
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  في المرحلة الحالية" لحل سياسي"سالم فياض ال يرى أي آفاق 
   على تصفية المقاومةانتتفق" إسرائيل"السلطة و": األخبار"

  كون هناك مزيد من اللقاءات بين حماس واألردنسي" : الشرق األوسط"أبو مرزوق لـ 
   من اإلسرائيليين يستبعدون سالما مع الفلسطينيين62: % استطالع

  مياه الشرب في قطاع غزة ملوثة بالنيترات: دراسة ألمانية
   منية جديدة إلى رفح خشية تفجير الجدار الحدوديمصر تدفع بتعزيزات أ

الفلسطينية ترفض الرئاسة
أولمرت حول تصريحات 

 واألخير ..ن والقدسالالجئي
  هاينفي

 4ص ... 

1170 15/8/2008الجمعة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                   1170:         العدد                  15/8/2008الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 5  في المرحلة الحالية" لحل سياسي"سالم فياض ال يرى أي آفاق .2
 5  جديد عديم المفعول الشهر المقبل  لفرض إعالن مبادئ إسرائيليةمحاوالت: عبد ربه.3
 5  الخيار الفلسطيني مازال حل الدولتين: "االتحاد"عريقات لـ .4
 6   على تصفية المقاومةانتتفق" إسرائيل"السلطة و": األخبار".5
 6  نواب من حماس يؤكدون رفضهم لالعتقاالت السياسية في الضفة وغزة.6
 7  نائب عن كتلة حماس البرلمانية يتهم أمن السلطة بإغالق مؤسسات أهلية في الضفة.7
 7   أيام لتسليم نفسيهما بتهمة االختالس10المحكمة العسكرية في غزة تُمهل أبو شباك ومنهل .8
 7   ألف قضية متراكمة في المحاكم65أكثر من : وزير العدل في رام اهللا.9
 8  قضية تهريب الهواتف الخلوية في سيارة فتوح تعود للساحة االعالمية الفلسطينية.10
    

    :المقاومة
 8  واألردنسيكون هناك مزيد من اللقاءات بين حماس " : الشرق األوسط"أبو مرزوق لـ  .11
 8     حصار غزة  تطالب القمة المصريةـ السعودية العمل على إنجاح الحوار وفكحماس .12
 9عرض أولمرت يشكل التفاف على حق العودة ودليالً على فشل المفاوضات: فصائل فلسطينة .13
 9  مي يضع ثالثة شروط لمصالحة عباسالقدو .14
10 صالحة والحوارتتبنى الم" فتح"اللجنة التحضرية للمؤتمر السادس لـ":سما"لـ مصادر .15
10  على اغالق ملف االعتقال السياسي" حماس"و" جبهة اليسار"اتفاق بين  .16
11   الجهاد تؤكد على ضرورة توفير مناخ إيجابي النطالق الحوار الفلسطيني .17
11  تحذّران من مخططات تهويد القدس" الجهاد"و" حماس" .18
11  اشتباكات بين أمن سجن أريحا ومحتجزين من كتائب األقصى .19
12  اعتقال أحد عناصر كتائب األقصى في نابلس بذريعة خرق اتفاق العفو .20
12  ضغوط من المقاومين على السياسيين إلنهاء التهدئة: " القطريةالعرب" .21
12   دئة خروقات لالحتالل في األسبوع الثامن للته10سرايا القدس ترصد  .22
12  كيلومترا25ً" 4ناصر"لجان المقاومة الشعبية تكشف صاروخ : غزة .23
    

    :اإلسرائيليالكيان 
12   سنوات10 ألف الجئ فلسطيني السرائيل خالل 20لفني ترفض عودة  .24
13  "أنابوليس"وحدة استيطانية منذ 1761اقصات لـ تنشر من"إسرائيل" .25
13   من اإلسرائيليين يستبعدون سالما مع الفلسطينيين62: % استطالع .26
13  انتقادات لباراك داخل حزبه بعد تهجمه على ليفني .27
14  نوي المثول أمام المحكمة في نهاية الشهر الجاريالنسكي ال يتا .28
    

    :األرض، الشعب
14  الموانع الدينية وليس السياسية تؤجل اقتحام األقصى: خبير استيطان .29
14  ة وسط تحذيرات من تهويد المدين وسط مدينة الخليلفياالحتالل يصادر أراض  .30
14  مصور رويترز لقتلة "إسرائيل"مركزان حقوقيان يرفضان تبرئة  .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                   1170:         العدد                  15/8/2008الجمعة : التاريخ

15  جمعية واعد لألسرى ترفض معايير االحتالل في تقسيم األسرى .32
15  اإلسرائيليةمعتقالت  الفلسطينيين في اللألسرىندوة حول التجربة الديمقراطية  .33
15  احتجاجاً على جدار الفصل العنصرينعلين مواجهات  جريحاً في 15 .34
15   غزة ويتوغـل جنوب قطـاع في الضفة من الفلسطينييناالحتالل يعتقل عدداً .35
16   توغالً في الضفة خالل أسبوع مصحوبة باعتقاالت26ل نفذت قوات االحتال: تقرير .36
16  دراسي بال زي مدرسيال هم عام سيبدؤونطالب غزة: تحقيق .37
16   لتعريف العالم بفلسطينجمهورية فلسطين اإللكترونيةتأسيس  .38
   

   :بيئة
17  مياه الشرب في قطاع غزة ملوثة بالنيترات: دراسة ألمانية .39
   

   : األردن
17   للقاء أبنائهم" إسرائيل"الخارجية األردنية تنظم زيارة ألهالي معتقلين في  .40
17      "سرائيلإ"األردن يطلق األربعاء المقبل األسرى العائدين من  .41
   

   :لبنان
17  القمة اللبنانية السورية تؤكد على ضرورة تحقيق السالم العادل والشامل .42
17   من موقوفي أحداث نهر البارد15إخالء سبيل  .43
18    اغتيال أي من قادة حزبهمن محاولة  "إسرائيل"نصر اهللا يحذر  .44
18 مسؤول الجماعة اإلسالمية في صيدا يدعو الى إنهاء الحالة الشاذة في مخيم عين الحلوة .45
   

   :عربي، إسالمي
18 إرسال قوات إلى غزة فكرة أمريكية: القاهرة .46
18   مصر تدفع بتعزيزات أمنية جديدة إلى رفح خشية تفجير الجدار الحدودي .47
19    مصر عازمة على التوصل الى اتفاق حول شاليط بحلول تشرين الثاني .48
19  عباس يريد إضعاف حماس وليس الحوار معها: إعالمي مصري .49
19  تهديداً لقناة السويس الخط البري اإلسرائيلي بين أشدود وإيالت يمثل: تقرير مصري .50
19     نواب بإيران يدعون لعقاب مسؤول وصف اإلسرائيليين باألصدقاء .51
   

   :دولي
20  ى ويطالب بإزالة كل الحواجز والمستوطنات يؤكد اهتمامه بقضية األسرنائب روماني .52
20  سنوات  شافيز يلتقي وفداً يهودياً عالميا10ًألول مرة منذ  .53
   

    :مختارات
20   ألف دوالر متوسط الدخل الفردي في أبو ظبي63: تقرير .54
    

    :حوارات ومقاالت
21  صالح النعامي... !مرامي فياض من تسويق الحكومة االنتقالية .55



  

  

 
 

  

            4 ص                                   1170:         العدد                  15/8/2008الجمعة : التاريخ

23  نواف الزرو...  واالنسحاب االسرائيلي من غزة"فك االرتباط"ثالث سنوات على  .56
27  سعد حتر..  في لعبة اإلقليمتنويع الخيارات في مواجهة أوراق مخفية.. التواصل مع حماس .57
28  علي بدوان... مؤتمر فتح السادس يعقد أو ال يعقد .58
    

 31  :كاريكاتير
***  

  
  ها ينفيواألخير ..أولمرت حول الالجئين والقدستصريحات الفلسطينية ترفض  الرئاسة .1

ان :  ”وكـاالت “و آمال شحادة،    عن مراسلتها القدس المحتلة    من   15/8/2008 الخليج اإلماراتية    أوردت
إيهود أولمرت بـشأن    ” اإلسرائيلي“الرئاسة الفلسطينية، رفضت أمس، تصريحات مكتب رئيس الوزراء         

العبرية ” هآرتس“رفض عودة أي الجئ فلسطيني إلى ديارهم، في إطار نفي المكتب لتقرير في صحيفة               
كما نفت السلطة تسلمها مسودة وثيقـة  .  ألف الجئ خالل عشر سنوات20اقترح عودة قالت إن أولمرت    

توافـق  ” اتفـاق رف  “من اولمرت، حول هذا الموضوع محمود عباس، ان يشمل اتفاق المبادئ ما سماه              
 . الف الجئ تحت مسمى لم شمل عائالت20على عودة ” اسرائيل“بموجبه 

إن تصريحات مكتب أولمـرت     “ ردينة في تصريح صحافي مكتوب       وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو     
بخصوص الالجئين ال يمكن قبولها على اإلطالق بما فيها التصريحات السابقة عن القـدس أو مـساحة                 

أن هذه التسريبات جزء من مناورة وتضليل للرأي العام العالمي وتمهد           “وأضاف  . ”األراضي الفلسطينية 
  .”سؤولية أي إخفاقات في عملية السالملتحميل الجانب الفلسطيني م

بعـد ولـم يـتم      ” إسرائيل“وأكد أبو ردينة أنه لم يتم إغالق أي ملف من ملفات المفاوضات النهائية مع               
أن القدس خط احمر وإقامة الدولـة الفلـسطينية         “وشدد على   . التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص      

 وحل عادل لقضية الالجئين هو الحل الذي تقبلـه          1967 يونيو لعام /على كامل حدود الرابع من حزيران     
وأوضح أنه لن يتم عرض أي اتفاق على االستفتاء الـشعبي الفلـسطيني ال يـشمل                . ”القيادة الفلسطينية 

أن أي فشل في المفاوضـات يتحمـل        “وأكد  . الموقف الفلسطيني والعربي ووفق مرجعيات عملية السالم      
 .”الكاملمسؤوليته ب” اإلسرائيلي“الجانب 
صائب عريقات، .  دهقال ما :عبد الرؤوف أرناؤوط  عن مراسلها 15/8/2008 األيام الفلسطينية ونقلت

 أن عرض أولـمرت حصر حل  حول":األيام"رئيس دائرة شؤون الـمفاوضات في منظمة التحرير، لـ 
ساس من أ ال أنه  سنوات10 ألف الجئ في إطار لـم الشمل على مدى 20قضية الالجئين بإعادة 

الصحة على االطالق لهذه االنباء، وهي تدخل في اطار لعبة توجيه اللوم والـمشاكل الداخلية 
الرئيس عباس طلب ويصر على وجوب ان يكون الحل لقضية الالجئين ": وأضاف. اإلسرائيلية

ضية الفلسطينيين هو في اطار ما نصت عليه مبادرة السالم العربية وهو حل عادل ومتفق عليه لق
 ."194الالجئين الفلسطينيين استناداً للقرار 

رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، نفى ان : تل أبيب من 15/8/2008 الشرق األوسط وذكرت
لم شمل وليس حق ( ألف الجئ فلسطيني 20، أمس، حول استعداده الستيعاب "هآرتس"ما نشرته صحيفة 

ية الدائمة للصراع االسرائيلي الفلسطيني وبضمنها قضية في تخوم اسرائيل في اطار التسو) عودة
وجاء في بيان رسمي صادر عن ديوان رئيس الوزراء، أمس، ان أولمرت لم يتقدم باقتراح  .الالجئين

كهذا الى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وما كان ممكنا أن يتقدم بعرض كهذا، كونه يعارض مبدئيا 
يل ويرى ان تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين تتم فقط في اطار تخوم حق عودة الالجئين الى اسرائ

وأضاف ان موقف االدارة األميركية أيضا واضح في هذه القضية ويساند الموقف . الدولة الفلسطينية
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االسرائيلي، كما تجلى األمر في رسالة الرئيس جورج بوش الى رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، 
 . أوضح ان تسوية قضية الالجئين تتم في اطار الدولة الفلسطينية، حيث2004سنة 

  
   في المرحلة الحالية"لحل سياسي" ال يرى أي آفاق فياضسالم  .2

نقلت شخصيات سياسية أردنية عن رئيس الوزراء الفلسطيني سـالم فيـاض   : "القدس العربي"عمان ـ  
قامة دولة مستقلة في هـذه المرحلـة مـن          قوله بعدم وجود اي آفاق لحل سياسي يمكن الفلسطينيين من إ          

تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي مرجحا مرور العام الحالي ومنتصف العام المقبل بدون بوادر حقيقيـة          
  . لتنشيط المفاوضات او تفعيل آليات لحل سياسي

خيـرة  ورغم ان فياض من أقل المسؤولين الفلسطينيين حديثا خصوصا في عمان إال انه وفي زيارته األ               
كشف عن بعض تصوراته المتشائمة لحقيقة األوضاع على األرض مشيرا الى ان إسرائيل تبدو مرتاحة               
للتخلص من قطاع غزة وتركه بين يدي حركة حماس إلنها مستفيدة في كل األحوال على أسـاس انهـا                   

دنيـة  وأبلغت شخصيات سياسية أر . تتخلص من القطاع المزعج ومن حركة حماس ايضا في نفس الوقت          
 بانها إستمعت لتشخيصات متشائمة جدا من سالم فياض خالفا لعادته األمر الذي يوضح              "القدس العربي "

خلو القنوات األمريكية من اي جديد على صعيد عملية اإلتصال السياسي والسالم ونقل عن فياض قولـه                 
ية ملمحـا إلن إسـرائيل      بوضوح أنه شخصيا ال يرى وال يلمس آفاقا حقيقية لحل سياسي في الفترة الحال             

مشغولة بقضاياها الداخلية وبملفي لبنان وإيران وال ترى انها مستعدة لتقديم أي تنـازل مـن أي نـوع                   
  .للطرف الفلسطيني، األمر الذي يزيد من تعقيدات األمور حسب تعبير الرئيس فياض

  15/8/2008القدس العربي 
  

 يد عديم المفعول الشهر المقبلجد  لفرض إعالن مبادئ إسرائيليةمحاوالت: عبد ربه .3
ياسر عبد ربه، أمين سر أن :  من لندنعلي الصالح عن مراسلها 15/8/2008 الشرق األوسط ذكرت

 مما سماه تسريبات اسرائيلية حول نسب االنسحاب من الضفة  حذراللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،
الشرق "و في الطاقم التفاوضي لـ وقال عبد ربه وهو ايضا عض. الغربية وقضية عودة الالجئين

إلقناع الواليات المتحدة بإصدار إعالن مبادئ جديد عديم المفعول يوحي  هذه محاولة اسرائيلية": "االوسط
وحسب المفاوض الفلسطيني، فان ثمة تفكيرا أن يصدر االميركيون  ."..بوجود تقدم في العملية السلمية

االسرائيلي، خالل جلسات الجمعية العامة لألمم المتحدة المقررة هذا االعالن باسم الطرفين الفلسطيني و
فاذا قبلنا بها نكون قد خفضنا .. باختصار، هذه الطروحات هي فخ"واستطرد  .المقبل) ايلول(في سبتمبر 

 "واذا رفضناها سيحملوننا مسألة فشل المفاوضات. سقف المطالب الفلسطينية
ن ياالسرائيلي" بأنقال أن عبد ربه : محمد يونس عن مراسلها رام اهللامن  15/8/2008الحياة وأضافت 

نعدكم بدولة : يقولون. يريدون التوصل الى وثيقة تهبط بالحقوق الفلسطينية من دون حتى ان يطبقوها
 الف الجئ، وسنرى كيف نضع االماكن 40 او 30 او 20 في المئة من مساحة الضفة، وبـ93على 

