
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حماس حريصة على انجاز ملف األسرى لكن بالطريقة التي توقفت عندها: أبو مرزوق
  عالي المستوى في مبنى مقاطعة جنينيإسرائيلاجتماع امني فلسطيني 

  جيب استيطاني جديد في الضفة الغربيةإقامة تدرس "إسرائيل"
  من القدامى٥ أسيرا بينهم ٢٢٠ - ١٥٠ية تقرر اإلفراج عن إسرائيللجنة وزارية 

  للحوارالقوات العربية رهن المشاورات واألولوية... مصر تحذر حماس من اقتحام الحدود 

 قدم للرئيس أولمرت: "رتسآه"
عباس اتفاقا مفصال للحل 
 دةالنهائي دون القدس وحق العو

 
 ٣ص ... 
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    :السلطة
 ٥  حوار مع حماس دون التراجع عن االنقالب وسقف الحوار هو انتخابات جديدة ال: عمرو .٢
 ٥ النضال الوطني يمر بأدق وأخطر المراحل : أمين عام الرئاسة .٣
 ٦  حالة االنقسام إلنهاءعهد الرئيس اليمني لبذل المزيد من الجهود فياض يكشف عن ت .٤
 ٦   عالي المستوى في مبنى مقاطعة جنينيإسرائيلاجتماع امني فلسطيني  .٥
 ٦  السودانيئيس  للر الفلسطينيةاألحمد ينقل تضامن قيادة السلطة .٦
 ٧   حوار لبناني فلسطيني قريب حول الحقوق اإلنسانية والمدنية يعلن عنزكي .٧
 ٧ قتؤالوجود الفلسطيني في لبنان م: البندك .٨

    
    :المقاومة

 ٧    التي توقفت عندهاحماس حريصة على انجاز ملف األسرى لكن بالطريقة: أبو مرزوق .٩
 ٨  وتتهم فتح بعدم السعي للحوار... حماس تنتقد تصريحات قريع حول خيار الدولة الواحدة .١٠
 ٩  قرار االحتالل الصهيوني بإغالق معابر غزة ال قيمة له ألنها عملياً مغلقة : حماس .١١
 ٩   يةإسرائيلالبردويل ينفي اإلساءة للرئيس مبارك في مقابلة مع صحيفة  .١٢
 ٩  حماس تستنكر تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية حول معبر رفح .١٣
 ٩   في الضفة وغزةنشطاءفتح وحماس تتبادالن االتهامات بشأن استمرار عمليات اعتقال ال .١٤
١٠  "الممارسات ضد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة"الديمقراطية تحذر من  .١٥
١٠  أبو ليلى يدعو للتوافق على موعد وترتيبات االنتخابات الرئاسية والتشريعية .١٦
١٠  نطالب بتفاهمات فلسطينية تؤسس لشراكة وطنية:صالح زيدان .١٧
١١  في سجون السلطة م تعبيراً عن معاناتهغرفهم مطاردو كتائب األقصى يحرقون  .١٨
١١  س وفد من حركة فتحأ على رجنوب أفريقيااالفرنجي يصل الى  .١٩
١١ اضطرابات في مخيم عين الحلوة بعد محاولة اغتيال قائد عسكري من فتح .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١   جيب استيطاني جديد في الضفة الغربيةإقامة تدرس "إسرائيل" .٢١
١٢   مرت لقيادة كاديماموفاز يتلقى دعم وزير قريب من اول .٢٢
١٢  "ثنائية القوميةالدولة  "بني حلت تصريحات قريع ترفض" إسرائيل" .٢٣
١٢   "ديمااك"ليفني ترفض تدخل باراك في انتخابات  .٢٤
١٣  "..كاديما"تي ليفني تحصل على تأييد غالبية مصو: استطالع .٢٥
١٣   من القدامى٥ أسيرا بينهم ٢٢٠ - ١٥٠ية تقرر اإلفراج عن إسرائيللجنة وزارية  .٢٦
١٣    صفقة شاليط مقابل  تمهد الرأي الداخلي لتنازالت"إسرائيل" .٢٧
١٤ قطاع غزة بذريعة إطالق صاورخ باتجاه سديروتباراك يغلق معابر  .٢٨
١٤  "إسرائيل"باراك يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ في  .٢٩
١٤   تمنع استيراد كتب االطفال من سوريا ولبنان"إسرائيل" .٣٠
١٤  جيا أسلحة ستواصل بيع جور"إسرائيل" .٣١
    

    :األرض، الشعب
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١٤  انطالق حملة حقوق الفلسطينيين في القدس .٣٢
١٥   لبناء كنيس يهودي في باب المغاربةيإسرائيلمخطط  .٣٣
١٥  لينفي نعمحمود درويش االحتالل يفرق بالقوة مسيرة تأبين ل .٣٤
١٥  سلطات االحتالل تخطط لزيارات عن بعد ألهالي أسرى غزة .٣٥
١٥  ثالثة أسرى من غزة ينضمون لقائمة عمداء األسرى: فروانة .٣٦
١٥   فلسطينيين في الضفة الغربية٨االحتالل يعتقل  .٣٧
١٦  انتشال ثالثة قتلى من نفقين منهارين قرب رفح .٣٨
١٦  من فئة الشبابهم من إجمالي سكان األراضي الفلسطينية % ٢٧: شبانة .٣٩
   

   : األردن
١٦ األردن ينتقدون إغالق معبر رفحفي خوان اإل .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦ القوات العربية رهن المشاورات واألولوية للحوار... مصر تحذر حماس من اقتحام الحدود  .٤١
١٧  بسبب إصرارها على عدم فتح معبر رفح بدون السلطةيها ترجع هجوم حماس علمصر .٤٢
١٨  ء والمثقفون العرب ينعون محمود درويشالمهجر واالصدقا .٤٣
١٨  ينسوريال ىر األسناشط في مجال األسرى يناشد دمشق التحرك لإلفراج عن .٤٤
١٨  لم أكن سفيراً لمصر في تل أبيب بل مزروعاً كرجل مخابرات: بسيوني .٤٥
١٩     لة مساعدات من المؤتمر اإلسالمي لنصرة غزة المحاصرةقاف .٤٦
١٩  ثمانون مليون دوالر من الكويت لدعم برنامج التنمية واالصالح الفلسطيني .٤٧
١٩ يسرائيلالريجاني ينفي صداقة إيران للشعب اإل .٤٨
   

   :دولي
١٩ ٢٠٠٥عنف المستوطنين في األسبوع األول من الشهر الجاري هو األعلى منذ : أوتشا .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  فهمي هويدي... الخطأ والخطيئة في قراءة األزمة الفلسطينية .٥٠
٢٢  محمد صالح المسفر. د... فلتتسع صدور أخواننا في حركة فتح .٥١
٢٤  هاني المصري... حماس ومصر .٥٢
٢٥  ناهض حتر... عودة إلى التفاهم االستراتيجي؟: عّمان وحماس .٥٣
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  للحل النهائي دون القدس وحق العودة قدم للرئيس عباس اتفاقا مفصالأولمرت: "رتسآه" .١

" اتفاق رف"الصادرة صباح اليوم، الثالثاء، ما أسمته مسودة إيهود أولمرت لـ" هآرتس"نشرت صحيفة 
ية قد سلم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سرائيلوجاء أن رئيس الحكومة اإل. مع الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٦٧:         العدد                  ١٢/٨/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

حدود الدائمة والالجئين والترتيبات األمنية التي سيعمل بها اقتراحا مفصال التفاق مبادئ حول قضايا ال
 . والدولة الفلسطينيةإسرائيلبين 

من % ٧ إليها إسرائيلوال يشمل االقتراح قضية القدس، كما يرفض تحقيق حق العودة، وفي حين تضم 
 بمساحة تصل فإنها تعرض عليهم مناطق بديلة في النقب) بدون القدس واألغوار(مساحة الضفة الغربية 

كما ينص االقتراح على الضم الفوري لهذه المناطق، في حين أن تسليم الفلسطينيين مناطق %. ٥,٥إلى 
وقالت الصحيفة إن  .بديلة سوف يتأجل إلى حين سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مجددا

 في رئاسة الحكومة، وأنه أولمرت يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في الوقت المتبقي لواليته
  . ينتظر الرد الفلسطيني على االقتراح

ي من غالبية إسرائيلويقف في مركز اقتراح أولمرت قضية ترسيم الحدود، والتي ستعتمد على انسحاب 
مناطق الضفة الغربية، وفي المقابل يحصل الفلسطينيون على مناطق بديلة في النقب قريبة من قطاع 

وبحسب . يسرائيلق بالمرور الحر من الضفة إلى القطاع بدون الفحص األمني اإلغزة، عالوة على الح
 .ية فقد تم عرض خارطة مفصلة أولى حول الحدود المقترحةسرائيلالمصادر اإل

 ستكون الكتل االستيطانية الكبيرة، وتكون الحدود سرائيلوبحسب المسودة فإن المنطقة التي ستضم إل
" غوش عتسيون"و" معاليه أدوميم" على إسرائيلوتحصل .. لعنصريمحاذية لمسار جدار الفصل ا

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن أولمرت ووزير األمن ". معراف شومرون" "غالف القدس"و
، البعيدتين "أفرات"و" أرئيل"إيهود باراك كانا قد صادقا في الشهور األخيرة على البناء في مستوطنتي 

ر، األمر الذي يشير إلى أن أولمرت يسعى إلى شملهما ضمن المنطقة التي ستضم نسبيا عن الخط األخض
 .سرائيلإل

المرحلة األولى مع . أما بالنسبة للمستوطنات التي ستبقى خلف الحدود فسوف يتم إخالؤها على مرحلتين
 للمستوطنين "اإلخالء والتعويض الطوعي"التوقيع على اتفاق المبادئ، حيث تبادرالحكومة إلى سن قانون 

وكان أولمرت قد صادق في . الذين سيوافقون على االنتقال إلى منطقة أخرى أو إلى الكتل االستيطانية
الشهور األخيرة على بناء آالف الشقق السكنية في الكتل االستيطانية وخاصة في محيط القدس، تبين أن 

لة الثانية فتنفذ عندما يستكمل أما المرح. بعضها معد للمستوطنين الذين سيخلون مواقعهم طواعية
 بإخالء إسرائيلالفلسطينيون اإلصالحات الداخلية وتكون السلطة قادرة على تنفيذ االتفاق، وعندها تقوم 

 .المستوطنين الذين سيبقون شرق الحدود
  

وأضافت الصحيفة أن االقتراح المقابل الذي عرضه الفلسطينيون تحدث عن تبادل مناطق بمساحات أقل 
 .من مساحة الضفة مقابل مساحة بديلة% ٢ ضم إسرائيلحيث اقترحوا على . ربكثي

 سلمت الفلسطينيين نموذجا مفصال للترتيبات األمنية، التي قام ببلورتها إسرائيلوتضيف الصحيفة أن 
وقد تم تسليم االقتراح لإلدارة األمريكية، وذلك بهدف الحصول على . طاقما برئاسة عيدو نحوشتان

 بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح إسرائيلكما تطالب  . في المفاوضاتإسرائيلوقف دعمها لم
وفي المقابل فقد طلب الفلسطينيون أن تكون قوات األمن جاهزة . بشكل مطلق، وأال يكون لديها جيش

 ".تهديدات خارجية"للدفاع أمام ما وصف بـ
  

رفضها تماما، وينص االقتراح على أن الالجئين يستطيعون أما بالنسبة لحق العودة فإن اقتراح أولمرت ي
وبحسب الصحيفة فإن . االستقرار في الضفة الغربية، إال في حاالت غير عادية في إطار لم الشمل

 .اقتراح أولمرت تفصل وتضع معادلة مركبة أكثر لحل مشكلة الالجئين
  ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  االنقالب وسقف الحوار هو انتخابات جديدةحوار مع حماس دون التراجع عن  ال: عمرو .٢
 أكد نبيل عمرو، سفير فلسطين في مصر على أن ال حـوار مـع حمـاس دون التراجـع عـن                      :القدس

ن الدعوة للحوار هي من أجل إغالق هذا الجرح المستمر، وقيام الدولة            إ" :الذي قامت به، قائالً   " االنقالب"
صلحة مصرية، ومصر ليست هي سبب الحصار الحاصـل         الفلسطينية مصلحة فلسطينية قبل أن تكون م      

 الجديدة وليس هناك    االنتخاباتلى أن سقف الحوار هو       إ ونوه ". الحادث االنقالب"في غزة بل السبب هو      
تراجع عن الشروط ولكن هناك تغيير لألولويات، بل وإن فتح لديها قدرة خارقة على البنـاء وفـي ذات                   

، لذلك فان السبب في خسران فتح السلطة هي الخالفـات والـصراعات             الوقت لديها القدرة على التدمير    
  .الداخلية بها

واستهل عمرو الندوة بـشكر      .جاء ذلك خالل ندوة حول حركة فتح والمؤتمر السادس ألقاها نبيل عمرو           
ان  وبدأ حديثه بتعزية الفلسطينيين لفقـد .جامعة القدس على عقد هذه المحاضرة وتوجيه الدعوة له إللقائها       

  .ما أسماه الهوية أال وهو الشاعر محمود درويش
 اليأس والبكي، وأفضل مـا  إلىن هناك الكثير من الداعين أعلى " :وأكد الموضوع السياسي،    إلىوتطرق  

قام به الشعب الفلسطيني هو الصمود، والذي استطاع أن يبقى في أرضه رغم كل المحاوالت النـدثاره،                 
صبح يعرف  أ وبناء الجامعات والكليات وغيرها، و     االحتالل ورغماً عن    ١٩٦٧وتمكن من التقدم بعد عام      

ي شعب ال مقام لـه دون مقاومـة،         أ إن:" وقال ". يفاوض ومتى يجب عليه أن يقاتل      أنمتى يجب عليه    
 كبناء الجامعات   لالحتالل شكل من أشكال التصدي      أي هي   وإنما تكون المقاومة بالسالح     أنوليس شرطا   
  ".يموالمتمثل بالتعل

  ١١/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
 النضال الوطني يمر بأدق وأخطر المراحل:  عام الرئاسةأمين .٣

، أن النضال الوطني يمر بـأدق وأخطـر         أمس أكد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة         : وفا –رام اهللا   
 التعثـر فـي     إلىم اهللا،   وأشار خالل كلمة بافتتاح المؤتمر األول للمتقاعدين العسكريين في را         . المراحل

