
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د باإلفراج عن المعتقلين غير المتورطينهنية يؤكد التزام الحكومة بالقانون ويع  
  " غير فصائلية"تشكيل حكومة انتقالية ى لإ نفياض يدعو
   تركته ومناصبه"لتقاسم"ود لمحور دحالن ـ فتوح ردا على خطط كبار أعضاء فتح عباس يع

   وحدة استيطانية٤٣٠ تطرح عطاءات لبناء "إسرائيل"
  من الفلسطينيةدخال تجهيزات لوجستية لقوات األإ توافق على "اسرائيل": دايتون

  صدر التقرير االستراتيجي السنوي الفلسطينيمركز الزيتونة يللعام الثالث على التوالي 

مشعل ينتقد الجهـود العربيـة
أقل  "حول المصالحة ويعتبرها  

   "مما يلزم
  

 ٤ص ... 
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    :أخبار الزيتونة
 ٣  صدر التقرير االستراتيجي السنوي الفلسطينيمركز الزيتونة يللعام الثالث على التوالي  .٢

    :السلطة
٣. ٥  د باإلفراج عن المعتقلين غير المتورطينهنية يؤكد التزام الحكومة بالقانون ويع 
 ٦   مؤسسة٢٠ فتحاوياً وتعيد فتح ١٥٠المقالة تفرج عن الحكومة  .٤
 ٦  دعو للوحدة وتحريم االقتتالت األهلية اللجنة التنسيقية لمتابعة االنتهاكات المتعلقة بالمنظمات .٥
 ٧  " غير فصائلية"تشكيل حكومة انتقالية ى لإ نفياض يدعو .٦
 ٧  أغلقت باب الحوار وفتحت حربا ضد فتح ومنظمة التحرير حماس: عبد ربه .٧
 ٧   االعتبار لمنظمة التحريروإعادة البدء فوراً بحوار شامل إلىتشريعي يدعو الأعضاء من  .٨
 ٨  "إسرائيل" المنظور مع األفقال أفق لحل سياسي في : فياض .٩
 ٨  مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي يحذّر من تسارع وتيرة تهويد المدينة.١٠
 ٨  تفرج تدريجياً عن وزراء حماس ونوابها األسرى" إسرائيل" .١١
 ٩ بدون إنهاء ملف األسرى" إسرائيل"ال اتفاق مع : العجرمي .١٢
    

    :المقاومة
   وال تنازل عن صفقة مشرفة.. ةنرى لحظة إطالق األسرى واألسيرات قريب: الزهار .١٣
   كلما أطالت أمد الصفقة ارتفع الثمن الذي تطلبه حماس إلتمامها" إسرائيل: "أبو مرزوق .١٤
   الفصائل ترسل ردودها على األسئلة المصرية حول الحوار الوطني: غزة .١٥
     خروقات اسرائيلية للتهدئة في أسبوعها السابع٨: سرايا القدس .١٦
    "إسرائيل"تنظيم فلسطيني مسلح يطلق صاروخين تجاه : غزة .١٧
    من أنصارها وإغالق مؤسستين لها في الضفة١٠حماس تتهم االجهزة األمنية باعتقال  .١٨
  مقاتلونا جاهزون لضرب العمق اإلسرائيلي وخطف الجنود: سرايا القدس .١٩
  الجبهة الشعبية والجهاد يدعوان إلطالق حوار وطني الشامل .٢٠
  "سرائيلإ"نشطاء فلسطينيون يحذرون من خطر انهيار الهدنة مع  .٢١
  عريقات والزعارير واقليم فتح في أريحا يزورون عائلة حلس .٢٢
   تركته ومناصبه"لتقاسم"عباس يعود لمحور دحالن ـ فتوح ردا على خطط كبار أعضاء فتح  .٢٣
    ثاني محاولة الغتياله نجاة مبعد في أيرلندا من: مصادر فلسطينية .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
    وحدة استيطانية٤٣٠ تطرح عطاءات لبناء "إسرائيل" .٢٥
  ال مفاوضات مع حماس قبل اعترافها بإسرائيل واالتفاقيات السابقة: باراك .٢٦
    يرفض االفراج عن البرغوثي وسعدات أولمرت .٢٧
    إسالميون متطرفون استهدفـوا حمـاس فـي غـزة: "معاريف" .٢٨
   حرب تجنيد الوزراء تشتعل بين ليفني وموفاز .٢٩
  "٣ حيتس"تعاون إسرائيلي أمريكي لتطوير صاروخ  .٣٠
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    :األرض، الشعب
   يعزل القدس قبل رمضاناإلسرائيلي االحتالل  .٣١
    من قبل االحتاللمركز القدس يدعو إلى وقفة أمام المخاطر التي يتعرض لها البدو .٣٢
   الداخلة إلى غزةحل الجذري لزيادة كمية ونوعية البضائعالهو فتح معبر المنطار : الخضري .٣٣
   قوات االحتالل تقمع مسيرة ضد جدار الفصل في نعلين .٣٤
   قراقع يكشف عـن تشريعات إسرائيلية لتشديد اإلجراءات التعسفية بحق األسرى .٣٥
   سبع أسيرات يقبعن مع أزواجهن في سجون االحتاللهناك : مانديالؤسسة م .٣٦
    فلسطينيا١٢ًاالحتالل يواصل االقتحامات في الضفة الغربية ويعتقل  .٣٧
   

   :اقتصاد
   بالشيكل بإعاقة تزويد مصارف غزة "إسرائيل"النقد الفلسطينية تتهم سلطة  .٣٨
     أمام حركة التجارة الفلسطينية الغربيةنقطة تفتيش في الضفةتفتح " إسرائيل" .٣٩
   

   :صحة
    ً فلسطينيا٢٣٠ضحايا حصار غزة إلى عدد  مرضى يرفع ٣وفاة  .٤٠
   

   : األردن
   ربة والعقبة منطقة خالية من األلغاموادي ع :األردن .٤١
    إزاء اعتقال نواب ووزراء فلسطينيين"الصمت العربي والدولي" العمل اإلسالمي ينتقد .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
   جتياح غزةلقاء إسرائيلي مصري يبحث استئناف مفاوضات صفقة شليط وتهديدات باراك با .٤٣
   القاهرة تحذّر حماس من اقتحام معبر رفح .٤٤
   مصر تطلق حملة تدمير لألنفاق في رفح .٤٥
   القاهرة تحث واشنطن على رفع تحفظاتها عن وحدة الفلسطينيين .٤٦
   "قناة البحرين"االطالع على دراسات جدوى مشروع "إسرائيل"و األردنطلب من تمصر  .٤٧
   

   :دولي
   من الفلسطينيةدخال تجهيزات لوجستية لقوات األإ توافق على "اسرائيل": دايتون .٤٨
   ة فلسطينية مستقلةرئيس البرلمان األوروبي يؤكد حرصه على إقامة دول .٤٩
   بقدر انفاقها على المستوطنات" سرائيلا" عن المساعدات تطالب أمريكا وقف رايتس هيومن .٥٠
   اغالق مؤسسات في القدس واعتداء على دبلوماسيين" اسرائيل"خيبة أمل بريطانية بعد قرار  .٥١
    ال تؤيد وال تنفي ولن تفرض الفيتو على هجوم إسرائيلي على إيرانأمريكا: رايس .٥٢
   "مناوئي السالم"واشنطن تعتمد مؤسسة لتقديم مساعدات للفلسطينيين باستثناء  .٥٣

   
    :مختارات

   ألجنبية في الدول العربية االستثمارات ا قيمة بليون دوالر٦٢ .٥٤
     تريليون دوالر قيمة المشاريع العقارية في الخليج٢,٤: تقارير .٥٥
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    :حوارات ومقاالت

   عدنان أبو عامر... مع قليل من االتهام.. خيارات حماس الضيقة .٥٦
   باتريك سيل... لية السالم في الشرق األوسطانهيار عم .٥٧
   عريب الرنتاوي"... ديكتاتورية الجغرافيا"مصر وحماس و .٥٨
    

    :كاريكاتير
***  

  
 "  أقل مما يلزم"مشعل ينتقد الجهود العربية حول المصالحة ويعتبرها  .١

تقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الجهود العربية واإلسالمية           ان: الوكاالت - الخرطوم
وقـال   .على حد تعبيـره   , "أقل مما يلزم  "تجاه القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية والتي وصفها بـ         

، وأعرب عـن ألمـه      "الحالة داخل فلسطين مؤلمة وال يحبها     "إن  , في تصريحات بالخرطوم أمس   , مشعل
وتـابع  . مات داخل البيت الفلسطيني متهما إسرائيل بالضلوع فيها بالمال والـسالح والتحـريض            لالنقسا

لكنه أشار إلى تجاوزات من     ". الرؤية واضحة والعدو هو العدو، واإلخوة في حركة فتح ليسوا بأعداء لنا           "
نين في  بعض األشخاص والمجموعات في الخروج عن القانون وعمليات تفجيرية أضرت بمصالح المواط           

 .وقال إن الحكومة في غزة أرادت التحقيق مع تلك العناصر وإخضاعها للقانون. غزة
العرب لو أرادوا، فهم قادرون علـى رعايـة         "مشعل   الفلسطيني، قال    -وعلى صعيد الحوار الفلسطيني     

وأشار مشعل إلى أن خطـوات      . ، ولكنه وصف الخطوات التي تجري في هذا الشأن بالضعيفة         "المصالحة
المصالحة الفلسطينية تعاني من التدخالت الخارجية، مؤكدا أن قلوب حماس مفتوحة ألي ترتيبات تجري              

وعبر عن ألمه الستمرار معاناة قطاع غزة جراء الحصار ألكثر من عام، مع استمرار               . في هذا الصدد  
 تفعل األمة العربيـة      ألف معتقل في السجون اإلسرائيلية، فيما ال       ١٣الجرائم اإلسرائيلية في غزة ووجود      

 .شيئا تجاه ذلك
  ٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  صدر التقرير االستراتيجي السنوي الفلسطينيمركز الزيتونة ي الثالث على التوالي للعام .٢

، مستعرضاً معطيات العام الفلـسطيني      ٢٠٠٧عن سنة   " التقرير االستراتيجي الفلسطيني  "صدر  : بيروت
  . وأبعاده وتحليالتهالمنصرم وتطوراته الحافلة،

ويأتي صدور هذا التقرير، للعام الثالث على التوالي، عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، ومقره              
وسبق صدور التقرير االستراتيجي الفلسطيني عـن سـنة         . بيروت، وهو يقع في قرابة أربعمائة صفحة      

  .، عن مركز الزيتونة أيضا٢٠٠٦ً، وسنة ٢٠٠٥
على نسخة منه، في مقدمة، وثمانيـة فـصول، وهـو معـزز             " قدس برس " الذي حصلت    ويقع التقرير، 

  .بالجداول واإلحصاءات والمعطيات العددية المستجدة والصور التوضيحية
ويناقش هذا التقرير في فصوله الثمانية الوضع الداخلي الفلسطيني، والمـشهد اإلسـرائيلي الفلـسطيني،               

لدولية من القضية الفلسطينية، كما يناقش ما يتعلق باألرض والمقدسات،          والمواقف العربية واإلسالمية وا   
وقد شارك في كتابة هذا التقرير أحد عشر خبيراً وباحثاً في الـشأن             . وبالمؤشرات السكانية واالقتصادية  

الفلسطيني، عالوة على مساهمة مستشاري التقرير، ومـساعدي التحريـر ومـوظفي قـسم األرشـيف                
   .ز الزيتونةوالمعلومات بمرك
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، وتناول الفصل الثاني    "شقاء األشقَّاء : الوضع الفلسطيني الداخلي  "وحمل الفصل األول من التقرير عنوان       
، أما الفـصل الثالـث فاسـتعرض        "استثمار االنقسام ومراوغات السالم   : المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني  "
. القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي   "ع ليتناول   ، فيما جاء الفصل الراب    "القضية الفلسطينية والعالم العربي   "

، أما الفصل السادس فموضـوعه      "القضية الفلسطينية والوضع الدولي   "وبحث الفصل الخامس من التقرير      
، ثـم جـاء     "المؤشرات السكانية الفلسطينية  "، بينما ُأفرد الفصل السابع الستعراض       "األرض والمقدسات "

  ".ع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزةالوض"الفصل الثامن مخصصاً لـ 
وأوضح الدكتور محسن محمد صالح، رئيس مركز الزيتونة ومحرر التقرير الموضوع بمشاركة لجنـة              

        هذا هو التقرير االستراتيجي الفلـسطيني      "مختصة من الخبراء والباحثين والمستشارين والمساعدين، أن
هو كعادته يرصد المسار الرئيس لألحـداث، دون أن يـشغل           ؛ و ٢٠٠٧السنوي الثالث، الذي يغطي سنة      

نفسه بالتفاصيل؛ كما يجمع بين المعلومات الدقيقة المحدثة حتى نهاية السنة، وبـين التحليـل والرؤيـة                 
  ".العامة، ومحاولة استشراف مسارات األحداث

ت علـى   ربما كانت من أصعب الـسنوات التـي مـر          "٢٠٠٧والحظ الدكتور محسن صالح، أن سنة       
وتابع الدكتور صالح فـي مقدمتـه   ". الفلسطينيين، فيما يتعلق بإدارة شأنهم الداخلي، في التاريخ المعاصر   

    كانت سنة جمعت بين آمال التوافق الوطني من خالل اتفاق مكـة وتـشكيل               "٢٠٠٧للتقرير موضحاً أن
تـون والحـصار الخـانق،      حكومة الوحدة الوطنية، وبين إحباطات الفلتان األمني وتطبيقات خطـط داي          

 ٢٠٠٧ولعـل سـنة     . واالنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي الذي تال سيطرة حماس على قطاع غزة          
أظهرت أهمية أن يحسن الفلسطينيون إدارة خالفاتهم، وأن يتم احترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة،              

ميثاق "ى السالح؛ كما أظهرت الحاجة الماسة لوجود        بعيداً عن التأثيرات الخارجية، وبعيداً عن االحتكام إل       
ملزم، وأن يتم تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها، لتشكل إطاراً تمثيلياً فاعالً              " وطني

وجامعاً لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله؛ ضمن برنامج وطني، يحدد الثوابت واألولويات، ويضبط             
  ".إيقاع العمل

كان على التقرير أن يستعرض وأن يناقش عدداً من القضايا الحساسة، وخصوصاً            "وأوضحت المقدمة أنه    
ونحن ندرك أن حالة االنقسام والتشرذم والتجاذب في الـساحة          . تلك المتعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني    

ال يتبنى وجهة نظر جهـة أو       الفلسطينية، تُقدم روايات مختلفة وتفسيرات متغايرة لألحداث؛ وقد يقع من           
غيـر أن   . وهذا ما يجعل مهمة الباحثين والكتّاب أكثـر صـعوبة         . أخرى في دائرة االتهام لدى البعض     

