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 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
   لفضحها مخططات بناء الكنس  األقصى باالنتقام من مؤسسة"ئيلإسرا"تهم يرائد صالح  .١

 نقـال عـن     فلسطين المحتلـة   مراسلها من     أمين أبو وردة    عن ٢٥/٨/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    نشرت
 ، ماضية في الدفاع عن األقـصى والمقدسـات        ة اإلسالمية حركالأكد أن     الشيخ رائد صالح   أن: كاالتو

 جميع محتوياتها، من الحواسيب والملفات وحصاالت صندوق طفـل           ونهب  األقصى رغم إغالق مؤسسة  
 وإذا كان الثمن االعتقال فيا مرحبـا        ،هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون     "مشيراً بالقول    .الماليةاألقصى  
 بمحاولة تيسير عملية تهويد الحرم القدسي واالنتقام من المؤسسة          "إسرائيل"  الشيخ صالح  واتهم .بالسجون
  . ا مخططات بناء الكنسلفضحه

وفي موازاة ذلك، أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر تقضي بتجميد قسم من الحسابات المصرفية التابعة              
  .للحركة اإلسالمية

الشيخ رائد صالح كشف عن فتوى يهودية أن : كاالتنقال عن وو ٢٤/٨/٢٠٠٨ الجزيرة نت وأوردت
لفت إلى أن إغالق مؤسسة األقصى، يأتي كما . ع بحثاً عنه أن متطرفين حضروا قبل أسابيمبيناً ،بقتله

  مؤسسة إسالمية في العالمين العربي واإلسالمي في غضون شهر واحد، متهما٣٦ًفي سياق إغالق 
إلى أن األمن اإلسرائيلي استولى على كل من جهة أخرى وأشار . جهاز الموساد بالوقوف وراء ذلك
 .مؤسسةالألقصى واألوقاف والخرائط واألموال أثناء دهمها لمقر الوثائق الخاصة بالقدس والمسجد ا

من جهة أخرى وفي و .واعتبر أن ما صودر هو متعلق بكل المسلمين في العالم وكل المسيحيين والعرب
نقل عن مصدر أمني إسرائيلي إشاراته إلى إمكانية إنهاء عملية الدهم األخيرة باعتقال عدد اإلطار ذاته، 
  .ركة اإلسالميةمن قادة الح

قوة مـن   أن  :  نقال عن وكاالت    فلسطين المحتلة   من ٢٥/٨/٢٠٠٨ الدستور    مراسل  حسن مواسي  وذكر
 أيـضاً، بمداهمة بيت رئيس مؤسسة األقصى الشيخ علي أبـو شـيخة            كانت قد قامت    الوحدات الخاصة   
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 ته فقـد اعتبـر    من جه و .واحتجزته داخل سيارة عسكرية وقامت بتفتيش بيته ومصادرة أمواله الخاصة         
  . بمثابة إفالس مؤسساتي إسرائيلي مداهمة المؤسسة هين عمليةأ  اإلسالميةلحركةلالجناح الشمالي 

  
  رواتب بمصادقة مجلس الوزراءالالسلطة تحكم سيطرتها على منظمة التحرير بربط  .٢

قرار اتخذتـه   احكمت السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على منظمة التحرير ب        ': وليد عوض  -رام اهللا   
حكومة تسيير االعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض مؤخرا يقضي بوجوب مـصادقة مجلـس               

وفـي ذلـك االتجـاه،      . الوزراء الفلسطيني على هيكليات جميع دوائر المنظمة قبل دفع رواتب موظفيها          
 دوائر المنظمة االمـر     شكلت لجنة فنية من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني العادة دراسة جميع هيكليات           

الذي يعني سيطرة السلطة ممثلة بالحكومة التي تقودها على المنظمة التي تعتبر هي الجهة المسؤولة عن                
السلطة وليس العكس، وفق قرار انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الـصادر عـن المجلـس المركـزي                 

  . في تونس١٩٩٣عام ) راكتوب( تشرين االول ١٢ -١٠الفلسطيني في دورته المنعقدة من 
ووجه مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة فياض كتباً رسمية الى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس               
والى امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه تطالبهما بالتقيد بقرار مجلس الـوزراء المـصادقة                

امـس  ' القدس العربـي  'وحصلت   .من الحكومة على هيكليات جميع مؤسسات المنظمة التي تتلقى امواال         
على نص قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي بموجبه تتم السيطرة على مؤسسات المنظمة من خـالل                

  .االموال التي تقدمها حكومة تسيير االعمال لتلك المؤسسات
لـى جميـع    واكدت مصادر فلسطينية مطلعة للقدس العربي بان ذلك القرار يعني عمليا سيطرة فياض ع             

مؤسسات منظمة التحرير خصوصا وانها تتلقى نفقاتها المالية ورواتـب موظفيهـا مـن وزارة الماليـة                 
هذا ووجه امين عام مجلس الوزراء الفلـسطيني الـدكتور سـعد             .الفلسطينية التي يتوالها فياض بنفسه    

  .الكرنز كتابا رسميا بالقرار الى مكتب عباس يبلغه بالقرار للتقيد به
القدس العربي على الكتاب الموجه بذلك الخصوص لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية الـدكتور             وحصلت  

  ،٢٠٠٨/٠٨/٠٤رفيق الحسيني بتاريخ 
حـصلت القـدس    (وعلى نفس الصعيد قرر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة فياض تشكيل لجنة فنيـة              

تي تتقاضي جميعها امـواال ورواتـب        العادة دراسة هيكليات دوائر المنظمة، ال      )العربي على نسخ منها   
ووجه مجلس الوزراء الفلسطيني كتبا باسماء اعضاء اللجنـة          .موظفيها من وزارة المالية التابعة للسلطة     

التي شكلها العادة دراسة هيكليات دوائر المنظمة الى مكتب عباس والى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة                
  .ذي يدعم قرارات فياض الخاصة بالمنظمة ومؤسساتهاالتحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ال

تخذتها حكومة فياض صراعا مع تيار في داخل حركة فـتح بحجـة ان              اهذا واثارت تلك القرارات التي      
تلك القرارات تعني عمليا سيطرة فياض على منظمة التحرير الفلسطينية من خـالل الـتحكم بهيكلياتهـا                 

  . الوزراء قبل دفع رواتب موظفيها من وزارة الماليةالمشروطة بالمصادقة عليها من مجلس
وفي ذلك االتجاه وجهت قيادات في الحركة كتبا احتجاجية على اعضاء المركزية ومفوض عام الحركـة                
احمد قريع تطالبهم بالتصدي لمخططات فياض باحكام سيطرته على مؤسسات المنظمة من خـالل سـن                

ة تسيير االعمال على هيكليتها كشرط مسبق لصرف امـوال          قانون يلزم تلك المؤسسات بمصادقة حكوم     
كونهـا تـستحوذ علـى معظـم        -وجاء في كتب االحتجاج على قرارات فياض من قبل تيار بفتح             .لها

بتربية فـتح   ' بان احد المساعدين القانونيين لفياض تحتفظ القدس العربي باسمه تعهد            -مؤسسات المنظمة 
  .'بالقانون

ياسية الخلفية للسلطة صراع حاليا ما بين فياض وتيار في حركة فتح يتهمه بانتهاج              هذا وتشهد الساحة الس   
  .سياسية مالية انتخابية هذه االيام من خالل زياراته للمحافظات الفلسطينية وتقديم هبات مالية لها
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وفي ذلك االتجاه علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة بان قريع تالسن مـع فيـاض فـي                   
ماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية االخير وطالبه بتعبئة استمارة العضوية لحركة فتح اذا              اجت

  .ما كان يرغب باالنضمام للحركة بدال من استقطاب كوادرها باالموال التي تنفق من موازنة السلطة
ين مؤخرا وتقديمه حـوالي   وكان قريع يوبخ فياض لعقده اجتماع مع امناء السر لحركة فتح في منطقة جن             

وتتهم اوساط فتحاوية فياض بانه يوزع هبات مالية هنا وهنـاك            . الف دوالر هبات لتلك المحافظة     ٧٠٠
  .كدعاية انتخابية له وذلك تحضيرا الية انتخابات قادمة

وتشهد الصالونات السياسية الفلسطينية حديث عن أئتالف غير معلن ما بين فياض وامـين سـر اللجنـة     
نفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه الذي استطاع تمرير قرار من قبل اللجنة التنفيذية يولي فيـاض                 الت

مسؤولية الدائرة االقتصادية في منظمة التحرير بحث يتم احكام السيطرة على المنظمة من خالل الـدائرة                
  '.االقتصادية وامانة السر التي يتوالها عبد ربه

  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  وصول السفينتين أول الغيث لفك الحصار: هنية .٣

رئيس الوزراء  أن  : "وكاالت"ورائد الفي،    عن مراسلها    غزة من   ٢٥/٨/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
وسـام فلـسطين    "الفلسطيني المقال إسماعيل هنية منح النشطاء األجانب الذين وصلوا قطاع غزة بحرا،             

وعرض هنية خالل اجتماعه مع النـشطاء مـنحهم الجنـسية            وجوازات سفر فلسطينية،     "لكسر الحصار 
انتصار لإلرادة اإلنسانية والحق الفلسطيني وأول الغيث لفك        "الفلسطينية لمن يرغب، واعتبر أن وصولهم       

 ."الحصار
الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر الدول العربيـة       ) البرلمان(وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس التشريعي        

دلـيال علـى قـدرة      "بي فوري لرفع الحصار، وأشاد بالمتضامنين، معتبرا هذه الخطـوة           إلى تحرك عر  
إن نجاح المبادرة األوروبية رسالة     "وقال   ."وصمود األحرار على دعم الشعوب التي تعاني من االحتالل        

إلى العرب بأنه ال مبرر للصمت على استشهاد المرضى والجرحى، وعلـى العـرب أن يحـذوا حـذو                   
   ."ألوروبية لفك الحصار وفتح معبر رفحالخطوة ا
هنية شدد خالل استقباله أن : غزة  من قيس صفدي عن مراسلها ٢٥/٨/٢٠٠٨ األخبار وأضافت

ضرورة إنهاء الحصار وفتح معبر "المتضامنين األجانب في منزله في مخيم الشاطئ في غزة أمس، على 
أنتم ": وخاطبهم قائالً. " المتضامنون مع غزةبروح المبادرة والشجاعة التي تحلى بها"، مشيداً "رفح

ورافق هنية المتضامنين في جولة داخل شوارع وأزقة مخيم الشاطئ  ."حاصرتم الحصار بشجاعتكم
وقال المتحدث باسم حكومة . الساحلي الفقير، إلطالعهم على حجم المعاناة التي يعايشها الفلسطينيون

منح المتضامنين جواز السفر الفلسطيني، "س الوزراء المقال ، إن رئي"األخبار"هنية، طاهر النونو لـ
  ."وقلدهم وسام فلسطين لكسر الحصار تقديراً لخطوتهم الجريئة

  
   يأمر بإعادة تزويد قطاع غزة بجوازات السفرعباس .٤

أصدر الرئيس محمود عبـاس أمـس قـرارا         ") وفا( قال ناطق باسم الرئاسة في بيان بثته وكالة          :أ.ب.د
كلف الرئيس الجهـات    "، وأضاف   "العمل بصرف جوازات السفر ألهلنا في قطاع غزة كالمعتاد        باستئناف  

المعنية في الحكومة باتخاذ الترتيبات اإلدارية الالزمة الستئناف صرف جوازات السفر بما يسهل علـى               
وشـدد   ."المواطنين ويضمن في الوقت نفسه إصدار الجوازات وفق األصول القانونية الرسمية والمعتادة           

أكد قانونية إصدار الجوازات لقطع الطريق على أية جهة غير مـسؤولة تحـاول     "الناطق على أن عباس     
 ."التالعب بالجواز الفلسطيني وتطعن في شرعيته

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  وصول السفينتين نقطة تحول لرفع الحصار: صيام .٥

وصول سفينتي كسر الحصار بمثابة نقطة تحول فـي         اعتبر سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني،        :غزة
ـ         انتصار إلرادة فريق تضامن دولي، لم      " مضمون الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفاً الخطوة ب

تثنه التهديدات اإلسرائيلية من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة لالطالع على حجم المعاناة التي يعيـشها                
ـ       وقال صيام في تصريح مكتو     ".القطاع   نـسخة  " فلسطين"ب وزع على وسائل اإلعالم، أمس، ووصل ل

هذه الخطوة ستفتح اآلفاق لنرفع صوتنا عاليا لنطالب األمة العربية واإلسالمية والحكـام وجامعـة               :"عنه  
وأشار صيام إلـى     ".الدول العربية أن تحذوا نحو هذا الفريق الدولي وكسر الحصار بحرا أو برا أو جوا              

المرة ممكن أن ينجح في مرات أخرى، وهي تؤثر على المواطن الفلسطيني، ليعـزز              أن ما نجح في هذه      
نحـن ال  :" وأضـاف  .موقفه، ويوجه رسالة للمتواجدين في رام اهللا، الصامتين على حصار قطاع غـزة       

ننتظر أن يأتي األجانب من وراء البحار، بينما يستطيع العرب والفلسطينيون القدوم إلى قطاع غزة، وال                
  ".ل ذلك سوى ساعات معدودة، مع ترحيبنا بكل هذه الوفوديتحم

  ٢٥/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
   معتقال كسر للمعايير اإلسرائيلية١٩٩اإلفراج عن : العجرمي .٦

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها ستقيم احتفاالً حاشداً أمام مقرها في رام             :االتحاد، أ ف ب    - رام اهللا 
  . أسيراً فلسطينياً محرراً بعد أن تفرج عنهم سلطات السجون اإلسرائيلية١٩٩قبال اهللا اليوم االثنين الست

إن ''وقال وزير شؤون األسرى الفلسطينيين أشرف العجرمي في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا 
إن إطالق سراح هذه الدفعة، ''وقال العجرمي . ''االحتفال سيكون بمثابة عرس وطني في استقبال أسرانا

 صغيرة تفتح الباب أمام خطوات الحقة، وعدد األسرى المفرج عنهم لغاية اآلن ونوعيتهم يشكالن خطوة
مجرد اشتمال القائمة أسرى مثل سعيد العتبة وابو ''وأضاف  .''تطوراً نوعياً يسجل للرئيس محمود عباس

فض على فقد كانت إسرائيل تر. علي يطا، إنما هو مؤشر على االستمرار في خطوات أخرى مهمة
الدوام إطالق سراح أسرى تتهمهم بالقيام بعمليات قتل، وإطالق سراح مثل هذه النوعية من األسرى 

  .''يشير إلى أن معاييرها المستخدمة سابقاً لم تعد قائمة، وهذا يفتح المجال أمام تحرير أسرى آخرين
حصل خلل في اتفاقية '' قال ١٩٩٣ورداً على سؤال عن المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو للسالم عام ،

ألن القيادة رأت حينها أن إطالق سراح  اوسلو حيث لم تشمل إطالق سراح جميع األسرى كبند مستقل،
 أسيراً، لكن ٣٤٥بلغ عدد األسرى قبل اتفاقية أوسلو ''وأضاف . ''األسرى تحصيل حاصل التفاقية السالم

إبرام أي اتفاق سياسي مع الجانب اإلسرائيلي من دون القيادة الفلسطينية اليوم ملتزمة بأنه ال يمكن 
 .''إطالق سراح األسرى كافة

 ٢٥/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  في أم الفحم ستنكر اقدام االحتالل على اغالق مؤسسة االقصىت المقالة الحكومة .٧

ق مؤسسة االقصى أدانت الحكومة المقالة في غزة قرار الحكومة االسرائيلية اغال :عبد الرؤوف أرناؤوط
تعرب الحكومة عن "وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، . لرعاية المقدسات داخل الخط االخضر

استنكارها البالغ القدام االحتالل االسرائيلي على اغالق مؤسسة االقصى في أم الفحم ومصادرة كل 
هي مقدمة الجراءات اكثر خطورة تحذرالحكومة من أن تكون هذه الخطوة "واضاف في بيان، " محتوياتها

 ".قد تطال المسجد االقصى المبارك وتحاول المؤسسة العسكرية الصهيونية التعتيم عليها بشكل مسبق
 ٢٥/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  "قانونية" جمعية ٧٠في الحكومة المقالة تعيد فتح   الداخليةوزارة .٨
 من الجمعيات التي أغلقتهـا فـي إطـار          ٧٠عادة فتح   أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إ      : غزة

وقالت إنه تبين لها من خالل المتابعة أن هنـاك           .، قبل حوالي شهر   "انفجار بحر غزة  "الحملة التي أعقبت    
 جمعية تعمل بشكل غير قانوني، ودعت الجمعيات إلى اتخاذ كافـة اإلجـراءات القانونيـة الكفيلـة                  ٢٦

 .بتصحيح أوضاعها
 ٢٥/٨/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما

  
   بسبب الحصارعدم إلزام الطلبة ارتداء الزي المدرسيتقرر  المقالة الحكومة .٩

في أعقاب قرار اتخذته الحكومة الفلسطينية المقالة في مدينة غزة بعدم إلزام الطلبة بارتداء : قنا -  غزة
. م االحتالل اإلسرائيليالزي المدرسي في سابقة لم يشهدها القطاع منذ عشرات السنين حتى في أقسى أيا
 أن قرار الحكومة جاء ،وفي تعليقه على هذا القرار قال السيد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة

يتمثل أولها في عدم توفر األقمشة الخاصة بالزي المدرسي وندرتها في ظل  ..في ظل عدة معطيات
أكثر من عام باإلضافة إلى ارتفاع باهظ في الحصار اإلسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 

 . ثمن القماش القليل المتوافر
في غزة أن القرار جاء من أجل التخفيف ) قنا(وأكد النونو في تصريح لمراسلة وكالة األنباء القطرية 

باإلضافة إلى توفير ثمن الزي لشراء ..عن الطلبة وعن آبائهم وأمهاتهم أعباء شراء الزي باهظ الثمن
. تلزمات أخرى قد يكون الطلبة بحاجة لها في بداية العام الدراسي خاصة مع قدوم شهر رمضانمس

فعلى الرغم من عدم االلتزام بالزي المدرسي إال أن المدرسة ..وأوضح أنهم وضعوا ضوابط على الطلبة
أن تكون مشيرا إلى أن المالبس يجب ..لن تكون مفتوحة لعرض أزياء من الطلبة الذين يملكون المال

وقال انه من غير المسموح التبهرج أو خلق تناقضات بين .. متناسبة مع المدرسة وبألوان مقبولة ومعقولة
  .طالب غني وطالب فقير

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  المفاوضات ليست هدفاً لذاتها: عريقات .١٠

 الفلسطينية، خالل صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير. أشار د: يوسف الشايب
، ، الصادر عن جامعة النجاح الوطنية بنابلس، في رام اهللا، مساء أمس<الحياة مفاوضات<إطالق كتابه 

أن ، إلى أن المفاوضات ليست هدفاً بحد ذاتها، وقال مخاطباً منتقدي المسيرة التفاوضية الفلسطينية
اً على أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي التفاوض خيار كان البد منه في مرحلة تاريخية معينة، مشدد