المشروع االسرائيلي اوسع ": واضاف. " اسرائيلية– مشتركة، اسالمية المقدسة في القدس تحت سيطرة
من هذا، فالعرض ال يتضمن اللطرون والقدس الكبرى، ويطلبون فوق ذلك ابقاء غور االردن منطقة 

وقال عبد ربه ان  .")تحت سيطرتهم( في المئة من الضفة 40 الى 30امنية، عندها سننتهي بما بين 
   ".ون عن نسب مئوية، لكنهم ال يعرضون خرائط حتى ال تنكشف خططهميتحدث"االسرائيليين 

  
    الخيار الفلسطيني مازال حل الدولتين: "االتحاد" لـ عريقات .4

 أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية : وكاالت،عبدالرحيم حسين -رام اهللا
الفلسطيني، مازال إقامة دولة فلسطينية مستقلة  أن خيار السلطة الفلسطينية والشعب صائب عريقات
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، نافياً بشدة دعوة رئيس الوفد الفلسطيني "دولة ثنائية القومية"عاصمتها القدس الشرقية وليس إقامة 
، وفق رؤية الرئيس "حل الدولتين" عرقلة "إسرائيل"المفاوض أحمد قريع إلى الخيار الثاني إذا واصلت 

  . األميركي جورج بوش
 في رام اهللا إن كانت المنظمة والسلطة قد اعتمدتا خيار "االتحاد"عريقات خالل مقابلة أجرتها معه وسئل 

لقد كانت تصريحات ""وأضاف . "على اإلطالق ال، وال أستطيع قول ذلك""، فأجاب "دولة ثنائية القومية"
ية المبنية على التوسع  في سياستها الحال"إسرائيل"قريع صريحة وواضحة ومحددة، حيث أكد أن استمرار 

االستيطاني وبناء الجدار وتشديد الحصار ومصادرة األراضي يدمر خيار الدولتين ولم يكن يدعو إلى 
 .""خيار الدولة ثنائية القومية بقدر ما كان يحذر من أن سياسة إسرائيل تقود إلى تدمير خيار الدولتين

 عن المفاوضات والبحث عن خيارات أخرى،  السلطة الفلسطينية بالكف""حماس""وعن مطالبة حركة 
أن المفاوضات ليست هدفاً أو هواية ""، أجاب عريقات "اسرائيل"خاصة بعد الفشل في إبرام اتفاق مع 

بقدر ما هي انعكاس لحاجة ومصلحة، فعندما يكون الشعب الفلسطيني تحت االحتالل تكون هي الطريق 
لطالما أكدت السلطة الفلسطينية ""وأضاف . ""ارات األخرىاألمثل الستعادة الحقوق في ضوء تراجع الخي

أن عجزها عن ابرام اتفاق مع اسرائيل إلنهاء االحتالل إنما يعود لقناعة راسخة لدينا بأن السالم ال يكون 
  . "بأي ثمن

  15/8/2008االتحاد اإلماراتية 
  

   على تصفية المقاومةان تتفق"إسرائيل" والسلطة": األخبار" .5
 أمس، عن أن السلطة الفلسطينية "األخبار"كشف مصدر أمني فلسطيني مطلع، لـ:  ـ أحمد شاكر رام اهللا

وإسرائيل اتفقتا قبل نحو شهر على التعاون رسمياً لوقف أي نشاط لفصائل المقاومة من الضفة الغربيـة                 
هللا  وكوادرهما وعناصر أخرى يـدعمها حـزب ا        "حماس" و "الجهاد اإلسالمي "ومالحقة عناصر حركتي    

  .اللبناني
االتفاق هو األول منذ عودة اللقـاءات األمنيـة بـين           "وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، إن         

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قبل نحو عام، عقب أحداث قطاع غزة والحسم العسكري الـذي نفذتـه                
ا حدا أجهزة األمن إلى االتفاق      هناك خطورة على كيان السلطة الفلسطينية، م      "وبرر االتفاق بأن    . "حماس

مع نظيرتها اإلسرائيلية على تقليل حضورها في مدن الضفة الغربية في مقابل تعهد هذه األجهزة حفـظ                 
  ."األمن وإحباط أي هجوم محتمل على إسرائيل ومالحقة العناصر المشتبه بتعاونها مع المقاومين

سجون السلطة، وخاصة في سجون مـدن رام        عشرات المعتقلين يقبعون في     "وأوضح المصدر نفسه أن     
 عنصر من حركـة حمـاس،       100 عنصراً من حركة الجهاد اإلسالمي و      150اهللا ونابلس وجنين، وهم     

سـرايا  "واعتقل أول من أمس ثالثة من عناصـر          ." عنصراً موالين لحزب اهللا، وهم من المقاومين       60و
  . أمني فلسطيني ـ إسرائيلي، التابعة للجهاد اإلسالمي في جنين، عقب اجتماع"القدس

  15/8/2008األخبار 
  

  نواب من حماس يؤكدون رفضهم لالعتقاالت السياسية في الضفة وغزة .6
انتقدت لجنة برلمانية فلسطينية أعضاؤها ينتمون لحركة حماس أمـس الخمـيس            :  أشرف الهور  -غزة  

عة لسيطرة فتح، وكذلك األجهـزة      االعتقاالت السياسية التي تنفذها أجهزة األمن في الضفة الغربية الخاض         
رفـض  "وأكد النائب إسماعيل األشقر رئيس اللجنـة علـى          . األمنية في غزة الخاضعة لسيطرة حماس     

يتابع بقلـق كافـة     "وقال أن المجلس    . "المجلس التشريعي لمبدأ االعتقال السياسي، مهما كانت المبررات       
 الضفة الغربية على مـدار العـام الماضـي ضـد            االعتقاالت السياسية التي تنفذها األجهزة األمنية في      

وألقى باللوم على الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس لردهـا           . "المواطنين بسبب انتمائهم السياسي   
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بعض قيادات حركة فتح للضغط علـى       "على حمالت االعتقاالت في الضفة بتنفيذ حمالت مشابهة طالت          
وكان األشـقر يتحـدث خـالل      . "ح عشرات المعتقلين السياسيين   األجهزة األمنية في الضفة إلطالق سرا     

زيارة أعضاء من لجنته لمقر جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة حماس المقالة هو وعدد آخر من نواب                 
حماس حيث زار عددا من المعتقلين السياسيين من حركة فتح على رأسهم كل من محمد القدوة محـافظ                  

وهذه هي المـرة الثانيـة      . ان يونس وعدد من مسؤولي فتح في مدن القطاع        غزة وأسامة الفرا محافظ خ    
  .التي يعارض فيها نواب من حركة حماس االعتقاالت التي نفذتها أجهزة أمن حماس األمنية في غزة

 15/8/2008القدس العربي 
  

  نائب عن كتلة حماس البرلمانية يتهم أمن السلطة بإغالق مؤسسات أهلية في الضفة .7
اتهم النائب عن كتلة حماس البرلمانية باسم الزعارير األجهزة األمنيـة التابعـة لـرئيس     : المحتلةالقدس  

. السلطة محمود عباس في الضفة الغربية بإغالق المؤسسات األهلية ومنع ممارسة الحيـاة الديمقراطيـة              
لديمقراطيـة داخـل    إن ما تقوم به األجهزة األمنية من منع لممارسـة الحيـاة ا            : "وقال النائب الزعارير  

الفلسطيني األهلية مثل مستشفى األهلي والجمعيات الخيرية وغيرهـا بـاإلجراء غيـر            مؤسسات الشعب   
ولمؤسسات المجتمع   القانوني لتعديه على الحريات العامة ومخالفته للقانون األساسي الذي يحفظ للمواطن             

 وناشد الزعـارير فـي بيـان         ".داخلها ة  المدني ممارسة حقها الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيه       
بحماية الحريات وضمان حريـة      وصلنا نسخة عنه الرئيس عباس ونواب فتح وكل المؤسسات التي تعنى            

الصادر بحق تلك المؤسسات، وتساءل الزعارير عن        الرأي والتعبير التدخل من أجل إلغاء القرار السلبي         
إجراءات من شأنها تعزيـز الدكتاتوريـة        تخاذه مثل هكذا    المصلحة أو المنفعة التي ستعود ألي طرف ال       

  .وإضعاف الديمقراطية
  15/8/2008الشرق القطرية 

  
  أيام لتسليم نفسيهما بتهمة االختالس10غزة تُمهل أبو شباك ومنهل  المحكمة العسكرية في .8

حكومة المقالة، أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري بال :فايز أبو عون
أمس، قرارين منفصلين يقضيان بضرورة مثول العميد رشيد أبو شباك، رئيس جهاز األمن الوقائي في 
غزة سابقاً، ومنهل موسى عرفات نجل اللواء موسى عرفات، مدير جهاز االستخبارات العسكرية سابقاً 

ول من أمس، التهامهما بإساءة أمامها، وذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ صدور القرارين ذاتهما أ
 .االئتمان واالختالس

وفي هذا السياق، اعتبر اللواء عبد العزيز وادي رئيس هيئة القضاء العسكري في السلطة الوطنية برام 
إن هذين القرارين غير شرعيين، وغير : "اهللا هذين القرارين وكأنهما لم يكونا على اإلطالق، قائالً

ونا على اإلطالق، كونهما صدرا عن جهة غير شرعية ألنها اغتصبت السلطات دستوريين، وكأنهما لم يك
 ".الثالث في غزة، القضائية والتشريعية والتنفيذية

 15/8/2008األيام الفلسطينية 
 

  ألف قضية متراكمة في المحاكم65أكثر من : في رام اهللا وزير العدل .9
 ألف قضية متراكمة 65لدى الوزارة أكثر من علي خشان وزير العدل امس إن . قال د- وفا-رام اهللا 

 .في المحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة غير مطلعة كثيرا على التنفيذ فيها، ولكنها تساعد قدر اإلمكان
وأضاف خشان خالل مؤتمر صحفي عقده في ديوان الرقابة المالية واإلدارية في مدينة رام اهللا، بعنوان 

، اليوم، أن الوزارة عملت مع الشرطة لتنفيذ "عدالة في المجتمع الفلسطينيالعالقة بين مفهوم الرقابة وال"
وأكد خشان أن  . سنوات سابقة10 ألف حكم جزائي، منوها إلى أن هذا الحجم من األحكام لم ينفذ في 35
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الوضع الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني استثنائي جدا، مضيفا انه وحتى الحكومة جاءت خالل فترة 
وأكد أن  . طوارئ، ولتسيير األعمال، وأن اعضاءها يرغبون في الحوار والوحدة الوطنيةإعالن ال

الوضع زاد تعقيدا في ظل غياب دور المجلس التشريعي، ما استدعى ضرورة نقل صالحياته إلى  
 .الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أنه يجب البحث عن حل نهائي ودائم وفي ظل نظام سياسي متكامل

 15/8/2008الجديدة الحياة 
  

   تهريب الهواتف الخلوية في سيارة فتوح تعود للساحة االعالمية الفلسطينيةقضية .10
 هاتف خلوي في سيارة     2000عادت خالل االيام الماضية قضية تهريب اكثر من          :وليد عوض  -رام اهللا 

راضي السلطة   الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل اشهر من االردن ال           "روحي فتوح "
ويدور الحديث في الصالونات السياسية الفلسطينية عـن مـساع   . الى الساحة االعالمية الفلسطينية مجددا   

وتلـك   .جارية العادة االعتبار لفتوح وتكليفه ببعض المهام الحركية والرسمية من قبل القيادة الفلسطينية            
ية عادت خالل االيام الماضية حيث تحدث       القضية التي غابت عن الساحة االعالمية خالل االشهر الماض        

العديد من المواقع االعالمية الفلسطينية على شبكة االنترنت عن ان النائب محمد دحالن يقـوم بجهـود                 
القناع عباس باعادة االعتبار لفتوح وانصافه جراء ما لحق به من ظلم علـى خلفيـة قـضية تهريـب                    

 فان دحالن الذي يقضي معظم وقته فـي القـاهرة بعـد             وحسب المواقع االعالمية الفلسطينية   . الهواتف
سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف حزيران من العام الماضي رتب للقاء عقد ما بين فتوح وعباس                 

وحسب المصادر فان اللقاء الذي عقد ما بين فتوح ودحالن وعبـاس            .خالل زيارة االخير للقاهرة مؤخرا    
  .لفتوحفي القاهرة بحث آلية اعادة االعتبار 

  15/8/2008القدس العربي 
  

  سيكون هناك مزيد من اللقاءات بين حماس واألردن": الشرق األوسط" لـ مرزوقأبو  .11
ان لقاءات " الشرق االوسط"قال موسى ابو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، لـ: لندن

فئة مع كل دول المنطقة اخرى ستتبع اللقاء، واضاف ان سياسة الحركة تسعى الن تكون عالقاتها دا
ونفى ابو مرزوق، ان تكون هناك عالقة بين هذه اللقاءات وبين خشية حماس من نتائج . خاصة العربية

اتفاق سالم سوري ـ اسرائيلي، مؤكدا ان وراء هذه اللقاءات قواسم واهدافا مشتركة كبيرة، واصفا 
لمتعلقة باالردن مثل الالجئين والقدس والدولة حماس بانها اقرب العاملين في الساحة الفلسطينية لالهداف ا

  .الفلسطينية
وعبر عن أمله . وذكر ابو مرزوق بأن االردن هو الذي بادر باالتصال وان حماس تجاوبت مع المبادرة

في ان يقود اللقاءات مع المسؤولين االمنيين الى لقاء بين القيادات السياسية، لكنه اعتبر الحديث في هذا 
ورفض ابو مرزوق الخوض . بقا ألوانه، كما الحال بالنسبة لفتح مكتب لحماس في االردنالموضوع سا

في االسباب التي دفعت االردن الى المبادرة باالتصال، لكنه قال ان هناك تغييرات كبيرة وتحركات على 
  .اليةالساحة السياسية ستشهدها المنطقة في الشهور المقبلة، اي بعد رحيل االدارة االميركية الح
  15/8/2008الشرق األوسط 

  
     حصار غزة  تطالب القمة المصرية ـ السعودية العمل على إنجاح الحوار الفلسطيني وفكحماس .12

ـ السعودية من تحقيـق اختـراق        عن أملها في أن تتمكن القمة المصرية      " حماس" أعربت حركة    :غزة
لمساعدة في انطالقة حوار فلسطيني ـ  جوهري في جدار الصمت الفلسطيني، وتحويل المطالب العربية با

سامي أبو زهري في تـصريحات خاصـة لــ          " حماس"ودعا المتحدث باسم     .فلسطيني إلى واقع عملي   
الزعيمين المصري والسعودي إلى الضغط على الرئيس محمود عبـاس للقبـول بـالحوار              " قدس برس "
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حديد موعد رسمي لبـدء الحـوار       وتشكيل مرجعية عربية مشتركة لرعاية هذا الحوار والإلعالن عن ت         
وأكد أبـو زهـري أن      . الفلسطيني، ذلك أن الحديث عن الحوار حتى هذه اللحظة حديث في العموميات           

  .برعاية عربية ودنما أية شروط مسبقة، على حد تعبيره" فتح"جاهزة للبدء في حوار مباشر مع " حماس"
في الخالف الناشب   " فتح"و" حماس"ن حركتي   ندعو الزعيمين إلى أن يقفا في منتصف الطريق بي        : "وقال

بينهما، مما سيمكن من انجاح أي حوار مقبل، وتؤكد الحركة تمسكها بإعالن القاهرة واتفاق مكة المكرمة                
  ". كأساس ألي حوار مقبل