عملية السالم، وما يعيشه قطاع غزة من محاولة انفصال عن الوطن، مما يزيد من صـعوبة الموقـف،                  
وأشـار  . لى احتماالت وقوع تطورات خطيرة في المنطقة سيكون لها تداعياتها ستقلب األولويات           إ إضافة
 يستخدمها هذا الطرف أو ذاك غير آبـه          ورقة إلى أننا وان كنا نرفض أن تتحول القضية الفلسطينية          إلى

 أن المطلوب من الجميع أن يضع نصب عينيه هدفين اثنين، األول هو             إالبقدسيتها وقدسية دماء شهدائها،     
كيفية الحفاظ على أنفسنا كحركة تحرر وطني تمثل القضية المركزية للعالم أجمع، والثاني كيفية توحيـد                

يني والتجربة الفلسطينية أثبتت أنها تجربة خالقة قادرة على الخـروج            أن العقل الفلسط   إلىالوطن، الفتاً   
  . باإلحباطوأكد عبد الرحيم أن علينا أال نصاب . وإصرارمن األزمات بثبات 

 حـضورهم،  "االنقالب األسود"وتمنى أن يعقد المؤتمر المقبل بمشاركة المتقاعدين في غزة، والذين غيب          
 زمالئهم في المحافظات الشمالية، مؤكدا على أن االنحراف ال بـد أن             ليشاركوا بجهودهم وقراراتهم مع   

، ولن يقبل بحكـم     "الظالميين واالحالليين واالقصائيين  "ـوأضاف أن شعبنا في غزة لن يرضى ب       . ينتهي
   .  على الرفض المطلق للخيار العسكري، مشدداًواإلرهابالصواريخ والقمع 

الم عن القطاع ليس بعيدا، فالقمع لن يحكم الشعوب، والتجرد مـن            وأفاد عبد الرحيم أن زوال الغمة والظ      
 . القيم واألخالق وتجاوز الخطوط الحمراء كما حدث في الشجاعية لن يدوم

 ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  حالة االنقسامإلنهاء يكشف عن تعهد الرئيس اليمني لبذل المزيد من الجهود فياض .٤
، أمـس سالم فياض خالل جلسة الحكومة الخاصة،       .  رئيس الوزراء، د    كشف : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 الرئيس اليمني، علي عبد اهللا صالح، أكد وقـوف الـيمن            إنشاعر محمود درويش،    لوالتي عقدت وفاء ل   
 جانب حقوق الشعب الفلسطيني ومساندة وتضامن الشعب اليمني مـع نـضال             إلىرئيساً وحكومةً وشعباً    
وضح فياض انه تلقى تعهـدات بمواصـلة        أو. روعة التي أقرتها الشرعية الدولية    شعبنا لنيل حقوقه المش   

 حالة االنقسام واالنفصال ولضمان الوحدة الفلسطينية والتي تمثل صمام األمان           إلنهاءاليمن لبذل جهودها    
 دولتـه   إقامـة  وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني العادلة خاصة حقه فـي           يةسرائيلاإل المخططات   إلفشال

لى تعهد الرئيس اليمني ببذل الجهود مع جميع األطـراف          إشار  أو. فلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس   ال
لتحقيق الوحدة الفورية للضفة والقطاع وبناء المؤسسات بما في ذلك المؤسسات األمنية للسلطة الوطنيـة               

لعرب لـضمان تنفيـذ     على أسس مهنية وليست فئوية، وأن اليمن ستواصل سعيها بالتنسيق مع األشقاء ا            
 . المبادرة اليمنية التي أقرتها القمة العربية

 ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عالي المستوى في مبنى مقاطعة جنينيإسرائيل امني فلسطيني اجتماع .٥

 ألول فلسطينيا عقد في مبنـى المقاطعـة         ياإسرائيل اجتماعا امنيا    أن فلسطينية   أمنيةكدت مصادر   أ :جنين
قائد قوات جيش االحتالل في الضفة الغربية البريغادير نوعام تيبون ورئيس االدارة المدنية             مرة بمشاركة   

 . البريغادير يوئاف مردخاي وعدد من كبار الضباط الفلسطينيين
لى إ يينسرائيلاإل دخول الضباط    إن" العبرية الرسمية    لإلذاعةوقال مردخاي بعد االجتماع في تصريحات       

 مرة منذ فترة طويلة يؤكد جدية الجانب الفلسطيني في          ألول الفلسطينية   األمنوات  منطقة جنين بمرافقة ق   
وأوضح محافظ جنين قدورة موسى أن الجانب الفلسطيني طالب خالل          ".مساعيه لتثبيت األمن في أراضيه    

االجتماع بفتح الحواجز العسكرية وإطالق سراح كافة األسرى وإنهاء قـضية المطلـوبين الفلـسطينيين               
لك بزيادة كميات ضخ المياه ورفع قدرة الكهرباء في جنين وموضوع المنطقـة الـصناعية شـمال                 وكذ

 .المدينة وتقديم التسهيالت لالستثمار فيها
أن االجتماع تناول احتمال بسط السيطرة األمنية الفلـسطينية علـى كامـل             " وقالت المصادر الفلسطينية  

ية فـي   سـرائيل ف عمليات االقتحـام واالعتقـال اإل      أراضي محافظة جنين حيث طالب الفلسطينيون بوق      
 ".  المحافظة

  ١٢/٨/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  السودانيئيس  للر الفلسطينيةاألحمد ينقل تضامن قيادة السلطة .٦

ن الرئيس محمود عباس أوفد مسؤوالً بارزاً في حركة فتح          أ أمسقال مصدر رسمي فلسطيني     : )أ.ب.د(
ن عـزام األحمـد     أوذكرت وكالة وفـا      .يس السوداني عمر البشير    الرئ إلى الخرطوم حامالً رسالة     إلى

، ونقل األحمد للبـشير     أمسالمبعوث الشخصي لعباس سلم الرئيس السوداني، الرسالة خالل اجتماعه به،           
تضامن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع البشير والشعب السوداني الشقيق فـي األزمـة التـي                "

وعبر األحمد عن الدعم الفلسطيني لجهود المصالحة        ".العام للمحكمة الجنائية الدولية   أثارها قرار المدعي    
الرئيس البشير شكر عباس على     "ن  أ إلى الوكالة    وأشارت .التي يقوم بها السودان لتعزيز وحدته الوطنية      

دة حقوقه   جانب الشعب الفلسطيني في نضاله الوطني من أجل استعا         إلىهذه الخطوة، مؤكداً وقوف بالده      
 إلـى وثمن البشير مبادرة عباس للحوار الوطني الشامل، داعياً كل القوى والفصائل            ".الوطنية المشروعة 

   .الدخول الفوري في الحوار
  ١٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   حوار لبناني فلسطيني قريب حول الحقوق اإلنسانية والمدنية يعلن عنزكي .٧

هم سالح لـدينا  أ إن التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ممثل اللجنة  كد عباس زكي،  أ :بيروت
 تنتهي في الحال، ألن التناقض االستراتيجي والرئيـسي مـع           أنهو الوحدة الوطنية وان الخالفات يجب       

 من يبيع سـالحه     أنثمن شيء هو الدم الفلسطيني، معتبرا       أ أنكما شدد زكي على      .يسرائيلاإلاالحتالل  
وطالـب   . فلـسطين  إلى رقبة الفلسطيني ليس بفلسطيني، ومن يصنع الخالفات ال ينتمي           إلى ومن يوجهه 

 الناس، معلنا عن حوار قريب جـدا لبنـاني          آالم يكون هناك وعي وإرادة جماعية للتخفيف من         أنزكي  
ـ       إحياءجاء ذلك خالل     . والمدنية اإلنسانيةفلسطيني من اجل الحقوق       اً نادي شباب ترشيحا حفـال تكريمي

  .أمس يوم ]في بيروت[للطالب الناجحين في الشهادة الرسمية، وذلك في مخيم برج البراجنة
 تنظر بعين الرضا وليس بعين الغـضب        أن القادمة هي    ]اللبنانية[ مهام الحكومة  أهم من   أنواعتبر زكي   

 بـال   نناأ الفلسطيني، ألن الفلسطيني هو صاحب قضية عادلة وحامل راية كوفية ياسر عرفات رغم               إلى
  .رض وبال جيشأسيادة وبال 

  ١١/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  قتؤالوجود الفلسطيني في لبنان م: البندك .٨

 جال وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية زياد البندك الذي يزور لبنان، على عـدد مـن                  :بيروت
ن شـعار   أ وأكـد ن محمود األسدي،    القيادات الروحية والسياسية وفاعليات يرافقه قنصل فلسطين في لبنا        

بعيد كل البعد من فكر القيادة الفلسطينية وفكر الرئيس أبو مازن، والفلـسطينيون فـي لبنـان                 "التوطين  
 ." حين إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيه حق العودة          إلىضيوف على هذا الوطن الكريم      

على المبادرة التي أطلقها الرئيس أبـو       "يخ محمد رشيد قباني      الش ]اللبنانية[واطلع البندك مفتي الجمهورية   
والتقى البندك نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلـى         . "حماس"مازن في شأن الحوار مع حركة       

ضرورة حل الخالفات الداخلية الفلسطينية ألن في استمرارها ضـرراً          " أكدالشيخ عبد األمير قبالن الذي      
  ."كبيراً

  ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  حماس حريصة على انجاز ملف األسرى لكن بالطريقة التي توقفت عندها : أبو مرزوق .٩
 موسـى أبـو     . أن د  :الناصرة زهير انـدراوس   عن مراسلها  من      ١٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  

 أمـس   "القدس العربي " في حديث خص به       قال مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس،       
يين قبـل   سرائيلن حركة حماس لن تتزحزح قيد أنملة عن المطالب التي تم التوافق عليها مع اإل              االثنين إ 

ية لاللتفاف على هذا االتفاق هو مضيعة للوقت، وأضـاف          إسرائيلأكثر من عام، الفتاً إلى أن كل محاولة         
مـل جميـع تبعـات      ية فيما يتعلق بالصفقة فهـي تتح      سرائيلإذا كان هناك تراجعات من قبل الحكومة اإل       

  .وتداعيات ومسؤوليات هذا التراجع أو التأخر في تنفيذ الصفقة
ية عبر المصريين تشمل أسـرى      سرائيلوكشف النقاب في سياق حديثه أن القائمة التي قُدمت للحكومة اإل          

ـ    أبو مرزوق المـشكلة     .د ومن القدس المحتلة، أما عن الحوار الوطني الفلسطيني فقال           ٤٨من مناطق ال
أنّه كل يوم يطلع علينا الرئيس محمود عباس بموقف جديد، مفاده أنّه ال يستطيع إجراء مفاوضـات مـع                   
حماس نتيجة الفيتو األمريكي، إذ أن الواليات المتحدة األمريكية ال تريد أية مصالحة وطنية فلـسطينية،                

  . في هذا الموضوعوبالتالي من الصعب الحديث عن مسألة المصالحة في ظل رفض الطرف األساسي
موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة لــ        . أن د  :من دمشق  ٢١/٧/٢٠٠٨قدس برس  ونقلت وكالة 

أن الحديث عن شرخ في العالقات بين مصر وحماس ستؤدي للبحث عن وسيط جديد فـي                " قدس برس "



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٦٧:         العدد                  ١٢/٨/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

ـ     : "قضية األسرى هي محظ إشاعات ال أساس لها من الصحة في شيء، وقال             ع ليس هناك من خالف م
 على العبث بالملف األساسي     إسرائيلمصر، بالعكس التواصل مستمر، والحركة على الرغم من إصرار          

ية تم الحديث   سرائيلالمتعلق بتبادل األسرى ال تزال ترى في مصر هي الوسيط الوحيد، وكل التدخالت اإل             
  ".ةبشأنها مع الجانب المصري، وبالتالي ال نعتقد أن هناك أي مشكلة في هذه المسأل

 أن حماس حريصة على انجاز ملف صفقة األسرى لكن بالطريقة التـي توقفـت                وأوضح أبو مرزوق  
المطلوب من الجانب المصري عندما تـم الوافـق         : "عندها الحركة قبل التدخل من أطراف متعددة، وقال       

فا وإنمـا   عليه ويدعمه، ونحن في هذا الجانب ليست لدينا أي مشكلة مع الجانب المصري الذي يعتبر طر               
  ".هو وسيط

ليس صحيحا أن العالقة بين حماس والحكومة المصرية قد وصلت إلى الحـضيض،             : " أبو مرزوق  وقال
على الرغم من وجود حملة كبيرة على الحركة في بعض الصحف المصرية بدأت بعد أحداث الشجاعية،                

الحكومة المصرية بفتح   وهي غير مبررة من جانب الصحفيين المصريين، والمسيرات التي كانت تطالب            
معبر رفح، هذه مسيرات كانت تعبر عن رغبة الرئيس حسني مبارك نفسه الذي تحدث عن أنه كلما كان                  

  ".هناك ضيق في األوضاع داخل غزة كلما تعامل مع هذا الضيق بفتح المعبر
ـ              : "أنهوأكد   لبي تجـاه   ال يوجد بيننا وبين الحكومة المصرية أي خالف، وليس لدى الحركة أي موقف س

الرئيس مبارك أو الحكومة المصرية، لكن بالنسبة إلينا نعتقد أن إغالق معبر رفـح يعكـس صـورة ال                   
إنسانية وال تحظى بشعبية حتى داخل مصر بغض النظر عن أقالم المدفوعين، وهي صورة بشعة بكـل                 

    .، على حد تعبيره"المقاييس
  
  وتتهم فتح بعدم السعي للحوار... دةحماس تنتقد تصريحات قريع حول خيار الدولة الواح .١٠

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حمـاس فـي تعقيبـه علـى               : أشرف الهور ووليد عوض    -غزة  
تعكس حالة االنهيار التي تعانيها فريـق       " انها   ]حول خيار الدولة الواحدة ثنائية القومية      [تصريحات قريع 

 ."يش مع االحتالل على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتـة        رام اهللا وقيادة حركة فتح الحالية وقبولها بالتعا       
اإلقرار " أو   إسرائيل نسخة منه أن حماس ترفض االعتراف بدولة         "القدس العربي "وأكد في تصريح تلقت     