من أطفاله في  ٤٠%لشعب بأكمله، كان يموت < قطع<مختلف عن أي صراع في العالم، فهناك 
مخيمات الالجئين قبل إتمام عامهم األول، ما دفع مفجر الثورة الفلسطينية، الرئيس الشهيد ياسر عرفات 

فلسطين، وليس لحبه في المعارك، والحروب، والعنف، كما إلى االتجاه نحو الكفاح المسلح خياراً لتحرير 
روج البعض، بل للدفاع عن كرامة هذا الشعب، متحدثاً عن إحساس ال أدلة عليه بأن عرفات قتل لمواقفه 

من أراضي % ٩٩الثابتة، خاصة بعد ترويج مهزلة أنه معاد للسالم، كونه رفض عرضاً إسرائيلياً بـ
 .ت الحقيقة، وسأبرهن على ذلك في المجلدات المقبلةهذه ليس: وأكد.. > ٦٧<الـ

ال يجوز أن تكون للمفاوض مصالح : وهاجم عريقات، دون ذكر أسماء، المنتفعين من المفاوضات، وقال
شخصية، وال يجوز ألي مفاوض أن يسيء استخدام منصبه، أو المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما ال 

في هذه < الكفر السياسي<يد هذا أو ذاك، لتقدم كقربان على معابد يجوز أن تتحول فلسطين إلى ورقة ب
 .المنطقة
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، وعاصمتها القدس الشرقية، قادمة ال محالة، ١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود العام : وأكد عريقات
  ليس لعبقرية تفاوضية لدينا، بل ألننا أحدثنا بالفعل شرخاً في العقلية الصهيونية

 ٢٥/٨/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية
  
   الفلسطينية تنفي إغالق سفارتها في صنعاءالسلطة .١١

نفت السلطة الفلسطينية وسفارتها فـي الـيمن أمـس          : عبد الرؤوف أرناؤوط، أ ف ب     : رام اهللا، صنعاء  
إغالق السفارة أبوابها في صنعاء، كما أعلن متحدث باسم السفارة أول من أمس احتجاجا علـى التمثيـل                  

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلـسطينية أن سـفارة         .  في إشارة إلى مكتب حماس     الدبلوماسي المزدوج، 
وشدد، في بيان، على متانة وعمق العالقة الفلسطينية اليمنية، قـائال إن           . فلسطين في اليمن تعمل كالمعتاد    

  .هذه العالقة التاريخية ال يمكن أن تتزعزع
ية هذه العالقة التاريخية والنضالية مع الـيمن،        وقال المتحدث إن الرئيس محمود عباس حريص على أهم        

ومع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح لدوره القومي الواضح والثابت في دعـم القـضية الفلـسطينية،                  
وذكر السفير الفلسطيني في اليمن أحمد الديك، في بيان أمس،          . وحرصه على الوحدة الوطنية الفلسطينية    

وحة وتمارس أعمالها كالمعتاد، مؤكدا أن العالقات اليمنيـة الفلـسطينية           أن سفارة فلسطين في اليمن مفت     
  .راسخة وطيبة

وصرح وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي، ردا على سؤال لوكالة األنباء الفرنسية أمس، بـأن الـيمن                  
حريص على وحدة الصف الفلسطيني وليس هناك ما يمكن أن يسمى بازدواجية التمثيل الفلـسطيني فـي      

وأضاف أن مكتب حماس موجود منذ سنين طويلة ونشاطه يقتصر على الجمعيات الخيرية، بينما              . اليمن
وأشار إلى اسـتدعاء الـسفير      . السفارة هي الجهة الرسمية الفلسطينية التي تتعامل معها الحكومة اليمنية         
  .الفلسطيني أول من أمس إلى مقر وزارة الخارجية وإبالغه بهذا الموقف

 ٢٥/٨/٢٠٠٨سعودية الوطن ال
  
  إضراب المعلمين في غزة ظاهره مطلبي وباطنه سياسي:  وزارة التربيةوكيل .١٢

 نفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أي طابع نقابي أو مطلبـي لـدعوة اتحـاد المعلمـين                    :غزة
الفلسطينيين لإلضراب في غزة اليوم، واعتبر أن جوهر اإلضراب سياسي ومغـزاه لـي ذراع حركـة                 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة الدكتور محمـد شـقرون فـي               .في غزة عبر التعليم   " حماس"
أنه ال توجد مبررات نقابية أو مطلبية مقنعة لدعوة اإلضراب الـذي            " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    

كن هي فـي الحقيقـة      تبدو المشكلة في الظاهر كما لو أنها نقابية، ل        : "دعا له اليوم اتحاد المعلمين، وقال     
مـن أجـل لـي ذراع حركـة         " فتح"سياسية، يقف وراء تنفيذها جهات مغرضة ومشوشة داخل حركة          

، ذلك أن العمل النقابي عامة يبدأ أوال برفع مطالب إلى الجهات المعنية وبعد مدة مـن الحـوار                   "حماس"
لينا غير مبرر، وقد أكدنا     يضرب المعلمون في حال رفضت الوزارة التجاوب معهم، لكن األمر بالنسبة إ           

استعدادنا للحوار في كل القضايا المطروحة، لكن لألسف مضوا في تنفيذ دعوتهم، ونحن نأمل أن نتمكن                
ليس في مصلحة التعليم وال في مصلحة األجيال الفلسطينية، ولكننا نخشى من             من إقناع المعلمين بأن ذلك    

  .، على حد تعبيره"المشاركة في اإلضرابأن يتم استخدام قطع الرواتب إلقناع المعلمين ب
  ٢٤/٨/٢٠٠٨ قدس برس

 
  توقعات بانعقاد الحوار الوطني الشامل نهاية شهر رمضان..  تصل القاهرةالفصائلوفود  .١٣

ن ين مـصري  ي مـسؤول   أن  جيهـان الحـسيني    -القاهرة   عن مراسلتها من   ٢٥/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
لسطينية بهدف استطالع وجهات نظرها فـي سـبل انجـاح            اليوم لقاءات ثنائية مع الفصائل الف      سيبدؤون
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وفي هذا الصدد، وصـل     . الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي يتوقع عقده بعد شهر رمضان المبارك          
برئاسة االمين العام للحركة رمـضان شـلح، ومـن          " الجهاد االسالمي "امس الى القاهرة وفد من حركة       

برئاسة أمينها العام نايف    " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   " وفد   المقرر أن يصل إلى األربعاء المقبل     
  .حواتمه للمشاركة في محادثات ثنائية مع المسؤولين المصريين

نحن قادمون إلى القـاهرة تلبيـة لـدعوة         ": "الحياة"زياد نخلة لـ    " الجهاد"وقال مساعد االمين العام لـ      
، موضحاً أن المحادثات الثنائية مـع المـصريين سـتتناول           "نيموجهة الينا للمشاركة في الحوار الفلسطي     

حال االنقسام والبحث عن طـرق ووسـائل لحـل هـذه            : "وأضاف". مجمل الوضع الفلسطيني الداخلي   
  ".اإلشكالية، سيكونان على رأس أجندة المحادثات، وسنبحث مع المصريين عن مخرج من هذه األزمة

الجبهة الديمقراطية بينت    أن   نادية سعد الدين  راسلتها من عمان    عن م  ٢٥/٨/٢٠٠٨الغد االردنية   ونقلت  
ان المباحثات الثنائية بين الجبهة والمسؤولين المصريين، ستعقد بعد غد األربعاء في القاهرة، فيما وصل               

  .وفد حركة الجهاد اإلسالمي، على أن ينتظر وصول وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قريباً
المباحثات الثنائية تجري في إطار األعمال التحـضيرية لعقـد الحـوار            " أمس أن    وأضافت في تصريح  

الوطني الفلسطيني الشامل، إلنهاء االنقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية تحـت سـقف المـشروع                
 ،)إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الـوطني     (الوطني الفلسطيني الموحد، على أساس وثائق اإلجماع الوطني         

، ودعوة اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر للحـوار          )المبادرة اليمنية (واإلجماع العربي في قمة دمشق      
) يونيـو (الشامل التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في الرابع مـن حزيـران                

  ".الماضي
وحد، وتضامن عربي وعالمي    أهمية االلتفاف حول برنامج سياسي وطني فلسطيني م       "وأكدت الجبهة على    

إنهاء االنقسام وإلغاء الصفقات الثنائية األحادية، عبـر        "، داعية إلى    "تحت سقف قرارات الشرعية الدولية    
  ".الحوار الوطني الشامل
توافر اإلرادة السياسية العتماد أسس الحوار التي اتفق عليها الجميع، وإعادة بنـاء             "ودعت إلى ضرورة    
، الفتة إلـى أن     " أساس إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني ومبادرة الرئيس عباس         الوحدة الوطنية على  

مهمة الحوار الشامل، وضع اآلليات التنفيذية لتطبيق اإلجماع الـوطني الفلـسطيني وقـرارات وزراء               "
  ".خارجية الدول العربية واإلجماع العربي في قمة دمشق

بقواه وتياراته في الوطن والشتات، وفق التمثيل النـسبي         اعادة توحيد المجتمع    "كما أكدت على ضرورة     
الكامل، وتشكيل جبهة مقاومة متحدة من جميع االجنحة العسكرية بقيادة مشتركة، واعادة بناء االجهـزة               

  ".االمنية للسلطة الفلسطينية على ُأسس وطنية ومهنية، بمساعدة عربية
القيادة السياسية المصرية للحوار، قد شكلت وفـدها        الجبهة التي تلقت دعوة رسمية من       "وأشارت إلى أن    

  ".إلى القاهرة من داخل األرض المحتلة والخارج
نايف حواتمـة    الديمقراطية   أن األمين العام للجبهة     من دمشق    ٢٥/٨/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وعلمت

ارة وفـد الجبهـة     سيرأس الوفد، في حين أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن زي             
تأجلت من يوم األربعاء إلى األحد، وأكدت مصادر قيادية أن نائب األمين العام للجبهـة عـضو اللجنـة               

  .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبدالرحيم ملوح سيرأس وفدها في مباحثات القاهرة
محمد نزال القيادي ن  أالقاهرة سوسن أبو حسينعن مراسلتها من  ٢٥/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط ونقلت 

إن حركته لم تتلق بعد أي دعوة من القاهرة لحضور الحوار، " الشرق األوسط"في حركة حماس قال لـ
أن " الشرق األوسط"وعلمت . في حين أكد المصدر المصري أن الدعوة تشمل جميع الفصائل بالطبع
تحذير في حالة استمرار االنقسام مصر والجامعة العربية تحدثتا إلى الفصائل بلهجة شديدة تقترب من ال

وتشير المعلومات إلى . نظرا لخطورته على القضية الفلسطينية وعلى تاريخ ومستقبل الشعب الفلسطيني
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أن آخر مهلة لجهود مصر والدور المساعد للجامعة العربية هو ما يجري اآلن، وبعد ذلك تتحمل 
  .الفصائل المسؤولية ونتائج االنقسام الوطني

أن "عن طبيعة التحرك للحوار، مؤكدا " الشرق األوسط"ئب االمين العام للجهاد زياد نخالة لـوكشف نا
أن "، وأفاد بـ"الحوار الشامل ربما ينعقد في نهاية شهر رمضان بالقاهرة أو بعد رمضان بأيام قليلة

ا بقي االحتالل المقاومة حق ثابت طالم"مؤكد أن " الجهاد ملتزمة بالتهدئة التي أقرتها فصائل في غزة
أنه لم يحدد "وحول القواسم المشتركة لحوار القاهرة أوضح نخالة ". ولكن الحركة ملتزمة بالتهدئة

، وأشار إلى أن البحث "عناصر معينة وأن الحوار يستهدف محاولة وضع حلول عاجلة لحالة االنقسام
  .ي الصعبوالتشاور مع مصر سيكون حول وسائل وأدوات الخروج من الوضع الفلسطين

وفي اتصال هاتفي مع نزال أوضح أن الحوار هو فلسطيني ـ مصري ونفى أي مماطلة مصرية في 
الحوار وأفاد بأن القاهرة تقوم بعملية مشاورات واتصاالت وحسب القراءة األولية فإن االتجاه المؤكد هو 

لمعلومات غير الرسمية التي أن الحوار الفلسطيني لن ينطلق إال بعد عيد الفطر المبارك وأشار إلى أن ا
لذلك ال يمكن اتهام أي طرف : وصلتنا تفيد بأن النوايا المصرية تسير في هذا االتجاه وأضاف نزال

بالمماطلة وإن ما يحدث هو قراءة صحيحة لألحداث بأن الحوار الجاد سيكون مع قرب االنتخابات 
إن اإلرادة "توصل إلى اتفاق قال نزال وعن إمكانية ال. األميركية واإلسرائيلية حتى تتضح الرؤية

السياسية هي الكفيلة بإنجاح الوفاق الفلسطيني، وذكر بأن اإلشكالية عند المعسكر اآلخر، وتحديدا معسكر 
أن هذا التيار يريد االنتظار إلى ما "وأضاف . وتيار فى حركة فتح) الرئيس محمود عباس(تيار الرئاسة 

سرائيلية حتى يمكن بعدها تحديد الصورة السياسية التي على أساسها بعد االنتخابات االميركية واال
ووصف نزال ما يجري حالياً بأنه مجرد شراء للوقت حتى تصبح األمور جاهزة . سيكون الحوار

 .للحوار
رئيس المكتب السياسي لحركة  خالد مشعل أن ٢٥/٨/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية وكتب حسن جبر في

، صباح اليوم،  قادما على رأس وفد من دمشق في زيارة لمصر تستغرق عدة ووصل إلى القاهرة حماس
 .أيام
  
   الحوارات في القاهرة ال تزال استطالعية: أسامة حمدان .١٤

الدعوة التي وزعت على الفـصائل      : "أسامة حمدان   عضو المكتب السياسي لحركة حماس     قال:  بيروت
ي لم تكن دعوة ذات موعد محدد وبرنـامج سياسـي           ، وه "حماس"تلقيناها في   ] من قبل مصر  [الفلسطينية  

واضح، هي عبارة عن أسئلة موجهة للفصائل الفلسطينية عن الحوار وأهميته، وهي أشـبه باسـتطالع                
وجدد حمدان اتهام الرئيس محمـود       ".الرأي ألنها لم تتضمن موعدا محددا للحوار وال أجندة لهذا الحوار          

فلسطيني للحوار استجابة لـضغوط أمريكيـة، واعتبـر أن          عباس برفض التجاوب مع مطلب الشعب ال      
  .األسئلة الموجهة بهذا الخصوص هي محاولة لكسب الوقت وللتجاوب مع المزاج الفلسطيني العام

وعدد من الدول العربيـة     " حماس"على صعيد آخر كشف حمدان النقاب عن اتصاالت تجري بين حركة            
 دعوتها لضمان أن تشمل األموال المقدمة للسلطة الوطنيـة          والغربية الداعمة للشعب الفلسطيني من أجل     

الفلسطينية الضفة والقطاع، ودعا المملكة العربية السعودية إلى األخذ بعين االعتبار غزة في ما تقدمه من                
نحن قلنا لجميع الدول العربية الداعمة للـشعب الفلـسطيني، بـأن            : "مساعدات للشعب الفلسطيني، وقال   

قدم للشعب الفلسطيني يجب أن تصل إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وهناك دول عربيـة               األموال التي ت  
تجاوبت مع هذا المطلب، وقادتها بلغوا الرئيس محمود عباس أن ما أقروه من أموال يجـب أن يـشمل                   
غزة، وبعضهم كلف مؤسسات ذات بعد تنموي للتواصل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني في غـزة                

موال الشعب الفلسطيني عبر مشاريع تنموية، ونحن ال مانع لدينا في ذلك، وهناكدول غربيـة               إليصال األ 
وآمل أن يكون هنـاك موقـف       . ضغطت على الرئيس عباس وسالم فياض في سبيل تحقيق هذا الهدف          
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سعودي بهذا االتجاه بإيصال هذا المال إلى غزة لكي تكون هناك تنمية متوازية، ونحن علـى تواصـل                  
  .، كما قال"مع األشقاء السعوديين وونناقش معهم مختلف القضايامستمر 

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أمرت يوم أمس بتحويل مئة مليون دوالر إلـى ميزانيـة الـسلطة                   
  .الوطنية الفلسطينية، لحساب الخزينة الموحد التابع لوزارة المالية

 ٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس
  
   ترى المصالحة مع حماس خطراً داهماً يجب عدم تحقيقهاأطرافاً في فتح: أبو خوصة .١٥

 القيادي الفتحاوي توفيق أبو خوصة أن أطرافاً قيادية في حركته تجد في حالة              أكد: أحمد شاكر  - رام اهللا 
، "خطراً داهماً يجب أن تبذل كل جهدها ومكرها وخبثها لتحـول دون تحقيقهـا             "،  "حماس"المصالحة مع   
وفسر أبو خوصة عدم     ".ولوية ملحة اآلن إلعادة ترتيب وبناء الوضع الداخلي الفتحاوي        األ"مشيراً إلى أن    

المتنفذين في المصالحة الداخلية والوفاق الفتحاوي، بأنّه سيضعف نفوذ الـبعض،           " فتح"رغبة بعض قادة    
ام السادس  ، في ظل اقتراب موعد المؤتمر الحركي الع       "أو قد يكون مقدمة لشطبهم من الخريطة التنظيمية       "

الذي يتمسك به عدد من قيادات      " النفوذ"وعن طبيعة هذا     .الذي كان محدداً في آب الجاري وجرى تأجيله       
امتيازات شرعية وغير شرعية تتيح لهم العيش ببحبوحة هائلـة، أدت           "، يشير أبو خوصة إلى أنها       "فتح"

لقلـة ممـن    "ساءل عن مبـرر الـسماح       ويعود أبو خوصة ليت    ".إلى إثقال كاهل الموازنة المالية للحركة     
استهواهم تخريب الحركة بمنع إطالق قطار المصالحة ووضع عصي مؤامرتهم في الدواليب، ما دامـت               

 ".إرادة الغالبية العظمى من الفتحاويين تتطلع نحو المصالحة والوفاق؟
  ٢٢/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  بيد عباس  دون حصرها للجميعالمالي  تطالب العرب بتقديم الدعم حماس .١٦

سامي أبو زهري النـاطق     ر أن   غزة  أشرف الهو   عن مراسلها من     ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
نسخة منه في أعقاب اإلعـالن عـن        ' القدس العربي 'قال في تصريح صحافي تلقت      حركة حماس   باسم  

 حماس جميع   تدعو حركة 'تحويل أموال عربية إلى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور سالم فياض            
الدول العربية إلى وقف تحويل أية أموال إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا إال بعد التزامهـا باسـتخدام                   

  .'هذه األموال لكل الشعب الفلسطيني، وعدم استثناء أحد من االستفادة منها
والضغوط على  يستخدمها عباس وفياض لممارسة سياسة االبتزاز       ' أن األموال العربية     أبو زهري ورأى  

