٠
١٩  بالتفاهم بين البلدينةمسألة األسرى األربعة محكوم:  وزير الخارجية االردني .٤١
   

   :لبنان
٢٠   لماذا على لبنان وحده تحمل مسؤولية اللجوء الفلسطيني؟: عون .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٠      تح لصون حرمات الفلسطينيينإخوان مصر يدعون حماس وف .٤٣
٢١  مفكرون يحذرون من االختراق الصهيوأمريكي .٤٤
٢١ عبر الحدود المصرية" إسرائيل"مقتل سوداني حاول التسلل لـ .٤٥
   

   :دولي
٢١ رواتبال لصرف  للسلطة الفلسطينية مليون يورو١٤،٧ساهم بمبلغ يتحاد األوروبي اال .٤٦
٢١  "اسرائيل"بين الفلسطينيين و" طاريا"لى التوصل التفاق إرايس تسعى  .٤٧
٢١   هيومن رايتس ووتش تدين إقامة مستوطنة جديدة في الضفة .٤٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٢  خالد وليد محمود... !ومتطلبات المرحلة..األردن وحركة حماس .٤٩
٢٣  ياسر الزعاترة... السؤال التقليدي في الملف الفلسطيني .٥٠
٢٤  رغيد الصلح... فك االشتباكات بين الفلسطينيين عن طريق الفصل بين السلطات .٥١
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

   ووعد بإطالق أسرىجمود سياسي وتقدم في قضايا حياتية :اللقاء العاشر لعباس وأولمرت .١
 اللقاء العاشـر بـين الـرئيس         أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٧/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  

س شهد تقدماً في قضايا معيشية، لكن من دون حدوث أي تقدم            الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أم    
 صائب  .وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د         .أو اختراق في المفاوضات السياسية    

 معتقالً في الخامس والعشرين من الـشهر        ١٥٠عريقات إن أولمرت وعد الرئيس عباس بإطالق سراح         
لقائهما الذي عقد في منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي في القدس الغربية           واتفق الزعيمان خالل    . الجاري

على إغالق ملف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون بطاقات هويـة، ووافـق                 
ـ        ألفـاً اتفـق     ٥٤ ألف مواطن، وهو العدد المتبقي مـن         ٢٢الجانب اإلسرائيلي على منح بطاقات هوية ل

  .للقاءات األولى على منحهم بطاقات هويةالجانبان في ا
 المعتقلين الذين يرغب في إطالق سراحهم فـي         بأسماءوأشار عريقات إلى أن الرئيس عباس قدم الئحة         

، "وسـلو أ" أسيراً اعتقلوا قبل اتفاق ٣٦٣وأشار إلى أنها تضمنت أسماء . هذه الدفعة، وفي الدفعات المقبلة   
 أسـيراً   ١١ أسيرة و  ٨٥وتضمنت الالئحة أيضاً     .عاماً في األسر   ٢٠ أسرى أمضوا أكثر من      ١١٠منهم  

يعانون أمراضاً خطيرة، والقادة السياسيين وفي مقدمهم القيادي الفتحاوي مراون البرغوثي واألمين العام             
 عزيز الدويك، والنواب    .أحمد سعدات، ورئيس المجلس التشريعي د     " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "لـ  

لكن عريقات أشـار     .وجمال طيراوي ومحمد إبراهيم والنائب السابق حسام خضر وغيرهم        جمال حويل   
وخُـصص   .بموجبها عن الدفعة المقبلة من األسرى    " إسرائيل"إلى عدم االتفاق على المعايير التي ستفرج        

واصطحب عباس معه إلى اللقـاء كـل مـن وزيـر            . الجزء األكبر من اللقاء للبحث في قضية األسرى       
  .الرازق ى أشرف العجرمي ورئيس لجنة األسرى في المفاوضات النهائية هشام عبداألسر

في إطالق سراح   " إسرائيل"وتأتي موافقة أولمرت على إطالق سراح هذه الدفعة من المعتقلين بعد شروع             
ويرى مراقبون في ذلك مؤشراً إلى قرب إطالق سراح باقي نـواب حمـاس               .نواب ووزراء من حماس   

ويربط مراقبون بين هذه اإلفراجات وبـين فـرص حـدوث تقـدم فـي               .  نائباً ٤٠هم زهاء   البالغ عدد 
  .وحماس إلجراء تبادل أسرى" إسرائيل"المفاوضات بين 

إما أن يتفق الجانبان على جميع قضايا الحل النهائي         "وقال عريقات إن عباس أبلغ أولمرت في اللقاء بأنه          
وأضاف أنه احتج لدى أولمرت على قـرارات وخطـط التوسـع            ". من دون استثناء أو ال يتفقان مطلقاً      

وأشـار  . االستيطاني األخيرة، وطالب برفع الحواجز العسكرية، وفتح معابر قطاع غزة ورفع الحـصار            
  .إلى أن عباس وأولمرت اتفقا على عقد لقاء بعد أسبوعين

اإلذاعة العبريـة    إلى أن    التوكاونقالً عن ال  القدس المحتلة،   من   ٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأشارت  
ستفرج حتى نهاية الشهر الحالي عن عدد من األسرى الفلـسطينيين           " إسرائيل"نقلت عن أولمرت قوله إن      

وأضاف أن اللجنة المعنية بالموضوع برئاسة حاييم رامون ستنعقد قريبـاً           . إزاء عباس " حسن نية "كبادرة  
اس تباحثا في مستقبل المفاوضـات بـين الجـانبين          وقالت اإلذاعة إن أولمرت وعب    . لمناقشة الموضوع 

التوقعات حيالها على ضوء إعالن أولمرت أنه يعتزم االستقالة من منصبه بعد انتخـاب رئـيس                " ونسقا"
  .جديد لحزب كاديما

العبرية اإللكتروني إلى أن أحد أهداف اللقاء اإلعداد لزيارة متوقعة لرايس           " يديعوت"وأشار موقع صحيفة    
إلى أنه ما زالت هناك خالفات بين الجـانبين بـشأن قـضية             " يديعوت"وأشارت  . الشهر الحالي للمنطقة  

  .الحدود وأن هناك خالفاً بين أولمرت وليفني بهذا الخصوص
صائب عريقـات    أن    محمد هواش والوكاالت   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٧/٨/٢٠٠٨النهار  وأفادت  

 يكون سيفاً مصلتاً على رقابـه وعلـى مـضمون هـذه             أنللوقت  الجانب الفلسطيني لن يسمح      "إنقال  
 ". لن يكون هنـاك حـل      أوسيكون هناك اتفاق على كل شيء       "  انه وأضاف". المفاوضات وموضوعاتها 

 في عدد   أخيرا أحرز تقدما في المفاوضات     أن عربية في رام اهللا      دبلوماسيةمن  مصادر    " النهار"وعلمت  
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تزال المواقف متباعدة جدا في شانها وقد تهدد بنسف المفاوضات كمـا              ال من القضايا، ماعدا القدس التي    
 الدينيـة والرعايـة     باألمـاكن  هناك اتفاقاً على مسائل تتعلق       أنكان الوضع في كمب ديفيد الثانية، علما        

ة  البلدة القديمة عاصمة للدولة الفلسطيني     إعالنإسرائيل تصر على عدم      "إنوقالت المصادر   .  لها األردنية
 ديس المطلة علـى     أبو قرية من قرى القدس عاصمة لهم مثل         أي يسموا   أنوان من حق لفلسطينيين فقط      

  . للمجلس التشريعي ومباني حكوميةحمد قريع الذي بنى فيها مقراًأ إقامة ومقر األقصىالمسجد 
  
  الستئناف الحوار بين فتح وحماس" دويك"باسم التشريعي يطلق مبادرة  .٢

رئاسـة المجلـس     أن   رائـد الفـي   ،  غـزة  نقالً عن مراسلها في    ٧/٨/٢٠٠٨اراتية  الخليج اإلم ذكرت  
عزيـز دويـك،    .التشريعي أعلنت عن إطالق مبادرة باسم رئيس المجلس المعتقل في سجون االحتالل د            

الستئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس على أن تكون أولى جلسات الحـوار تحـت قبـة البرلمـان                   
أحمد بحر باسم رئاسة المجلس والنواب المختطفين كال مـن           . المجلس باإلنابة د   ودعا رئيس  .الفلسطيني

الرئيس عباس والحكومة والحركتين إلى استئناف فوري للحوار لحل األزمة الداخليـة علـى أن تكـون                 
وشدد بحر في مؤتمر صحافي في مدينة غـزة،          .الجلسة األولى برعاية المجلس لتحديد أسس هذا الحوار       

 وجوب استحضار كل االتفاقات والقواسم المشتركة بين الحركتين، داعياً إلى وقف االعتقاالت             أمس، على 
السياسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة واإلفراج عن المعتقلين الـسياسيين ووقـف الحمـالت                 

 وأعرب بحر عن دعم المجلس لخطوات الحكومة والشرطة في غزة فـي مالحقـة             . اإلعالمية المتبادلة 
، مباركاً خطواتهم في مجال تحقيق األمن والنظام في القطاع، وطالب رئيس الـوزراء           "المجرمين والقتلة "

المقال إسماعيل هنية بإصدار عفو عام عن كل المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في تفجير شاطئ بحـر                  
وطنية القائمـة علـى     غزة والتفجيرات األخرى، من أجل فتح صفحة جديدة في العالقات االجتماعية وال           

كما طالب بااللتزام بالقانون في التوقيف والتحقيق والحجز، وإعادة         . أساس احترام القانون والقيم الوطنية    
فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي تم إغالقها وإعادة جميع الممتلكات الخاصة، إلى جانـب الـسماح                

  .بتوزيع الصحف الثالث في غزة
بحر طالب بـاإلفراج    أن أحمد   .) أ.ب.د(وكالة   سمير حمتو و   ،غزةنقال   ٧/٨/٢٠٠٨الدستور  وجاء في   

رفض أي مواقف أو مبادرات أو       "، مؤكداً "إسرائيل"دويك وكافة النواب المعتقلين لدى      عزيز  الفوري عن   
مشاريع تتساوق مع الجرائم اإلسرائيلية وضرورة تحمل الجميع لمسئولياته في اإلفـراج عـن النـواب                

وشدد على استمرار جهود الحفاظ على المجلس التشريعي ودوره الريـادي فـي              ".المختطفينوالوزراء  
المجتمع سواء على مستوي سن القوانين أو مراقبة الحكومة أو المحافظة على حقوق اإلنسان والحريـات         

عة الـدول   وطالب بحر البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية وجام       .العامة لكل أبناء الشعب الفلسطيني    
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمات حقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياتهم تجـاه نـواب المجلـس               

 .التشريعي المختطفين في سجون االحتالل
أحمـد  المبادرة التي تال    إلى أن    حامد جاد    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٧/٨/٢٠٠٨الغد األردنية   ولفتت  

  .بحر بنودها تضمنت تسعة بنود
  
  "تمارس أعماالً غير قانونية"وتستثني مجموعة تعيد فتح المؤسسات " المقالة "لحكومةا .٣

قـررت إعـادة فـتح الجمعيـات        "أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالـة أنهـا           : رائد الفي  -غزة  
". معياتوالمؤسسات األهلية التي تم إغالقها مؤخراً باستثناء تلك التي تمارس أعماالً تتنافى مع قانون الج              

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن المرجعية الوحيدة للجمعيات والمؤسسات هي اإلدارة العامة للـشؤون               
  ".العامة بوزارة الداخلية وهي الجهة المخولة بمنح أو سحب تراخيص أو إغالق المؤسسات والجمعيات
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مقال سعيد صيام حيث ناقـشوا  وكان ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني التقوا، أمس، وزير الداخلية ال 
وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خليل ابو شـمالة          . موضوع المعتقلين وفتح الجمعيات المغلقة    

  ".صيام وعد بإعادة فتح جميع المؤسسات المغلقة والسماح بزيارة المعتقلين في السجون"إن 
بـاإلفراج الفـوري    " حمـاس " الفلسطينية،   من جانبها طالبت هيئة العمل الوطني التابعة لمنظمة التحرير        

، إطالق سراح زكريا األغـا      )أ.ب.د(وثمنت، في بيان نقلت مضمونه      . والعاجل عن المعتقلين السياسيين   
والتنفيذية لمنظمة التحرير، مشددة على أن هذه الخطوة ال تكفـي فـي             " فتح"عضو اللجنتين المركزية ل     

المسؤولية الكاملة عن تعرض    " حماس"وحملت الهيئة   . لسياسيينظل اإلبقاء على العشرات من المعتقلين ا      
حياة المعتقلين للخطر حيث يعاني العشرات منهم من أمراض مزمنة وخطيرة، موضحة أنه يتوجب على               

  ".أن تتفاعل مع المبادرات المطروحة إلنهاء حالة االنقسام" حماس"
  ٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  كافة المعتقلينعن باإلفراج ومطالبة  في أقرب وقت" المركزي"دعوات برلمانية النعقاد  .٤

طالبت هيئة العمـل الـوطني التابعـة لمنظمـة التحريـر            : حامد جاد ويوسف الشايب   ،   رام اهللا  -غزة  
الفلسطينية، حركة حماس باإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين محملة حماس المسؤولية الكاملة             