حتى لو كان الجيل الحالي غير قادر على التحرير         "وقال   ."بوجوده على أي شبر من األرض الفلسطينية      
إلى ذلك فقد أكد المتحدث باسم حماس في رده علـى           ."لتفريط باألرض والحقوق  فهذا ال يعني بأي حال ا     

ستحافظ على الحق الفلسطيني لهذا الجيل والجيل القادم إلى أن تحين ساعة التحرير وأن              "قريع أن حركته    
ي زائل ال محالة وتجربة التاريخ تؤكد أن كل سوابق االحـتالل قـد بـاءت بالفـشل                  سرائيلاالحتالل اإل 

  ."زوال الحتمي مهما طال أمدهوال
ال تسعى لحوار فلـسطيني     "وفي موضوع الحوار اتهمت حركة حماس خصمها السياسي حركة فتح بأنها            

ما يجري في الضفة الغربية من قمع لحركة حمـاس          "ورأى فوزي برهوم الناطق باسم حماس أن         ."جاد
 السلطة محمود عباس للحوار هـي       ومؤسساتها واعتقال قادتها وعناصرها، دليل على أن دعوات رئيس        

تؤكد على أن فتح غير جادة بالحوار، ولـم         "وقال برهوم أن المعطيات المتوفرة لحركته       . "دعوات كاذبة 
وانتقد برهوم فتح وقال أنها      ."وتحكم بنظام العصابات  "، متهماً فتح بأنها ال تزال منقسمة        "تقدم شيئاً للتهيئة  

 .ها مع كل ما يخص الشأن الفلسطيني، خصوصاً في الـشأن الـداخلي             في تعامل  "تنتهج نهجاً غير وطني   "
كذلك انتقد الناطق باسم حماس تأخر الدول العربية في احتضان ملف الحوار الفلـسطيني علـى غـرار                  

التأخير العربي يؤكد أن الفيتو األمريكي ما زال حاضراً على جميع الدول العربية             "وقال   .الملف اللبناني 
  ." الملف الداخلي الفلسطينيفي تعاطيها مع

  ١٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  قرار االحتالل الصهيوني بإغالق معابر غزة ال قيمة له ألنها عملياً مغلقة : حماس .١١
المركـز  "قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريح خاص أدلـى بـه لــ                  : غزة

كمية البضائع التي تدخل من المعابر التجارية هـي         إن  ) "١١/٨(] أمس[مساء االثنين   " الفلسطيني لإلعالم 
الفصائل الفلسطينية بـشكل عـام ملتزمـة        "وشدد أبو زهري على أن      ". أقل مما كانت عليه قبل التهدئة     

بالتهدئة، وأن المشكلة هي في االحتالل الصهيوني الذي لم يلتزم، خاصة على صعيد قضية رفع الحصار                
  ". الجائر المفروض على القطاع

  ١١/٨/٢٠٠٨لمركز الفلسطيني لإلعالم ا
  
  ية إسرائيل ينفي اإلساءة للرئيس مبارك في مقابلة مع صحيفة البردويل .١٢

نفى صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية أن يكون قد أساء للرئيس : وكاالت، الشرق، غزة
ية، مؤكدا حرص حركته عدم لسرائياإل" جيروزاليم بوست"المصري حسني مبارك في مقابلة مع صحيفة 

إن هناك خطوطا "وقال البردويل في تصريح صحفي مكتوب ". رغم الخالفات"اإلساءة ألي نظام عربي 
تلتزم بها كتلة حماس البرلمانية ال يتم بموجبها أبدا اإلساءة ألي نظام عربي والسيما مصر، رغم وجود 

وشدد ". كة حماس وبين بعض الدول العربيةعتب ووجود خالفات في الرؤية حول بعض القضايا بين حر
مسئول حماس على ضرورة ترسيخ العالقة ما بين حركة حماس وما بين الحكومة والرئاسة المصرية 

ودعا البردويل الجهات اإلعالمية ". ي وبغية كسر الحصار على قطاع غزةسرائيلفي مواجهة التعنت اإل"
 الجهات القانونية إلى البحث عن حقيقة هذا االدعاء لدى إلى توخي الدقة واألمانة فيما تنشر كما دعا

وإذا كان صحيحا فال بد من مالحقة الصحيفة "ية، وما إذا كان صحيحا أو مجرد دعاية سرائيلالصحيفة اإل
 . على حد تعبيره" قانونيا

 ١٢/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  رفححماس تستنكر تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية حول معبر  .١٣

استنكرت حركة حماس تصريحات حسام زكي المتحدث باسـم الخارجيـة            ):ب.ف.أ(،  "الخليج "-عمان  
المصرية التي اكد فيها عدم فتح معبر رفح اال بانتشار امن السلطة التابعة للرئيس عبـاس فقـط علـى                    

رض مع  تتعا ان تصريحات زكي  "وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح مكتوب           .المعبر
  ".مبدأ الشراكة التي اكدت عليها مصر في كل الشأن الفلسطيني

أن تصريحات زكي تتعارض مع كل ما طرحته القيادة المصرية في كل لقاءاتها مع وفـد حركـة                  "وأكد  
  ".حماس، وهو طرح يؤكد وجود شراكة فلسطينية في ادارة معبر رفح

تزام بالتهدئة، وأكدت انها ستستضيف لجنة ثالثية       وأشار الى ان مصر طلبت من الفصائل الفلسطينية االل        
. من السلطة وحماس والوفد االوروبي لفتح المعبر، مشيراً إلى ان هذا كالم يتناقض مع تصريحات زكي               

وكان مشير المصري النائب عن كتلة حماس البرلمانية اعتبر في وقت سابق أن موضوع إغالق معبـر                 
  ".يازمشكلة مصرية  فتحاوية بامت"رفح هو 

  ١٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في الضفة وغزةفتح وحماس تتبادالن االتهامات بشأن استمرار عمليات اعتقال النشطاء .١٤

 تبادلت حركتا فتح وحماس االتهامات بشأن االعتقاالت بحق الناشطين في الـضفة             : أشرف الهور  -غزة  
 نسخة منـه    "القدس العربي "افي تلقت   وقال ناطق باسم حركة فتح في تصريح صح       . الغربية وقطاع غزة  

اختطاف قيادات وكوادر حركـة فـتح بقطـاع         "أن أجهزة أمن حماس تواصل لليوم العاشر على التوالي          
  ."غزة
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من جهتها قالت حركة حماس أن أجهزة األمن في الضفة الغربية اعتقلت سبعة من عناصرها خالل الـ                 
وذكرت أن أجهزة األمن نفذت االعتقـاالت فـي          ."صلةضمن حملة اعتقاالتها المتوا   " ساعة الماضية    ٢٤

مدينة الخليل وطولكرم، وجنين، وأنها تواصل اعتقال نجل النائب األسير محمد أبو جحيشة منذ أكثر من                
 . يوما٥٥ً

  ١٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "الممارسات ضد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة"الديمقراطية تحذر من  .١٥

رباح مهنا أطرافا في غزة     . اتهم عضو المكتب السياسي ومسؤول الجبهة الشعبية في القطاع د         : )أ.ب.د(
واتهم مهنا، في لقاء عقد ببلدة بيت حانون شـمال القطـاع             .والضفة بتعمد تعطيل الحوار لمصالح ذاتية     

 مـن خـالل   أطرافا في غزة والضفة تكونت لها مـصالح ذاتيـة    "للكادر التنظيمي والجماهيري للجبهة،     
ودعا الجميع إلى تغليب المصالح العليا على المصالح         ".وجودها في السلطة بلعب دور في تعطيل الحوار       

وحـذر  . الفئوية والخاصة والتقدم بخطوات عملية لبدء الحوار الذي يتجاوز منهج المحاصصة والتقاسـم            
ات العامة في الضفة الغربية     الممارسات التي تتبع ضد الحري    "عضو المكتب السياسي للجبهة من خطورة       

  ". وقطاع غزة
  ١٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  أبو ليلى يدعو للتوافق على موعد وترتيبات االنتخابات الرئاسية والتشريعية .١٦

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى االسراع ) أبو ليلى(دعا النائب قيس عبد الكريم : رام اهللا
 على ضرورة اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل انقضاء موعدها في بلورة توافق وطني

وحذر أبو ليلى من مغبة استمرار غياب هذا التوافق في ضوء . الدستوري المقرر في نهاية العام المقبل
اقتراب استحقاق االنتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض دستوريا وقانونيا، أن تجري بالتزامن في 

 العام المقبل وفقا للقانون األساسي المعدل وقانون االنتخابات الذي قبلته جميع الكتل والقوائم نهاية
وأضاف أن انقضاء الموعد الدستوري . البرلمانية، وخاضت االنتخابات التشريعية األخيرة على أساسه

ين جناحي الوطن، المحدد دون اجراء االنتخابات ينطوي على خطر تكريس وتأبيد االنقسام واالنفصال ب
 . والنيل من شرعية المؤسسات المنتخبة للسلطة

 ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 نطالب بتفاهمات فلسطينية تؤسس لشراكة وطنية:  زيدانصالح .١٧

 القيادي في الجبهة الديمقراطية من قيام حركتي فتح وحماس  صالح زيدانحذر: عبد القادر فارس - ةغز
وحول الدور العربي في حل . فرض نتائجه على الفصائل الفلسطينية األخرىبحوار ثنائي فلسطيني، يتم 

أكد زيدان على أهميته في رعاية حوار فلسطيني داخلي وسط االستعصاء الحاصل لجمع  المأزق الحالي،
  حركتي حماس وفتح واستمرار حالة االحتراب بينهما، 

وطالب . فاهمات تؤسس لشراكة وطنية داخليةوقال انه من المفيد أن يصل الطرف الفلسطيني نفسه إلى ت
زيدان بأن يكون هناك حوار شامل سواء لجهة القوى المشاركة فيه أو موضوعاته المطروحة، بحيث 
يطال بناء المؤسسات السياسية الفلسطينية، وصياغة الميثاق الموحد الذي يعبر عن تطلعات وآمال شعبنا 

لى برنامج عمل حول مختلف الصعد ينهي هذا االنفجار في التحرر واالستقالل، إضافة لالتفاق ع
 . الحاصل

 ١٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 
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  م تعبيراً عن معاناتهم في سجون السلطة كتائب األقصى يحرقون غرفهمطاردو .١٨
في نـابلس، أمـس، أمتعـتهم       " الجنيد" ناشطاً من كتائب األقصى محتجزين في سجن         ٢٥أحرق  : نابلس

وقالوا إن هذه الخطوة جاءت احتجاجـا علـى         ) ٤(ن الغرف في قسم     وغرفهم، وأشعلوا النار في عدد م     
، وإليصال صوتهم للمسؤولين والنظـر إلـى        "يسرائيلاإل"إهمال قضيتهم وعدم البت بها من قبل الجانب         

ويقول المطاردون إنه مضى على احتجازهم في سجون السلطة أكثر من ثمانية شـهور               .قضيتهم بجدية 
  .بعد" العفو"من دون أن يحصلوا على " إسرائيل" بين السلطة وفي إطار الصفقة التي جرت

  ١٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  س وفد من حركة فتحأ على رجنوب أفريقيااالفرنجي يصل الى  .١٩

وصل عبداهللا االفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الخارجية امس، الى : رام اهللا
ويعقد الوفد سلسلة لقاءات في مدينة جوهانسبيرغ مع . د من حركة فتحجنوب افريقيا على راس وف

 ، بهدف االطالع على تجربة الحزب في عقد المؤتمر ancمسؤولي حزب المؤتمر الوطني االفريقي 
العام والتحضيرات بشانه، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال لالستفادة من هذه التجربة في 

وجدير بالذكر ان هذه . يرات الجارية لعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتحاالستعدادات والتحض
اللقاءات تاتي تحت رعاية الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي ومن خالل مركز اولف بالمه التابع 

 .للحزب
 ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
  تح اضطرابات في مخيم عين الحلوة بعد محاولة اغتيال قائد عسكري من ف .٢٠

تؤكد مصادر فلسطينية أن مخيم عين الحلوة يشهد حاالت صعبة من التوتر بلغت             : محمد صالح  - صيدا
من جهـة ثانيـة،     " عصبة األنصار "من جهة و  " فتح"الذروة أمس، في ظل استنفارات متبادلة بين حركة         

)  ابو نضال زحيمان   العقيد(عن فشل محاولة اغتيال أحد قادتها العسكريين        " فتح"بعدما أعلنت أوساط في     
  . بتفجير عبوة في مكب للنفايات في المخيم، قرابة العاشرة من ليل أمس االول، لكنه نجا منها

لكن األمر لم ينته عند هذا الحد، اذ انفجرت فجر امس قنبلة في حي التعمير التحتاني، الذي تسكنه غالبية                   
" فـتح "ن مكاتب ومقار عسكرية تابعة لحركة       لبنانية، وهو مالصق لمخيم عين الحلوة، وعلى بعد أمتار م         

، مما أوقع أضرارا مادية جسيمة في المباني والممتلكات، من بينهـا تـضرر              "بستان اليهودي "في محلة   
وتردد ان حركة اسـتنفارات وصـفت       . سيارة المواطن اللبناني صالح نضر، وعدد آخر من السيارات        

  .ء القنبلةبالقوية شهدها المخيم فجر امس، في أعقاب إلقا
  ١٢/٨/٢٠٠٨السفير 

 
  جيب استيطاني جديد في الضفة الغربيةإقامة تدرس "إسرائيل" .٢١

قال متحدث باسم الهيئة الرئيسية الخاصة بالمستوطنين يوم االثنين          :  ألين فيشر ايالن   -) رويترز(القدس  
ولم تعلق وزارة    .دس اقترحت بناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية بالقرب من الق           إسرائيلإن  

 في الواليات   إسرائيلالدفاع التي تشرف على القضية على هذه الخطوة التي سيراها الفلسطينيون وحلفاء             
 التي يريد الفلسطينيون    األرضالمتحدة وأوروبا على أنها انتهاك اللتزاماتها بوقف النشاط االستيطاني في           

  . دولتهم فيهاإقامة
بالفعل بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب عملية الـسالم التـي رعتهـا الواليـات        إسرائيلواتهم الفلسطينيون   

المتحدة في أنابوليس بسبب موافقتها على توسيع مستوطنات أخرى غالبيتها قريب من القـدس وبـسبب                
  .األردن الشهر الماضي من أجل بناء مستوطنة جديدة تماما في غور األخضر الضوء إعطائها
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لمسؤولين قدموا االقتراح الجديد في اطار اتفاق يلزمهم بترك موقع استيطاني يضم            وقال المستوطنون ان ا   
  .يةسرائيل أسرة تعيش في مقطورات أنشئت من دون موافقة الحكومة اإل٤٠أكثر من 

