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 ٧  لفكرة الوصول إلى اتفاق إطار قريع يبلغ عباس رفضه: "القدس العربي" .٤
 ٧  سالمالية في طريق سرائيلغلب على العراقيل اإل زيارة رايس محاولة أخيرة للت:عبد ربه .٥
 ٧  خطير ولن نقبل حال بأي ثمن" اتفاق رف: "تيسير خالد .٦
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١٥  عمار المقدسات في أم الفحمإل  األقصىمؤسسة القدس الدولية تندد بإغالق مؤسسة .٢٨
١٥  راك بإلغاء قراره إغالق مؤسسة األقصىا يطالب ب القانونيعدالةمركز  .٢٩
١٥  المحرريناألسرى  تستقبل  الغربية في الضفةاحتفاالت .٣٠
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١٦  " النواياحسن" فلسطيني منذ مصادقته على صفقة ١٠٠االحتالل اعتقل أكثر من  .٣٤
١٦   اعتُقل شاباً وخرج َجداً يطاأبو علي: تحقيق .٣٥
١٦  يةسرائيل اإلقضبانالفرحتي فرحتان وابنتي ترى الحياة بدون : زيتاويخولة ال .٣٦
١٧   مع صيادي غزة بالتضامنمجدداً المتضامنون يكسرون الحصار .٣٧
١٧  غزة في المعلمينإضراب حل أزمة مبادرة ل .٣٨
١٧  دعو لتحييد التعليم عن مناكفات فتح وحماسمؤسسة الضمير ت .٣٩
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   : األردن
١٨ وثيقة األسرى هي السبيل الوحيد لحل األزمة الفلسطينية: سلطان العجلوني .٤٢
١٨   األردن لنصرة القدسحملة شعبية عالمية من .٤٣
١٨  نعكاسات التقارب األردني الحمساوي على الساحتين األردنية والفلسطينيةا: تقرير .٤٤
   

   :لبنان
٢١  و حزب اهللا" إسرائيل"وزير الخارجية الفرنسي يقلل من جدية تهديدات  .٤٥
٢٢   على لبنان ستكون الدولة برمتها في مواجهتها " إسرائيل"إذا اعتدت : جنبالط .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  وينفي معلومات عن فتح معبر رفح في رمضان  إغالق مؤسسة األقصىدينصبيح ي .٤٧
٢٢    ح قبل رمضانالقرضاوي يناشد مصر لفتح معبر رف .٤٨
٢٢  حوار القاهرة ال يرتبط بأي متغيرات دولية أو إقليمية: مصدر مصري .٤٩
٢٣ اإلفراج عن األسرى خطوة في االتجاه الصحيح: أبو الغيط .٥٠
٢٣  من أجل تحفيزهما على الجلوس معاًستساعد حركتي فتح وحماس مصر : مصدر مصري .٥١
٢٣ في أم الفحماألقصى تندد بإغالق مؤسسة األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي  .٥٢
٢٤ السعودية تدعو الفلسطينيين إلنجاح الجهود التي تبذلها مصر لبدء الحوار بين الفصائل .٥٣
٢٤  مؤتمر في دمشق لنصرة القدس .٥٤
٢٤ "إسرائيل"جمعيتان تنتقدان تصاعد التطبيع مع : المغرب .٥٥
٢٤  القربي ينفي ازدواجية التمثيل الفلسطيني في اليمن .٥٦
٢٤   شق تأكيد للطابع العالمي لفلسطينملتقى حق العودة في دم .٥٧
٢٥  لحالة مرضية واحدة بالعبور من غزة إلى مصر لتلقي العالجمصر تسمح  .٥٨
٢٥  في مؤتمر أورومتوسطي" إسرائيل"مجلس طبي جزائري يمنع مشاركة  .٥٩
   

   :دولي
٢٥  الوقت معقّد التفاق سالم وأمامنا عمل كثير:  واألراضي الفلسطينية"إسرائيل"ايس في ر .٦٠
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٢٥  موسكو ترحب باإلفراج عن األسرى .٦١
٢٦   وحدها لتتعامل مع إيران"إسرائيل "أوباما يحذر من ترك .٦٢
٢٦  يةسرائيل بتسليم خمسة من كبار رؤساء منظمات االجرام اإل"إسرائيل"ا تطالب ميركأ .٦٣

   
    :مختارات

٢٦  ي في األلبسةسرائيلتطالب بخفض المنتج اإلو" كويز"تقوم نتائج اتفاق  مصر .٦٤
 ٢٧   شهور٧دوالر في  باليين ٣  تحقق إيرادات قيمتهاقناة السويس .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  ماجد عزام... قصة موت معلن.. إيهود أولمرت .٦٦
٢٩  ماهر ابو طير... وين ع رام اهللا .٦٧
٣٠  نواف الزرو... مانديالت فلسطين .٦٨
٣٢  فداء عيتاني... التهدئة في عين الحلوة طموح كبير لمنطقة ملتهبة .٦٩
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
   األسرىيطالب بإطالق جميعوعباس الفصائل ترحب ..  أسيرا١٩٨ً سراح إطالق .١

 ١٩٨ سـراح    مـس أي  سرائيل سلطات االحتالل اإل   أطلقت : وليد عوض وأشرف الهور    - غزة   ،رام اهللا 
 المفـرج عـنهم     األسـرى واستقبل عباس   .  فلسطينيا كبادرة حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس        أسيراً

ال شك أننا طالب سالم، وأننا نسعى إلى تحقيق ثوابتنا الوطنية جميعا،            ":، وقال عباس   والترحيب باإلشادة
اس األسرى واألسيرات فـي     وخاطب عب  ".ولكن نقول لن يكون هناك سالم بدون تحرير جميع األسرى         

نقـول لكـل األسـرى      " لهم بمقر الرئاسة الفلسطينية قـائال        أقيمسجون االحتالل في حفل استقبال حافل       
  ".بالسجون وقتكم قادم إن شاء اهللا

 عامـا قيـد     ٣٠ أبو علي يطا الذي قـضى حـوالي          أمس سراحهم   أطلق الذين   األسرىوضمت صفقة   
في سجون االحتالل، والنائب حسام خضر المعتقل منـذ         )  عاما ٣٢(االعتقال، وسعيد العتبة الذي قضى      

" بادرة حسن نية  " عاماً في إطار ما اعتبر       ١٥ و -١٠ أسيراً حكم عليهم بالسجن بين       ٢٦خمس سنوات، و  
  .من أولمرت تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 مـصادر فلـسطينية إن      ومن جهتها تراجعت سلطات االحتالل عن إطالق سراح أسير فلسطيني، وقالت          
ية عدلت في اللحظات األخيرة عن إطالق سراح األسير رائد عيـسى جـودت،              سرائيلإدارة السجون اإل  

  . أسيرا كما أعلن سابقا١٩٩ بدال من ١٩٨وبذلك يصبح عدد األسرى المفرج عنهم ". تحت ذرائع واهية"
 مـن   أسرى إطالقحركة حماس    فيما اعتبرت    األسرىطالق سراح   إ ب أمسورحبت الفصائل الفلسطينية    

وانتقدت حركة حماس األسلوب الذي تعاملت بـه         .حركة فتح فقط تجذير حالة االنقسام السائدة فلسطينيا       
وقال إسماعيل رضوان    . أيا منهم ال ينتمي للحركة     أنالسلطة الفلسطينية فيما يخص عملية اإلفراج، كون        

الفلسطيني بسبب تركيزها على إطالق األسرى مـن        تكرس حالة االنقسام    "القيادي في حماس ان الصفقة      
، منتقدا في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس، وقال رضـوان فـي             "فصيل معين دون الفصائل األخرى    

وأوضح رضوان أن حركته عنـدما      ". عن أسرى من حماس وفق رغبته     " إسرائيل "عدم إفراج "انتقاده أن   
كـان األجـدر    "، وقال   "راح أسرى من جميع الفصائل    فهي تسعى إلطالق س   "تتفاوض بشأن تبادل أسرى     

وهنأ ". بالرئيس عباس أن يصر على رفض إطالق سراح أسرى معينين دون االلتفات لبقية أسرى شعبنا              
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 تراجـع "ية األسرى المفرج عنهم، واعتبروا في بيان لهـم أن           سرائيلأسرى حركة حماس في السجون اإل     
ن كان مقررا إطالق سراحهم بدعوى وجـود قـضية جنائيـة            عن إطالق سراح واحد من الذي     " إسرائيل"

، "ضده، يكشف عن حجم التسلط والعقلية العنصرية التي تتعامل بها دولة االحتالل مع ملـف األسـرى                
القيام بخطوة مماثلة تجاه المعتقلين من أبناء الحركة في سـجون            "إلىودعا أسرى حماس الرئيس عباس      

بإطالق سراح أسرى فلسطينيين فيما تواصـل       " إسرائيل "قيام"تغرابهم من   ، وأبدوا اس  "السلطة الفلسطينية 
  ".السلطة الفلسطينية اعتقال آخرين

تـسعى  " إسرائيل "واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس الذي بارك عملية إطالق سراح األسرى أن            
حد، ويقطنون منـاطق     تعزيز االنقسام الفلسطيني، كون األسرى من لون سياسي وا         إلىمن خالل الصفقة    

توظيف هـذه القـضية العادلـة       " ية  سرائيلالضفة دون غزة، وأكد رفض حماس لكل هذه المحاوالت اإل         
العدو لن ينجح في محاوالته البائسة البتزاز شعبنا أو تعزيز االنقـسام الفلـسطيني              "وقال أن    ".والمقدسة
ة العادلة والمقدسة لن يثنينـا عـن المطالبـة    هذا التوظيف الصهيوني لهذه القضي  "، الفتاً إلى أن     "الداخلي

  ".باإلفراج عن أسرانا البواسل من كافة الفصائل دون تميز
إلى ذلك، أكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الذي رحـب بخـروج األسـرى مـن الـسجن         

سرى على  لكن شهاب رفض أن تعتمد مسألة تحرير األ        .ي على حق كل أسير بأن ينعم بالحرية       سرائيلاإل
الدعايـة اإلعالميـة    "باستغالل عملية اإلفراج فـي      " إسرائيل "وحذر من قيام   ".يةسرائيلحسن النوايا اإل  "

وأشار إلى أن قضية األسرى     ". وللترويج اإلعالمي الذي يهدف إلى تعميق االنقسام في الساحة الفلسطينية         
ي الوقت ذاته رفض حركته للمعايير      ، وجدد ف  " وطني فلسطيني  إجماعكونها محل   "توحد كل الفلسطينيين    