عزاءنا أننا حرصنا على كتابة التقرير من دون أية مواقف مسبقة تجاه أحد، وأن الذي حكم المـشاركين                  
ثقة، وفق أسس البحث العلمـي، التـي تقتـضي          هو التعامل مع أكبر قدر من المعلومات المتوفرة والمو        

  .، كما ورد فيها"األمانة والموضوعية
  ٧/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
٣. د باإلفراج عن المعتقلين غير المتورطينهنية يؤكد التزام الحكومة بالقانون ويع  

ة وعد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية باإلفراج عن معتقلين على خلفية األحداث األخيـر             : غزة
في قطاع غزة، إلى جانب إعادة فتح المؤسسات التي تم إغالقها خالل األيام األخيرة، وتطبيق مبدأ سيادة                 

 مع رئـيس    ]في التشريعي [جاء ذلك خالل لقاء لجنة الرقابة والحريات العامة        .القانون واستقاللية القضاء  
رئيس الوزراء بأن تلتزم الحكومة     بغزة، حيث طالبت اللجنة،     ) ٧/٨( الخميس   ]أمس[الوزراء بمكتبة اليوم  

  .بمبدأ سيادة القانون فيما يتعلق في األحداث األخيرة
وعبرت اللجنة عن شجبها واستنكارها للجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر مجرمـة ضـد المقـاومين           

تقديمهم الفلسطينيين والمواطنين األبرياء، مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة في مالحقة المجرمين و            
  .للمحاكمة العادلة كي ينالوا عقابهم
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وأكد أعضاء اللجنة أن المجلس التشريعي تقدم بمبادرة متكاملة تتعلق بالوضع الداخلي والحوار الـداخلي               
إلى جانب عدد من المطالبات للحكومة الفلسطينية بينها اإلفراج عن المعتقلين الذين لم يثبـت ارتبـاطهم                 

وطالبت  .لين على خلفية مالحقة المتهمين أثناء تطبيق القانون في حي الشجاعية          بالتفجيرات وكذلك المعتق  
اللجنة رئيس الوزراء بان تعيد الحكومة فتح المؤسسات التي تم إغالقها وان تكون وزارة الداخلية هـي                 
الجهة المخولة بتطبيق القانون ومدى مالئمة عمل المؤسسات مع القانون، وكذلك إعادة توزيع صـحيفة               

  .األيام والقدس والحياة في غزة
بتلبية طلبهم، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون وحماية المواطنين ومـن أي   هنية  من جانبه وعد    

انتهاكات تقع عليهم أثناء تطبيق القانون، وأن ما حدث هو فقط مالحقة للمجرمين الفـارين مـن وجـه                   
لين الذين يثبت عدم ارتباطهم بالتفجيرات، وان يـتم إعـادة           العادلة، وأن الحكومة ستفرج عن كافة المعتق      

  .فتح الجمعيات المؤسسات المغلقة وقد بدأت وزارة الداخلية بالتعامل مع هذا الملف وفقا لقانون والنظام
  ٧/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مؤسسة٢٠ فتحاوياً وتعيد فتح ١٥٠المقالة تفرج عن  الحكومة .٤

 ١٥٠أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة عن إطالق سراح أكثر من             :)أ.ب.د(ي،  رائد الف  - غزة
أحمد بحـر  . استجابة لنداء رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     "معتقالً من حركة فتح، وقالت في بيان إنه         

الشجاعية  شخصا من الذين اعتقلوا في الحملة األمنية في حي           ١٥٠أفرجت وزارة الداخلية عن أكثر من       
وقالت ". ومن الذين اعتقلوا على شبهات تورطهم في التفجيرات التي كان آخرها تفجير شاطئ بحر غزة              

وأعلنـت أنهـا     .إن من أفرج عنهم لم يثبت تورطهم في التفجيرات أو أي أعمال مخلة بالنظام والقانون              
حسن نية جديـدة ولتخفيـف      اهللا أبو سمهدانة محافظ المحافظة الوسطى كبادرة         قررت اإلفراج عن عبد   

باإلفراج عـن مئـات     " سلطة رام اهللا  "االحتقان في الشارع الفلسطيني واستجابة لنداءات متعددة، مطالبة         
  .المعتقلين السياسيين

تم التأكد من قانونيتها والتزامها     "وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت فتح أكثر من عشرين جمعية ومؤسسة            
استكمال دراسة شؤون باقي الجمعيات والمؤسسات خالل األيام المقبلة ومعالجة          ، ووعدت أن يتم     "بالقانون

  .موضوع إغالقها
  ٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  دعو للوحدة وتحريم االقتتالت التنسيقية لمتابعة االنتهاكات المتعلقة بالمنظمات األهلية اللجنة .٥

بعة االنتهاكات المتعلقة بالمنظمات األهليـة إلـى        دعت اللجنة التنسيقية لمتا    :)أ.ب.د(رائد الفي،    - غزة
صياغة ميثاق شرف يدعو لتحريم االقتتال الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية ونبذ االقتتال لحـل القـضايا                

وأدانت اللجنة في بيان تاله     . الداخلية، وضرورة تطوير آليات لمتابعة تنفيذ البنود الواردة في هذا الميثاق          
ارية في شبكة المنظمات األهلية عبد العزيز أبو القرايا خالل مؤتمر صحافي أمس، في              رئيس الهيئة اإلد  

وقالت إن تطبيق األمـن     ". الممارسات المخلة بالقانون ومنها حادث تفجير شاطئ بحر غزة        "مدينة غزة،   
 ورحبت اللجنة بالتطمينات التـي حـصل   .والقانون يجب أال يتعارض مع مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان     

عليها وفد لجنة المتابعة من رئيس المجلس التشريعي باإلنابة ورئيس الوزراء المقال ووزير داخليته على               
أرضية بأن ما حصل كان استثناء وليس قاعدة، داعية إلى إغالق ملف االعتقال السياسي واإلفراج عـن                 

  .المعتقلين السياسيين وإعادة افتتاح الجمعيات والمؤسسات
  ٨/٨/٢٠٠٨ية الخليج اإلمارات

  
  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١١٦٣:         العدد                  ٨/٨/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

  "غير فصائلية"تشكيل حكومة انتقالية ى لإ يدعو فياض .٦
 رئيس حكومة تسيير األعمال الفلـسطينية سـالم          أن رام اهللا من   ٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  

تحقيـق  " يتوالها شخصياً، بهدف     أن تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ليس بالضرورة        إلىفياض، دعا أمس،    
وقال فياض خالل لقائه في مكتبه ممثلي المجتمع المدني والصحافيين وأمناء سر            ". زقوحدة الوطن المم  

 دعوتي لتشكيل حكومـة انتقاليـة غيـر         أجدد الوطن ممزق فأنا     أن "إلىحركة فتح في الضفة انه نظراً       
إن "وأضـاف   ". فصائلية تؤدي المطلوب في توفير األمن للمواطن، وتحقق وحدة الضفة الغربية وغـزة            

،  نفسي مستقبالً  أرشحلن  "وتعهد فياض   ". والً، هو الخطأ بعينه   أ وحدة الوطن باالتفاق على التفاصيل       رهن
  ". وهذه هي آخر وظيفة لي في السلطة حزباًأشكلولن 
 حكومته ال تقـف     إن  قال  فياض إلى أن سالم  .) ب.ف.ا( نقالً عن وكالة     ٨/٨/٢٠٠٨الدستور   توأشار

 االنقالب وقع فقط في غـزة،       أننحن ال نعتبر    "وقال   .لى قطاع غزة   سيطرة حماس ع   إزاءموقف الحياد   
الحكومة غير حيادية في هـذا      "ضاف  أو ". في غزة وفي الضفة الغربية      هناك انقالباً  أنبل نتصرف على    

 الوضع قائم على ما هو عليه في غزة فان حمـاس هـي تنظـيم                أن السلطة، وطالما    إلى، وتنحاز   األمر
  ".مة تعمل وفق هذا للسلطة والحكومناوئ

  
  أغلقت باب الحوار وفتحت حربا ضد فتح ومنظمة التحرير حماس: عبد ربه .٧

 علـى    الذعـاً   شن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه هجومـاً             :رام اهللا 
 الحوار مع حماس    نيةإمكا، واستبعد   "الجاهلية الجديدة "حركة حماس، واتهمها بالعمل لتأسيس ما أسماه بـ         

": قـدس بـرس   "وقال في تصريحات خاصة لـ       .قبل أن تعلن تراجعها عن السيطرة المنفردة على غزة        
حماس أغلقت عمليا باب الحوار وحولت التهدئة التي تركض وراءها مع إسرائيل إلى حـرب مفتوحـة                 "

 مـن المجتمـع سـلطة       ضد فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل القوى األخرى، وهي تريد أن تجعل           
 هو لون الجاهلية الجديدة التي تمثلها هذه الحركة وكل أجهزتها القمعية، ولـذلك ال                واحداً ومؤسسات لوناً 

 بين فتح وحماس ال عودة       بائناً وعما إذا كان هذا الموقف يعكس طالقاً       ".أعتقد أن هنالك أي فرصة معها     
بدأ إال بعد أن تعلن حماس عن إنهاء سيطرتها المنفردة          الحوار ال يمكن أن ي    : "بعده للحوار، قال عبد ربه    

  .، على حد تعبيره"وخروجها على األنظمة والتقاليد الوطنية الفلسطينية
قبـل نهايـة العـام      " إسرائيل" التوصل إلى أي اتفاق سالم مع        إمكانيةربه   على صعيد آخر استبعد عبد    

".  من أجل التوصل إلـى سـالم       الدولية الجهودإسرائيل هي من يتحمل مسؤولية عرقلة       : "الجاري، وقال 
      

  ٧/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  
   االعتبار لمنظمة التحريروإعادة البدء فوراً بحوار شامل إلى نالتشريعي يدعو من أعضاء .٨

 أوصى أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم الوطنية والمستقلين القيـادة،            : نائل موسى  –رام اهللا   
 بنـاء مؤسـسات     إعادة إلى األولوية في ذلك     وإعطاءء فوراً بالحوار الوطني الشامل،      ، بالبد األولأمس  

 مـن الحـوار     "طرف" تسويف وتهرب    أنوأكد النواب    . االعتبار وتفعيل دورها   وإعادةمنظمة التحرير   
  حماس أمام الباب مفتوحا    إبقاء يعطل الحوار بين فصائل العمل الوطني مع         أنينبغي   الوطني الشامل، ال  

 .بالتزامن مع المطالبة بعقد دورة جديدة للمجلس المركزي بأسرع وقت ممكن. كي تنضم في حال قررت
  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  "إسرائيل" المنظور مع األفقال أفق لحل سياسي في : فياض .٩
ي مقبول   انه ال يعتقد بوجود أفق لحل سياس       أمس سالم فياض    . قال رئيس الحكومة الفلسطينية د     :رام اهللا 

 في لقاء مع عدد من الشخصيات الفلسطينية عقد         وأضاف.  في الزمن المنظور   "إسرائيل"بين الفلسطينيين و  
  سياسياً النظام السياسي اإلسرائيلي بمكوناته ال يريد حالً      "ن  إ" بدائل للدراسات "في مكتبه بدعوة من مركز      

 عـدم سـعي الدولـة العبريـة         إلى ئيلية مؤشراً واعتبر السياسة االستيطانية اإلسرا   ".  للفلسطينيين مقبوالً
 أنوقال فياض انه يـرى   . عما يبقيه االستيطان لالتفاق     اتفاق سالم مع الفلسطينيين، متسائالً     إلىللتوصل  

 إلـى عزل قطاع غزة بالكامل، وتحويل الضفة الغربيـة         "السياسة اإلسرائيلية في هذه المرحلة تقوم على        
 مالية حادة بسبب عدم وفاء عدد من الدول         أزمة حكومته تعاني من     أن ضافأو ".مشاع امني واستيطاني  

 حكومته ستواصل العمل على تـوفير       إنلكنه قال    .المانحة بالتزامات مالية تعهدت بها في مؤتمر باريس       
 محليـة   إيـرادات  الحكومة غير قادرة على توفير       أن إلى  من اجل دفع رواتب موظفيها، مشيراً      األموال

ة الرواتب والنفقات التشغيلية بسبب ما لحق باالقتصاد الفلسطيني من تدمير بسبب الحـصار              كافية لتغطي 
  .اإلسرائيلي المتواصل منذ بدء االنتفاضة

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
   لجنة القدس في المجلس التشريعي يحذّر من تسارع وتيرة تهويد المدينةمقرر .١٠

 أحمد أبو حلبيـة إن سـلطات االحـتالل          .شريعي د  قال مقرر لجنة القدس في المجلس الت       :غزة، رام اهللا  
سارعت من وتيرة تهويد مدينة القدس المحتلة خالل الشهر الماضي، بما في ذلك هدم المنازل المقدسـية                 

وأضاف خالل مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمـس أن           . وإعالن مخططات رهيبة في هذا االتجاه     
ات االستيطانية السكنية داخل األحياء العربيـة فـي القـدس           إقامة آالف الوحد  "سلطات االحتالل أعلنت    

العرب والمسلمين، برلمانات وحكاماً وأحزابـاً      "وطالب   ".المحتلة للقضاء على وحدة تواصل هذه األحياء      
ومؤسسات ومنظمات ونقابات واتحادات وجماهير، وكذلك أحرار العالم والمنظمات الدوليـة والحقوقيـة             

 والفاعل إلنقاذ المدينة المقدسة ومقدساتها، والعمل الجاد إللزام دولة االحـتالل            بضرورة التحرك العاجل  
كمـا طالـب     ".بوقف اعتداءاتها على المدينة المقدسة والمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية         

ين بضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي واإلعالمي لمشاريع صمود المقدسـي         "جميع العرب والمسلمين    
على مستوى مشاريع حفظ المقدسات، خصوصاً المسجد األقصى المبارك، ومـشاريع البنـى التحتيـة،               
ومشاريع التنمية البشرية، ومشاريع تثبيت أهل القدس في عقاراتهم وعلى أرضهم، وكـذلك المـشاريع               

  ".االقتصادية والصحية والتربوية والثقافية واالجتماعية، وغير ذلك من المشاريع
االنتهاكات واإلجراءات العدوانية اإلسرائيلية في القدس خـالل الـشهر          "بو حلبية قائمة موثقة بـ      وقدم أ 

الماضي، خصوصا هدم المنازل واالستيالء عليها وجـرف أراض، وحفريـات، ومـصادرة هويـات،               
وعمليات اقتحام، وحمالت اعتقاالت، والتحضير إلقامة الهيكل، وتكثيف االستيطان، إلى جانـب طمـس              