  .قلين للخطر حيث يعاني العشرات منهم من أمراض مزمنة وخطيرةعن تعرض حياة المعت
ودعا أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني خالل اجتماعهم أمس في رام اهللا، الى انعقـاد المجلـس                 
المركزي بأسرع وقت ممكن، مطالبين بدعوة هيئة وممثلي الكتل والقوائم البرلمانية لتشكيل خليـة لحـل                

  . سيطرة حماس على غزةاالزمات الناتجة عن
واستعرض االعضاء المستجدات االخيرة في قطاع غزة، معربين عن رفضهم وادانتهم للممارسات التـي     
تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة ضد كوادر حركة فتح وجميع القوى والوطنية الفلسطينية، وتوقفوا                

  .رحى وتهجير لعائلة حلسكذلك بشكل خاص عند احداث حي الشجاعية وما نجم عنه من قتلى وج
وحذر اعضاء المجلس من الوصول الى نقطة الالعودة وبخاصة في ظل وجود اصـوات مـن حمـاس                  

، االمر الذي سينهي بكل تأكيد كافة       ٩/١/٢٠٠٩تدعوا الى تعيين رئيس جديد للسلطة الوطنية بعد تاريخ          
  .االمال بانهاء االنقالب واعادة اللحمة الوطنية الى سابق عهدها

  ٧/٨/٢٠٠٨لغد األردنية ا
  
  لعملية السالم" كارثة" "كديما"رئاسة ب فوز موفاز تعدمصادر في السلطة  .٥

قولها إن فوز   " مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية    "عن  " هآرتس"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
هذه المصادر أن فـوز     وأضافت  ". كارثة لعملية السالم  "سيكون  " كديما"وزير النقل شاؤول موفاز برئاسة      

ويمكن "موفاز بزعامة الحزب ثم ترؤسه حكومة جديدة سيقودان إلى جمود تام في االتصاالت السياسية،               
  ".ليرحم اهللا العملية السلمية: القول عندها

للتقدم في المحادثات حول قضايا الحل      "  الفلسطينية -الخطة األميركية   "وتابعت أن هذه المصادر ترى أن       
وعقّـب موفـاز علـى       ".كديما"والسلطة الفلسطينية تعتمد على فوز ليفني بزعامة        " إسرائيل"ن  الدائم بي 

. التحفظات الفلسطينية بالقول إنه يتعهد تحقيق نتائج من خالل مفاوضات يقودها هـو مـع الفلـسطينيين                
وإنـسانية،  ليالي كثيرة وحللت قضايا أمنية واقتـصادية        ) أي مع الفلسطينيين  (أنا جلست معهم    : "وأضاف

وأضاف أنه في إمكان كبار المـسؤولين فـي         ". سواء عندما كنت رئيساً ألركان الجيش أو وزير الدفاع        
أنا لست سهالً في المفاوضات، لكننـي       "السلطة الفلسطينية أن يقروا ويشهدوا بأنه نفذ كل ما وعدهم به،            

  ".وأنا أعد بأن أحقق نتائج. لست رجل كالم وإنما رجل أفعال
  ٧/٨/٢٠٠٨ة الحيا
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   من اولمرت عدم اطالق سراح سجناء من حماس مقابل شاليط طلب عباس":االندبندت" .٦

طلب عبـاس مـن      " في مقالة له   كتب مراسل االندبندت في القدس دونالد ماكنتير      :  بشير الخوري  - لندن
ـ                اد اولمرت عدم اطالق سراح سجناء من حماس مقابل اطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المحتجـز جلع

اذا : "ويصف ماكنتير في مقاله ما جاء على لسان مسؤول مكتب عباس رفيق الحسيني الذي قال              ". شاليط
تعلم الفلسطينيين ان السبيل الوحيد الطالق سراح السجناء الفلسطينيين هو خطف جنـود             " إسرائيل"كانت  

 ". إسرائيليين، فسيكون ذلك السبيل الجديد الذي سيعتمده الشعب الفلسطيني
  ٧/٨/٢٠٠٨ي بي سي ب

 
  محكمة عسكرية إسرائيلية تفرج عن قيادات فلسطينية .٧

قررت محكمة عوفر العسكرية اإلفراج عن وزير الحكم المحلي األسبق عيسى الجعبري ورئيس بلدية 
وجاء في قرار المحكمة التي يوجد مقرها غربي  .نابلس عدلي يعيش ورجل األعمال زياد العنبتاوي

 تم االكتفاء بالمدة التي قضتها تلك الشخصيات في السجون اإلسرائيلية، ودامت عامين مدينة رام اهللا أنه
  .في بعض الحاالت

وقال الجعبري إن إطالق سراحه جاء كذر الرماد في العيون، وإلعطاء انطباع أن االعتقال جاء على 
  .خلفية أمنية وليست سياسية

  ٧/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
 د إغالق المؤسسات الفلسطينية في القدسيتمد" لاسرائي"السلطة تنتقد قرار  .٨

أمس إغالق المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة        " إسرائيل"مددت  .): أ.ب.د (-القدس المحتلة   
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن القرار الـذي أصـدره           .، في قرار قوبل بانتقادات فلسطينية حادة      

 .ائيلي آفي ديختر يتضمن تمديد إغالق المؤسسات الفلسطينية لمدة ستة أشهروزير األمن الداخلي اإلسر
 مؤسسة ثقافية ووطنية في القدس المحتلـة بعـد انـدالع            ٣٣وترصد مصادر فلسطينية إغالق أكثر من       

 وتحتج السلطات اإلسرائيلية بأن تلك المؤسسات تعمل بتمويل وتوجيه          ٢٠٠٠ انتفاضة األقصى نهاية عام   
 . الفلسطينيةمن السلطة

االسـتفزازي  "ووصف حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس هذا القرار بـ              
يعكس حالة الضعف لدى هذه السلطات في السيطرة على مقاليد األمور في المدينة             "، وقال إنه    " واألحمق

كذلك لنتائج مؤتمر انـابوليس الـذي       يشكل صفعة قوية    "وأكد أن القرار     ".بعد أربعين عاما من احتاللها    
 ".على فتح تدريجي للمؤسسات المغلقة في المدينة" إسرائيل"وافقت فيه 

إن السلطة عملت وتعمل    "، وقال   " لن يحقق أهدافه  "وشدد المسؤول الفلسطيني على أن القرار اإلسرائيلي        
ها القانونية والهندسية والفنيـة     على خلق مؤسسات خدماتية فلسطينية بديلة للمؤسسات المغلقة تقدم خدمات         

 ".والصحية والتعليمية واالجتماعية للمواطنين المقدسيين
  ٧/٨/٢٠٠٨الدستور 

 
   مليون دوالر كمرحلة أولى لدعم المزارعين المتضررين من اعتداءات االحتالل٢٠ رصد .٩

ن دوالر  مليو٢٠محمود الهباش ان الوزارة رصدت مبلغ . ذكر وزير الزراعة د :حسن عبد الجواد
اميركي كمرحلة اولى لدعم المزارعين خصوصاً في المناطق االكثر تضرراً من الممارسات االسرائيلية 

  .مثل تلك المتاخمة للمستوطنات والمهددة بالمصادرة
  ٧/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   يحرقون منتجعا شاطئيا في غزةسلحونم .١٠

لين اقتحموا منتجعا شاطئيا فـي قطـاع غـزة    ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهو: أ. ب. غزة ـ د 
وأضافت المصادر أن المـسلحين غـادروا       . صباح امس وأحرقوه بعد أن كبلوا ثالثة من حراس االمن         

وتزايدت الهجمات على أماكن الترفيـه فـي         .بعد مصادرة ثالثة أجهزة كومبيوتر    " عباد الرحمن "منتجع  
  .سيطرة حماس على القطاعالعام الماضي بعد ) حزيران(القطاع منذ يونيو 

  ٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل" أولمرت عبثي والمستفيد الوحيد منه -لقاء عباس :  والشعبيةحماس .١١

حركة حماس نددت بلقاء الرئيس محمود عباس ورئيس  أن :من غزة ٧/٨/٢٠٠٨ الحياة ذكرت
مثير للسخرية ومضيعة "صفته بأنه الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في مدينة القدس المحتلة أمس، وو

تأتي باالستدعاء من أولمرت "وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن لقاءات الرجلين ". للوقت
للرئيس عباس، إما لتسليم معلومات في إطار التنسيق األمني، أو لتلقي أوامر جديدة لتنفيذها على 

  ".األرض، وتنفيذ الشق األمني من خريطة الطريق
دمية يحركها أولمرت "ف برهوم في تصريح صحافي أمس تعقيباً على اللقاء الرئيس عباس بأنه ووص

مزيد "، معتبراً أن عقد "لقاءات أمنية بحتة"ووصف هذه اللقاءات بأنها ". كما يشاء وعلى طريقته الخاصة
 التي رفضت منها يعني إحكام القبضة على المقاومة وعلى من ال يعترف بإسرائيل كفصائل الممانعة

  ".باإلجماع هذه االجتماعات وأنكرت على عباس استمرارها
مزيداً من اإلنجازات لالحتالل، وتحديداً في ظل التزامات السلطة "واعتبر أن عقد هذه اللقاءات يعني 

، "وأنها تستخدم كورقة في اللعبة االنتخابية داخل الكيان الصهيوني(...) المتتالية بحفظ أمن االحتالل 
المزيد من هذه اللقاءات عبارة عن تحد لمشاعر الشعب الفلسطيني وقوى الممانعة من قبل "الً عن أن فض

عباس، والضرب بعرض الحائط بحال اإلجماع الوطني الفلسطيني المنادية بوقفها ألنها تشكل خطراً على 
  ".المشروع الوطني الفلسطيني

ة واالحتالل الصهيوني برعاية أميركية تؤكد مدى اللقاءات األمنية التي تحصل بين السلط"وقال إن 
الخطر المحدق بقوى الممانعة الفلسطينية التي تؤمن بمشروع المقاومة كخيار استراتيجي السترداد 

  ".الحقوق الفلسطينية
هذه اللقاءات األمنية تهدف إلى تصفية المقاومة وكل من يؤمن ويتمسك بها، وتعطي مزيداً من "ورأى أن 
أخطر ما "، واصفاً التنسيق األمني بأنه "ذا المحتل الصهيوني الرتكاب جرائمه في وضح النهارالدعم له

يكون على الشعب الفلسطيني وعلى قوى الممانعة التي تؤكد رفضها االعتراف باالحتالل الصهيوني 
 ".وتؤمن بخيار المقاومة في معركتها مع هذا المحتل

مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج       أن  :  من دمشق  ٦/٨/٢٠٠٨قدس برس وقالت وكالة   
الرئيس عباس والسلطة الفلـسطينية     " قدس برس "طالب في تصريحات خاصة لـ       الدكتور ماهر الطاهر  

نحن نعتقد أن إسـرائيل تنـاور وتخـادع       : "بوقف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية لعدم جدواها، وقال      
مستوطنات، وهي المستفيد الوحيدمن هذه المفاوضات، وقد دعونا سابقا         وتكسب الوقت وتستمر في بناء ال     

إلى وقف هذه المفاوضات العبثية ونقل القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة، ألنه ال إسرائيل وال أمريكا                
تريدان السالم بل يماطلون، ومن هنا ننظر لهذه اللقاءات بأنها مهزلة لن يترتب عنها أي شيء لـصالح                  

فلسطينيين، وال نفهم حقيقة دواعي االستمرار فيها، وعليه نطالب بوقفها ونقل القضية الفلـسطينية إلـى         ال
إلـى   و حماس " فتح"على صعيد آخر دعا الطاهر حركتي        ".األمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية     

  . تجاوز الخالفات البينية وإنهاء االنقسام والدخول في حوار وطني
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   إذا كانت شعبية عباس عالية فلماذا ال يدعو النتخابات رئاسية في موعدها:رضوان .١٢

فـي تعليقـه علـى      " قدس برس " إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حركة حماس، لوكالة         .دقال  : غزة 
 في المائة   ٦٨والذي جاءت نتائجه أن غالبية      " شركة الشرق األدنى لالستشارات   " الذي نشرته    االستطالع
إن حركة حماس ال تلقي باالً لمثل هذه االستطالعات، ألن هذه االستطالعات هي              ":يس عباس يثقون بالرئ 

استطالعات موجهة وغير دقيقة وغير صحيحة، والذي يؤكد ذلك أن أمثال هـذه االسـتطالعات كانـت                 
وكانت تعطي  باألغلبية  ) حماس(تطالعنا قبل نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة التي فازت فيها الحركة           

  ".الحركة مستوى متدني، وكانت تعطي حركة فتح مستوى عال جداً، وأثبتت النتائج العكس
تهدف هذه االستطالعات لخلق رأي عام للتهيئة لربما إحداث تزييـف أو تـأثير              "وأضاف رضوان قوله    

خابات التشريعية  على الرأي العام لخلق شيء غير شرعي، ومن هذا المنطلق أثبتت النتائج الحقيقية لالنت             
، "األخيرة عدم دقة هذه االستطالعات، أو أن أصحابها يختارون العينة لتكون موجهة لدعم حركـة فـتح                

  .على حد تقديره
أن حركة حماس هي حركة الجماهير الفلسطينية، هي حركة فازت بانتخابات تـشريعية             "وتابع رضوان   

ي متجذرة في ضمير الشعب الفلسطيني، ونحـن ال         ونزيهة حازت على ثقة أغلبية الشعب الفلسطيني، وه       
  .، كما قال"نخاف على هذه الشعبية، ألن الشعب الفلسطيني هو حماس وحماس هي الشعب الفلسطيني