  .'شرائح كبيرة من شعبنا الفلسطيني لتحقيق أغراض سياسية وحزبية
لذا فإننا ندعو إلى وقف إيصال األموال العربية إلى سلطة رام اهللا إلى حـين التزامهـا بالكامـل                   'وقال  

اس ؟ وأوضح أبو زهري أن نفي الرئيس عب       'بإيصال هذه األموال إلى جميع المستفيدين منها بدون استثناء        
  .'ادعاء غير صحيح'التميز بين غزة والضفة في توزيع أموال المانحين، 

بإمكان جامعة الدول العربية إرسال لجنة للتحقق من ذلك، وستكتشف حجم ما يعانيه الموظفون في               'وتابع  
  ً'غزة نتيجة قرارات حرمانهم من مستحقاتهم المالية وهم يزيدون عن عشرين ألفـا

نحن قلنا لجميع الـدول     : "قالممثل حماس في لبنان      حمدان   أن أسامة  ٢٤/٨/٢٠٠٨قدس برس  ونشرت
العربية الداعمة للشعب الفلسطيني، بأن األموال التي تقدم للشعب الفلسطيني يجب أن تصل إلى الـشعب                
الفلسطيني في غزة، وهناك دول عربية تجاوبت مع هذا المطلب، وقادتها بلغوا الرئيس محمود عباس أن                

من أموال يجب أن يشمل غزة، وبعضهم كلف مؤسسات ذات بعد تنموي للتواصل مباشرة مـع                ما أقروه   
منظمات المجتمع المدني في غزة إليصال األموال الشعب الفلسطيني عبر مشاريع تنموية، ونحن ال مانع               

. دول غربية ضغطت على الرئيس عباس وسالم فياض في سبيل تحقيق هذا الهدف             لدينا في ذلك، وهناك   
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آمل أن يكون هناك موقف سعودي بهذا االتجاه بإيصال هذا المال إلى غزة لكي تكـون هنـاك تنميـة                    و
  .، كما قال"متوازية، ونحن على تواصل مستمر مع األشقاء السعوديين وونناقش معهم مختلف القضايا
 ٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس

  
  ار غزةالمطلوب من الرئيس عباس التوقف عن المشاركة في تعزيز حص: أبو زهري .١٧

عـن أسـفه    " قدس بـرس  " في تصريحات خاصة لـ       الناطق باسم حماس    سامي أبو زهري   قال: القاهرة
: إلصرار الرئيس محمود عباس على عدم بذل أي جهد إلنهاء الحصار المفروض علـى غـزة، وقـال                 

ندعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن المشاركة في تعزيز الحصار على غزة، وهـو األمـر                 "
الذي تدلل عليه عالمات كثيرة كان من أبرزها ما تم االتفاق عليه في اتفاق التهدئة وتشكيل لجنـة مـن                    

لفتح معبر رفح، وتحريضه لألروبيين بعدم فتح معبر رفح علـى الـرغم مـن سـوء                 " فتح"و  " حماس"
طات األوضاع في غزة، وآخر األعمال التي تعزز الحصار على غزة من جانب السلطة رفضها مد سـل                

  .، على حد تعبيره"غزة بجوازات السفر الفلسطينية، وهذا حصار فوق الحصار
وصول سفينتي كسر الحصار مساء أمس السبت إلى شواطئ غزة أحدث ارتياحـا كبيـرا بـين                 : "وقال

المواطنين من سكان القطاع، ألن الرسالة األساسية من هذا العمل هو أن صبرهم وصمودهم بدأ يثمـر،                 
 ".دوا وحدهم في مواجهة الحصار، وأن الشعوب األروبية تقف معهم في وجه هذا الحصار               وأنهم لم يعو  

    .ودعا أبو زهري البرلمانيين ووزراء الخارجية العرب إلى الحذو حذو األروبيين وزيارة قطاع غزة
 ٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس

 
  على أسر عسكريين إسرائيليينللتدريب  في غزة مناورات .١٨

اإليرانية عن مسؤول بحركة الجهاد االسالمي " القدس"نقلت وكالة أنباء : نكفاح زبو -  رام اهللا
" مناضلين فلسطينيين"الفلسطينية ان الحركة اجرت مناورات عسكرية مؤخرا في جنوب غزة لتدريب 

على عمليات اختطاف عسكريين اسرائيليين على غرار حزب اهللا، وذلك من اجل اطالق السجناء 
اإليرانية المحافظة المقربة من المرشد " كيهان"ونقلت صحيفة . ون اإلسرائيليةالفلسطينيين في السج

مناورات في غزة لتدريب مناضلين : "األعلى إليران الخبر أمس في صفحتها األولي تحت عنوان
موضحة ان المناورات جرت في جنوب غزة، بدون ". فلسطينيين على كيفية أسر العسكريين االسرائيليين

  ا تاريخا ان تذكر له
الى ذلك، قالت مصادر فلسطينية ان الفصائل المسلحة في غزة تجري تدريبات مكثفة من اجل اسر جنود 

. بل انها تحذر االسرائيليين على المأل من أنها ستختطف جنودهم المرابطين على حدود غزة. اسرائيليين
متحدث باسمها، ابو عبيدة، ان تعنت ومن بين هذه الفصائل كتائب القسام ـ التابعة لحماس والتي اعلن ال

االسرائيليين في ملف الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شليط سيبقي خيار اسر الجنود االسرائيليين 
وبحسب المصادر، فإن سرايا القدس تجري تدريبات . مفتوحا حتى يرضخ االحتالل لشروط المقاومة

الشرق "مزة، الناطق الرسمي باسم السرايا، لـوقال ابو ح. يومية استعدادا ألسر جنود اسرائيليين
وبحسبه فان السرايا ". يستغلون التهدئة الحالية إلجراء مزيد من التدريبات الشاقة والصعبة"إنهم " األوسط

وقال ابو عبير، احد قيادي المجلس . في هذه المرحلة" وأعدو لهم ما استطعتم من قوة"ترفع شعار 
حاولت " المقاومة الفلسطينية"، وكشف أن "هذا هو هدفنا األول واألسمى"بية العسكري للجان المقاومة الشع

ونفى أبو  ".إننا نتعلم من أخطائنا"وأضاف . أكثر من مرة خطف جنود، اال أن عملياتها لم تكلل بالنجاح
  . عبير أن يكون إليران اي دور في تدريب أو تطوير أسلحة الفلسطينيين

 ٢٥/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 تعقد اجتماعها الثاني بهدف توحيد قوى اليسار" جبهة اليسار: "حرف .١٩
أكد زكريا الجعفري، عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية وممثلها في العالقات الوطنية : رفح

في محافظة رفح عقد االجتماع الثاني لجبهة اليسار خالل أسبوع، مشيرا إلى أن االجتماع نظم بمشاركة 
 اهللا ممثال عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزياد البلبيسي ممثال عن حزب الشعب إياد عوض
 .الفلسطيني

إن هذه االجتماعات : نسخة عنه" األيام"وقال الجعفري في بيان صحافي صدر عن جبهة اليسار وتلقت 
قاً من الحاجة تأتي في إطار الخطوات العملية المبذولة لتوحيد قوى اليسار في الوطن والشتات، انطال

الماسة إلى بناء قطب ديمقراطي فاعل قادر على درء العواقب الوخيمة لحالة االستقطاب الثنائي الحاد 
  .التي تُكرس االنقسام، وعلى تشكيل عامل توازن وصمام أمان للوحدة الوطنية

 ٢٥/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يني لتقديم التنازالتزيارة رايس تهدف إلى الضغط على الجانب الفلسط: ملوح .٢٠

قال عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب األمين العـام             :  أشرف الهور  -غزة  
 أمس ان زيارة وزيرة الخارجيـة       ،نسخة منه ' القدس العربي ' في تصريح صحافي تلقت      ،للجبهة الشعبية 

قة تهدف إلى الضغط علـى الجانـب الفلـسطيني          األمريكية كوندوليزا رايس المرتقبة اليوم االثنين للمنط      
وحذر ملوح من تمرير المخططات األمريكية واإلسرائيلية التي تهدف إليها كـل مـن              . لتقديم التنازالت 

وطالب ملـوح الفلـسطينيين باالتفـاق علـى          .رايس وأولمرت، على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه      
إدارة 'لوطنية، وإعادة االعتبار للمؤسسات الوطنية بدالً من        ، واستعادة الوحدة ا   'إستراتيجية عمل فلسطيني  '

عملية عالقات عامة ومفاوضات عبثية مباشرة أو غير مباشرة ورهانات مضللة، ال تخدم سوى سياسـة                
وطالب ملوح كل المسؤولين الفلسطينيين الذين سيقابلون رايس         .'اإلدارة األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي   

يرفض تقديم أية تنازالت عن حقوقه      'بالسياسة األمريكية، وأنه    ' ال يثق 'لشعب الفلسطيني   أن يبلغوها أن ا   
 .'الوطنية، إلنجاح انحيازكم لالحتالل اإلسرائيلي، وممارساته العدوانية

  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  من القاهرة" حماس"دحالن يعد إلطالق فضائية لمهاجمة ": قدس برس"مصدر مصري لـ  .٢١

أن " قدس برس "أوضح الكاتب واإلعالمي المصري ابراهيم الدراوي في تصريحات خاصة لـ            :القاهرة
لديه معلومات عن أن النائب محمد دحالن يسعى للعودة إلى المشهد السياسي الفلـسطيني عبـر البوابـة                  

 هناك معلومات شبه مؤكدة من أن النائب محمد دحالن يسعى بالتنـسيق مـع             :"اإلعالمية المصرية، وقال  
، ويقـوم محمـد     "حمـاس "من القاهرة تكون مهمتها مهاجمة      " فضائية"بعض رجال األعمال إلطالق قناة      

دحالن اآلن بحملة لدى الصحفيين المصريين لطرح أفكاره وخياراته السياسية بهدف العودة إلى الـساحة               
  .، على حد تعبيره"الفلسطينية عبر اإلعالم المصري

 ٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس
  
   غالق مؤسسة األقصى وتدعو األمة لالستنفارحماس تدين إ .٢٢

حماس إغالق إسرائيل لمؤسسة األقصى العمار المقدسات اإلسالمية، واعتبرت ذلـك          أدانت حركة  :غزة
 سامي   "حماس"وأعرب الناطق باسم حركة      .عدوانا خطيرا وحلقة من حلقات استهداف المسجد األقصى       

عن ثقته في صـمود الـشعب       " قدس برس "نه لـ   أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة م        
السعي لمحاربة كل المؤسسات وإسكات كل األصوات التي تعمـل          "الفلسطيني في وجه هذه ما أسماه بـ        

" حماس"إن حركة   "، وقال   "على فضح جرائم التهويد للمسجد األقصى والمحاوالت اإلسرائيلية للمساس به         
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ح في إضعاف الجهود التي يبذلها الشيخ رائـد صـالح وكـل             تعبر عن ثقتها بأن هذه اإلجراءات لن تفل       
  ".الجهات والمؤسسات األخرى لفضح جرائم التهويد لمدينة القدس والمسجد األقصى

  ٢٤/٧/٢٠٠٨قدس برس 
  

   من الصواريخ اإليرانية والروسيةتها  بمنظومة متطورة لحماي"إسرائيل" تُزود أمريكا .٢٣
ئيل أمس األحد رسمياً على منظومة الـرادار األمريكيـة،          حصلت إسرا :  من زهير اندراوس   -الناصرة

  . أرض والتي ستُنصب في صحراء النقب-واألكثر تطوراً في العالم لرصد صواريخ أرض
وقالت المصادر اإلسرائيلية امس األحد، إن هذه المنظومة توجت الدعم األمريكي لحماية الدولة العبريـة               

ووفـق  . الل فترتي والية الرئيس األمريكي الحالي جورج بـوش        من الصواريخ اإليرانية والسورية، خ    
المصادر فإن المنظومة المذكورة تعمل بواسطة خبراء أمريكيين فقط، والتي باستطاعتها رصـد موعـد               
إطالق الصواريخ بدقة بالغة وإبالغ اإلسرائيليين في الوقت الصحيح بأنّها تتعرض لصواريخ، األمر الذي              

اإلسرائيليين العتراض الصواريخ ومحاولة إسقاطها قبـل أن تـصل إلـى العمـق              سيؤدي إلى استعداد    
اإلسرائيلي، ولفتت المصادر إلى أن نصب المنظومة المتطورة المربوطة بنظام الردع المعـروف باسـم             

JTAGS                االتفاق عليها بين واشنطن وتل أبيب خالل الزيارة األخيرة لوزير األمن اإلسرائيلي ايهـود تم 
 إلى العاصمة األمريكية، مشددة على أن المفاوضات بين الطرفين للحصول على هـذه المنظومـة                باراك

  .استمر زهاء عشر سنوات
ووفق المصادر اإلسرائيلية، فقد قال مسؤول إدارة الصواريخ في البنتاغون الجنرال هنري أوفرينغ الذي              

  .بالسرعة الممكنةزار إسرائيل قبل عشرة أيام أن الطرفين يتحركان إلى األمام 
ولكن على الرغم من أن هذه المنظومة تحمي أجواء الدولة العبرية من الصواريخ المتطورة التـي قـد                  
تُهاجم بها، إال أنّه، وفق المصادر األمنية، فإنّها تحد من إمكانيات إسرائيل الهجوميـة، إذ أنّـه بموجـب             

 المنظومة للهجوم على سورية وإيـران، وأن كـل          االتفاق بين الدولتين لن يسمح إلسرائيل باستغالل هذه       
عملية ضد هاتين الدولتين تتطلب أوالً مصادقة أمريكية، خشية أن تتعرض الطواقم األمريكية التي تعمل               
في إسرائيل للخطر، ألن مطلقي الصواريخ سيكون هدفهم األساسي ضرب الخبراء األمريكيين لتعطيـل              

لعديد من الخبراء في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية فإن نصب هذه          تحركهم في رصد الصواريخ، وبرأي ا     
المنظومة في صحراء النقب هو إشارة أخرى من الواليات المتحدة األمريكية بأنّها ترفض رفضاً باتاً أن                

وزادت المصادر عينها قائلـة     . تقوم هي أو إسرائيل بعملية عسكرية ضد إيران لتدمير برنامجها النووي          
ظومة الجديدة سيتم تشغيلها من قبل خبراء في وزارة الدفاع األمريكية، وبعد مـرور فتـرة مـن                  إن المن 

  .الزمن سيقوم خبراء من إسرائيل بتشغيلها
  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   بأغلبية ضئيلة٢٠٠٩ اإلسرائيلية تقر ميزانية الحكومة .٢٤

 ٢٠٠٩ ساعة ميزانية عام ١٦ استمرت أقرت الحكومة اإلسرائيلية الليلة الماضية في ختام جلسة عاصفة
وقبل التصويت . ، وامتناع نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون عن التصويت١٢ وزيرا مقابل ١٣بأغلبية 

 وزراء ٧وصوت ضد الميزانية . هدد رئيس الوزراء أولمرت بتقديم استقالته للضغط على الوزراء
 ).كاديما(ت شاؤول موفاز ووزير المواصال" شاس"حزب العمل، وأربعة وزراء حزب 

وكان يبدو حتى الساعات األخيرة من الجلسة العاصفة التي بدأت بدأت صباح، األحد، وانتهت في 
ساعات الليل المتأخرة، أنه ال تتوفر أغلبية للميزانية ، بعد أن أعلن وزراء حزب العمل أنهم لن يصوتوا 

ة الجلسة وبعد التهديد باالستقالة وحل الحكومة من إلى جانب الميزانية، إال أن أولمرت استطاع في نهاي
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استمالة عدد من الوزراء بينهم وزيرين من المتقاعدين وثالثة وزراء كاديماـ روحاما أفراهام وآفي 
 .ديختر زئيف بويم

وكان أولمرت قد قال في بداية الجلسة إنه في كل األحوال ستطرح الميزانية للتصويت بعد انتهاء التداول 
هناك أطراف تمتهن الصراخ : "وقال أولمرت. ال يقبل حسم الحكومة ال يمكنه أن يكون عضوا فيهاومن 

النقاش حول الميزانية شرعي، ولكن "وأعتبر أولمرت أن ". وهي ثرثارة وانتهازية تحاول إفشال الميزانية
يقوم بذلك ال يمكنه ومن ال .  يجب ان يقف جميع الوزراء خلف القرار- منذ اللحظة التي يتم فيها الحسم

  ". البقاء في الحكومة
 ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  العسكرية اإلسرائيلية توصي بالموافقة على تمديد فترة عمل اليونيفيل سنة إضافية .٢٥

 ذكرت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية أمس األحد أن األجهزة األمنيـة             : من زهير اندراوس   -الناصرة
 الذي وضـع    ١٧٠١اسي واألمني في الدولة العبرية بتأييد تمديد قرار         اإلسرائيلية أوصت المستويين السي   

، وتمديد التفويض لقوات الطوارئ الدولية العاملـة فـي          ٢٠٠٦حداً لحرب لبنان الثانية في صيف العام        
وطالبت أجهزة األمن بفتح حوار مع األمـم المتحـدة بعـد التمديـد لتوسـيع              . جنوب لبنان لسنة أخرى   
  .وارئ وتعديل تعليمات فتح النار لضمان نتائج أفضل في عملهاصالحيات قوات الط

  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
 

  "القاعدة" اإلسرائيلية تتهم شابا سابعا من النقب بتهمة العضوية في النيابة .٢٦
سمحت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع أمس بنشر نبأ حول قيـام              : من زهير اندراوس   -الناصرة

ئيلي بمساعدة الشرطة بالكشف عن توجيه اتهام لشاب عربي من قرية تـل الـسبع، فـي                 الشاباك اإلسرا 
وكانت المحكمة المركزية في القـدس الغربيـة قـد          . صحراء النقب، بتهمة العضوية في تنظيم القاعدة      

سمحت مؤخراً بالنشر عن خلية تابعة لتنظيم القاعدة أفرادها من طرفي ما يـسمى بـالخط األخـضر،                  
على االنترنت فإن طالبين جامعيين مـن مـدينتي الناصـرة           ) يديعوت احرونوت ( صحيفة   وحسب موقع 

والطيبة داخل الخط األخضر، وأربعة شباب فلسطينيين من القدس الغربية، هم الذين شكلوا الخلية، التـي                
  .يزعم الشاباك بأنها تابعة لتنظيم القاعدة

  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  حذر من هجوم صاروخي محتمل على المسجد األقصىت فلسطينية إعالمية مصادر .٢٧

حذرت مصادر إعالمية فلسطينية من احتمال قصف المسجد األقصى بالـصواريخ مـن              :القدس المحتلة 
عـن   قـل ونُ .أجل هدمه، وخاصة أن جدرانه تعاني من تداعيات الحفريات المتواصل تحـت أساسـاته             

 قاذفات صواريخ إلى بيوت يحتلونها في قلب البلـدة          مواطنين مقدسيين أن مستوطنين يهود قاموا بإدخال      
أن سلطات االحتالل قامت بحقـن أساسـات المـسجد           كما ذُكر    .القديمة وبالتحديد حول المسجد األقصى    