وانتقد اللقاءات التي   . المقدسيين" لمعالم واآلثار اإلسالمية، وتضييق الخناق واعتداءات بالضرب ومالحقة       ا
 شـمعون بيريـز،      اإلسرائيلي عقدها الرئيس عباس خالل الشهر الماضي في القدس المحتلة مع الرئيس          

  ".عبثية"، واصفاً هذه اللقاءات بأنها أولمرتورئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود 
  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  تفرج تدريجياً عن وزراء حماس ونوابها األسرى" إسرائيل" .١١

 عدداً مـن ابـرز وزراء حمـاس ونوابهـا           األخيرة األيامفي  " إسرائيل "أطلقت : محمد يونس  -رام اهللا   
ومن بين المفرج عنهم كل من وزير المال في حكومة هنيـة            . ٢٠٠٦ يونيو عام    /المعتقلين منذ حزيران  

 عـن النـواب منـى       أفرجـت الرازق، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، كما          عمر عبد  . د ىاألول
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طيلة " إسرائيل"وعمدت   .الجابر فقهاء، وعن رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش        منصور ومريم صالح وعبد   
وظـة   وبصورة ملحأخيراً أخذت تمديد اعتقال كل من تنتهي فترة محكوميته، لكنها إلىالعامين الماضيين   

ـ  وأثـارت . اإلداري أو عدد ممن انهوا فترة حكمة العسكري        إطالقفي   ات اإلسـرائيلية غيـر     اإلفراج
 أيمـن وقال النائب عن كتلة الصالح والتغيير التابعـة لحمـاس            . حماس أوساط حتى في    أسئلةالمتوقعة  

 عدد  إطالق أنلك   ذ أسرى صفقة تبادل    إلىفراجات مقدمة للتوصل    قد تكون هذه اإل   ": "الحياة"دراغمة لـ   
 أيـضاً لكن دراغمة لم يـستبعد       ". التبادل يحرج حكومة إسرائيل    إجراءكبير من النواب دفعة واحدة عند       

  . تأزيم الصراع بين فتح وحماسإلىوجود مسعى إسرائيلي 
  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
 بدون إنهاء ملف األسرى" إسرائيل"ال اتفاق مع : العجرمي .١٢

أكد وزير األسرى الفلـسطيني     :  الوكاالت ، وائل بنات  ،الرؤوف أرناؤوط  بد ع –  رام اهللا  ،القدس المحتلة 
ال ينهـي قـضية األسـرى       " إسرائيل"أشرف العجرمي أمس أن القيادة الفلسطينية لن توقع أي اتفاق مع            

 أن قضية األسرى ذات طابع سياسـي ال         ، في بيان  ،وأضاف العجرمي ،  الفلسطينيين في سجون االحتالل   
كل جذري أو طي هذا الملف إال في إطار جدول زمني واضح وملـزم ضـمن اتفـاق                  يمكن عالجها بش  

تواصـل اعتقاالتهـا    " إسرائيل"وأكد أن    . وما دون ذلك تبقى األمور في غاية الصعوبة والتعقيد         ،سياسي
 وإذا ما أقدمت على إطالق سراح المئات من األسرى لـسبب مـا              ،اليومية بحق الفلسطينيين دون توقف    

وأضـاف أن هنـاك      .رة على العودة العتقال أضعافهم خالل فترة وجيزة، وهذا ما يحصل فعالً           فإنها قاد 
خطوات عملية في هذا المجال دون انتظار التوصل إلى اتفاق، حيث إن الرئاسة والحكومة تسعيان بكـل                 

 .جدية من أجل إطالق سراح أعداد من األسرى في أقرب وقت ممكن
  ٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  وال تنازل عن صفقة مشرفة.. نرى لحظة إطالق األسرى واألسيرات قريبة: هارالز .١٣

أن الفصائل اآلسرة للجندي الـصهيوني جلعـاد        " حماس" محمود الزهار القيادي في حركة       . د أكد: غزة
وتصر على صفقة مشرفة يطلـق بموجبهـا        "لن تتنازل عن مطالبها     " حماس"شاليط وعلى رأسها حركة     

" واعد"وقال الزهار في كلمة له خالل االحتفال الذي أقامته جمعية            ". سجون االحتالل  سراح األبطال من  
احتفاًء وتكريماً لألسير المحرر هشام شعت الذي أطلق        ) ٧/٨(لرعاية األسرى والمحررين مساء الخميس      
 ال تـصدقوا مـا تـسمعونه   : " عاماً في سجون االحـتالل    ٢٠عنه اليوم من سجون االحتالل بعد قضائه        

نحن أقوياء وبفضل اهللا لن يتم التنازل عن قضية تبـادل           .. بخصوص صفقة شاليط خاصة من االحتالل       
نرى لحظة إطالق األسرى واألسـيرات      : "وأضاف ".األسرى والصفقة لن تتم إال بمطالبنا بإذن اهللا تعالى        

، مشدداً القول   "هدينقريبة، لكنها تحتاج لمشوار صعب وبركة اهللا وتوفيقه ودعاء المخلصين وعمل المجا           
  ".سنحقق صفقة مشرفة نمسح بها أعين أهالي األسرى ونعيد البسمة على شفاههم"

كما نحتفل باألسير المحرر البطل هشام شعت سنكون مع أعـراس األسـرى             : "وتابع الزهار حديثه قائالً   
  ".واألسيرات المحررين قريباً بإذن اهللا

 عاماً أقرب للعودة أقول إلى فلسطين كـل فلـسطين           ٦٠م وبعد   الكيان الصهيوني يدرك أننا اليو    : "وقال
هم يدركون أن الجسم الغريـب      : "وأضاف". الناقورة حيفا المجدل بئر السبع كل مكان من أرضنا المحتلة         

لن يتقبله الجسم العربي الطبيعي في المنطقة وأن الجسم الغريب سيلفظ والعبرة ليـست بطـول الـسنين                  
  ".والتضحيات
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والمقـاومون  " حماس"إلى االعتداءات التي يتعرض لها المواطنون وحركة        " حماس"قيادي في   وتطرق ال 
الضفة الغربية يتعاون فيها الخونـة والجواسـيس        : "وقال. فياض" حكومة"في الضفة الغربية على أيدي      

  ".الذين ينتمون لمصالحهم والتعامل مع العدو على قهر إرادة الشعب الفلسطيني
رضت لهذه التجربة، والتجربة تقول إن الشعب الفلسطيني الذي ضحى بأغلى ما يملك             غزة تع : "وأضاف

من أجل التخلص من االحتالل هل سيقبل أن تمارس عليه نفس الوسائل بأيدي فلسطينية وغير فلسطينية                
تجربة غـزة حيـة وماثلـة       : "ووجه تحذيراً صريحاً بأن   ". اإلجابة واضحة فالضفة اشرف وأعز وأكرم     

  ".وا يا أولي األلبابفاعتبر
لن تعود األجهزة األمنية : "وقال". غزة نموذج لن يعود إليه الفساد مهما كلف ذلك من ثمن     "وشدد على أن    

  ".التي تنسق مع العدو لن يعود رموز الخيانة للتبوء علينا حتى لو أجرينا ألف حوار
رغم كل ما يشاهد ومـا      "  يوم تتصاعد نحو األفضل كل   "مع مصر   " حماس"وأكد الزهار أن عالقة حركة      

سياستنا واضحة نحن ال نعتبر مـصر عـدواً، وشـعب           : "وقال .يحاوله البعض من أجل تخريب العالقة     
، مؤكداً أن هذه السياسة متبعة حتى مـع الـدول           "مصر داعم لنا ولن نعبث بأمنه أو أمن أي دولة أخرى          

  ".حماس"التي قاطعت 
بـدأت تعمـل علـى إعـادة       " حماس"ا موقف سلبي أو قاطعت      وكشف النقاب عن أن الدول التي كان له       

وكشف أن وفود أوروبية ومستشارين كبار بدؤوا يصلون ويلتقون ويستمعون لـ            .العالقات سراً وعالنية  
  .ويقرون بأن حماس رقم صعب ال يمكن تخطيه وأنها تمثل ضمير األمة وواقع ال يمكن تجاهله" حماس"

إلى العمل وفق القانون وعدم تحويل      " فتح"دي التي يديرها منتمون لحركة      ودعا المؤسسات األهلية والنوا   
طالما التزموا القانون فنحن معهم ونـدعمهم، نعطـيهم         "وقال  ". ألوكار للتجسس والتآمر  "هذه المؤسسات   

الفرصة األخيرة، أما إذا حادوا عن ذلك لن نسمح أن تتحول هذه المؤسـسات لمـشاريع تهـدم وتفتـت         
 ".المجتمع

  ٧/٨/٢٠٠٨لمركز الفلسطيني لإلعالم ا
  
  كلما أطالت أمد الصفقة ارتفع الثمن الذي تطلبه حماس إلتمامها" إسرائيل: "أبو مرزوق .١٤

" الحياة"موسى أبو مرزوق لـ     " حماس"قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
، وأضـاف أن االمـر      "إلتمامهـا )  تطلبه حماس  الذي(إسرائيل كلما أطالت أمد الصفقة ارتفع الثمن        "إن  

  ".منوط بإسرائيل ألن حماس قدمت مطالبها ولن تتنازل عنها"
  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  الفصائل ترسل ردودها على األسئلة المصرية حول الحوار الوطني: غزة .١٥

 وجهتها بدأت القوى والفصائل الفلسطينية بإرسال ردودها على األسئلة االستكشافية التي :حسن جبر
أن " األيام"وقالت مصادر متعددة لـ .مصر حول الحوار الوطني للفصائل خالل األسبوع الماضي

 .الفصائل أجابت على األسئلة الثالثة التي شملتها المذكرة االستكشافية التي تتمحور حول الحوار الوطني
ة من بين الفصائل التي أرسلت وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن الجبهة الشعبي

ردودها على المذكرة وأرسلتها إلى القيادة المصرية، الفتاً إلى أن فصائل أخرى أرسلت أجوبتها إلى 
وأكد أن مصر تنتظر اآلن استكمال تسلم الردود من أجل دراستها والتعامل معها وفق التوجه  .مصر

  .العام إلجراء حوار وطني فلسطيني
  ٨/٨/٢٠٠٨ة األيام الفلسطيني
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   خروقات اسرائيلية للتهدئة في أسبوعها السابع ٨:  القدسسرايا .١٦
في األسبوع السابع التفـاق     " خروقات"اتهمت سرايا القدس إسرائيل امس بارتكاب ثمانية        :  د ب أ   -غزة  

 بـين   الخروقات اإلسرائيلية تنوعت  "وقالت السرايا في بيان إن     .التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل    
المكثف للطيران الحربـي بكافـة أنواعـه         استهداف مراكب الصيادين في عرض بحر القطاع والتحليق       

بـالتزامن مـع    "وأكـدت أنـه     ". باإلضافة لطيران مهام التجسس والتي يطلق عليها طائرات االستطالع        
هدئة بفـتح المعـابر     استمرار الخروقات اإلسرائيلية تواصل الدولة العبرية التلكؤ في تنفيذ استحقاقات الت          

من ناحية أخرى ، أشار البيـان إلـى         ".وإدخال كامل للبضائع واالحتياجات اإلنسانية والضرورية للقطاع      
تواصل االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية التي ال يشملها اتفاق التهدئـة حيـث استـشهد أحـد                  "

 عملية اقتحام شملت كافة مدن      ٤٥ يقل    فلسطينيا نفذت ما ال    ٥٠ آخرون واعتقل    ٣٦الفلسطينيين وأصيب   
 ". الضفة وتركزت غالبيتها في شمالها

  ٨/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
   "إسرائيل"تنظيم فلسطيني مسلح يطلق صاروخين تجاه : غزة .١٧

مسؤوليته عن إطالق صواريخ    ' صقور العاصفة 'أعلن تنظيم يطلق على نسفه اسم        :أشرف الهور  -غزة  
ق اإلسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، في سابقة نادرة منـذ اتفـاق              محلية الصنع على إحدى المناط    

 .التهدئة، في وقت اتهم فيه فصيل اخر إسرائيل بارتكاب ثمانية خروقات لهذه التهدئة في أسبوعها السابع               
يأتي ضـمن الـرد     'نسخة منه أن الهجوم     ' القدس العربي 'في بيان له تلقت     ' صقور العاصفة 'قال تنظيم   و

يعي علي جرائم االحتالل وغطرسته وتأكيداّ منا على االستمرار بنهج المقاومة ومواصلة الجهاد حتى              الطب
 .وشن التنظيم هجوما على منتقدي الهجمات على إسرائيل، وكذلك على اتفـاق التهدئـة              .'دحر االحتالل 

ـ '، وشدد علـى رفـضه لــ         'الرد على الجرائم الصهيونية بكل قوة     'وتوعد التنظيم بـ     تباحة الـدم   اس
ويعتقد  .'ستبقى رايات المجاهدين خفاقة رغم أنوف الخونة حراس حدود بني صهيون          'وقال  . 'الفلسطيني
  .إحد تشكيالت حركة فتح العسكرية' صقور العاصفة'أن تكون 

  ٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   من أنصارها وإغالق مؤسستين لها في الضفة١٠ تتهم االجهزة األمنية باعتقال حماس .١٨

 من أنصارها وإغـالق     ١٠اتهمت حركة حماس أجهزة األمن الفلسطينية باعتقال        : اشرف الهور  -زة  غ
وقالت حماس في بيان لها امس الخميس إن األجهزة         '.واقتحام ثالث مؤسسات تابعة لها في الضفة الغربية       

ر برام اهللا إلـى     األمنية اعتقلت ناشطين في نابلس والشيخ زكي عامرية إمام مسجد الشهداء في قرية كوب             
وذكرت أن األجهزة األمنية اعتقلت في محافظة الخليل حـرب          . جانب مواطنين آخرين من نفس المنطقة     

بعد اقتحامـه ومـصادرة جميـع       'رزيقات وشاهر خمايسة ومحمد أحمد رزيقات من مركز تفوح للثقافة           
  .أمريكي'  ألف دوالر١٠٠محتوياته التي تقدر بـ

 الفلسطينية باقتحام مدرسة األقصى لأليتام التابعة للجمعية الخيرية اإلسالمية          واتهمت حماس أجهزة األمن   
في بيت أوال ومصادرة الحواسيب وباصات المدرسة وإغالقها حتى إشعار آخر مع اعتقـال عـدد مـن                  

وذكرت أن األجهزة األمنية اقتحمت كذلك مركز األنوار للثقافة والفنـون فـي دورا جنـوب                 .الموظفين
اعتقلت المعلمين نعيم تالحمة وسالم الحريبات أثناء إعطائهم دورة لطلبلة الثانوية العامة وطردوا             الخليل و 

 .الطلبة بالقوة
  ٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ١١٦٣:         العدد                  ٨/٨/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