وأوضح رضوان أن حركة حماس فازت بمعظم االنتخابات النقابية والمهنية والكتل الطالبية التي تجرى              
تفاف الجماهير حولها، ومن خالل المسيرات الحاشدة التـي تنظمهـا           ال"فلسطينياً، باإلضافة إلى ما سماه      

ال يوجد على الساحة الفلسطينية تنظيم قادر على حشد الجماهير مثلمـا تفعـل              "، مشيراً إلى أنه     "الحركة
  .، على حد تعبيره"حماس، وهذا بشهادة قادة الفصائل الفلسطينية

داخلية الخاصة التي من خاللها نحن نريد أن تصل لنا          إن حركة حماس لها استطالعاتها ال     "وقال رضوان   
الحقيقة ونقيس مدى نبض الشارع الفلسطيني حتى نقوِّم المسيرة، وهذه النتائج تظهر أن الحركة بعافيـة                
وهي متقدمة على من سواها، وهناك فرق كبير بين استطالعاتنا الداخلية وهذه النتـائج واالسـتطالعات                

، مشيراً إلى أن اسـتطالعاتهم الخاصـة        "بها بعض المؤسسات بين الحين واآلخر     الموجهة التي تطالعنا    
خاصة سلطة رام اهللا والرئيس عباس      "، و "فتح"تظهر أن حركة حماس هي في تصاعد وأن شعبية حركة           

  .، طبقاً لما ذكره"في تراجع كبير
ـ       "وخلص رضوان إلى القول مستغرباً       ا تظهـر االسـتطالعات     طالما أن شعبية الرئيس عباس عالية كم

ويحظى بثقة المواطنين الفلسطينيين هكذا؛ فلماذا ال يدعو النتخابات رئاسية في موعدها القـانوني فـي                
يناير المقبل ويخوضها، بدالً من أن يلجأ إلى تخريجات غير شرعية لبقائـه فـي كرسـي            / كانون الثاني 

  .، على حد وصفه"الرئاسة؟
 ٦/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
  اهرة بالمشاركة في ابتزاز الفلسطينيين باستمرار إغالق المعبرحماس تتهم الق .١٣

اعتبرت حركة حماس أن عدم اتخاذ مصر قراراً حازماً بفتح معبر رفح يعني مزيداً مـن إعطـاء                  : غزة
، إلى جانب فرض مزيد من العزلـة        "البتزاز المرضى ومساومتهم على معابر الموت     "الفرص لالحتالل   
  .وترسيخاً لسياسة العقاب الجماعي" لشرعيةالحكومة ا"على الحركة و

معبر رفح من المفترض أن يفـتح بموجـب تفاهمـات           "إن  : وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم     
القاهرة بخصوص التهدئة، ال سيما وأن حماس والفصائل الفلسطينية التزمت بكل بنود التهدئة بحسب ما               

تفسير الستمرار تجاهل مصر طلب الوفد البرلماني عن        أننا ال نجد أي مبرر أو       "وأضاف   ".طلبت مصر 
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كتلة التغيير واإلصالح في قطاع غزة برئاسة أحمد بحر بالسفر لزيارة عـدة دول عربيـة مـن أجـل                    
  ".التواصل مع البرلمانات والحكومات العربية لشرح األوضاع الفلسطينية

  ٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يني لحقوق االنسان حول المعتقلين غير متوازن تعد تقرير المركز الفلسطحماس .١٤

عن قلقـه الـشديد     " عبر   ، الذي  حماس تقرير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان       عدت : رائد الفي  -غزة  
 أن ذلك   ]أي المركز  [موضحا" إزاء منع محاميه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى أجهزة الحكومة المقالة          

 غير متوازن ألنه يتحدث عن غزة ويتجاهل تماماً االعتقاالت اليوميـة            ،ليةمخالف للقانون والمعايير الدو   
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهـري إن          .المستمرة في صفوف أبناء حماس في الضفة الغربية       

هذا المركز عليه أن يقول     "وأضاف أن   ". كل المؤسسات الحقوقية تتمتع بحرية كاملة في زيارة المعتقلين        "
ذا ال يرسل محاميه لزيارة المعتقلين في الضفة، وإذا كان المحامون منعوا في غزة مقابلة موكليهم                لنا لما 

  ".لعدة أيام فإن المعتقلين في الضفة ممنوعون من رؤية أحد أصالً
  ٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يط شالحماس تطالب مصر باطالق ثالثة من قيادييها قبل اتمام صفقة  .١٥

 "القدس العربـي "أعرب مصدر مسؤول في حركة حماس امتنع عن ذكر اسمه، لـ: ور اشرف اله-غزة  
لقد كان وفد حركة حماس الـذي       : وقال المسؤول في سياق حديثه     عن استغرابه الشديد من الحملة شليط،     

زار مصر مؤخراً واضحاً وصريحاً في تحديد موقف الحركة من إطالق سراح الجندي شـليط، حيـث                 
ضرورة إفراج السلطات المصرية عن ثالثة من       : أوالً: التالية الستئناف التفاوض حوله   وضعنا المحددات   

يشار إلى أن الحديث يجري عن ثالثة قادة ميـدانيين مـن            . معتقلي حركة حماس في السجون المصرية     
ح كتائب القسام، وفي مقدمتهم أيمن نوفل، الذي يقبعون في غياهب السجون المصرية منذ اقتحام معبر رف               

ضرورة إقدام المصريين على    : ثانياً، قال المسؤول عينه   . قبل عدة أشهر من قبل مئات آالف الفلسطينيين       
فتح معبر رفح، إذ ان استمرار إغالقه أمر غير مقبول، فهذا المعبر يقع تحت السيادة المصرية، وإغالقه                 

ار الشعب الفلـسطيني فـي      يصب في مصلحة اإلسرائيليين، وهو يعني عملياً االستمرار في جريمة حص          
  .قطاع غزة

أما الشرط الثالث فوفق المسؤول هو ضرورة الضغط على اإلسرائيليين لتنفيذ التزامـاتهم فيمـا يتعلّـق                 
،خصوصاً وأن المصريين هم الضامن والراعي لالتفاق، وإذا لم يلتزم اإلسرائيلي باتفـاق             "التهدئة"باتفاق  

  .ت أخرى، على حد تعبيرهالتهدئة فكيف يمكن أن يلتزموا باتفاقا
  ٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   بسبب أحداث غزة الفلسطيني"الحوار"الستضافة "جهودها"تجمد"مصر:  في فتحمصدر .١٦

بددت األحداث التي عصفت بقطاع غزة مؤخراً اآلمال بعقد حوارات تهدف إلـى             ":أشرف الهور  -غزة  
اللقـاءات  " المصريين إلى تأجيـل عقـد        رأب الصدع القائم بين حركتي فتح وحماس، ودفعت بالوسطاء        

ـ           "االستكشافية ، فـي   "القدس العربي " مع الفصائل الفلسطينية بحسب ما صرح به مسؤول فلسطيني كبير ل
وقت أكدت فيه حماس أنها لم تغلق الباب أمام الوساطات العربية إلعادة الحـوار الفلـسطيني الـداخلي،                

وقال المصدر وهو من قيادات حركة      .  محكوم عليه بالفشل   ورأت فيه حركة الجهاد أن عقد الحوار حالياً       
دفعت بالمصريين إلـى تأجيـل استـضافة        "] األخيرة في غزة   [فتح وفضل عدم كشف اسمه أن األحداث      
، وذكر أن التأجيل ربما يستمر ألكثر من شهر، مرجحاً أن تبدأ            "الحوارات الثانية مع الفصائل الفلسطينية    

ـ    .رمضان المقبل أولى الجلسات منتصف شهر      أن حركة فتح   "القدس العربي "وذكر المسؤول الفلسطيني ل
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تصوراً "، وذكر أن الوفد كان يحمل       "كانت تستعد إلرسال وفد قيادي للقاء المصريين مطلع األسبوع القادم         
عملي، ويحمل  "ولم يخض المصدر في شرح التصور، لكنه قال انه           ."لردم الهوة القائمة، وإنهاء االنقسام    

  ."واقف أكثر ليونة تساهم في الوحدةم
، بالسعي إلفشال الحوار، وقـال ان الـسلطة         "بعض القيادات من حماس   "واتهم المصدر في ذات السياق      

باتت مقتنعة أن هناك من ال يريد إجراء المصالحة مـن           "الفلسطينية وحركة فتح، والدول العربية الكبيرة       
اها الرئيس محمود عباس مع القيادات المـصرية خـالل          وأوضح أن االتصاالت التي أجر     ."قادة حماس 

  .أزمة غزة بينت عدم رضا المصريين من تصرفات حماس في غزة
  ٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   "إسرائيل"تطالب بحسم أمر التهدئة مع " األقصى" .١٧

ال حديث عن تهدئة مجانية ويجـب حـسم         ": أمسفي بيان صحفي     كتائب األقصى    قالت:  د ب أ   -غزة  
رها وسيكون لنا موقف واضح بالفعل ال بالكالم في ظل مواصلة االحـتالل سـعيه لتـدمير القيـادة                   أم

إسرائيل مـن مغبـة   "وحذرت الكتائب  ".الفتحاوية بكل السبل والتي كان آخرها اعتقال القائد أحمد حلس
ـ    ".وء يمـسه المساس بحياة حلس ، محملة إياها في الوقت ذاته المسؤولية الكاملة عن حياتـه أو أي س

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعمل كل المستطاع لإلفراج عنـه ، وإال فـإن كافـة            "وطالبت الكتائب   
 ".الخيارات مفتوحة

لـصد  " الكامل"المنبثقة عن حركة فتح استعداد الفصائل الفلسطينية        " كتائب المجاهدين "من جانبه ، أعلنت     
. هديدات وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود بـاراك بـذلك        أي عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد ت        

هناك استعدادا كامال بالتعاون مع باقي فصائل المقاومة لـصد أي عـدوان     "إن  " كتائب المجاهدين "وقالت  
  ".قادم على شعبنا متسلحين بإيماننا المطلق باهللا وأن اهللا حتما سينصرنا

  ٧/٨/٢٠٠٨الدستور 
 
   أبنائنا قيادات في حماسومن.. قدمنا شهداء:  حلسعائلة .١٨

 قال أبناء عائلة حلس أنهم فخورون بجذورهم التاريخية المتينة في المجتمعين الغزي والفلسطيني، -غزة
وحماس، حيث قدموا " فتح"وأكدوا عمق ارتباطاتهم السياسية بالحركة الوطنية الفلسطينية وتحديدا داخل 

ية داخل صفوفهم شأن كل العائالت االفلسطينية  شهيدا، فيما أقروا بوجود نماذج سلب٢٠أكثر من 
وفي جولة في محيط عائلة حلس، لوحظ تواجداً أمنياً مكثفاً لعناصر الشرطة التابعة للحكومة . األخرى

  .على المنطقة" حملتها األمنية" المقالة في إطار مواصلة
 ٧/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  كم على التهدئة باالنهيارأي عدوان إسرائيلي على غزة سيح: نافذ عزام .١٩

يفتـرض أن   "نـسخة عنـه،     " قدس برس "قال القيادي في الحركة نافذ عزام، في تصريح له تلقت           : غزة
يعرف العالم بعد هذه التصريحات من هو الطرف الذي يهدد أمن واستقرار هذه المنطقـة، فالتهديـدات                 

 رغم تلكؤ االحتالل ومماطلتـه فـي تنفيـذ          الصهيونية تأتي في ظل التزام فلسطيني شبه كامل بالتهدئة؛        
أن التهديدات األخيرة التي أطلقها باراك      "وأضاف عزام    .، حسب تعبيره  "تعهداته الواردة في اتفاق التهدئة    

                  توجب على أبناء شعبنا ترتيب صفوفهم وتجاوز المحنة الداخلية، كما أنها تحـتم علـى المقاومـة رص
، معتبراً أن هذه التهديدات هي كـذلك        "عب واألرض بكل وسيلة ممكنة    صفوفها واالستعداد للدفاع عن الش    

رسالة موجهة للحكومات العربية واإلسالمية ألن تعيد النظر في سياستها تجـاه الـصراع علـى أرض                 "
  .، كما قال"فلسطين
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غـزة؛  إذا أقدم االحتالل على ارتكاب أي جريمة أو عدوان جديد علـى             "قوله  " الجهاد"وتابع القيادي في    
فسيكون بذلك قد حكم على التهدئة باالنهيار، وسيكون من الطبيعي والمنطقـي أن نـدافع عـن شـعبنا                   

  .، وفق تأكيده"وأرضنا، وال يجوز أن يلومنا أحد
 ٦/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
  تشيد بحملة غزة األمنية وتطالب بمحاسبة من يزعزع األمن" الصاعقة" .٢٠

الـذي  " النجاح"بما قامت به وزارة الداخلية في قطاع غزة و        الفلسطينية،  " الصاعقة"أشادت منظمة   : غزة
، "جذور المنفلتين والخارجين عن القـانون     "حققته في تفكيك المربع األمني شرق غزة واجتثاث ما أسمته           

وطالـب محيـي    ".  الرامية إلى زعزعة االستقرار في القطاع وتهييج الشارع         إفشال كافة المخططات  "و
محاسبة كل من يحـاول     "في القطاع، وزارة الداخلية بضرورة      " الصاعقة"منظمة  الدين أبو دقة، مسؤول     