تقريرا نشرته صحيفة يـديعوت     ) ييشع(وأكد ايشاي هوالندر المتحدث باسم مجلس المستوطنات اليهودية         
سؤولين بوزارة الدفاع اقترحوا نقل عدة أسر من جيب ميجرون االستيطاني غيـر             أحرونوت مفاده أن م   

  .المصرح به الى موقع اخر في الضفة الغربية
اقتراح وضـعته   "وأضاف هوالندر لرويترز ان مجلس المستوطنات اليهودية سيجتمع هذا االسبوع لبحث            

 الحالي على ربوة بالقرب من مدينة رام        الموقع" لبناء مستوطنة ميجرون دائمة في جوار     .. وزارة الدفاع 
  .اهللا الفلسطينية

  ١١/٨/٢٠٠٨رويترز 
  
  يتلقى دعم وزير قريب من اولمرت لقيادة كاديماموفاز .٢٢

ي السابق شاؤول موفاز امس دعما كبيـرا مـن          سرائيلتلقى وزير الدفاع اإل   :  ا ف ب     -القدس المحتلة   
 .كته لترؤس حزب كاديما وتولي رئاسة الوزراء      وزير قريب من رئيس الوزراء ايهود اولمرت في معر        

سأدعم ترشح شاؤول موفاز النه المرشح االفـضل لقيـادة          "وقال وزير االسكان زئيف بويم للصحافيين       
والمرشحان المتنافسان الرئيسيان لهذا المنصب هما وزيرا الخارجية تسيبي ليفني والنقل            ".الحزب والدولة 
 وتتمتـع   ١٢٠)نائبا من اصـل     ( ٢٩ غالبية الكتلة البرلمانية للحزب      وتحظى ليفني بدعم   .شاؤول موفاز 

 .بشعبية كبيرة لدى الرأي العام بحسب استطالعات الرأي
في المقابل ، يحظى موفاز بدعم قسم كبير من القاعدة الشعبية لكاديما الذي يقول ان عدد اعضائه يفـوق                   

 .سبعين الفا
  ١٢/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
 "ثنائية القوميةالدولة  "حات قريع تبني حل تصريترفض" إسرائيل" .٢٣

، أمس، تصريحات كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع حول إمكـان           "إسرائيل"رفضت   : دبا -غزة  
تخريب التقـدم   " إسرائيل"، إذا واصلت    "الدولة ثنائية القومية  "، وتبني حل    "الدولتين"تخلي السلطة عن حل     

ر مسؤولون آخرون بوصول مسار التسوية إلى مأزق ملوحين بإمكان          نحو التوصل إلى اتفاق تسوية، وأق     
ونفـى المتحـدث باسـم الخارجيـة         .أن يعلن الرئيس محمود عباس في خطاب عن فشل المفاوضـات          

  ".االتهامات"أرييه ميكيل ما وصفها ب " يةسرائيلاإل"
 المفاوضات وسنواصل   من جانبنا فإننا نجري   "وأشار إلى وجوب اشتراك الطرفين في المفاوضات وقال         

. التفاوض، وليس حل هذه المشكلة باألمر الهين، فما زالت هذه المشكلة قائمة لما يقرب من مائـة عـام                  
وتابع أن الفلسطينيين يعتقدون أيضا فـي       ". سياستنا معروفة جيدا، ونؤمن بحل إقامة دولتين      "وأضاف إن   

  .ذلك وإال ما كانوا ليجلسوا معنا بانتظام
  ١٢/٨/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما

 
 "ديمااك" ترفض تدخل باراك في انتخابات ليفني .٢٤

ية تسيبي ليفني وزير الدفاع ايهود باراك، الذي يترأس حـزب           سرائيلدعت وزيرة الخارجية اإل   : ا ف ب  
 الحاكم الذي يتنافس اربعة من كبار اعـضائه علـى           "ديمااك" عدم التدخل في شؤون حزب       إلى،  "العمل"

ترؤس الحكومة، خلفا لرئيس الوزراء ايهود اولمرت، وذلك بعدما شكك فـي قـدرتها              زعامته، وبالتالي   
  . على الحكم الفتقادها الخلفية األمنية
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اقترح أال يتدخل أحد في ما يحصل فـي         "،  "يديعوت احرونوت "وردت ليفني على باراك، قائلة لصحيفة       
كديما يواجه قرارا   " مضيفة ان    "بة اليه كديما، وأنا واثقة من ان اعضاء الحزب يدركون ما هو جيد بالنس           

ثمـة مـصالح    . ان أعضاء كديما هم الذين يتعين عليهم ان يتحملوا مسؤولية القـرارات           . حول مستقبله 
اعتبر تـدخل بـاراك غيـر    . اخرى، لعناصر سياسية مختلفة ـ وخصوصا اولئك الذين أضعفهم كديما 

  . "مناسب، ودوافعه واضحة
  ١٢/١١/٢٠٠٨السفير     

 "كاديما"ليفني تحصل على تأييد غالبية مصوتي : تطالعاس .٢٥
بين استطالع للرأي، نشر مساء اإلثنين في القناة التلفزيونية العاشرة، أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني 

 .تتقدم على المرشحين الثالثة
من % ٣٥، أن ليفني تحصل على "كاديما" من منتسبي ١٢٠٠وجاء أنه في االستطالع الذي شمل 

لوزير المواصالت شاؤل موفاز، أما وزير الداخلية مئير شطريت ووزير األمن % ٢٥األصوات، مقابل 
 .من األصوات فقط% ٤الداخلي آفي ديختر فيصل كل منهما على 

ولدى سؤال المستطلعين عمن سيصوتون له في حال عدم تنافس شطريت وديختر، حصلت ليفني على 
 %.٣٣ز على من األصوات، في حين حصل موفا% ٣٩

  ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  من القدامى٥ أسيرا بينهم ٢٢٠ - ١٥٠ية تقرر اإلفراج عن إسرائيللجنة وزارية  .٢٦
ية المكلفة بملف األسرى اإلفراج عن ثالثة إلى خمسة سرائيل قررت امس اللجنة الوزارية اإل- رام اهللا 

وأمضوا أكثر من خمسة وعشرين  ١٩٩٣أسرى فلسطينيين ممن تم أسرهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 
 .يةسرائيلعاماً في السجون اإل
ي حاييم رامون سرائيلية ان اللجنة، اجتمعت امس برئاسة نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلوقالت اإلذاعة اإل

الذي قطعه رئيس " التعهد"لمناقشة وتحديد المعايير المتعلقة باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، في إطار 
ي إيهود أولمرت للرئيس محمود عباس خالل اجتماعهما األخير في القدس األسبوع سرائيل اإلالوزراء
 .الماضي

،حسب الوصف "لم تتلطخ أياديهم بالدماء" أسيراً فلسطينياً ٢٢٠ إلى ١٥٠ويشمل القرار إطالق سراح 
قة الحكومة ي، وأن يتم اإلفراج عن سجناء مرضى يعانون من أمراض خطيرة، وتنتظر مصادسرائيلاإل
 .ية على هذه القرارات خالل جلستها األسبوعية القادمةسرائيلاإل

 ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
  صفقة شاليط مقابل  تمهد الرأي الداخلي لتنازالت"إسرائيل" .٢٧

ية إلى التمهيـد    سرائيل، عبر برامج تلفزيونية ترعاها الحكومة اإل      إسرائيلتسعى  :  ضياء الكحلوت  -غزة  
رأي العام الداخلي، للثمن الباهظ التي ستدفعه مقابل اإلفراج عن جنديها األسير منذ ما يزيد عن                وتهيئة ال 

 .العامين في قطاع غزة جلعاد شاليط
 إن التلفزيون الحكومي بدأ ببث صور عسكرية        "العرب"ي الرسمي لـ    سرائيلويقول متابعون للتلفزيون اإل   

 له، كما بدأ التلفزيون باالهتمام بعسكرية شاليط وخدمته         لشاليط على عكس ما درج من بثها لصور مدنية        
 . ولحدودهاسرائيلإل

 الرسمية غيرت لغتها تجاه شاليط بعد أن كانـت تتعهـد دومـاً              إسرائيلوأوضح المتابعون للتلفزيون أن     
ية إلى إمكانيـة دراسـة      سرائيلباإلفراج عنه بالقوة وفشلت عشرات المرات في ذلك، وأشارت القيادة اإل          

 ."ملطخة أيديهم بالدماء"شروط اآلسرين لإلفراج عن شاليط وإمكانية اإلفراج عن أسرى 
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ية والزيارات المتكررة لعوفير ديكيل مـسؤول ملـف الجنـدي           سرائيلواعتبر المتابعون، التصريحات اإل   
فراج عن   واستعدادها لدفع ثمن اإل    إسرائيلية إلى القاهرة دليال على تحضير       سرائيلاألسير في الحكومة اإل   

 .جلعاد شاليط
  ١٢/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  يغلق معابر قطاع غزة بذريعة إطالق صاورخ باتجاه سديروتباراك .٢٨

ي، إيهود باراك، يوم أمس اإلثنين، أمرا بإغالق معابر قطاع غزة، وذلك سرائيلأصدر وزير األمن اإل
ية أن إسرائيل قد ادعت تقارير وكانت .بذريعة إطالق صاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت ظهر أمس

ولم ترد أنباء عن . صاروخا قد أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه النقب الغربي، وسقط في سديروت
 .إصابات بشرية أو خسائر مادية

  ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  

  "إسرائيل" يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ في باراك .٢٩
ي زعيم حزب العمل ايهود باراك الى تشكيل ائيلسردعا وزير الحرب اإل: عبد الجبار أبو غربية  عمان

. إسرائيلحكومة طوارئ وطنية واسعة لمجابهة التحديات االمنية والسياسية واالقتصادية التي تواجهها 
ي انه وامام التهديدات من قبل ايران سرائيلوقال باراك في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون اإل

ري والفلسطيني والتسونامي االقتصادي وفقدان ثقة الشارع بالمنظومة والمفاوضات مع الجانبين السو
واضاف .  حكومة طوارئ وطنية واسعة النطاقإسرائيلالسياسية، فانه من االجدى ان تشكل اليوم في 

ية انه اذا تبين عدم امكانية تشكيل مثل سرائيلباراك في المقابلة التي بثتها أمس جميع وسائل االعالم اإل
  .حكومة فإنه يجب التوجه الجراء انتخابات جديدة يحسمها الشعبهذه ال

  ١٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 
 

  تمنع استيراد كتب االطفال من سوريا ولبنان"إسرائيل" .٣٠
ي أمس ان الدولة العبرية منعت استيراد كتـب األطفـال باللغـة             سرائيلذكرت إذاعة الجيش اإل   : با ف   

  .  انها ال تزال في حال حرب مع هذين البلدين تعتبرإسرائيلالعربية من لبنان وسوريا، ألن 
ويشمل هذا القرار أيضاً الكتب المترجمة الى العربية، على غرار كتب بينوكيو وهاري بوتر، وأخـرى                

  . إسرائيلتعتبر من الكالسيكيات العربية التي ال عالقة لها ب
  ١٢/١١/٢٠٠٨السفير     

  
   ستواصل بيع جورجيا أسلحة"إسرائيل" .٣١

 ستواصل تصدير األسلحة الـى جورجيـا       إسرائيلية العامة ان    سرائيلأعلنت اإلذاعة اإل   -محتلة  القدس ال 
وقال المصدر   ."دفاعية"التي تخوض نزاعاً مسلحاً مع روسيا، لكن هذه الصادرات ستقتصر على معدات             

خـالل   اتخـذ مـساء االحـد        "تحت رقابة "ان قرار مواصلة بيع اسلحة بالحفاظ على مستواها الحالي و           
  .مشاورات بين وزارتي الدفاع والخارجية

  ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  انطالق حملة حقوق الفلسطينيين في القدس .٣٢

ية ودولية عن إطالق إسرائيلأعلن ممثلو مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية و : منتصر حمدان-رام اهللا 
هدف التحرك الجماعي  بحتلة، خالل اجتماع عقدوه في المدينة الم"حقوق الفلسطينيين في القدس"حملة 
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في سحب هويات المقدسيين ومتابعة هذه القضية، عبر حملة منظمة، تشتمل " إسرائيل"لمواجهة سياسة 
  .على التوعية القانونية لحقوق المقدسيين، وما يكفله لهم القانون الدولي

  ١٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 بة  لبناء كنيس يهودي في باب المغاريإسرائيل مخطط .٣٣

 عن أمس النقاب اإلسالميةكشفت مؤسسة األقصى العمار المقدسات :  جمال جمال-  القدس المحتلة 
ية لبناء كنيس يهودي في منطقة باب المغاربة، ومد جسر قابل لالستخدام من قبل السيارات إسرائيلخطة 

 مؤتمر إلى  المؤسسة دعتقدو . األقصى عند الحاجة حسب المخطط القتحامالشرطية والعسكرية 
هذا صحفي عاجل اليوم في القدس الشرقية المحتلة لعرض خرائط ووثائق خطيرة وجديدة ومفصلة عن 

  .مخططال
  ١٢/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
 في نعلينمحمود درويش  يفرق بالقوة مسيرة تأبين لاالحتالل .٣٤

 أمس فرنسي ومواطنان بجروح عندما فرقت قوات االحتالل،  متضامنأصيب:  نائل موسى- رام اهللا 
جدار العنصري تؤبن ال مقاومة إطار خرجت في أجانب نعلين ونشطاء سالم ألهاليمسيرة مشتركة 

  .شاعر محمود درويشال
  ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  سلطات االحتالل تخطط لزيارات عن بعد ألهالي أسرى غزة .٣٥

ية سرائيلمحرر تيسير السطري من محافظة خان يونس أن إدارة السجون اإلكشف األسير ال: خان يونس
تدرس إمكانية إدخال تقنية الفيديو كونفرنس في زيارات أهالي أسرى من قطاع غزة ألبنائهم المعتقلين 

سلطات االحتالل قد أفرجت عن السطري أول من أمس، من سجن نفحة  وكانت .يةسرائيلبالسجون اإل
  .يةسرائيلخلف القضبان اإل)  عاما١٥( أن قضى فترة محكوميته الصحراوي، بعد