 لتسهيل هدمه عند أي محاولة لقـصفه        تهبمواد كيماوية وذلك عبر األنفاق من أجل أن تتسرب إلى حجار          
 تخطط خالل شهر    "إسرائيل"وأكدت المعلومات أن     .هاق تحت أساسات  أو عند حدوث تفجير من داخل األنف      

لـى أن   إر آخـرون    ييـش فيما  ر من مخططاتها ضد المسجد األقصى،       يرمضان المقبل لتنفيذ جانب خط    
  . المستوطنين قد يرتكبون مذبحة ضد المصلين خالل شهر رمضان

  ٢٤/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
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  من محاولة باراك رفع أسهمه شعبياًدفع ثت األقصىمؤسسة :  الخطيبكمال .٢٨
 صالت أينفى الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، وجود :  كفاح زبون-  رام اهللا
 أنيبدو "وأشار قائالً .  كما زعم االحتالل من خالل تبريره إغالق المؤسسة بحماس األقصىلمؤسسة
 مؤسسة أن  الخطيبواعتبر. " بشكل سريعسرائيليةاإل حماس ذات وقع مميز وتتلقفها األذن إلى اإلشارة
ى أن هناك عدة أسباب عجلت في إصدار أرفيما .  تدفع ثمن محاولة باراك رفع أسهمه السياسيةاألقصى

الشرطة متهماً أن مؤسسة األقصى تشكل شوكة في حلق المؤسسة اإلسرائيلية، "القرار، في مقدمتها 
سرقة ملفات وكاميرات وأدوات تابعة ، إضافة إلى تابعة للمؤسسةاإلسرائيلية بسرقة مبلغ مليون شيكل 

 وتسجيل وتصوير إحصاء، ويشمل ٢٠٠٠لمشروع المسح الشامل الذي تقوم به المؤسسة منذ عام 
 كما أنشطتهاال تنوي المؤسسة وقف  إلى ذلك . في فلسطين التاريخيةإسالمية مقبرة أووتوثيق كل مقام 

ومن جهتها . اآلليات القانونية للرد على الخطوة اإلسرائيلية بصدد إيجاد مبيناً أنهم الخطيب، أوضح
ن ما واعتبرت أحذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات من عواقب العدوان اإلسرائيلي الرسمي، 

أقدمت عليه األذرع األمنية للمؤسسة اإلسرائيلية، إنما يدل على إفالسها وعجزها عن الرد على 
  النبويتي أوردتها وتوردها مؤسسة األقصى حول االنتهاكات اإلسرائيلية على المسرىالمعلومات ال

  .السليب
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ويدعو إلى تحرك مشترك  يزور مؤسسة األقصى متضامناًالديمقراطي التجمع وفد .٢٩

 عن تضامنه مع زار وفد من التجمع الوطني الديمقراطي مركز ابن تيمية في مدينة أم الفحم للتعبير
وعبر الوفد عن . الحركة اإلسالمية في أعقاب اقتحام مؤسسة األقصى وإغالقها ومصادرة محتوياتها

عن استنكاره للخطوة التعسفية التي قام بها باراك، الذي وقع على إغالق المؤسسة ومؤسسة التضامنه مع 
شترك لمواجهة الحملة المسعورة وفد إلى تحرك وطني مالودعا أعضاء  .استنادا إلى قوانين الطوارئ

  .على الجماهير العربية وقياداتها ومؤسساتها
  ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   داخل الخط األخضر للحركة اإلسالمية"المتشدد"إسرائيل تضيق على الجناح : تقرير .٣٠

لم تفاجئ سلطات األمن اإلسرائيلية أحداً في الحركة اإلسـالمية داخـل الخـط    :  أسعد تلحمي -الناصرة  
ألخضر باقتحامها مؤسسة األقصى ومصادرة الوثائق المتعلقة بالقدس والمسجد األقصى، والتي جمعتهـا             ا

المؤسسة على مدار سنوات في سياق عملها الدؤوب الذي تكاد تكون الوحيدة التي تقوم بمثله دفاعاً عـن                  
حركة في عملية   ويرى أقطاب ال   .١٩٤٨األقصى، وعن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في أراضي الـ         

االقتحام األخيرة حلقة أخرى في مسلسل المضايقات التي تتعرض لها الحركة ومؤسساتها المختلفة منـذ               
 الشيخ رائد صالح وعدد     ها حين أعتقل زعيم   ٢٠٠٣أكثر من عشر سنوات، بلغت ذروتها في ربيع العام          

وفي . ية وال ترتكز إلى قرائن وأدلة      مختلفة، سرعان ما تبين أنها واه      أمنية تهماً   إليهممن رفاقه ووجهت    
السنوات األخيرة، أغلقت السلطات اإلسرائيلية عددا من المؤسسات الخيرية التابعة للحركة بتهمة مساعدة             

  . والقيام معها بنشاطات مشتركةحركة حماس مالياً
ربية، نظـرت   ، وفوزها برئاسة عدد من السلطات المحلية الع       ١٩٨٩ومنذ تأسيس الحركة اإلسالمية العام      

 ١٩٩٦ إليها بريبة كبيرة، خصوصاً بعدما حصل انشقاق داخل الحركة على خلفية قرارها العام               "إسرائيل"
 بيد من حرير مع الجناح الجنوبي الذي        "إسرائيل" تعاملتومذاك الوقت،   . كنيستالمشاركة في انتخابات ال   

ه بالراديكالي بزعامة الشيخ رائد صالح      تصفه بالبراغماتي، وبيد من حديد مع الجناح الشمالي الذي تصف         
الذي يعتبره أنصاره وعموم المسلمين شيخ األقصى، وهو اللقب الذي يزعج اإلسرائيليين، خصوصاً على              
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خلفية نشاطه وحركته المقتصرة تقريباً على حماية المسجد األقصى وكشف مخططات يهوديـة تطاولـه               
 في موازاة قيام مؤسسات الحركة بمشاريع إعمار للمسجد         والقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وذلك    

وليس صدفة أن عملية الدهم، جاءت غداة مهرجان األقصى في خطر السنوي             .األقصى وسائر المقدسات  
 حـدثاً يؤشـر إلـى       "إسرائيل"الثالث عشر، وهو حدث سنوي يستقطب عشرات آالف المسلمين وتعتبره           

 الجماهير العربية داخل الخط األخضر، في مقابل تراجـع دور           تطرف الحركة وتعاظم دورها في أوساط     
  .الجناح المعتدل

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

 القدس الدولية تدعو لدعم المدينة المقدسةمؤسسة  .٣١
 فرع سوريا األمم المتحدة وجميع الدول المؤازرة للحق والرافضة          - ناشدت مؤسسة القدس الدولية      :سانا

 واإلنسانية دعم القدس العربية المحتلة مدينة وشـعباً ونـصرة قـضيتها             للظلم وجميع المنظمات الدولية   
ن هـذا   أ في بيان أصدرته أمس في الذكرى التاسعة والثالثين إلحراق المسجد األقصى             اعتبرتو .العادلة

  .الحدث مثل اعتداء صريحاً آذى األمة العربية واإلسالمية في أقدس مقدساتها
 ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   رسمي للمتضامنين األجانب في غزة وهنية يعد بمنحهم جوازات سفر فلسطينيةتكريم .٣٢

قلد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أن : لندن من ٢٥/٨/٢٠٠٨ الشرق األوسط نشرت
 غزة على متن سفينتين إلى، لمجموعة المتضامنين الذين وصلوا "فلسطين لكسر الحصار"وسام 

قلد نفس الوسام كما .  شهرا١٤ً من أكثرقطاع منذ العلى الفروض  كسر الحصار صغيرتين، بهدف
 .ألعضاء اللجنتين الشعبية والدولية لكسر الحصار برئاسة جمال الخضري وإياد السراج على التوالي

 رغبة في  غزة، عن تنازله عن جنسيته األميركية مبدياًإلى على ما قاله احد الناشطين لدى وصوله ورداً
الحصول على الجنسية الفلسطينية، وعد هنية بمنح المتضامنين األجانب جميعاً جوازات سفر فلسطينية، 

  .إضافة إلى جنسية معنوية لكل منهم مع كامل االستعداد لمنح أي فرد منهم الجنسية رسمياً إن رغب
 في مؤتمر اون وصفين الدولييالمتضامن أن :٢٥/٨/٢٠٠٨ لأليام الفلسطينية كتب فايز أبو عونو

المتضامن  واعتبر .بمثابة حلم حقيقي تحققغزة   كسر حصارصحافي عقدوه، صباح أمس، خطوة
ه باألمس تحدٍّ من الشعوب في العالم للحصار والظلم الواقع على وما فعلأن األميركي بول الرودي 

 واقدميويجب أن  جميعا فلسطينيون، هممتن السفينة أنوهم على   ولفت إلى أنهم شعروا.الفلسطينيين
 .الكثير لفلسطين المحاصرة
جمال الخضري رئيس اللجنة أن : غزة من ٢٥/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية وذكر وائل بنات مراسل 

 ،الشعبية لمواجهة الحصار دعا أمس العتبار رمضان شهرا لكسر الحصار عن قطاع غزة بشكل نهائي
  .لكسر الحصار إلى أنه سيتم تنظيم رحالت بحرية وبرية أخرى مشيراً

لزيـارة  في قطاع غزة     أيامالمكوث عشرة   ون  ينو نيالناشطأن  : غزة من   ٢٥/٨/٢٠٠٨ الحياة   وأوردت
 نيتهم مغادرة غـزة     واعلن كما أ  . قبرص إلى المستشفيات والجامعات ومخيمات الالجئين، قبل العودة بحراً      

 وأوضـح . دون خـروجهم  " ئيلسراإ" تحول أجنبيةبرفقة عشرة طالب فلسطينيين تم قبولهم في جامعات         
 المجموعة ستـصطحب    أن جف هالبر الذي يدير لجنة ضد تدمير منازل الفلسطينيين           اإلسرائيليالناشط  

 إال أن   ."ال يحق لها مراقبة تنقل الفلسطينيين بـين غـزة وخارجهـا           " "إسرائيل" أنمعها الطالب لتثبت    
 تدع مركبا ينقل    أن إسرائيل إلى واردا بالنسبة    ليس" انه   أكد ، رفض كشف هويته    كبيراً إسرائيلياً مسؤوالً

  ."فلسطينيين من غزة من دون الخضوع لمراقبة
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  اليوم" إسرائيل" ستطلقهم  أسير فلسطيني١٩٩  رسمي وشعبي لـاستقبال .٣٣
 "إسرائيل" ستطلق    فلسطينياً  أسيراً ١٩٩ بدأت استعداداتها الستقبال     أنها السلطة الفلسطينية    أعلنت: رام اهللا 
وقال وزيـر شـؤون األسـرى       .  عاما داخل السجن   ٢٥ من   أكثرمضيا  أ أسيرانهم اليوم، وبينهم    سراح

 الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض سيكونان على رأس           إنالفلسطينيين اشرف العجرمي    
 مقر الرئيس الفلسطيني حيـث يجـرى        إلى فور تحررهم سيتم نقلهم   الذين  مستقبلي األسرى المحررين،    

 أسـرى  إطـالق  التي يـتم     األولىن هذه المرة هي     أ  فيما تجدر اإلشارة إلى    .قبال رسمي وشعبي لهم   است
 الحكومة الفلسطينية، بـادرة جيـدة       هاعتبرت األمر الذي    . ملطخة بالدماء  أياديهم إن "إسرائيل"قدامى تقول   

 المفرج عـنهم    ألسرىاعدد  ، أن    العجرمي حيث أوضح .  المعتقلين الفلسطينيين  إطالقباتجاه كسر معايير    
عـدد  ومن جهة أخرى أشار إلـى أن        .  يسجل للرئيس عباس    ونوعيتهم يشكالن تطورا نوعياً    اآلنلغاية  

 القيادة الفلسطينية اليوم ملتزمة     حيث شدد على أن   ،  أسيراً ٣٤٥ أوسلو قد بلغ   المعتقلين قبل اتفاق     األسرى
  . كافةاألسرى إطالق  من دوناإلسرائيلي اتفاق سياسي مع الجانب أي إبرامعدم 

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

 سنوات دون محاكمة لهناك أسرى يقبعون في الحبس االنفرادي: نو إسرائيلينومحام .٣٤
أشار تقرير لنقابة المحامين اإلسرائيليين حول األسرى والسجناء السياسيين الفلسطينيين إلى وجود أسرى 

رصد التقرير األوضاع كما . كانتهم القانونيةقضوا سنوات طويلة في السجن االنفرادي دون أن تعرف م
السيئة للمعتقالت وسجون االحتالل والنقص الحاد في الخدمات الطبية، األمر الذي أدى إلى ارتفاع 

ألسرى لإلذالل اتعرض فضالً عن . حاالت الوفاة بين األسرى في السنوات األخيرة نتيجة اإلهمال الطبي
  .والتنكيل والمس بكرامتهم

  ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   الرملة اإلسرائيلي بالمقبرةسجنأسرى فلسطينيون يشبهون مستشفى  .٣٥
 الرملة اإلسرائيلي والـذي يتلقـى فيـه         سجن وصف أسرى فلسطينيون، أمس، المستشفى التابع ل       :أ.ب.د

واشتكى هؤالء بحسب ما نقل نادي األسير الفلسطيني، من عذابات وويالت            .غالبيتهم العالج بمثابة مقبرة   
في  فقط،    لهم  بتقديم المسكنات  ونمستشفى، مشيرين إلى أن األطباء يعملون كسجانين ويكتف       القونها في   يال
 كما في غرف المعتقـل بـال أي تقـدير         تماماً  بين المرضى  قوات االحتالل تشن حمالت تفتيش    أن   حين
  .المهمآل

 ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يهددون بإضراب مفتوح عن الطعامفي سجون االحتالل األسرى الفلسطينيون  .٣٦

 أكدت مصادر طبية فلسطينية أن األسرى في سجن ريمون الصحراوي والقريب مـن الحـدود                :رام اهللا 
 أسير، يتعرضون منذ أكثر من شهر لحملـة تنكيـل           ٨٠٠المصرية الفلسطينية، والبالغ عددهم أكثر من       

 أن مدير   إلىوأشارت  . معاهدات الدولية واضطهاد واسعة وحرمان من أبسط حقوقهم التي نصت عليها ال         
يتعامل مع األسرى بعقلية عسكرية مجردة، باإلضـافة إلـى          وكان جنراالً سابقاً في الجيش       الذي   السجن
يتعمد استفزاز األسرى وتقليص الخـدمات المقدمـة   ،  للعرب بشكل عام، ولألسرى بشكل خاص      تهكراهي

سجن المسؤولية  اله المصادر سلطات االحتالل وإدارة      حملت هذ قد  و .لهم، وفرض العقاب الجماعي بحقهم    
 هدد األسرى بتنفيذ إضـراب مفتـوح عـن          بعد أن الكاملة عن حياة األسرى وعما ستؤول إليه األمور،         

  ،الطعام إذا استمرت المضايقات التي ال يمكن تحملها من قبل إدارة السجن
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  .رف عواقبه مما قد يدفع األسرى نحو تصعيد خطير داخل السجن، ال تع
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  االحتالل يعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية .٣٧

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن قواته اعتقلت أربعة فلـسطينيين          : أمين أبو وردة، وكاالت    -فلسطين المحتلة   
ـ  فيما اآلخران اعتقلوا    ، اثنان منهم مطلوبان ألجهزة األمن،        الغربية في الضفة  اب تعـرض قـوة     في أعق

 .بيت أمرمنطقة إسرائيلية للرشق بالحجارة في 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  المناكفات السياسية تطال المستقبل الدراسي لطلبة قطاع غزة .٣٨

 انتظمـت الدراسـة     ، حيث بدأ العام الدراسي أمس، في األراضي الفلسطينية      :  وكاالت -فلسطين المحتلة   
 نتيجة دعوة لإلضـراب      في غزة  ، فيما شهدت المدارس تشويشات كبيرة     ة الغربي بشكل طبيعي في الضفة   

قال أحدهم إن خمسة معلمين فقط      حيث  سجل غياب الفت للمعلمين،     و. وجهها اتحاد المعلمين الموالي لفتح    
قال رئيس االتحاد جميل شـحادة، إن اإلضـراب جـاء           في حين    حضروا إلى مدرسته، و    ٤٠من أصل   
 وزير التربية في الحكومة المقالة      أوضحقالت الواسعة لمعلمي ومديري المدارس،       على حملة التن   احتجاجاً

 ."اإلضراب سياسي وتقف وراءه شخصيات مارقة فـي رام اهللا         "ن  أن التنقالت إدارية، و    أ محمد عسقول، 
شوهد الطلبة يتوجهون إلى المدارس وبدا الفتاً أنهم من دون زي مدرسي وبحقائب بالية تعبـر                إلى ذلك   

 حـول    الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو      حيث أوضح  التدهور الخطير في مستويات الحياة،       عن
جاء بسبب عدم توفر األقمـشة ونـدرتها وارتفـاع          بعدم إلزامية الزي المدرسي     ن قرار الحكومة    ذلك، أ 
  .هاثمن

 ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 الل رمضان تحذير فلسطيني من تفاقم أزمة الوقود في غزة خ .٣٩
 من تفاقم أزمة نقص المحروقات      أمس نائب رئيس الهيئة العامة للبترول       ،حذر أحمد علي  :  د ب أ   -غزة  

 مئات األسر الفلسطينية في غزة تفتقد للغاز المنزلي جـراء            مبيناً أن  .في قطاع غزة خالل شهر رمضان     
 أن الكميات التي تـدخل إلـى        وأوضح . تزويد القطاع بكميات مقلصة من المحروقات      االحتاللاستمرار  

  . من احتياج المواطن الفلسطينيةبالمائ ٣٠ - ٢٥ى القطاع ال تتعد
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  اإلسرائيلية على إجراءات التفتيش مظاهرة عمالية في جنين احتجاجاً .٤٠

اجـاً   قرب معبر الجلمة شمال جنـين احتج       أمس تظاهر العشرات من العمال الفلسطينيين       : بترا -رام اهللا   
 اإلسـرائيلي  األمـن  عناصـر    إنوقال عمال   .  التي وصفت بالمهينة   اإلسرائيليةعلى إجراءات التفتيش    

 أن العامل يتعـرض للتفتـيش       إلى مشيرين   ، الكاميرات بحجة التفتيش   أماميجبرونهم على خلع مالبسهم     
  .ثالث مرات قبل اجتيازه المعبر

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  

 باعتداءات لمستوطنين في الخليل  فلسطينيين ٣ إصابة .٤١
 ثالثة فلسطينيين في اعتداءات عنيفة نفذتها مجموعات من المستوطنين بمـشاركة            أصيب:  بترا -رام اهللا   

في المنطقة المحيطة بمستوطنة كريات أربع ومبنى الرجبـي فـي مدينـة             أمس،  قوات االحتالل صباح    
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قتي النصارى والحـصين لالعتـداء بالـضرب        كما تعرض عدد من سكان منط      .الخليل بالضفة الغربية  
 .واالعتقال