، كما  "العبث بمقدرات وبأمن الوطن والمواطن، وإخضاعه للقانون، ألن المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار            
ضرورة تجسيد السالح الفلسطيني لصالح القضية الفلسطينية ولخدمـة الـشعب           "وشدد أبو دقة على      .قال
، مـشيراً  "لسطيني، وليس لصالح اإلضرار باألمن الفلسطيني أو لمصالح حزبية و شخصية أو عائليـة       الف

   معالجة الوضع األمني الداخلي يتطلب تكاتف كافة القوى الوطنية واإلسالمية، واالحتكام للقانون            "إلى أن
وطالـب أبـو دقـة      . ، على حد تعبيره   "لمواجهة المشروع اإلسرائيلي الهادف لخلق الفوضى في القطاع       

  .وحماس بالعودة إلى الحوار " فتح"حركتي 
 ٦/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
   "عين الحلوة"مخيم توافق على ضبط :  بهية الحريري يزورالتحالفقوى وفد  .٢١

توافق وحرص فلسطيني   "أكد مسؤول العالقات السياسية لحركة حماس في لبنان علي بركة وجود            : صيدا
م عين الحلوة، مطمئناً الشعبين اللبناني والفلسطيني في منطقـة صـيدا            على أن ال ينفجر الوضع في مخي      

وقال إثر اللقاء الذي عقده وفد       ". ومخيماتها بأننا لن نسمح بأن تتكرر تجربة نهر البارد في منطقة صيدا           
نحن مـستعدون   "بهية الحريري في مجدليون     اللبنانية  مركزي من تحالف القوى الفلسطينية، مع الوزيرة        

ذل كل جهد كتحالف قوى فلسطينية مع سائر الفصائل ومع القوى االسالمية ومع منظمة التحرير، ومع                لنب
كافة الفاعليات الصيداوية اللبنانية، لمنع تكرار األحداث األمنية وحدوث اي انفجـار فـي مخـيم عـين                  

  ". الحلوة
لـسطيني بالوضـع    كان هناك توافق على ضرورة ضبط الوضع، وأن ال يستفرد أي فصيل ف            : أضافو

وأكدنا . األمني داخل المخيم، وضرورة تفعيل لجنة المتابعة الفلسطينية باعتبارها المرجعية األمنية للمخيم           
على ضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان من اجل الحفاظ على األمن في المخيمـات، وإطـالق                 

مدنية واإلنسانية، خاصة بعد تشكيل الحكومة      الحوار اللبناني الفلسطيني مستقبالً من أجل إقرار الحقوق ال        
وقد وعدت الوزيرة الحريري بأن تكون صوت فلسطين في الحكومة اللبنانية، وأن تنقل همـوم               . اللبنانية

  . الشعب الفلسطيني اليها
  ٧/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  والفلسطينيين... بمغازلة اليمين اإلسرائيلي" كديما" يدشّن حملته لرئاسة موفاز .٢٢

رأى مراقبون في إسرائيل أن اختيار وزير النقل شاؤول موفاز بدء معركته :  أسعد تلحمي- الناصرة
الحاكم لخالفة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، بزيارة الزعيم " كديما"االنتخابية على زعامة حزب 

 حملته الدينية الشرقية المتشددة الحاخام عوفاديا يوسف لنيل بركته، ثم تدشينه" شاس"الروحي لحركة 
أحافظ على القدس موحدة "االنتخابية في اجتماع عقده في فندق قبالة أسوار القدس المحتلة والتزامه أن 
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، رسالة واضحة إلى اليمين اإلسرائيلي بأنه واحد منهم، ما يؤكد مجدداً أنه "عاصمة إسرائيل األبدية
شكيل حكومة واسعة تضم أحزاباً األربعة على زعامة الحزب القادر على ت" كديما"الوحيد بين مرشحي 
  .من اليمين المتشدد

وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى تركيز موفاز في تصريحاته على الملف األمني الذي يريد من 
خالله، بصفته قائداً سابقاً للجيش ووزير دفاع سابقاً، إبراز تفوقه على وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي 

) سبتمبر( أيلول ١٧ي للفوز بزعامة الحزب في االنتخابات التي تجري في ترشحها استطالعات الرأ
  .المقبل

 مرة في خطابه الذي افتتح حملته ٢٢" أمن"إلى أن موفاز كرر كلمة " يديعوت أحرونوت"ولفتت صحيفة 
 مريح أحياناً أن نخطئ في وهم موقت، خصوصاً... األمن هو األساس لواقع حياتنا"وقال إن . االنتخابية

في فترات التهدئة النسبية، وكأن القضايا األمنية ليست ملحة وال على رأس سلّم اهتماماتنا، لكن هذا 
  ".األمر خطير

بل هي ضرورة بالغة األهمية بالنسبة إلى ... ليست مجرد أفضلية"واعتبر أن الخبرة في المجال األمني 
  .في الوقت الحالي"  ومستقرة ضروريتشكيل حكومة قوية"وأضاف أن ". كل رئيس حكومة في إسرائيل

أتوجه إلى حس المسؤولية لدى قادة األحزاب : "وتوجه إلى الكتل البرلمانية المختلفة بنداء قال فيه
ستخلق زعامة مشتركة وطاقماً قيادياً "وتابع أن حكومة برئاسته ". المختلفة ألؤكد لهم أن قوتنا في وحدتنا

امنحوني : "وختم موجهاً كالمه إلى أنصاره". ار لحكومة وحدة وطنيةيربط بين النواب من اليمين واليس
  ".دعمكم من أجل تعزيز األمن ومن أجل توحيد صفوف الشعب ومن أجل قوة إسرائيل ومستقبلها

إنه في حال فوزه في االنتخابات وتشكيله حكومة جديدة فإنه سيقود بنفسه " هآرتس"وقال موفاز لصحيفة 
  ".وسأرمي بكل ثقلي وسأعمل في هذا االتجاه بصورة شخصية"ينيين، المفاوضات مع الفلسط

  ٧/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

   يأمر بهدم منزل منفذ الهجوم على المعهد الديني بالقدسباراك .٢٣
أمر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أمس بهدم منزل عائلة فلسطينية فـي             :  د ب أ   -القدس المحتلة   

ية ضد معهد ديني يهودي أسفر عن ثمانية قتلى وجرح آخرين مطلع مـارس              القدس المحتلة نفذ ابنها عمل    
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن باراك أصدر تعليماته بهدم منزل عالء أبو دهيم من قرية جبـل   .الماضي

المكبر جنوب شرق القدس الذي قتله أحد رجال األمن اإلسرائيليين بعـد أن تمكـن مـن قتـل ثمانيـة                     
وأوضحت اإلذاعة أن بإمكان عائلة أبـو دهـيم تقـديم     .اليهودية" مركاز هراف"مدرسة إسرائيليين في 

وفي حال رفضه االعتراض يمكن لها تقديم التمـاس         . اعتراض على هذا القرار إلى قائد الجبهة الداخلية       
وكانت دعوات تعالت في إسرائيل إلى هـدم منـازل منفـذي العمليـات مـن                . إلى محكمة العدل العليا   

 .سطينيين في القدس المحتلة واتخاذ إجراءات تصعيدية ضدهمالفل
  ٧/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  السلطة الفلسطينية ال تتمتع بأي حصانة ": اإلسرائيليةالعليا" .٢٤

قررت المحكمة اإلسرائيلية العليا،أمس، أن السلطة الفلسطينية ال تتمتـع بـأي حـصانة               -القدس المحتلة 
وجاء هذا القرار في معرض رد المحكمـة العليـا علـى     .سرائيليةتحول دون مقاضاتها أمام المحاكم اإل

بالقرب من نابلس بالضفة الغربيـة      " الون موريه "في مستوطنة   " مدريشات الون "التماس تقدمت به منظمة     
وتشمل حيثيات القرار الجديد أن السلطة الفلسطينية ال تتمتع بأي حصانة تمنع مقاضـاتها أمـام    .المحتلة

 ".األضرار التي قد يطالب بها مستوطنون إسرائيليون"رائيلية ومطالبتها بدفع تعويضات عن المحاكم اإلس
  ٧/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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   يناقش تسليح سوريا لحزب اهللالمجلس الوزاري األمني اإلسرائيلي المصغر .٢٥

يـال  ناقش المجلس الوزاري األمني اإلسرائيلي المصغر، أمس، صياغة سياسة جديدة ح            :حلمي موسى 
 والبرنامج المتطرف للحكومة اللبنانية     ١٧٠١الوضع في لبنان، في ضوء ما يراه انتهاكات كثيرة للقرار           

وتصدرت المداوالت في الجلسة، قضية تهريب األسلحة من سوريا إلى لبنـان، حيـث ثمـة                 . الجديدة
ونقلت . ه الشحنات توصية من وزارة الخارجية اإلسرائيلية بتكثيف الضغوط على دمشق، لوقف توريد هذ           

 عن مصادر سياسية إسرائيلية أن ثمة شعورا متزايدا باإللحاح، فـي كـل مـا يتعلـق                  "هآرتس"صحيفة  
بشحنات السالح إلى حزب اهللا، خصوصا في ظل الخشية من وصول مضادات جوية وأسلحة متطـورة                

 الثانيـة خـالل أسـابيع،       وهي المـرة  . تهدد نشاط سالح الجو اإلسرائيلي في انتهاكاته لالجواء اللبنانية        
وأوضح مصدر رفيع المـستوى      . تخصص فيها الحكومة اجتماعات خاصة للبحث في الوضع في لبنان         

في سالح الجو اإلسرائيلي، أنه إذا أدخل حزب اهللا صواريخ مضادة للطائرات إلى األراضـي اللبنانيـة،         
ومـع ذلـك، أكـد أن بوسـع         . جوهريافعلى سالح الجو تغيير نمط تحليق طائراته في األجواء اللبنانية           

  . الطيران اإلسرائيلي العمل في كل الظروف ولديه قدرات للرد على مشكالت مماثلة
  ٧/٨/٢٠٠٨السفير 

  
   القنطار األسير سمير رسمياً بسبب برنامج عن"الجزيرة" تقاطع "إسرائيل" .٢٦

أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، األربعاء، أن الدولة العبرية قررت فـرض          : زهير اندراوس  -الناصرة
.  القطرية الن المحطة أقامت حفالً لألسير اللبناني المحرر سـمير القنطـار            "الجزيرة"عقوبات على قناة    

وبين وأعلن مكتب الصحافة الحكومي، التابع للحكومة اإلسرائيلية أمس بعد لقاء بين مديره دانيال سيمان               
 القطرية، ألنها نظمت حفالً     "الجزيرة" في القدس، وليد العمري، انه جمد عالقاته مع قناة           "الجزيرة"مدير  

في مكاتبها في بيروت على شرف سمير القنطار الذي سجن في إسرائيل نحو ثالثين عاما بعد إدانته بقتل                  
رنت إن مدير المكتب دانيال سـيمان        على االنت  "يديعوت احرونوت "وقال موقع صحيفة    . ثالثة إسرائيليين 

أعلن بعد اللقاء مع العمري عن تجميد جميع الخدمات والعالقات مع الفضائية القطرية، الفتاً إلى أنّه من                 
غير المعقول أن تقوم فضائية تزعم بأنّها موضوعية بتنظيم حفل على شرف قاتل األطفال سمير القنطار،                

  ..على حد تعبيره
  ٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

 
   ضابط اسرائيلي امر باطالق الرصاص المطاطي على فلسطينيي مكبل اليديناعفاء .٢٧

اعلن مصدر عسكري اعفاء ضابط اسرائيلي من مهامه النه امر عنصرا في حرس الحدود  - القدس
باطالق الرصاص المطاطي على فلسطيني مكبل اليدين، مؤكدا في الوقت ذاته ان الضابط لن يدخل 

  .السجن
السلوك المخالف لقواعد " المصدر ان اللفتاننت كولونيل عمري بوربرغ سيالحق فقط بتهمة واوضح
وهي تهمة ليست خطرة وال تعرضه بالتالي للسجن كما انها لن تدون في سجله العدلي، وذلك اثر " الجيش

ان، فان وبفضل االتفاق الذي يفترض ان يصادق عليه رئيس االرك .اتفاق بين محاميه والقضاء العسكري
  .الضابط لن يتمكن من تولي اي مركز قيادي لكنه لن يطرد رسميا من الجيش

  ٧/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
 

 



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  محكوم عليها بالموت" الدولتين"فكرة : طلب الصانع .٢٨
ان مـداوالت الـسلطة الفلـسطينية مـع     " الكنيست"أكد عضو عربي في      : وديع عواودة  -القدس المحتلة 

وقال ،  ي نتيجة ودعا لتبني حل الدولة الواحدة، ثنائية القومية، من البحر الى النهر            لن تفضي أل  " إسرائيل"
امس، ان االستيطان المتفـشي كالـسرطان فـي         " الخليج"ل  ) الحزب الديمقراطي العربي  (طلب الصانع   

 الضفة الغربية يحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات جديدة للحياة، منوها الى محاصرة القـدس               
إذا كان اقتالع بـضعة     "وأضاف  . وعدم االتفاق على الحدود كاعتبارات أخرى تدعم فكرة الدولة الواحدة         

بقيادة أقوى قادتها أرييل شارون، فما بالك       " اسرائيل"آالف من المستوطين قد احتاج لجهود كبيرة من قبل          
في الضفة في إطار الدولة      ألف مستوطن في الضفة، لذا فلتبق هذه المستوطنات          ٣٠٠والحديث يدور عن    