  ١٢/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 ثالثة أسرى من غزة ينضمون لقائمة عمداء األسرى: فروانة .٣٦

 في وزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن ثالثة أسرى اإلحصاءأعلن مدير دائرة : رام اهللا
  . قائمة عمداء األسرىىإلمن قطاع غزة قد انضموا 

 األسرىمبيناً أن مصطلح يطلق على األسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً، هذا ال أن أوضح و
  كما أشار. مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرناً أسير١٣ أسيراً، بينهم ٨٤ إلى القائمة رفعوا الثالثة
 خمسة عشر عاماً هي األخرى ارتفعت لتصل  أن قائمة األسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر منإلى
 .اً أسير٢٨٥ إلى

  ١٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
   فلسطينيين في الضفة الغربية٨ يعتقل االحتالل .٣٧

 ثمانية فلسطينيين ممن يعتبرهم مطلوبين أمسي سرائيل اعتقل الجيش اإل:إبراهيم كامل - القدس المحتلة 
  .، في حين اعتقل ثالثة متسللين من قطاع غزةلديه في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

  ١٢/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                   ١١٦٧:         العدد                  ١٢/٨/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  ثالثة قتلى من نفقين منهارين قرب رفح انتشال .٣٨
انتشل مسعفون وعاملون في التهريب، أمس، سبعة فلسطينيين بينهم ثالثة قتلى علقوا :  تامر قشطة-  رفح

وبوفاة المواطنين الثالثة يرتفع  .اضي المصريةنهار على الحدود بين قطاع غزة واألرالذي افق النداخل 
 ضحية منذ مطلع العام الجاري، ٢٦عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين سقطوا في قنوات التهريب إلى 

 .وفق توثيق مؤسسات حقوقية فلسطينية
  ١٢/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  من فئة الشبابهم من إجمالي سكان األراضي الفلسطينية % ٢٧: شبانة .٣٩

 ،لؤي شبانة، رئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيني، عشية اليوم العالمي للشباب.  د بين":وفـا"ام اهللا ــ ر
 % ٤٠,٣ ، منهم) سنة٢٩- ١٥(من إجمالي السكان في األراضي الفلسطينية هم من الشباب % ٢٧ن أ

 ٢٩- ١٥(من الشباب  % ٣٠,٤ مضيفاً أن ). سنة٢٩- ٢٠(شباب %  ٥٩,٧، و) سنة١٩-١٥(مراهقون 
في األراضي الفلسطينية )  سنة٢٩- ١٥(أن ثلث الشباب كما ، ٢٠٠٧متسربون من التعليم في العام ) سنة

هم حوالي ثلثي شهداء انتفاضة األقصى الفتاً من جهة أخرى إلى أن ، ٢٠٠٧عانوا من البطالة في العام 
األراضي الفلسطينية إلى أن تقدير عدد السكان في  وأشار في هذا السياق ). سنة٢٩- ١٥(من الشباب 

أما ما . إناث%  ٤٩,٣ذكور و % ٥٠,٧  مليون نسمة، منهم٣,٧ بلغ حوالي ٢٠٠٧منتصف العام 
من إجمالي عقود  % ٩٢,١  أنإلى ٢٠٠٧بيانات للعام ال أشارت قاعدة  فقدألسرة والزواج،يختص با

 ٢٩- ١٥( في العمر  %٨١,٦ مقابل ما نسبته)  سنة٢٩- ١٥(الزواج المسجلة لإلناث كانت في العمر 
من % ٥٦بلغت )  سنة٢٩- ١٥(أن نسبة وقوع الطالق للذكور في الفئة العمرية في حين للذكور، ) سنة

الخصوبة بالنسبة لمعدل و ). سنة٢٩- ١٥(لإلناث  % ٧٨,٥ ، مقابل٢٠٠٧إجمالي وقوع الطالق للعام 
لعقد األخير من القرن الماضي،  بدأت باالنخفاض خالل اهادالئل أنالتي تؤكد في األراضي الفلسطينية 

 مولود في ٥,٤ مولود في الضفة الغربية، و٤,٢  مولود، بواقع٤,٦، ٢٠٠٦ت النسبة في العام حيث بلغ
  .قطاع غزة

  ١٢/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 

  األردن ينتقدون إغالق معبر رفحفي خوان اإل .٤٠
 سيسجل لمصر أنها خذلت أمتها حذرت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن من أن التاريخ :عمان

وقال  .وشعبها الفلسطيني إن هي لم تقم بفتح معبر رفح أمام أبناء قطاع غزة وأوقفت حصارها لهم
 امس، إن من حق الشعب في قطاع ،المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد في تصريح له

 من الشمال، وحقه ان ينفجر ألماً وعتباً على غزة أن ينفجر في وجه اليهود الغاصبين الذين  يحاصرونه
  .حكومة مصر التي أطبقت عليه الحصار وأغلقت عليه معبر رفح، وجعلته تحت وطأة االحتالل

  ١٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 القوات العربية رهن المشاورات واألولوية للحوار...  تحذر حماس من اقتحام الحدود مصر .٤١

الت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، إن مصر بعثت بتحذيرات واضحة إلى ق:  أحمد ربيع- القاهرة 
 وشددت المصادر .قيادات حركة حماس من أية عملية اقتحامات للحدود أو تكرار ألحداث يناير الماضي

على أن مصر لن تقبل بأي اختراق لحدودها، وأن على القيادات الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل 
اء حالة الصراع واالنقسامات القائمة، التي اعتبرتها تتحمل جانبا كبيرا من عرقلة الجهود من أجل إنه

الضخمة التي بذلتها ومازالت تبذلها مصر مع كافة األطراف إلنهاء الوضع المأساوي داخل قطاع غزة 
   .وتسهيل فتع المعابر وفقا لالتفاقات القائمة
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فقة تبادل األسرى وإنهاء الحصار إلى تشبث وتمسك الطرفين وأرجعت تعثر تنظيم فتح المعابر وإتمام ص
كل بموقفه، مما اعتبرته السبب باستمرار المعاناة التي يتعرض لها أبناء القطاع، " إسرائيل"حماس و

   .والذي أكدت أن مصر ليست مسؤولة عنه وأنها تعمل من أجل إنهائها وفقا لالتفاقات مع كافة األطراف
ت المصادر الدبلوماسية المصرية الجدل المثار بشأن مسألة إرسال قوات عربية إلى من جانب آخر انتقد

 وأوضحت .قطاع غزة، في الوقت الذي نفت فيه تماما البت بهذا االقتراح خاصة على المستوى العربي
المصادر أن مسألة القوات كانت بمثابة مطلب من جانب بعض القيادات الفلسطينية في الوقت الذي 

ه قيادات وحركات أخرى، ومن ثم فانه مازال محال للدراسة مع كافة األطراف ومن خالل عارضت
 واعتبرت أن األولوية في الجهود الدبلوماسية والعربية تعمل من أجل إنهاء حالة .الجامعة العربية

أنه االنقسامات والصراعات الداخلية خاصة بين حماس وفتح وتهيئة المناخ إلطالق حوار شامل اعتبرت 
  .السبيل الوحيد إلى إعادة بناء الموقف الفلسطيني والحد من التدهور الحالي الذي يتهدد القضية برمتها

  ١٢/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
 بسبب إصرارها على عدم فتح معبر رفح بدون السلطةيها  ترجع هجوم حماس علمصر .٤٢

على مصر ال يعود إلى ما يعتقد مصدر مصري مطلع أن هجوم حركة حماس  : حمدي سليم- القاهرة 
أن القاهرة تعاملها كما لو كانت تتعامل مع جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة "تدعيه الحركة من 

، وأرجع المصدر الهجوم على "قادة حماس يعلمون أن الموقف المصري عكس ذلك تماماً"، ألن "قانوناً
 الذي كان معبر رفح يعمل ٢٠٠٥ لعام القاهرة، إلى موقف مصر الرافض للتنازل عن اتفاق المعابر

، وفضالً عن ذلك فإن مصر ال "أن التنازل عن ذلك االتفاق نوع من العبث"بموجبه، اذ ترى القاهرة 
يمكنها تجاوز السلطة الفلسطينية، صاحبة السلطة األعلى في األراضي الفلسطينية، وفقاً للقانون 

وبين .. ي حكومة تراها تخالف القانون األساسي للسلطةالفلسطيني، الذي يمكن هذه السلطة، من إقالة أ
  ". شرعية السلطة وشرعية االنتخابات يدور رحى الصراع بين فتح وحماس

إن فتح معبر رفح بدون : "وقال السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، جازماً
ألوروبي قال في وقت سابق أن ممثليه ال يمكن وبالتوازي مع كالم زكي فإن االتحاد ا". السلطة لن يحدث

  . أن يعودوا إلى معبر رفح بدون ممثلي السلطة تنفيذاً التفاق المعابر
لكن ورغم هذه المناوشات الكالمية فان مصادر مصرية مسؤولة تؤكد ان وساطة القاهرة بين حركتي 

بثقة " إسرائيل" من التفاوض مع فتح وحماس قائمة وتهدف لتبريد الساحة الفلسطينية، لتمكين السلطة
على فتح معبر رفح وفقاً " إسرائيل"وانطالقاً من أرضية صلبة، في حين تركز وساطتها بين حماس و

ي األسير جلعاد شليط، واألسرى الفلسطينيين، سرائيل، وتسوية ملف الجندي اإل٢٠٠٥التفاق المعابر 
وتستند المصادر في اعتقادها لعدم تحقيق . ي غزةوصوالً إلى رفع الحصار كلياً عن الشعب الفلسطيني ف

وتلفت . نتائج إلى المعطيات الموجودة على أرض الواقع التي تؤكدها تصريحات الجانبين فتح وحماس
أن حماس في اتصاالتها ومباحثاتها مع القاهرة ال تتنازل عن دور مباشر لها في إدارة "المصادر إلى 

ة التفاق المعابر، لكن القاهرة التي ال تستطيع مخالفة اتفاق دولي وتسيير العمل في معبر رفح مخالف
مكتوب، تحاول اإلمساك بالعصى من المنتصف، وإرضاء حماس بقبول دور لها يقتصر على تأمين 

انتقاصاً لدورها القانوني واإلداري الذي يسنده إليها القانون "المعبر من الخارج، وهو ما تراه حماس 
 في آخر انتخابات برلمانية ومن حقها تشكيل حكومة إلدارة البالد في حين تصطدم هذه العتبارها الفائز

  ". الرؤية، بقانون السلطة واتفاقات إنشائها
إن القاهرة تساند رؤية الرئيس الفلسطيني "وبالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني قال المصدر المصري 

ط مسبقة، أو وفقاً ألي أوضاع نشأت على األرض محمود عباس، أبو مازن، الداعية للحوار بدون شرو
مخالفة للقانون في إشارة إلى استيالء حماس على غزة، في حين ترى حماس، والكالم للمصدر 
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المصري، أنه ال يمكن تجاوزها كقوة على األرض في غزة، وبين الرؤيتين يتواصل الكالم، مجرد كالم 
بدون تنازل حماس عن "أكد المصدر مشدداً على أنه و". وأحاديث، بدون التوصل إلى نتائج حقيقية

التصرف كحركة تسيطر على قطاع غزة، وبدون تقديمها مرونة حقيقية في المفاوضات، والتحدث من 
وضعها كحركة على الساحة الفلسطينية ال تتولى أي سلطات وبالتالي إعادة األمور إلى ما كانت عليه 

  ". تقدم في الحوار الداخليقبل سيطرتها على القطاع، لن يحدث أي
  ١٢/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  المهجر واالصدقاء والمثقفون العرب ينعون محمود درويش .٤٣

عبر األمير الحسن بن طالل عن عميق حزنه وتأثره بوفاة الشاعر العربي الكبير محمود درويش، : لندن
 عباس، معزياً فلسطين واألمة في رسالة بعث بها األحد إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود

 االسالمي منير شفيق الشاعر الكبير في رسالة - من جانبه، نعى المنسق العام للمؤتمر القومي . العربية
 االسالمي نبأ وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش بشديد - تلقى المؤتمر القومي "جاء فيها 

لمة وحمل فلسطين أمالً وحلماً بين حنايا حروفها قد فمحمود درويش الذي امتشق الك. الحزن واألسى
وأما شعره المقاوم فقد . كسر يراعه ورحل في هدأة الموت الذي وجد فيه مساحة بيضاء للرسم بالكلمات

  . بات مكتبة ثقافية عابرة لحدود كل لغة ترجم اليها
 الشاعر محمود درويش ومن وفي فرنسا نعى نبيل أبو شقرا رئيس المنتدى الثقافي اللبناني في فرنسا
  .جانبها نعت رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة الشاعر درويش

  ١٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ينسوريال ىر األس في مجال األسرى يناشد دمشق التحرك لإلفراج عنناشط .٤٤

لرئيس السوري ية، اسرائيلناشد عبد الناصر فروانة الباحث في شؤون األسرى في السجون اإل: غزة
إثارة قضية  ية غير المباشرة،سرائيل اإل-بشار األسد والفريق السوري المفاوض في المحادثات السورية 

ية، والمطالبة الجدية بإطالق سراحهم وطي ملفهم، معرباً سرائيل أسيرا سوريا يقبعون في السجون اإل١٣
ألسر وأن يعودوا إلى وطنهم وشعبهم عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة وضع حد لمعاناتهم داخل ا

وأوضح فروانة أن من بين األسرى السوريين ثالثة أسرى أمضوا أكثر من عشرين عاما . وأسرهم
  ".يعيشون وأضاعا سيئة في سجون االحتالل"

 ١١/٨/٢٠٠٨قدس برس 
  
  لم أكن سفيراً لمصر في تل أبيب بل مزروعاً كرجل مخابرات: بسيوني .٤٥

سيوني، سفير مصر السابق في تل أبيب، الحضور في منتدى الحوار بمكتبة فاجأ محمد ب: القاهرة
مفيش حاجة اسمها أصدقاء، أنا "اإلسكندرية، برده علي سؤال عن أصدقائه في الدولة العبرية عندما قال 

كنت رايح أشتغل ومافيش صداقة حقيقية في الشغل، وبعدين أنا كنت رايح مزروع كضابط مخابرات 
يون، واصفاً إسرائيل، نافياً أن يكون له أصدقاء "زاجي، إنتو فاكرين إني كنت بشتغل سفيرمش رايح بم
  ". كلّها نكد"يين بأن سرائيلذكرياته مع اإل