 مقاتلونا جاهزون لضرب العمق اإلسرائيلي وخطف الجنود:  القدسسرايا .١٩
ـ        :  سمية درويش  -غزة   تهديـدات وزيـر    "، ان   "الجريـدة "يقول أبو دجانة أحد أبرز قادة سرايا القدس ل

، مؤكـدا   "الحرب االسرائيلي إيهود باراك االخيرة لقطاع غزة، تدخل في سياق الدعاية االنتخابية الجديدة            
سرايا القدس تقـوم    "ولفت أبو دجانة، إلى أن      ". المقاومة على أهبة االستعداد لصد أي اجتياح للقطاع       "أن  

م العسكرية والميدانية، وتطوير االتصاالت الداخلية في مـا بيـنهم،           حالياً بتجهيز المقاتلين وتثبيت قدراته    
، مشيرا إلى تلقي المقاتلين تدريبات حول كيفية مهاجمة مواقع اسـرائيلية            "للقيام بعمليات عسكرية ناجحة   

ولم ينف ابو دجانة، االستفادة من التهدئة المعلنة فـي قطـاع            . وخطف الجنود استعداداً للمرحلة القادمة    
نحن استفدنا من التهدئة من تجهيز المقاتل وتطوير قدراتنا الصاروخية وتصنيع العبـوات             : "، إذ قال  غزة

هناك عددا كبيرا من االستشهاديين واالستشهاديات جاهزا وينتظـر         "إن: وقال أبو دجانة   ".الناسفة وااللغام 
  ".السرايا بدفن تلك التهدئةفي حال قام العدو بخرق التهدئة الهشة سيقوم نشطاء : "وقال". ساعة الصفر

  ٨/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  الشعبية والجهاد يدعوان إلطالق حوار وطني الشاملالجبهة .٢٠

أدانت الجبهة الشعبية وحركة الجهاد كافة أشكال االعتقال السياسي سواء في قطاع غزة أو الضفة 
ة، ومحاوالت تكميم األفواه الغربية، ومصادرة وإغالق المؤسسات، والهجوم على األحياء الشعبي

ومصادرة الحريات، والتضييق على العمل السياسي والوطني، وأكدتا أنه ال سبيل أمام طرفي الصراع، 
وأكدوا في اجتماع مشترك عقد مساء أمس الخميس في محافظة خان  .سوى الحوار الوطني الشامل

 والمستجدات السياسية، تحريمهم ضم قيادتي الحركتين وتناول آخر التطورات] في قطاع غزة[يونس 
لالعتقال السياسي من أي جهة تقدم عليه، داعين إلى ضرورة اإلطالق الفوري للمعتقلين السياسيين في 
سجون سلطتي الضفة والقطاع، ألن المكان الطبيعي للمناضلين والمقاومين الفلسطينيين بين أسرهم 

لكات المؤسسات التي صودرت وفتحها لتقدم خدماتها وذويهم وأبناء شعبهم، كما دعوا لضرورة إعادة ممت
  .للجمهور الفلسطيني

 ٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 "سرائيلإ" فلسطينيون يحذرون من خطر انهيار الهدنة مع نشطاء .٢١

 الخميس من ان هدنة بين اسرائيل وحركة حماس أمسحذرت لجان المقاومة الشعبية : )رويترز (- غزة
 .نيو حزيران تواجه خطر االنهيار قائلة انها قد تنتهي في ثالثة اسابيع يو١٩االسالمية بدأ سريانها في 

وأبلغ أبو مجاهد القيادي بالجماعة عشرات من المقاتلين يتلقون تدريبات عسكرية أن حماس ولجان 
المقاومة الشعبية وفصائل فلسطينية اخرى تشعر بخيبة أمل لبطء تحرك اسرائيل في فتح المعابر 

أمام االحتالل حتى نهاية االسبوع "وقال أبو مجاهد  .محادثات االفراج عن االسرىالحدودية لغزة و
وما لم يلتزم االحتالل باستحقاقات التهدئة فان الكلمة ستكون ) منذ اعالن وقف اطالق النار(العاشر 

  ."للعسكريين وليس للسياسيين
  ٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 زورون عائلة حلس والزعارير واقليم فتح في أريحا يعريقات .٢٢

 زار مساء يوم امس مجلس اقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في : عماد ابو سمبل- أريحا
محافظة اريحا واالغوار والنائب صائب عريقات  وفهمي الزعارير الناطق باسم حركة فتح في الضفة 

 .افراد عائلة حلس في مقر المخابرات العامة في مخيم عقبة جبر
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نحن شعب واحد وكنا نامل ان يلتئم شطرا " ائب نظيف امين سر حركة فتح في اقليم اريحاوقال ص
الوطن بهذه الزيارات دون أن تعتصرنا اآلالم جراء الجرائم التي حصلت بحق ابناءقطاع غزة من عائلة 

تعلم كان على حماس ان ": "من جانبه قال الدكتور عريقات ".حلس وغيرهم من قبل ميليشيا حركة حماس
ان الدم الفلسطيني محرم على بعضنا البعض فالمشروع الوطني والقدس اهم من كل العواصم في العالم 

 ".والفلسطيني ال يجب ان يكون قراره من هذه العاصمة او تلك
  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   تركته ومناصبه"لتقاسم" يعود لمحور دحالن ـ فتوح ردا على خطط كبار أعضاء فتح عباس .٢٣

تصطدم محاولة اللجنة المركزية لحركة فـتح لتـصويب األوضـاع التنظيميـة       :  بسام البدارين  -مان  ع
وتنشيط دورها في مجال ترتيبات البيت الداخلي ببرنامج الرئيس محمود عباس الذي بدأ يتقاطع عمليا مع                

ها فـي أوسـاط     نفوذ' تحريك'جهود شخصيات حليفة او محايدة داخل هيئة اللجنة المركزية التي تحاول            
  . حركة فتح ردا على اتهامات الجميع لها بالتقصير وبعدم القيام بمسؤولياتها

وفي الكواليس الخلفية الجتماعات عمان ثمة مؤشرات على مسائل حيوية ومهمة أبرزها بروز طموحات              
 المناصب والصالحيات التي يحـتفظ بهـا الـرئيس عبـاس    ' بتقاسم'عند بعض أعضاء اللجنة المركزية     

  .إستعدادا فيما يبدو ألي لحظة يمكن ان تنهار فيها مؤسسة الرئاسة
وبين المستجدات خطوات وقائية واحتياطية ضد اي محاولة إللغاء مواثيق حركة فتح وتراثياتهـا عبـر                
مؤتمر حركي على مقاس عباس يمكن ان يعقد في بيت لحم او رام اهللا وبينها أيـضا تـسريبات تتعلـق                     

لحركة فـتح وبـين موقـع       ' القائد العام ' المركزية في الدعوة للفصل بين موقع        بطموحات بعض أعضاء  
الرئيس، خصوصا وان الرئيس عباس ليس عسكريا ولم يخض اي تجربة عسكرية، واألهم انه ال يؤمن                

  .بالعمل العسكري
 تـرى   الرئيس عباس وال  ' فردية' في مربع المركزية، تنتقد      "تمحور"ومن المستجدات المهمة بروز حالة      

ان مراهناته السياسية ينبغي ان تستمر كخطة عمل، خصوصا بعد عودة أحمد قريع وصائب عريقات قبل                
  .يومين من واشنطن خاليي الوفاض

ولم يعد سرا في اوساط المنظمة والسلطة وفتح تلمس الرئيس لهذا التمحور في اإلتجاهات المعاكسة لـه                 
 المتمحورين سارت على شكل محاوالت منظمة من عباس         وردة الفعل الرئاسية المرصودة حتى اآلن من      

إعـادة  'لتقريب مجموعة محمد دحالن وإعادة تثبيت أقدامهم وتسليط األضواء عليهم، كذلك التحدث عن              
 .القيادي روحي فتوح بعد محاكمة صورية ال تحمله مسؤولية القضية التي أثيرت ضـده مـؤخرا               ' تأهيل

تي يمكن ان يلجأ لها عباس دليل إضافي على الحركة المتصاعدة ليس            وعليه يمكن القول ان الخيارات ال     
ضد الرجل وال شرعيته إنما ضد برنامجه المخلص للمفاوضات رغم ان إسرائيل ال تريد التفاوض كمـا                 

 .ال تريد واشنطن التدخل
  ٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  نجاة مبعد في أيرلندا من ثاني محاولة الغتياله :  فلسطينيةمصادر .٢٤

قالت مصادر فلسطينية امس إن مبعدا فلسطينيا في جمهورية أيرلندا نجـا الليلـة قبـل                : أ د ب    -غزة  
الماضية من محاولة اغتيال من قبل شخصين أثناء توجهه لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة               

هاد جعارة تعـرض  المستقلة في غزة، أن ج" رامتان"وذكرت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء .دبلن
  .إلطالق نار من قبل مسلحين أثناء ذهابه إلى مكتب المنظمة في أيرلندا
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األمن االيرلندي تمكن من إلقاء القبض على المسلحين وتبين أن أحدهما فلسطيني يحمـل              " وأضافت أن   
 جنسية أجنبية وآخر من أصول مغربية، وقد عثر بحوزتها على صور لثالثة أشخاص من المبعدين مـن                

  ". بينهم جهاد جعارة
  ٨/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
   وحدة استيطانية٤٣٠ تطرح عطاءات لبناء "إسرائيل" .٢٥

 وحدة  ٤٣٠نشرت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية أمس عطاءات خاصة لبناء           : أشرف الهور  -غزة  
ب شـرق   جنو' هار حوما 'غربي مدينة بيت لحم وفي مستوطنة       ' بيتار عيليت 'سكنية جديدة في مستوطنة     

  .مدينة القدس المحتلة تنفيذاً لقرار سابق بتوسيع هاتين المستوطنتين
الحكومة تضخم الكتل االستيطانية بـشكل      'اإلسرائيلية على العطاءات بالقول     ' السالم اآلن 'وعلقت حركة   

وكانت إسرائيل أعلنت في أوقـات       .'يقوض فرص التوصل إلى أي تسوية سلمية مع السلطة الفلسطينية         
ة نيتها بناء آالف الوحدات االستيطانية، خالفاً لما تم االتفاق عليه في مؤتمر أنابولس للسالم، الـذي                 سابق

تعهدت فيه بتنفيذ الشق األول من خطة خارطة الطريق الدولية السالم، التـي تطالبهـا بوقـف النـشاط                   
 .االستيطاني

  ٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  ها بإسرائيل واالتفاقيات السابقةال مفاوضات مع حماس قبل اعتراف: باراك .٢٦
كويرا "صرح إيهود باراك وزير األمن اإلسرائيلي في مقابلة مع صحيفة  :  محمد جمال-القدس المحتلة 

". إن إسرائيل ال تجري أي شكل من المفاوضات مع حركة حماس :" اإليطالية، نشرت أمس" ديال سيرا
ت التهدئة تحت ضغط الحصار والعمليات التي نفذت ضد حماس طلب"أما بالنسبة للتهدئة فادعى باراك أن 

، وأضاف أن إسرائيل ال تجري مفاوضات مع حماس، إال بشأن إطالق سراح الجندي "مطلقي القسام
وقال إنه لن تجري أية مفاوضات مع حماس طالما ال تعترف . األسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط

االعتراف بإسرائيل وااللتزام باالتفاقيات السابقة، والتخلي " بـاألخيرة بشروط الرباعية الدولية المتمثلة
وحول كونه ال يؤمن بالمفاوضات مع أبو مازن، وأنه ال يعزز من قوة أبو مازن بما فيه ".عن العنف

الكفاية، ويقوم بإزالة الحواجز من الضفة الغربية، قال باراك إنه من السابق ألوانه تسليم السيطرة األمنية 
وبحسبه فإن حماس سوف تسيطر على الضفة في حال انسحاب الجيش .  أمن السلطة الفلسطينيةلقوات

. إن إسرائيل دفعت في حرب لبنان الثانية ثمن قلة التجربة:" وقال عن حرب لبنان .اإلسرائيلي منها
إسرائيل ، أنه يوجد لدى "قبل سنتين رأينا الثمن الذي دفعناه بسبب قلة التجربة لدى القيادة"وأضاف 

كما أشار إلى أنه ينوي أن يكون شريكا في الحكومة . المنطق الذي يمنع تكرارها في المستقبل
  .اإلسرائيلية التي سيتم تشكيلها

  ٨/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  

   يرفض االفراج عن البرغوثي وسعداتأولمرت .٢٧
 رئيس الوزراء إيهـود     كشفت مصادر سياسية إسرائيلية النقاب امس عن أن       :  وكاالت -فلسطين المحتلة   

أولمرت رفض طلبا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل لقائهما االربعـاء االفـراج عـن                 
القيادي في حركة فتح مراون البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ، ونقلت             

تماع أولمرت وعباس لم يتم خاللـه تحديـد         اج"اإلذاعة اإلسرائيلية عن المصادر التي لم تسمها قولها إن          
  ". عدد األسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار بادرة حسن النية اإلسرائيلية

  ٨/٨/٢٠٠٨الدستور 
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  إسالميون متطرفون استهدفوا حماس في غزة: "معاريف" .٢٨

للغاية يتماثلون  عمير ربابورات أمس أن اسالميين متشددين       " معاريف"كتب المراسل العسكري لصحيفة     
ـ    ، هم المسؤولون عن العملية التي وقعت في غزة قبل نحو اسبوعين، ولقي             "القاعدة"مع التنظيم الدولي ل

  . وطفلة، مصرعهم" كتائب القسام"فيها خمسة من عناصر 
بالـذات هـي التـي      " القاعـدة "وأوضح ربابورات أن معظم المؤشرات تدل على أن دوائر متماثلة مع            

  . صر حماس، او هكذا تميل على االقل تقديرات محافل أمنية في إسرائيلاستهدفت عنا
وبدال مـن ذلـك،   . وأشار ربابورات إلى أن حماس لم تحاول حتى اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن العملية         

  . سارعت الى توجيه التهمة الى عائلة حلس المتماثلة مع فتح
االسالمي االكثر تطرفا في القطاع، هم المسؤولون       والحظ ربابورات أن المرجح هو أن عناصر الذراع         

، وذلك ألنها تجري اتصاالت مـع       "معتدلة جدا "عن تصفية اعضاء حماس، التي تعتبر في نظرهم حركة          
ر االسالم المتطـرف،    وما ال يقل خطورة عن ذلك في نظ       . مصر، وبشكل غير مباشر مع اسرائيل ايضا      

اعتبار أن حماس تنفذ كلمة النظام الشيعي في إيران، بينما هم ينتمون الى تيار سـني متطـرف، معـاد                    
  . للشيعة