  .ي إلطالق سراح األسرى ومنها تحديد انتماء الفصيل الذي ينتمون لهسرائيلالتي يضعها االحتالل اإل
إلى ذلك، اعتبر حسين الجمل عضو اللجنة المركزية للجبهـة الـشعبية أن إطـالق سـراح األسـرى                   

ح اإلرادة الفلسطينية الذي اسـتخدمه الفلـسطينيون        انتصار لسال "الفلسطينيين وبالتحديد القدامى منهم هو      
وطالب الجمل بحشد كـل الطاقـات    ". عاما٣٠ًالمناضلون في المعتقالت الصهيونية على مدار أكثر من    

الفلسطينية لممارسة ضغط متواصل لجعل قضية األسرى قضية أممية، محذراً فـي الوقـت ذاتـه مـن              
  ".حزبيةبحسابات "االستمرار في إدارة هذا الملف 

كذلك رحب طالل أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، بإطالق سراح األسرى، لكنـه       
ية سـرائيل وطالب باإلفراج عن كافة األسرى في الـسجون اإل        ".محدودة وغير كافية  "أكد أن هذه الخطوة     

  ".يةسرائيلير اإلكسر للمعاي"دون تمييز، معتبرا أن إطالق سراح أسرى من األحكام العالية 
  ٢٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عباس يوافق على تشكيل لجنة وطنية إلنهاء ملف المعتقلين السياسيين .٢

 رباح مهنا مسئول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         أن غزةمن   ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   ذكرت  
إن الرئيس محمود عباس أبلغ     ") أ.ب.د(في قطاع غزة قال في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية           

قيادة الجبهة بشكل رسمي أن موافق على تشكيل اللجنة بغرض طي ملف االعتقاالت السياسية وإنهـاءه                
  ".بأسرع وقت سواء في الضفة أو غزة

لجنة بعد حث من قيادات فتحاويـة       ال أن الرئيس عباس وافق على تشكيل        ٢٦/٨/٢٠٠٨السفير  علمت  و
ومن المقرر أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن ثـالث منظمـات            .  والديموقراطية في غزة وقيادتي الشعبية   

فإن عباس أمر بحل هـذه المـشكلة        " السفير"وحسب ما علمت    . لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية    
وفق شروط قبلت بها حركة حماس، بينها أن ال تجبي حماس من المواطنين الفلسطينيين في غزة رسوما                 

  . جوازات العادية، وأن يبقى قرار منح الجوازات الدبلوماسية والخاصة حكرا على رام اهللامقابل منح ال
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  "وديعة أولمرت"بـ" االتفاق النهائي"رايس تستبدل ": األخبار" .٣
 -جولة الوزيرة األميركية هذه قد تكون مفصلية في تحديد التوجه التفاوضي الفلـسطيني              : حسام كنفاني 

المقبلة، وخصوصاً أن العنوان الوحيد المدرج على جدول أعمال لقاءاتهـا هـو             ي في المرحلة    سرائيلاإل
ـ  سرائيلاقتراح رئيس الوزراء اإل    أو اتفاق الحل الجزئي، لكونه أقصى ما يمكن        " اتفاق الرف "ي أولمرت ل

  .تحقيقه في الفترة الحالية وقبل مغادرة بوش للبيت األبيض، مع إضافة بعض وعود التزيين األميركية
ـ           و ، أن  "األخبار"أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل المفاوضات واالقتراح المقدم من أولمرت، ل

مـرتبط  "ية خالل األيام الماضية،     سرائيل، الذي تم تناول بعض بنوده في الصحف اإل        "اتفاق الرف "تطبيق  
باسـتعادة  "شروط مرتبط   وأوضحت أن أبرز هذه ال    ". بشروط تعجيزية تؤجل التنفيذ إلى أجل غير محدد       

، لجهة محاربـة، مـا تـسميه        "سيطرة السلطة على قطاع غزة وقدرتها على الوفاء بااللتزامات األمنية         
وبنـاء   .، في إشارة إلى فصائل المقاومة     "النشاطات اإلرهابية وتفكيك البنية التحتية اإلرهابية     "،  "إسرائيل"

وأشـارت  .  للتنفيذ الفوري فـي المرحلـة المقبلـة        عليه، فإن أي بند من بنود االتفاق لن يكون خاضعاً         
 إلـى   ٦٦االقتراح أو االتفاق يتضمن نقل السيطرة الفلسطينية إلى مساحة تتراوح بين            "المصادر إلى أن    

 مـن أراضـي     %٧ من مساحة الضفة الغربية، مستثنياً القدس المحتلة واألغوار، وتبادل أراضي            %٧٠
بالنسبة إلـى  % ٧نسبة "وأضافت أن ". راضي المحاذية لقطاع غزة    من األ  %٥الضفة الغربية، في مقابل     

الضفة الغربية ليست نهائية، وخاضعة لتعديالت على مسار جدار الفصل، ومن الممكن تقليـصها إلـى                
 من أراضي الـضفة     %١٢,٥وأوضحت المصادر الفلسطينية أن جدار الفصل كان مصمماً لعزل           ".%٥

، مشيرة إلى أن تعديالت جرت على مسار الجدار، خالل المفاوضات،           الغربية، من دون القدس واألغوار    
وأضافت أن التعديالت، التي سوقتها سلطات االحتالل على أنها         .  في آب الجاري   %٨لتتقلص النسبة إلى    

التعديالت يمكـن أن تتواصـل      "وتابعت أن   . تنازالت، جرت أساساً في مناطق سلفيت وقلقيلية ورام اهللا        
  ". من مساحة الضفة المشمولة باالقتراح%٦ إلى ٥ق المعزولة على ما نسبته لتستقر المناط

يين فقط، بل ستضم مصر إلى      سرائيلتبادل األراضي ليس بين الفلسطينيين واإل     "وكشفت المصادر عن أن     
مصر ستعطي للفلسطينيين مساحة تقدر بضعف مساحة قطاع غزة فـي شـمال   "، مشيرة إلى أن   "الصفقة
 تعوض مصر بمساحة تقدر بنصف مساحة القطاع في النقب، إضافة إلى نفـق بجـوار                ئيلإسراسيناء و 

شرط تطبيق فكرة تبادل األراضي الثالثي هو التوصل إلـى          "وأضافت أن   ". إيالت يربط مصر واألردن   
الجانب المصري مطلع على االقتراح، ويحتفظ به من دون تعليـق سـواء سـلباً أو                "وأكدت أن   ". اتفاق
لجهة المطالب األمنية المدرجـة فـي االقتـراح،         " هآرتس"وأكدت المصادر ما أوردته صحيفة       ."إيجاباً

الدولة المرتقبة ستكون منزوعة السالح، ومقيدة الحرية في عقد تحالفات خارجية، إضافة            "مشيرة إلى أن    
وحق المالحقـة   إلى احتوائها على ثالث محطات إنذار مبكر، ومشاركة القوات الفلسطينية على المعابر،             

منطقة أمنية تحت   "أما بالنسبة إلى األغوار، فهي ستكون       ". الساخنة في عمق األراضي المخصصة للدولة     
ووفق هـذه الـشروط، تـرى       ". وفق تصنيفات اتفاقات أوسلو   " سي"سيطرة جيش االحتالل، أي منطقة      

  .لسلطات االحتالل" محمية"ستكون عبارة عن " الدولة"المصادر أن 
ا يتعلق بملف الالجئين وحق العودة، فقد أكدت المصادر الفلسطينية أن أساس البحث فيـه هـو                 أما في م  

خاضع "حتى استيعاب بعض الالجئين في الدولة المرتقبة        ". إسرائيلتوطين وتعويض ورفض العودة إلى      "
قـد يكـون وفـق معـايير        "، فهو   ٤٨أما جمع شمل بعض العائالت في أراضي فلسطين         ". لقيود مشددة 

  .ال تتدخّل فيها السلطة الفلسطينية" يةإسرائيل
إمـا عبـر ذهـاب      "وأشارت المصادر إلى أن جولة رايس تسعى إلى حسم خطوة ما بعد اتفاق الرف،               

الطرفين إلى مؤتمر الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تبدأ دورتها في أيلول المقبل، بمـشروع اتفـاق                 
وإلى جانبه مواقف متقابلة للقضايا التي لم يتم االتفاق عليها، أو تسليم            يحدد ما تم التوافق عليه حتى اآلن        

  ".اإلدارة األميركية ما يشبه الوديعة لعمل الحق تتابعه اإلدارة المقبلة
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وتحذّر المـصادر مـن     . ية، تسيبي ليفني  سرائيلواالقتراح األخير تروج له خصوصاً وزيرة الخارجية اإل       
لى اعتبار أنها ستكون أساس أي مفاوضات في المرحلة المقبلـة، وبالتـالي             ع" لعبة الوديعة "الدخول في   

". خفض سقف المطالب والحقوق الفلسطينية ونسف التسوية على قاعـدة قـرارات الـشرعية الدوليـة               "
تعطي اإلدارة األميركية المدخل للتقدم بمشروع تسوية واقتراحات لجسر الهـوة           "وأضافت أن هذه الفكرة     

 بناًء على ما بحوزتها من مواقف للطرفين، والتي هي في األسـاس أقـل مـن الطمـوح                   بين الجانبين، 
 المكوكيـة خـالل     رايسوأكدت المصادر أن زيارات      ".الفلسطيني الذي خاض المفاوضات على أساسه     

تجري على هذا األساس، وهي تسعى إلنجاز ما في إطار هذه اللعبة التفاوضـية           "الفترة الماضية والمقبلة    
  ".ة يسجل في رصيد اإلدارة الحالية، ويسلم كوديعة لإلدارة األميركية المقبلةالخطر

  ٢٥/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
   لفكرة الوصول إلى اتفاق إطارقريع يبلغ عباس رفضه: "القدس العربي" .٤

 رئيس طاقم   ]أحمد قريع  [من مصادر فلسطينية مطلعة بأن    " القدس العربي "علمت   : وليد عوض  - رام اهللا 
 الفلسطيني مفوض عام حركة فتح ابلغ الرئيس محمود عباس رفضه القاطع لفكرة الوصـول               المفاوضات

وحسب المصادر فـان    .  مرحلة الحقة  إلى وترك التفاصيل    األمريكية اإلدارة كما ترغب    إطار اتفاق   إلى
 قريع اعترض   أن إال لحل قضايا الوضع النهائي      إطار عن اتفاق    اإلعالنعباس غير معترض على فكرة      

لى تلك الفكرة، وابلغ عباس بأنه كمفوض عام لحركة فتح لن يقع في ذلك الفخ كما حصل فـي اتفـاق                     ع
 حيث بعد توقيع االتفاق بدأت المفاوضات على التفاصيل وكانـت النتيجـة مـا يعيـشه الـشعب                   أوسلو