الديني " شاس"ومع ذلك وصف بسيوني عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لليهود الشرقيين وزعيم حزب 
ورفض بسيوني في اللقاء وصف الدولة العبرية . اً لهالمتطرف والمعروف بعدائه للعرب، بأنه كان صديق

، ١٩٤٨بأنها واحة للديمقراطية، مستشهداً بسوء المعاملة التي يلقاها فلسطينيو األراضي المحتلة سنة 
وقد  .ي حقيقي وأنه عبارة عن تجمع لمهاجرين من مختلف بلدان العالمإسرائيلوقال إنه ال يوجد مجتمع 
وبدا بسيوني غير . يةسرائيل يأتي رئيس وزراء شرقي علي رأس الحكومة اإلنفي بسيوني إمكانية أن
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ية على منصب رئاسة الوزراء، واصفاً تسيبي ليفني وشاؤول موفاز سرائيلمهتم بنتائج االنتخابات اإل
ومن الجوانب المثيرة في حديث بسيوني، أنه أكد عمل أشرف . السيئين"بأنهما يعدان أبرز المرشحين 

  .يةسرائيل صهر الرئيس المصري األسبق جمال عبد الناصر، لصالح المخابرات اإلمروان،
 ١١/٨/٢٠٠٨قدس برس  

  
   مساعدات من المؤتمر اإلسالمي لنصرة غزة المحاصرةقافلة .٤٦

من المرتقب أن تصل قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة غزة الفلسطينية المحاصرة، في نهاية : جدة
 هذه القافلة على كميات من المواد الغذائية والمعدات اإلغاثية واألدوية الطبية، وتشتمل. األسبوع الحالي

وقد تم تسيير القافلة بالتعاون بين صندوق  .وانطلقت من المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي
هالل التضامن اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وإدارة الشؤون اإلنسانية بالمنظمة، وجمعية ال

وهذه هي القافلة الثانية من حملة نصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، بينما يجري  .األحمر السعودي
العمل على استكمال االستعدادات لتسيير القافلة الثالثة من الحملة التي من المتوقع لها أن تنطلق مع حلول 

  .سبتمبر المقبل/ شهر رمضان المبارك، في بدايات شهر أيلول
 ١١/٨/٢٠٠٨س برس قد

  
    مليون دوالر من الكويت لدعم برنامج التنمية واالصالح الفلسطيني  ثمانون .٤٧

وقعت دولة الكويت، امس، اتفاقية مع البنك الدولي يتم بمقتضاها تقديم مساهمة كويتية :  كونا- واشنطن 
 وقال السفير الكويتي . مليون دوالر لصالح صندوق دعم الفلسطينيين الذي يديره البنك الدولي٨٠بقيمة 

لدعم برنامج االصالح "لدي الواليات المتحدة الشيخ سالم عبد اهللا الصباح، ان المبلغ سيخصص 
وأكد على اهمية ضمان توفير االحتياجات االساسية للشعب ". الفلسطيني والتنمية الذي يتم تنفيذه حاليا

يت لجهود البنك الدولي في الضفة الغربية الفلسطيني خالل تلك الفترة العصيبة معربا عن امتنان الكو
  .وقطاع غزة

  ١٢/٨/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
 يسرائيل ينفي صداقة إيران للشعب اإلالريجاني .٤٨

ردا على ما كان قد اعلنه احد مساعدي الرئيس محمود نجاد، نقلت وكالة فارس :  ستار كريمي- طهران 
ي، مؤكدا سرائيلن ايران ليست صديقة للشعب اإلعن رئيس مجلس الشورى علي الريجاني قوله، امس، ا

وكان رئيس مجلس الشورى . ان رأيه يتطابق مع رأي المرشد االعلى للجمهورية آية اهللا علي خامنئي
  .يرد على تصريح صحافي هو الثاني من نوعه، لمساعد الرئيس اسفنديار رحيم مشائي

  ١٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 
 

  ٢٠٠٥ألول من الشهر الجاري هو األعلى منذ عنف المستوطنين في األسبوع ا: أوتشا .٤٩
كشف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية : الوكاالت-عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس المحتلة
يين ضد الفلسطينيين سجل في األسبوع األول من سرائيلأن عنف المستوطنين اإل) أوتشا(للفلسطينيين 

 فلسطينيا بينهم خمس نساء وخمسة أطفال، ٢٠، إذ أصيب ٢٠٠٥الشهر الجاري رقما قياسيا منذ يناير 
 ١٣ إصابة، بينها ٨٠مما يرفع رقم الجرحى الفلسطينيين بسبب اعتداءات المستوطنين إلى أكثر من 

 .٢٠٠٨طفالً، في عام 
 ١٢/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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   والخطيئة في قراءة األزمة الفلسطينيةالخطأ .٥٠
  فهمي هويدي

االزمة الفلسطينية في الصراع بين رام اهللا وغزة، والخطيئة أن نتجاهل مسؤوليتنا عما             الخطأ ان نختزل    
  .يجرى وننفض ايدينا من الموضوع، ونتحول إلى مراقبين ومتفرجين

)١(  
طوال األسبوع الماضى احتلت أحداث مخيم الشجاعية في غزة عناوين وصـدارة الـصحف العربيـة،                

ر قليل من الكتاب، الـذين مـنهم مـن ارتـدى ثيـاب الوعـاظ            وتصدى للتعليق على ما جرى عدد غي      
وهؤالء وهؤالء لم يكونوا سوى أسرى االنفعال       . والناصحين، ومنهم من اختار دور الشتامين والجالدين      

باللحظة التاريخية فحسب، وانما انطلقوا ايضا من وجهة نظر واحدة، قدمت لما جرى قراءة اما منقوصة                
  .أو مغلوطة

الل أسبوع األحداث األخيرة ان اتتبع ما حدث من مصادر خارج دائرة فتح وحماس، هـي                لقد حاولت خ  
هـذه  . التى نبهتنى الى مدى التغليط والتحيز في نسبة كبيرة من المعلومات المتداولة في االعالم العربى              

 في  االتصاالت التى شلمت مصادر في عمان ودمشق وبيروت، وفرت لى قراءة مغايرة لالحداث األخيرة             
  :غزة اوجز معالمها فيما يلى

ان ما حدث في مخيم الشجاعية يعد استكماال لعملية الحسم التى وقعت في شـهر يونيـو مـن العـام                     • 
، وبالتالى فان من شأنه بسط سيطرة الحكومة المقالة على القطاع، ويطـوى صـفحة               )٢٠٠٧(الماضى  

في داخل المخيم تحول الى مصدر لتحريـك        ذلك ان ما سمى بالمربع األمني       . جيوب التمرد على السلطة   
  .عوامل الفلتان، كما أصبح مأوى العداد من الهاربين من وجه العدالة

يسيطر عليه ويديره جناح فتح في عائلة حلس، التى يتـوزع افرادهـا علـى               " المربع االمنى "ان ذلك   • 
 من ابناء العائلـة     ١٥٠ (مختلف الفصائل الفلسطينية، خصوصا حماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها        

 وغير هؤالء وهـؤالء فلـم تخـل         -) شهيدا سقطوا في مواجهة االحتالل     ٢٠ضمن مقاتلى حماس، غير     
  .العائلة من فرع اشتغل بالتهديد والبلطجة وفرض االتاوات على الجيران

رحب بالحسم  ابرز الفتحاويين في العائلة هو أحمد حلس، الذي اصبح قياديا في التنظيم، والذى كان قد                • 
الذي جرى في القطاع قبل اكثر من عام، ليس تعاطفا معه، ولكن النه اطاح بخصمه اللدود محمد دحالن                  

وبعد غياب األخير عن المسرح، سعى احمد حلس الى قيـادة المعارضـة             . المسؤول عن األمن الوقائى   
  . رمزا لتحدى السلطةالفتحاوية المسلحة، واصبحت المنطقة التي تقطنها اسرته في مخيم الشجاعية

األجهزة األمنية في القطاع لم تكن بعيدة عن المربع األمنى، ولكنها ظلت تتابع ما فيه، خـالل العـام                   • 
وهذه التقارير  . وهناك تقارير رصدت السالح الذى يكدس فيه واألموال التي يتلقاها         . األخير بوجه أخص  

ي غزة، وحذرت من ان استمرار ذلك الوضع قد         ارسلت الى جهات في العالم العربي معنية بما يجرى ف         
لكن احدا من الوسطاء لم يتحرك اال بعد ان وقعت الفـأس فـي              . يستدعى مواجهة اخرى يفضل تجبنها    

  .الرأس
)٢(  

حين تم تفجير سيارة على الشاطئ كانت تقل أربعة من قيادات كتائب عز الدين القسام الجناح العـسكري                  
األمر األول ان بيانا صدر عمـا سـمى بكتائـب           . الشكوك واالرتياب لحركة حماس حدث أمران أثارا      

فقد ظهر على التلفزيـون  . العودة، تبنى العملية، في الوقت الذي احتفت بها بعض قيادات فتح في رام اهللا  
سمير المشهراوي نائب دحالن في األمن الوقائي وقال انه تمنى ان يكون من بين ضحايا السيارة التي تم                  

استشهد اوالده الخمـسة    (سعيد صيام وزير الداخلية في غزة وأحمد الجعبري قائد كتائب القسام            تفجيرها  
وصرح نبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية بـان           -)يةإسرائيلوزوج ابنته في عملية     

طة في رام اهللا    وأذاع تلفزيون السل  . حدوث تلك التفجيرات سيظل أمرا طبيعيا طالما بقيت حماس في غزة          
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أناشيد الثورة وفي خلفيتها صور تفجير الشاطئ، األمر الذى جاء داالً علـى أن رام اهللا فـي الـصورة                    
  .وليست بعيدة عنها

األمر الثاني المهم ان تحريات سلطة القطاع دلت على ان المسؤولين أو المشتبهين في حـادث التفجيـر                  
وخضع األمـر لتفـاوض أدى      .  شخصا ٤٠ طلبت تسليم    احتموا بمربع حلس األمني، فوجهت اليه رسالة      

فوافق حلس على ان يسلم سبعة من       . الى حصر المطلوبين في سبعة أشخاص، بعضهم من خارج العائلة         
وحين احتدم الجدل حول الموضوع، أطلقت نيران من المربع األمني قتلت اثنـين مـن               . غير المطلوبين 

 سـاعات،   ٩وكانت تلك بداية المواجهة المسلحة، التـى اسـتمرت          جنود القوة التنفيذية التابعة للداخلية،      
  .وانتهت باقتحام المكان واقتياد المطلوبين

 شخـصا،  ١٥٠ أشخاص أربعة منهم من آل حلس، والجرحى تجاوز عدهم        ٧المعركة اسفرت عن قتل     • 
لنار عليهم، النهم   يين ا سرائيلبعضهم اصيب أثناء االشتباك، واغلبهم أصيبوا في اقدامهم بسبب إطالق اإل          

وحين اصيب احمد حلس، فان ابنا له اتصل باحد عناصر          . يةسرائيلاقتربوا أكثر من الالزم من الحدود اإل      
حركة الجهاد السعافه، وارسلت بالفعل سيارة اسعاف لنقله الى مستشفى غزة، لكنه رفـض نـداء ابنـه                  

  .يينسرائيلوفضل االحتماء باإل
ية محترمة هي عميره هاس، الحظـت       إسرائيلى مفارقة، خالصتها ان صحفية      اختم هذه النقطة بالتنبيه ال    

منذ وقت مبكر ان ثمة تحيزا في التغطية اإلعالمية لما يجرى في األرض المحتلة، يلـح دائمـا علـى                    
هآرتس " (لماذا يتجاهلون القمع ضد حماس في الضفة؟      "وكتبت مقاال بعنوان    . ما يجرى في غزة   " شيطنة"

ددت فيه قائمة طويلة من عمليات القمع واالنتهاكات اليومية التي تحدث في الـضفة،               ع -)١٩/٩/٢٠٠٧
  .والتى يتجاهلها اإلعالم ألسباب ليست بريئة بطبيعة الحال

)٣(  
إن بين يدى شهادتين مهمتين في تشخيص األزمة الثنين من الشخصيات الوطنية الفلـسطينية، النزيهـة                

األول نشرت له   . هما االستاذ بالل الحسن والدكتور سلمان أبو ستة       -ح  والمحايدة واألقرب تاريخيا الى فت    
، والثانى  "ماذا يريد الرئيس محمود عباس    " تحت عنوان    ١٣/٧/٢٠٠٨مقاال في   " الشرق األوسط "صحيفة  

البحث عن مرجعيـة واحـدة للـشعب        :  مقاال تحت عنوان   ١٢/٧اللندنية في   " الحياة"نشرت له صحيفة    
لشهادتين مستمدة من أنهما مشغولتان باحتشاد الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز قوته،           أهمية ا . الفلسطيني

  .ىسرائيللمواجهة العدو والتحدي الحقيقى المتمثل في االحتالل اإل
  :فى مقالته سجل بالل الحسن المالحظات التالية

رق إطـالق المبـادرة   إذ استغ. ان الرئيس محمود عباس طرح مبادرة للحوار الفلسطيني ثم ارتد عليها  • 
وكانت المبـادرة مختـصرة ومـوجزة، لكـن         . بضع دقائق، ولكن االرتداد عليها استغرق أياما وأسابيع       

  .االرتداد عليها تضمن اشتراطات واقتراحات اغرقتها في بحر الكلمات
 ظل شاغله الشاغل ان يـضم       ١٩٦٩إن الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ تسلم قيادة المنظمة في عام            • 

إليه كل ألوان الطيف الفلسطينى، في حين ان الرئيس أبو مازن يعد أول رئيس يرفض انـضمام النـاس                   
إليه، بل ان الشروط التي يعلنها تعبر عن رغبة عميقة في التخلص من حركة حماس، وإخراجها تمامـا                  

  .من العملية السياسية
ن نتيجته تؤدى الى حدوث انقسام حـاد        فضال عن ان ذلك مطلب يستحيل تحقيقه من الناحية العملية، فا          • 

في الساحة الفلسطينية، حيث ستتواجد منظمة التحرير ذات اللون الواحد في جانب، وحركة حمـاس ذات                
بالتالي يفتقد الشارع الفلسطيني منظمة التحرير كاطـار يـضم الجميـع،           . الشعبية األكيدة في جانب آخر    