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

  صحيفة بريطانية تحذر من انقراض بدو فلسطين .٤٢
بريطانية أمس، من أن القبائل البدوية المقيمة في        الصنداي تلغراف   الحذرت صحيفة   :  عمر حنين  -لندن  

الثة آالف عام باتت مهـددة بـاالنقراض،         من ث  ألكثر الفلسطينية المحتلة، والتي يعود تاريخها       األراضي
بسبب سياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى خنقهم والتضييق عليهم، إلـى جانـب التوسـع                

 ٢٥٠ هذه القبائل يقدر بنحو      أبناءعدد   فيما تجدر اإلشارة إلى أن       . الضفة الغربية  أراضياالستيطاني في   
ا في منطقة النقب في فترة ما قبل القرن الحـادي عـشر قبـل                البدو عاشو  أنأكدت الصحيفة   قد  و .ألفا

  . منذ عهد الدولة العثمانيةباألراضي بعضهم يمتلك صكوكا خاصة لوال يزاالميالد، 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الغربيةمواجهة جديدة بين الالجئين الفلسطينيين واألونروا بالضفة  .٤٣

للجان الشعبية للخدمات في مخيمات الالجئين الفلسطينيين شرعت ا :عاطف دغلس - الضفة الغربية 
ونروا، بسبب  األبشمال الضفة الغربية في فعالياتها التصعيدية مجددا ضد ما سمته ممارسات وكالة

 من اتفاقاتها التي أبرمتها مع اللجان وتقضي باستئناف توزيع الحصص التموينية على خيرةتنصل األ
اتهمت اللجان الوكالة بتكديسها كميات كبيرة من  كما .ث مرات في السنةالالجئين في المخيمات ثال

قال أحمد ذوقان مدير لجان  ومن جهته .الطحين الفاسد في مخازنها بالضفة دون أن تقوم بتوزيعها
هناك تدخالت خارجية البتزاز الالجئين، وإيجاد البطالة والفقر في  الخدمات بمخيمات الشمال إن

  . لحل قضيتهم بالطرق التي تراها تلك الدوليهم الضغط علصفوفهم، من أجل
  ٢٣/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   شهيداً ٢٤١ من المرضى إلى  قائمة شهداء الحصاررفعمن غزة يمريض  .٤٤

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد المرضى الذي توفوا في قطـاع غـزة              :  د ب أ ، بترا     -غزة  
مـن   معاناتـه    بعـد  حالته الصحية    تالة أثر وفاة مريض تدهور     ح ٢٤١جراء الحصار اإلسرائيلي إلى     

  .مرض السرطان ومنعه من السفر إلى الخارج لتلقي العالج الالزم
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 

      
  حزب جبهة العمل اإلسالمي يشيد بكسر الحصار على غزة .٤٥

ع غزة أشاد حزب جبهة العمل االسالمي بتحرك بعض األوروبيين لكسر الحصار عن قطا: عمان
وأعرب  .التي وصلتا غزة اول من امس قادمتان من قبرص" كسر الحصار"المحاصر من خالل سفينتي 

مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي للحزب حكمت الرواشدة في تصريح صحافي امس، عن 
ائيليا على المفروض اسر" الظالم"أمله في أن تتحرك الشعوب العربية واإلسالمية من أجل رفع الحصار 

من المخجل أن يخاطر األوروبيون بأنفسهم، في حين ال تزال جهات عديدة في "واعتبر  أنه  .قطاع غزة
تتفرج لتعرض الشعب الفلسطيني في غزة للموت البطيء في حصار (...) العالم العربي واإلسالمي

  ".الانساني غير مسبوق
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" تكثيف الضغوط"، مطالبا بـ"بناء جلدتهما"العرب عن غيرهم في نصرة " تخلف"وأعرب عن اسفه لـ
" المصري الفلسطيني"على مصر لرفع الحصار، مشيراً إلى أن ال مسوغ يمكن استيعابه لبقاء معبر رفح 

  .مغلقاً
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
     من اإلضرار باألقصى" إسرائيل"تحذيرات أردنية لـ .٤٦

جية بمجلس النواب األردني محمد أبو هديب إن ال رئيس لجنة الشؤون الخارق :عمان- محمد النجار
طالبها فيه بوقف جميع اإلجراءات التي تقوم بها للسيطرة " إسرائيل"األردن وجه احتجاجا شديد اللهجة لـ

وأشار إلى وجود أزمة بين عمان وتل أبيب على خلفية استمرار . على ساحات المسجد األقصى
. لبدء تنفيذ الجسر المعدني في منطقة الباب" إسرائيل" واستعداد الحفريات اإلسرائيلية تحت باب المغاربة

وأبلغ أبو هديب الجزيرة نت أن األردن نقل رسالة التحذير من عواقب اإلجراءات اإلسرائيلية لسفراء 
. الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وسفراء االتحاد األوروبي والسفير األميركي في عمان

ني األردني من مصادقة بلدية القدس على مخططات بناء الجسر المعدني المقرر يوم وحذر البرلما
وطالب بتحرك ". ستتحجج حينها بقوة القانون" إسرائيل"إذا صادقت البلدية فإن "الخميس المقبل، وقال 

عربي ودولي للتحذير من أن ما يحدث في األقصى سيؤدي لموجة جديدة من العنف، مؤكدا أن مجلس 
في حال استمرت في مخططها لالستيالء على " إسرائيل"اب سيتخذ الموقف المناسب من العالقة مع النو

عما يحدث لألقصى، وكشف أبو هديب " صمت السلطة الفلسطينية"وانتقد أبو هديب ما وصفه . األقصى
فورا ضد للجزيرة نت أن األردن طالب الرئيس محمود عباس عبر السفير األردني في رام اهللا بالتحرك 

  . اإلجراءات اإلسرائيلية
يتحمل مسؤولية قانونية وأخالقية تجاه المقدسات "واعتبر المحلل السياسي فهد الخيطان أن األردن 

بهدم المسجد " إسرائيل"هناك خشية بأن تقوم "وقال للجزيرة نت إن ". اإلسالمية والمسيحية في القدس
لينا من يقول إن األقصى ضاع وهو تحت الوالية األقصى وهو تحت الوالية األردنية وأن يخرج ع

  ".األردنية مثلما ضاعت القدس وهي تحت حكمه
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
 األقصى لمواجهة الخطر المحدق بالمسجد جديمطالبات بتحرك  .٤٧

حذر رئيس اللجنة الملكية إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة وزير األوقاف : محمد النجار - عمان 
، منتقضاً صمت  رائف نجم من أن المسجد األقصى بات اليوم في خطر شديد وغير مسبوقاألسبق

سبتمبر /  ستشرع في األول من أيلول"إسرائيل"وقال نجم للجزيرة نت إن  .السلطة الفلسطينية عما يجري
ف عند القادم في بناء الجسر المعدني، مستنكرا ضعف ردود الفعل الرسمية العربية التي قال إنها تتوق

وكشف نجم للجزيرة نت عن عقد اجتماع موسع قبل أيام في عمان وجمع . حدود الشجب واالستنكار
وزراء الخارجية والتربية واألوقاف وسفراء األردن في باريس وتل أبيب وعدد من كبار موظفي الدولة 

اع بتحركات وأضاف أنه طالب في االجتم. خصص لدراسة اإلجراءات اإلسرائيلية في المسجد األقصى
جدية بعد قرار لجنة حماية التراث العالمي التابعة لليونيسكو بإجراء محادثات أردنية إسرائيلية لحل 
األزمة حول اإلجراءات اإلسرائيلية فيما يتعلق بالمسجد األقصى واعتبر ذلك قرارا مجحفا وجاء في 

 . "إسرائيل"صالح 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  لمنطقة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ال سالم في ا: المجالي .٤٨
خالل لقائه امس دعا رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي فرنسا، :  حكمت المومني-  بترا - عمان 

الن تلعب دورا اكبر لدعم  ،اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية ـ االردنية برئاسة اولفر جارديه
وقال المجالي ان القضية . منطقة باعتبارها الرئيس الحالي لالتحاد االوروبيعملية السالم في ال

الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة وانه دون ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة 
وقد أوضح جارديه ان فرنسا ومنذ عام . وعاصمتها القدس الشرقية ال يمكن ان يتحقق السالم في المنطقة

 تؤكد انه ال حل للقضية الفلسطينية اال من خالل الحل السلمي وانه اليمكن ان يكون هناك سالم ١٩٦٧
 .في المقابل" اسرائيل"دون ان يتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه كافة وضمان امن 

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
   يستعد لتصعيد دبلوماسي دولي بسبب حفريات المسجد األقصى ومصادرة وثائقهاألردن .٤٩

إزاء " لن تسكت"أبلغ وزير الخارجية االردني صالح الدين البشير بان بالده :  من طارق الفايد- عمان 
وفي الوقت نفسه برزت في عمان دعوات تنادي بعدم تحمل . اي محاوالت للمساس بالمسجد األقصى

لمؤتمر األردن وحده مسؤولية الدفاع عن المسجد األقصى عبر إلحاق الجامعة العربية ومنظمة ا
القدس "وعلمت . اإلسالمي بالجهود لحماية هذا المسجد الذي يقدسه المسلمون في كافة أجزاء األرض

للتصعيد "من مصادر موثوقة في الخارجية األردنية بان عمان لديها تصور عن خطة " العربي
خصوص إذا ما أصر الجانب اإلسرائيلي على تجاهل المالحظات األردنية الرسمية ب" الدبلوماسي

الحفريات تحت وفي محيط المسجد األقصى في ظل تقارير فنية ورسمية أردنية تشير إلن إكمال 
الحفريات المقررة مؤخرا وفقا لخرائط بلدية القدس الغربية سيعني تقويض دعائم أساسية في المسجد 

لملكية إلعمار رئيس اللجنة اوكان المهندس نجم، . األقصى وتعريضه بالتالي لخطر السقوط او اإلزاحة
التحفظ على جميع وثائق المسجد األقصى، العرب " إسرائيل"قد دعا، بعد قرار  ،المسجد األقصى

والمسلمين إلى التحرك لحماية تلك المقدسات، وأوصى باالحتفاظ بنسخ إلكترونية من تلك الوثائق 
سجد األقصى العرب وحفظها في أماكن متعددة كما حمل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب الم

في الداخل محدودة لوقف تلك " المرابطين"قائال إن قدرة الفلسطينيين " المسؤولية أمام اهللا"والمسلمين 
وقال نجم في اتصال هاتفي مع الجزيرة ". دفاعا عن عقيدتهم"االنتهاكات وال مناص من تحرك المسلمين 

من " إسرائيل"صى مشابهة لما قامت به نت إن جريمة االستيالء على تلك الوثائق من مؤسسة األق
جريمتين مماثلتين قبل أعوام استولت فيهما على وثائق بيت الشرق في القدس الذي كان يرأسه الراحل 

وأضاف رئيس اللجنة الملكية . فيصل الحسيني والوثائق التي كانت بحوزة المحكمة الشرعية في القدس
لى أمانة اإلسرائيليين والوثوق في أنهم لن يصادروا تلك االعتماد ع'إلعمار األقصى وقبة الصخرة أن 

ووصف نجم ما قامت به . 'الوثائق المهمة أمر غير مقبول بعد أن جربت أمانتهم من قبل أكثر من مرة
من عملية دهم ومصادرة لكل تلك الوثائق ذات القيمة التاريخية واألثرية والقانونية، بأنه " إسرائيل"

مزاعمهم بأن دولتهم قديمة وأن لهم 'تدمير كل ما هو إسالمي في القدس حتى يؤكدوا محاولة إسرائيلية ل
وأكد نجم أن كل تلك المزاعم ال أساس علمي لها موضحا أن هذا . 'تاريخا وتراثا، وبالتالي أن لهم حقا

د أنفسهم مثل الحكم ليس بشهادة علماء اآلثار المسلمين وحدهم وإنما بشهادة الكثير من علماء اآلثار اليهو
 أنه ال يوجد في القدس - بحسب نجم- فلنكشتاين الذين أكدوا " إسرائيل"جدعون أفني ويائير زاكوفيتش و

  ".هيكل سليمان المزعوم"أي أثر يهودي بما فيها 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  يدعو للوقوف في وجه مخططات هدم األقصى" القدس الشريف"مؤتمر .٥٠
الذي نظمه " مؤتمر حضارة القدس الشريف المحتلة األول"كد مشاركون في أ:  محمد الكيالي-عمان 

 ٢٠٠٩منتدى عمان الثقافي، أول من أمس، وأتى بمناسبة إعالن القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 
اضافة الى ذكرى إحراق المسجد األقصى المبارك، أن القدس وان رحلت عنا ماديا إال انها بقيت في 

وأشاروا الى ضرورة الوقوف جديا في وجه التحركات االسرائيلية ضد تهديم . تنا راسخةوجداننا وخياال
  . المسجد االقصى واإلخالل بقيمته الدينية الكبيرة لدى المسلمين

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  الحفريات االسرائيلية تأتي في الفصل األخير قبل هدم المسجد األقصى: همام سعيد .٥١

ب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ، في تعليقه على نجاح رحلة أكد المراق: عمان
سفينتي كسر الحصار عن قطاع غزة ، أن هذه الرحلة تعبر تعبيراً صادقاً عن رغبة الشعوب في كسر 
هذا الحصار وفتح المعابر لكي يمارس الشعب الفلسطيني حريته في التنقل، والحصول على أسباب الحياة 

شعوب المنطقة العربية ألن "ودعا سعيد، في تصريح نشر على الموقع االلكتروني للجماعة، . الضرورية
تقوم بخطوات مثيلة في خرق الحصار وكسره، والوصول إلى شعب فلسطين في غزة وفتح باب االمداد 

األخيرة بحق وفيما يتعلق بموضوع التهديدات الصهيونية ". بجميع وسائل الحياة لهذا الشعب المحاصر
لعل هذه الحفريات تأتي في الفصل األخير قبل هدم : "المسجد األقصى المبارك، قال المراقب العام

المسجد األقصى، وتشكل آخر خطوط التآمر على هذا المسجد المبارك، وبما أن الحكومة األردنية تتولى 
 تدعو الدول العربية ودول العالم مسؤولية اإلشراف على المسجد األقصى فإن عليها واجباً كبيراً في أن

". اإلسالمي إلى مؤتمر جديد لمباشرة خطوات عملية لمواجهة هذه األخطار التي تتهدد المسجد األقصى
لذلك ال بد أن ينظر إلى هذا األمر بخطورة وال بد أن تباشر الدول العربية واإلسالمية خطوات : "وقال

وحول الخطوات العملية التي ". ليهودي الذي يتحدى الجميععملية لنصرة األقصى والوقوف أمام الخطر ا
الفعاليات : "ستتخذها جماعة اإلخوان المسلمين، للوقوف في وجه هذه المؤامرة الصهيونية قال فضيلته

الشعبية واالحتجاجات السلمية لم تتوقف في األردن وستتوالى هذه االحتجاجات بأشكالها المختلفة، ولكننا 
الم اإلسالمي جميعاً للقيام بحركة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومواجهة هذه األخطار ندعو أبناء الع

بخطوات عملية ال أقل من االمداد بالمال وتشجيع القنوات الفضائية "وطالب ". التي تتهدد األقصى
 ".والصحف والمجالت في عرض هذه األخطار وتبصير الشعوب العربية واإلسالمية بحقائقها
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
   الملكية األردنية لشؤون القدس تستنكر إغالق مؤسسة األقصىالهيئة .٥٢

 الهيئة الملكية االردنية لشؤون القدس، وهي هيئة حكومية مستقلة، قـرار الـسلطات               استنكرت : عمان
إغالق مقر مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية الموجـود فـي     ) ٢٤/٨(اإلسرائيلية اليوم األحد    

، بعد أن اقتحمتها تلك القوات، وصادرت كافة محتوياتهـا          ١٩٤٨دينة أم الفحم في فلسطين المحتلة عام        م
قـدس  "وأكدت الهيئة في بيان صد عنهـا، وتلقـت          ". حماس"بحجة وجود عالقات بين المؤسسة وحركة       

البت األمم  نسخة منه، على أن القرار اإلسرائيلي يتعارض مع أحكام ونصوص القانون الدولي، وط            " برس
التي تتولى إدارة عملية ترميم المبـاني التابعـة للمـسجد           "المتحدة بالتدخل من أجل إعادة فتح المؤسسة        

  ".األقصى
  ٢٤/٨/٢٠٠٨قدس برس 
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  سنبقى حريصين على القضية: للطالب المتفوقين" فتح"بهية الحريري في تكريم  .٥٣
نية بهية الحريري، في كلمة ألقتها في مهرجان قالت وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنا

ان اهالي صيدا الذين كانوا معكم قبل النكبة وبعدها وفي كل المحن "طالبي أقامته حركة فتح في لبنان، 
كما اهالي لبنان، ستبقى هذه المدينة على حرصها على اخوتكم وقضيتكم، كما ستبقى حريصة على 

تقرار، واننا سنبقى نعمل من اجل تأمين الحقوق االساسية الخواننا مسؤولياتها الوطنية في االمن واالس
الفلسطينيين في لبنان ومؤازرتهم الستعادة حقوقهم وفي مقدمتها حق العودة وبناء الدولة الواحدة 

  ".والجامعة
 ٢٥/٨/٢٠٠٨المستقبل 

  
   الحص يشيد بالناشطين األجانب الذين خرقوا الحصار على غزة  .٥٤

الناشطين األجانب الذين نجحوا في خرق الحصار الخانق "تور سليم الحص، امس، حيا الرئيس الدك
يا حبذا لو نحذو : وقال الحص". المفروض على غزة، بوصول زورقين يقالنهم الى القطاع المحاصر

نحن العرب حذو هؤالء، فننشط على كل صعيد انتصاراً لشعب فلسطين المناضل الذي يعاني األمرين 
ويا حبذا ايضاً لو تسارع الشقيقة مصر الى القيام بالخطوة المنشودة . و الصهيوني الغاصبعلى يد العد

وهذا قرار عربي يجب أالّ يحول دونه . منها بفتح معبر رفح الذي يمكن عبره كسر الحصار الخانق
 ما بينهم نعود فنهيب بالفلسطينيين في االرض المحتلة ان يعمدوا الى رأب الصدع في: وختم قائالً. حائل

وإعادة الوحدة الى الساحة الفلسطينية بعد ان تزعزت بالنزاع المشؤوم بين حركة فتح وحركة حماس، 
هذا الواقع األليم لم يعد استمراره مقبوالً، والفريقان . فكان االنفصام المقيت بين الضفة الغربية وغزة

  . يتحمالن مسؤوليته
  ٢٥/٨/٢٠٠٨السفير 

      
   أقول له إن فرقك الخمس ستدمر في جبالنا وأوديتنا:  تهديدات باراكنصر اهللا رداً على .٥٥

أن قيادة المقاومة تنظر إلى إطالق قادة العدو لهذا "أعلن األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا 
الكم من التهديدات والضجيج ضد لبنان على أنه يعود ألسباب داخلية يعيشونها على أبواب استحقاقات 