  ٨/٨/٢٠٠٨السفير 
  
   تجنيد الوزراء تشتعل بين ليفني وموفازحرب .٢٩

ي األيام األخيرة تبذل وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني جهوًدا ف :  محمد جمال-القدس المحتلة 
، وذلك في ظل المنافسة مع وزير "كاديما"في إقناع الوزراء وأعضاء الكنيست باإلجهار بدعمها لرئاسة 

وأعلن . المواصالت شاؤول موفاز الذي يتمتع بدعم الناشطين المركزيين في الحزب ورؤساء البلديات
أمس ، عن دعمه لوزيرة الخارجية وزير المالية اإلسرائيلي روني بار أون، في مؤتمر صحفي عقده 

سوف يقود " كاديما"وبحسبه فإن من ينتخب لرئاسة ". كاديما"تسيبي ليفني في االنتخابات لرئاسة حزب 
الحزب في االنتخابات القادمة، ولذلك فمن المهم أن يشكل انتخاب رئيس الحزب ضمانة لوصول الحزب 

ف الحالي، يوئيل حسون، كان قد صرح في مطلع يذكر في هذا السياق أن رئيس االئتال.إلى السلطة
وقد ركزت ليفني جهودها مؤخًرا على الوزير روني بار .األسبوع بأنه يدعم ليفني أيضا في االنتخابات

أون، ورئيس اللجنة لشؤون الحزب تساحي هنغبي، ورئيسة الكنيست داليا إيتسيك، وعضو الكنيست شاي 
في المقابل، فإن موفاز يعتمد على الناشطين .حاييم رامونحرمش، والقائم بأعمال رئيس الحكومة 

 رئيس سلطة محلية يدعمونه ٣٥المركزيين في الحزب وعلى رؤساء السلطات المحلية، حيث يوجد 
 منهم اجتماًعا تظاهرًيا لدعم موفاز، وحاول عدد منهم إقناع مائير ٢٠وكان قد عقد . بشكل صريح

 .شتريت بسحب ترشيحه لصالح موفاز
  ٨/٨/٢٠٠٨لشرق القطرية ا

 
  "٣حيتس " إسرائيلي أمريكي لتطوير صاروخ تعاون .٣٠

أعلنت مصادر إسرائيلية أمس أنه تم االتفاق بين رئيس وكالة الدفاع من  :  الشرق–القدس المحتلة 
الصواريخ في البنتاجون الجنرال تري أوبرينج وبين كبار المسؤولين في األجهزة األمنية اإلسرائيلية 

 تدعم وزارة الدفاع األمريكية قرار دولة االحتالل تطوير جيل جديد من الصواريخ المضادة على أن
الذي يجري تطويره في الصناعات " ٣حيتس "وبحسب االتفاق فإن صاروخ ". ٣حيتس "للصواريخ 

  .األمريكية" بوينج"الجوية سيتم تقسيم إنتاجه بين الصناعات الجوية وبين شركة 
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 . سنوات٣ مليون دوالر، في حين يستغرق ذلك ٨٠٠-٧٠٠صل تكلفة اإلنتاج ومن المتوقع أن ت 
 ٨/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
 يعزل القدس قبل رمضان اإلسرائيلي  االحتالل .٣١

 ذكر األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس : عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
 تتمثل في ع هذه األيام باتخاذ إجراءات أمنية غريبة جداًوالمقدسات حسن خاطر أمس أن االحتالل يشر

  .تحصين جدار العزل العنصري حول القدس بكميات كبيرة من األسالك الشائكة بتثبيتها في أعاله
  ٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  من قبل االحتالل القدس يدعو إلى وقفة أمام المخاطر التي يتعرض لها البدومركز .٣٢

 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني،  دعا: وفا-القدس 
  اإلسرائيليوالقوى الوطنية إلى وقفة وطنية جادة أمام المخاطر التي تشكلها إجراءات سلطات االحتالل

ة دون خطمن  أنه اإلجراءات، بسياسة التطهير العرقي الممنهج، مؤكداًهذه وصف قد و .ضد البدو
  .من المواطنين خطر داهم فعالً) سي(وطنية لمجابهتها، فإن خطر تفريغ المناطق المصنفة 

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  الداخلة إلى غزةالحل الجذري لزيادة كمية ونوعية البضائعهو فتح معبر المنطار : الخضري .٣٣
ري، على أن فتح معبر شدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخض:  حسن دوحان-غزة 

معبر الوأكد أن  .شرق مدينة غزة، هو الحل الجذري لزيادة كمية ونوعية البضائع لقطاع غزة المنطار
أوضح أن الكميات التي تسمح  في حين .معد للعمل بطاقة وقدرة أكثر من كافة المنافذ المشغلة اآلن

مواد الالزمة للتجار، والمواد الخام،  بإدخالها ما زالت مقلصة ومحدودة، وتمنع دخول ال"إسرائيل"
  .والبضائع المحتجزة في الموانئ

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 قوات االحتالل تقمع مسيرة ضد جدار الفصل في نعلين  .٣٤

 واختنـاق جـراء     إغمـاء أصيب ثالثة متظاهرين بجروح وعدد من المواطنين بحاالت         :  بترا -رام اهللا   
اعتداء قوات االحتالل على مسيرة ضد جدار الفصل العنصري فـي            ثراستنشاق الغاز المسيل للدموع ا    

  . المئات من أهالي البلدة والمتضامنين األجانب فيهاشارك، بلدة نعلين بالضفة الغربية
  ٨/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
   يكشف عـن تشريعات إسرائيلية لتشديد اإلجراءات التعسفية بحق األسرىقراقع .٣٥

مشاريع قوانين أعدتها الحكومة  قع، عن سلسلة من التشريعات أوكشف النائب عيسى قرا: بيت لحم
اإلسرائيلية إلقرارها، تستهدف تشديد اإلجراءات التعسفية والقهرية بحق األسرى واألسيرات في سجون 

 هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضع قوانين وتشريعات تنتهك حقوق "إسرائيل"وبين أن  .االحتالل
 أن أوضاع األسرى اإلنسانية والمعيشية تزداد سوءاً وانين الدولية بشكل جريء، مؤكداًاإلنسان، والق

وتدهوراً بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، المشددة ودون تدخل دولي أو حماية دولية لوضع حد لهذه 
  .اإلجراءات القاسية

  ٨/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  زواجهن في سجون االحتاللسبع أسيرات يقبعن مع أهناك : مانديالمؤسسة  .٣٦
مس، أن عدد األسيرات أ كشفت مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين، : وفا-رام اهللا 

 . أسيرات يعشن ظروفا اعتقالية صعبة وقاسية٧القابعات في سجون االحتالل مع أزواجهن المعتقلين بلغ 
 األسيرات يحرمن من عناق أطفالهن وترفض ن بعضإلى أ ،مؤسسةالالمحامية بثينة دقماق رئيسة ولفتت 

 ومن جهة .إدارة السجون إدخالهم الى غرف الزيارة، رغم أن القانون اإلسرائيلي والدولي يلزمها بذلك
 مواطنة في إطار حمالت االعتقال ٢٦أن قوات االحتالل اعتقلت خالل العام الجاري  ذكرتأخرى 

  .التعسفية التي تنفذها في األراضي المحتلة
  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  فلسطينياً ١٢ يواصل االقتحامات في الضفة الغربية ويعتقل االحتالل .٣٧

 ٢٤ فلسطينياً خالل حملة دهم في الضفة الغربية أمس، بعد أقل مـن              ١٢اعتقل الجيش اإلسرائيلي    : غزة
. رئيس الفلـسطيني  ساعة من وعود إسرائيلية بإطالق سراح معتقلين فلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه ال            

وأكد الجيش أن المعتقلين هم من المطلوبين، مشيراً إلى إحالتهم على جهاز الشاباك من اجـل التحقيـق                  
  . معهم

  ٨/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  

  بإعاقة تزويد مصارف غزة بالشيكل "إسرائيل"النقد الفلسطينية تتهم  سلطة .٣٨
 بإعاقة تزويد قطاع غـزة بعملـة الـشيكل          أمس "سرائيلإ"اتهمت سلطة النقد الفلسطينية     :  د ب أ   -غزة  

بدأت السلطة الفلسطينية صباح اليوم      إلى ذلك    .الستكمال المبالغ النقدية الالزمة لصرف رواتب الموظفين      
 .صرف رواتب الموظفين في القطاع العام الفلسطيني وسط شكوى من أزمة مالية تعصف بها
  ٨/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
   أمام حركة التجارة الفلسطينية الغربيةطة تفتيش في الضفةنقتفتح " إسرائيل" .٣٩

 أمام حركة التجارة  الغربية أمس نقطة تفتيش في الضفة"إسرائيل" فتحت : وائل بنات- رام اهللا
وقال الجيش اإلسرائيلي إن  .الفلسطينية استجابة للضغوط الدولية لتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين

 ستبقى مفتوحة أمام الشاحنات "إسرائيل"ينة الخليل ونقطة عبور تجارية إلى داخل نقطة التفتيش بين مد
  .   سيستمر حظر المرور المفروض على السيارات الخاصة، في حينلمدة ست ساعات في اليوم

  ٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
   
  ً فلسطينيا٢٣٠ضحايا حصار غزة إلى عدد  مرضى يرفع ٣وفاة  .٤٠

رضى فلسطينيين من أهالي قطاع غزة، ممنوعون من السفر للعالج في الخارج،            توفي أمس ثالثة م   : غزة
 رامي عبده الناطق باسم اللجنـة       شاروأ. شهيداً ٢٣٠ إلى    الحصار من المرضى   ليرتفع بذلك عدد ضحايا   

 ناشدت أمس في تقرير مصور بفـتح معبـر رفـح             إحدى المتوفيات  ، إلى أن   لمواجهة الحصار  الشعبية
أن التصوير سيعرض على فـضائية      مبيناً   من السفر وتلقي العالج الالزم، دون جدوى،         الحدودي للتمكن 
  . األقصى قريباً

  ٨/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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  وادي عربة والعقبة منطقة خالية من األلغام :األردن .٤١
 من االلغام االرضية بعد ان" اسرائيل"أعلن األردن خلو منطقة وادي عربة والعقبة الحدوديتين مع  :عمان

من عام ) يونيو(أنهت جمعية المساعدات الشعبية النروجية مشروع إزالة االلغام الذي بدأ في تموز 
وقال  .باأللغام خالل العقود الماضية" اسرائيل" حقال زرعتها ١٢٦ واشتمل على إزالة االلغام من ٢٠٠٦

د بن رعد اول من امس خلو رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية إلزالة االلغام وإعادة التأهيل األمير مرع
المنطقة الممتدة من جنوب البحر الميت حتى البحر االحمر من انواع االلغام كافة بعدما استطاع 

 مليون متر من االراضي المشتبه بوجود االلغام فيها، واستطاع ١٤المشروع خالل عامين تحرير نحو 
  .االفراد الف لغم ارضي، غالبيتها الغام ضد ٥٠المشروع جمع ما يفوق 

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  إزاء اعتقال نواب ووزراء فلسطينيين "الصمت العربي والدولي"  اإلسالمي ينتقدالعمل .٤٢
أكبـر  ( في حزب جبهة العمل اإلسالمي       "الحريات وحقوق اإلنسان  "أعربت لجنة   :  حاتم العبادي  -عمان  

ـ    ) أحزاب المعارضة في البالد     إزاء اعتقـال ممثلـي     " والدولي الصمت العربي "عن أسفها وعدم تفهمها ل
ـ   "إسرائيل"وبينت أن استمرار اعتقال     . الشعب الفلسطيني   "ممثلي الـشرعية الفلـسطينية    " لمن وصفتهم ب

ودعت اللجنة البرلمانات العربيـة عامـة   . "واحة الديمقراطية " بأنه   "العنصري" ادعاء الكيان    "زيف"يؤكد  
م بدورها لممارسة ضغوط حقيقية من أجل اإلفراج عـن          القيا"والبرلمان المصري واألردني خاصة إلى      

لماذا ال تتدخل هذه البرلمانات لدى البرلمانات الدولية من أجل الـضغط            ": ، وتساءلت "األسرى والمعتقلين 
إلطالق سراح إخوانهم النواب والوزراء وعلى رأسهم رئيس المجلس التـشريعي الفلـسطيني ووضـع               

 . "قضيتهم على جدول أعمالهم؟
  ٨/٨/٢٠٠٨عرب القطرية ال

  
 باجتياح غزة لقاء إسرائيلي مصري يبحث استئناف مفاوضات صفقة شليط وتهديدات باراك .٤٣

عقد في القاهرة، أمس، :  إيهاب حسين-القاهرة، تل أبيب  :٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط ذكرت صحيفة 
دائرة السياسية لقاء وصف بأنه هام ومصيري بين وزير المخابرات المصرية عمر سليمان ورئيس ال

األمنية في وزارة الدفاع االسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، تناول المساعي المبذولة الستئناف 
وتناول أيضاً التصريحات األخيرة لوزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود  . المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى

 مشيرة إلى أن القاهرة عارضت، باراك التي هدد فيها حركة حماس باجتياح قطاع غزة معقل الحركة،
بضرورة الحفاظ على " إسرائيل"خالل لقاء األمس، بشدة هذه التصريحات واعتبرتها تصعيدا، وطالبت 

وأضافت المصادر أن قضية فتح المعابر كان على جدول المباحثات المصرية . التهدئة بين الطرفين
  .اإلسرائيلية، أمس، رغم قصرها

أخضعت " "إسرائيل" أن مصادر مصرية مطلعة، قالت ان :٨/٨/٢٠٠٨الحياة وأضافت صحيفة 
إثر الخالفات التي جرت ( شخصا من كوادر فتح الذين عبروا حدودها إلى الضفة الغربية أخيراً ١٨٠الـ

  ". الستجواب مطول لمحاولة معرفة المخبأ الذي يحتجز فيه شاليت) بين عائلة حلس وحماس
  
   معبر رفحالقاهرة تحذّر حماس من اقتحام .٤٤

رفضت القاهرة بحدة، أمس، اتهامات وجهتها :  خالد محمود رمضان، قيس صفدي-القاهرة، غزة 
الحركة اإلسالمية ولجنة أهالي المرضى في قطاع غزة إلى السلطات المصرية بتحمل المسؤولية الكاملة 

االتهامات غير "وقال مسؤول مصري، إن هذه . عن حياة أبنائهم ومطالبتها بضرورة فتح معبر رفح
الصحيحة تتناسى ما فعلته مصر لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، ومساعيها المستمرة مع مختلف 
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ورأى المسؤول المصري، الذي طلب عدم تعريفه، ". األطراف الفلسطينية واإلسرائيلية لتحسين أوضاعهم
رأي العام الفلسطيني وإثارته في هذه االتهامات تحامالً مرفوضاً على مصر، ومحاولة لتهييج ال"أن 