 تقدم  أيوحسب مقربين من قريع فانه ابلغهم بأنه لم يحصل           . على حد قوله   ، حاليا أوضاعالفلسطيني من   
 ألنها غير قادرة على التقدم في مفاوضات السالم         أولمرتعلى صعيد قضايا الوضع النهائي وان حكومة        

  .يسرائيلاإل اتفاق في المجتمع أيغير قادرة على تسويق 
  ٢٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  سالمالية في طريق سرائيل زيارة رايس محاولة أخيرة للتغلب على العراقيل اإل:عبد ربه .٥

تقديرات السلطة الفلسطينية بدت متـشائمة إزاء احتمـاالت          أن   رام اهللا من   ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة  كرت  ذ
نجاح زيارة وزيرة الخارجية األميركية رايس في إحداث تقـدم فـي المفاوضـات بـين الفلـسطينيين                  

ـ         : "وقال ياسر عبد ربه أحد كبار مساعدي الرئيس        .يينسرائيلواإل ى لم نصل فـي المفاوضـات بعـد إل
مـا  ": "الحيـاة "وأضاف لـ    ".منعطف حاسم يمكننا من القول بوجود فرصة لحدوث تقدم في هذه الزيارة           

يون يريدون ضم أجزاء واسعة من األراضي الفلسطينية، وال يقبلون حالً للقدس على أساس              سرائيلزال اإل 
  ".لى اتفاق في الفترة المقبلة مقبلون عأنناالشرعية الدولية، ويريدون إسقاط قضية الالجئين، لذلك ال يبدو 

كد  أ  ياسر عبد ربه    أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   
 في طريق المفاوضات    يةسرائيلاإل للتغلب على العراقيل     أخيرة زيارة رايس للمنطقة هي محاولة       أنعلى  

  .رج بوشللوصول التفاق سالم قبل انتهاء والية الرئيس جو
  
  خطير ولن نقبل حال بأي ثمن" اتفاق رف: "تيسير خالد .٦

أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي           : عبد القادر فارس   -غزة  
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة االتفاق على موقف فلسطيني موحـد فـي مواجهـة                

 المنطقة، مطالبا إياها بعدم     إلى رايس خالل زيارتها اليوم      األميركيةرة الخارجية   محاوالت قد تبذلها وزي   
، "اتفـاق رف  "ي أولمرت فيمـا يـسمى       سرائيليطرحه رئيس الوزراء اإل    االتفاق مع تل أبيب لتسويق ما     

يكية والذي يجري عرضه على الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها القادمة أو توريثها لإلدارة األمر              



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                   ١١٨١:         العدد                  ٢٦/٨/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

والتي وصفها بالخطيرة، داعياُ إلى رفـض       " وديعة اتفاق الرف  "وحذر خالد من الدخول في لعبة       . القادمة
" إسـرائيل "أي بحث تجريه رايس حول الصيغ التفاوضية التي ال تنطلق باألساس من ضـرورة إلـزام                 

 والـذي يبـدأ     باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع كأساس وحيد لتـسوية الـصراع            
، حتى ال تتكرر من جديد مهزلة الحلـول         ١٩٦٧باالنسحاب من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة عام        

 لمواصلة سياستها العدوانية االستيطانية التوسعية، مؤكدا       سرائيلالجزئية واالنتقالية، التي أطلقت العنان إل     
  .أن الفلسطينيين لن يقبلوا حال بأي ثمن لقضيتهم العادلة

  ٢٦/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  
 "باتفاق الرف" البرغوثي يحذر من خطورة ما يسمى مصطفى .٧

 العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة التعاطي        األمين مصطفى البرغوثي    . حذر النائب د   :رام اهللا 
ـ  تسويقه بالتنسيق مع الواليات المتحـدة        إلى" إسرائيل"مع ما يسمى باتفاق الرف الذي تسعى          .ةاألميركي

ن الهدف من اتفاق الرف هو خفض سقف المطالب وااللتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية              أضاف  أو
 .وتجاوز قرارات الشرعية الدولية ومنح شرعية لالستيطان غير الشرعي

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  مستوطناتاليين حول إسرائيلتجول مع مسؤولين يقريع : "هآرتس" .٨

 احمد قريع رئيس طاقم المفاوضـات       إن ]أمس اإلثنين [ية اليوم سرائيلاإل" هآرتس " قالت صحيفة  :تل ابيب 
 أرئيـل يين كبـار قـرب مـستوطنة        إسرائيل بجوالت مع مسؤولين     األخيرة األسابيعالفلسطيني قام في    

ية استهدفت هذه الجوالت التأكيد لطـاقم       إسرائيل ووفقا لمصادر  . توجد خالفات حولها   أخرىومستوطنات  
ووفقـا  .  التي تثير صعوبات كبيرة    األماكنضات الفلسطيني مدى التعقيدات الحدودية المستقبلية في        المفاو

 عن بعد ولـم ترافقـه فـي         إليها المستوطنات بل نظر     إلى قريعية لم يدخل    سرائيلللمصادر السياسية اإل  
 استهدف على حد     الجولة أنويبدو   .ي المفاوض سرائيلالجوالت ليفني وزيرة الخارجية رئيس الجانب اإل      

سباب  الفلسطينيون من جانبهم األ    وأكد،  أرئيل إخالءاطالع الجانب الفلسطيني على صعوبة      " هآرتس"قول  
  . الفلسطينياإلقليمي مس المستوطنات باالمتداد إلىالتي تؤدي 

 ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  ضات العبثيةإلى وقف المفاوويدعو  يؤكد على ضرورة الوحدةالمجلس العام للتجمع  .٩

عقد المجلس العام للتجمع الوطني الديمقراطي جلسته الدورية الثانيـة لهـذا            : زهير اندراوس  -الناصرة  
العام، ترأس الجلسة المحامي محمد ميعاري، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس المجلس العام، الذي              

ختامي للجلسة، يناشـد األطـراف      صدر في نهاية االجتماع بيان      و. قدم مداخلة حول دور المجلس العام     
يدعو التجمع السلطة الوطنية    و. الفلسطينية المتصارعة بالعودة إلى الحوار الوطني وإعادة الوحدة الوطنية        

لتكثيف االستيطان في الـضفة الغربيـة وتـشديد         " إسرائيل"إلى وقف المفاوضات العبثية، التي تستغلها       
  .طاًء لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطينيالحصار على أهلنا في قطاع غزة، وتوظفها غ

  ٢٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  وقف تحويل األموال للسلطةإلىتستهجن دعوة حماس الدول العربية فياض حكومة  .١٠

 أمـس ، خالل الجلسة التاسعة والستين التي عقـدت         ]فياضحكومة  [ وجه مجلس الوزراء   : وفا –رام اهللا   
مدرسين في قطاع غزة، مؤكـًدا التـزام        ال و ةطلبال إلىالداخلية، التحية   برئاسة عبد الرزاق اليحيى وزير      

وشدد على عدم اعتراف وزارة التربية والتعلـيم   . الحكومة بحقوق ورواتب المعلمين الملتزمين بالشرعية     



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                   ١١٨١:         العدد                  ٢٦/٨/٢٠٠٨الثالثاء : التاريخ

  ما إلى بضرورة عودة األمور في قطاع التربية والتعليم         ، مطالباً "االنقالبيين"العالي بأي قرارٍ يصدر عن      
وأعـرب  . كانت عليه قبل القرارات الباطلة والتعسفية الصادرة عن جهة غير شرعية وليست ذات صلة             

 إلى وقف تحويل األموال     إلىمجلس الوزراء عن استهجانه واستنكاره لدعوة حركة حماس للدول العربية           
 .الضغوطالسلطة الفلسطينية بحجة ادعاءاتها الكاذبة باستخدامها لممارسة سياسة االبتزاز و

 ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حماس تواصل انقالبها ضد مدراء ومعلمي المدارس: أمانة سر منظمة التحرير .١١

في غـزة، بخطـوة     " حكومتها المزعومة " أدانت منظمة التحرير الفلسطينية قيام حركة حماس و        :رام اهللا 
ل إقالة عدد كبير من مـدراء        الواحد على الشعب الفلسطيني من خال      "نظام اللون الظالمي  "جديدة لفرض   

المدارس في القطاع ونقل واستبدال المدرسين من وظائفهم وإحالل مدراء ومدرسـين مـوالين لحمـاس       
هذا العمل المشين والمخالف لكل التقاليد التـي        "،  أمسووصفت أمانة سر المنظمة في بيان لها،         .مكانهم

سل تغيير وتركيب جميع المؤسسات الوطنية قـسراً        نشأ عليها جهاز التعليم في بالدنا، ويدل على أن مسل         
وبالقوة لفرض اللون الحزبي الحماسي عليها، هو النهج الذي ترد به حمـاس علـى دعـوات الحـوار                   

 .، حسب البيان"والمصالحة الوطنية
 ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 الداخلية المقالة في غزة تنفي وصول دفاتر جوازات سفر جديدة .١٢

ت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة وصول أي دفاتر جوازات سـفر جديـدة                نف :ألفت حداد 
حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن أزمة الجوازات ما زالت مستمرة، وأن عدد الطلبات لدفاتر جوازات الـسفر                 

بحاجـة  ، وخاصة من الحاالت المرضية الطارئة لتلقي العالج في الخارج والطلبة الذين هم              يزداد يومياً 
ودعت الداخلية كافة مؤسسات حقوق اإلنسان للضغط على مقاطعـة           .ماسة إلكمال تعليمهم في الخارج      

رام اهللا إلرسال دفاتر الجوازات، ولضرورة العمل على التأكيد على من في المقاطعة ضرورة إخـراج                
 .المناكفات السياسية من مصالح المواطنين في كافة المجاالت

الرئاسة الفلسطينية أكد أمس األحد أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته للجهـات             وكان الناطق باسم    
 .المختصة باستئناف العمل بصرف جوازات سفر ألهالي قطاع غزة كالمعتاد

 ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ستزيد كمية غاز الطهي المورد إلى غزة" إسرائيل: "رئيس هيئة البترول .١٣

ستزيد من كميـة    " إسرائيل "إنرئيس هيئة البترول الفلسطينية     قال مجاهد سالمة    :  أشرف الهور  - غزة
 ٣٠٠وتوقع سالمة أن تبلغ كمية الزيادة نحـو         . غاز الطهي الذي تورده إلى قطاع غزة المحاصر قريباً        

" دور"طن يوميا، الفتاً إلى أن الهيئة وجمعية أصحاب محطات الوقود في غـزة بحثـت مـع شـركة                    
اع بالوقود الترتيبات النهائية الالزمة لتزويد القطاع بكميات من الغـاز تلبـي             ية التي تزود القط   سرائيلاإل