نحن ندعو الزعيمن المصري حسني مبارك والعاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز إلى               : "وقال
هدممكن لكسر الحصار عن غزة، ألن معبر رفح يخضع للسيطرة المصرية، وباالمكان فـتح              بذل كل ج  

هذا المعبر، وال يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني يعاني في ظل هذا الصمت العربي، وكـل المبـررات                  
  .، على حد تعبيره"الستمرار إغالق هذا المعبر لم تعد مقنعة لشعبنا أو ألحدمن أمتنا

  14/8/2008قدس برس
 

 عرض أولمرت يشكل التفاف على حق العودة ودليالً على فشل المفاوضات:  فلسطينةفصائل .13
 عبر عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية عـن         : سمير حمتو وحسن مواسي، ووكاالت     -فلسطين المحتلة   

اسـتبدال حـق    "رئيس عباس   الالعبرية حول عرض أولمرت على      " هارتس"رفضهم لما نشرته صحيفة     
ـ العود وصف المتحدث باسم حركة حماس فـوزي برهـوم     و . ألف الجئ فلسطيني   20لـ  " لم الشمل "ة ب

بخدعة إسرائيلية إليهام الرأي العام العالمي بأن التفاوض مع الرئيس عبـاس مـا زال               " أولمرت"عرض  
متواصالً ، وذلك بهدف تمرير سياسته الرامية إلى شطب حق العودة ، بعد أن شُطب حـق المقاومـة ،                    

وأكد برهوم أن االحتالل اإلسرائيلي      ".وطُمست معالم قضية األسرى ، وضاع حلم قيام الدولة الفلسطينية         
يتعامل مع المفاوض الفلسطيني بطريقة اإلمالءات حسب رغباته ال التفاوض ، وأن المفاوض الفلسطيني              

  .ال يملك إزاء ذلك أية أوراق ضغط إللزام الجانب اإلسرائيلي 
يشكل التفافاً علـى أبـرز ثوابـت        " أولمرت" القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام طرح         عدمن ناحيته ،    

ودليالً على فـشل العمليـة التفاوضـية الجاريـة بـين اإلسـرائيليين              " حق العودة "القضية الفلسطينية   
 ألف الجئ على مدى عشر سنوات من أصـل نحـو            20وتساءل عزام ماذا يساوي عودة       .والفلسطينيين

وأكد ان المفاوضات الجارية مع الجانب اإلسـرائيلي لـن           ماليين يسكنون في المنافي والشتات ؟     خمسة  
خاصة وأنه بعد أسابيع سيترك أولمـرت منـصبه         "تفضي إلى نتائج أو اتفاقات في ظل الظروف القائمة          

  .وسيخلفه شخصية أكثر تطرفاً
هر أن ما عرضـه أولمـرت يمـس          اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مز        ،من جهته 

وقال أن عرض أولمرت يدور في إطار       . الثوابت الوطنية الفلسطينية، و يؤكد إدارة الظهر إلقامة الدولة          
 .العالقات العامة التي يسعى من خاللها إلى تحسين صورته قبل أن يترك الحكم

  15/8/2008الدستور 
  

  يضع ثالثة شروط لمصالحة عباسالقدومي .14
يـضع  " فتح"مصادر فلسطينية موثوقة أن فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة            ذكرت  : غزة

شروطا لقبول عروض بالمصالحة مع محمود عباس، يتقدم بها عدد من مقربـي الـرئيس الفلـسطيني،                 
وتضيف المصادر كاشفة عن أن آخر هذه العروض قدمه اللواء جبريل الرجوب، عـضو               .وغالبا بعلمه 

، حين زاره فـي مقـر اقامتـه فـي           )اإلثنين(للقدومي، مساء أمس األول     " فتح"ثوري لحركة   المجلس ال 
 .العاصمة األردنية
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وجهة نظر الرجوب تتمثل في ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، بمواجهة تكالب الظروف على القضية،              
در أن الرجوب   وتبدي المصا  ".حماس"، و "فتح"بما في ذلك ضرورة تحقيق مصالحة تاريخية بين حركتي          

 .مؤكد أن يكون أخذ موافقة عباس المسبقة قبل أن يقوم بزيارة القدومي
يعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب لمصالحة عباس، وإنما         " فتح"لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة       

 .خالل انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الذي تتوالى التحضيرات لعقده
 :الثة شروط لمصالحة عباس هماويضع القدومي ث

عقد دورة اجتماعات كاملة للجنة المركزية للحركة برئاسته في الخارج، بصفته أمين السر العـام               : األول
 .للجنة
أن يتم ذلك خالل انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، األمر الذي يعني أن القـدومي يريـد أن                  : الثاني

 بعكس ما يريده عباس من عقده في الداخل، حيث يرفض القدومي            يضمن أوال عقد المؤتمر في الخارج،     
 .الدخول لألراضي الفلسطينية في ظل اإلحتالل

موافقة عباس على طلب القدومي عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني كي تـتم مناقـشة                : الثالث
سلطة ورئاسة اللجنـة    نشرها وتنص على تخيير عباس بين رئاسة ال       " الوطن"ورقة العمل التي سبق لـ      

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وتفوض اللجنـة التنفيذيـة              
 .لمنظمة التحرير بالمسؤولية عن مفاوضات المرحلة النهائية

  14/8/2008دنيا الوطن 
  

  الحة والحوارتتبنى المص" فتح"اللجنة التحضرية للمؤتمر السادس لـ": سما"مصادر لـ .15
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللجنة التحضرية للمؤتمر السادس لحركة فتح والذي انعقـد              : رام اهللا 

في العاصمة االردنية عمان قرر خالل جلساته الدفع باتجاه الحوار الوطني الفلسطيني واعادة اللحمة بين               
وقالت المصادر في تصريحات خاصة      .ةغزة والضفة الغربية والعمل على تشكيل حكومة فلسطينية جديد        

 عضوا من اللجنة المركزية للحركة اكدوا على  12ان ثمانين كادرا من اعضاء فتح بما فيهم         " سما"لوكالة  
ضرورة دفع فكرة المصالحة الوطنية والحوار الفلسطيني الداخلي واعادة توحيد شطري الوطن والعمـل              

ية ودعم االتصاالت التي يجريها الرئيس عباس من اجل         على عدم ترسيخ االنقسام الحاصل بصورة فور      
واكدت المصادر ان المؤتمر ناقش ايضا ضرورة اعـادة تـشكيل الحكومـة              .البدء في الحوار الوطني   

الفلسطينية وتطعيمها بكوادر من فتح خالل االسابيع القادمة منوهة الى ان الفكرة القت تاييدا جارفا فـي                 
  .زية والتحضيرية ولجنتها المركالحركةصفوف 

  14/8/2008وكالة سما  
  

  على اغالق ملف االعتقال السياسي" حماس"و" جبهة اليسار" بين اتفاق .16
ـ    :  فتحي صباح  -غزة   جبهـة  "صالح ناصر إن قادة     " الجبهة الديموقراطية "قال عضو اللجنة المركزية ل
على " حماس"تفقوا مع قيادة حركة     وحزب الشعب، ا  " الديموقراطية"و  " الشعبية"التي تضم الجهتين    " اليسار

وأضاف ناصـر لــ      ".ضرورة إغالق ملف االعتقال السياسي، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية           "
في " حماس"أمس أنه تم االتفاق خالل اجتماع عقده عدد من قادة الفصائل الثالثة مع عدد من قادة                 " الحياة"

، تضم ممثلين عن كل مـن حركتـي فـتح وحمـاس     على تشكيل لجنة وطنية"مدينة غزة أول من أمس  
والجبهتين الديموقراطية والشعبية وحزب الشعب وحركة الجهاد اإلسالمي، مهمتها تسلم قـوائم بأسـماء              
المعتقلين السياسيين، وإيجاد آلية لإلفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفيـة سياسـية، فـي الـضفة          

تم االتفـاق   " وأكد أنه    .بين الفريقين المتصارعين  " العالميةضرورة وقف الحمالت ا   "، فضالً عن    "وغزة
الفـصائل  "وأوضح أن   ". ايضاً على تفعيل خلية األزمة وتطوير أدائها لمتابعة ملف التهدئة بكل تفاصيله           
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االربعة رحبت بالدعوة المصرية للحوار الوطني الشامل، والتنسيق في ما بين القوى والفصائل لـدرس               
  ". سبل إنجاحه

  15/8/2008حياة ال
  

   تؤكد على ضرورة توفير مناخ إيجابي النطالق الحوار الفلسطيني الجهاد .17
ضرورة توفير األجواء االيجابيـة     "الجهاد محمد الهندي الى     حركة  دعا القيادي في    :  فتحي صباح  -غزة  

ي مقابلـة مـع     واعتبر ف ". المناسبة النطالق عجلة الحوار الفلسطيني، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا         
ال قيمة ألي حوار فلسطيني ما لم يجر في         "االسبوعية الصادرة عن الحركة أمس أنه       " االستقالل"صحيفة  

مناخات إيجابية، وأن تلك المناخات ال يمكن لها أن تتوافر في ظل حال السجال السياسي الراهن بين فتح                  
الـدعوة الـى    "وقـال إن     ".طاع غزة وحماس، والمالحقات واالعتقاالت السياسية في كل من الضفة وق        

انطالق جوالت الحوار الداخلي في ظل تلك األجواء، ستكون بال فائدة وستضيف مزيداً مـن االتفاقـات                 
غير الواقعية وغير العملية، لذلك فال بد قبل الشروع في أي حوار، من اإلفراج عن المعتقلين السياسيين                 

ي، وتهيئة ظروف مناسبة يذهب الجميع فـي ضـوئها إلـى          كافة لدى الطرفين، وتحريم االعتقال السياس     
  ".حوار عميق وجاد لتجاوز هذا الخالف وترتيب البيت الداخلي

  15/8/2008الحياة 
  

  تحذّران من مخططات تهويد القدس" الجهاد"و" حماس" .18
ة معرك "ـالفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها واالستعداد ل" حماس"دعت حركة :  رائد الفي-غزة 
على القدس المحتلة ومخططات " اإلسرائيلية"في ظل الهجمة "عن الشعب الفلسطيني ومقدساته " الدفاع

تهويدها، في وقت حذرت حركة الجهاد اإلسالمي من استغالل االحتالل الواقع الفلسطيني المتأزم لتنفيذ 
بات " اإلسرائيلي"محتل فوزي برهوم إن ال" حماس"وقال المتحدث باسم  . مخططاته في المدينة المقدسة

يكثف من وتيرة تهويده لمدينة القدس عالنية وعلى مرأى ومسمع من العالم اجمع ويستفرد بالشعب 
الفلسطيني وباألرض والمقدسات، مستغالً الدعم األمريكي والتواطؤ األوروبي والصمت العربي 

  ". واإلسالمي
 االستمرار في مخططاته الهادفة للمساس وفي السياق، حذرت حركة الجهاد اإلسالمي، االحتالل من

تستغل الحال الفلسطينية المتأزمة وتعثر الحوار لتمرير " إسرائيل"بالمسجد األقصى، موضحةً أن 
وقال المتحدث باسم الحركة وليد حلس إن بعض ما  .مخططات جديدة الستثمارها في مخططات التسوية
لتسوية خطير جداً خاصة فيما يتعلق بالقدس وقضية سربته وسائل اإلعالم العبرية عن سير مفاوضات ا

  .غطاء النتهاكاتها" إسرائيل"الالجئين، مشدداً على ضرورة وقف هذه المفاوضات التي تتخذها 
  15/8/2008الخليج اإلماراتية 

  
   بين أمن سجن أريحا ومحتجزين من كتائب األقصىاشتباكات .19

صر من كتائب األقصى وحراس الـسجن، أصـيب         دارت اشتباكات داخل سجن أريحا بين عنا      :  نابلس
 بجراح متوسطة، حيث يحتجز به العناصر ضمن اتفاقية للعفو عـنهم            الكتائبخاللها خمسة عناصر من     

 ".اإلسرائيلي"من قبل االحتالل 
  15/8/2008الخليج اإلماراتية 
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  أحد عناصر كتائب األقصى في نابلس بذريعة خرق اتفاق العفو اعتقال .20
، اليوم الخميس، أحد القياديين في كتائب األقصى في مدينة نابلس، وذلك بذريعة وات االحتاللاعتقلت ق

وجاء أن فراس طشطوش قد اعتقل  .خرق تعهده بالتوقف عن عمليات ضد قوات االحتالل في المنطقة
فة، ، بذريعة أنه خطط لتزويد ناشطين في المدينة بعبوات ناس"دوفدوفان"من قبل وحدة المستعربين 

 .ولدوره في عمليات ضد قوات االحتالل في المنطقة
 15/8/2008 48عرب

  
  ضغوط من المقاومين على السياسيين إلنهاء التهدئة: " القطريةالعرب" .21

من مصادر فلسطينية مقربة من فـصائل المقاومـة أمـس، أن            " العرب"علمت  :  ضياء الكحلوت  -غزة  
كرية إلنهاء التهدئة في ظل التعنت اإلسرائيلي ورفض        الفصائل تتعرض لضغوط داخلية من أذرعها العس      

وأوضحت المـصادر أن     .االلتزام ببنود االتفاق الشفوي الذي وقع في التاسع عشر من حزيران الماضي           
أصواتاً بدأت تتعالى من أذرع المقاومة العسكرية تجاه ضرورة إنهاء التهدئة بشكلها الحـالي فـي ظـل                 

وأشارت إلى أن الفصائل تـرفض       .ود المتفق عليها عبر الوسيط المصري     رفض إسرائيل تنفيذ كامل البن    
حتى اآلن دراسة قضية إنهاء التهدئة لكنها لن تترد في ذلك في حين استمر الوضع على ما هو عليه اآلن                  
من استمرار الحصار على القطاع، رغم دخول بعض المواد الغذائية والمحروقات بشكل أفضل بقليل من               

  .الماضي
  15/8/2008رب القطرية الع

  
   خروقات لالحتالل في األسبوع الثامن للتهدئة 10 القدس ترصد سرايا .22

اتهمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، جيش االحـتالل بخـرق            :  ضياء الكحلوت  -غزة  
رية مـع   الزالت التهدئة الـسا   "وفي إحصائية جديدة قالت السرايا       . مرات في أسبوعها الثامن    10التهدئة  

إسرائيل في قطاع غزة تحصد أرواح مزيد من المرضى من سكان هذه المنطقة وتشل مختلف جوانـب                 
ورأت السرايا أن إسرائيل تمادت في خروقاتها الميدانية التفاق التهدئة الشفهي الذي رعتـه              ". الحياة فيه 

خالل األسبوع الثامن فـي     تركزت الخروقات اإلسرائيلية وفي غالبيتها      "وتابعت إحصائية السرايا     .مصر
استهداف مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة ومنعهم من الصيد من خالل االستهداف المتكرر               

 ".لمكسب رزقهم
 15/8/2008العرب القطرية 

 
  كيلومترا25ًبمدى " 4ناصر"لجان المقاومة الشعبية تكشف صاروخ : غزة .23

 يفوق مداه ضـعف مـا هـو          الذي جديد ال "4صر  نا" كشفت لجان المقاومة الشعبية، عن صاروخ        -غزة
 كيلـومتراً، يـسمح لـه       25بمدى  " 3ناصر  "الذي سيخلف   " 4ناصر  "متوفر حالياً لدى سائر الفصائل، و     

  .بالوصول إلى مدن إسرائيلية كبرى، مثل أشدود وعسقالن
  14/8/2008سي ان ان 

  
  سنوات10 ألف الجئ فلسطيني السرائيل خالل 20لفني ترفض عودة  .24

قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي لفني أنه ال يجوز التوصل إلى اتفاق : عبد القادر فارس - زةغ
وأضافت في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة . مع الفلسطينيين تحت ضغط التواريخ والجداول الزمنية