السلطات المصرية ستتعامل بحزم مع أي محاولة الختراق الحدود المصرية "، مشيراً إلى أن "ضدها
يتعين على مسؤولي "وقال المصدر نفسه ". الفلسطينية، ولن تتساهل في ضبط الحدود ومنع أي عبث بها
دالً من محاولة تعليق أزماتهم على الشماعة حماس توحيد خطابهم إزاء مصر واستخدام لهجة معتدلة، ب

هذا "ورأى أن . ، رافضاً محاوالت تدخّل حماس في تحديد من تستقبلهم مصر على أراضيها"المصرية
، محذراً من ردة فعل مصرية سلبية، لم يحدد ماهيتها، إذا "يمثّل تطاوالً وقحاً يتعين وقفه على الفور

إننا ننظر بعين القلق الشديد " أهالي المرضى قد قالت، في بيان، وكانت لجنة. تكررت هذه المحاوالت
إزاء استمرار سلطات األمن المصرية منع دخول المرضى للعالج في أراضيها، وتملّصها من الوعود 

وحملت اللجنة مصر ". التي أطلقتها بفتح معبر رفح ثالث مرات أسبوعياً للمرضى والحاالت اإلنسانية
ة عن حياة أبنائها بسبب استمرار إغالق معبر رفح الحدودي، وعدم تمكين المرضى من المسؤولية الكامل

  .مغادرة القطاع لتلقّي العالج في الخارج
  ٨/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
   تطلق حملة تدمير لألنفاق في رفحمصر .٤٥

األجهزة  أن :شمال سيناء عن مراسلها مصطفى سنجر من ١٢/٨/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية ذكرت
المصرية بدأت أكبر عملية تدمير لألنفاق التي تم اكتشافها خالل األيام الماضية بين مصر وقطاع األمنية 

 نفقا أغلبيتها في المنطقة ما بين معبر رفح وحي البراهمة، وهي ٢٠غزة، حيث شرعت في تدمير نحو 
  .  كيلومترات٧مساحة ال تتعدى نحو 

 كتبت في موقعها على الشبكة أن رئيس "يديعوت أحرونوت" أن ٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨ عربوأورد موقع
وأضافت أنه على ما يبدو . الشاباك يوفال ديسكين قد حذر مؤخرا من تسلح حركة حماس في ظل التهدئة
ونقل عن ضابط مصري . فإن مصر تبذل جهودها في الكشف عن األنفاق على حدودها مع قطاع غزة

وقال إنهم قاموا بحفر نفق . م بعد تبادل إطالق نارقوله إن أربعة من المشتبهين بالتهريب قد تم اعتقاله
 متر، من أجل تمرير أنبوب وقود إلى الجانب الفلسطيني من الحدود، في ظل ٨٠٠يصل طوله إلى 

رويترز، نقال "وقالت . النقص الحاد في الوقود الذي يعاني منه قطاع غزة جراء الحصار وإغالق المعابر
بضائع مصريين أصيبا يوم الخميس في تبادل للرصاص مع عن مصادر أمنية مصرية إن مهربي 

أن قوات األمن " يديعوت أحرونوت"وأضافت . الشرطة بجوار نفق يمر تحت خط الحدود مع قطاع غزة
 أنفاق لتهريب المواد القتالية والبضائع إلى الجانب ٨المصرية قد كشفت، الثالثاء الماضي، عن 

  .الفلسطيني شمال معبر رفح
  
   تحث واشنطن على رفع تحفظاتها عن وحدة الفلسطينيينالقاهرة .٤٦

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك اتصاالت مصرية أمريكية مكثفة تجري :  رام اهللا-القاهرة 
حاليا بشأن تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لوقف التدهور وتهيئة 

ة النهائية وتنفيذ رؤية الرئيس األمريكي جورج بوش بقيام دولة األجواء لحدوث تقدم نحو التسوي
وقال إن مصر واألطراف العربية المهتمة بتحقيق التسوية تنتظر من ". إسرائيل"فلسطينية إلى جانب 

الواليات المتحدة مراجعة موقفها من األوضاع في األراضي المحتلة لجهة عدم وضع قيود تجهض 
حركة حماس حقنا للدم الفلسطيني، باعتبار أن تلك هي الخطوة األولى نحو تشكيل حكومة تشارك فيها 

تكريس المصالحة الفلسطينية وتوحيد الموقف والدخول في مفاوضات بناءة تنهي التوتر واإلخالل 
  .باألمن

  ٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 " لبحرينقناة ا"االطالع على دراسات جدوى مشروع " إسرائيل"طلب من األردن وت مصر .٤٧

االطالع على دراسات الجدوى " إسرائيل" علمت الخليج أن مصر طلبت من كل من األردن و:وكاالت
عبر أنابيب بدعوى الحد من انخفاض منسوب المياه " قناة البحرين"الخاصة بمشروع إنشاء ما يسمى بـ

وجاء هذا الطلب في  .يفي البحر الميت، والذي قدر لتنفيذه ثالثة مليارات دوالر ويموله البنك الدول
ضوء دراسات أعدتها جهات بحثية وسياسية معنية حذرت من تداعيات سلبية للمشروع على البيئة 
والثروات البحرية في منطقة خليج العقبة ولفتت فيها إلى ما يتردد عن أن المشروع خطوة أولى لشق قناة 

أن التداعيات البيئية للمشروع ستطال وعزت القاهرة طلبها إلى . تربط بين البحرين األبيض واألحمر
  .مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة في منطقة خليج العقبة وشرم الشيخ

  ٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 من الفلسطينيةدخال تجهيزات لوجستية لقوات األإ توافق على "اسرائيل": دايتون .٤٨

 والسلطة الفلسطينية الجنرال كيت دايتـون       "اسرائيل"ن  علن  المنسق االمني االمريكي بي     أ :القدس المحتلة 
 وافقت على دعم جهود السلطة  والواليات المتحدة الرامية لتعزيز قوات االمـن الـوطني                "اسرائيل"ان  

 قررت وبعد تأجيـل     "اسرائيل"ان  " نشرت اليوم    "هارتس"ـ  واضاف دايتون في تصريحات ل     .الفلسطيني
وتسهيل دخول افراد االمـن     " تندر" سيارة   ١٤٢واقية من الرصاص و      سترة   ٢٠٠طويل السماح بادخال    

واعرب دايتون عن رضاه عن المـستوى والجهوزيـة التـي            ".الجدد الذين انهوا تدريباتهم في االردن     
اظهرها المجندون الفلسطينيون الجدد، مقدرا ان قوات االمن الفلسطينية سيكون بامكانها مع مرور الزمن              

 وحينهـا يـستطيع الجـيش       "اسـرائيل "االمنية في الضفه الغربية ومنع الهجمات ضد        تولي المسؤولية   
   .االسرائيلي ترك المنطقة

حسب موقفي الشخصي وليس موقف االدارة االمريكيـة        :" وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الجنرال دايتون      
قامـة قـوة فلـسطينية      ، واننا نعمل بجهد كبير علـى ا       "اسرائيل"فأن االمر مرتبط بدرجة معينة بموقف       

منضبطة وبحجم مناسب تدعم الدولة الفلسطينية وفي هذا المجال من المهم جدا ان نمنح الفلسطينيين افقا                
 ".سياسيا يتطلعون لتحقيقه

  ٨/٨/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  رئيس البرلمان األوروبي يؤكد حرصه على اقامة دولة فلسطينية مستقلة .٤٩

،  في لبنـان    على كبار المسؤولين    له جولةبعد  رت بوترينغ امس،    أكد رئيس البرلمان االوروبي هانس غي     
الحرص على سيادة لبنان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإن البرلمان االوروبي سيلعب دوره كامالً فـي             
إحياء عملية السالم في المنطقة، كما اننا سنعمل جاهدين مع وزراء المال األوروبيين من اجـل تـأمين                  

المطلوب لمنطقة الشرق االوسط حيثما تدعو الحاجة، وباستطاعتنا اقتصادياً ومادياً ان ندعم            الدعم المالي   
وأكد على اهمية مبادرة بيروت للسالم كحل شامل وعادل للصراع العربي ـ  . عملية السالم في المنطقة

 المتمثلة  اي حل للصراع العربي ـ االسرائيلي مصالح لبنان يوشدد على ضرورة ان يراع. االسرائيلي
 والدسـتور   ١٩٤بإيجاد حل عادل يستند الى حق العودة لالجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار األممي الـرقم               

  . اللبناني الرافض ألي توطين
  ٨/٨/٢٠٠٨السفير 
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  بقدر انفاقها على المستوطنات" سرائيلا" عن المساعدات تطالب أمريكا وقف رايتس هيومن .٥٠
على الواليات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة "يومن رايتس ووتش دعت وقالت منظمة ه : سالقد

،أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة بعدم المشاركة مالياً في توسيع ) ٢٠٠٨ مليار دوالر في عام ٢,٨(إلسرائيل 
أوالً على حكومة الواليات المتحدة أن تكشف "واضافت " المستوطنات وما يستتبع هذا من إجراءات أمنية

وة عن معارضتها ألي توسع إضافي في االستيطان، وثانياً، أن تخصم من المساعدات األميركية علناً وبق
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم  ". على المستوطنات"إسرائيل"إلسرائيل ما يعادل إنفاق 

لن بوضوح أنها على الواليات المتحدة أن تع"الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، 
  ".لن تسمح بأن تربطها أية عالقة بتشييد المستوطنة الجديدة غير القانونية

  ٨/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 

  اغالق مؤسسات في القدس واعتداء على دبلوماسيين " اسرائيل"خيبة أمل بريطانية بعد قرار  .٥١
لقنصلية البريطانية في القدس في  أعرب متحدث باسم ا:الوكاالت، عبد الرؤوف أرناؤوط-ةالقدس المحتل
 تجديد إغالق "إسرائيل" عن خيبة أمل الحكومة البريطانية من قرار  نسخة منه"الوطن"بيان وصل 

 وذلك في أول تعقيب دولي ،المؤسسات الفلسطينية في القدس وعلى رأسها بيت الشرق والغرف التجارية
  . أشهر إضافية٦ تمديد اإلغالق لمدة على قرار وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر

كما أكدت القنصلية أن مجموعة من المستوطنين اليهود هاجمت أمس وفدا من الدبلوماسيين البريطانيين  
 ".كسر الصمت"أثناء زيارة لمدينة الخليل في الضفة في إطار جولة تنظمها جماعة تطلق على نفسها اسم 

 بينما كانوا يقومون بجولة في المنطقة في ،سيين تعرضوا للهجوم أن الدبلوما:وذكرت القنصلية في بيان
 . لم تقع إصابات وعربة مدرعة

 ٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ال تؤيد وال تنفي ولن تفرض الفيتو على هجوم إسرائيلي على إيرانأمريكا: رايس .٥٢

رانية األخيرة لم تكن قالت رايس إن الرسائل اإلي" ياهو نيوز"في مقابلة مع : ـرب والوكاالت٤٨عــ
وأضافت أن الواليات المتحدة ال تؤيد وال تنفي عملية عسكرية إسرائيلية ضد طهران، ولكنها لن . جدية

وتابعت رايس أن الواليات المتحدة على اتصال دائم مع  . الهجوم"إسرائيل"تفرض الفيتو في حال شنت 
ل بموجبه الواليات المتحدة، باإلضافة إلى فرض ، وأن األخيرة تؤيد المسار السياسي الذي تعم"إسرائيل"

 .العقوبات االقتصادية
 ٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
  "مناوئي السالم"واشنطن تعتمد مؤسسة لتقديم مساعدات للفلسطينيين باستثناء  .٥٣

أبرمت اإلدارة األمريكية، بطريق وكالة تابعة لها، اتفاقاً هو األول مـن نوعـه مـع منظمـة                  : واشنطن
شـريطة عـدم تحويـل      "لفلـسطين،   " مساعدات إنمائية "لواليات المتحدة، يقضي بتقديم     حكومية تعمل با  

وأفصحت وزارة الخارجيـة األمريكيـة، فـي         .، على حد االتفاق   "التبرعات الخيرية إلى مناوئي السالم    
الجاري، بين  ) أغسطس(موقعها على اإلنترنت، عن جانب من فحوى اتفاق تم إبرامه في األول من آب               

ا فور، مديرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وزياد عسلي، مؤسس ورئـيس مجلـس منظمـة                هنرييت
، وهي مؤسسة مثيرة للجدل في األوساط الفلسطينية لجهة         "الجمعيات الخيرية األمريكية من أجل فلسطين     "

برعات الخيرية إلى   عدم تحويل الت  "بين الجانبين تضمن    " الشراكة"وجاء أن    .عالقتها مع اإلدارة األمريكية   
  .، بحسب ما نشرته الخارجية األمريكية"مناوئي السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

  ٧/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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   االستثمارات األجنبية في الدول العربية قيمة بليون دوالر٦٢ .٥٤

جنبـي  تدفق االسـتثمار األ   "، أن   )أسكوا(أعلن تقرير للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا        : بيروت
 عن الـرقم     %٣٦ ، بنمو    ٢٠٠٦ بليون دوالر في     ٦٢المباشر إلى الدول العربية سجل رقماً قياسياً بلغ         

 فـي    %٤,٨ارتفـع إلـى     "ولفت إلى أن نصيب الدول العربية من التدفق العالمي          . "٢٠٠٥المحقق في   
سـجل ارتفاعـاً    "السياحة  تقرير بأن نصيب الدول العربية من التجارة العالمية وعائدات          الوأفاد  . "٢٠٠٦

 ، فـي    ٢٠٠٥ في    %٣,٩ من حجم التجارة اإلجمالية، في مقابل         %٤,١، إذ ازداد    ٢٠٠٦طفيفاً خالل   
 بليـون دوالر فـي      ١٥,١ خالل خمسة أعوام ليرتفع مـن        % ١٧٨حين بلغ نمو عائدات السياحة نحو       

عدم ظهور تطورات   "لتقرير إلى   ، أشار ا  اإلقليميوفي تعزيز التكامل     ."٢٠٠٦ بليوناً في    ٤٢ إلى   ٢٠٠١
 بليـون   ١٩ إلـى  زيادة في حجم التجارة البينية العربية لتصل         إلى، إذ تشير األرقام     ٢٠٠٦مهمة خالل   

، إذا اسـتُبعد    % ١٨ إلـى  من التجارة العربية اإلجمالية، وترتفع هذه        % ١١ نسبتها بقيت    أن إالدوالر،  
، ٢٠٠٥تقرير تحويالت العاملين العرب البينية في       التناول  ا  كم. "النفط من حجم التجارة العربية اإلجمالية     

 بليون دوالر، وال تزال خمس دول عربية تحصد ما يزيد       ٩,٨ أي نحو    ٢٠٠٤التي حافظت على مستوى     
  . من التحويالت اإلجمالية% ٨٦على 

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

   تريليون دوالر قيمة المشاريع العقارية في الخليج٢,٤: تقارير .٥٥
قدرت تقارير متخصصة القيمة اإلجمالية للمشاريع العقارية قيد التطوير حالياً في           :  عبدالفتاح فايد  -دبي  