  .احتياجات السكان
  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   للسلطة في الجزائرعباس يعين محمد الحوراني سفيراً .١٤

 اً يستعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد الحوراني هذه األيام للسفر إلى الجزائر سـفير               :رام اهللا 
 للسلطة الفلسطينية   وأكد محمد الحوراني أنه سيباشر عمله سفيراً       .للسلطة الوطنية الفلسطينية في الجزائر    
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 له بذلك، وأعرب عن أمله في       في الجزائر مطلع الشهر المقبل، بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس أمراً           
    . أن يتمكن من تمثيل القضية الفلسطينية في الجزائر

  ٢٥/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  
   الحواربدأ الحوار االستكشافي بالقاهرة والشعبية اتفقت مع حماس على أجندةتالجهاد  .١٥

من حركة  ا رفيعاً قيادياًوفد أن غزة أشرف الهور عن مراسلها من ٢٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي ذكرت 
 محمـد   .ودالجهاد غادر قطاع غزة صباح أمس إلى القاهرة، وضم وفد الجهاد كالً من الشيخ نافذ عزام                 

 جميل يوسف، وسيرأس وفد الحركة األمين العام رمضان شلح الذي وصـل             .الهندي وإبراهيم النجار ود   
سيناقش بحث سبل   "وقال خالد البطش القيادي في الحركة ان اللقاء          .مع نائبه زياد النخالة في وقت سابق      

فد حركته يحمل تصوراً للمـصالحة      ، مشيراً إلى أن و    "الخروج من األزمة الداخلية وإنهاء حالة االنقسام      
   ".سيستمع إلى موقف القيادة المصرية"الفلسطينية الداخلية، لكن البطش أكد أن وفد الجهاد 

من المبكر تحديد ساعة الصفر لبدء الحـوار        "إلى ذلك، أكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد أنه           
وأشار إلى أن تحديد ساعة الـصفر لبـدء الحـوار            ".الوطني الشامل والمباشر الذي يجمع كافة الفصائل      

هو الهدف من المشاورات مع المصريين الذي يعملون على اسـتطالع آراء الفـصائل       "الشامل والمباشر   
واعتبـر شـهاب أن الفـصائل        ".الرئيسية حول األزمة الراهنة وتداول األفكار للخروج من هذه األزمة         

 العقبات والتفاصيل الدقيقة الميدانية والداخلية، مشيراً إلى أن         الفلسطينية اقدر على وضع الحلول لمختلف     
ربما ال يدركها األشقاء في مصر وال يدركها أي جهة ترعى الحوار لكن نحن بحكم أننـا                 "هذه التفاصيل   

  ".األقرب ندرك هذه التفاصيل ولدينا رؤى واضحة من أجل التغلب عليها وتجاوزها
نا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن وفداً قيادياً مـن تنظيمـه             رباح مه . وفي ذات السياق أكد د    

وأكد أن أفكار الجبهة الشعبية      .لمناقشة سبل استكمال الحوار بين الفصائل     "سيصل القاهرة األحد المقبل،     
إنهاء حالة االنقسام وبحث كل الخطوات التي تهيئ نجاحه ووقف المناكفات بين حركتي فتح              "تتمركز في   

وأكد مهنا  ". اس وإيجاد حكومة ائتالف توافقية تحضر النتخابات رئاسية وتشريعية على أساس نسبي           وحم
أن الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في أوقات سابقة في غزة قطعت شوطاً كبيراً في المباحثات، الفتـاً                 

وأشار مهنـا    ".ربيةاتفقت على أن تكون مباحثات الحوار وطنية وشاملة في ظل وجود مظلة ع            "إلى أنها   
  ".توافقت مع حركة حماس على أجندة الحوار القادم في القاهرة"إلى أن الجبهة الشعبية 

إلى ذلك، أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن حركته لم تتلق دعوة مصرية رسمية من أجل عقـد           
لشمل الفلسطيني وتبدأ   توفر مظلة عربية للحوار تجمع ا     "الحوار الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة       

حماس لم تتلق حتى اللحظة دعوة رسمية من أجل الحوار، وهي كانت            "وقال برهوم    ".بالخطوات العملية 
، مشيراً إلى أن حماس تؤكد أن       "تلقت سابقا ورقة بها أسئلة وتمت اإلجابة عليها وتسليمها للقيادة المصرية          

وأكد  ".يد لترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات     سياسة إستراتيجية وهو الطريق الوح    "الحوار يعتبر   
لديها تصور كامل عـن     "أن حركته لديها الجاهزية التامة للبدء في الحوار، موضحاً أن القيادة المصرية             

  ".تتفهم وجهة نظر حركة حماس"وأشار برهوم إلى أن مصر  ".وجهة نظر حماس من الحوار الوطني
ان اجتماع القيادة   " القدس العربي " محمود الزهار قال لـ      .دس  ي حركة حما  يشار إلى ان القيادي البارز ف     

  .المصرية مع وفود حماس وفتح سيكون عقب اللقاءات التي ستجريها مع الفصائل الفلسطينية األخرى
 في فتح قال إن قيادة      اً قيادي أن:  وكاالت  وعن غزة و القاهرة من   ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ونشرت  
مصرة على مطالبها من حماس والتي أقرتها الدول العربية باإلجماع فـي اجتماعـات مجلـس                الحركة  

الجامعة على مستويات مختلفة، مؤكدا في تصريحات خاصة أن السلطة على القطاع يجب أن تعود كمـا                 
وسلم المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري بوجود خالفات مع مصر بـشأن قـضيتي شـاليت                 . كانت

ال شك بـأن مـصر      "واضاف  . ال ان الحركة مهتمة بالحفاظ على عالقات جيدة مع القاهرة         ورفح لكنه ق  
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تأمل بتسريع المحادثات حول شاليت ولكننا ال نعتقد بأنه من المالئم الحديث حول هذا الموضـوع بينمـا              
ركـة  وصرح خضر حبيب القيادي البارز بح      ".اتفاق التهدئة يتعثر بسبب عدم االلتزام من قبل االحتالل        

مصر أرادت أن تستمع إلى رؤية الفصائل أوال تحضيرا لعقد حوار شامل            " لرويترز بأن    اإلسالميالجهاد  
  .تشرين األول/ في أكتوبر"  عيد الفطرإجازةربما يتم بعد 

  
 ال سبيل لتحقيق ما نريد من برنامج على التراب الفلسطيني إال ببرنامج مقاوم: أبو مرزوق .١٦

لجمهورها عن موعد لمقابلة ستُجرى مع دكتور موسى أبو " نت.م أون الينإسال"حينما أعلنت : دمشق
، تلقت سيال من األسئلة التي جاءت من جنسيات وديانات مختلفة )حماس( القيادي بحركة –مرزوق 

يهودي "وكان من بين األسئلة التي لفتت النظر إليها بشدة، سؤال جاء من شخص أطلق على اسمه  .أيضا
بعيدا عن "راد أن يكون صورة عن حماس في عقله من خالل حديث أبو مرزوق، و، وأ"يإسرائيل

 .، بحد قوله"مصادر األخبار المحلية
، وتابع متحدثا كيف أن "سنعامل اليهود طبقا لألخالق والتعاليم الدينية والقيم التاريخية: "فرد أبو مرزوق

اليهود عاشوا بحرية في مصر :"ت تاريخيةاليهود عاشوا في سالم مع شعوب إسالمية وعربية في فترا
وبغداد، وقاموا بأعمال تجارية في مصر وتميزوا، وما زالت أسواق بغداد شاهد عيان على ما كان 

 ".اليهود يملكونه في كل العالم
ليست لدينا أي مشكلة حينما نتعامل مع اآلخرين، نعلم وندرك ما لآلخرين من حقوق، وهذا جزء : "وقال

وشدد أبو مرزوق أثناء حديثه أن حركة حماس ليس لديها أي استعداد للتخلي عما  ". وأخالقنامن إيماننا
تقوم به من محاوالت لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن كالمه بشأن حقوق اآلخرين 

 .وحرصه عليها ليس معناه التخلي أو التنازل عن حقوق الفلسطينيين
المقاومة .. ياسة، فال نستطيع القول إن السياسة بعيدة عن إطار المقاومةالمقاومة س: "قال أبو مرزوق

.. حماس كانت وما تزال حركة مقاومة"وأكد أبو مرزوق أن  ".والسياسة تزاوجا في السنوات األخيرة
 ".نؤمن بأنه ال سبيل لتحقيق ما نريد من برنامج فلسطيني على التراب الفلسطيني إال ببرنامج مقاومة

إيران موقفها : "لعالقة مع إيران، أوضح أبو مرزوق أن إيران حليف قوي لحماس، مضيفاوحول ا
وأعرب عن أمله بأال  ".السياسي هو األقرب إلى موقف حماس، بل يكاد يكون متطابقا مع موقف الحركة

: وقال .تكون عالقة حماس بإيران مصدر قلق للدول العربية؛ لما يتردد عن الهيمنة الشيعية في المنطقة
ال يجب أن تُالم حماس على عالقتها مع إيران بالقدر الذي يالم فيه عدد من الدول العربية وغيرها على "

وتابع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  !".أنه لماذا موقفها من حركة حماس هو هذا الموقف السلبي؟
التي تحدث في العراق، وتمكنت الواليات المتحدة تلعب بكارت الطائفية، وهو بنفس الطريقة : "حماس

  ".بسببها من أن تصبح القوى المسيطرة
  ٢٥/٨/٢٠٠٨إسالم أون الين 

 
  ء الحصار وصول السفينتين محطة مهمة إلنهادماس تعح .١٧

 على متن سفينتين كسرتا ٤٤اعتبرت حركة حماس وصول المتضامنين الـ :وكاالت - االتحاد – غزة
، رئيس السلطة محمود عباس إلى "حماس"دعت و، "الحصارمحطة مهمة إلنهاء "الحصار على غزة 

تعزيز جهوده في رفع الحصار المفروض على غزة، معتبرةً في الوقت ذاته وصول سفينتين أروبيتين 
وأعرب سامي  .إلى ميناء غزة محطة مهمة في طريق إنهاء الحصار المفروض على غزة عربياً ودولياً

في تصريحات صحفية عن أسفه لما وصفه إصرار الرئيس " حماس"أبو زهري، الناطق باسم حركة 
  .عباس على عدم بذل أي جهد إلنهاء الحصار المفروض على غزة

 ٢٦/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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  وفتح تقول إنها بال آفاق " الدعائية"حماس تصف زيارة رايس إلى الشرق األوسط بـ  .١٨