ودة الالجئين إلى أنه من األفضل التوصل إلى االتفاقات المطروحة فقط، كذلك فإن لفني تعارض ع
إسرائيل تحت أي ظرف وأنها تعارض ما جاء في وثيقة الرف التي قدمها أولمرت للسلطة الفلسطينية 
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 الجئ فلسطيني كل 2000حيث استبدل حق العودة بعملية جمع الشمل وذلك بأن تسمح إسرائيل بإعادة 
 . عام على مدى عشر سنوات

 15/8/2008عكاظ 
  

 "أنابوليس"وحدة استيطانية منذ 1761لـ تنشر مناقصات "إسرائيل" .25
اليسارية اإلسرائيلية أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي نشرت       " السالم اآلن "كشفت حركة    - القدس المحتلة 

 وحدة استيطانية في شرقي القدس المحتلة وحـدها منـذ انطـالق المفاوضـات               1761مناقصات لبناء   
 .ي شهر تشرين الثاني الماضياإلسرائيلية في مؤتمر أنابوليس ف-الفلسطينية

يمثل زيادة غيـر  "وشددت الحركة، في بيان صحفي أمس، على أن هذا العدد من المناقصات االستيطانية       
وأشارت الحركة، إلى أن آخر هذه المناقصات كـان          ".مسبوقة في البناء االستيطاني في المدينة المقدسة      

المقامة على أراضي جبل أبـو غنـيم فـي          ) حوماههار  ( وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة       130بناء  
بتجميـد جميـع    " مـؤتمر أنـابوليس   "ونوهت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية التزمت في         .القدس الشرقية 

إال أن الحكومة اإلسـرائيلية لـم       "النشاطات والتوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين في غضون عام           
 وزراء االحتالل ايهود اولمرت يواصل االستيطان حتى وهـو          ، مشيرة إلى أن رئيس    "توف بالتزامها هذا  

مرة أخرى تظهر هذه الحكومة أن كلماتها وتعهداتها ال معنى لهـا            "وقالت   .يقابل الرئيس محمود عباس   
 "وأن ال نية لدى هذه الحكومة لإليفاء بتعهداتها

  15/8/2008صحيفة فلسطين  
  

 ما مع الفلسطينيين من اإلسرائيليين يستبعدون سال62: % استطالع .26
أظهر استطالع حديث للرأي أن غالبية اإلسرائيليين يرون أن التوصل إلـى اتفاقيـة              :  د ب أ   -تل أبيب   

 .سالم مع الفلسطينيين أمر غير محتمل الحدوث
 فقط من الـذين شـملهم االسـتطالع         34%وذكر االستطالع الذي نشرت نتائجه امس في تل أبيب أن           

 اتفاقية سالم مع الفلسطينيين أصبح أمرا ممكنا ، بينمـا اسـتبعد نحـو ثلثـي                 يعتقدون أن التوصل إلى   
 .حدوث ذلك%) 62(اإلسرائيليين 

 من اإلسرائيليين يرفضون الدخول اآلن في مفاوضات مع الفلـسطينيين           59%وأشار االستطالع إلى أن     
ء جديـد للحكومـة     حول اتفاقية سالم ويرون أنه من األفضل االنتظار حتى يتم انتخـاب رئـيس وزرا              

 من وجهـة    -اإلسرائيلية ألن رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت المتهم في قضايا فساد ال يمتلك اآلن               
 من اإلسرائيليين وفقا لالستطالع     74%ويرى   . الشرعية التي تسمح له بالقيام بعملية التفاوض       -نظرهم  

 56% يضر بمصلحة إسرائيل ، و يتوقع        أن عدم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات مع الفلسطينيين قد         
 من اإلسرائيليين يؤيدون حاليا اتفاقيـة       49%وأظهر االستطالع أن     .منهم تزايد أعمال العنف جراء ذلك     

 قيام دولة إسرائيلية فلسطينية مـشتركة ، ورحبـت نـسبة            14%السالم مع الفلسطينيين فيما أيدت نسبة       
 .تين بالحل القائم على أساس دولتين متجاور%74

  15/8/2008الدستور 
  

 انتقادات لباراك داخل حزبه بعد تهجمه على ليفني .27
 اإلسرائيلي انتقادات لزعيم الحزب وزير الـدفاع ايهـود          "العمل"وجهت أوساط داخل حزب     : الناصرة  

باراك على خلفية تهجمه على وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المرشحة لخالفة رئـيس الحكومـة ايهـود                 
  . الحاكم"كديما"ذا المنصب وفي رئاسة حزب اولمرت في ه
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 أن هجوم باراك على ليفني وتهكمه من قدراتها على القيادة ليس له مـا               "العمل“ورأت أوساط واسعة في     
. "كـديما “يبرره في هذا الظرف وأن من شأنه عرقلة إمكان استئناف الشراكة الحكومية بين الحـزب و                 

 ناجم عن إحباطه حيال استطالعات الرأي التي تـشير إلـى أن    إن تهجم باراك"العمل"وقال مسؤول في    
  ."كديما" و "ليكود" تحت قيادته سيصبح القوة الثالثة بعد "العمل"حزب 

 15/8/2008الحياة 
  

  ال ينوي المثول أمام المحكمة في نهاية الشهر الجاريالنسكيتا .28
لحكومة اإلسرائيلية، موشي ضد رئيس ا" مغلفات األموال"نصح محامو الشاهد المركزي في قضية 

نسكي، بعدم الوصول إلى البالد في نهاية الشهر الجاري لمواصلة التحقيق الجاري ضده من قبل الات
النسكي يميل إلى قبول نصيحة محاميه، وذلك بعد سلسلة مشاورات أن تاوعلم . محامي إيهود أولمرت

 .قام بإجرائها معهم
 14/8/2008 48عرب

  
 انع الدينية وليس السياسية تؤجل اقتحام األقصىالمو: خبير استيطان .29

 أم جابر، مدير مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أبو إبراهيمقال البروفيسور، :  كفاح زبون- رام اهللا
 أي تسابق الزمن لوأد إسرائيلن أ" اًكدمؤ.  مدينة القدس قد تهودت فعالًأن اآلنالفحم، انه يمكن القول 
 اآلني زائر للقدس أن أ اً بالقول،وضحم. " الشرقي من القدس وتسليمه للفلسطينييناحتمال لتحرير الشق

كشف عن مخطط تدعمه جماعات يهودية متشددة من جهة أخرى و. اإلسرائيلييالحظ حجم االستيطان 
 في ساحة البراق، ومن ثم يمتد من الكنيس عمود إقامتها ضخمة  يتم أعمدة 10لبناء كنيس كبير فوق 

 يكون سبب أن جابر أبو ىنفإلى ذلك .  مركز الهيكلأنها قبة الصخرة حيث يعتقد اليهود لىإمقدس 
  .ما يعطل االقتحام هي موانع دينية، الفتاً إلى أن ، سياسياًاألقصىتأجيل اقتحام 

  15/8/2008الشرق األوسط 
  

  وسط تحذيرات من تهويد المدينة وسط مدينة الخليلفياالحتالل يصادر أراض  .30
  عسكرياًن السلطات اإلسرائيلية أصدرت أمراًأ أمسذكرت مصادر فلسطينية  : د ب أ-دس المحتلة  الق

 إلى إضافة" أغراض عسكرية"يقضي بوضع اليد على أراض تقع وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية لـ 
 الذي" غوش عتصيون" الخضر قضاء بيت لحم لتوسيع المجمع االستيطانيأراضيمناطق واسعة في 

حذر خبير الخرائط واالستيطان عبد من جهته و. يفصل جنوب الضفة عن وسطها وعن القدس المحتلة
ينذر بتهويد جزء مهم من أراضي المدينة " نهمبيناً أالهادي حنتش من خطورة األمر العسكري الجديد، 

لخرائط في بدوره، قال خليل التفكجي رئيس دائرة ا و".وتعريض حياة الفلسطينيين لمزيد من الخطر
 قرية أراضي دونماً من 92 سلطات االحتالل عن مصادرة  إعالننإجمعية الدراسات العربية المغلقة 

  . غائبينأمالك أو دولة أمالك األراضي هذه أنعلى اعتبار جاء الخضر 
  15/8/2008الدستور 

  
  مصور رويترز لقتلة "إسرائيل"مركزان حقوقيان يرفضان تبرئة  .31

 في ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانأن : رام اهللاوغزة  من 15/8/2008اتية  الخليج اإلمارنشرت
طاقم الدبابة اإلسرائيلية التي ل المحامي العام العسكري في جيش االحتالل تبرئة دان بشدة ،قطاع غزة

 رويترز، وعدداً من المدنيين  وكالةقتلت المصور الصحافي فضل شناعة، الذي كان يعمل في
تصرف بشكل مناسب وأنه لن يواجه أية إجراءات "ن قبل أربعة شهور، وادعائه أن الطاقم الفلسطينيي
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أن نتائج تحقيقاتها الميدانية قد أثبتت أن شناعة كان يضع ، أكدت مؤسسة الضميرمن جهتها و ."قانونية
  .هاجريمة، لم تكن األولى من نوعال، مؤكدة أن الشارة الواضحة والمميزة له باعتباره صحافياً

أن قوات االحتالل قتلت بين المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن : 14/8/2008 48 عربوذكر موقع
 170 صحفيين، اثنان منهم أجنبيان، فيما أصابت أكثر من 9 وحتى اآلن األقصىمنذ اندالع انتفاضة 

هني في تغطية شخصاً من الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم بجراح أثناء قيامهم بعملهم الم
  .األحداث

  
  واعد لألسرى ترفض معايير االحتالل في تقسيم األسرى جمعية .32

عبرت جمعية واعد لألسرى والمحررين عن رفضها للمعايير التي يضعها االحتالل في تقسيمه لألسرى، 
ها إال أن كاألسير سعيد العتبة وأبو علي يطا، ىوفي الوقت نفسه رحبت بقرار اإلفراج عن أسرى قدام

تمنت قد و .ن هذه االفراجات ال تلبي طموح الشعب الفلسطيني وال حتى طموح األسرىاعتبرت أ
الجمعية من األسرى القدامى أن يرفضوا الخروج إال إذا خرج جميع األسرى القدامى والبالغ عددهم 

  . أسير300
  14/8/2008 48عرب

  
   اإلسرائيليةعتقالت  الفلسطينيين في الملألسرىندوة حول التجربة الديمقراطية  .33

 األسرى ندوة استماع لشهادات شخصية لعدد من اإلنساننظم مركز رام اهللا لدراسات حقوق  :رام اهللا
 االعتراف إطار في اإلسرائيلية الفلسطينيين في المعتقالت لألسرىالمحررين حول التجربة الديمقراطية 

تعميم ثقافة الديمقراطية والتسامح في المجتمع باآلخر الفلسطيني المعتقل وتكامل الفصائل الفلسطينية ل
 . المحرريناألسرىاياد البرغوثي مدير عام المركز ومشاركة عدد من .  بحضور د، وذلكالفلسطيني

 هي منهج تنظيم، سواء من حيث األسر الديمقراطية في أن المحرر رمضان البطة، األسيروقد أوضح 
 ، مع بعضهم بعضاًاألسرى من خالل نظم عالقات أوسجون،  الإدارات أمام األسرىانتخاب من يمثلون 

  . الذات النضاليةىوالحفاظ عل
  15/8/2008الراية القطرية 

  
  احتجاجاً على جدار الفصل العنصرينعلين مواجهات  جريحاً في 15 .34

أصيب خمسة عشر شخصاً في نعلين غرب مدينة رام اهللا في الضفة الغربية خالل  :فلسطين المحتلة
 الفصل تضامنية نظمها األهالي بمشاركة متضامنين أجانب ضد مصادرة أراضيهم لصالح جدارمسيرة 

ق قنابل طالإقامت قوات االحتالل باقتحام البلدة ومالحقة المسيرة من الخلف، ووذلك بعد أن . العنصري
عن قيام جدار ال، أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة ة أخرىمن جه و.الغاز والصوت واألعيرة المعدنية

آليات االحتالل بتجريف مساحات زراعية واقتالع أشجار زيتون مثمرة، في قرية رمانة شمال غرب 
  . توسيع قاعدة لتدريبات جيش االحتاللبغيةجنين، 

  15/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

   غزة ويتوغـل جنوب قطـاع في الضفة من الفلسطينييناالحتالل يعتقل عدداً .35
 أنحاء فلسطينيين في 6 أمس فجر اإلسرائيلي اعتقل الجيش : وكاالت-ل ابراهيم  كام-القدس المحتلة 

 عليهم ألقى أن بعد االحتالل شاب فلسطيني بنيران جنود أصيبوفي بيت لحم  .الضفة الغربيةمتفرقة من 
  . زجاجات حارقة
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 في أطراف أمسقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن الجيش اإلسرائيلي توغل صباح فقد  ذلك إلى
  .بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة وشرع في أعمال تمشيط بالمنطقة

  15/8/2008الرأي األردنية 
  

   توغالً في الضفة خالل أسبوع مصحوبة باعتقاالت26قوات االحتالل نفذت : تقرير .36
ال التوغل اليومية قوات االحتالل واصلت أعم، أن لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانذكر تقرير ل: رام اهللا

في مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، فنفذت ستاً وعشرين عملية توغل على األقل في أرجاء الضفة 
وأوضح التقرير أن تلك  . أغسطس الجاري/خالل األسبوع الممتد من السابع وحتى الثالث عشر من آب

، اً فلسطينياً، من بينهم عشرة أطفالالقوات اختطفت خالل أعمال التوغل تلك، أربعة وثالثين مواطن
 1751منذ بداية هذا العام إلى  االحتالل  على هامش توغالتوايرتفع عدد الفلسطينيين، الذين اختطفل

مواطناً، فضالً عن اختطاف عدد آخر عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخالل مظاهرات 
  .االحتجاج

  14/8/2008 قدس برس
  

 دراسي بال زي مدرسيال هم عام سيبدؤونةطالب غز: تحقيق .37
يواجه أولياء أمور الطلبة الغزيين أزمة كبيرة في كيفية انتقاء الزي المدرسي :  ميسرة شعبان-غزة 

الكثير من المواطنين وأولياء األمور يتوجهون إلى المحال التجارية واألسواق لشراء المالبس ف. ألوالدهم
من المقرر علماً أن . دون فارغي اليدين الرتفاع األسعار بشكل مذهلوالمستلزمات المدرسية لكنهم يعو

ومن جهته يشير . أن يتم افتتاح العام الدراسي الجديد هذا العام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري
ن أبرز الصعوبات التي تواجه إلى أن موكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، محمد أبو شقير، 

، توفير الكتب المدرسية لكافة المراحل، الفتاً إلى أنه تم توفير الكتب كاملة للمرحلة االبتدائية، الوزارة
وأن بقية الكتب للمراحل األخرى تعكف الوزارة على طباعتها، مستبعداً أن تنتهي من طباعتها قبل بدء 

 المدرسي وعدم توفره في السوق بسبب الحصار أحد المعوقات الزي مشكلة أن إلىولفت . العام الجديد
الحكومة  فيما تجدر اإلشارة إلى أن .التي تعوق الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة الطالب بذلك

 االستمرار في مجانية التعليم للعام الدراسي أمس من أولالفلسطينية قررت في اجتماعها األسبوعي 
  . طلبة المدارس بالزي الرسمي لهذا العامالجديد، وتعليق إلزام

  15/8/2008المستقبل 
  

   لتعريف العالم بفلسطينجمهورية فلسطين اإللكترونية تأسيس .38
جمهورية فلسطين "االلكتروني، تأسيس " فايسبوك"  موقعمجموعاتضمن شباب مجموعة من الارتأى 