من موقع العارف بإمكانات المقاومة وتطورها النوعي بعد عدوان " :وعن جهوزية المقاومة قال، "هامة
التهديد "، مضيفاً أن "تموز، أقول إن أي حرب على لبنان لن تكون تداعياتها كتداعيات الحرب السابقة
ية وأنه يعد خمس فرق الجديد في الحقيقة ليس سالح الجو، بل هو ما يقوله باراك بأنه سيقوم بعملية بر

للدخول إلى لبنان في يوم من األيام وأنه يناور ويدرب ويستعد وأن هذه الفرق الخمس هي التي ستغير 
المعادلة وأنه سيقاتل من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية، وأنا أقول له في المقابل، إن فرقك الخمس، 

  .".وهذا وعد جديد، ستدمر في جبالنا وتاللنا وأوديتنا
 ٢٥/٨/٢٠٠٨األخبار 

 
 أشاد بالخطوة الجريئة لكسر الحصار  ومستعد لزيارة غزة  : موسى .٥٦

أكد مصدر في الجامعة العربية استعداد االمين العام للجامعة العربية عمرو  :  سنية محمود–القاهرة 
وقال  .موسى لزيارة اي دولة عربية او االراضي الفلسطينية اذا رأى انها ستحقق مصلحة فلسطينية

المصدر، المطلوب في المرحلة الحالية هو التعامل مع االنقسام الفلسطيني والتعامل مع الحصار على 
غزة الذي ال تتم معالجته من خالل زيارات الى غزة وانما من خالل جهد عربي ودولي مع الطرف 

 اشاد عمرو موسى وقد .االسرائيلي لرفع الحصار ووقف الممارسات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
بالخطوة الجريئة التي قام بها ناشطون دوليون لكسر الحصار االسرائيلي على قطاع غزة، وقال ان 
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حركة االحتجاج على حصار غزة والتضامن معها من قبل هؤالء المناصرين للقضية الفلسطينية تشكل 
ة قاسية، نتيجة لظروف رسالة قوية من منظمات المجتمع المدني لما يتعرض له اهل غزة من معانا

واضاف موسى ان جامعة الدول االعربية  .على الشعب الفلسطيني" اسرائيل"الحصار الذي تفرضه 
ترحب بهذا التحرك من قبل لجنة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وتأمل في أن يكون بداية 

ر عن موقفها الرافض لهذا الحصار لتحرك اوسع من قبل منظمات المجتمع المدني العربية والدولية للتعبي
 .الذي ينتهتك قواعد القانون الدولي االنساني

  ٢٥/٨/٢٠٠٨القبس الكويتية 
 
  عدم مشاركتها في الحوار الفلسطينييوتؤكد تقر ضمنياً بإخفاقها في كسر الحصار الجامعة .٥٧

إقرار غير مباشر قال رئيس مكتب األمين العام للجامعة السفير هشام يوسف فيما بدا أنه : القاهرة
بإخفاقها في كسر الحصار المفروض على غزة، إننا لم نتمكن من تحقيق الهدف المطلوب من قرار 

وأضاف يوسف، في رده على .  بكسر الحصار٢٠٠٦مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عام 
 أخفقت في كسر الحصار أسئلة الصحافيين، حول النقد الذي يوجه للجامعة والنظام العربي الرسمي ألنها

أن هذا ليس منوطا باألمانة العامة فقط لكنه جهد مطلوب "في الوقت الذي نجحت جمعيات أهلية غربية 
من الدول العربية، ونحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق هذا الهدف في مواجهة الممارسات العدوانية 

صار بأن هناك انحيازا كامال من جانب القوى وفسر إخفاق العرب في كسر الح". اإلسرائيلية المستمرة
، الذي يشكل أحد األسباب الرئيسية التي تحول دون إنهاء هذا "إسرائيل"العظمى في العالم لمصلحة 

وقال إن المطلوب هو المزيد على المستوى العربي حتى تتحرك قوى دولية مختلفة على . الحصار
على صعيد متصل، أكد يوسف أنه لن يكون . هاء الحصارإلن" إسرائيل"الساحة الدولية بما يضغظ على 

للجامعة دور في الحوار الفلسطيني في هذه المرحلة التي ستتولى فيها مصر متابعتها مع فصائل مختلفة، 
وقال إنه في أعقاب هذه المرحلة سيتم بحث التعامل مع هذا الموضوع في إطار جماعي عربي، موضحا 

 .الجامعة ومصر والفصائلأن هناك اتصاال مستمرا بين 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تدشن حوار الفصائل اليوم بمحادثات مع الجهاد اإلسالميمصر .٥٨

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، أن محادثات المسؤولين :  الوكاالت- أشرف الفقي -القاهرة 
ع التي تستهدف توحيد الداخل المصريين الثنائية مع الفصائل الفلسطينية ستبحث في كافة المواضي

وقال المصدر إن من بين المواضيع المدرجة . الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية الكاملة
على طاولة المحادثات الثنائية، التي ستبدأ مساء اليوم في القاهرة، مسألة العودة إلى تشكيل حكومة وحدة 

وأشار . ا وبين تشكيل لحكومة تكنوقراط أو المزج بين الفكرتينوطنية تضم كافة الفصائل والمفاضلة بينه
المصدر إلى أن مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيترأس الوفد المصري في تلك 

عن جانب من الطريقة التي ستجري بها " الوطن"وكشف المصدر في تصريحاته لـ. المحادثات
طينية ستصل تباعا إلى القاهرة، وستجري محادثات خالل األيام وقال إن وفود الفصائل الفلس. المحادثات

المقبلة مع وفود الجبهتين الديمقراطية والشعبية، وبعدها باقي الفصائل باستثناء وفدي فتح وحماس اللذين 
، وأرجع ذلك إلى ) فصيال١١(تم إرجاء المحادثات معهما إلى ما بعد االنتهاء من الفصائل األخرى 

  .تي جرت في الفترة الماضية مع الوفدينالمحادثات ال
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
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  مؤسسة األقصى" إسرائيل" يندد بإقتحام أوغلي .٥٩
دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، : القدس المحتلة، جدة

ووصف ما قام . وثائق وخرائط وأموالفي بيان، اقتحام وإغالق مؤسسة األقصى ونهب موجوداتها من 
اعتداء سافر على مؤسسة فلسطينية تعنى بالحفاظ على المقدسات اإلسالمية "به االحتالل اإلسرائيلي بأنه 

  ".لتهويد القدس" إسرائيل"والمسيحية والتاريخ والتراث في فلسطين، وإمعان في مخطط 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
   مريضا٢٥٠ً إلى وفاة الحصار أدى:  األطباء العرباتحاد .٦٠

، ٢٠٠٧يونيو / أعلن اتحاد األطباء العرب أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حزيران: القاهرة
من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من % ٨٠ مريضا، فيما أصبح أكثر من ٢٥٠أدى إلى وفاة نحو 

جنة اإلغاثة والطوارئ ودعت ل .عاطلون عن العمل% ٦٥مليون ونصف المليون تحت خط الفقر و
باالتحاد، في بيان لها، الحكومات العربية إلى أن تعمل جاهدة على كسر الحصار، وأولها مصر التي 
ترتبط بحدود مع القطاع ويمكنها أن تقوم بفتح معبر رفح لدخول المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر 

حلول شهر رمضان، مثمنة موقف سفينتي والسماح لسكان القطاع بالتواصل مع العالم، خاصة مع قرب 
 ناشطا دوليا بالرغم من تهديد سلطات ٤٠كسر الحصار اللتين انطلقتا من قبرص وعلى متنهما أكثر من 

وقال رئيس اللجنة الدكتور جمال عبدالسالم إن الوضع المأساوي في غزة أكبر وأشد من أي . االحتالل
مصر لها مكانتها وواجباتها تجاه أمتها العربية قيود أو ضغوط يمكن أن تفرض على دولة بحجم 

  .وجيرانها الذين يمثلون عمقا استراتيجيا مهما لها
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

    
  وأنباء عن فتح معبر رفح الثالثاء القادم موسى لدعوة هنية زيارة غزة  يستبعد تلبيةاألشعل .٦١

ر الخارجية المصري األسبق عن اعتقاده، أن األمين أعرب الدكتور عبد اهللا األشعل مساعد وزي :القاهرة
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لن يستجيب لدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل 

لعدم وجود روح المغامرة لديه، وألن طريق رفح البري أيضا " قطاع غزة عبر معبر رفح  لزيارةهنية
ما استبعد األشعل أيضا استجابة مصر لدعوة هنية لفتح معبر رفح، ك. وفق ما يرى" محفوف بالمخاطر

هناك اتجاه في مصر بعدم فتح المعبر إال بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس هذا من جهة، كما أن "قائال 
البد من إرادة سياسية من جانب "، وقال " قرار القاهرة بهذا الشأن مرهون بإرادة أمريكية وإسرائيلية

وفي هذا السياق دعا األشعل األمين العام للجامعة العربية ".  الحصار المفروض على غزةمصر لكسر
إلى تطبيق قرار وزراء الخارجية العرب بفك الحصار المفروض على غزة، عبر إرسال مذكرة ملزمة 

 توقعت أن يفتح معبر ىبيد أن مصادر مصرية أخر. بهذا المعنى للدول األعضاء في الجامعة العربية
رفح البرى الثالثاء القادم استثنائيا بمناسبة شهر رمضان المبارك وهى المناسبات التي تفرض على 
مصر التخفيف عن أبناء قطاع غزة، تحت أية ظروف سياسية، وقالت المصادر إن سماح مصر بفتح 
ل معبر رفح البرى فى هذا التوقيت سيخفف من االحتقان الخطير لدى الشارع الفلسطيني والفصائ

  .يالفلسطينية بسبب استمرار غلق معبر رفح البر
 ٢٤/٨/٢٠٠٨قدس برس 

 
   إفريقياً إلى فلسطين المحتلة٣٧ تحبط تسلل مصر .٦٢

أحبطت سلطات األمن المصرية محاولتين جديدتين لتسلل عدد من األفارقة إلى فلسطين المحتلة : القاهرة
 إرتيرياً واثيوبيين ٢٣مكنت من ضبط قال مصدر أمني مسؤول، إن الشرطة ت و.عبر الحدود المصرية
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بوسط سيناء أثناء تجمعهم في ممر يؤدي إلى السلك الحدودي في محاولة منهم للتسلل إلى فلسطين 
المحتلة، كما تم ضبط اثنين آخرين من أبناء إقليم دارفور بالسودان، وستة ارتيريين واربعة من جزر 

  .، واشار المصدر إلى ان من بين المتسللين ست نساءالقمر أثناء محاولتهم التسلل بمنطقة جنوب رفح
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   خاصة للفلسطينيين المقيمين في العراق هويات .٦٣

االف فرد لغاية نهاية آب ١٠سجلت الدائرة االنسانية في وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية : بغداد
وقال مدير عام الدائرة سمير الناهي ان عملية التسجيل . الجاري من الفلسطينيين المتواجدين في العراق

ما تزال مستمرة حيث يتولى مركز تسجيل العائدين التابع للوزارة هذه العملية بعد التنسيق مع اللجنة 
الدائمة لمتابعة شؤون الالجئين السياسيين برئاسة وكيل وزارة الداخلية عدنان االسدي وذلك من اجل 

واوضح ان الوزارة وضعت قاعدة بيانات  .تعرفهم كالجئين شرعيين في العراقاصدار هويات خاصة 
دقيقة للنازحين من اجل توزيع المساعدات االنسانية عليهم وشمولهم برواتب النازحين فضال عن مفاتحة 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية من اجل شمول االرامل وااليتام منهم برواتب شبكة الحماية 

  .االجتماعية
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
   في مهمة تضييق هوة الخالفات"اسرائيل" تصل اليوم األراضي الفلسطينية ورايس .٦٤

 واالراضي "اسرائيل" وزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس اليوم إلى تصل: فرح سمير- القدس
ارة الخارجية الفلسطينية لحض الطرفين على التوصل الى اتفاق سالم بحلول نهاية العام بحسب وز

و تعود رايس الى الشرق االوسط سعيا لتضييق هوة الخالفات التي تعوق التوصل التفاق . االمريكية
ومن المتوقع . تقول واشنطن ان ما زال من الممكن التوصل اليه هذا العامحيث سالم اسرائيلي فلسطيني 

وقال الناطق باسم . هائية لعملية السالمأن تناقش وزيرة الخارجية األمريكية مع الجانبين ملف التسوية الن
إن رايس ستلتقي " :الخارجية األمريكية، شون ماكورماك، في بيان نشر على الموقع اإللكتروني للوزارة
، وتحقيق سالم دائم "بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لمناقشة عدد من القضايا المشتركة واإلقليمية

 من الواضح اننا منخرطون جدا وهي تريد ان ترى :واضاف .حاليوراسخ في المنطقة بنهاية العام ال
واذا كان بوسعها ان تكون مفيدة في . اين يقف الطرفان وتريد ايضا ان تعرف اين يمكن ان تكون مفيدة

 .تضييق هوة اي خالفات فستفعل ذلك
  ٢٥/٨/٢٠٠٨عكاظ .

  
  للحصار الظالمالوصول إلى غزة حلم تحقق وما فعلناه تحدٍّ:  الدوليونالمتضامنون .٦٥

ن الذين نن الدوليي المتضامن أن:فايز أبو عون عن مراسلها ٢٥/٨/٢٠٠٨الفلسطينية  األيام ذكرت
 في مؤتمر صحافي عقدوه صباح أمس هذه  وصفواإلى غزة على متن سفينتي كسر الحصار وصلوا

إلى غزة بمثابة حلم الوصول : بول الرودي وقال المتضامن األميركي .الخطوة بمثابة حلم حقيقي تحقق
ونحن ، تحقق، وما فعلناه باألمس تحدٍّ من الشعوب في العالم للحصار والظلم الواقع على الفلسطينيين

قالت المتضامنة األميركية جريتا و. نمثل الماليين من الناس في العالم ممن يدعمون الشعب الفلسطيني
 ولم نصدق أعيننا ونحن نرى الشاطئ إن الجميع يشعر بسعادة غامرة لوصولنا إلى غزة،: برلين

 أعلنو .الفلسطيني، وهذه خطوة على طريق اإلنسانية وعلى طريق أمل الشعب الفلسطيني لكسر الحصار
أحد النشطاء الحقوقيين من ايرلندا أمام شاشات التلفزة المحلية والعربية واألجنبية تنازله عن الجنسية 

 المتضامن وقال . الجهات المختصة منحه الجنسية الفلسطينيةاألميركية التي كان يحملها متمنياً على
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أنتم األبطال الحقيقيون في الصمود : الشعب الفلسطينيمخاطبا البريطاني من أصل فلسطيني مشير الفرا 
وتحدي حصار غزة، في لحظة شعرنا ونحن على متن السفينة أننا جميعا فلسطينيون، ويجب أن نُقدم 

  .رةالكثير لفلسطين المحاص
أن الناشـط والمحاضـر   :  عن مراسلها من حيفا وديع عـواودة  ٢٥/٨/٢٠٠٨العرب القطرية   وأضافت  

أثبتنـا أن   : اإلسرائيلي أوري ديفيس والذي وصل غزة على متن أحد الزورقين،قال لـصحيفة هـآرتس             
لم يتمكن من   فحتى ممثل الرباعية الدولية توني بلير       . بإمكان أناس بسطاء أن يقوموا بعمل ما وينجحوا به        

الذهاب إلى غزة، لكن بإمكان أناس بسطاء يقومون بمبادرة وأن يفعلوا ذلك، وكان قـد أشـهر إسـالمه                   
   .تزوج سيدة فلسطينيةواألسبوع الماضي 

 
 تدعو مصر لفتح معبر رفح و تشيد بسفينة الحصارعن غزة  الحملة االوروبية لرفع الحصار .٦٦

في الوصول إلى   " كسر الحصار "نجاح سفينتي   " لحصار عن غزة  الحملة األوروبية لرفع ا   "اعتبرت  : عمان
ودعت الحملة إلى    ،نصرا مهما في معركة كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة          "قطاع غزة،   

بداية لتحرك شعبي دولـي وأوروبـي علـى وجـه           "أن تكون مبادرة كسر الحصار عن طريق البحر،         
المجتمع الدولي بأسره مطالـب بااللتفـات إلـى         وأن  ضى،  الخصوص، النقاذ قطاع غزة، ال سيما المر      

 .خطورة الموقف اإلنساني في القطاع المحاصر
" مـشاركة "استغرابها الشديد من استمرار السلطات المصرية       " الحملة األوروبية "أبدت  : وفي السياق ذاته  

نت برفض فتح معبر    السلطات اإلسرائيلية في فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، مشيرة أن هذا التع            
ال مبرر لمصر أن تصر على إبقاء معبر رفـح          : "وقالت الحملة  .رفح تسبب في وفاة عشرات المرضى     

ودعت الحملة التي نظمت سلسلة فعاليات      ". مغلقاً في وجه المرضى والعالقين الفلسطينيين في قطاع غزة        
 غزة ، الرئيس المصري محمد      في عديد العواصم األوروبية إلظهار آثار الحصار المفروض على قطاع         

 ".التخاذ قرار جريء وسريع بكسر الحصار عن غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين"حسني مبارك 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  ماذا لو ُأعِلنت غزة المحاصرة إقليما متمردا؟ .٦٧

  عدنان أبو عامر
د من المحطـات والمفاصـل   المراقب لتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ال بد أن يستوقفه عد     

 -٢ كلم ٣٦٠ذلك الشريط الساحلي الذي ال تتجاوز مساحته        -التاريخية المهمة، التي شكل فيها قطاع غزة        
عالمة فارقة في الكثير من الحوادث التي بقيت تؤثر ردحا طويال مـن الـزمن فـي مـسيرة القـضية                     

  .الفلسطينية
 غزة، له عالقة مباشرة بالـصدام المتواصـل مـع           وإن كان الكثير من تلك الحوادث التي شهدها قطاع        

االحتالل اإلسرائيلي، فإن هناك قسطا وافرا من القرارات والخطوات التي اتخذها ساسة غزة ومقاتلوها،              
  .فاجؤوا بها رفاقهم في الضفة المحتلة، والشتات الموزع على أرجاء المعمورة

طالما اندفعوا باتجاه   " الغزيين"داخلية يدرك جيدا أن     والمطلع على بواطن األمور في السياسة الفلسطينية ال       
إقرار أمر واقع في سهلهم الساحلي، وأجبروا باقي الفلسطينيين على اللحاق بهم، اتفقنا مع خطواتهم تلـك        

  !هذه غزة، التي لم تكن يوما في تاريخها إال إقليما متمردا.. أم اختلفنا، فهذا شأن آخر
على كل المستويات، هو استثنائي بما صنعه فيه التاريخ والجغرافيـا، وبمـا             فقطاع غزة، حالة استثنائية     

صنعه فيه االحتالل، واستثنائي بما أنتجته عقود من تفاعل االحتالل والمقاومة، مع كثافة سكانية، وشـح                
  . خطير في الموارد
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ف مذهوال أمام واقـع     سياسيا، واقتصاديا، وبشريا، واجتماعيا، يق    : وكيفما نظر المرء إلى أوضاع القطاع     
، ومستغربا كيف تستمر الحياة فيه، فمن االحتالل الكامل إلـى           "مأساوي أو كارثي  "ال تكفي لوصفه كلمة     