  ".الواحدة
كما أشار الصانع الى أن الواقع الجغرافي بين الضفة وغزة يجعل فكرة الدولتين غير قابلة للتطبيق بـل                  

واعتبر ان فكرة الدولتين تخدم الفلسطينيين، وقال انهم سيكونون الطرف الرابح، الفتـا              .في عداد الموت  
وقال ان الدولة الواحدة تستطيع مواجهة       .٤٨وأهلهم داخل أراضي    لتمكينهم من التواصل مع حيفا وعكا       

  ".صوت واحد لكل مواطن"مشاكلها باالتفاق وباالنتخابات الديمقراطية استنادا الى مبدأ 
  ٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  ١٩٤٨ توجه تهمة العمل لحساب حزب اهللا لفلسطيني من مناطق "إسرائيل" .٢٩

 امس التعتيم االعالمي الذي كانت تفرضه على اعتقال فلسطيني من "سرائيلا"رفعت  :علي الصالح-لندن
مواطنيها، وسمحت بنشر معلومات عن توجيه الئحة اتهام له، بالعمل لحساب حزب اهللا اللبناني، وتسلم 

 . الف يورو مقابل معلومات عن عرب اسرائيليين وشخصيات عسكرية١٣ما مجموعه 
  ٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   إلى العراق العراقية يرفضون مساعي إعادتهم-سطينيون على الحدود السورية الفل .٣٠

 قال الجئون فلسطينيون محاصرون في مخيم التنف الصحراوي بين الحدود السورية العراقيـة              : ا.ب.د
منذ أكثر من عامين، أمس، إنهم يرفضون مساعي السلطة الفلسطينية إلعادتهم إلى العراق لما القوه مـن                 

  .التقصير وعدم االهتمام بقضيتهم"ـ اتهامهم للسلطة بهمنقل عن كما .اختطاف واعتقالقتل و
  ٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   من سلطات االحتالل سفينة كسر الحصار عن قطاع غزة لن يطلبوا تصريحاًمنظمو .٣١

األيام أكد منظمو سفينة كسر الحصار المقرر وصولها من قبرص إلى قطاع غزة، خالل : ألفت حداد
 وقد بينت ".ا المياه اإلقليمية اإلسرائيليةولن يعبر"القادمة، على أنهم لن يبلغوا سلطات االحتالل، ألنهم 

 مستعدون للبقاء لعدة أسابيع أو أكثر في حال اعترض  الرحلةأن ركاب، ناشطة بريطانية مشاركة
 .ع للحصار منذ قرابة عامينغزة سجن فعلي ألكثر من مليون فلسطيني، وتخضهم، الفتة إلى أن سبيل

سمح ي لم تعد تحتل قطاع غزة، لذلك القوارب لن تطلب تصريحاً منها ولن "إسرائيل "، إنوأردفت قائلة
 .إلسرائيليين بركوبهال

  ٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   لصفقة التبادل مع حزب اهللاًفتية فلسطينيين أسرى تنفيذ  ٥ تفرج عن "إسرائيل" .٣٢

 ، تنفيـذاً ها، عن خمسة أسرى فلسطينيين، من الفتية، كانوا معتقلين في سـجون  "إسرائيل"أفرجت  : رام اهللا 
 وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن األسرى المفـرج         .للمرحلة األخيرة، من صفقة التبادل مع حزب اهللا       
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. عنهم هم من الفتية، واتهموا برشق الحجارة باتجاه قوات االحتالل، وقاربت فترة سجنهم على االنتهـاء               
 عن عدم   عدد، تعبيراً ال قلصت   "إسرائيل"كان من المقرر إطالق سراح عدد أكبر من األسرى، إال أن            قد  و

  .رضاها عن التقرير الذي سلمه حزب اهللا، بخصوص رون آراد
  ٦/٨/٢٠٠٨ قدس برس

 
 غتصاب إلجبارهن على تقديم االعترافاتالد بايتهديتعرضن لل الفلسطينيات األسيرات .٣٣

 مقدم إلى جامعة الدول ،كشف تقرير صادر عن وزارة المرأة الفلسطينية: فقي أشرف ال- القاهرة
 تستخدم أساليب قمعية وحشية ضد المرأة الفلسطينية األسيرة تفوق في قسوتها "إسرائيل" أن ،العربية

ا ممارستها إزاء الرجل بهدف تحطيم إرادتها النفسية، من أجل انتزاع االعترافات األمنية منها عن زمالئه
أن المحققين اإلسرائيليين يهددون باالعتداء الجنسي واالغتصاب إلجبار المرأة على  وبين .وزميالتها

  .االستسالم وتقديم االعترافات
  ٧/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   الفلسطينيون في سجن رامون يضربون عن الطعاماألسرى .٣٤

 وزارة شـؤون األسـرى والمحـررين         مدير عام الشؤون القانونية في     ذكر :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
ن أسرى سجن رامون أعلنوا اإلضراب عن الطعام، ابتداء من أمس، وحتـى تـاريخ األول             أالفلسطينية،  
 على رفض مدير السجن الجديد التعامـل مـع           بمعدل ثالثة أيام في األسبوع، احتجاجاً      ٢٠٠٨من أيلول   

س عن أسرى منظمة التحرير بعد األحـداث        ممثل األسرى نائل سلهب، وقيام اإلدارة بفصل أسرى حما        
  .األخيرة

  ٧/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

   شابة فلسطينية بذريعة محاولة طعن أحد جنود االحتاللاعتقال .٣٥
 حاجز بين القدس ورام اهللا، بذريعة محاولة طعن أحد فلسطينية علىاعتقلت أجهزة أمن االحتالل شابة 

ني بالقرب من الحرم اإلبراهيمي في الخليل، بذريعة حيازة كما تم اعتقال شاب فلسطي .جنود االحتالل
  .سكين ذات نصل طويل

  ٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  الماضي من محافظة بيت لحم خالل تموز مواطنا٣٥ًاعتقال : تقرير .٣٦
 قوات االحتالل استمرت في حمالت أن ،أعلن نادي األسير الفلسطيني في محافظة بيت لحم: بيت لحم
 عدد منهم إلى االعتقال تحول، محافظةال من  مواطنا٣٥ً الشهر المنصرمخالل  التي طالت االعتقال

 العدد اآلخر إلى مراكز التحقيق في معتقلي ت فيما حول، شهور٦ إلى ٣اإلداري لفترات متفاوتة بين 
  .المسكوبية وعسقالن

  ٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 بحجة األمنسرى رتكب الجرائم بحق األي االحتالل:  للدراساتاألسرى .٣٧

 تتذرع بموضوع األمن في مجمل اإلسرائيلية أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة السجون :رام اهللا
 العاري، وتدخل على التفتيش من الزيارات، وتحاول فرض األهاليانتهاكاتها بحق األسرى، فتمنع 

  الغرف باألسلحة وتصادر محتويات وممتلكات األسرى،
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  .بحجة ذلكالكثير من المشتريات، وتهمل المرضى حتى الموت،  وتمنع إدخال الكتب و
  ٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  حقوقي يعبر عن قلقه جراء منع محاميه من زيارة موكليهم في سجون غزةمركز .٣٨

 أعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، عن قلقه الشديد جراء منع محاميه : وفا–غزة 
ولفت إلى أنه ومنذ تاريخ بدء  .الحكومة الفلسطينية المقالة المعتقلين في سجون من زيارة موكليهم

، منع محامي المركز من االلتقاء بموكليهم، لمتابعة حاالتهم والوقوف على وضعهم  األخيرةاالعتقاالت
، أنهم تعرضوا عنهم أفرج بعض منونقل المركز عن  .القانوني، واالطمئنان على حاالتهم الصحية

  .ضرب واإلهانةلل
 ٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   الشاحنات والبضائع الواردة إلى قطاع غزة بقي على حاله منذ سريان التهدئةمعدل .٣٩

 لم تشهد منذ بدء سريان  غزةأكد مسؤول في وزارة االقتصاد الوطني أن معابر قطاع :كتب حامد جاد
 .قطاعالضائع التي يسمح بدخولها إلى سوق اتفاق التهدئة أي تحسينات جوهرية على كمية أو نوعية الب

وأشار إلى أن االجتماعات التي عقدها مسؤولون في الوزارة وممثلون عن القطاع الخاص مع الجانب 
اإلسرائيلي، مؤخراً، لم تحرز أي تقدم يذكر على مستوى إدخال أنواع جديدة من مدخالت اإلنتاج 

ما تم السماح به من دخول كميات من األسمنت والحديد الالزمة لتشغيل القطاعات المتعطلة باستثناء 
  .وإدخال زيادة طفيفة على كمية الوقود الواردة

  ٧/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
       تسبق فتح صفحة جديدة بعالقات األردن وحماس اختباربالونات  .٤٠

إيجابية أن هناك أجواء : محمد النجار من مراسلها من عمان، ٦/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت ذكر موقع 
تؤسس لمرحلة جديدة صبغت لقاء أخيرا بين مدير المخابرات العامة األردنية الفريق محمد الذهبي، 

وقد تؤسس لعالقات جديدة ، وعضوين في المكتب السياسي لحركة حماس هما محمد نزال ومحمد نصر
  .بين الجانبين بعد تسع سنوات من القطيعة؟
أردنية الستطالع إمكانية فتح صفحة جديدة مع " الونات اختبارب"ويصف محلل سياسي مطلع اللقاء بأنه 

التي طغت على اللقاء حديث مصدر رفيع في الحركة اإلسالمية " األجواء اإليجابية"وما يعزز  .كةالحر
 عن تغير في نظرة األردن للحركة اإلسالمية في الداخل، وحماس -فضل عدم كشف هويته–األردنية 

  .أن الفريق الذهبي نفى وجود نظرة عدائية تجاه اإلخوان المسلمينالفتا إلى ، في فلسطين
، لكن دعوة قيادات في اإلخوان المسلمين للقاءات سياسية رعاها الملك "الصفحة الجديدة"لم تتضح معالم 

  .عبد اهللا األسبوعين الماضيين ولّد تفاؤال غير مسبوق لدى اإلسالميين
ثمرة وقائع جديدة في "ب ممدوح العبادي أن لقاء قادة حماس ويرى النائب األول لرئيس مجلس النوا

اإلقليم شملت اتصاالت متداخلة بين قوى ودول الممانعة والمقاومة من جهة ودول االعتدال والواليات 
رصدنا لقاء أميركيا إيرانيا مباشرا، ومفاوضات "ويقول للجزيرة نت  ".المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى

 واتصاالت غير مباشرة بين إسرائيل وحماس وتنفيذ صفقة تبادل لألسرى مع حزب سورية إسرائيلية،
فإن ، وحسب العبادي .وهو ما فرض حسب قوله ضرورة إحداث تغيير في سياسة األردن الخارجية، "اهللا

فاألردن حقق مكاسب نتيجة مواقفه الحازمة التي "، لألردن وحماس مصلحة مباشرة وضرورية في اللقاء
 من اإلخوان المسلمين في الداخل وحركة حماس في الخارج، وشعر اإلخوان وحماس بأنهم اتخذها

  ".خسروا نتيجة اإلجراءات األردنية
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تدرك أن الساحة األردنية مهمة جدا لها في صراعها الطويل مع إسرائيل، كما يدرك "كما أن حماس 
 أو في التأسيس ألي حل سياسي مع األردن أنه ال يمكن تجاوز حماس في أي استقرار داخلي فلسطيني

  ".إسرائيل ينتهي إلى تحقيق الهدف اإلستراتيجي األردني المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة
طلب األردن من قياديي حماس وقف التدخل بشأنه الداخلي خاصة ما تعلق ، وبحسب مصادر مطلعة

  .س بشدةبالحركة اإلسالمية األردنية، وهو تدخل نفته قيادات حما
فدخول ، "معالم الصفحة الجديدة"ويبدو أن رفض حركة حماس دخول قوات عربية لقطاع غزة شكل أحد 

توريط للدول العربية في الصراع الفلسطيني الداخلي وربما توجيه "هذه القوات كما يقول محلل سياسي 
 دخول هذه القوات كما يقدر األردن رفض حماس، وهكذا ".بنادق الفصائل الفلسطينية نحو هذه القوات

ألنه يخشى جره للتدخل في الضفة الغربية وبالتالي عودة الخيار األردني لحل "يقول الدكتور العبادي 
 ".القضية الفلسطينية، وهو خيار يهدد مستقبل الدولة األردنية

تقالهم ومرت عالقة األردن بحماس بسلسلة توترات، بدأت بإبعاد رئيس وأعضاء مكتبها السياسي بعد اع
، كما لم يتعامل األردن مع نتائج االنتخابات الفلسطينية وحكومة حماس األولى في ١٩٩٩أسابيع في 

٢٠٠٦.  
واتهام ، وبلغ التوتر ذروته بعد اعتذار األردن عن عدم استقبال وزير الخارجية األسبق محمود الزهار

ونفت حماس التهم بشدة  . األردنالحركة بتهريب أسلحة وتخزينها باألردن تمهيدا لتنفيذ عمليات في
غير أن  .واعتبرت دوافعها سياسية وقالت إن األردن تعرض لضغوط أميركية لعدم استقبال الزهار