  .طينيويفتقد صفتها كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلس
انه اذا كانت هناك رغبة جادة لتحقيق الوحدة الوطنية وضمان شرعية تمثيل الشعب الفلـسطيني مـع                 • 

احترام المتغيرات التي طرأت على وضعه الداخلي، فيتعين على الرئيس ابو مازن اال يـضع شـروطا                 
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 ال بد من تحملها     وللرئاسة مسؤوليات . مسبقة للحوار الوطنى، النه رئيس الجميع من مؤيدين ومعارضين        
  .ولو بمرارة

المسألة المحورية في مقالة الدكتور سلمان ابو ستة، هى دعوته الى تـوفير مرجعيـة واحـدة للـشعب                   
فقط منهم في األرض المحتلة، في حـين        % ٣٠الفسلطيني الذي يبلغ تعداده اآلن احد عشر مليون نسمة،          

ذلك ان نـصف    . رير المصير الفلسطيني  يعيشون خارج فلسطين، وصوتهم مغيب تماما في تق       % ٧٠ان  
ومنذ ذلك الحـين تغيـرت      . ١٩٨٨الشعب الفلسطيني ولد بعد اجتماع المجلس الوطني في الجزائر عام           

امور كثيرة في الواقع الفلسطيني، لم يكن لها اى تعبير او صدى في المجلس الوطني، الذي لم يجتمع منذ                   
تمرات الممثلة لشرائح الشعب الفلسطيني عـن المطالبـة         عشرين عاما، وطوال هذه المدة لم تتوقف المؤ       

 بين كل الفصائل الجديدة والقديمة على آليـة         ٢٠٠٥ورغم االتفاق في القاهرة عام      . بتمثيلها في المجلس  
تنفذها اللجنة التحضيرية النتخاب مجلس وطني جديد، اال ان هناك تسويفا متعمدا وعراقيل توضع أمـام                

ت ممن احتكرت القرار الفلسطيني حريصة على اال تدعى اللجنة التحضيرية، وأال            العملية، الن هناك فئا   
  .يشكل المجلس الوطني من جديد، بما يوفر مرجعية حقيقية للشعب الفلسطيني

)٤(  
ثمة بعد يغيبه كثيرون ممن يوجهون الى الفلسطينيين الوعظ والتقريع والتبكيـت، يتمثـل فـي تجاهـل                  

ذلك ان اإلنهيار في الوضع الفلـسطيني، هـو         .  يحدث في األرض المحتلة    مسؤولية الوضع العربي عما   
انعكاس النهيار النظام العربي، حتى ازعم ان خرائط العالم العربي تتوزع بدورها بين معسكرين احدهما               

 االنقسام هو االنقسام والتراشـق قـائم بـين          -)رام اهللا (والثاني مع التسوية السلمية     ) غزة(مع المقاومة   
وكما ال توجد مرجعية واحدة للفلسطينيين، كذلك لم تعد هنـاك مرجعيـة             . عسكرين بدرجة أو أخرى   الم

واحدة للعالم العربي، واذا كان البعض هناك يراهن على واشنطن دون غيرها، فعندنا ايضا من يـراهن                 
صابها الخلـل،   األفدح واألخطر ان الرؤية االستراتيجية في العالم العربي ا        . على واشنطن الى ابعد مدى    

 هـي   إسـرائيل حتى اصبحنا نسمع من بعض العواصم ان إيران هي العدو في حين يصرخ آخرون بان                
  .العدو

وقـرار  . ان العالم العربي عجز حتى اآلن عن رفع الحصار عن الفلسطينيين، وبعض دوله مشاركة فيه              
كـذلك  . ة من صدوره   ساع ٢٤ بكسر الحصار تبخر بعد      ٢٠٠٧وزراء الخارجية العرب في شهر يوليو       

وكل ما قيل في هذا الصدد كان كالمـا لـم           . فان العالم العربى فشل في اجراء مصالحة بين الفلسطينيين        
يحقق نتائج ملموسة، علما بان االتصاالت بهذا الخصوص توقفت مؤخرا وال ينتظر لها ان تستأنف قبـل                 

  .شهرين على األقل
لمقدمة الطبيعية لتصحيح الوضع الفلسطيني، الننا ال نستطيع        إن ممارسة النقد الذاتي للوضع العربي هو ا       

  .ان نضمن عافية أطراف الجسم طالما ظل القلب عليال أو معطوبا
  ١٢/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  فلتتسع صدور أخواننا في حركة فتح .٥١

  محمد صالح المسفر. د
ـ        "القدس العربي "تابعت على صحيفة     ا نـشر وينـشرمن أخبـار        الصادرة في لندن التعقيبات على كل م

وتحليالت أهل القلم والفكر عن الخالفات بين حركتي فتح وحماس وانعكاساتها علـى مـستقبل العمـل                 
الوطني الفلسطيني، معظم تلك التعقيبات كما يوحي مضمونها صادرة عن منتسبي حركة فتح أو بعـض                

مانـة القلـم وخدمـة القـضية        بعض أقالم المعقبين خرجت عن إطار أ      . المستفيدين من الحركة العريقة   
الرئيسية للشعب الفلسطيني وراح أصحاب مدرسة التيئيس يخونون من ليس في مدرستهم، ويظهر ممـا               

تعالوا نتفـق أن    .يكتبون أنهم يقرأون الكلمات الثالث األولى فقط ثم يصدرون أحكامهم كيف ما يشاؤون              
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ارتكبت أخطاء فـي حـق الكثيـر مـن          حماس فرضت إرادتها على قطاع غزة بالقوة المسلحة، وإنها          
 كتنظيم أو أفراد    "حماس"التنظيمات وكل صاحب فكر ورأي البد أن يدين كل عمل مقيت قامت به حركة               

ضد كوادر فصائل المقاومة الفلسطينية أو ضد مؤسساتها اإلعالمية والثقافية في غزة أو ضـد الـشعب                 
فـي  .  تصدر عن مقام النائب العام والسلطة القضائية       عامة وندين كل االعتقاالت السياسية واألمنية إذا لم       

المقابل تعالوا نتفق ان حركة فتح لم تكن في مستوى المسؤولية والقيادة الوطنية منـذ دخولهـا األرض                  
 لن أتحدث عن الفـساد      ١٩٩٣عام  ) سبتمبر( أيلول   ١٣ بعد اتفاقية أوسلو الموقعة في       ١٩٦٧المحتلة عام   

ي وتحقيق المصالح الخاصة الطراف من قيادات فتح تحت حماية القيـادة العليـا              واالبتزاز والفلتان األمن  
يجب أن يكون رئيساً لكـل      "الممثلة في السيد محمود عباس والتي قالت عنه الدكتورة حنان عشراوي انه             

 وعلينا ان ندين كل عمل قامت به حركة فتح أو أفـراد منهـا ال                "فلسطين وليس لحزب أو فصيل واحد     
ومطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك االعتراف بأنها ارتكبت أخطاء تصل إلى حد الجرائم             يتالءم  

 على حساب المـصالح الوطنيـة وان        إسرائيلفي حق المقاومة الفلسطينية وأمعنت في التنازالت لصالح         
يخ احمـد   ولم تثأر الغتيال الـش    .حركة فتح لم تثأر لحبس زعيمها واغتياله فيما بعد السيد ياسر عرفات           

 سـجناء   إسرائيلياسين وكثير من القيادات الفلسطينية من كل الفصائل بل بالعكس تواطأت مع اختطاف              
  .أريحا وفيه اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 الذي راح ضحيتها عدد من شهداء كوادر        ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٥بعد هذا كله تأتي مذبحة شاطىء بحر غزة في          
اس وعلى حكومة تسيير االعمال في غزة ان تبحث عن الجناة وتقدمهم للقضاء لتبت في امرهم                حركة حم 

حركة حماس بوصفها الحكومة الرسمية المؤقتة عليها ان تتصرف امام الحادثـة بـصفتها حكومـة وان          
  .ينظر الى الشهداء كمواطنين تم اغتيالهم من قبل مجهولين ال ككوادر من حركة سياسية

نى كان المفروض اخالقيا ووطنيا على جميع فصائل المقاومة المتواجدة في غزة ان تجـد فـي                 بهذا المع 
العمل الجماعي بالتعاون مع السلطة الواقعية من اجل القبض على هؤالء المجرمين وتقديمهم للعدالة لكن               

برز هؤالء  مع االسف الشديد بعض كوادر فتح في غزة تصدت لقوى االمن الباحثة عن القتلة وكان من ا                
عائلة احمد حلس والتي يشهد لها بالوطنية وتقديم قوافل الشهداء دفاعا عن الحق الفلـسطيني ورفـضهم                 
لمشروع دحالن ستان لم يعالج االمر بحكمة االمر الذي انفرط عقد االمن واحتكم الى االقتتال ممـا ادى                  

من ذوي القربى، كل الشكوك     ي خشية   سرائيلالى هروب البعض من ال حلس الى احضان جيش العدو اإل          
  .تتجه نحو رام اهللا بعد ان فشلت في كل مشاريعها السياسية من اوسلو الى انا بوليس

في غزة حدثت المشكلة لكن ما ذنب كوادر حماس ومناصريها الذين اعتقلتهم سلطة عباس ورهطه فـي                 
 والمـستغرب ان اتحـاد      الضفة الغربية علما بانهم لم يقوموا بأي عمل يخل بالنظام المفـروض هنـاك             

الجاليات والمؤسسات والفعاليات في الشتات اصدر بيانا يطالب حماس بان توقف كل المالحقات البطـال               
المقاومة في غزة، لكنهم نسوا ان يضيفوا جملة اال مالحقة العابثين باالمن كما نـسوا او تناسـوا ادانـة                    

فة الغربية وعدم التصدي لالجتياحات الـصهيونية       الجرائم التي ترتكبها سلطة رام اهللا ضد االهل في الض         
  .للمدن والقرى الفلسطينية

السؤال الباحث عن جواب لماذا ال تقبل فتح العباسية فريق فلسطيني يقـاوم وتحميـه وفريـق يفـاوض          
وتحميه كما فعل الفيتناميون ومنديال ومنظمته الوطنية وااليرلنديون وغيرهم من منظمات حركة التحرر             

؟ تقول وسائل االعالم ان احمد قريع احد مؤسسي مدرسة اوسلو االنهزامية عاد مـن واشـنطن                 الوطنية
ان "االسبوع الماضي وصائب عريقات يجرجران اذيال الخيبة بعد ان استمعا من االمريكيين الرسـميين               
دارة القضية الفلسطينية ومشروع الدولة الفلسطينية مسائل لم تعد فـي نطـاق االولويـات بالنـسبة لـال         

كالم كثير قيل للرجلين في امريكـا  . يينسرائيل وعليهم ان يتدبروا امرهم مع اإل"االمريكية على االطالق   
فماذا عساهم فاعلون؟ االستيطان يعتصر مدينة القدس المقدسة ويطوق جدار الفـصل العنـصري مـدن                
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ولو انني اعلم علـى     وقرى ومزارع الضفة الغربية والسلطة تتفاوض ولست ادري على ماذا يتفاوضون            
  .ماذا يتقاتلون

  ١٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حماس ومصر .٥٢

  هاني المصري
تزداد سوءاً أحياناً، وتقل سوءاً     ... كل مراقب للعالقة بين مصر وحماس يعرف أنها سيئة في كل األحوال           

  .أحياناً أخرى ولكنها سيئة
صر يحكمها نظام علماني عقد معاهدة سالم       ال يعدم المرء األسباب التي تؤدي وتسبب العالقة السيئة، فم         

) ف.ت.م(ويدعم هذا النظام    .  وتربطه أكثر من عالقة صداقة مع الواليات المتحدة األميركية         إسرائيلمع  
. والسلطة الفلسطينية التي تناصب حماس وسلطتها العداء، على األقل منذ الحسم العسكري وحتـى اآلن              

ع اإلخوان المسلمين في مـصر، الـذين تـربطهم عالقـات            ويحكم نظام حسني مبارك عالقة خصام م      
إستراتيجية مع حماس، فحماس خرجت من رحم اإلخوان المسلمين، ولم تبتعد عنهم وتحصل منهم علـى                
كل أشكال الدعم، وتحاول أن تشكل إمارة إسالمية تشكل نموذجاً قابالً للتعميم، وهذا ما تخـشاه مـصر،                  

ها فشل هذا النموذج حتى يضعف الحركات اإلسالمية التـي تحـاول أن   والدول العربية جمعاء، التي يهم    
  .تقيم نماذج أخرى مشابهة في البلدان العربية

ومصر هي التي تقف على الحدود مع غزة، التي تحكمها حماس، وهي التي تتحكم بمعبر رفح، الشريان                 
 برعاية رايـس    ٢٠٠٥العام  الحيوي لغزة وسلطة حماس، لكن مصر مرتبطة باتفاقية المعبر التي عقدت            

هذه االتفاقية التي جعلت معبر رفح معبراً إقليمياً دولياً يتحكم بفتحه وإغالقه            . وزيرة الخارجية األميركية  
 التي وضعت مسمار جحا في هذه االتفاقية من خالل المراقبة لكل القـادمين              إسرائيلعدة العبين أبرزهم    

، وهي التي   إسرائيلكم بحركة المراقبين الدوليين المقيمين في       والذاهبين عبر الكاميرات، ومن خالل التح     
  .تمنعهم أو تسمح لهم بالذهاب إلى المعبر، وذهابهم شرط ضروري لكي يفتح المعبر ويقوم بعمله

في هذه األيام تتجمع نذر أزمة جديدة بين مصر وحماس ويظهر ذلك من خالل منع مصر لوفد برلماني                  
من مصادر رسمية مصرية بأن الشك في مصداقية كالم حماس عن الحـوار             بعبور رفح، وتسريب أنباء     

والمصالحة بدأ يكبر خصوصاً بعد األحداث األخيرة التي تلت جريمة شاطئ غزة، والتي أدت إلى شعور                
المسؤولين المصريين بأن ما حدث زاد الشرخ بين حركتي فتح وحماس، وجعل إمكانية جسر الهوة بـين                 

ومصر تحمل حماس الجزء األكبر من المـسؤولية عمـا     . بة مما كانت عليه من قبل     مواقفهما أكثر صعو  
  .حدث