السلطة الوطنية الفلـسطينية فـي الجزائـر محمـد           القيادي في حركة فتح وسفير       قال:  رام اهللا  -غزة  
المعروف إجماال بأن المفاوضـات عنـدما وصـلت         ": "قدس برس "الحوراني في تصريحات خاصة لـ      

يا متعنتا وبالمقابـل هنـاك موقـف        إسرائيلالقضايا الكبرى مثل القدس والحدود والالجئين واجهت موقفا         
ف أوجد انسدادا في األفق السياسي ليس فيه ما يشير إلـى            فلسطيني ثابت وغير قابل للتنازل، فهذا الخال      

امكانية التوصل إلى اتفاق سياسي، ومن هنا فإن زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس هـي خطـوة                 
كسابقاتها لن تنجح في في تحقيق أي اختراق في جدار المفاوضات، ألن المنطقة كلهـا تعـيش مرحلـة                   

  ".يون يعيشون نقاشات حول فضائح الفسادسرائيلة انتخابات واإلانتقالية، فاألمريكيون في مرحل
وانتقد الحوراني موقف حركة حماس لجهة عدم قدرتها على تحقيق أي انجاز ميداني على أرض الواقع،                
وأشار إلى أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بدأت تدرس بدائل جديدة ستعلنها خـالل األشـهر                 

  . حد تعبيرهالقليلة المقبلة، على
وفي غزة قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور صـالح البردويـل فـي                 

هذه الزيارة تأتي في سياق العمل الـدعائي االنتخـابي األمريكـي            ": "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
ظهر أن عملية   الصهيوني ولن يغير في األمر شيئا، فهي تأتي في الوقت األمريكي الضائع من أجل أن ت               

السالم الزالت حية، وهي زيارة انقاذية ألطراف الصراع كلها، فهي انقاذ للرئيس محمود عبـاس الـذي          
شارفت واليته على االنتهاء، وهي انقاذ إليهود أولمرت الغارق في الفساد، وهـي إنقـاذ للجمهـوريين                 

  ".طالقااألمريكيين من الوحل العراقي، وبالتالي ال فائدة ترجى من ورائها إ
وأشار البردويل إلى أن موقف حركة حماس من زيارة رايس مبني على عدم حيادية اإلدارة األمريكيـة                 

نحن ال نعادي الشعوب، وال نعادي الدول ألنها غربية أو          : "، وقال إسرائيلمن الصراع وانحيازها لصالح     
أمريكية وهي التي تحاربنا وهي     أمريكية، نحن نعادي أنظمة ظالمة تعادينا، ولذلك نحن نتحدث عن إدارة            

     .، على حد تعبيره"التي تمنع أي انجاز سياسي
 ٢٥/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
  اتفاق سالم مجزوء بين يدي زيارة رايس إلى المنطقة" تسويق" من فصائل تحذّر .١٩

أعربت بعض الفصائل عن قلقها من زيـارة وزيـرة الخارجيـة األميركيـة              :  نادية سعد الدين   - عمان
فرض ضـغوط علـى     "، محذرة من    "يةسرائيلالداعمة والمروجة للسياسة األميركية اإل    "ا رايس   كونداليز

الجانب الفلسطيني للقبول باتفاق مرحلي مجزوء على أن تؤجل القضايا النهائية إلـى اإلدارة األميركيـة                
ميركـي  ضـغط أ  "وهو األمر الذي دفع بفصائل فلسطينية كالجبهة الديمقراطية للتحـذير مـن              ".الجديدة
ي على الجانب الفلسطيني للقبول باتفاق مرحلي مجزوء على أن تؤجل القـضايا النهائيـة إلـى                 إسرائيل

عدم ترحيبها بزيارة رايس ألنها ستحمل ذات       "فيما أعلنت الجبهة الشعبية عن       ".اإلدارة األميركية الجديدة  
  ".سرائيللمنحازة إلالسياسة األميركية المعروفة الداعمة والمروجة للمواقف األميركية ا

الجبهة دعت القيادة الفلسطينية الرسـمية وكـل        "وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مجدالوي إن         
 ومـن   سرائيلالمرجعيات السياسية إلى إبالغ رايس الموقف الفلسطيني الواضح من االنحياز األميركي إل           

ولت إلى عالقات عامة بعيدة عـن البحـث         المفاوضات العبثية التي تزعم واشنطن رعايتها لها والتي تح        
  ".الجدي عن حلول
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ـ   المفاوضات تقدم تغطية للممارسـات واالنتهاكـات       "من األرض المحتلة إن     " الغد"وأضاف مجدالوي ل
ية ضد الشعب الفلسطيني من بناء المستوطنات وحمالت االعتقال والمداهمات وتدمير المنـازل             سرائيلاإل

  ".بوقفها مقابل بذل الجهود النجاح الحوار الوطني وتحقيق الوحدة المنشودة "، مطالباً"والقتل والتنكيل
  ٢٦/٨/٢٠٠٨ األردنيةالغد 

 
   العالقات الفلسطينية المصرية إستراتيجية ومتينةأنحماس والجهاد تؤكدان على  .٢٠

ين  عدد من السياسيين والمثقفإلى باإلضافة أكدت حركتا حماس والجهاد : من عالء المشهراوي-غزة 
جاء ذلك خالل ندوة نظمها مركز  .على متانة العالقات التاريخية بين مصر وفلسطين على مر األزمنة

، حضرها لفيف "واقع وتطلعات-العالقات الفلسطينية المصرية"فلسطين للدراسات والبحوث، تحت عنوان 
، وعدد من المتضامنين من السياسيين والمثقفين والكتاب والمفكرين وقادة الرأي في المجتمع الفلسطيني

  .األجانب الذين كسروا حصار قطاع غزة يوم السبت، وأبحروا من قبرص إلى شاطئ القطاع
وقال محمد الهندي، إن العالقة بين مصر وفلسطين انبثقت من حقيقة أن مصر وبالد الشام وحدة 

دي في الجهاد على أن وأكد القيا . واحدة وأي خطر يهدد فلسطين يتهدد مصر وأمنها القوميإستراتيجية
وتربك حساباتها بما فيها المقاومة هي في صالح مصر وتأكيد " إسرائيل "كل العوامل التي تضعف

لدورها في المنطقة، وكذلك كل العوامل التي تقوى الوضع الفلسطيني وتدعم تماسكه وصموده هي سند 
  . ودورها في المنطقةوإستراتيجيتهالمصر 

ر عن هواجس متبادلة أدت لتعقيد العالقات بين مصر وحماس، بحسب بدوره، تحدث محمود الزها
ووصف الزهار مصر بأنها  .وصفه، ووضع مقترحات قال إنها يمكن أن تعالج وتذيب هذه الهواجس

وليست دولة عضو أو دولة تفسخ، موضحا أن العالقات  ذات ثقل وأثر تاريخي،" محورية"دولة 
مع مصر، حيث أن فلسطين شكلت الطريق التاريخي لكل الحروب التاريخية هي جزء مهم من العالقة 

  .والحمالت التي انتصرت أو انهزمت فيها األمة
 ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  إعادتهم إلى سجني أريحا أو رام اهللاعباسمبعدو كنيسة المهد يناشدون : غزة .٢١

قدوه أمس، الطلب من الرئيس قرر مبعدو كنيسة المهد إلى قطاع غزة في اجتماع ع :عون فايز أبو
عباس الضغط في اتجاه عودتهم ووضعهم إما في سجن أريحا أو في سجن رام اهللا، بدالً من بقائهم في 

وأوضح كبير المبعدين والناطق باسمهم ياسين الهريمي إن مثل هذا القرار الصعب تم  .غزة المحاصرة
ستفيض ومعمق التوجه إلى الرئيس عباس والقيادة اتخاذه بإجماع جميع المبعدين الذين فضلوا بعد نقاش م

الفلسطينية في الضفة الغربية والطلب منهم التعامل مع قضيتهم كما تم التعامل مع قضية الفارين من 
 .عائلة حلس إلى الضفة

 ٢٦/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  يةسرائيلحماس تدين تواطؤ األمن الوقائي في الضفة مع أجهزة األمن اإل .٢٢

كشف مصدر مسؤول في حركة حماس النقاب عن أن لديهم معلومات مؤكدة تفيد بأن ضباطا فـي                  :غزة
أي تهمـة   " إسرائيل "جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية، يوهمون أسرى حماس الذين لم تثبت عليهم            

فاتهم األمنية  وتريد إطالق سراحهم، بأن عليهم التخلي عن المقاومة وعن االنتماء السياسي مقابل إنهاء مل             
أن عددا من عناصر    " قدس برس "وأوضحت حركة حماس في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ            . لديها

، وبتنسيق مباشر مع األجهزة األمنية      "زياد هب الريح  "جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية الذي يقوده         
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ية، ومقايضتهم بـاإلفراج    سرائيلالسجون اإل ية، يقومون حاليا باالتصال باألسرى الفلسطينيين في        سرائيلاإل
  .عنهم مقابل إنهاء ملفاتهم األمنية مع جهاز األمن الوقائي

 ٢٥/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
   وحدة سكنية في مراحل بناء مختلفة في مستوطنات الضفة٢٦٠٠: "اآلنالسالم " .٢٣

ء مختلفة في  وحدة سكنية في مراحل بنا٢٦٠٠أن هناك " سالم اآلن"يتضح من تقرير نصف سنوي لـ
وبحسب التقرير . المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك استنادا إلى صور وزيارات ميدانية إلى المنطقة

من هذه المباني يجري بناؤها شرقي جدار الفصل العنصري، في حين أن بعضها يقترب من % ٥٥فإن 
اته، تشير معطيات الدائرة المركزية وفي السياق ذ .المدن الفلسطينية، ومن بينها مدينتا رام اهللا وبيت لحم

 مرة بالمقارنة مع الفترة الموازية من العام ١,٨لإلحصاء أن عملية البناء في المستوطنات تضاعفت بـ
من % ٦٤ ما يقارب يةسرائيل اإلوتشكل عملية البناء في المستوطنات من قبل وزارة اإلسكان .الماضي

تقرير عملية البناء اليتناول  كما .دائرة المركزية لإلحصاءمجمل المباني التي يتم إحصاؤها من قبل ال
خلف الخط األخضر، حيث بلغ عدد المستوطنين هناك اليوم ما " منطقة نفوذ بلدية القدس"فيما يسمى 

  . مرة٣٨ عدد مناقصات البناء في منطقة القدس الشرقية بـفيما تضاعف.  ألف مستوطن٢٠٠يقارب 
  ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  يدعو الجيش إلعداد نفسه لما بعد التهدئة" فلنائي" .٢٤