مراقبين يرون أنه من المبكر الحديث عن أسس جديدة للعالقة مع حماس، خاصة أن األردن ال يزال 
ل مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود يحصر خياره السياسي المتعلق بالملف الفلسطيني في التعام

  ".أمنية ال سياسية"عباس، وال تزال قناة االتصال مع حماس 
تمثل أن المراقبون السياسيون يالحظون أن هذه السياسة         :عمان من   ٧/٨/٢٠٠٨ الشرق القطرية    وكتبت

 األردنية مع الملك    تفاصيل العنوان الذي طرحه الفريق الذهبي في لقاء أخير جمع عددا من رجال الدولة             
 حين رد الـذهبي علـى       -رئيس الوزراء األسبق  -عبد اهللا الثاني على مائدة غداء عبد الرؤوف الروابدة          

زيد الرفاعي رئيس مجلس األعيان، وعبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب، وآخرين طالبوه بتخويف              
ض رجال الدولة، بأنه يقود مخـابرات       الصحفيين كي يتوقفوا عن نقد السياسات الحكومية وممارسات بع        

 ..! الدولة، وأنه في األردن ال توجد دولة المخابرات
في هذا السياق يالحظ المراقبون أسلوبا جديدا في تعامل دائرة المخابرات العامة مع األحداث الداخليـة،                

نة تقـوم علـى     ونشاطات المعارضة، بات يبتعد عن الطابع األمني التقليدي والمتشدد، ويأخذ صيغة مر           
الحوار ومنح هامش أوسع للتعبير عن اآلراء المعارضة للسياسة الرسمية، وعدم التـدخل فـي شـؤون                 

 . اإلعالم المستقل
ويرد مراقبون هذا الدور السياسي لدائرة المخابرات العامة إلى عدم أهلية الحكومة للقيام بمهمات سياسية               

 . ياسية تؤهلها إلدارة ملفات داخلية معقدةحيث إنها باستثناءات محدودة ال تملك خبرات س
المراجعـة  "وتضيف المصادر أن من بين المهمات السياسية التي تجريها دائرة المخابرات العامـة اآلن               

الملحة للسياسات الداخلية، وتصحيح أخطاء سابقة، واحتواء اآلثار السلبية لألزمات المقلقة، واألهم مـن              
البالد تعيد االعتبار لقيم المؤسسية والديمقراطية وتنمية الحياة الحزبيـة،          ذلك التأسيس لمرحلة جديدة في      

 ". بما يفضي في النهاية إلى تفرغ المخابرات لمهماتها األمنية وتسليم الملفات السياسية إلى أيد أمينة
في هذا السياق، سمحت دائرة المخابرات العامة لوفد من نواب جماعة اإلخوان المـسلمين فـي مـصر                  

كما وافق محافظ العاصمة    .. يارة األردن بهدف التنسيق مع نواب الجماعة في مجلس النواب األردني          بز
على إحياء الجماعة لذكرى اإلسراء والمعراج، وتمت دعوة الشيخ حمزة منصور رئيس مجلس شـورى               

 . لملكالذراع السياسية للجماعة إلى مائدة غداء الروابدة على شرف ا.. حزب جبهة العمل اإلسالمي
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الذي يتواصل تـسرب    " حماس"غير أن الحدث األهم يظل اللقاء الذي تم بين الفريق الذهبي ووفد حركة              
 . المعلومات بشأن ما تم فيه

التقى مع الذهبي مرتين يومي االثنين والثالثـاء المـوافقين          " حماس"إن وفد حركة    : آخر التفاصيل تقول  
هى اللقاء الثاني على مائدة غداء فاخرة أقامهـا الـذهبي            يوليو الماضي، ولمدة ست ساعات،انت     ٢٢،  ٢١

وذلك تدشينًا لمرحلة جديدة من التعامل اإليجابي بين الطرفين المرجح          ..على شرف الوفد في مبنى الدائرة     
، فقد رتبت بناء على طلب مبعوث من الديوان         "حماس"أما زيارة وفد    . تطوره الحقًا إلى عالقات سياسية    

 .  بهدف العمل على فتح خطوط الحوار بين الجانبينالملكي زار دمشق
جلستا العمل أسفرتا عن جملة تفاهمات أهمها غض الطرف عن كل القضايا الخالفية السابقة وإخـضاع                
العالقة بين الجانبين لفترة تجربة تمتد حتى آخر العام الحالي تمهيداً لبناء عالقة خاصـة ومتينـة باتـت                   

 . لحاصلة إقليمياً ودولياًتقتضيها سلسلة المتغيرات ا
برئاسـة خالـد    " حماس"ولذلك لم يوافق الفريق الذهبي على استقبال األردن حاليا لوفد علني من حركة              

، ٢٠٠٦مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة تلبية للدعوة السابقة التي تم التراجع عنهـا فـي فبرايـر                  
هبي ومحمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة       والتي وجهت لمشعل من خالل لقاء عقد في حينه بين الذ          

واتفق علـى   . في االنتخابات التشريعية الفلسطينية   " حماس"، الذي تم استدعاؤه لعمان عقب فوز        "حماس"
 . بحث ترتيب الزيارة في لقاء قريب

التوافقات شملت كذلك وقف المقاالت التحريضية التي ينشرها صالح القالب وزير اإلعالم األسـبق فـي       
علـى  " حماس"بهدف تعزيز الثقة بين الجانبين، وتعامل األردن مع    " حماس"لصحف األردنية ضد حركة     ا

وكـذلك   قدم المساواة وبنفس درجة ومستوى التعامل مع السلطة الفلسطينية مع مراعاة التدرج في ذلك؛             
ـ               دى قـادة   حل مشكلة إبعاد ومصادرة جوازات سفر بعض العناصر والمرافقين والـسائقين العـاملين ل

بـشكل  " حماس" الفريق الذهبي بحث مع وفد       .، والسماح لهم بزيارة ذويهم وعائالتهم في األردن       "حماس"
 . بالغ الوضوح ضرورة عدم تدخل حركة حماس في شؤون جماعة اإلخوان المسلمين في األردن

مـن القـضايا    ولما كانت هناك فترة تجربة للعالقة المستجدة، فقد طلب الذهبي تأجيل البت فـي عـدد                 
جدير بالذكر أن المباحثات تخللها حـديث       . في األردن " حماس"المركزية والشائكة، ومنها قضية معتقلي      

دافئ عن مستقبل العالقة األردنية مع سوريا وحزب اهللا،وتثمين صفقة تبادل األسرى التي توصـل لهـا                 
 . وإسرائيل" حماس"شيكة بين حزب اهللا مع اسرائيل،وضرورة اعتماد هذا النهج في صفقة التبادل الو

في قطاع غزة، أبدى    " حماس"وتقول المصادر إن الذهبي أبدى تقييما مختلفا للحسم العسكري الذي نفذته            
المراقب العام لجماعـة اإلخـوان المـسلمين        " حماس"وقد وضع وفد    . فيه تفهما لألسباب التي قادت إليه     

 . ي صورة مباحثاته مع الفريق الذهبيالدكتور همام سعيد، وعدد آخر من قادة الجماعة ف
  
   بالتفاهم بين البلدينةمسألة األسرى األربعة محكوم:   االردنيالخارجيةوزير  .٤١

 "إسرائيل" من أكد وزير الخارجية االردني صالح الدين البشير أن وزارته لم تتلق جوابا سلبياً :عمان
ا أوضح أن مسألة األسرى األربعة ، كم"إسرائيل"حول آفاق اإلفراج عن سائر األسرى في سجون 

/ المحتجزين في مركز إصالح وتأهيل قفقفا، محكوم بالتفاهم بين البلدين منذ تسلمتهم عمان في تموز
وقال البشير الحدى الصحف المحلية إن محادثاته مع مدير وزارة الخارجية اإلسرائيلية . ٢٠٠٧يوليو 

 السالم ومخاطر االستيطان اإلسرائيلي في الضفة أهارون ابروامويتش قبل أيام تمحورت حول عملية
وتطرقت كذلك إلى التفاهم بين البلدين حيال ترتيب اإلفراج عن أقدم أربعة أسرى من سجون تل . الغربية

وأوضح أن عمان لم تتلق ردا سلبيا حول قضية المعتقلين األردنيين في . أبيب في صيف العام الماضي
وجاءت تصريحات البشير ردا على  .تمر بحثا عن نتائج إيجابيةإسرائيل، مؤكدا أن الحوار مس

استفسارات حول أنباء إسرائيلية زعمت أمس االول أن تل أبيب رفضت طلبا أردنيا لإلفراج عن 
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 أسيرا في السجون اإلسرائيلية باحتماالت التوصل ٢٠المحتجزين في سجن قفقفا، وربطت اإلفراج عن 
  . المقاومة اإلسالمية حماسإلى صفقة تبادل أسرى مع حركة

  ٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   وحده تحمل مسؤولية اللجوء الفلسطيني؟ لبنانلماذا على : عون .٤٢

قال الجنرال ميشال عون، رئيس تكتل التغيير واإلصالح، أثناء حديث أمـام المغتـربين              : غراسيا بيطار 
بية عليه أن يتحمل وحده مـسؤولية اللجـوء         لماذا على لبنان وهو أصغر بلد بين الدول العر        "اللبنانيين،    

الفلسطيني؟ إن من صحح جريمة ارتكبت في حق اليهود هو نفسه يريد أن يصحح جريمة سترتكب فـي                  
ال يجوز أن تكون السياسة الدولية سلسلة من الجرائم المتواصلة، إن جميع الـدول التـي                : "وتابع".  حقنا

ى عن حل مشكلة الشعب الفلسطيني، وبالدرجة الثانية الدول         هي المسؤولة األول  " إسرائيل"صوتت إلنشاء   
العربية وخصوصا منها الغنية أي البترولية والخليجية والمغرب العربي، فليذهب العرب للعمل فيها على              

إن كل من يتهمنا أننا نريد تهجير الفلسطينيين مرة أخرى،          : أضاف". األقل للمحافظة على عروبة الخليج    
وعلى الحكومة أن تضع خطة دولية إقليمية محلية لتجوب         : " وختم". في مؤامرة التوطين  إنما هو يشارك    

بها العالم واألمم المتحدة إليجاد حل للقضية الفلسطينية، فما من دولة عربية إال وتطـرح مـشاكلها فـي              
  ". المجالس الدولية وال أحد يأتي على ذكر ضرورة حل القضية الفلسطينية

  ٧/٨/٢٠٠٨السفير 
  
     إخوان مصر يدعون حماس وفتح لصون حرمات الفلسطينيين  .٤٣

ناشدت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر حركتي حماس وفتح، تهدئة األوضاع الملتهبة بينهما  :القاهرة
وحذرت الجماعة من خطورة ذلك على مستقبل . ووقف المالحقات واالعتقاالت واالتهامات المتبادلة

إن "وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف . ف الدولي مع الفلسطينيينالقضية الفلسطينية والتعاط
مشاهد االشتباكات واالعتقاالت بين األشقاء الفلسطينيين تدمي قلوب المسلمين أكثر من صور اعتداء 
ذ الصهاينة ولكنها في المقابل تمأل الصهاينة شماتة وفرحا، لذلك على قيادات الحركتين أن يسارعوا إلنقا

وقال عاكف في حديث للجزيرة نت إن جماعته ". أنفسهم وشعبهم وأن يتنبهوا إلى المكائد التي تحاك لهم
ناشدنا حماس أال تتعدى القانون وهي "، وأضاف "هذه األعمال السيئة من الجانبين فتح وحماس"تدين 

ستبعد عاكف تورط المخابرات ولم ي". تالحق المجرمين في غزة، أما الفئة الثانية فنسأل اهللا لها الهداية
ال يوجد فلسطيني شريف يمكن أن يشعل "اإلسرائيلية وعمالئها في التفجيرات التي شهدتها غزة، وقال 

  ". بيده حربا تأكل األخضر واليابس، هذا عمل ال يقوم به إال مجرم مأجور باع دينه ووطنه
بطها بجماعة اإلخوان المسلمين، قال وعن وساطته بين الحركتين أو لدى حماس نظرا للعالقة التي تر

لقد قمت وسأقوم بوساطة عندما أجد أبو مازن، الرئيس الفلسطيني وزعيم فتح، وخالد "المرشد العام 
وهاجم عاكف بشدة ". مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، ويكونان على استعداد لالستماع إلي

سير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وطالبها بفتح معبر الحكومة المصرية، وقال إنها مهتمة أكثر بموضوع األ
السبب في كل المعاناة التي تشهدها فلسطين "رفح فورا ورفع الحصار عن غزة الذي وصفه بأنه 

 ،ودعا عاكف األطراف العربية إلى التحرك إلزالة كل األسباب المؤدية للتوتر بين فتح وحماس". المحتلة
  .عوأولها أعمال التفجير داخل القطا

  ٦/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  مفكرون يحذرون من االختراق الصهيوأمريكي .٤٤
حمل مفكرون وسياسيون مراكز البحوث والجمعيات األهلية الممولة من :  غريب الدماطي- القاهرة 

جهات أمريكية وغربية في المنطقة العربية مسؤولية المساهمة في تزايد اختراقات اللوبي الصهيوني 
معات العربية في السنوات األخيرة، مشيرين إلى أن ما زاد من تسهيل مهمة هذا واألمريكي للمجت