  .التطويق والحصار الخانق، تزداد الظروف سوءا وتعقيدا
وهكذا ظلت غزة بمقاومتها لالحتالل تارة، والضغوط التي عاشتها بفعل ظلم ذوي القربى تارة أخـرى،                

، لـم   ٢٠٠٧حزيران  / يونيو ١٤لة موقوتة معرضة لالنفجار في أي وقت، وعندما وقعت أحداث يوم            قنب
يكن أحد يتوقع أن هذا اليوم سوف يسجل في التاريخ بأنه يمثل بداية مرحلة حاسمة في مسيرة القـضية                   

  .الفلسطينية
  أهداف اإلعالن المتوقع 

ر مؤخرا في أروقة الـساسة الفلـسطينيين، حـول          آخر تبعات ذلك اليوم المشهود، هو الحديث الذي يدو        
، بفعل السيطرة عليه مـن قبـل        "إقليما متمردا "إمكانية أن تعلن السلطة الفلسطينية في رام اهللا قطاع غزة           

جـيش الـدفاع    "، طبعا الضفة الغربية ليست متمردة، ألنها مسيطر عليهـا مـن قبـل               "عصابة مسلحة "
  ! السالم، الشريك اإلستراتيجي في"اإلسرائيلي

 ليـست ببعيـدة عـن       -تحت ضغوط محلية وإقليمية ودولية    -أهداف الخطوة الكارثية فيما لو تمت فعال        
  :األنظار، وال بأس من تسليط الضوء عليها

بكل ما تحويه   " مزرعة "٢٠٠٦-١٩٩٤لم يعد سرا أن قطاع غزة شكل خالل الفترة ما بين عامي             : محليا
القيـادة  "لفلسطينيين، الذين باتوا يطلقون علـى أنفـسهم مـصطلح           الكلمة من معنى لجملة من الساسة ا      

  ".الفلسطينية
سواء على صعيد التكسب غير المشروع من خالل السيطرة على معابر القطاع مع إسرائيل، وشـركات                

، سمه ما شئت، ليحرم هؤالء من جنة        "الحسم أو االنقالب  "االحتكار التي أسست خصيصا لخدمتهم، وجاء       
  ! دة، وإلى األبدغزة المفقو

بالمناسبة الحديث وإن دار عن زمرة صغيرة العدد، لكنها تمثل ثقال نسبيا في الساحة الفلسطينية، ونجحت                
 في إشاعة أجواء الزبائنية والمنتفعين في أوساط عدد من القوى السياسية، حتـى لـو لـم                  -أيما نجاح –

  !خالل االنتخابات التشريعية األخيرة% ٢تتجاوز نسبتها 
 -"المتمرد"المسيطرة على قطاع غزة     –كلنا يعلم مدى الفتور الذي يصيب عالقات حركة حماس          : قليمياإ

مع دول الجـوار العربـي بـالعموم، وإن شـهدنا عـن كثـب التـدهور الحاصـل فـي العالقـات                       
المصرية، بصورة متسارعة جدا، وليس صحيحا ما يشاع بين الحين واآلخر من أن العوامـل               /الحمساوية

ية الخاصة بمعبر رفح تارة، وصفقة الجندي اإلسرائيلي تارة أخرى، هي التي تـسببت فـي تـأزم                  اآلن
  .العالقات، ألن وراء األكمة ما وراءها

واإلخوان المسلمون فـي    -" ظاهرة اإلسالم السياسي  "للسياسة المصرية تجاه ما يسمى      " العدائية" والنظرة  
ر عن حماس االبن الشرعي لإلخوان، وهم يسيطرون على          ليست سرية، فما بالنا والحديث يدو      -مقدمتها

علـى  " االبن أبـاه  "شريط ساحلي يجاور مصر على حدودها؟ ترى هل تخشى القاهرة مثال أن يحرض              
  التمرد وشق عصا الطاعة، وتجاوز حالة المعارضة السلمية والمظاهرات وصوال للحسم العسكري؟

جتمع الدولي بات حائرا في إيجاد الطريقة المثلى للـتخلص   طوال أكثر من عامين منذ فوزها، والم      : دوليا
، وجاء انتقاله من خالل الرباعية الدولية من العقوبـات االقتـصادية، إلـى              "كابوس حماس في غزة   "من  

المقاطعة السياسية، دون أن يحقق جدواه القاضية بتغيير مواقف الحركة، وإحداث انقـالب أيـديولوجي               
  ! ن إمكانية دعمه لقرار إعالن قطاع غزة إقليما متمردا، أمرا واردا وبقوةفيها، األمر الذي يجعل م

طبعا فات الموعد الذي نتحدث فيه عن تنكر الغرب المتحضر لنتائج الديمقراطية الفلسطينية، هذا كـالم                
  !غدا من المعلوم في السياسة بالضرورة، وال مجال لتكراره في هذه العجالة
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يث عن نظرتين إسرائيليتين لما عليه الوضع في غزة، أقصد سـيطرة حمـاس،              باإلمكان الحد : إسرائيليا
نظرة آنية قصيرة المدى تتعلق بترسيخ هذا االنقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية، وما يستوجبه ذلك               

حسب ما يقول مروجـو     -من عدم تبني خيار إعالن غزة إقليما متمردا، ألن من شأنه على المدى البعيد               
  . إعادتها إلى شقيقتها الضفة الغربية-يارهذا الخ

سـريعة، أي   " حزبلـة "ونظرة إستراتيجية بعيدة المدى تبدي خشية حقيقية وجدية من قيام حماس بعملية             
، وما يشكله ذلك من مخاطر عسكرية وأمنيـة ال قبـل            ٢تحولها رويدا رويدا إلى منظمة حزب اهللا رقم         

  ! إلسرائيل بها
 يألو القوم المتحمسون لهذه الخطوة في استخراج الفتاوى القانونية والمـسوغات            بهذا المعنى أو ذاك، لن    

ـ     التي غدت تمثل قميص عثمان لـدى مختلـف    " المصلحة الوطنية العليا  "الدستورية، فضال عن التشبث ب
  : القوى السياسية الفلسطينية، متمثلة قول ليلى العامرية

  !لهم بذاكاوكل يدعي وصال بليلى         وليلى ال تقر 
  التبعات السياسية والمعيشية

مهما كانت المسوغات السياسية والدستورية إلمكانية اإلعالن عن قرار غير مسبوق من هذا النوع، فـإن                
آثاره وتبعاته ونتائجه الكارثية لن تتوقف عند هذه المسوغات، بل ستطال كل مجاالت الحياة في غـزة،                 

  :على النحو التالي
أخذت هذه الخطوة طريقها للتنفيذ، فإن ذلك سيجعل كل دعوات الحوار الوطني، جـزءا              فيما لو   : سياسيا

من الماضي، ولن تجد أفضل من صفحات األرشيف التاريخي مكانا لها، ذلك أن اللجوء لوسـيلة كهـذه                  
لحل خالف فلسطيني داخلي، لن تكون نتيجته بحال من األحوال جلوس الجميع على طاولة واحدة، فضال                

  !دة تلك المشاهد المحزنة من تقاتل اإلخوة، وما أفرزه من شقاء األشقاءعن عو
المنتهية –القرار لن يقتصر على ورقة بعدة أسطر ممهورة بتوقيع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير              : أمنيا

ـ        -الصالحية منذ أمد بعيد    ياه الذي يح " وقف هذا التمرد  " بل سيستدعي ذلك أدوات ميدانية لتأخذ طريقها ل
قطاع غزة، األمر الذي قد يزين ألصحاب هذا الخيار إمكانية االستعانة بقوات عربية ودوليـة لتطبيقـه،                 

فمن عـاش رجبـا رأى   .. السيما إن أخذ غطاء شرعيا عربيا ودوليا، أراه مستبعدا حاليا، لكن من يدري       
  !عجبا، وقد رأينا العجب العجاب خالل السنوات الماضية

ت السياسية والدستورية إلمكانية اإلعالن عن غزة إقليما متمردا وهو قـرار غيـر              مهما كانت المسوغا  "
مسبوق، فإن آثاره وتبعاته ونتائجه الكارثية لن تتوقف عند هذه المسوغات، بل ستطال كل مجاالت الحياة                

  ."في غزة
: افـق القطـاع   حصار غزة الذي يدخل عامه الثالث ألقى بظالله السيئة والكارثية على كل مر            : اقتصاديا

ماليا، تجاريا، معيشيا، زراعيا، صناعيا، والخطوة الموعودة ستضيف عبئا على أعباء الغزيين، ال يتوقع              
أحد كم سيكون حجمها، وما هي قدرتهم على تحملها، السيما أن بعض التـسريبات المتعلقـة بـالخطوة                  

  . تناولت مختلف مجاالت الحياة الغزية
المقدمة للقطاع من تنسيق للغذاء، ودفـع مـصاريف الكهربـاء والميـاه             حيث سيتم وقف كافة الخدمات      

ورواتب الموظفين، ووقف الخدمات التعليمية والطبية، ووقف تصدير الوقود إليه بكافة أنواعه، ووقـف              
  .إصدار أي جوازات أو أوراق رسمية صادرة عن السلطة الفلسطينية

دماتها وإغالق أبوابها إلى إشعار آخر في قطاع غزة،         كما سيتم الطلب رسمياً من كل البنوك وقف كافة خ         
، بحيـث تـصبح أي      )العملة اإلسرائيلية المتداولة في القطاع    (وستقوم السلطة بوقف تصدير أي شواكل       

  أليس كذلك؟.. كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. ورقة عملة بال قيمة
  ماذا يا ترى فاعلة؟.. حماس
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 من إمكانية صدور قرار يعلن غزة       -المسيطرة فعليا على قطاع غزة    –حماس  ليس باإلمكان تناول موقف     
، "ورطة أوسلو " إلى حالة التخبط التي يحياها الفلسطينيون منذ         -ولو سريعا –إقليما متمردا، دون التطرق     

وهي حالة عز نظيرها في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، رغم أن هناك إشارات بيـضاء                
تخللت هذا السواد المعتم، جاءت بفضل جيل كامل من المقاومين الذين تمـردوا علـى قـرارات            ناصعة  

  .الساسة، وتوجهات تجار الثورة، وانحرافاتهم في وقت الحق
 أنفسهم للحظة واحدة، واعتقدوا فعال      -معظمهم على األقل  –وامتدادا لهذا التخبط، فقد صدق الفلسطينيون       

معالي رئيس الـسلطة، دولـة رئـيس        (انا، وباتوا يتغنون حقيقة بمفردات      أن لديهم سلطة وحكومة وبرلم    
وجميعهم بالمناسبة ال يجرؤ على مغادرة غزة أو الضفة إال بإذن مباشر أو             ) الوزراء، عناية السيد الوزير   

  !سلطة بائسة لألسف.. غير مباشر من إسرائيل
، وأراه من خـالل قراءتـي المتأنيـة         كان البد من هذه التوطئة عند الحديث عن موقف حماس المتوقع          

  :والهادئة لسلوكها السياسي خالل الثالثين شهرا الماضية، سيأخذ األبعاد التالية
الناظر لخطاب حماس اإلعالمي خالل الفترة الماضية يرى أنها بصدد تفعيـل هـذا الخطـاب،     : إعالميا

 بحيث لن تعفي أحـدا مـن        - فعال فيما لو صدر  -ورفع حدته باتجاه األطراف المشاركة في هذا القرار         
  . تبعات القرار، وآثاره اإلنسانية الكارثية

ولعلي أقصد هنا أن حماس قد تذهب في اتجاه قطع شعرة معاوية التي سيقطعها فعال قـرار مـن هـذا                     
النوع، تحديدا مع الرئيس عباس وحركة فتح، وصوال إلى محاولة إحراج األطراف العربيـة المجـاورة                

  ! حماس اتهامها لها بالمشاركة في الحصار والتجويع واالبتزازالتي ال تخفي
ولذا بالمناسبة، باإلمكان استشراف هذا الخطاب اإلعالمي من جملة التصريحات الخطابيـة والتحركـات              

  .الميدانية التي قامت بها الحركة مؤخرا في أنحاء مختلفة من قطاع غزة والخارج
الـسوري المعـروف أميركيـا      /انضوائها تحت المحور اإليراني   صدقا أو زورا، حماس متهمة ب     : سياسيا

ـ  ، أيا كانت التسمية فإن خطوة إعـالن غـزة   "محور الممانعة"، وترى أطرافه أنه  "محور الشر "وعربيا ب
إقليما متمردا سيجعل حماس أكثر التصاقا بذلك المحور، الذي يبدأ بطهران مـرورا بدمـشق، وصـوال                 

  .لبيروت، وانتهاء بغزة
ما وأن هذه العواصم ستحاول أن تشكل البديل الجاهز لحماس في حـال طبقـت بحقهـا قـرارات                   السي

 ابتعاد الحركة أكثر فأكثر عن العمـق الرسـمي العربـي،            -شئنا أم أبينا  –وعقوبات، األمر الذي سيعني     
  ! السيما الرياض والقاهرة، باستثناء ما يحدث من غزل بات مكشوفا مع عمان بصورة مفاجئة

حماس مهددة صباح مساء بضربة إسرائيلية موجعة، تأمل إسـرائيل وبعـض حلفائهـا مـن                : رياعسك
 أن تكون قاضية، األمر الذي يجعل الحركة في أهبة دائمة علـى مـدار               -لألسف–الفلسطينيين والعرب   

الساعة، حتى في ذروة التهدئة، وأظن الحركة ماضية في التعامل مع أي تبعات أمنية وعسكرية لقـرار                 
  . إعالن غزة إقليما متمردا بذات تعاملها مع قوات االحتالل اإلسرائيلي

وال أظن أن أيا من الجيوش العربية واألجنبية، ستكون متحمسة إلرسال جنودها ليالقوا مقـاتلي حمـاس                
  !الذين أبلوا بالء حسنا في مواجهة الجيش الذي ال يقهر
قوات عسكرية تدخل قطاع غزة على أنهـا قـوات       الحركة من طرفها أعلنت غير مرة، أنها ستواجه أي          

  !".مكره أخاك ال بطل: "معادية، وفي حين وصل األمر للقوات العربية، فأظن لسان حال حماس سيكون
فإن إقدام السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، وتحت أي ذرائع أو مبررات واهية، على إعالن               .. أخيرا

كانت مواقف األطراف المختلفة من مثل هذه الخطوة، تأييدا ومعارضة،          ، وأيا   "المتهورة"مثل تلك الخطوة    
  .فإنه سيرسخ أكثر فأكثر حالة االنقسام الفلسطيني الحاصل، فضال عن إضراره بأصحابه قبل غيرهم
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وسيضع هذا اإلعالن ثلة من الساسة الفلسطينيين الحاليين في موضع لم يتوقعوا في أشد كوابيسهم سـوءا        
سهم فيه، صحيح أن المسؤوليات تتوزع، وأن التعميم خاطئ، لكن ما دام أن لكـل مجتهـد                 أن يجدوا أنف  

  !نصيبا، فإن لكل جواد كبوة، وما أكثر كبوات هؤالء الساسة
  ٢٤/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  الواقع واألمنيات: الحوار مع حماس .٦٨

  سميح المعايطة
قبول ألن فيه تحقيق توازن في العالقة       وجود عالقة بين االردن وحركة حماس التي تحكم غزة امر محل            

وهذه العالقة هامة ألن لالردن وحماس مصلحة مشتركة لمنع سـلطة رام            ، االردنية الفلسطينية الرسمية  
اهللا في القبول بأي اتفاق نهائي مع االحتالل قد يكون غائما وغير مكتمل على غرار اتفاق اوسلو الـذي                   

  .عاما) ١٥(مماطلة في تنفيذه منذ توقيعه قبل كان غموضه احدى ادوات االحتالل في ال
، وعندما تم االعالن عن اللقاءات بين مدير المخابرات ووفد حركة حماس خرجت التحليالت والقـراءات              

ولعـل  ، لكن القراءة الهامة التي سمعنا وتابعنا بعضها على شكل تصريحات وتسريبات من حركة حماس             
دقيق، وهو افتراض ان توجه االردن الستعادة العالقـة مـع           بعض هذه القراءات قامت على اساس غير        
ولهذا خلطت بعض القراءات بين مـا تحـب حمـاس ان            . حماس تحول في استراتيجية االردن االقليمية     

وربما حملت بعض اجزاء هذه القراءة رغبة حماس فـي العمـل            . يؤدي اليه الحوار وبين واقع الحوار     
 لها خصوصية، والمميزات ال تتوافر في أي ساحة اخرى، وحملـت            والتواصل مع الساحة االردنية التي    

ايضا رغبة في تقديم صورة لعودة قادة الحركة الى عمان في اول زيارة تحمل رد اعتبار للصورة التي                  
  . على متن الطائرة القطرية الى الدوحة١٩٩٩غادروا فيها عام 

لكن الـبعض فكـر     ، على استثمار االنفتاح  ومن الطبيعي ان تعمل     ، كل هذا تفكير مشروع لقيادة حماس     
ومن هذا تصريح ألحمد يوسف، مستشار اسماعيل هنية، علـى شاشـة            . وتمنى على شاشات الفضائيات   

" الغـد "العربية بأن الملك سيلتقي قريبا جدا رئيس المكتب السياسي لحماس، وتصريح آخر على صفحات               
وكان هذا خلطا بين االمنيـات      . مان خالل ايام  قبل اسبوع بأن رئيس المكتب السياسي لحماس سيزور ع        

  .وضوابط، والقراءة والتحليل والحماس الذي غاب عنه وجود محددات كثيرة
مع ان القراءة الهادئة تقول ان معظم اسباب        ، واالهم ان هذه القراءة التي تم بناؤها تمثل تحوال استراتيجيا         

رف ان يتكئ على شكليات االستقبال او تسهيالت        وليست من مواصفات اي سياسي محت     ، االنفتاح تكتيكية 
ادارية وفنية لتشكيل رأي سياسي ويتجاوز المعطيات الهامة، سواء ما كـان منهـا اقليميـا او مرتبطـا                   
بالساحة الفلسطينية او دوافع الذي قادوا التحرك العتبار المعادلة السياسية االردنية الداخلية بين مؤسسات              

  .صنع القرار
في جعل التحليالت والقراءات من بعض قادة حماس مؤثرة سلبا، ان الطرف االردنـي لـم                ومما ساهم   

وأول تصريح ظهر كان لوزير الدولة لإلعالم قبل ايام         . يتحدث ألن الجهة التي تملك المعلومة جهة امنية       
س حين وصف اللقاءات بأنها لحل القضايا االمنية العالقة، وهو تصريح يمكن ان يكـون رسـالة لحمـا                 

وهذه الرسالة جـزء منهـا رد علـى         . واطراف اخرى متضررة بأن حدود هذا االنفتاح محدودة وأمنية        
  .التصريحات المندفعة لبعض قادة حماس