لعل هذا، إضافة إلى أسباب أخرى، ما دفع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة                   
حماس إلى مطالبة مصر بأن تقف على المسافة نفسها بين فتح وحماس، في انتقاد واضح النحياز مصر                 

ذلك أبدت حماس تحفظها على آلية األسئلة االستكشافية التي جعلتها الدعوة التي وجهتها مـصر               وك. لفتح
إن انتظـار األجوبـة مـن    : للفصائل الفلسطينية تمهيداً للحوار، فقد قال يحيى موسى، النائب عن حماس 
جديـة  ال نلحـظ    : وأضاف. مصر، طريقة روتينية فيها بيروقراطية، وال تساعد على حوار جدي سريع          

حتى اآلن ال من مصر وال من جامعة الدول العربية وال من أية دولة عربية لجهـة العمـل علـى رأب                      
  .وعزا ذلك لوجود فيتو أميركي على الحوار الفلسطيني. الصدع حتى اآلن

لكن معالم األزمة المتصاعدة والمرشحة لالنفجار بين مصر وحماس تظهر بأوضح صورة مـن خـالل                
اعدة التي توجهها حماس لمصر على خلفية عدم فتح معبر رفح، لدرجـة أن مـسيرات                االنتقادات المتص 

يترأسها قادة حماس بدأت بالتوجه إلى المعبر، بما ينذر بتكرار ما حدث سابقاً مـن اجتيـاح جمـاهيري                   
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واسع للحدود المصرية ــ الفلسطينية، وهذا يحرج القيادة المصرية كثيراً، ألنه يظهرها كـشريك فـي                
  .ارالحص

وفي المقابل تقوم السلطات المصرية بإصدار إنذارات ال تحتمل أية تفسيرات بأنها جادة بمنع أي اجتياح                
جديد للحدود، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يقدم على ذلك، ولتأكيد جديتها قامت بإرسال تعزيزات                 

  .غير معهودة من أفراد األمن وحفظ النظام
زمة من جديد بين مصر وحماس؛ ألنها ستنعكس على الشعب الفلسطيني           ليس من مصلحة أحد انفجار األ     

كله وعلى قضيته، وستنعكس بقوة على شعبنا في قطاع غزة؛ لذلك يجب اإلسراع بوقف التدهور وإعطاء                
األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، ألن التركيز فقط على المسارات األخرى مثل التهدئة ثم تثبيتها               

عها، ورفع الحصار وفتح الحدود والمعابر، وعلى صفقة تبادل األسرى، وتأجيل مـسار الحـوار               وتوسي
 إسرائيل؛ ألن كل هذه المسارات تتحكم بها أو هي طرف رئيسي فيها، و            إسرائيلوالوحدة يضع الفيتو بيد     

مة وعملـت   ليس من مصلحتها على اإلطالق المساعدة على إنهاء االنقسام، فاالنقسام أعطاها مزايا ضخ            
  .وستعمل على استمرار االنقسام وتعميقه حتى تواصل االستفادة من هذه المزايا

فالوحدة رغم صـعوبتها البالغـة      . ال بديل عن الوحدة، رغم كل ما تبدو عليه من أنها هدف بعيد المنال             
  .!!أقصر وأهون الطرق للخالص الوطني الفلسطيني

  ١٢/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  عودة إلى التفاهم االستراتيجي؟: سعّمان وحما .٥٣

  ناهض حتر
بين مدير االستخبارات األردنية ،الفريـق محمـد الـذهبي،          » اللقاء الدافئ «الخبر القصير المتسرب عن     

والقيادي الحمساوي محمد نزال، هو على األرجح مجرد إشارة لوالدة سياق جديد للعالقة بين الطـرفين،                
تباعد والعداء بعد عقد من التفاهم االستراتيجي الذي جمع بين الطرفين            إلى ال  ٢٠٠٠تلك التي انتهت سنة     

كان الملك حسين، الذي عانى طويالً مـن األسـاليب الملتويـة والغامـضة للـسياسات                . في التسعينيات 
الفتحاوية، وما كان يعتقد أنه انعدام صدقية قياداتها، قد وجد في الحمساويين المنبثقين من حزب أردنـي                 

  .شريكاً موثوقاً غربي النهر) ان المسلميناإلخو(
وما يزال رئيس المكتـب الـسياسي خالـد    . كان عقد التسعينيات فترة ذهبية للحركة اإلسالمية في عمان        

ية فـي   إسـرائيل مشعل يتذكر الرعاية األبوية التي أحاطه بها الملك حسين بعد تعرضه لمحاولة اغتيـال               
 بإلغاء معاهدة السالم مع تل أبيب إذا لم ترسل األخيـرة العـالج     لقد هدد الملك حينها   . ١٩٩٧عمان عام   

وقد حدثني أطباء أردنيون أنهم اسـتطاعوا       . ي مشعل سرائيلالمالئم للسم السري الذي حقن به الموساد اإل       
يين وحريـصاً علـى     سرائيلولكن الملك كان غاضباً من اإل     . تشخيص السم والبدء بمعالجة المصاب فعالً     

، بينما يـرى    »الوطن البديل «رأى فيه زعيماً فلسطينياً موثوقاً من المملكة المهجوسة بمشروع          حياة رجل   
  .الكثير من األردنيين أن هذا المشروع يمكن إفشاله فقط في حالة وجود شريك فلسطيني موثوق فعالً

ة في عهد الملك عبد اهللا الثاني، وتحت تأثير ضغوط واشنطن ووعودها بحـل قريـب ممكـن للقـضي                  
الفلسطينية، وكذلك تحت ضغط الليبراليين الجدد للتعامل مع السلطة الفلسطينية كشريك، قطعـت عمـان               

فمن زاوية الواقعيـة    . وقد ظهر مبكراً أن ذلك كان خطًأ استراتيجياً       . »حماس«عالقاتها االستراتيجية مع    
هـا تمثّـل أغلبيـة الـشعب     ، في انتخابات نزيهة، بأنّ»حماس« ـ أثبتت  ١: السياسية، يمكن إيراد اآلتي

ـ ثم برهنت على أنها القـوة  ٣ ـ ثم أثبتت أنها منظمة متماسكة ومنضبطة سياسياً وأمنياً،  ٢الفلسطيني، 
العسكرية األقوى ميدانياً، وقد حسمت مسألة السلطة في غزة، وال شيء يمنعها من حسم تلك المسألة في                 

 ـ ثم إنّها  ٥بين أن الحركة أكثر كفاءة في اإلدارة،  ـ وكحكومة، ت ٤ي، سرائيلالضفة سوى االحتالل اإل
ممكنة، » دولة«أظهرت، وللمرة األولى على المستوى الفلسطيني، القدرة على االلتزام بتعهداتها بوصفها            
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 ـ علـى أن ذلـك    ٦، إسرائيلوهذا ما نالحظه في صرامتها الحازمة بالنسبة إلى تنفيذ اتفاق التهدئة مع 
ي عن التعامل بالوسائل العسكرية مع منظمة لهـا قـدرات           سرائيلنتاج حقيقة العجز اإل   االتفاق نفسه كان    

 ـ وهذا العجز يأتي في ظل تغير ملموس في موازين القوى بـين تحـالف سـوريا     ٧عسكرية جدية، 
ية أمـام المقاومـة   سرائيل من جهة أخرى، بعد الهزيمة اإلإسرائيلمن جهة، وبين  » حماس«وحزب اهللا و  

تبخّرت لمصلحة العودة مرة أخرى » حل الدولتين« ـ واخيراً، فإن وعود  ٨، ٢٠٠٦ية في صيف اللبنان
  .»الخيار األردني«إلى مناقشة 

فليس لدى هذه القـوة الفلـسطينية   . »حماس«من الناحية السياسية، لألردن مصلحة حيوية في التفاهم مع       
. ية التي تقف خلف مشروع الوطن البـديل       يلسرائالرئيسية، باألساس، صالت مع األوساط األميركية واإل      

وهـو مـا    . ما تزال قوة وطنية صاعدة متمسكة بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة           » حماس«و
الذي يؤرق عمان فعـالً، ويخلـق   » الخيار األردني «األمل األقوى في إفشال     » الخيار الحمساوي «يجعل  

 األردن، يشارك فيه الملك عبد اهللا الثاني الذي يعبر في لقاءاتـه             مزاجاً عاماً معادياً للواليات المتحدة في     
  .الضيقة مع سياسيين أردنيين عن غضبه من واشنطن وتل أبيب المخادعتين

الفراغ السياسي في   «يالحظ المعلّق األردني المعروف فهد الخيطان أن االستخبارات األردنية تمأل حالياً            
 بين الليبراليين الجـدد وخيـاراتهم االقتـصادية والـسياسية، وبـين      ، التي تشهد صراعاً محتدماً  »البالد

وهذه حقيقة يلمسها المراقب منذ نحو شهرين، مـا يؤكـد أن اللقـاء بـين مـدير                  . المعارضة الوطنية 
ليس أمنياً، وإنما هو سياسي بامتياز، وخصوصاً أن الملف الفلسطيني جرى نقله            » حماس«االستخبارات و 

  .ستخباراتكلياً إلى جهاز اال
  :ولعله من المفيد، بل من الضروري أن أعيد، هنا، التذكير بما قاله لي مشعل في الربيع الفائت

  :حماس هي الشريك الفلسطيني المؤهل سياسياً للعالقة االستراتيجية مع عمان وذلك لألسباب اآلتية«
١ ها» حماس«ـ إننشأت من قلب الدولة األردنية ولم تنشأ ضد.  
واألردن ـــــ ولن يكون ـــــ صدام أمني أو سياسي، وال تراث من            » حماس«ين   ليس ب  -٢

ايماناً مطلقاً بالشرعية التاريخية للكيان األردني وتـرفض المـساس بـه،            » حماس« تؤمن   ٣-. التعادي
الحقـوق  «وتدين تيارات   » الوطن البديل «وتنطلق من قناعة راسخة بأن األردن لألردنيين، وهي ترفض          

، فحقوق الفلسطينيين، أينما كانوا وتحت أي وضع كانوا، هي في فلسطين، وفقط في فلسطين،               »صةالمنقو
هو تيار متأمرك في صفوف النخبة األردنيـة، ينـادي بـالتوطين النهـائي              » الحقوق المنقوصة «وتيار  

  .الفلسطينية» الطائفة«األردنية و» الطائفة«والمحاصصة بين 
أهـداف  «ال نتحدث، فقط، عن . ام بأي عمل يسيء إلى األمن األردنيلم ولن تفكر بالقي» حماس« ـ  ٤

هي خارج أي تصور عدائي بالنسبة لنا، فهذا ال عالقة له بمشاعرنا ومبادئنا وسياساتنا، ولكننـا                » أردنية
  .ية في األردنإسرائيلنتحدث، أيضاً، عن أي أهداف اميركية أو حتى 

ـ      هو فوق كل االعتبارات في عالقتنا مـع الـشقيق األقـرب             »حماس«األمن الوطني األردني بالنسبة ل
واألحب، ونحن نتحلى بالمسؤولية الكاملة إزاء أمن األردن وشعبه، ورفضنا ونرفض وسـنرفض كـل               

 ـ كـذلك ،   ٥. المحاوالت الالمسؤولة لنقل الصراعات الفلسطينية ـــــ الفلسطينية إلى شرق النهر
وهي تتطلب أن يتحول العرب والمـسلمون       . تنا هي فوق المحاور   فقضي. لسنا جزءاً من محور ضد آخر     

  .إسرائيلكلهم إلى محور واحد في مواجهة 
، لكنها انتهـت  »اإلخوان المسلمين«بدأت ـــــ وهي تعتز بذلك ـــــ في قلب » حماس« ـ  ٦

  .إلى كونها حركة فلسطينية مستقلة، وتنظيماً سياسياً
وهـي ال تريـد التـأثير       . األردنيين بروابط عقائدية ووجدانية فقط    ترتبط باإلخوان المسلمين    » حماس«و

ونحن غير مسؤولين، يقول مشعل ـــــ عن السجال الـداخلي أو           . عليهم أو السيطرة على تنظيمهم    
  .الجماهيري، أو المخاوف المقابلة» حماس«عن محاوالت اإلفادة من وهج 
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ـ ٧ ير وارد إطالقاً، وهذا موقـف اسـتراتيجي   في األردن غ» حماس« ـ بناء تنظيم فلسطيني خاص ب
فالفلسطينيون في األردن يتمتعون بالجنسية األردنية، وهم جـزء مـن الـشعب األردنـي،               . بالنسبة لنا 

نحن نعتقد بأن إقدام أي منظمة فلسطينية على بناء تنظيم          . وسيظلون كذلك حتى العودة إلى أرض الوطن      
لن نشارك أبداً   .  الوطنية األردنية، ونحن لن نقدم عليها حتماً       فلسطيني في األردن هو جريمة بحق الوحدة      

في تفسيخ وحدة النسيج االجتماعي والسياسي األردني، بل نحن حريصون ونناضل من أجل ردم الهـوة                
  .وتأكيد وحدة الشعب األردني وسيادته غير القابلة للتجزئة

. »التوطين«والسيادة األردنية ال تعني أننا نقبل       غير أن احترامنا الكامل لمواطنية الفلسطينيين في األردن         
نحن نرفض التوطين والتعويض، ونؤكد على حق وممارسة العودة لكل الالجئين والنازحين، ونعتبـرهم              

وألنهم في األردن أيضاً مواطنون، فنحن نحافظ على وحدة الـشعب           . ضيوفاً في البلدان التي يقيمون فيها     
هذا هـو فهمنـا للمـسألة،       . ى بناء تنظيم يخرق هذه الوحدة وتلك السيادة       األردني وسيادته وال نسعى إل    

  .»الحقوق المنقوصة والتوطين والوطن البديل«وانطالقاً من هذا الفهم فنحن ندين دعاة 
ونـرى  . نحن واألردن اآلن في الخندق نفسه     «: منظوراً متكامالً إزاء العالقات مع عمان     » حماس«تملك  

وقد كـان   . ٢٠٠٧هكذا ختم خالد مشعل حديثه لي في دمشق ربيع          . »نسق المواجهة أنه آن اآلوان لكي ن    
كانت ما تزال تسيطر على أفق التفكيـر        » حّل الدولتين «الظرف ناضجاً لتلقّي هذه الرسالة، إال أن أوهام         

  .السياسي في عمان
  ١٢/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  :كاريكاتير .٥٤
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