االختراق تراجع المشروع العربي المقاوم ومطالبين باستراتيجية شعبية عربية عاجلة إلحياء مشروع 
  .المقاومة والتأكيد عليها لمواجهة النفوذ الصهيوأمريكي ومعالجة آثار اختراقاته للمنطقة
  ٧/٨/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل

 
  عبر الحدود المصرية" إسرائيل" سوداني حاول التسلل لـمقتل .٤٥

قال مصدر طبي مصري في مستشفى العريش، إن الجئا سودانياً قتل، امس، برصاص حرس : لندن
  .من سيناء" إسرائيل"الحدود المصري، واعتقل ثالثة آخرون أثناء محاولتهم عبور الحدود الى 

  ٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
 رواتبال لصرف  للسلطة الفلسطينية مليون يورو١٤،٧ساهم بمبلغ ي األوروبي االتحاد .٤٦

 مليون يورو للمساعدة ١٤،٧ أعلن االتحاد األوروبي، امس، عن مساهمته بمبلغ :وفا –القدس المحتلة 
 ألفا من العاملين في الوظيفة الحكومية والمتقاعدين لصرف ٧٤في دفع رواتب ومخصصات نحو 

وقال مسؤول  ".بيغاس"اتبهم الشهرية ومخصصات التقاعد عبر اآللية األوروبية لدعم الفلسطينيين رو
نسخة منه، ان " وفا"العمليات في مكتب المفوضية األوروبية في القدس، روي ديكينسون، في بيان تلقت 

ازنة السلطة هذه المساهمة تعتبر في غاية األهمية نظراً الستمرار الوضع الصعب الذي تواجهه مو
الفلسطينية، وانه منذ تدشين آلية بيغاس قبل ستة شهور ولغاية اآلن قام االتحاد األوروبي بتوفير الدعم 

 التي أعلن عنها خالل مؤتمر ٢٠٠٨للنفقات الجارية للسلطة الفلسطينية بشكل يفوق التعهدات المالية لعام 
 .المانحين الذي عقد في باريس في كانون األول الماضي

 ٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  "اسرائيل"بين الفلسطينيين و" طاريا"لى التوصل التفاق إ تسعى رايس .٤٧

تقوم وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس بجولة إلى منطقة الشرق األوسـط   :أحمد ربيع-القاهرة 
جولـة فـي    هذه ال  واألراضي الفلسطينية، وتأتي     "إسرائيل" أغسطس الجاري تقتصر على زيارة       ١٩تبدأ  

بـين  " اطـاري "إلنعاش العملية السياسية والبحث في إمكانية التوصل إلـى اتفـاق            " شبه أخيرة "محاولة  
ولين الفلـسطينيين   ؤ إجراء لقاءات مع المـس     ىالطرفين الفلسطيني واالسرائيلي، وتقتصر جولة رايس عل      

  .وقف الراهنواإلسرائيليين من أجل تقريب وجهات النظر المتباعدة وكسر جمود الم
  ٧/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

 
   رايتس ووتش تدين إقامة مستوطنة جديدة في الضفة هيومن .٤٨

ن موافقة وزارة الدفاع اإلسـرائيلية علـى بنـاء          أاعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية امس        
غربيـة،  مستوطنة جديدة في مسكيوت، وهي قاعدة سابقة لجيش االحتالل في غور األردن في الـضفة ال               

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمالي أفريقيا فـي          . تشكل مخالفة للقانون اإلنساني الدولي    
 على بناء هذه المستوطنة في الضفة، فهـي         "إسرائيل" إذا وافقت    :هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن     

  ،لدوليتتراجع عن وعود عديدة بإيقاف النشاط االستيطاني وتخالف القانون ا
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  .  وعلى الحكومة اإلسرائيلية أن تفكك هذه المستوطنات غير القانونية ال أن تتوسع في تشييدها
  ٧/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  !ومتطلبات المرحلة.. حماسوحركةاألردن  .٤٩

 خالد وليد محمود
ن الحركـة   لقد أثار اللقاءان المفاجئان اللذان جمعا مدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبي بقيادات م             

االسالمية المحلية وقيادات من حركة حماس جدال في االوساط السياسية حول انعكاساتهما على توجهـات       
الدولة في العالقة مع جماعة االخوان ومع حركة حماس، التـي مازالـت فـي مرحلـة قطيعـة منـذ                     

 تفاصيل اللقـاءين    ورغم تسريب خبر اللقاءين اعالميا اال ان حالة من التكتم الشديد ضربت حول            .سنوات
وحـرك نقاشـاً موسـعاً لـدى        .مما حرك ماكينة التحليالت المتضاربة حول مغازي اللقاءات وأهـدافها         

هل يفترض علـى األردن أن يعيـد        :الصالونات السياسية التي ال زالت تطرح أسئلة في هذا السياق مثل          
يني وأصبحت فيـه حركـة      عالقته مع حركة حماس بعد أن تغيرت معطيات المرحلة في المشهد الفلسط           

حماس رقماً صعباً في المعادلة الفلسطينية، أم أن عليه مقاطعـة األخيـرة ومـساعدة قـوى االعتـدال                   
الفلسطينية؟وعلى ما يبدو أن  ثمة اختالفاً بين رؤيتين رئيستين حول اإلجابة عن هذا الـسؤال؛ تـذهب                  

الشعب الفلـسطيني، وأن    " خيار"اعتبارها  الرؤية األولى إلى أن على األردن أن يوثق عالقته مع حماس ب           
يعمل على فك الحصار المفروض على حكومة حماس في غزة حتى يستطيع المحافظة على مصالحه في                

هناك الكثير من المقوالت التي تعطي نوعاً مـن         . حال سيطرت حماس على السياسة الفلسطينية بالكامل      
غير معنية بعملية السالم،    ) إسرائيل(طيني يعاني وان    حقيقة أن الشعب الفلس   : المصداقية لهذا الطرح مثل   

أما الرؤية اآلخرى فتذهب إلى أن مصلحة األردن الحيويـة           . ما يعني أن مستقبل السلطة في مهب الريح       
وبالتالي يجب أن يوجه األردن جهوده إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة             . تتطلب حل الدولتين  
اريو الفوضى حتى ال يطلب من األردن التدخل في الضفة الغربيـة بـشكل يخلـط                الغربية وتجنب سين  

المنتخـب  (وبالتالي فدعم الرئيس عباس   . من السيطرة على المزيد من األرض     ) إسرائيل(األوراق ويمكّن   
 .يصب في مصلحة األردن) على برنامج حل الدولتين

على حركة حماس، أول هذه المؤشرات اللقـاء     إذن، مؤشرات عديدة على بوادر انفتاح الحكومة االردنية         
الذي جمع رئيس المخابرات االردني مع قياديين من حركة حماس ، مصادر مطلعة  اشـارت إلـى أن                   
اللقاء جاء في ظرف بدت فيه كل الحسابات التي بنى عليها صانع القرار األردني مواقفه تجاه الحركـة                  

ركة فتح أعجز من أن تقصي حركة حماس لتظهر االخيرة          تتهاوى ، فالمسار السلمي قد توقف ، وتبدو ح        
 . أنها رقم صعب في المعادلة الفلسطينية-بما ال يدع مجاال للشك-

المصادر ذاتها تشير إلى  أن مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي التقى عضوي المكتب السياسي                
 لمحمد نزال إلـى     -حت المعلومات    إن ص  -لحركة حماس محمد نزال ومحمد نصر، وهذه أول زيارة          

وكان األردن قد رفض مرتين خـالل األشـهر          . ١٩٩٩عمان منذ إبعاده مع خالد مشعل وآخرين العام         
القليلة الماضية طلبات قدمها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من أجل إعادة العالقـات                

ام من القطيعة الكاملة إثر مصادرة عمان أسـلحة         الرسمية بين األردن وحماس وإعادة فتح مكاتبها بعد ع        
 .كانت في طريقها إلى الحركة واعتبارها تشكل تهديدا لألمن الوطني األردني

يبدو أن االنفتاح الرسمي االردني تجاه حركة حماس  مختلف هذه المرة وذو طبيعة مغايرة، ومن الممكن                 
 يرون أنه ليس من مـصلحة األردن وسـمعته          محللون. أن تكون له شروط مختلفة عن المرحلة السابقة       

واستقراره الداخلي أن يذهب بعيداً في إجراءاته ضد حركة تحرر وطني كحركة حماس، بما تالقيه مـن                 
 احترام وتأييد وشعبية 
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ال شك أن حركة حماس أدركت من لحظة اعتالئها صهوة االنتخابات التشريعية أن انخراطهـا بالنظـام                 
مكنها من اعادة تصحيح عالقاتها مع أطراف عربية وغربية  وعلى رأسها االردن             السياسي الفلسطيني سي  

الذي ينظر األخير الى مسألة فتح قنوات اتصال مع حركة حمـاس مـن منظـار المـصلحة الحيويـة                     
واالستراتيجية وميزان الربح والخسارة ، على االغلب سيقدم االردن على االفصاح عن هذه اللقاءت بفتح               

ة بعد أن يضعها األخير في ميزان الربح والخسارة كون تلك الخطوة  ستعتمد على ما تبديـه   صفحة جديد 
 .الحركة من تجاوب، وابدائها نوعاً من المرونة مع متطلبات المرحلة الراهنة

الواضح  لغاية اآلن أن التغيرات والمعطيات السياسية الجديدة في المنطقة ستشكل معادلة حسابية صـعبة              
طراف وكثيرة المعطيات قد يبنى عليها صيغة جديدة تعيد ترتيب العالقة األردنية الفلـسطينية              متعددة األ 

 مفتوحة علـى كـل االحتمـاالت        -بالنسبة لألردن وللفلسطينيين  -،وتبقى فيها أوراق الكسب والخسارة      
  .واآلليات التي يمكن أن تتغير إذا تغيرت الظروف والوقائع

  ٧/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   التقليدي في الملف الفلسطينيالالسؤ .٥٠

 ياسر الزعاترة
أحياناً يخيل لي وأنا أقرأ بعض التعليقات على ما نكتبه في الملف الفلسطيني أن علينا في كـل مـرة أن                     
نستعيد ذات األبجديات التي ناقشها الناس طوال عقود من دون أن يحسم الجدل حولها ، إذ سيبقى هنـاك                   

رح للمرة األولى ، كما سيكون على الطرف اآلخر أن يكرر موقفـه منهـا ،                من يعيدها كما لو كانت تط     
 .أكان في سياق التأكيد أم في سياق الرد والتوضيح

فلسطين ليست أول بقعة تتعرض لالحتالل في العالم ، وليست أول قضية يختلف الناس حول سبل حلهـا                  
مع المحتل ، مقابل من يطالبون بمقاومته       والتعاطي مع ملفاتها ، ففي كل قضية خرج من يطالب بالتفاهم            

، األمر الذي كان ينتهي بتفوق منطق المقاومة على منطق القبول بواقع االحتالل ، ولتنتهـي المـسيرة                  
 .بتفكيك االحتالل واستعادة الشعب المناضل لحريته

ـ                   ي القـضية   القضايا تتشابه من حيث منطقها العام ، لكن الفروق تبقى كثيرة في التفاصـيل ، وهنـا ف
الفلسطينية ثمة بعد بالغ األهمية يتعلق بميزان القوى بين الطرفين ، وحيث ال يواجه الفلسطينيون عدوهم                
فحسب ، وإنما يواجهون عالماً تنحاز أكثر قواه لذلك العدو ، أكان قناعـة بأهميـة وجـود المـشروع                    

 .ةالصهيوني لمصالحها ، أم بسبب النفوذ الصهيوني في أروقتها السياسي
في ظل هذا الوضع البائس نهضت برامج سياسية تقوم على التعاطي مع األمر الواقع كما هو ، أبرزهـا                   

 في المئة مـن فلـسطين قبـل         ٧٨برنامج القبول بما يعرف بقرارات الشرعية الدولية التي تمنح العدو           
 .التفاوض على ما تبقى منها

 ، ولو وافق اإلسرائيليون في أيـة مرحلـة علـى            مشكلة هذا البرنامج تتمثل في فشله طوال ثالثة عقود        
 ووافقوا على إنشاء دولة فلسطينية بالمواصفات التي مللنا         ٦٧االنسحاب من األراضي التي احتلوها عام       

 .تكرارها وسماعها لحل السالم العظيم في المنطقة
 يتطابق مع قـرارات     لكن المصيبة التي ظهرت وتأكدت مراراً وتكراراً هي أن ما يريده اإلسرائيليون ال            

األمم المتحدة ، وهو ال يعدو أن يكون مفاوضات وتطبيع تنتهي بدولة مقطعة األوصال من دون القـدس                  
  ٢٠٠٠،وال عودة الالجئين ، األمر الذي تأكد على نحو سافر في قمة كامب ديفيد عام 

وا على أن المقاومة هي     الذين ال يرون هذا الرأي أصرواعلى رفض االعتراف باألمر الواقع ، كما أصر            
 .المسار الذي جربته الشعوب الحرة في مواجهة محتليها فأثبت نجاحه

هنا سيقول لك الطرف اآلخر إن المقاومة قد جربت ولم تؤد إلى نتيجة ، وينسى تماماً أن المقاومـة لـم                     
رب كانوا يركـضون   ، بدليل أن الع٦٧تشكل مساراً وحدها في أية فترة معقولة منذ االحتالل الثاني عام    



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١١٦٢:     العدد                      ٧/٨/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

كما ينسى أن ستين عاماً ليـست       . خلف أية مبادرة من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من دون نتيجة           
 .كثيرة على صراع تاريخي بهذا الوزن