 "ميـد " تريليون دوالر، إذ رصد تقريـر جديـد لمجموعـة         ٢,٤دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من       
اء فـي المنطقـة     المتخصصة في المعلومات االقتصادية في الشرق األوسط، تباطؤاً طفيفاً في حركة البن           

رابر وورلـد   "خالل السنة الجارية، مقارنة بما كان معهوداً في السنوات الثالث الماضية، وقدرت شركة              
لفـت   من جهة أخـرى      . مشروعاً ٣٥١٩ عدد المشاريع العقارية الحالية في دول الخليج بنحو          "للصناعة

مركز الطفرة العقارية في المنطقة، في      ن اإلمارات، التي تعتبر     أ "بزنس مونيتور إنترناشيونال  "تقرير لـ   
 باليين دوالر لتلبية ارتفاع الطلب على إمدادات الطاقة، بحيث تشكل نـسبة            ١٠ إنفاق أكثر من     إلىحاجة  
  .٢٠١١ في المئة من إنتاج الطاقة اإلقليمي في حلول ٥,٧٧

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  مع قليل من االتهام.. خيارات حماس الضيقة .٥٦
  عدنان أبو عامر

هدوء أعصاب غدا مطلوبا وملحا، وبعيدا عن التوتر والتشنج؛ جراء توالي األحداث وتسارعها على نحو               ب
قد يبدو للكثيرين أنه سلبي ومؤذ للقضية الوطنية الفلسطينية، سنعيد التفكير من جديد في تحليل الكثير من                 

  .الخطوات التي شهدتها الساحة الفلسطينية خالل األعوام الثالثة الماضية
 بأنها وقعت في المصيدة التي نصبها       -كما جرت عادة الكثير من المراقبين     -لن نسارع في اتهام حماس      

لها أعداؤها وخصومها، من خالل التورط في مستنقع السلطة، بما له من أدران وأمـراض لـن تـشفى                   
حداث المؤسفة  الحركة منها في المدى المنظور، ولن نعفيها في الوقت ذاته من تحمل جزء من أوزار األ               
  .التي تشهدها أنحاء مختلفة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ ما يزيد على عام

لم تدخل االنتخابات ولم تترأس الحكومة، فقد سال حبر كثيـر           " حماس"فات الموعد الذي نقول فيه لو أن        
لتحلل من كثير من االلتزامات     في هذا المجال، وقلنا وقالوا لو أن حماس لم تدخل االنتخابات الستطاعت ا            

المكبلة بها اآلن، ولو أن الحركة لم تترأس الحكومة لبقيت في حل من أي تعهدات تقطعها أمام هذا النظام                 
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ـ    ال مجال لها في أمر غدا واقعا نحياه ونعيشه، ولذلك من الضرورة اآلن أن نغـادر                " لو"أو ذاك، لكن ال
 سريعا إلى عالم الخيارات المتاحة بالفعل أمام حركة سقط في           مقعد الفرضيات والتنظير السياسي للولوج    

  .يدها بسبب مشروع السلطة برمته
  إعادة القطاع للرئيس عباس

 أنها لم تسع يوما إلحـداث االنقـسام الحاصـل علـى الـساحة      -وأظنها محقة فيما تعلنه   -حماس تعلن   
، ومع ذلك سقطت كـرة      ٢٠٠٧نيو  الفلسطينية الذي وقع فور سيطرتها على قطاع غزة خالل أحداث يو          

الثلج وتدحرجت إلى أن بتنا نحيا صباح مساء على واقع مؤسف، يقسم األراضي الفلسطينية المحتلة إلى                
إقليمين جغرافيين محتلين، وحكومتين ليس لهما من مهام سوى تـوفير رواتـب عـشرات اآلالف مـن                  

تالل؛ ألن ذلك ليس بوسعهما علـى حـد         الموظفين، وحفظ أمن المواطنين من المجرمين، وليس من االح        
  .سواء

ولهذا فإن محاولة إجراء كشف حساب حقيقي موضوعي بعيد عن التحيز واالتهام في آن واحد يشير بما                 
ال يدع مجاال للشك إلى أن مستوى األمن الشخصي للمواطن الغزي الذي تسيطر عليه حماس أكثر بكثير                 

ث أعمال العربدة، وفرض اإلتاوات، ومحاولـة االسـتقواء         مما هو عليه الوضع في الضفة الغربية، حي       
  !.ببعض المسلحين الذين غادروا موقع المقاومة، وانتقلوا لتأجير بنادقهم لمن يدفع أكثر لألسف الشديد

وبالتالي فأن يتم االشتراط على حركة حماس وحكومتها التنازل عما تسميه من إنجازات علـى مختلـف                 
يا، واجتماعيا، وإداريا، يبدو من الصعوبة بمكان تحقيقه في ظل انعدام البـدائل             األصعدة، أمنيا، واقتصاد  

  .المتاح أن تكون الممسكة بالقطاع بديال عن الشرطة المأمورة من قبل ضباط حماس وعسكرها
 إلعادة اللحمة الوطنية أن يضع االشتراطات المـسبقة،         -في الظاهر على األقل   -ال ينبغي لحوار يسعى     

منا ببعضها مثال؛ ذلك أن أي حوار، بين األشقاء كان أم األعداء، يهدف أساسا لتغيير بعـض                 حتى لو سل  
  !.الوقائع السياسية وليس اشتراط إزالتها مسبقا، وإال فأي معنى للحوار إذن؟

التي تعتبر حركة حماس عمودها الفقري اليوم، بسلطتيها التنفيذية         (وبالتالي فإذا كانت السلطة الفلسطينية      
ولم (غدا الحديث عنها ممثال في فريق حركة فتح التي خسرت االنتخابات،            ) -ويا للمفارقة -لتشريعية  وا

يسلم بعد العديد من المحللين واألطراف والجهات السياسية أن حماس لم تعد حركة ثانوية هامشية علـى                 
فقنـا علـى هـذا      رصيف الملف الفلسطيني، بل غدت هي السلطة، والبرلمان، والوزارات، وغيرها، توا          

وإذا كانت هذه السلطة ممثلة برئيسها محمود       !).. التطور أم عارضناه إشفاقا على حماس، فهذا أمر آخر        
عباس تشترط على حماس تسليم القطاع، فمن باب أولى أن يشترط على شريكه التفاوضي أولمرت إزالة                

 بعودة آالف الالجئـين، كـشرط       المستوطنات، وإطالق سراح األسرى، وإعادة القدس الشرقية، والتسليم       
  !.أساسي لبدء المفاوضات معه

إذن ليس هناك من حل سحري لمسألة تسليم قطاع غزة، إال من خـالل حـوار جـاد بـين الطـرفين،                      
يتوسطهما طرف عربي جاد نزيه ليس لديه مشكلة مع حماس بسبب جـذورها األيديولوجيـة ومواقفهـا           

  .السياسية
اع غزة لسلطة رام اهللا أو لجهـات عربيـة غابـت طـويال عـن الملـف                  وبالمناسبة، فمسألة تسليم قط   

أزعم أنه أمر يتجاوز تسليم بضع مقرات مبنية من الحجارة واألثاث إلـى قـضية سياسـية         .. الفلسطيني
  !.بامتياز، وهنا ربما يكمن عدم تحمس حماس لهذه الفكرة

  االنتخابات المبكرة
 كمخـرج   -بحسن نية أو سوئها في معظم األحـوال       -وساط  أيضا هذا خيار قائم، وتطرحه الكثير من األ       

لهذه المعضلة التي تعانيها القضية الفلسطينية، وإذا سلمنا بهذا الخيار كأي حل تلجأ إليه العديد مـن دول                  
العالم إذا وصلت إلى أزمة دستورية سياسية طاحنة، فإن هناك أسئلة ملغمة ال أظن أن أحدا في الـداخل                   
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محيط العربي، أو الفضاء الدولي، يمتلك إجابة فورية ومؤكدة عليها، إليكم منهـا علـى               الفلسطيني، أو ال  
  :سبيل المثال ال الحصر

 هل هناك من ضمانات مادية ملموسة تجرى فيها االنتخابات بعيدا عن األعراف العربية التي تجري                -١
 الدستوري، وجملـة الفتـاوى      حول فلسطين؟ وأقصد هنا إجراءات التزوير وااللتفاف القانوني، والتحايل        

، في  ٢٠٠٦القانونية التي تحاول اإلتيان بنتائج االنتخابات على مقاس فريق السلطة الذي هزم أوائل عام               
انتخابات نزيهة أساءت للكثير من األنظمة العربية المجاورة، بقدر ما ساهمت في تحسين صورة الشعب               

  .لعالم الثالث وشعوبهاالفلسطيني، الذي قدم نموذجا عز نظيره في دول ا
 ماذا لو أجريت االنتخابات بنزاهة كاملة بعيدا عن تدخل األطراف، وجاءت النتائج كما تتوقع العديد                -٢

من الجهات المحايدة لتعلن فوز حركة حماس من جديد؟ هنا ستعاد من جديد جملة من األسئلة التي تبـدأ                   
  :وال تنتهي

  اضي الفلسطينية بسبب فوز حماس؟هل سيفرض من جديد الحصار على األر  -أ
  هل ستتهم حماس من جديد برغبتها ولهاثها خلف السلطة والحكم؟  -ب
  هل سيكون االنقسام الفلسطيني سيد الموقف من جديد؟  -ج
هل ستقاطع السلطة الفلسطينية الناشئة من جديد من قبل عواصم عربية تـستقبل أولمـرت وليفنـي                     -د

 كبيرين إن استقبلت وزيرا فلسطينيا من الدرجة الخامسة ألنه من حركـة             وباراك، وترى حرجا وتنازال   
  حماس؟

وإن كانت الفرضيات السياسية جزءا من إدارة األزمات السياسية، فإن هـذه الفرضـية واردة، وواردة                
بقوة، في ضوء أن حركة فتح لم تستطع خالل األعوام الماضية ترميم نفسها، وإعادة الروح مـن جديـد                   

الناخب الفلسطيني لن يجد في صـندوق االقتـراع صـباح يـوم             ..  المتداعي، وتنظيمها المتآكل   لهيكلها
، سوى المرشحين الذين التزموا بثوابته ولم يفرطوا، وحافظوا على أمنـه ولـم يظلمـوه،                ٢٦/١/٢٠١٠

  !.وعاشوا معه في ظلمة الحصار والمعاناة، ولم يعيشوا في بروجهم العاجية كما كان أسالفهم
   حماس من السلطةخروج

قلنا في البداية إن دخول حماس في حلبة الحكم والسلطة جاء كجملة اعتراضية باألساس علـى برنـامج                  
 إال أن   -خيار الخروج من السلطة   -حماس السياسي، وإن كانت هذه المقدمة تشجع على تبني هذا الخيار            

غرية وجذابة، وقد يـسيل لهـا       ذلك ليس سهال بالمرة، وإن كنت أرى شخصيا أن السلطة، أي سلطة، م            
لعاب الكثيرين، بمن فيهم بعض رجاالت حماس وكوادرها، إال أنني أكاد أزعـم أن المـسألة تتجـاوز                  

 على أكثر مـن مـستوى،       -كما يظهر -الرغبات الشخصية لتصل إلى قرارات مصيرية تتخذها الحركة         
  !.ناه فقط هذا القيادي أو ذاكوبالتالي فليس من المعقول والمنطق أن تجمع الحركة على موقف يتب

خروج حماس من السلطة في هذا الوقت بالذات، وبعد أن قدمت نموذجا يستحق الدراسة على أكثر مـن                  
صعيد، تحت اعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم توسيع الشرخ السياسي، سيحتمل الكثير مـن               

  .ليه على األقل في المدى المنظورالتفسيرات والتحليالت، ولذا ال أظن أن الحركة عازمة ع
الخروج الكلي ال يقابله بالضرورة التورط أكثر فأكثر في مشروع السلطة؛ ألن الدوامـة التـي تحياهـا                  
الساحة الفلسطينية تعود في بعض جوانبها لترؤس السلطة التنفيذية، لكن ال يعنـي ذلـك بالـضرورة أن      

عيد األمور إلى ما كانت عليه، وإال فتعالوا بنا نـسأل           تخلي رموز حماس اليوم عن مواقعهم الرسمية، سي       
  :جملة من التساؤالت المشروعة

 ماذا لو جاءت مجموعة من التكنوقراط إلدارة الوضع الداخلي الفلـسطيني، اإلداري واالقتـصادي،               -١
ى مـاذا   ونالت هذه اإلدارة الجديدة رضا المجتمع الدولي، والرباعية التي تحاصر الفلسطينيين اليوم، تر            

عن الملف السياسي؟ هل سيبقى في كواليس التفاوض السري؟ وهل سـيطلب مـن هـذه اإلدارة غيـر                   
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المسيسة تطبيق خارطة الطريق، ونزع سالح المقاومة، فيما حماس تتفرج وال تعتـرض حفاظـا علـى                 
  .الوحدة الوطنية؟

ـ          -لو خرجت - من يضمن لحماس     -٢ ين رجـال المـال      أال يعاد من جديد ذلك الحلف غير المقدس، ب
؟ وما جناه على    ٢٠٠٦-١٩٩٥واألعمال وزمرة األمن والعسكر، الذي ساد الساحة الفلسطينية بين عامي           

  .الشعب الفلسطيني من مآسٍ وكوارث ما زال يحصدها حتى كتابة هذه السطور؟
ا حركة   تخلي حماس عن مواقعها الرسمية التي حصلت عليها بدعم وتأييد الناخب الفلسطيني، وبقاؤه             -٣

مقلمة األظافر لن يضمن لها في المستقبل أال يعاد التغول عليها من جديد، ممن تضررت مصالحهم خالل                 
العامين الماضيين، السيما أن ثقافة الثأر واالنتقام هي التي تدير السلطة في رام اهللا، وليس اإلجـراءات                 

  !.أليس كذلك؟.. األمنية والسياسية فحسب
  ما العمل؟

 سد األفق كليا أمام صانع القرار الفلـسطيني،         -على ضيقها -تة في استعراض تلك الخيارات      لم أقصد الب  
لكن الوضع مسدود بالفعل، وال يوجد في نهايته بصيص أمل حقيقي وجـاد، بعيـدا عـن التـصريحات        
 اإليجابية، والبيانات المسيسة التي تجامل أكثر مما تعطي الحقيقة، وتسجل مواقف بعينها على خـصومها              

  .السياسيين
الحل الذي يبدو أقل الحلول كلفة، وأدناها خطورة، أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بانتظار تغيرات ال                  
أحد يعرف توقيتها، السيما أن أي حلول أخرى ومعالجات جانبية لن تأتي على الوضع الفلسطيني بما هو                 