 عضو، تعمل على تعريف ةوخمسمائن هو اسم المجموعة التي تجاوز عدد أعضائها ألفيو ،"اإللكترونية
. العالم إلى فلسطين وعلى تذكير العرب بأن هناك في جوارهم القريب أرضاً عربية محتلّة تدعى فلسطين

كذلك تتضمن المجموعة وصالت إلى مجموعات أخرى تحاول إثبات عروبة فلسطين، ودحض ادعاءات 
  .اإلسرائيليين بحقهم في األرض

  15/8/2008األخبار 
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 مياه الشرب في قطاع غزة ملوثة بالنيترات : دراسة ألمانية .39
أظهرت دراسة ألمانية أن تحاليل عينات مياه الشرب في قطاع غزة خالل :  د ب أ-) ألمانيا(اليبزغ 

السنوات الماضية أظهر وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى 
  .األطفال الصغار

  15/8/2008الدستور 
    

  للقاء أبنائهم " إسرائيل"الخارجية األردنية تنظم زيارة ألهالي معتقلين في  .40
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية األردنية تسعى إلى تنظيم زيارة :  حاتم العبادي-عمان 

 األردنية في تل أبيب وتعكف السفارة. ألهالي المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية للقاء أبنائهم
على إجراء الترتيبات الالزمة وتحديد موعد الزيارة وتوفير التسهيالت الالزمة لألهالي بالتنسيق مع 

وأوضحت المصادر أنه لم يحدد حتى اآلن موعد الزيارة، التي ستكون الثالثة من . الجانب اإلسرائيلي
 19يين في السجون اإلسرائيلية، إذ يوجد نوعها في حال تمت، وفيما ستشمل جميع المعتقلين األردن

معتقال أردنيا في السجون اإلسرائيلية اعتقلوا عقب توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية، وتتراوح 
  .محكوميتهم بين العامين والمؤبد

  15/8/2008العرب القطرية 
  

     " إسرائيل" يطلق األربعاء المقبل األسرى العائدين من األردن .41
قال الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن العام األردني الرائد محمد الخطيب، : ان ـ لقمان إسكندرعم

أمس، إن األسرى األردنيين األربعة الذين نقلوا من إسرائيل إلى سجن أردني قبل أكثر من عام سيطلق 
وفق أحكام " قوله إنه عن الخطيب) بترا(ونقلت وكالة األنباء األردنية . سراحهم يوم األربعاء المقبل

 من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل فإن مدة محكومية كل من سلطان العجلوني وسالم أبو 34المادة 
  ".غليون وخالد أبو غليون وأمين الصانع تعتبر منتهية بتاريخ العشرين من الشهر الجاري

  15/8/2008البيان اإلماراتية 
  

  رة تحقيق السالم العادل والشاملالقمة اللبنانية السورية تؤكد على ضرو .42
التي جمعتهما قمة لل  بيان ختامي مشترك، في ميشال سليمان  والبناني بشار األسدالرئيسان السوري شدد 
على ضرورة تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ، دمشقفي 

ية، بما يضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السالم العرب
بما في ذلك التأكيد على حق العودة ورفض التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، 

 ووضع حد ١٩٦٧ التام من الجوالن السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران ،"إسرائيل"وانسحاب 
 انتهاكها الفاضح لسيادة لبنان وسالمته اإلقليمية حيث أكد الجانبان ضرورة  في"إسرائيل"الستمرار 
 من مزارع شبعا اللبنانية وتالل كفر شوبا والجزء الشمالي من الغجر كما تقضي "إسرائيل"انسحاب 

  . قرارات األمم المتحدة ذات الصلة
  15/8/2008السفير 

  
   من موقوفي أحداث نهر البارد15إخالء سبيل  .43

 شخصاً من موقوفي احداث نهر البارد بينهم 15وافق القاضي غسان عويدات على تخلية سبيل : تبيرو
تونسي، واآلخرون لبنانيون وفلسطينيون، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها نصف مليون ليرة، لكل واحد 
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ضي ومن بين الذين اخلي سبيلهم واحد من المضربين عن الطعام في سجن رومية، ورد القا. منهم
 . شخصاً آخرين47طلبات تخلية سبيل 

  15/8/2008الخليج اإلماراتية 
  

  من محاولة اغتيال أي من قادة حزبه "إسرائيل"نصر اهللا يحذر  .44
حذر األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا عن وفي كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الثانية النتهاء حرب 

إذا اتحد الشعب اللبناني : تيال أي من قادة حزبه، وأضافمن محاولة اغ" إسرائيل"، 2006تموز / يوليو
ودعا نصر اهللا اللبنانيين إلى عدم . والجيش والمقاومة فإن اإلسرائيليين لن يتمكنوا من تنفيذ تهديداتهم

ولكنه رفض التعليق على تصريحات تل أبيب بشأن تعزيز . الخضوع لما أسماه االبتزاز اإلسرائيلي
ال يتوقع أحد أن نعلن أنه لدينا سالح جديد أو ليس لدينا، فاألسرار جزء من قوة "له أسلحة حزب اهللا بقو

كما أشار نصر اهللا إلى أن ما يجري من مفاوضات إسرائيلية سورية هو نتيجة هذه تداعيات ".  المقاومة
ارتباك  "مشيراً كذلك إلى" عن سياسة التهديد واتجهت إلى سياسة التفاوض" إسرائيل"حيث تخلت "الحرب 

  ". في موقفها العدائي من إيران حيث ال تدري أتقدم أم تحجم" إسرائيل"
  15/8/2008الجزيرة نت 

  
 مسؤول الجماعة اإلسالمية في صيدا يدعو الى إنهاء الحالة الشاذة في مخيم عين الحلوة .45

 اليسار استقبل المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود وفداً من قوى: صيدا
الفلسطيني في مخيم عين الحلوة ضم ممثلين للجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب 

وقد اكد . الفلسطيني حيث تم التداول في الشأن الفلسطيني العام واالوضاع االمنية في مخيم عين الحلوة
 سيما عصبة االنصار حمود ان الجماعة على تواصل دائم مع جميع القوى واالحزاب الفلسطينية وال

وحركة فتح لمعالجة تداعيات االحداث االخيرة وإنهاء حالة االستنفار المسلح وسحب كل مظاهره وإزالة 
وجدد . التحصينات العسكرية والسواتر الترابية التي تشعر الناس وكأن الحرب واقعة بين لحظة واخرى

 بالحالة الشاذة في مخيم عين الحلوة وتأمين حمود الدعوة للجميع الى تحمل مسؤولياتهم وانهاء ما وصفه
  .االمن واالستقرار لجميع المواطنين القاطنين في المخيم والجوار

  15/8/2008المستقبل 
  

 إرسال قوات إلى غزة فكرة أمريكية: القاهرة .46
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أن إرسال قوات إلى قطاع غزة كانت فكرة :  أحمد ربيع-القاهرة 
كية باألساس لكنها لم تلق قبوال مصريا أو عربيا، لما انطوت عليه من غموض ومخاوف من أمري

اشتعال الصدام والفوضي والمزيد من الفتنة بين الفلسطينيين أو فيما بينهم وبين هذه القوات، مما اعتبرته 
ية وعلي رأسها  وأكدت أن الدول العرب.سيكون له انعكاسات خطيرة على العالقات الفلسطينية العربية

مصر رأت استحالة تنفيذ هذه الفكرة، التي أصبحت مطلبا فلسطينيا فيما بعد من جانب رئيس الحكومة 
سالم فياض، الذي طلب إرسال قوات عربية للفصل بين الفلسطينيين داخل القطاع، خشية وقوع صدام 

  .بين الفلسطينيين المعارضين لهذه القوات وأي من أفرادها
  15/8/2008ية الشرق القطر

  
  مصر تدفع بتعزيزات أمنية جديدة إلى رفح خشية تفجير الجدار الحدودي  .47

أصدرت السلطات المصرية تعليمات لجميع األجهزة األمنية بمعبر رفح وعلى  : شادي محمد-رفح 
طول خط الحدود بين مصر وغزة بضرورة االستعداد واليقظة لمواجهة محاوالت فلسطينية محتملة 
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وقالت مصادر . جدار الذي أقامته مصر من اإلسمنت والحجارة على طول حدودها مع غزةلتفجير ال
تلقينا إخطارات أمنية بأن المعبر قد يتعرض لمحاوالت اقتحام، خالل : داخل معبر رفح الحدودي

  .مظاهرات للفلسطينيين على الحدود اليوم الجمعة للمطالبة برفع الحصار وفتح معبر رفح
  15/8/2008العرب القطرية 

  
  مصر عازمة على التوصل الى اتفاق حول شاليط بحلول تشرين الثاني   .48

أبلغ مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل األسرى :  احمد رمضان-رام اهللا 
الصادرة امس، أنه سمع وزير " يديعوت أحرونوت"وإطالق سراح الجندي جلعاد شاليط، صحيفة 

لمصري عمر سليمان يقول، انه عازم على التوصل إلتفاق تبادل أسرى واإلفراج عن االستخبارات ا
وأضاف المصدر للصحيفة، أن سليمان أدلى بتصريحاته هذه . نوفمبر المقبل/ شاليط بحلول تشرين الثاني

أمام مستشار وزير الجيش اإلسرائيلي للشؤون السياسية، عاموس جلعاد، ومسؤول ملف األسرى في 
ة اإلسرائيلية، عوفر ديكل خالل جولة المحادثات األخيرة التي عقدت في القاهرة نهاية األسبوع الحكوم
  .الماضي

  15/8/2008المستقبل 
 

  عباس يريد إضعاف حماس وليس الحوار معها: إعالمي مصري .49
ت ذكر اإلعالمي المصري المتخصص بالشؤون الفلسطينية، ابراهيم الدراوي، أن لديه معلوما: القاهرة

مؤكدة عن أن الرئيس محمود عباس قد طلب شخصياً من رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت 
الذي يسيطر عليه الجيش ) القريب من معبر رفح(اإلبقاء على معبر رفح مغلقاً وفتح معبر كرم أبو سالم 

 والتي طالت حي وأشار الدراوي إلى أن أحداث غزة األخيرة التي أعقبت تفجير الشاطئ. اإلسرائيلي
كانت جزءاً من خطة متكاملة إلضعاف حماس وتركيعها ودفع المواطنين "الشجاعية في غزة، 

وأضاف الدراوي أن الخطة كانت متزامنة مع محاوالت عربية لتحجيم دور  .، كما قال"لالنقضاض عليها
 الرئيس محمود عباس لدي معلومات عن أن"حماس واإليقاع بينها وبين النظام العربي الرسمي، وقال 

الذي زار تونس مؤخراً، كان يرمي لمالقاة رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق 
 .ويين العربي والدوليتالقدومي من أجل بحث سبل التعاطي مع حماس على المس

14/8/2008قدس برس   
  

  تهديداً لقناة السويس الخط البري اإلسرائيلي بين أشدود وإيالت يمثل: تقرير مصري .50
حذر تقرير حكومي مصري من أن الخط البري اإلسرائيلي بين ميناءي أشدود وإيالت يمثل : القاهرة

تهديداً حقيقياً لقناة السويس، مقلالً من شأن تأثير قناة البحرين التي يثار أمرها بين الحين واآلخر على 
عتبارات ااعتبر التقرير أن  و.الممر األهم في المنطقةاعتبار أنها ستكون المنافس األبرز لقناة السويس، 

سياسية يمكن أن تحد من تأثير هذا المشروع المقترح ألن بعض الشركات في الشرق األوسط ال يستخدم 
  ."إسرائيل"هذا الطريق الذي يمر داخل 

  15/8/2008الحياة 
  

  نواب بإيران يدعون لعقاب مسؤول وصف اإلسرائيليين باألصدقاء    .51
إجراءات جدية "طالب مائتا نائب إيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد بـ  : فاطمة الصمادي-هران ط

  بحق معاونه أسفنديار رحيم مشائي بسبب تصريحات له أثارت موجة انتقادات عندما تحدث " وصارمة
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  "".إسرائيل"الصداقة بين إيران ومواطني أميركا و"عن 
  14/8/2008الجزيرة نت 

 
  بقضية األسرى ويطالب بإزالة كل الحواجز والمستوطناتاهتمامهي يؤكد نائب رومان .52

  في زيارته الى فلسطين ناتي مائير عضو لجنة حقوق اإلنسان في البرلـمان الرومانيقال: وفا -رام اهللا
أنه تباحث مع الـمسؤولين الفلسطينيين في مختلف القضايا، وعلى رأسها قضية األسرى والـمعتقلين، 

 إلى أنه قدم طلبا للحكومة اإلسرائيلية لـمقابلة األسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات عضوي مشيرا
إن الـمواطنين في أوروبا ال يعلـمون حقيقة الوضع في فلسطين، : وأضاف مائير .الـمجلس التشريعي

 . كريمةمؤكدا ضرورة إزالة كل الحواجز والـمستوطنات، من أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني حياة
وأعرب عن أمله في أن يحل الصراع الفلسطيني ــ اإلسرائيلي بالطرق السلـمية، بعيدا عن العنف، 
كي يحيا الشعبان جنبا إلى جنب بسالم، الفتًا إلى انه سيعمل عند عودته إلى أوروبا على تقديم تقرير 

 .سرىللبرلمانين األوروبي والروماني حول الوضع في فلسطين، خصوصا قضية األ
 15/8/2008األيام الفلسطينية 

  
   سنوات  شافيز يلتقي وفداً يهودياً عالميا10ً مرة منذ ألول .53

 للمرة االولى منذ عشر سنوات، التقى الرئيس الفنزويلي االربعاء ممثلين عن :أ ف ب - كاراكاس
 ومن بين ."في ت في"الجالية اليهودية في العالم، حسب ما اعلن التليفزيون الفنزويلي الرسمي 

الشخصيات المؤلف منها الوفد رئيس المجلس اليهودي العالمي رونالد لودر وممثله في اميركا الالتينية 
ومن ناحيته، اعرب وزير الخارجية . جاك تربينس وكذلك اعضاء من الجالية اليهودية في فنزويال

 مع الجالية "يام عالقات دائمةق" لهذا اللقاء واعدا بـ "ارتياحه الشديد "الفنزويلي نيكوالس مادور عن
 ."يجب ان تكون اميركا الالتينية ارضا محررة من كل تمييز"وقال . اليهودية

 15/8/2008الوطن القطرية 
 

   ألف دوالر متوسط الدخل الفردي في أبو ظبي63: تقرير .54
محلي في  يرتفع نصيب الفرد من الناتج الأن رسمي إماراتيتوقع تقرير :  دالل أبو غزالة-أبو ظبي 

، ليصبح  األعلى في العالم، في ظل ) دوالرألف 63( ألف درهم 225إمارة أبو ظبي هذه السنة إلى 
توقع أن تحقق القطاعات كما . فورة اقتصادية تعيشها الدولة نتيجةً لالرتفاع القياسي ألسعار النفط

 وأن يستمر قطاع البناء هذه السنة،% 14.8نسب نمو ال تقل عن ) باستثناء النفط الخام(االقتصادية 
، وأن تنمو الصادرات السلعية في %20والتشييد في قيادة القطاعات األخرى بمعدل نمو ال يقل عن 

ولفت إلى  .%18.5 بليوناً بنمو 75 بليون درهم، والواردات إلى 318،  لتصل إلى %15 بمعدل اإلمارة
 نتيجة لحجم االستثمارات واحتياجات التنمية ،%16ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السنة الجارية، بمعدل 