) سـديروت (ي، خالل زيارته لمـستوطنة      سرائيلدعا متان فلنائي، نائب وزير الجيش اإل       :القدس المحتلة 
شمال قطاع غزة أمس، الجيش إلى إعداد نفسه جيداً إلى وقت تتوقف فيه أيام الهدوء مع قطاع غزة، في                   

علينا فعل كل مـا هـو       : " وقال فلنائي  .يونيو الماضي / حزيران ١٩إشارة إلى التهدئة التي انطلقت في       
 ".مع قطاع غزة قبل التهدئة) الحدود( الجنوبية المنطقةممكن كي ال يتكرر الوضع الذي ساد 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   مساعدة أمريكية٢٠٠٩ مليار دوالر من ميزانية الكيان لـ ٤,٢ .٢٥

 مليـار   ٩١ بلغت قيمته أكثر من      ٢٠٠٩وع ميزانية للدولة لعام      مشر يةسرائيلأقرت الحكومة اإل  : ب.ف.أ
 وزيـراً   ١٣وصوت  .  العبرية اإلذاعة ساعة من النقاشات، حسبما ذكرت       ١٤دوالر بعد جلسة استغرقت     

مع الميزانية التي قدمها وزير المال روني بار اون، فيما صوت اثنا عشر ضدها بيـنهم وزراء حـزب                   
 مليار مساعدة أمريكية    ٤,٢ مليار دوالر بينها     ١٦تبلغ الميزانية العسكرية    و .العمل وحزب شاس المتشدد   

  .سنوية
 زيادة الميزانية الحربية غير كافية، بالنظر       أنوصوت وزير الحرب ايهود باراك ضد الميزانية، معتبراً         

  . إلى الخطط الموضوعة على المدى الطويل
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   حل الكنيستإلىي يدعو رائيلسوزير المالية اإل .٢٦

 حـل   إلـى  أمس اون من حزب كاديما      -ي روني بار    سرائيلدعا وزير المالية اإل    :بترا –القدس المحتلة   
 على ميزانية العـام     األحدعلى خلفية التصويت بصعوبة     " إسرائيل " انتخابات مبكرة في   وإجراءالكنيست  
  عد مداوالت طويلة استمرت حتى ساعة متأخرة من        ية أنه وب  سرائيل العسكرية اإل  اإلذاعةوذكرت   ،٢٠٠٩
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 - دعا بار    ، صوت واحد  بأغلبيةالليلة قبل الماضية انتهت بالتصويت بصعوبة على الميزانية للعام المقبل           
 .إسرائيل ائتالف حكومي مستقر في إدارة ال يمكن في مثل هذا الوضع ألنه حل الكنيست إلىاون 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

  نقل قاعدة جوية من مطار اللد إلى النقب: يةسرائيلالسلطات اإل .٢٧
اللـد  " عملية نقل قاعدة سالح الجو من منطقة مطـار           أمسية  سرائيلبدأت السلطات اإل  :  بترا – أبيبتل  

 اإلذاعةوبحسب  .في النقب على أن تستكمل هذه العملية حتى نهاية العام المقبل" نفاتيم"الدولي إلى قاعدة "
 ستـسهم فـي     األربعـاء القاعدة الجوية الجديدة التي ستدشن في مراسم رسمية تقام غدا           ية فان   سرائيلاإل

 .تخفيض حجم حركة الطيران العسكري وتوفير الوقود وساعات الطيران
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  عمار المقدسات في أم الفحمإل  األقصىمؤسسة القدس الدولية تندد بإغالق مؤسسة .٢٨

دولية في بيروت بإقدام سلطات االحتالل على إغالق مؤسسة األقـصى           نددت مؤسسة القدس ال    :وكاالت
إلعمار المقدسات اإلسالمية في أم الفحم، واعتبرت هذه الخطوة تحركا خطيـرا فـي سـياق مـشروع                  

األقصى، وقالت إن السكوت على هذه الخطوة والسماح لالحتالل بتمريرهـا هـو             المسجد  السيطرة على   
  .األخير عن األقصىسكوت عن إسقاط خط الدفاع 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 راك بإلغاء قراره إغالق مؤسسة األقصىا يطالب ب القانونيعدالةمركز  .٢٩
، إيهود باراك، إلغاء األمر الذي أصدره إلغالق مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات "عدالة"طالب مركز 

وني، وتمكينها من مواصلة عملها ونشاطها اإلسالمية والتراجع عن إعالنه عن المؤسسة كتنظيم غير قان
  .لتحقيق أهدافها

 ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 

  المحرريناألسرى  تستقبل  الغربية في الضفةاحتفاالت .٣٠
 أسـيراً   ١٩٨استقبل آالف الفلسطينيين في الضفة الغربية، باحتفاالت شعبية ورسـمية كبيـرة،             : رام اهللا 

 للـرئيس محمـود     "إجراء لبناء الثقة ولفتـة    "ولة العبرية    أمس، في خطوة اعتبرتها الد     "إسرائيل"أطلقتهم  
  ."تعمل على تقوية عملية السالم"عباس قد تعزز موقف حركة فتح، و

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

 األسير أكرم منصور بقي في سجنه بسبب ديختر .٣١
 األسرى المعنية بقضية يةسرائيلاإل صادقت اللجنة الوزارية أنآفي ديختر بعد  عارض :رام اهللا

 المحكومون بالمؤبد لقتلهم منصورأكرم العتبة وسعيد  و يطااإلفراج عن أبو علي، الفلسطينيين
، فقد يةإسرائيلوبحسب مصادر .  عن شليطاإلفراج، بدعوى التأثير السلبي على مفاوضات يينإسرائيل

شطب ، وفشل في  في السجن٣٠ الذي دخل عامه الـ منصوراألسير، في شطب اسم أخيرانجح ديختر، 
  . عليوأبواسمي العتبة 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   في اللحظة األخيرةهإسقاط اسمتمنع اإلفراج عن أسير بعد " إسرائيل" .٣٢
األسـى لـدى أسـرة      " إسرائيل"زرعت   : منتصر حمدان، أمين أبو وردة، رائد الفي       -فلسطين المحتلة   

 األخيرة من القائمة التي أفرجـت عنهـا،         األسير الفلسطيني رائد عيسى جودت بعدما استثنته في اللحظة        
  .١٩٩ أسيراً بدالً من ١٩٨أمس، وضمت 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  لقب عميد األسرى الفلسطينيين ينتقل إلى األسير نائل البرغوثي بعد اإلفراج عن العتبة .٣٣
يد العتبة، إلى األسـير     انتقل لقب عميد األسرى الفلسطينيين بعد اإلفراج عن األسير سع         :  رام اهللا  -غزة  

 كـان قـد اختطـف بتـاريخ          وهـو  . عاماً في سجون االحتالل    ٣١نائل البرغوثى، الذي أمضى نحو      
  .يةسرائيل، وتنقل بين معظم السجون اإل) عاما٢٠ً(، وكان وعمره دون ٤/٤/١٩٧٨

  ٢٥/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 " حسن النوايا" على صفقة  فلسطيني منذ مصادقته١٠٠االحتالل اعتقل أكثر من  .٣٤
 مواطنين ١٠٧ أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن سلطات االحتالل اعتقلت ما يزيد عن

 "حسن نية"إطالق سراح أسرى فلسطينيين كبادرة   علىيةسرائيلحكومة اإلالفلسطينيين، منذ أن صادقت 
  .تجاه رئيس السلطة محمود عباس

  ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   اعتُقل شاباً وخرج َجداً يطاليأبو ع: تحقيق .٣٥
 وحكم   التهامه بقتل مستوطن في مدينة الخليل      ، عاماً ٢٨ قبل   )يطا (عندما اعتُقل محمد أبو علي    : رام اهللا 

 كان شاباً في الرابعة والعشرين من عمره، لكنه حين خرج من السجون             ، بالسجن مدى الحياة   على إثرها 
خمسة أحفاد ينتظرون عودته، هم أوالد ابنه إبراهيم الـذي كـان            ية أمس وجد بين أفراد أسرته       سرائيلاإل

، "بدموع العين " إنها ربت أبناءها الثالثة      ته في هذا الصدد،   وقالت زوج  .طفالً في الثالثة عند اعتقال والده     
هـي  و.  والدها ، وأنجبتها بعد شهرين من اعتقال     هاكانت لم تزل في أحشائ    مشيرة إلى أن ابنتها الصغرى      

، فيما أختها التي كانت تبلغ من العمر عامين، تخرجت من           ن تتزوج قبل أن يطلق سراح والدها      رفضت أ 
... هايوم ميالد جديد ألسـرت    وتعتبر زوجة أبو علي أن يوم إطالق سراح زوجها هو           . الجامعة وتزوجت 

عـضو فـي المجلـس    هـو   أبو علـي     وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن         .عاد رب األسرة  بعد أن   
وتعهد أمس  . لتشريعي رشح على الئحة حركة فتح ممثالً عن األسرى في االنتخابات التشريعية األخيرة            ا

في كلمة له في حفل االستقبال في رام اهللا السير وراء الرئيس محمود عباس الذي يقدر لـه المحـررون        
طريق للتحـرر أمـام     يين على تغيير معايير إطالق سراح األسرى، ما يفتح ال         سرائيلإنجازه في حمل اإل   

  .آالف آخرين
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  يةسرائيل اإلقضبانالفرحتي فرحتان وابنتي ترى الحياة بدون : زيتاويخولة ال .٣٦

 ١٩٨ الفلسطينيين الـ األسرىتشعر خولة الزيتاوي إحدى : علي الصالح: كفاح زبون لندن: رام اهللا
كل األسرى المحررين فرحتين، األولى ألنه  تعيش بخالف بأنها، أمس عنهم "إسرائيل" أفرجتالذين 

أطلق سراحها، والثانية ألن ابنتها تحررت من عقدة أبواب الزنازين المغلقة التي لم تكن تفتح أبدا لبكائها 
لم تستطع قط التأقلم "ن ابنتها أ هي تشير في هذا الصدد إلىو .وترى الحياة بدون قضبان وسجانين.. المر
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 تعود مرة أن المشفى لتلقي العالج قبل إلىمكنة الضيقة، مما استدعى نقلها مع الظروف الصعبة، واأل
  ." السجنإلى أخرى

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   بالتضامن مع صيادي غزةمجدداً المتضامنون يكسرون الحصار .٣٧
نجح المتضامنون األجانب في تسجيل خرق ثانٍ للحصار البحري المضروب على           :  قيس صفدي  -غزة  