وقبل هذا هنالـك    ، هنالك اطراف عديدة متضررة من هذا االنفتاح لن تقف مكتوفة االيدي حتى تدفع ثمنه             
والعقلية التي تدير هذا االنفتاح اولوياتهـا       ، ذا االنفتاح تصور لدى الجهات الرسمية االردنية حول مدى ه       

  .والتوقيت االردني لالنفتاح يجب ان يفهم جيدا قبل االسترسال في التحليل والتوقعات، امنية
ان جزءا من تفسير القراءة المبالغ فيها من بعض المقربين لحماس يعود الى قناعة تحتاج الى تـصحيح،                  

اب امام عالقة مع حماس ألنه في وضع سياسي صـعب فـي عالقاتـه مـع                 وهي ان االردن فتح االبو    
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السلطة، واالهم ان االنفتاح جزء من حلول وقائية إلدارة المشكلة االقتصادية، وان هذا االنفتاح المزدوج               
نحو حماس واالخوان ستدفع الدولة مقابلة ثمنا مهما كان ألنه يحقق مصلحة في احتواء ازمـات قادمـة                  

  . السياسي واالقتصاديعلى الصعيد
او الخلـط   ، كان يجب ان يتم اعطاء االنفتاح حقه من الهدوء والنضج دون انفعال ومبالغة في التوقعـات               

  .السلبي بين االمنيات
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   وتفاعالت البيئة األردنية المجاورة"حماس"حركة  .٦٩

  علي بدوان
لتفاعل الصامت في أحيان كثيرة، والمعلن في أحيـان أقـل،           يالحظ المتابع للشؤون الفلسطينية حالة من ا      

 من جهة واألردن من جهة ثانية، على ضوء التداخالت والتأثيرات التي باتت أمراً ال               "حماس"بين حركة   
  .مفر منه بين الجانبين

 فمسار العالقات األردنية الحمساوية يخضع لقواعد مشابهة من حيث الشكل لقواعد العالقـات المـصرية              
 "حماس"الحمساوية، لكنه يختلف من حيث التفاصيل والمضمون نظراً للتداخل التنظيمي القائم بين حركة              

 في األردن الـذي تـشكل أساسـاً         "جبهة العمل اإلسالمي  " األردنية، وحزب    "اإلخوان المسلمين "وجماعة  
  . األردنية"اإلخوان"بقرار من المكتب التنفيذي لجماعة 

 فرضت نفسها برغبة الطرفين فـي إعـادة ترتيـب       "حماس"ت بين األردن وحركة      وعليه، فإن التداخال  
 وأبعد على أثرها أعضاء المكتب السياسي لحركـة         ١٩٩٦العالقة المشتركة بعد القطيعة التي تمت عام        

فقـد  ). خالد مشعل، موسى ابو مرزوق، عزت الرشق، سامي خاطر، محمد نـزال           ( من األردن    "حماس"
خراً وتواترت عبر القناة األمنية األردنية، ذات النظرة االستراتيجية البعيدة المدى،           جرت لقاءات عدة مؤ   

 برئاسة محمد نزال وعضوية محمد نصر ومدير االستخبارات         "حماس"بين وفد من المكتب السياسي لـ       
تمل ، في إطار مشروع لم يك     ٢٠٠٦) فبراير(األردنية الفريق محمد الذهبي، وهي لقاءات بدأت منذ شباط          

حينها الستعادة العالقة بين الجانبين، إال أن التقديرات تذهب الى القول أن ترتيب العالقة بين الطرفين قد                 
 التنظيمية مع الحركة اإلسـالمية      "حماس"يطول قليالً، حيث تريد عمان التأكد من تفكيك عالقات حركة           

اعة في األردن وهو المحسوب علـى       األردنية، خصوصاً بعد فوز همام سعيد بموقع المراقب العام للجم         
 "حمـاس "الصقور، حسب تعريف األجهزة االمنية والسياسية األردنية، كما تريد عمان أن تـسمع مـن                

، وأن تنـسحب مـن المـشروع        ١٩٨٨تراجعها عن رفضها قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية لعام           
بلغ خطيا سالم الفالحات المراقب العـام       اإلسالمي على مستوى اإلقليم، مع علم األردن بأن خالد مشعل أ          

 في األردن، قبل أكثر من عام، قرار حركة المقاومة اإلسـالمية فـك              "اإلخوان المسلمين "السابق لجماعة   
وما حدث يومها هو موافقة المكتب التنفيذي للجماعة، وسـط          . عالقاتها التنظيمية مع الجماعة في األردن     

. "مجرد شيء عاطفي ال معنى لـه      " "حماس"قة بين جماعته وحركة     حماس الفالحات، الذي رأى في العال     
الحركة تمثل تنظيم اإلخوان المسلمين في األردن ومناطق        " قد أشارت إلى أن      "حماس"وكانت مصادر في    

الشتات الفلسطيني الباقية، وأنه آن األوان الستقالل الحركة التي باتت تملك كـل شـيء علـى الـساحة                   
  ." أولى امتالك القرار على الساحات الخارجيةالفلسطينية ومن باب

 تنبع من تخوفه من مخـاطر       "حماس"من جانب آخر، يشير البعض الى أن خطوة األردن للقاء مع حركة             
المرحلة القادمة، وسعياً منه الحتواء أي مضاعفات قد تنجم عنها، وذلك على ضوء التوجه العـام عنـد                  

المقبل، وهـو يـوم     ) يناير( كانون الثاني    ٩حمود عباس يوم     لسحب اعترافها بالرئيس م    "حماس"حركة  
انتهاء واليته، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من أزمة جديدة يمكن تفجر الصراع في الضفة الغربية، علـى                   

، من خالل انتفاضة شعبية تخطط لها، على الـضفة الغربيـة            "حماس"طريق قد يقود إلى فرض سيطرة       
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 يمثل في جانب منـه سـعياً الـى          "حماس"ن ما يطرحه األردن على حركة       وعليه، فإ . أسوة بقطاع غزة  
 في الحـل    "حماس"استيعاب أي انفجارات قادمة في الضفة الغربية، وسعياً إلحالل بدائل بانخراط حركة             

وتحاول عمان تجنب االنتقادات الموجهة اليها بشأن اللقـاءات األخيـرة مـع             . السياسي من أوسع أبوابه   
 أوالً  "حمـاس " وذلك من أطراف عدة تقف على رأسها الواليات المتحدة، التي تريد من              ،"حماس"حركة  

موقفاً واضحاً من حل الدولتين ومن شروط اللجنة الرباعية الدولية، وهو مطلب يوازي ما نصت عليـه                 
  .ورقة الدعوة المصرية الجديدة الستئناف الحوار الفلسطيني في القاهرة

اخضاع العالقة  " "حماس"مثل السبب الرئيس الذي جعل األردن يطلب من وفد          وعليه، فإن هذه الضغوط ت    
، وهي الفترة التي ستشهد تغييـرات فـي اإلدارة          "بين الجانبين لفترة تجربة تمتد حتى آخر العام الحالي        

  .األميركية، مع ظهور نتائج االنتخابات الرئاسية
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  دونه منهاحول المصالحة الفلسطينية وما يري .٧٠

  ياسر الزعاترة
لو تتبعنا كل مضامين الخطاب الرسمي الفلسطيني المتعلق بالحوار والمصالحة الفلسطينية لما وجدنا غير              
هدف واحد ووحيد ، يتمثل في إعادة الوضع الفلسطيني إلى ما كان عليه قبل انتخابات المجلس التشريعي                 

 .الفلسطيني التي فازت فيها حماس
ن الحوار بين فتح وحماس أيام عرفات رحمه اهللا ، لم تتجاوز خاللها العروض الممنوحة               سنوات طويلة م  

 .للحركة من أجل المشاركة في المنظمة نسبة محدودة من المقاعد في المجلس الوطني
ربما عرضت نسب أفضل بعد ذلك ، لكن جوهر المسألة لم يتغير ، ممثالً في أن فـتح هـي صـاحبة                      

بوسعهم أن يصرخوا ويرفعوا أيديهم ، لكـن        " ديكورية"بينما اآلخرون مجرد معارضة     الغالبية المطلقة ،    
 .حصيلة العد تبقى معروفة
) التزمت بها حماس خالفاً لما يردده البعض      ( وتضمن إلى جانب التهدئة      ٢٠٠٥عندما وقّع اتفاق القاهرة     

يومها قلنا من   .  حماس والجهاد  ، بنداً حول إعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس جديدة من أجل دخول            
دون تردد إن قيادة فتح ومنظمة التحرير ال يمكن أن تعطي الحركتين ومن يتبنون رأيهما من المـستقلين                  

 .فيتو على قرار المنظمة
اآلن ، ومن أجل تجاوز نتائج ما جرى ، ليس لدى القوم غير االنتخابات التشريعية والرئاسية المبكـرة ،                   

 النسبية ، والذي ال يتضمن بالطبع أية نسبة حسم ، كما هو معروف في سـائر الـدول                   وفق نظام القائمة  
 .، وقد يضيفون أحياناً شرط االعتراف باالتفاقات التي وقعتها المنظمة)  في المئة٢أقلها (

القائمـة   (٢٠٠٦هل يقبل دعاة المصالحة إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أساس انتخابـات        
 فـي   ٤١ في المئة ، بينما فتح       ٤٤وليس النتيجة الشاملة؟ كال بالطبع ، ألن حصة حماس كانت           ) يةالنسب

 .المئة ، وإذا أضفنا نسبة الجهاد الغائبة ، فستكون النتيجة نصف مقاعد المنظمة
الذين يريدون المصالحة الحقيقية ال يمكن أن يتجاوزوا فكرة اإلطار الجامع للـشعب الفلـسطيني ، وإذا                 

انت منظمة التحرير هي ذلك اإلطار ، فعليها أن تكون ممثلة للجميع ، وبالطبع عبر انتخابـات تفـرز                   ك
 .ممثلين حقيقيين عن فلسطينيي الداخل الخارج

من الواضح أنهم لن يقبلوا ذلك ، ليس ألنهم ال يريدون شركاء على قدم المساواة فحسب ، بل ألن لديهم                    
الشركاء ، وعموماً فهم منذ أوسلو تحولوا إلى قادة سلطة وليسوا قادة            برنامجا واضحا ال يستوعب أولئك      

لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، حتى لـو تمـسكوا بهـذا المـسمى ألغـراض الـسياسة                    
 .والدبلوماسية



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                   ١١٨٠:         العدد                  ٢٥/٨/٢٠٠٨اإلثنين : التاريخ

المشكلة بالغة التعقيد ، وهي في واقع الحال مشكلة القرار السياسي في حركة فـتح ، فمـن دون عـودة                     
، لـن   ) صممها المحتل لخدمتـه   ( إلى صيغتها األصيلة كحركة تحرر وطني وليس حزب سلطة           الحركة

 .يكون باإلمكان التوصل إلى تفاهم شامل في الساحة الفلسطينية
، لكن تجاوز ذلـك واسـتعادة       ) هذا رأيي على األقل   (لقد أخطأت حماس بدخول انتخابات سلطة أوسلو        

قاوم االحتالل ، وتحميل هذا األخير مسؤولياتها المدنية ، بحـسب           الوحدة ممكن عبر تحويلها إلى سلطة ت      
القوانين الدولية ، أما بقاؤها بصيغتها الحالية محمولة على ذات البرنامج التفاوضي الرافض للمقاومـة ،                

ولنتخيل المشهد لو لم تدخل حمـاس االنتخابـات ، أو دخلـت             . فليس مساراً ال للمصالحة وال للتحرير     
، بينما تفاوض االحتالل بضع سنوات أخـرى        : ح ، هل ثمة غير سلطة تعيش على المعونات        وربحتها فت 

إما أن تنتهي باتفاق بائس ، أو ببقاء الوضع على ما هو عليه ، وفي الحالين سيرد الفلسطينيون بإشـعال                    
 انتفاضة جديدة؟،

لمجرب ، كما وقع في     شخصياً كنت أتمنى ذلك ، أعني مقاطعة حماس وترك اآلخرين يجربون مسارهم ا            
 ، ونهاية اللعبة في كامب ديفيد وانطالق انتفاضة األقـصى بعـدها             ٩٦مقاطعة انتخابات   (المرة السابقة   

، ال سيما أن مساراً كان سيفضي إلى اختفاء وجوه وأفكار كثيرة ستفقد ما تبقى لها من بريـق                   ) بشهرين
 .مع تلك النهاية

  ٢٥/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

  !ر ليسوا عرباًأبطال كسر الحصا .٧١
  محمود المبارك

بهذه الروح الجريئة أبحرت أربع وأربعون شخصية غربية على         ... "البحر من أمامكم والعار من ورائكم     "
  !متن سفينتين من اليونان إلى غزة، ليس على ظهرهما أبطاٌل من ساللة طارق بن زياد

، حيـث   "األخـوة اإلنـسانية   "عنى   من هؤالء أن يعطي دروساً في م       "إنسان"خطوة بخطوة، استطاع كل     
خاطروا بحياتهم ألجل كسر حصار ظالم مفروض على شعب ال تجمعهم به ال رابطة دم وال دين، فـي                   

  !وقت كان الشعب الذي تجمعهم به عالقة الدم والدين يغط في سباته العميق
تعاضاً لم يعد خفياً،    ، إال أن ام   "الفاتحين الجدد "وعلى رغم أن الفرحة كانت تبهج قلوب أهل غزة بوصول           

  !كان يبدو في أعين أطفال ونساء ورجال غزة، حين غابت السفن البحرية العربية عن أنظارهم
افتتاح لقاءات  "فهل انتهى عهد الفتوحات العربية إلى ال رجعة؟ أم أن فتوحات األمة باتت مقصورة على                

كومات العربية عن اتخاذ مواقـف رسـمية         عاماً بعد عام؟ ثم إذا أحجمت الح       "الجامعة العربية التاريخية  
ألسباب قد تكون مفهومة، فأين عقالء األمة العربية وحكماؤها، بمن فيهم محاموها البارزون وعلماؤهـا               

   المعلنة على غزة؟"جريمة اإلبادة"الشرعيون، من اتخاذ موقف شبيه بموقف النشطاء الغربيين، ضد 
انعاً من تحرك من هم دونهم من شباب األمة وشـاباتها؟            من األمة، يكون م    "الصفوة"وهل غياب تحرك    

 الطريـق إلـى     - الذين يشاركون في سباق ماراثونات أولمبياد الصين         -هل أضاع شباب األمة العربية      
غزة؟ أليس من الخزي والعار أن تنغمس الفنانات العربيات في إعداد أغانٍ وبرامج تافهة، والتـي لـيس                

ع حصار غزة، في حين تشارك امرأة غربية في الحاديـة والثمـانين مـن               بينها برنامج واحد عن أوضا    
   التاريخي؟"فتح غزة"عمرها، وتُمنع أخرى في الرابعة والثمانين من عمرها ألسباب صحية، في 

ولكن ! أياً كانت اإلجابات، فلن تكون فيها تعزية للشعب الذي رأى جيرانه يتآمرون على حياته مع أعدائه               
من سيكمل مشوار كسر الحصار؟ هل سينتظر فلسطينيو غزة عجائز          : تظره أهل غزة هو   السؤال الذي ين  

، في حين يكتفي إخوانهم من العرب العاربة والعرب المـستعربة           "فتح غزة "القارة العجوز لتكمل طريق     
  بنقل بطوالت أولئك عبر فضائياتهم؟
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 من جميع الشعوب، كونـه حـصاراً        واقع األمر أن الحصار المفروض على غزة يستوجب تآزراً إنسانياً         
مخالفاً لجميع القوانين واألعراف والشرائع الدولية، بل كونه جريمة من جرائم القانون الـدولي ترتكبهـا                

بعـد  ": إسرائيل وكل من يعينها عليها، كما فصلت ذلك في المقال المنشور في هذه الصفحة تحت عنوان               
  ).٢٠٠٨-٦-١٦ ("أن يكسر؟أما آن لهذا الحصار : عام على الحسم في غزة

ذلك أن الحصار الذي تسبب في مقتل قرابة مئتي شخص بسبب منع الدواء والغذاء، يعتبر فـي القـانون     
 بحسب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث خـص          "الجرائم ضد اإلنسانية  "الدولي أحد أنواع    

حرمان أشخاص من الطعام أو الـدواء بنيـة         "شمل   التي ت  "جريمة اإلبادة "النوع الثاني من تلك الجرائم،      
  ."إهالك جزء منهم

من أجل ذلك، ربما بات على الشعوب العربية عموماً، أن تتعلم الدرس األول من كسر حصار غزة عبر                  
السفينتين هاتين، وتأخذ األمر بيدها إلنقاذ ما تبقى لديها من كرامة، وتنهي عزلة المـوت التـي تحيـق                   

ليون إنسان من دون ذنب، إذ أن خطوة الناشطين الغربيين هذه، ليست كسراً للحصار،              بمليون ونصف الم  
وإنما هي فتح الطريق لكسر الحصار، الذي يجب أن يكون بيد الشعوب العربية ال بيد غيرهـا، بغـض                   

  .النظر عن مواقف حكوماتها
في حال إخفاق الحكومـات     ولدينا من شواهد التاريخ الحديث ما يشهد على دور الشعوب في جمع شتاتها              

، حين هدم جدار برلين بيد أبنائها، منهين        ١٩٨٨في ذلك، لعل آخرها ما فعله الشعب األلماني بشقيه عام           
  .بذلك العزلة المفروضة من المجتمع الدولي لمدة جاوزت األربعة عقود

كونـه الجـار     -وكما كان للشعب األلماني دور في جمع شتات أبنائه، فإن للشعب المصري خصوصاً              
 التي تحيق بأمـة كاملـة، نتيجـة         "القتل البطيء " دوراً تاريخياً ينتظره اليوم، إلنهاء جريمة        -المالصق  

  .الحصار الخارج عن القوانين واألعراف الدولية
وتبعاً لذلك، فإذا قرر الشعب المصري كسر الحصار بيده، فإنه ليست في ذلك أية مخالفة قانونية دوليـة،                  

وإذا كان أحد أهم اإلنجازات التـي حققهـا         ! صار ليس جرماً، إنما الجرم هو المشاركة فيه       ألن كسر الح  
) أكتـوبر (المصريون كشعب في تاريخهم الطويل، هو عبور خط بارليف أثناء حـرب تـشرين األول                

، فإن أحد أهم إخفاقات الشعب المصري اليوم هو عجزه عن كسر الجدار الذي يفصل بين طرفي                 ١٩٧٣
 علـى  - ومعها األمة العربية والمـسلمة   -اليوم، حيث تقف األمة المصرية      ! لسطينية والمصرية رفح الف 

أبواب شهر رمضان المليء بالخيرات، قد يتذكر المصريون أنهم دخلوا التاريخ ذات يوم، بعبورهم خـط                
بـارليف  " في شهر رمضان، فهل يدخل المصريون التاريخ هذه المرة بعبورهم خط             "بارليف اإلسرائيلي "

   في المناسبة نفسها؟"المصري
  ٢٥/٨/٢٠٠٨الحياة 
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  :كاريكاتير .٧٢
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