. 2007 بليون درهم في 339في القطاعات االقتصادية، علماً أن إجمالي التجارة الخارجية لإلمارة كان 
، حيث %14وبحسب التقرير، ستستمر القطاعات غير النفطية في تحقيق نمو مطرد بمعدل ال يقل عن 

 أكد إلى ذلك . بليوناًً هذه السنة211ن درهم، ويرجح أن تبلغ  بليو184 نحو 2007بلغت مساهمتها عام 
 أن حجم االستثمارات في أبو ظبي واألداء االقتصادي ومعدل النمو العالي في الناتج المحلي التقرير

 باليين 8اإلجمالي وحجم المشاريع التنموية في اإلمارة، ساهمت في جلب استثمارات أجنبية قدرت بـ 
 أن إمارة أبو ظبي أطلقت، منذ بدء ىيشار إل فيما .2008 باليين في 10ن تستقطب درهم، ويتوقع أ

 بليون 54( بليون درهم 200ارتفاع أسعار النفط، مشاريع عمالقة في كل القطاعات تجاوزت قيمتها 
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بلغت حيث يساهم القطاع الخاص بدور حيوي في النمو االقتصادي لإلمارة، و. 2007 في )دوالر
 104 ليبلغ 2008 في %7.5، ويتوقع أن ينمو أكثر من %22، 2007الناتج المحلي لعام مساهمته في 
  .باليين درهم

 15/8/2008الحياة 
  

 !مرامي فياض من تسويق الحكومة االنتقالية .55
  صالح النعامي

على مدى عدة أيام، وفي لقاءات مع النخب الفلسطينية، وفي مقابالت مع العديد مـن وسـائل اإلعـالم                   
فة، حاول رئيس حكومة رام اهللا سالم فياض تسويق مبادرة جديدة تقوم على وضع حـد لالنقـسام                  المختل

 .الفلسطيني الداخلي بدون انتظار انتهاء الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس
مبادرة فياض تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط الذين ال ينتمون إلى أي حركات سياسـية،                 

وظيفتها األولى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، واإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسـية             وتكون  
 .جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة

ويعتبر فياض أن مجرد تشكيل هذه الحكومة وتوليها إدارة شئون الضفة الغربية وقطاع غـزة سيـشَكِّل                 
ر الوطني، ويرى أنه من خالل هذه المبادرة يمكـن          نهاية لحالة االنقسام، في الوقت الذي يتواصل الحوا       

وضع حلول للتحديات األمنية والناجمة عن وجود أجهزة أمنية تتبع مرجعيتين مختلفتـين فـي الـضفة                 
الغربية وقطاع غزة، من خالل استقدام قوات عربية إلى قطاع غزة، تشرف فقط على تدريب قوات أمنية                 

 .األمنفلسطينية جديدة تكون قادرة على حفظ 
لكن فياض ال يقترح أن تتوجه القوات العربية إلى الضفة الغربية؛ ألنـه يعتبـر أن األجهـزة األمنيـة                    

، وهو يتناسى طوعا حقيقة أن الضفة الغربية واقعة تحـت           "تُمثِّل الشرعية الفلسطينية    " الفلسطينية هناك   
 واالعتقال واالغتيال ضد الفلـسطينيين،      االحتالل المباشر، وحقيقة قيام جيش االحتالل بعمليات المداهمة       

 . وهذه أمور يبدو أنها ال تثير حساسية فياض..وحرصه على تقييد قدرتهم على الحركة بشكل ال يتصور
إن الذرائع التي يقدمها فياض لتسويغ جلب قوات عربية لقطاع غزة مضلِّلة، وال تنطلي على أحـد؛ ألن                  

سقاط حكومة حماس، ففياض الذي ال يحرك ساكنًا من أجل تخليص           هدف هذه القوات قائم على محاولة إ      
 .الفلسطينيين من االحتالل، مستعد لتبني أي فكرة تقود إلى القضاء على وجود حماس في غزة

واضح تماما أن مبادرة فياض تتجاهل معالجة األسباب التي أدت إلى المواجهـات بـين حركتـي فـتح                   
يرة على قطاع غزة، وهو يترك معالجـة هـذه األسـباب للحـوار              وحماس، والتي انتهت بسيطرة األخ    

. الوطني؛ لكن مبادرتَه ال تتضمن أي آلية للشروع في هذا الحوار وتحديد طابعه ومرجعياتـه وأجندتـه                
واألغرب من كل ذلك أن المبادرة ال تربط بين إجراء االنتخابات التـشريعية والرئاسـية وبـين نهايـة                   

 باإلمكان تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حتى قبل االنتهاء مـن           -فق المبادرة    و -الحوار، بمعنى أنه    
 !الحوار، األمر الذي يعني مفاقمة األزمة

ولألسف الشديد ال تعبر مبادرة فياض عن تَحوٍل حقيقي في مواقفه، بل ال تعدو كونها مناورةً تأتي لتالفي           
 .واجهات بين فتح وحماساستحقاقات معالجة األسباب التي قادت إلى الم

ومما ال شك فيه أن مبادرة فياض تأتي لمحاولة إنقاذ نفسه وحكومته مـن إمكانيـة أن يقـوم المجلـس                     
التشريعي الفلسطيني بحجب الثقة عنها، بعد أن استعادت حركة حماس األغلبية البرلمانية، بعد اإلفـراج               

وات االحتالل، ويعي فياض أنه بإمكان كتلة       عن المزيد من نواب الحركة ووزرائها المختطفين من قبل ق         
حماس البرلمانية أن تدعو إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي مع استيفاء النصاب القانوني، وتصوت على               
حجب الثقة عن حكومته، وبالتالي فهو يبحث عن مخرٍج يرفع عنه الحرج من خـالل تـشكيل حكومـة                   

اذ الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس الـذي سـتنتهي واليتـه           انتقالية، محاولًا من خالل هذه المبادرة إنق      
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ومن . الرئاسية في يناير القادم؛ ألن عباس سيفقد بعدها شرعيته كرئيس في حاِل لم تتم انتخابات رئاسية               
هنا فإن تشكيل حكومة انتقالية سيسوغ من ناحية قانونية بقاء عباس كرئيس حتـى إجـراء االنتخابـات                  

 .الرئاسية والتشريعية
وفي نفس الوقت فإن دعوة فياض لتشكيل حكومة انتقالية يأتي للتغطية على إخفاقات حكومته فـي كـل                  
المجاالت، إلى جانب تهاوي البرنامج السياسي الذي تشبث به أبو مازن، فهي دعوة للهروب إلى األمام،                

 .اتهبدلًا من االعتراف بالواقع البائس الذي عِلقَ فيه الشعب الفلسطيني بفعل سياس
وكان حريا بفياض أن يبدي بوادر حسن النية تجاه حركة حماس من أجل طمأنتها، مثل وقـف حمـالت                 

وبات الجميع مـن الفلـسطينيين      . القمع األمني الممنهج ضد نشطاء الحركة، إلى جانب إغالق مؤسساتها         
توافق وطني حقيقـي،    يدرك الحقيقة التي تفيد بعدم مقدرة عباس وفياض على التحرك خطوةً واحدةً تجاه              

لو توفرت لديهما النوايا الحسنة، بفعل الضغوط الْممارسِة عليهما من ِقبِل كُلٍّ من إسـرائيل والواليـات                 
 .المتحدة

وإن كان ال خالف في الساحة الفلسطينية على أهمية وجود حاضنة عربية لرعاية الحوار بين حركتـي                 
ومن المعلوم أن اآلمال كانـت      . ة تتضاءل يوما بعد يوم    فتح وحماس، فإن فرص وجود مثل هذه الحاضن       

معقودةً على دور مصري في جمع حماس وفتح حول طاولة الحوار، إال أن هذه اآلمال تراجعت إلى حد                  
كبير في ظل التوتر الكبير والعلني في العالقات بين مصر وحركة حماس، األمر الذي أثّر على تَحمـس                  

 . توسط بين الجانبينمصر لمواصلة دورها في ال
وهناك شكوك كبيرة حول إمكانية نجاح الوساطة المصرية بين حركتي فتح وحماس بسبب حالة انعـدام                

وال خالف على أن هناك خللًا بنيويا في العالقة بـين الجـانبين،         . الثقة السائد بين القاهرة وحركة حماس     
ل مع حماس على اعتبار أنها فقط امتداد لجماعة         يَؤثِّر سلبا على نجاح فرص الحوار؛ إذ أن مصر تتعام         

وهناك الكثير من   . اإلخوان المسلمين، وأن هذّا التصور هو الذي يحكم سلوك القاهرة تجاه غزة وحماس            
الدالئل التي تؤكد أن القاهرة غير معنية بأي خطوة يمكن أن تشكل نجاحا لتجربـة حكـم حمـاس فـي                     

 . ني وإتمام صفقة شاليتالقطاع، وضمن ذلك نجاح الحوار الوط
نجاح الحوار الوطني يتطلب أولًا تنقية األجواء بين مصر وحماس، ومحاولة بناء أسس جديدة للعالقـة،                
قائمة على الثقة المتبادلة، فالقاهرة مطَالَبةٌ بالتعامل مع حركة حماس في غزة كذخر استراتيجي، ولـيس                

طمأنة القاهرة وتهدئة مخاوفها من الكثير من مـصادر         كتهديد استراتيجي، كما أن حركة حماس مطالبة ب       
وحتى يحدث ذلك، وبدون دور عربي فاعل، فإن الحوار الفلسطيني          . القلق التي يبديها النظام في القاهرة     

 .لن يبدأ، وسيواصل فياض طرح المناورات الهادفة لتكريس حالة االنقسام
رئيس المكتب الـسياسي لحركـة حمـاس،        وجاءت في هذا السياق تصريحات موسى أبو مرزوق نائب          

مطَاِلبا ِمصر بالوقوف على نفس المسافة من كلٍّ من حركتي فتح وحماس؛ ِلتَكِْشفَ عن وجهة نظر القائلِة                 
 ". فتح " ِبتَحيز القاهرة لـ

وأكّد مصدر أن حماس غضبت من رفض مصر األسبوع الماضي السماح بخروج وفد برلمـاني مـن                 
. ماس برئاسة رئيس المجلس باإلنابة أحمد بحر لزيارة عدٍد من الدول العربية واإلسالمية            نواب حركة ح  

وتابع المصدر أن هناك خالفات عميقة بين حماس ومصر حول التعاطي مع قضية الجندي اإلسـرائيلي                
رائيل، األسير جلعاد شليت؛حيث تتهم الكثير من األوساط في حماس القاهرةَ بالتسويف في الوساطة مع إس              

 .إلى جانب عدم قيامها بتبني الشروط التي تضعها الحركة لإلفراج عن الجندي
ونوه المصدر إلى أن هناك دعواٍت عديدة داخل حماس إلخراج ملف شليت من يـد مـصر، وتـسليمه                   
لوسيط أوروبي، وال تخفي بعض األوساط في الحركة تحمسها لتسليم الملف للوسيط األلماني الذي توسط               

 . ن حزب اهللا وإسرائيل في كل صفقات تبادل األسرى بين الجانبينبي
  14/8/2008موقع اإلسالم اليوم 



  

  

 
 

  

            23 ص                                   1170:         العدد                  15/8/2008الجمعة : التاريخ

  
     واالنسحاب االسرائيلي من غزة "فك االرتباط"ثالث سنوات على  .56

 نواف الزرو
" فـك االرتبـاط   "وفق االجماع السياسي والعسكري االسرائيلي من اقصى اليمين الى اقصى اليسار فان             

 ، الذي تحل اليـوم  2005سحاب االسرائيلي من قطاع غزة في الخامس عشر من آب اغسطس ـ  واالن
ذكراه الثالثة ، جاء استنادا الى كل الحسابات والتقديرات االستراتيجية االمنيـة والعـسكرية والـسياسة                

ستمر حتى  ان مشروع االحتالل واالستيطان الصهيوني في القطاع كان وا        "واالقتصادية والديمغرافية ، ب   
، وباجماع اعترافات وشـهادات المعـسكرين االسـرائيليين المؤيـد           ..خاسرا ومكلفا جدا  " فك االرتباط "

في عهـده اال    " االنسحاب من غزة  "لالنسحاب والمعارض له على حد سواء فان شارون لم يحسم مسألة            
صارات والهدم والتدمير   بعد ان استخلص بعد اربع سنوات من االجتياحات واالغتياالت واالعتقاالت والح          

ان هناك شعبا صامدا مستبسال ال يمكن هزيمته اراديا ومعنويا وال يمكن اخـضاعه وتركيعـه بـالقوة                  
 استخدم كل ما تملكه الترسانة الحربية االسرائيلية من اسلحة ولـم            - اي شارون    -العسكرية ، ذلك انه     

 صعيد ثان يجب ان ال يغيب عن البال وعـن           ؟،، ولكن على  ..يبق لديه سوى خيار القنبلة النووية عمليا      
الذاكرة وعن االجندة السياسية واالعالمية الفلسطينية والعربية ان االجماع السياسي االسرائيلي ذاته يقف             

 .وراء مخطط شارون تجاه القدس والضفة الغربية
ي من القطاع انمـا     ولذلك يعتبر الفلسطينيون من جهتهم وباجماعهم الى حد كبير ان االنسحاب االسرائيل           

هو فعال ثمرة االنتفاضة والمقاومة والصمود والتضحيات واالرادة ، وان هذا االنسحاب انما هو الخطوة               
ـ       " وغدا القـدس والـضفة  .. اليوم غزة: "االولى على طريق دحر االحتالل عن باقي االراضي المحتلة ف

 .هذا كان شعار ولسان حل كل الفلسطينيين هناك
 ، ...كن سياديااالنسحاب لم ي

االحتالل ال ينتهي عند حدود االنسحاب من غزة الذي لم يكـن وفقـا للمـصادر والتحلـيالت                  ...ولكن  
، حيـث   " الطالق االستراتيجي الشامل والكامل   "سياسيا وسياديا بمستوى    " فك ارتباط "الفلسطينية المختلفة   

بحرا وجـوا ، ولـذلك مـن المنتظـر ان           برا و " البوابات االسرائيلية "هناك ما يمكن ان نطلق عليه اسم        
" بوابـات فلـسطينية   "لتغدو في نهايـة االمـر       " البوابات"تتواصل المعركة الفلسطينية ضد استمرار هذه       

 .بالكامل
فاالحتالل هناك فكك مستوطناته ولكنه يبقي على حصار القطاع برا وبحرا وجوا ويمنعـه عمليـا مـن                  

عرب والعالم ، فالمياه االقليميـة تحـت الهيمنـة العـسكرية            االتصال والتواصل الحر مع الضفة ومع ال      
االحتاللية وكذلك فضاء القطاع ، بينما لم تحسم في الوقت نفسه وبحسب تـصريحات اقطـاب الـسلطة                  

 1948,مسألة السيطرة على المعابر الحدودية مع مصر وكذلك مع فلسطين 
وم ذكرى مرور ثالث سنوات على ما اطلق        بعد ثالث سنوات على االنسحاب واليوم ، وبينما تصادف الي         

او االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ، فان التطـورات واالوضـاع الماثلـة              " فك االرتباط "عليه خطة 
امامنا في المشهد الغزي تبين ان القطاع ليس فقط ليس مستقال وسياديا ، وانما مـا زال عمليـا تحـت                     

ام دولة االحتالل قبضتها على كافة بوابات ومخارج القطـاع          السيطرة االستراتيجية االسرائيلية جراء احك    
 .، بل انه تحول الى افقر منطقة والى ما يشبه اضخم سجن ومعسكر اعتقال جماعي في العالم

أن الفلسطينيين في غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية تزداد تـدهوراً      "فقد أكد مركز الضمير لحقوق اإلنسان       
جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وصمت دولي مشجع لالحتالل علـى          في ظل استمرار االحتالل في      