 أميـال   ١٠إلـى عمـق      ندما رافقوا الصيادين الفلسطينيين في رحلتهم قبالة شواطئ مدينة غزة         غزة، ع 
الصيادون الفلسطينيون النفس بأن تدشّـن مغـامرة         نَمي و .بحرية، وذلك للمرة األولى منذ سنوات طويلة      

 .ة ال يجيدون سواها   المتضامنين خطاً بحرياً دائماً بين غزة والعالم يتيح لهم السفر بحرية، وممارسة مهن            
شارك المتضامنون أهالي األسرى آالمهم وأحزانهم في االعتصام األسبوعي في مقـر            ومن جهة أخرى    

قالت متضامنة بريطانية إنهـا خاضـت       في هذا السياق    و .اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة      
 اختطفت على يد    ها أن ، وحمدت اهللا  تجربة االعتقال قبل بضعة أعوام على يد حركة طالبان في أفغانستان          

التوحد في الشرق األوسط لمحاربـة      "ي، داعية إلى    سرائيلختطف على يد جيش االحتالل اإل     تطالبان، ولم   
  ."يةسرائيلالهمجية اإل

 ٢٦/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
  غزة  في المعلمينإضراب حل أزمة مبادرة ل .٣٨

تتجه نحو الحل، بعد اإلضـراب الـذي        أزمة المعلمين في قطاع غزة      أن  : ٢٦/٨/٢٠٠٨ السفير   نشرت
 في المئة من موظفي جهاز التعليم في القطاع إثر موجة التعيينات الجديدة التي أقرتهـا                ٨٠أعلنه حوالى   

 الحكومة المقالة، والتي رأى البعض فيها محاولة لتكريس نفوذ حماس في الجهاز التعليمي فـي قطـاع                
م الماضية على اسـتدعاء مدرسـين يـشاركون فـي تنظـيم          الحكومة المقالة في األيا    فيما أقدمت . غزة

وعلم أمس، أن حركة الجهاد والجبهة الشعبية صاغتا مبادرة تقوم على نقاط عديدة،             . اإلضراب واعتقالهم 
أولها تعليق اإلضراب، وثانيها إعادة مقر االتحاد العام للمعلمين لالتحاد الشرعي واإلفراج عن المعتقلين              

الحكومـة  ، وتشكيل لجنة وطنية للبحث في التعيينات األخيرة التي أقـدمت عليهـا              على خلفية اإلضراب  
وهناك انطباعات أولية بأن هذه المبادرة، بشكل أو بآخر، قد تتقدم إلى حيز التنفيذ علـى خلفيـة                  . المقالة

  .الرغبة في بدء العام الدراسي وتجنيب الفلسطينيين أزمة كبيرة أخرى
مصادر فلسطينية ذكرت أن     إلى أن    :غزة من   ٢٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي    مراسل    أشرف الهور  وأشار

وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المقالة استبدلت أمس االثنين المعلمين المـضربين عـن العمـل                
  .بآخرين جدد، في خطوة تهدف إلى كسر اإلضراب الذي دخل يومه الثاني

  
  ناكفات فتح وحماسدعو لتحييد التعليم عن ممؤسسة الضمير ت .٣٩

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في قطاع غزة حكومتي غزة ورام اهللا بتحييد              : رائد الفي  -غزة  
وأعربت عن بالغ قلقها جراء اآلثار السلبية الناتجة عن االنقسام السياسي وما            . قطاع التعليم من المناكفات   

وشددت على أن هذه المناكفات انعكست      . لعامةيصاحبها من مناكفات سياسية تؤثر على قطاع الخدمات ا        
بشكل مباشر على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، والسيما في قطاع التعليم جـراء اإلرباكـات                

  .المتتالية الناتجة عن بعض القرارات اإلدارية واإلجراءات النقابية المضادة
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 الضفة الغربيةمناطق مختلفة من نيين في  فلسطي٩االحتالل يعتقل  .٤٠
اعتقلت قوات االحتالل تسعة فلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وشنت عمليات اقتحام 

 .للعديد من منازل المواطنينومداهمة 
  ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  فلسطينيين ٤االحتالل ينهي عدوانا واسعا على بلدة بيتونيا باعتقال  .٤١

اعتقلت قوات االحتالل اليوم، أربعة مواطنين على األقل خالل عدوان واسع شنته على : رامي دعيبس
 ١٥وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن  .بلدة بيتونيا غرب محافظة رام اهللا والبيرة بالضفة الغربية

ات تفتيش ية ترافقها مجموعة من القوات الخاصة المتخفية بلباس مدني نفذت عمليإسرائيلآلية وناقلة جند 
  .عتقالعملية اال خاللها تبلدة، تمالومداهمة واسعة في 

 ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 

 وثيقة األسرى هي السبيل الوحيد لحل األزمة الفلسطينية: سلطان العجلوني .٤٢
في حفل تكريمي لألسرى المحررين أقامته النقابات المهنية في عمان بمشاركة المحامية فدوى : رام اهللا

سير المحرر سلطان العجلوني التحية إلى األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون البرغوثي، وجه األ
ان من واجب الفلسطينيين اآلن االلتفاف حول وثيقة األسرى التي "واضاف العجلوني في كلمته . االحتالل

وحيد صاغتها قيادات للشعب الفلسطيني في سجون االحتالل، والتنفيذ الدقيق لبنودها حيث أنها السبيل ال
  ".إلنهاء حالة االنقسام وتوحيد صفوف الفلسطينيين في مواجهة االحتالل

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
   
  حملة شعبية عالمية من األردن لنصرة القدس .٤٣

" الحملة الشعبية العالمية لنصرة القدس"أطلقت أربع عشرة نقابة مهنية أردنية :  وكاالت-عواصم 
دوا فيها بأن يبقوا حملة لواء الحفاظ على عروبة وإسالمية القدس وان ال وباشروا التوقيع على وثيقة تعه

يفرطوا بذرة من ترابها، وأكدوا أنه ال استقرار من دون القدس رافضين اإلجراءات التي يقوم بها 
.  إلحراق المسجد األقصى٣٩وتم إعالن انطالقة الحملة خالل مهرجان بمناسبة الذكرى . االحتالل

 على الوثيقة عن مخاوفهم على مصير المسجد األقصى بعد أعمال الحفر والبناء التي نووأعرب الموقع
 في كلمة ٤٨ونبه رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام . يقوم بها االحتالل

ؤامرة مسجلة إلى أن األقصى يعاني اعتداءات يومية ويهدم تدريجيا بمعول االحتالل، وان القدس تعاني م
وأكد زهير أبو فارس رئيس مجلس النقباء أن االحتالل يعتمد على نصوص . تهويد األرض واإلنسان

  . توراتية مزعومة ويغلف مخططات التوسع العدوانية واإلجرامية بطابع ديني
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  فلسطينيةانعكاسات التقارب األردني الحمساوي على الساحتين األردنية وال: تقرير .٤٤

" حمـاس "الخطوات الودية المتقابلة بين الحكومة األردنية وكل مـن حركـة             : شاكر الجوهري  -عمان  
والحركة اإلسالمية األردنية تقود باتجاه عالقات سلبية، أو أكثر سلبية بين الحكومة األردنيـة وأحـزاب                

سلمين، وحزبها جبهـة العمـل      المعارضة القومية واليسارية، كما بين هذه األحزاب وجماعة اإلخوان الم         
  .اإلسالمي

كذلك، فإن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع باتجاه تعميق أزمة الثقة بين فصائل المعارضة الفلـسطينية،                 
  .من جهة أخرى" حماس"القومية واليسارية من جهة، وحركة 
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الـساحة  بعض المؤشرات على ذلك بدأت تطل برأسها في الساحة األردنية، وقـد تفعـل قريبـا فـي                   
  .الفلسطينية

من بين هذه المؤشرات في األردن همهمات تدور في أوساط األحزاب السياسية، واللقاءات الثنائية التـي                
تجمع قادتها، بما في ذلك تلميحات تطلق بحضور قادة في الحركة اإلسالمية من طراز التساؤل عمـا إذا                  

المرة، بعد أن سبق لهذه األحزاب أن شـهدت         كان التاريخ يعتزم أن يعيد نفسه على شكل ملهاة في هذه            
المأساة، وذلك في إشارة إلى تجربة تحالف الحركة اإلسالمية مع الحكم في األربعينيات والخمسينيات، بل               

  .وكذلك في السبعينيات من القرن الماضي، بمواجهة الحركة الوطنية األردنية، والثورة الفلسطينية معا
كت في التصدي بالقوة لألحزاب الوطنية األردنية طوال تلك العقود، بمـا            فجماعة اإلخوان المسلمين شار   

وهـي  .. في ذلك التصدي بالعصي والهراوات والجنازير للمظاهرات السلمية التي كانـت تخـرج بهـا              
، ليخرج من هذه القاعدة بالـذات       "فتح"تجاهلت تجربة قاعدة الشيوخ التي جمعتها في إطار قواعد حركة           

ن الدكتور اسحاق الفرحان، أول أمين عام لحزب جبهة العمل اإلسالمي، فيمـا بعـد،               رمز إسالمي بوز  
  .١٩٧٠وزيرا في حكومة وصفي التل التي شكلت في إطار تضعيفات سبتمبر 

العالقة بين الحكومات األردنية والحركة اإلسالمية بدأت تشهد أول خالفات غير استراتيجية فقط عقـب               
  :تطورين هامين

، بعد أن كانـت     "الجهاد في أفغانستان  "الب الواليات المتحدة وحلفائها في النظام العربي على         انق: األول• 
أمريكا من أهل الكتاب، وكانت الحكومة األردنية من بـين الحكومـات العربيـة التـي تـسهل توجـه                

ألردنية والـ  إلى هناك، وبدء عودتهم إلى بلدانهم، مما أدى إلى مواجهة حتمية بين الحكومة ا             " المجاهدين"
  ..الذين سبق أن سهلت ذهابهم إلى أفغانستان" المجاهدين"

، بمشاركة األردن، وما تاله مـن بـدء مفاوضـات           ١٩٩١عقد مؤتمر مدريد في نهاية أكتوبر       : الثاني• 
بعد أن انقلبت هي على حلفائها      " الواليات المتحدة "، الحليف االستراتيجي للعدو الجديد      إسرائيلالسالم مع   

  .. ! أفغانستانفي
لكن هذين العاملين لم يحوال دون تمكن الحركة اإلسالمية من القفز من فوق الخالفين المفتـرض أنهمـا                  

  ..استراتيجيان، وتواصل تحالفها، ولو من جانب واحد مع الحكومة
أكثر ما تجلى ذلك في الموقف الذي اتخذته إلى جانب الحكومة بمواجهة المظاهرات المعارضـة لقـرار                 