خيار المضطر فـي  : كانت الخيار الثاني) فلسطينيين وعرباً(نعم ، المقاومة عند الممسكين بخناق القضية  
 لخيار السالم ، أو لنقل كانت المقاومة وسيلة ضغط إلقناع المحتلـين بالـسالم               ظل رفض الطرف اآلخر   

 .وليس الستعادة كامل األرض منهم
من هنا يمكن القول إن خيار التسوية قد فشل ، وكذلك خيار الضغط بمقاومة محدودة من أجل التسوية ،                   

قطاع غزة ثانياُ ، وإن جاء هذا األخير        ووحده خيار المقاومة هو الذي حقق التحرير في لبنان أوالً ، وفي             
 .ضمن برنامج إسرائيلي لتسوية مشوهة

ما يتفق عليه الطرفان اآلن هو أن الواقع الفلسطيني والعربي وعموم ميزان القـوى الـدولي ال يـسمح                   
ة بالتحرير الشامل ، كما ال يسمح بتسوية كالتي يعرف الجميع شروطها المستندة إلى قرارات األمم المتحد               

هل نواصل المقاومة على أمل فرض التراجع على العدو ، ولـو بإنجـاز              : ، ولذلك ينهض سؤال الحل    
جزئي دون التنازل عما تبقى ، أم نبيع القضية بثمن بخس ، أم نواصل التفاوض الذي يزيد الوضع سوءا                   

 .، بدليل تصاعد االستيطان
ات إياها أن مـن يـشتمون حمـاس مـستغلين           تبقى ثنائية حماس وفتح ، وهنا نالحظ من متابعة التعليق         

أخطاءها كانوا ضدها طوال الوقت ، وازدادوا توتراً منذ فازت في االنتخابات ، ثم بعد الحسم العسكري                 
، وفي حين أعلنا موقفاً ضد الخطوتين ، فإن أصحاب التعليقات المتوترة ال ينتقدون جماعتهم مهما فعلوا                 

 .اس في كل األحوال، فهم معهم في كل األحوال وضد حم
  ٧/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
   االشتباكات بين الفلسطينيين عن طريق الفصل بين السلطاتفك .٥١

  رغيد الصلح
في تاريخ النضال الوطني ضد االستعمار، حدث أن دب االنقسام في صفوف حركات التحرر الوطني 

ى بعضها البعض هكذا انقسمت جبهة التحرير الجزائرية عل. وتحول الى صراعات مكشوفة ومسلحة
وهكذا تحول الثوار الصينيون الذين كانوا يقاتلون . وبلغ االنقسام حدود االقتتال واالنقالبات المسلحة

وهكذا انهمك . االحتالل الياباني خالل الحرب العالمية الثانية الى فريقين في حرب اهلية مريرة
ي تلك الفترة في حرب مماثلة بين اليسار اليونانيون الذين كانوا يقاتلون القوات االلمانية المحتلة ف

  .واليمين
وهكذا انقسم ثوار زيمبابوي الذين كانوا يقاتلون نظام ايان سميث العنصري الى حزبين متقاتلين حتى 

. هذه االنقسامات هي امر مألوف في السياسة الدولية. انتهى األمر بسيطرة روبرت موغابي على السلطة
ل عادة بعد ان تنجز حركات التحرر الوطني مهمة التحرير، اي بعد ان بيد ان هذه االنقسامات تحص

تخرج قوات االحتالل من البالد وتحقق االستقالل الكامل وبعد ان يعترف المجتمع الدولي بهذا 
عندها فإنه من االرجح ان يغيب الهدف . االنقسامات قلما تحصل قبل االستقالل وقبل التحرير. االستقالل

ن االفق، وان يحيد المتصارعون والمتقاتلون عن هدف التحرير وان يصبح الهم الرئيسي االستقاللي ع
  .لديهم هو التغلب على الفريق اآلخر داخل حركة التحرر الوطني

. ما يحدث اآلن في فلسطين هو اقرب الى النموذج الثاني من مسارات النضاالت الوطنية ضد االحتالل
 الصهيونية ألكثر من مئة عام، وقدموا تضحيات انسانية عظيمة، ناضل الشعب الفلسطيني والعرب ضد

 من "حماس" من جهة، وفريق فلسطيني آخر بقيادة "فتح"ولكن االقتتال الداخلي بين فريق فلسطيني تقوده 
جهة اخرى، يكاد يضيع على الفلسطينيين أي فرصة للتخلص من االحتالل، هذا اذا كانت هذه الفرصة 
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فهل هناك من سبيل الى ايقاف .  ظل الظروف الدولية واالقليمية والفلسطينية الراهنةمتوفرة اساسا في
  هذا الفصل المؤلم في تاريخ الشعب الفلسطيني؟

يوجه العديد من االطراف الفلسطينية والعربية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية النداءات الحارة التي 
السالح في الصراع الداخلي، وتسعى بعض االطراف العربية تناشد فريقي االقتتال التخلي عن لغة 

الرسمية مثل مصر واليمن الى التوسط بين الفريقين بأمل اشراكهما في حوار داخلي يؤول الى انهاء 
هذه المناشدات والمداخالت جديرة بتحقيق اهدافها اذا اقترنت بمشروع حل . الصراع المسلح بينهما

اكثر الحلول التي قدمت في هذا السياق تتمحور حول . فهما وتطلعاتهمايراعي مصالح الطرفين ومخاو
  .مسألة تشكيل حكومة فلسطينية تحل محل الحكومتين الحاليين وتحظى برضا طرفي الصراع

االول هو حكومة ائتالفية، أي باألحرى حكومة وحدة : في هذا السياق يجري التداول في مشروعين
وبديهي ان تأتي حكومة .  مع بقية االطراف الفلسطينية"فتح" و "ماسح"وطنية تضم ممثلين عن كل من 

من هذا النوع حصيلة مصالحة وطنية شاملة وتراجع عن االجراءات والسياسات االقصائية المتبادلة التي 
ومن المفترض عندها ان تتمكن مثل هذه . مارسها كل من الطرفين بحق الطرف او االطراف االخرى

  ."حماس" و "فتح" مهماتها الطبيعية، كما كان االمر قبل ان ينفجر الصراع بين الحكومة ان تمارس
المشروع الثاني، حكومة مؤقتة تتشكل من حياديين مقبولين من الطرفين تعكف على انهاء االوضاع 

كما . الفلسطينية البائسة وخاصة في قطاع غزة حيث يعاني الفلسطينيون من متاعب وصعوبات الحصار
جواء الستئناف الحياة الديموقراطية في االراضي الفلسطينية بما في ذلك التحضير النتخابات تهيئ اال

  .جديدة وقريبة اذا تم االتفاق على هذه الخطوة
ان أياً من الحلين يشكل مخرجا معقوال من االنسداد الفلسطيني الراهن، خاصة اذا جاء حصيلة حوار جاد 

فليس . ن المرجح ان تعترض تنفيذهما صعوبات ال يستهان بهابيد ان م. ومسؤول بين اطراف الصراع
من السهل تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ان بلغ الصراع بين الطرفين المستوى الذي نشهده من الحدة 

 في ظل خالف مهم حول "فتح" و "حماس"وليس من السهل قيام حكومة وحدة وطنية تضم . والعنف
  .ا ووسائلهااستراتيجية التحرير يشمل اهدافه

وليس من السهل الوصول الى حكومة وحدة وطنية ألن هذه الخطوة سوف تصطدم بمعارضة اميركية 
 وتنزع من يدها أي "فتح"، ولكنها سوف تضيق على "حماس"هذه المعارضة لن تضايق . واوروبية قوية

ا تفترض ان هناك بعض اما الحكومة المؤقتة، فإنه. فرصة حقيقية او واهمة النتزاع دولة للفلسطينيين
االطراف الحيادية التي لم يتم استقطابها في الصراع الفلسطيني وان اطراف الصراع متفقة على بعض 

فهل يعني . ولكن الحقيقة ان هذه الفرضيات غير مؤكدة. الخطوات الرئيسية مثل اجراء انتخابات قريبة
  ؟ذلك ان تبقى األزمة مفتوحة على مصاريعها الى ما ال نهاية

اذا احتكم طرفا الصراع الى التجارب الديموقراطية في العالم، واذا أخذا بعين االعتبار الوضع الدقيق 
واالستثنائي الذي يعيشه الفلسطينيون، لوجدا ان من الممكن العثور على حلول متنوعة للخروج من 

 حكومة "فتح" على ان تشكّل من الحلول المستطاعة التي يمكن اللجوء إليها هنا االتفاق. االنسداد الراهن
هذا الوضع ليس .  بدور الرقيب البرلماني على االداء الحكومي"حماس"أقلية فلسطينية، بينما تضطلع 

وكثيرا ما تلجأ االحزاب الى . مألوفا حتى في األنظمة الديموقراطية البرلمانية، ولكنه ليس غريبا عنها
لذي يفوز بغالبية المقاعد في المجلس النيابي انه ليس االتفاق على مثل هذا التدبير اذا وجد الحزب ا

وحيث تشكل مثل هذه الحكومات، فإنه يجري . قادرا، لسبب من االسباب، على تشكيل حكومة أكثرية
فالعادة تقضي بسقوط الحكومة اذا صوت . تحوير وتعديل موقت واستنثائي في اصول الصراع البرلماني

خالفا لهذا العرف، يتفق اطراف الصراع على ان تبقى .  المجلسالبرلمان ضد مشروع تقدمت به الى
حكومة االقلية حتى لو صوت البرلمان ضد مشروعها، وأال تسقط الحكومات إال اذا صوت البرلمان 

  :ان ترتيبا من هذا النوع سوف يحقق الفوائد التالية. ضدها في جلسة مخصصة لمناقشة مسألة الثقة
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ن االزمة الفلسطينية الراهنة ويحد من امكانية تفاقمها وتحولها الى حرب  انه سوف يسهل الخروج م-١
  .اهلية مفتوحة تسبب المزيد من الكوارث الوطنية واالنسانية للفلسطينيين

هذا االنتقال يسمح لكل من .  انه سوف ينقل الصراع الفلسطيني من حيز العنف الى حيز السياسة-٢
 سوف تستطيع االحتفاظ بالموقع البرلماني وهو موقع ذو "حماس". طرفي الصراع باالحتفاظ بمواقعه

 والقوى المؤيدة لها "حماس"فمن هذا الموقع تستطيع . قيمة استراتيجية في اطار النضال التحريري
مخاطبة المجتمع الدولي ومطالبته بتأييد حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة واختراق الحصارات التي 

 سوف تتمكن "فتح"و .  المقاومة الفلسطينية، وحول جناحها االسالمي بصورة خاصةتقيمها اسرائيل حول
من االحتفاظ بموقع حكومي تستطيع عبره رفع الضغوط المعيشية المجحفة التي تمارس على 

  .الفلسطينيين، ومقاومة مشاريع اسرائيل االستيطانية والتوسعية
فهما العامة ولكن مع تعديالت تعزز النضال  انه سوف يسمح لفريقي الصراع باالحتفاظ بمواق-٣

  .الفلسطيني وال تضعفه
وعلى الصعيد الفلسطيني . هذه التعديالت واالتفاقات تشكل عادة جزءا مرافقا لعملية تشكيل حكومات أقلية

 الحفاظ على موقفها من التسوية "فتح"يمكن التوصل الى تفاهم مواز لتشكيل حكومة أقلية يتيح لـ 
 االستمرار في موقفها "حماس"بالمقابل فإنه يتيح لـ . لكن مع استبعاد التنازالت غير المبررةالسياسية و

من قضية التحرير ولكن مع استبعاد بعض اشكال الصراع مثل العمليات الموجهة ضد المدنيين 
  .االسرائيليين والتركيز على مقاومة قوات االحتالل خاصة في الضفة والقطاع

 بغرض تبديل مواقفها تجاه "حماس"ن وقع الضغوط االبتزازية التي تمارس على  انه سوف يخفف م-٤
 الى فرض عقوبات صارمة - في نهاية المطاف - تتجه هذه الضغوط .  االسرائيلي- الصراع الفلسطيني 

وهكذا تحمل اسرائيل وحلفاؤها . "حماس"على الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل أي ادارة تابعة لـ 
 مسؤولية االوضاع البائسة التي يعيشها اولئك -  ولو بصورة غير مباشرة - "حماس" الدوليون

  .االتفاق على تشكيل حكومة أقلية سوف ينزع هذا السالح من يد اسرائيل. الفلسطينيون
اخيرا ال آخرا، ينبغي التأكيد هنا، ان مثل هذا التدبير لن يعني انتصارا للفريق الذي يشكل الحكومة 

ان هذا االستنتاج قد . ة على حساب الفريق الذي يتموقع داخل السلطة التشريعية الفلسطينيةالفلسطيني
اما في االراضي الفلسطينية وفي ظل سيف االحتالل . يكون صحيحا في بلد يعيش حياة سياسية عادية

ة ألي المسلط على الجميع، فإن االمساك بالحكومة ال يشكل مكسبا ألحد والخروج منها ال يشكل خسار
العبرة في نهاية المطاف هي االفادة من المؤسسات الفلسطينية من اجل تحقيق التحرير وخدمة . فريق

  .األماني الوطنية الفلسطينية
  ٧/٨/٢٠٠٨الحياة 
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  :كاريكاتير .٥٢
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