 ".ارتكاب المزيد من الجرائم
 سكان القطاع نزالء سجن كبير 
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 مليون فلسطيني في القطـاع أضـحوا   1,5إن :"وقال مدير المركز خليل أبو شمالة في تصريحاتْ متلفزة     
ع متوقفة والحيـاة مـشلولة بالكامـل ، فيمـا           اليوم نزالء سجن كبير ، حيث أن حركة األفراد والبضائ         

األوضاع تزداد تدهوراً ، في ظل استمرار انتهاكات االحتالل وجرائمه وصمت العالم المشجع له وعجز               
 ".الدول العربية حيال معاناة الفلسطينيين وموت اآلالف منهم جراء الحصار اإلسرائيلي

أن سجن غزة الكبير ال يختلـف       :"ونة حينما قال  وقد عزز ذلك مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمد        
عن سجن نفحة الصغير إال في االسم ، مضيفاً أن سجن غزة أصعب ظروفاً من أي سـجن فـي دولـة                      

 ".االحتالل
عشت خمسة عشر سنة متواصلة في معظم السجون اإلسرائيلية وطوالها لـم تقطـع              :"واضاف حمدونة   

الطارئة سوى ساعات معدودة ، ولم تقطع عنا إدارة الـسجن           الكهرباء عن األسرى في أسوأ االحتماالت       
تموين المطبخ على سوء كميته ونوعيته يوماً واحداً ، ولم تقطع إدارة السجن تواصلها مع ممثلي األسرى                 
في أشد حاالت التوتر بين الطرفين ، وفى أقصى الظروف كانت تعاقبنا جسدياً بال تفريق كوقت القمعات                 

 .رات متقطعة طويلة المشهورة وعلى فت
  ما تزال تتحكم في حياة الفلسطينيين "اسرائيل"

ان :"الحقوقية االسرائيلية بيانا في الذكرى الثالثة لالنسحاب االسرائيلي قالت فيه         "بتسيلم"واصدرت منظمة   
، واضافت المنظمـة التـي      " اسرائيل لم تنه احتاللها لقطاع غزة على الرغم من تنفيذ خطة فك االرتباط            

، وذكـرت   " ان اسرائيل ال تزال تتحكم في حياة الفلسطينيين في قطـاع غـزة            "عنى بحقوق االنسان ،     ت
 فلسطينيا في القطاع منذ انسحابه أحادي الجانب        567أن جيش االحتالل قتل     "المنظمة في تقرير جديد لها      
شاركوا في أي عمل     من بين القتلى لم ي     314أن  " ، ونوه التقرير الى      2005"من القطاع في آب من عام       

، ".  فلـسطينيين  304، فيما قتل جراء القصف بصواريخ المروحيات        .  أطفال 110مسلح ، من ضمنهم     
 صاروخ أسـفرت عـن      1500أن الفلسطينيين أطلقوا في نفس الفترة نحو        " وفي المقابل ذكرت المنظمة   

 ".مقتل ستة إسرائيليين فقط بينهم أربعة من أفراد األمن
  اوتوماتيكية حزام امني وحدود

ان الحدود بين اسرائيل وقطاع غـزة سـتكون         "وكانت صحيفة يديعوت احرونوت قد اشارت ايضا الى         
االولى في العالم ، اذ ستستخدم اسرائيل على الحدود جواً وبحـراً وبـراً اسـلحة                " الحدود االوتوماتيكية "

 ".حربية اوتوماتيكية
خذت توسع المنطقة العازلة لتبتلع األراضـي الزراعيـة         قوات االحتالل اإلسرائيلي ا   "يضاف الى ذلك ان   

، حسب تقرير لمؤسسة الضمير الفلسطينية ، وهذا ما كشف          " الواقعة قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة     
مخطط إسـرائيلي   "النقاب عنه وزير الزراعة في الحكومة المقالة محمد رمضان اآلغا الذي تحدث عن              

لى الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي المحتلة داخـل           ع" حزام أمني عازل  "يرمي إلقامة   
" الخط األخضر ، وذلك من خالل توسيع رقعة التجريف لألراضي الزراعية القريبة من السياج الحدودي              

أن النوايا اإلسرائيلية بهذا الشأن بدأت فصولها شمال القطاع بإقامة          "، وأوضح اآلغا في تصريح صحافي       
، وأكد اآلغا أن إسرائيل قطعت شوطا كبيرا فـي هـذا            " ية عازلة على مشارف بيت حانون     منطقة جدار 

بعمق يزيد عن الكيلومترين على الحدود الشرقية لقطاع غزة السيما فـي المنطقـة              " المخطط االحتاللي "
وها المنطقة تغيرت معالمها و تحولت من مناطق زراعية تكس        : "، وقال ان  "" الشرقية لمحافظة خان يونس   

الخضرة إلى مناطق متصحرة جرداء ، وذلك بعد التدمير الهائل في البنية التحتية واقتالع آالف أشـجار                 
الزيتون والحمضيات واللوزيات ، إضافة إلى تجريف مساحات واسعة من المحاصيل الحقلية والـدفيئات              

 ".الزراعية
  80%تنامي نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 
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ائسة في غزة عند ذلك ، بل تنامت نسبة الفقر والبطالة لدى اهـل القطـاع الـى                  ولم تتوقف االحوال الب   
 سـةأن   - -مستويات ليس لها مثيال في العالم ، اذ اكد تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية في غزة                  

 على سبيل المثال تشير إلى أن مستوى البطالـة ال يـزال مرتفعـا               2007مسوحات القوى العاملة لسنة     
 على األقل فـي حـال اسـتمر         45%بالدول المجاورة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى          مقارنة  

 وصل في قطاع غـزة إلـى        2007معدل الفقر عام    "الحصار االقتصادي ، وأظهرت نتائج التقرير بان        
يعيشون في فقر مدقع نتيجة لآلثار الناتجة عن اإلغـالق وزيـادة معـدل              % 66,7 وأن ما نسبته     %80
الة وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غالء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابـة علـى                 البط

األسعار وانخفاض حجم اإلنتاج المحلي واستمرار زيادة معدالت اإلعالة االقتـصادية والفقـر واعتمـاد               
 ".لتغذيةاألسر الفلسطينية على المساعدات اإلنسانية خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء ا

 يفكـرون فـي     40%أن  "بل وابعد من ذلك فقد جاء في احدث استطالع آلراء المواطنين في قطاع غزة               
 ، وبينت نتائج االستطالع 2008" ـ  8 ـ  10الهجرة من القطاع إلى الخارج بسبب االحوال ـ سما ـ   

المـواطنين فـي    مـن  63%أن )" نير ايست كونسلتينج( الذي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات     
 ".يعانون من نقص في األدوية% 66قطاع غزة يعانون من نقص في المواد الغذائية و

 الهدف الكبير لالحتالل 
فان كل هذه المعطيات الراهنة في المشهد الغزي تبين لنـا           " فك االرتباط " اذا ما عدنا الى خطة       -ولذلك  

 تحقيـق   -الحرق والمجازر واإلخضاع كـان      الهدف الكبير المبيت من وراء الخطة وسياسات التدمير و        
، فشارون كان يحلـم باسـتبدال       " كما أكد الباحث اإلسرائيلي ميرون بنفنستي     "حلم اختفاء اآلخر العربي   "

الشعب الفلسطيني ، وبإعادة تشكيله وصياغته بما يتناسب مع مخططاته واشتراطاته الـسياسية ، األمـر                
يرغـب  :" صحيفة الغارديان حينما كتب قبل وفاة عرفات موضحاً          الذي أكده أيضاً جوناتان فريد الند في      

" ، وقد عزز الكاتب   " شارون في إيجاد شعب فلسطيني مختلف حتى ال يضطر للتعامل مع الشعب الحقيقي            
، جملـة   " الجدار الحديـدي  "أستاذ العالقات الخارجية في جامعة اكسفورد وهو مؤلف كتاب          " آفي شاليم 

أن الهـدف   :"شار إليها بعبارات مكثفة ، حيث كتب في الهيرالد تريبيون يقـول             األهداف والمضامين الم  
السياسي لشارون كان القضاء على اتفاقيات أوسلو ، وإكمال إعـادة احـتالل األراضـي الفلـسطينية ،                  

 .."واإلطاحة بالسلطة وتقويض وإذالل القيادة الفلسطينية
 انقسام فلسطيني خطير 

الشاروني ايضا هو هذا النقسام الخطير الذي آلت اليه االوضاع الفلسطينية           " اطفك االرتب "ولعل من نتائج    
 .ما بين الضفة وغزة وما بيم اكير فصيلين فلسطينيين يفترض انهما حاملية لمشروع التحرير واالستقالل

بل لعل اخطر االخطر هو ان يتكرس هذا االشطار الجيوسياسي ما بين الضفة وغزة ، كما خطط واراد                  
 ".فك االرتباط"ارون في مشروعه ش
  "دويلة المعازل" و "غزة اوال" واعادة انتاج "فك االرتباط"

كانـت  "فك االرتبـاط  "ففي الجوهر والصميم والتطبيقات والتداعيات على االرض الفلسطينية ، فإن خطة            
غزة "ليه اسم خيار   المتجدد الذي يطلق ع    - الجديد   -وما تزال بال شك اعادة انتاج لخيار المشروع القديم          

اوال "  بيت لحم  -غزة  "اوال ، او    "  اريحا -غزة  "، والذي ركبت عليه بعد ذلك تسميات اخرى مثل          " اوال
 ..اوال ، فشارون هو صاحب فكرة دويلة فلسطينية في غزة اوال"  الخليل-غزة "، او 
دويلة المعـازل و    : جدا.. ؟، انها بعبارة مكثفة جدا    ..او يتحدث شارون  .. ؟، عن اي دويلة نتحدث    ..ولكن

 ...الجماعية" معسكرات االعتقال"العنصرية و " البانتستونات"
الشارونية انمـا تـشكل ذروة حـرب      "فك االرتباط "وفي الجوهر والصميم والتداعيات الحقيقية فإن خطة        

 يخـف   لم- اي شارون -التي شنها شارون ضد الشعب العربي الفلسطيني ، حيث انه     " االبادة السياسية "
 .ابدا نواياه واهدافه الحقيقية
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التي وصفها بأنهـا صـفقة الرزمـة        " (فك االرتباط "فقد اعلن اكثر من مرة وبمنتهى الوضوح ان خطة          
انها خطوة وقائية ضـد خطـط       "، و " ، تشكل ضربة قاضية للفلسطينيين    ) التاريخية مع االدارة االميركية   

ال "و" ال للتفاوض مـع الفلـسطينيين     : "اسية كبيرة هي  ، وانها تنطوي على الءات اس     " ومشاريع االخرين 
 ".ال الستمرار الوضع الراهن"، و" للمشاريع السياسية الدولية

وكان شارون قد شرح اهم مضامين خطته في مقال نشره فـي صـحيفة معـاريف العبريـة مخاطبـا                    
ن السياسي في المنطقة ، اذ      ان خطة فك االرتباط تخلق تغييرا استراتيجيا في التواز        : "االسرائيليين مؤكدا 

تبادر اسرائيل الى خطوة تمكنها من الحفاظ على احتياجاتها االمنية ، وعلى الكتل االستيطانية الكبرى في                
 ".الضفة الغربية ، وعلى قدس موحدة وكبيرة

ستمنحنا خطة فك االرتباط حرية العمل الواسع في محاربة االرهاب من خالل دعم دولي لـم                : "واضاف
 مثله في الماضي ، وستمكنا من تسريع بناء الجدار بمسار يحافظ على المصالح االمنية السـرائيل                 نشهد

ويحمي اكبر عدد من االسرائيليين ، وفي المقابل سنحافظ على سيطرتنا على كافـة المنافـذ والمعـابر                  
ننا من ضـرب    المؤدية الى قطاع غزة من اجل منع تهريب االسلحة ، وسنعيد االنتشار حولها بشكل يمك              

 ".االرهاب ايضا من داخل القطاع
ان الخطة اقرت ولكن لـن يحـدث اي         "كتب في صحيفة هآرتس قائال      ) الوف بن (كان المحلل السياسي    

، بينما صرح المؤرخ شلومو زاند مؤكدا نوايا شارون الحقيقية وراء الخطة قـائال              " تغيير على االرض  
 ".رين سنة اخرى في الضفةان شارون يعيد االنتشار في غزة ليبقى عش"

 ؟،،، .."جدار العزل" والديموغرافيا "فك االرتباط"العالقة بين 
قد كرست احد " يديعوت احرونوت العبرية" ، كانت صحيفة 2005 ـ  5 ـ  11وفي عددها الصادر يوم 
دولـة  "فنشرت فيه نتائج استطالع للرأي العام االسرائيلي عـن          " قيام اسرائيل "مالحقها الخاصة لذكرى    

للـصراع  " ان الحـل المثـالي    : "التي ينشدها االسرائيلي ، وجاء من ضمن ما جاء في النتـائج           " االحالم
 3,4، وبينما ذهب    "  من االسرائيليين في ترحيل الفلسطينيين     20% االسرائيلي يكمن بحسب     -الفلسطيني  

الفلسطينيين الـى الخـارج    عدم هدر الوقت والمال على الشاحنات لنقل        : "الى ابعد من ذلك باقتراحهم    % 
 يحلمـون ويريـدون رؤيـة       20%ان  "، تبين ايضا    " والقيام بدال من ذلك بابادتهم او زجهم في غيتوات        

 ".تمتد حدودها لتشمل سيناء ولبنان وسوريا واالردن" اسرائيل المثالية"
من قطاع  " غادرةالم"و  " الفك"ويحتل هذا الهاجس الديموغرافي المقلق حسب شارون الدافع الرئيس لخطة           

غزة ، في الوقت الذي يشكل فيه المدماك الرئيس ايضا لصياغة الخريطة االسـتيطانية التهويديـة فـي                  
ان كل الجهود سوف تتركز بعد الفك       "المواقع الفلسطينية االخرى ، اذ اعلن واكد شارون من جهة اخرى            

كبـرى وكتـل االسـتيطان ومنطقـة         في الجليل والنقب ، والقدس ال      - والتهويد   - لتعزيز االستيطان    -
 ".االغوار
احدث المعطيات حول الديمغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية تبين ايضا ان هناك نحو ثالثـة               .. ولكن

بل ان  ..  من المستوطنين اليهود   - اواكثر   -ماليين فلسطيني في انحاء الضفة ، مقابل نحو نصف مليون           
ة من البحر الى النهر يقترب من عدد اليهود ، وسيتجاوزهم حسب            مجموع الفلسطينيين في فلسطين الممتد    

 "..للدولة اليهودية"لديهم في سنوات قليلة ، ما يشكل تهديدا وجوديا " انبياء الغضب الديمغرافي"
؟؟ يكمـن الجـواب     .. االستراتيجية االسرائيلية هذا التهديد اذن     -فكيف يعالج شارون والمؤسسة االمنية      

كبير في جملة التقديرات والتحليالت االسـتراتيجية للخلفيـات واالهـداف والتـداعيات             الشافي الى حد    
جـدار النكبـات ومعـسكرات االعتقـال        ...جدار الضم واالستيطان والتهويـد    .. الرئيسية لبناء الجدار  

ها كما رسم " فك االرتباط "؟،، ولعل من اخطر االهداف االستراتيجية وراء        ..والترانسفير ايضا .. الجماعية
 ؟، ..إلى األبد" أرض اسرائيل"شارون ان القطاع للدولة الفلسطينية المحجمة والضفة ستبقى جزءا من 

 ؟ ..االحتالل الثالث"وسيناريو"فك االرتباط
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" فـك ارتبـاط   "في الصميم والتداعيات االستراتيجية ال تعني اطالقاً        " فك االرتباط "ولذلك نقول ان خطة     
اعادة انتاج وصياغة متجـددة للمـشروع       " السرائيل من القطاع ، وانما هي        استراتيجيا وسياسيا وسياديا  