  . ضريبة خيارهم-زالوا يدفعونوما -جيد ومقبول ومرضي عنه من قبل الفلسطينيين الذين دفعوا 
  ٧/٨/٢٠٠٨إسالم أون الين 

  
  انهيار عملية السالم في الشرق األوسط .٥٧

  باتريك سيل
وضع االضطراب والغموض السياسي في كّل من إسرائيل والواليات المتحدة حداً لمهزلة الحديث عـن               

  .إحالل السالم في الشرق األوسط
ي جورج بوش االبن، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس منذ انعقاد            وتحت الرعاية غير الكفؤة الرئيس األميرك     

ومن غير المتوقع إحراز أي تقدم في األشـهر القليلـة           . ٢٠٠٧) نوفمبر(قمة أنابوليس في تشرين الثاني      
المقبلة إلى أن يبرز زعيمان جديدان في كّل من إسرائيل والواليات المتحدة، وربما قد ال يحصل تقدم في                  

  .ايضاً، بسبب العقبات التي باتت تعترض عملية السالم بين إسرائيل وجيرانهاذلك الوقت 
يجب أن يتحمل بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس صاحبة الحظّ السيئ، المسؤولية األساسية عـن               

فهما لم يرغبا أو لم يقدرا على ممارسة أدنى ضغط على إسرائيل، إلجبارها علـى احتـرام                 . هذا الفشل 
إال أنهما ليـسا المـذنبين      . تها الشفهية بتجميد المستوطنات وإزالة المواقع المتقدمة وغير الشرعية        التزاما

  .الوحيدين
 على آمال الفلسطينيين في التوصـل إلـى دولـة           "حماس" و   "فتح"قضت الخالفات الداخلية بين حركتي      

 بأن قـضيتهم تـضمحل أمـام        فهم ال يزالون يتقاتلون فيما بينهم وكأنهم غير واعين        . مستقلة خاصة بهم  
وأدى هذا االنشقاق بين الفصيلين إلى دمار الفلسطينيين بشكل ال سابق له منذ بداية مواجهـاتهم                . أعينهم

  .مع المقاتلين الصهاينة تحت االنتداب البريطاني بين الحربين العالميتين
فعلى رغم أن الكويت    . سالموأدى العجز السياسي في العالم العربي األوسع دورا أيضا في فشل عملية ال            

واإلمارات العربية المتحدة دفعتا بسخاء أجور عشرات اآلالف من الموظفين الحكوميين الفلسطينيين عن             
الماضي، اال ان الدول العربية النفطية لم تستخدم نفوذها المـالي الهائـل لممارسـة               ) يوليو(شهر تموز   



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١١٦٣:         العدد                  ٨/٨/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

فلم تتحول الثروة النفطية في العالم العربي بعـد         . نيينالضغوط على الواليات المتحدة دفاعاً عن الفلسطي      
  .إلى نفوذ سياسي

وبسبب تلوث سمعته بفضائح الفساد، قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أال يدخل المنافـسة               
، وأن يستقيل من منصبه عندما يتم انتخاب زعيم جديد للحزب خـالل             "كديما"على زعامة حزبه الحاكم     

  .المقبل) سبتمبر( أيلول ١٧ابات التمهيدية في االنتخ
) عميلـة الموسـاد الـسابقة     (أما المرشحان البارزان للحلول مكانه، فهما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني           

وأمـام  ). وزير دفاع سابق ورئيس أركان سابق في الجـيش اإلسـرائيلي          (ووزير النقل شاؤول موفاز     
  . ليشكل ائتالفاً حكومياً يوما٤٢الشخص الذي يفوز باالنتخابات 

. "شـاس " وحزب العمل وحركة     "كديما"ويبدو أن ليفني تؤيد استكمال التحالف الحالي الذي يجمع حزب           
لكن في حال ربح المتشدد موفاز انتخابات الحزب، فقد تميل إسرائيل نحو اليمين مع احتمال أن يتحـالف     

  ."إسرائيل بيتنا" الليكود وحزب  مع حزب العمل والليكود أو ربما مع حزب"كديما"حزب 
وفي حال فشل التحالف في أن يتبلور على أي من هذه الخطوط، قد يتم إرجاء االنتخابات إلى بداية العام                   

ومن الممكن أن يربح بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، هذه االنتخابات، فيأخذ إسرائيل أكثر              . ٢٠٠٩
ولهذا تُعتبر التوقّعات بإحراز تقـدم حقيقـي        .  للتوصل إلى السالم   إلى اليمين ويبعدها كليا عن أي إمكان      

  .على جبهة السالم ضئيلة
الماضي بعد قمة أنابوليس، أنـه      ) نوفمبر(أعلن أولمرت إثر عودته إلى إسرائيل في شهر تشرين الثاني           

ـ       . "في حال فشل حّل إقامة دولتين، ستنتهي دولة إسرائيل        " ذي احتـل   واوحى هذا اإلعـالن المفـاجئ ال
العناوين الرئيسية، بأن أولمرت قد أدرك أن االحتالل المستمر لألراضي الفلسطينية وتوسيع االسـتيطان              

  .يهددان بال شك مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية
حتى أنه من غير الواضح إذا كان يؤمن بها، ألنه بذل خالل عهـده  . إال أن كلمات أولمرت ال تعني شيئاً    

كما أنه مارس الضغوط للمضي قدماً بتوسـيع االسـتيطان       .  ما بوسعه للقضاء على حّل إقامة دولتين       كّل
وخالل محادثاته مع الفلسطينيين، رفض حتى أن ينـاقش مـستقبل           . وخاصة في القدس الشرقية العربية    

  .القدس
حتى أنـه   . مستوطناتكما أنه لم يبال بحجج جورج بوش االبن وكوندوليزا رايس الضعيفة لتجميد بناء ال             

لم يتردد في اإلعالن عن إنشاء وحدات سكنية جديدة بعد كّل زيارة قامت بها رايس إلى إسرائيل، وكأنه                  
  .يريد أن يبين من منهما يملك التأثير السياسي األكبر في واشنطن

 نمـو    أسـرع  ٢٠٠٨، شهد العـام     "السالم اآلن "وبحسب الحركة االسرائيلية للدفاع عن حقوق اإلنسان        
  .للمستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، منذ عشر سنوات

لم يقم اولمرت بإزالة نقطة واحدة من المستوطنات المتقدمة غير الشرعية، كما لم يقم بأي محاولة لتفكيك                 
ركة وبدل اتاحة المجال لحرية اكبر في ح      . أي من المستوطنات الجديدة التي تم إنشاؤها في العقد الماضي         

 نقطة إلـى  ٥٢١الفلسطينيين في الضفة الغربية، ارتفع عدد نقاط التفتيش الخانقة لالقتصاد الفلسطيني من         
ويتم استكمال بناء جدار الفصل بسرعة في األراضي المحتلة فضال عن نظام الطرقات القائم على               . ٦٠٧

  .باستخدامهاالتمييز، حيث يسمح لإلسرائيليين أو المستوطنين اإلسرائيليين وحدهم 
ال تزال الحرب االقتصادية ضد الفلسطينيين وسياسة التجويع في غزة مستمرة، رغم التوصل إلى هدنة،               
فضال عن الغارات العسكرية على الضفة الغربية التي تتسبب بمقتل المدنيين الفلسطينيين، كمـا حـصل                

 في قرية نعلـين فـي الـضفة         "صلجدار الف "عندما قُتل األوالد والمراهقون الذين كانوا يتظاهرون ضد         
  .الغربية

وتحاول كوندوليزا رايس ان تبعد عن ذهنها كل هذه الحقائق، فتستمر في ترؤس االجتماعات بين تسيبي                
الماضـي  ) يوليو( تموز   ٣٠ليفني وأحمد قريع، كبير المفاوضين الفلسطينيين، كما فعلت في واشنطن في            
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نها تأمل في القيام بذلك مجددا عندما تعود إلى المنطقـة فـي              وال شك في أ    - للمرة الثانية خالل شهر      -
ولم يكرس أي وزير خارجية أميركي وقتا       . ، للمرة الخامسة عشرة أو السادسة عشرة      )أغسطس( آب   ٢٠

  . الفلسطيني من دون اي نتيجة فعلية-وجهدا مماثلين للصراع اإلسرائيلي 
ي لالراضي المحتلة بحلول نهاية هذه السنة، أمراً غيـر          بات توقّع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائ       

ويبدو أن طموح رايس    . واقعي، على رغم تكرار الرئيس بوش أن هذا هو الهدف الذي يرغب في تحقيقه             
ومن الممكن تقديمها إلى الجمعيـة      . بات يقتصر على إصدار وثيقة مبهمة وغير ملزمة تُعدد نقاط االتفاق          

المقبل، وستعتبرها ادارة بوش نجاحا     ) سبتمبر(ند انعقادها في منتصف شهر أيلول       العامة لالمم المتحدة ع   
  .ديبلوماسيا لعهده

لم تُمنح سلطة أن تكون حاسمة مع أولمرت، وهو بدوره لم يتجرأ على مواجهة            ! مسكينة كوندوليزا رايس  
  .لوبي المستوطنين في إسرائيل، حتى لو كانت عنده رغبة في ذلك

 باراك أوباما أو جون ماكين أفضل؟ ال شك أن المتنافسين على الرئاسة االميركية همـا                فهل سيكون أداء  
فكّل منهما يقر بأن التوصل إلى سالم بين إسرائيل والفلـسطينيين،    . أذكى وأكثر إطالعا من جورج بوش     

  .وبين إسرائيل وسورية، يشكل مصلحة اميركية حيوية
 تشوهت بشكل كبير على مدى جيل أو أكثر بسبب التحـالف            إال أن سياسة أميركا في الشرق األوسط قد       

مع إسرائيل، وتأثير أصدقاء إسرائيل في واشنطن، إلى حد أنه بات من الصعب التفكير ببارقة أمل فـي                  
  .المستقبل

  ٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  "ديكتاتورية الجغرافيا"مصر وحماس و .٥٨
 عريب الرنتاوي

 حماس ومصر ، فكال الطرفين لديه سجل طويل وعريض          ليس ثمة من ود ظاهر على سطح العالقة بين        
القائمة بينهما ، اضطرارية وتمليها حاجـة       " المساكنة"من التحفظات واالنتقادات على الطرف اآلخر ، و       

أفعالهـا  " غياب الكيمياء الشخصية  "و" اإليديولوجيا"و" السياسة"لفعلت  " الجغرافيا"كل منهما لآلخر ، ولوال      
 . والمباعدة ما بينهمافي تفريق الفريقين

، منفذها الوحيد إلى العالم يمـر    " البحر من أمامها والعدو من ورائها     "ليس أمام إمارة حماس في غزة إال        
بمصر ، وعبر حدودها وموانئها البرية والبحرية والجوية ، يمر شريان حياة القطاع برمته ، وأي لعـب                  

لطبع عن حاجة حماس للعالقة مع دولة بحجم مصر وثقلها          بهذه المسألة تعني المجازفة بالكثير ، ناهيك با       
 .في المنطقة ، برغم كل ما قيل وكتب ، ويمكن أن يقال ويكتب ، عن تراجع هذا الدور وتآكله

في المقابل ، تدرك القاهرة أنها ال تستطيع أن تتخلى عن مسؤولياتها حيال قطاع غزة الذي ظـل تابعـا                    
تى الهزيمة ، واحتلته إسرائيل وهو تحت السيادة المصرية ، وفيه مليـون             إداريا لها منذ العام النكبة وح     

ونصف المليون من الفلسطينيين الفقراء والغاضبين والمجروحين ، وتنشط على أرضه وفـي صـفوف               
سكانه ، حركات أصولية متنوعة من إخوانية وسلفية وتحريرية إلى غير ما هناك من تسميات ، تـؤرق                  

ماتها المتكررة والمستمرة مع الحركات األصولية والدينية ، بدءا من اإلخوان وانتهاء            القاهرة وتذكرها بأز  
 .بالجهاديين على اختالف مرجعياتهم ومسمياتهم

لكأننا أمام زواج كاثوليكي بين زوجين كارهين لبعضهما البعض ، هما ال يستطيعان االنفصال أحـدهما                
ته ، على توفير سبل العـيش الهـانئ والتعـايش الهـادئ             عن اآلخر ، بيد أنهما ال يقويان في الوقت ذا         

لذا نجد أزماتهما تنفجر حينا وتخبو أحيانا ، ولكنها تظل كامنة تحت الجمر والرماد فـي جميـع         ...بينهما
 .األحوال واألوقات
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مصر مقيدة بضوابط كامب ديفيد ومحددات المعاهدة ، وال أحد يريد لها أن تخرج عن هـذه الـضوابط                   
حددات ، فتلك مجازفة غير محسوبة ، ال يمكن لمصر أن تتكبد عناءها ، ومصر مقيدة بشروط                 وتلك الم 

اتفاقية رفح غير المريحة ، وفوق هذا وذاك ، مصر مسكونة بهواجس اإلسالميين واإلرهاب وضـرباته                
 .المميتة لقطاع السياحة على مقربة من القطاع وعلى امتداد شواطئها على البحر األحمر

الحاكمة لعالقة القاهرة بها ، وتعترض على اعتقـال         " النظرة األمنية "س في المقابل ، فهي تشكو       أما حما 
" األنفاق"كوادرها وقياداتها ، وتستغرب االستجوابات التي تجرى معهم ، وال تفهم الحملة المصرية على               

ي المتيبس ، وهـي تريـد       المفتوحة لتدفق الماء والهواء والغذاء إلى الجسم الغز       " العروق"التي تعد آخر    
موقفا مصريا محايدا على األقل ، إن تعذر أن يكون منحازا لها ، ولكنها بالقطع تغـضب حـين تـرى                     

 .الموقف المصري متساهال حيال الضغوط والتعقيدات اإلسرائيلية
في اآلونة األخيرة ، شن اإلعالم المصري الرسمي عموما ، هجوما غير مسبوق على حماس وقيادتهـا                 

هجها وأسلوب إدارتها للقطاع ، وقد تزامن ذلك مع تصاعد الدعوات الحمساوية لسحب ملف الوساطة               ون
من مصر وإعطائه لوسيط دولي أو عربي آخر ، كما أن حماس بدأت تـرهن تقـدم                 " شاليط"في قضية   

لـصراع  بإفراج مصر عن معتقليها وانتهاج سياسة أكثر توازنا حيال ا         " شاليط"المفاوضات حول التهدئة و   
 .الفلسطيني الداخلي ، وأقل انحيازا لفتح والسلطة وعباس

إال من خالل مصر ، وليس في القطاع من قوة يمكن لمصر            " القطاع المحاصر "ليس لحماس مخرج من     
أن تتحدث معها غير حماس ، وإلى أن يتبدل الحال ، ستظل للجغرافيا ديكتاتوريتهـا الـضاغطة علـى                   

 .الجانبين
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