 .ولكن بإدوات عصرية من تصميم شارون" االستعماري االستيطاني الصهيوني
يحول قطاع غزة من    " الفك"وفي هذا المضمون تحدثت مصادر اسرائيلية فلسطينية عديدة مؤخراً عن ان            

ة االرضية ، كما سيؤدي في المرحلة الالحقة من جهة ثانيـة            جهة اولى الى اضخم سجن على وجه الكر       
الى انتفاضة فلسطينية ثالثة اجندتها االستراتيجية رحيل االحتالل ايضاًعن الضفة الغربية واقامة الدولـة              
الفلسطينية السيادية ، االمر الذي يقود من جهة ثالثة حسب بعض التحليالت االستراتيجية الى ما اطلقـوا                 

 .لقطاع غزة" حتالل الثالثاال"عليه
 و  1956فهل تسير االوضاع هناك على االرض نحو االحتالل االسرائيلي الثالث للقطاع بعد احتاللـي               

ان مرحلة مـا بعـد   " فك االرتباط " ؟ ليتبين لنا في ضوء كل هذه الحقائق والخلفيات الكامنة وراء             1967
احتداما واشتباكا وصراعا قد يصل قريبـا الـى         وعلى مدى السنوزات الثالث الماضية كانت اشد        " الفك"

ـ   الحزام االمنـي   "االسرائيلي للقطاع كما حدث مؤخرا باقامة ما يسمى         " االحتالل الثالث : "نقطة الصفر ل
شمالي القطاع ، والمسالة تبقى مسالة وقت ، فحسب تقديرات عدد كبيـر مـن الجنـراالت والبـاحثين                   "

انتفاضة فلـسطينية   "وربما باتجاه " احتالل جديد للقطاع  "ر باتجاه ربما  االسرائيليين ايضا فان االوضاع تسي    
 ،...ثالثة "

  15/8/2008الدستور 
   

 تنويع الخيارات في مواجهة أوراق مخفية في لعبة اإلقليم.. التواصل مع حماس .57
 سعد حتر

ـ              ت تـسع   يواصل األردن الرسمي نهج التواصل مع حركة حماس اإلسالمية الفلسطينية منهيا قطيعة دام
سنوات، مع اقتراب انتهاء والية اإلدارة الجمهورية وانهماك سائر الالعبين اإلقليميين بخلط األوراق على              

 .أمل تعظيم اإلفادة من الفراغ السياسي األميركي وشلل حكومة إسرائيل
ة محمود  على أن هذا التكتيك ال يعكس بالضرورة إزاحة عن مسار السالم، إسناد السلطة الفلسطينية بقياد              

عباس أو التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة ومعاهدة السالم مع إسرائيل، حـسبما يرشـح مـن              
 . دوائر صنع القرار

يوم األربعاء التقى مدير دائرة المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي تكميليا مع قيـاديين فـي حركـة                  
م في بيروت منذ اعتبر شخصا غير مرغوب به         حماس برئاسة عضو المكتب السياسي محمد نزال، المقي       

الماضي بين الفريق الذهبي وكل مـن       ) تموز( يوليو   22اللقاء األول كان عقد في      . 1999في عمان عام    
نزال ومحمد نصر، عضو آخر في المكتب التنفيذي لحماس، وذلك غداة لقاء مماثل كـسر الجليـد بـين             

 .1987 انطالقها في غزة عام  حاضنة حماس قبل-السلطات واإلخوان المسلمين
سبق اجتماعي ممثلي حماس مع الفريق الذهبي جولة تحضيرية على مستوى الخبراء لم يعلن عنها، كما                

 .لم يكشف رسميا عن عقد االجتماعين الالحقين ومضامينهما
لفـات  المعلومات التي ترشح تفيد بأن الحوارات، التي ما تزال في مراحلها األولى، تستهدف معالجـة م               

سياسية وأمنية عالقة وسط رغبة متبادلة، على األرجح، الستكشاف إمكانية فـتح صـفحة جديـدة فـي                  
 .العالقات

لذلك ترى األوساط السياسية في هذا الحراك غير المعلن بوادر انفراج نسبي بين الطرفين يفرضها مناخ                
ظيمات ضمن لعبة خلط أوراق،     إقليمي غير مستقر وبروز تحالفات خفية وتقاطعات بين دول مجاورة وتن          

 .              قبل أشهر من خروج جورج بوش من البيت األبيض
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فحماس ترغب في تنويع خياراتها المتأرجحـة بـين طهـران،           . للجانبين مصلحة في إعادة مد الجسور     
وهي تجد لدى عمان ثوابت سياسية واضحة بعيـدا عـن المـصالح الذاتيـة               . دمشق، القاهرة والدوحة  

 . حركة لشركائها اآلخرين، بحسب أحد المصادرالمت
ويبدو أن الطرفين يتجهان إلى رسم قواسم مشتركة جديدة دون أن يغير األردن اسـتراتيجيته أو يتخلـى                  

في المقابـل لـيس     . عن تحالفاته الراسخة مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس          
وتنظر األوساط السياسية    .جدار أو كسر تحالفاتها مع إيران وسورية      مطلوبا من الحركة الفلسطينية رفع      

إلى التقارب مع حماس ضمن مسعى الدولة لتنويع اتصاالتها مع مختلف األطـراف لخدمـة مـصالحها                 
 .العليا، من ضمنها وقف تدخل حماس في القرار اإلخواني

آكل المداخيل مع تفاقم أزمتـي  الطاقـة         من جانبه يتحرك األردن استباقيا لتبريد الجبهة الداخلية وسط ت         
من بين صمامات األمان في األفـق تحـسين         . والغذاء عالميا وانسداد أفق المسار التفاوضي الفلسطيني      

العالقات الفاترة مع اإلخوان المسلمين التي تتماهى جذورها مع حماس قبل انطالقها من قطاع غزة عام                
1987. 

 االتفاق على قواعد اشتباك جديـدة تعلـن فيهـا حمـاس احترامهـا               قياس اختبار التقارب قد يتمثل في     
لخصوصية الساحة األردنية بينما تقف المملكة على مسافة متساوية من مختلف التنظيمـات الفلـسطينية،      

 . عنوان الشرعية الفلسطينية–لكن مع استمرار التحالف الوثيق مع عباس 
اليوم يتحرك أعداء األمس ضـمن      . تحالفات في اإلقليم  في خلفية المشهد تغييرات في الحسابات وأسس ال       

تحالفات جديدة عنوانها االستفادة من الظروف الناجمة عن شلل إدارة بوش االبن، علـى أمـل تعزيـز                  
 .أوراقها التفاوضية مستقبال

 أردنيا، يتراجع الرهان على وعود اإلدارة األميركية بتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلـسطينية، السـيما              
وثمة اعتقاد عربي   .  األكثر تماسا بمصالح الدولة العليا     -ملفات الالجئين، القدس الشرقية وترسيم الحدود     

وتشير التوقعات  . بأن السلطة الفلسطينية باتت أكثر ضعفا مع استبعاد رأب الشرخ بين قادة الضفة وغزة             
ع، وبالتالي قد تسعى لعقـد      إلى احتماالت تمدد حماس صوب الضفة الغربية على صهوة صناديق االقترا          

 ما قد يطلق يد إسرائيل في تهويد وقضم ما تبقى من أراضي             –هدنة مع إسرائيل على غرار ترتيب غزة        
 .الضفة الغربية

رؤية حماس القائمة على التهدئة وترحيل الصراع ال تتقاطع مع مسعى األردن االستراتيجي باتجاه سالم               
 .ين على الضفة الغربية وقطاع غزةيقيم دولة للفلسطيني" عادل ونهائي"

 .لكن مصالح األردن وحماس تلتقي مرحليا في تقاطعاتها الدنيا بانتظار ما قد يحمله المستقبل من مفاجآت               
فعمان، التي ترتبط بعالقات استراتيجية مع واشنطن ومعاهدة سالم مع إسرائيل، ترغب في تنويع خطوط               

ير على سياسة الدولة العليا، بينما تسعى حماس لالستفادة مجـددا  اتصاالتها في اتجاهات مختلفة دون التأث     
 .سياسي بدل االتكاء حصرا على عواصم الممانعة والقاهرة-من موقع األردن الجيو

  15/8/2008الغد االردنية 
  

   فتح السادس يعقد أو ال يعقدمؤتمر .58
  علي بدوان

 المؤتمر العام السادس لحركة فتح، بالرغم من        مازالت المؤشرات غير كافية للتفاؤل بإمكانية التئام أعمال       
لإلعداد ) قبل حوالي أربع سنوات   (الجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها منذ زمن طويل            

  .ألعمال المؤتمر
فهي جهود مازالت تسير على طريق غير سلسل على اإلطالق، بل وعلى طريق صعب، جاءت وعورته                

) 19(راكمة الداخلية في بنية حركة فتح منذ مؤتمرها العام الخامس الذي عقـد قبـل                نتاجاً لألحداث المت  
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عاماً في العاصمة التونسية، مضافاً إليها التحوالت التي تتابعت فصوالً في الساحة الفلسطينية، خصوصاً              
  . في قطاع غزة2007منذ أحداث يونيو 

صعبة في الطريق للمؤتمر، تواصل توالد التباينـات        وما زاد من تعقد حالة األوضاع الفتحاوية الداخلية ال        
بين عدد من المفاصل القيادية التنظيمية والعسكرية واألمنية بشأن مكان وموعد المؤتمر ونظـام عملـه                
المقترح، فضالً عن انقطاع اللجنة المركزية عن إتمام اجتماعات عملها النظاميـة بحـضور النـصاب                

  .قطالحقيقي، واقتصارها على الحضور ف
وبغياب فاق في غالبية اجتماعاتها أكثر من الثلثين، فباتت اللجنة المركزية معطلة تماماً، وغائبـاً كبيـراً                 

إال أن تطوراً ملحوظاً بدا واضحاً في االجتماعات األخيرة         . عن تقرير مصير العمل والبرنامج الفتحاوي     
  ).2008أغسطس (شهر الجاري للجنة التحضيرية للمؤتمر في العاصمة األردنية عمان أوائل ال

حيث بدت االستعصاءات على طريق انعقاد المؤتمر العام السادس أقل حدة منها في االجتماعات الماضية               
عضو وفق  ) 5000(وذلك بعد أن تم حسم األمر لصالح الرأي المنادي بعقد مؤتمر عام بعضوية تقارب               

ات العضوية في المـؤتمر علـى نحـو يغلّـب           نظام االنتخابات القاعدية المقر سابقاً، وشروط ومواصف      
  . االنتخاب على التعيين

ويستبعد ضمان تثبيت األعضاء الحاليين في اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، وتمثيل العـسكر              
من أعضاء المؤتمر، وذلك بعد أن كان الرئيس محمود عباس يصر علـى أال              %) 51(بما ال يزيد على     

، وعلى أن يتم ثبيت الرئيس عباس قائداً عاماً، واللـواء نـصر يوسـف               %)15 (يزيد تمثيلهم عن فقط   
  .نائباً له) مصطفى البشتاوي(

وهو الموقع الذي سبق أن كان يشغله الشهيد خليل الوزير، ولم يخلفه فيه أحد منذ استشهاده فـي ابريـل                    
صاً منها المواقف التي    وذلك بعد أن كانت بعض الخالفات قد استطالت لفترة طويلة، خصو          . 1986سنة  

كانت تدعو لالستعاضة عن المؤتمر العام بحلول ترقيعية تقضي بعقد بديل عن المـؤتمر العـام عبـر                  
  .عضو) 500 ـ 400(كونفرنس مصغر فقط يشارك فيه بين 

أعضاء جدد للجنة المركزية لحركة فتح حيـث تـم تبنـي اللجنـة     ) 6 ـ  5(وإقرار مبدأ تعيين ما بين 
مؤتمر القائل برفض المواقف المشار إليها، وانطالقاً من المعطى األخير والمتعلق بـرفض             التحضيرية لل 

لمبـدأ االستعاضـة عـن      ) أبو ماهر (غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية وعلى رأسهم محمد راتب غنيم          
  .المؤتمر العام بكونفرنس مصغر

 بدالً من التئامه داخـل األراضـي        جاء انتصار الرأي المنادي بعقد جلسات وأعمال المؤتمر في الخارج         
الفلسطيني المحتلة كي يتسنى للجميع المشاركة في أعماله، وذلك بالضد من تصريحات أدلى بها الرئيس               
محمود عباس للتلفزة المصرية في زيارته األخيرة للعاصمة المصرية ـ القاهرة، والتي قال فيهـا انـه    

  ."قرر عقد المؤتمر في الداخل"
اس فقد نجح عتاولة اللجنة المركزية لحركة فتح، وتحديداً تحالف فاروق القدومي، أمـين              وعلى هذا األس  

سر اللجنة المركزية للحركة مع كل من سليم الزعنون عضو اللجنة المركزية ورئيس المجلس الـوطني                
يرية الفلسطيني، ومحمد راتب غنيم عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم، رئيس اللجنة التحض            

  .للمؤتمر في موقفهما
ويتوقع بناء على ذلك التئام أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح في إحدى دول المغـرب العربـي،                  

  . حيث سبق أن عقد المؤتمر العام الخامس قبل عشرين عاماً في تونس. وخاصة تونس أو الجزائر
تمر قع عقدت في عمان اجتماعاً موسعاً دعا        وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التحضيرية للمؤ       

إليه عبداهللا اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية ومسؤول حركة فتح األول في قطاع غزة، حيـث قـررت                 
غالبية المجتمعين من أعضاء اللجنتين المركزية والتحضيرية عدم عقد المؤتمر في فلسطين وتحت عـين       
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ف الرئيس محمود عباس الذي ال يرى ضيراً من عقده فـي            ، على النقيض من موق    "االحتالل اإلسرائيلي "
  . رام اهللا

  
كما اتخذت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكذلك اللجنة المركزية، قراراً بتأييد موقف سليم الزعنون رئيس              
المجلس الوطني الفلسطيني الرافض توجيه الدعوة لعقد دورة غير قانونية للمجلس الوطني الفلـسطيني،              

وة التي أثارت إشكاليات داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبار أن خلفيتها تسعى إلعادة              وهي الدع 
  . تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة من لون واحد

كما أن الرأي الراجح يقول ان عقد دورة جديدة للمجلس الوطني في حالة االنقسام الراهن ودون توافـق                  
عمق االنقسام في الساحة الفلسطينية، وهو ما حدا برئيس المجلس وعضو           وطني بين الجميع من شأنه أن ي      

االستمرار في رفض زج المجلس الوطني فـي        ) أبو األديب (اللجنة المركزية لحركة فتح سليم الزعنون       
  .الصراع القائم في الساحة الفلسطينية

 الفلسطينية والوحدة الوطنية    مؤكداً وجوب بقاء المجلس الوطني الفلسطيني ضمانة كاملة لمنظمة التحرير         
وكان الرئيس محمود عباس قد نزل عند موقف اللجنة القانونية في المجلس الـوطني التـي                . الفلسطينية

  .رفضت بفتوى قانونية عقد دورة جديدة للمجلس الوطني بغياب التوافق الفلسطيني
ة محمـود إسـماعيل سـؤال       بتكليف عضو اللجنة التنفيذي   ) أي الرئيس محمود عباس   (بالرغم من قيامه    

الزعنون حول المخرج القانوني الذي يراه لتسهيل عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، بالضد              
من قرار اللجنة القانونية للمجلس، الذي نص على عدم قانونية الدعوة لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني                

  . بمن حضر
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