  .١٩٩٦كومة عبد الكريم الكباريتي رفع أسعار الخبز سنة ح
كما تجلى ذلك في رفض الحركة اإلسالمية التي استفادت من أكثر من أربعة عقـود، كانـت الوحيـدة                   
المسموح لها خاللها بحرية وعلنية العمل الحزبي، التحالف والتنـسيق االنتخـابي مـع بقيـة أحـزاب                  

  .. العليا التي جمعت الجماعة وحزبها بكل هذه األحزابالمعارضة، رغم إطار لجنة التنسيق
  :التجربة الجديدة لإلسالميين تكشف هنا ثالثة أمور هامة

الشعب الديمقراطي، البعث التقدمي، العربي األردنـي،       (صوابية قرار أربعة أحزاب معارضة      : األول• 
، فـي   ٢٠٠٧نية األخيرة في نوفمبر     تشكيل التيار الديمقراطي على أبواب االنتخابات البرلما      ) والشيوعي

محاولة إلبراز بديل وطني للحركة اإلسالمية، يعمل على االستفادة من الخالف الـذي بـدا فـي حينـه                   
مستعصيا بينها وبين الحكومة، في محاولة الختراق الفيتو الحكومي، والدخول إلـى عـضوية مجلـس                

  .هالنواب، ما دامت الحكومة في حاجة إلى ديكور معارض داخل
رفض الحكومة مقابلة التيار الديمقراطي في منتصف الطريق، ورعايتها لتجربة بديلة تمثلت في             : الثاني• 

تشكيل التيار الوطني بقيادة عبد الهادي المجالي، رجل الطموحات الكبيرة الذي نجح بعد جهد في استعادة                
  .ثقة الحكم

 مع حزب الوحدة الشعبية، الذي رفض االنضمام        رفض الحركة اإلسالمية التحالف انتخابيا، حتى     :الثالث• 
  .للتيار الديمقراطي، وتحالف معها في االنتخابات النقابية
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  :سبب موقف الحركة اإلسالمية يمكن حوصلته في أمرين أساسين
أولهما عدم إمكانية دمج مشروعها المتعلق بالعمل على إقامة دولة إسالمية، مـع مـشروع أحـزاب                 • 

  .لى إعادة الديمقراطية إلى األردن، ليقرر الشعب أي حكومة يريدالمعارضة الهادف إ
وثانيهما متصل باألول، حيث إنه يفرض على تفكير الحركة اإلسالمية العمل والسعي من أجل اإلبقـاء                • 

على أحزاب المعارضة في إطار ديكوري، حتى ال يقال إنها تواصل العمـل مـع الحكـم ضـد قـوى                     
واء بأسماء هذه األحزاب، حين تفرض الحكومة المواجهـة علـى الحركـة             المعارضة، ومحاولة االستق  

  .اإلسالمية
األمر لم، وقد ال يختلف في عهد الدكتور همام سعيد المراقب العام الجديد لجماعة اإلخـوان المـسلمين                  

  :الذي بدأ عهده بمرونة غير عادية مع الحكومة في سياقين
  ).الحكومة(السعي الستعادة التحالف معها -١
  .السعي لتثبيت قيادته للجماعة بعد أن راهنت الحكومة طويال على منافسيه في تياري الحمائم والوسط-٢

كان أول ما لفت النظر فور فوز سعيد، قطب التيار الصقوري األول بالمركز األول في قيادة الجماعـة                  
  .الذي يتزعمههو حجب نفسه حتى عن رجال اإلعالم الذين روجوا لمواقف ورؤى تيار الصقور 

  ؟.. هل هي القطيعة إذا بين الحركة اإلسالمية وأحزاب المعارضة
  :لم تصل األمور بعد إلى هذا الحد، وذلك لجملة أسباب

  .عدم ترسخ التحالف المستعاد بين الحكومة والحركة اإلسالمية:األول• 
ي ال يزال هنـاك مجـال،       عدم قدرة أحزاب المعارضة على العمل بعيدا عن أكبر األحزاب، الذ          :الثاني• 

ولو لحد أدنى من التنسيق معه، ما دامت الحكومة وهي تنوي استعادة تحالفها مع الحركة اإلسالمية، لن                 
  .تمنحها ذات حرية العمل التي حصلت عليها في العقود السابقة

مراهنة المراهنة على شخص زكي بني أرشيد، األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي، وهي              :الثالث• 
  :تتحدد مدياتها في

  .أن معارضته للحكومة تبدو استراتيجية وليست تكتيكية-١
أن المعارضة االستراتيجية تقوده حتما إلى العمل على تعظيم معسكر المعارضة في كليته، كما تجلى               -٢

اغية، ذلك من خالل دعوته إلى التحالف انتخابيا مع أحزاب المعارضة، دون أن تجد هذه الدعوة آذانا ص                
  .ال في صفوف تياري الحمائم والوسط، وال حتى داخل تياري الصقور والرابع

أن بني أرشيد ليس الوحيد الذي يصنع القرار داخل الحزب، فضال عن ضآلة تأثيره داخل الجماعـة،                 -٣
  .التي تمثل المرجعية العليا للحزب

فـإذا  .. ! ده على رأس الحزب   واألهم من كل ما سبق هو إجماع كل التيارات على التخلص من وجو            -٤
.. كان تيارا الحمائم والوسط يريدان التخلص منه فورا، فإن المراقب العام ال يمانع في حدوث ذلك الحقا                

  .في نهاية واليته مثال بعد سنة، ال يتم تجديدها لوالية ثانية يسمح بها النظام الداخلي
يشكل عبئا ثقيال علـى معارضـة الحركـة         يصنع و " حماس"أن استعادة العالقة بين األردن وحركة       -٥

  .اإلسالمية في كليتها
أما الحكومة فإنها تفضل التحالف مع الحركة اإلسالمية، على إفساح المجال ألحزاب المعارضة لتعمـل               

  :بحرية، في ضوء العوامل التالية
ة وقابليـة علـى     التجربة السابقة والطويلة من التحالف مع الحركة اإلسالمية التي أظهرت قدر          : األول• 

  .. !خدمة النظام، وضرب خصومه، واالنضغاط إلى الحد الذي يقرره عند اللزوم
أن أحزاب المعارضة الرئيسية هي امتداد لذات األحزاب التي خاضت صراعات مريـرة مـع                :الثاني• 

  ).حزب البعث بجناحيه، الشيوعي، حركة القوميين العرب(النظام 
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 والمرجعية التي تربط عددا من أحزاب المعارضة بفـصائل فلـسطينية، أو             العالقات التاريخية  :الثالث• 
فحزب الشعب الديمقراطي األردني هو بمثابة تنظـيم الجبهـة          .. بأحزاب عربية حليفة لفصائل فلسطينية    

الديمقراطية في األردن، وحزب الوحدة الشعبية هو بمثابة تنظيم الجبهـة الـشعبية، والحـزب العربـي                 
  .إلخ".. فتح"ثابة امتداد لحركة األردني هو بم

عدم بلوغ الثقة الحكومية مداها في أحزاب من طراز حزب اليسار، رغم انسالخ مكوناته عـن                 :الرابع• 
  .األحزاب التي جاء منها أعضاؤه، وتودده للحكومات المتعاقبة

اإلسالمية مهمتـه   وهذا هو األهم، أن التحالف الذي تعمل الحكومة على استعادته مع الحركة              :الخامس• 
الدفاع عن األردن في مواجهة األخطار المستقبلية، التي قد تشكلها استراتيجة أمريكية جديدة، تهدف إلى               

وهي مخاوف ال تفسح مجاال للتفكير في الثقة بنوايا أحزاب لهـا مثـل              . إقامة دولة فلسطينية في األردن    
جهة النظر األردنية الرسمية من يمكنه أن يفكـر         التاريخ والمرجعيات المشار إليها، طالما أن هناك من و        

، وسـلطة   "فـتح "في التساوق مع االستراتيجية األمريكية المقبلة، في حال إقرارها، وفي المقدمة حركة             
  ..!محمود عباس

وجماعة اإلخوان المسلمين هما اللتان يمكن لهما تشكيل خط دفاع عن           " حماس"في هذه الحالة، فقط حركة      
ي، ما دامتا ترفضان االعتراف بقرار فك االرتباط، وتطالبان بعودة الضفة الغربية إلى مـا               الكيان األردن 

  .١٩٦٧ يونيو ٤كانت عليه قبل 
  .. !فالدور األردني قد يفرض نفسه عند الضرورة في الضفة، في مواجهة احتماالت الوطن البديل

ل رئيس المكتب السياسي لحركـة      مدخل تطمين األردن، يمكن قراءة دعوة خالد مشع       .. من هذا المدخل  
رمزي تيار الوسط في جماعة اإلخوان المسلمين في األردن،         (لسالم الفالحات، ورحيل الغرايبة     " حماس"

  .، لحضور حفل زفاف ابنته مؤخرا في دمشق)اللذين لم يكتما سابقا خالفهما مع حماس
  !؟..هل بات خلط األوراق مطلوبا إلى هذا الحد

واألردن إلى تعميـق    " حماس"لك، فإنه متوقع أن تدفع العالقات المستعادة بين حركة          حين يكون األمر كذ   
القومية واليسارية من جهة، وحركة المقاومة اإلسـالمية        .. أزمة الثقة بين فصائل المعارضة الفلسطينية     

  .من الجهة األخرى
  :وهي أزمة قائمة أصال في ضوء

ـ    -١ دعم سياسي  .. عم مماثل من حركة المقاومة اإلسالمية     دون تلقي د  " حماس"دعم بعض هذه الفصائل ل
  .مقابل ال شيء

مع هذه الفصائل في القرارات المفصلية التـي تتعلـق بالقـضايا المـصيرية،              " حماس"عدم تشاور   -٢
، أو  إسرائيلسواء تعلق األمر بحوارات الوحدة الوطنية، أو بالمفاوضات غير المباشرة مع            .. والمفصلية

  .إلخ.. لية الفلسطينية، أو بالحوار مع الجديد مع األردنبالنزاعات الداخ
  ..!، واتخاذها قرارات مفصلية، مفترضة أن يلحق بها بقية الركب"حماس"تصرف -٣
تقنين حتى االتصاالت مع بقية الفصائل، والتعامل معها بمـا يـسمه بعـض قـادة هـذه الفـصائل                    -٤
  "..!العجرفة"بـ

  !؟..ضت حد التناقض في مقبل األيامفكيف إذا تباينت التحالفات، وتعار
٢٦/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية   

  
  و حزب اهللا" إسرائيل"وزير الخارجية الفرنسي يقلل من جدية تهديدات  .٤٥

قلل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي زار بيروت :  جودت صبرا، وكاالت-عواصم 
ولكنه حذر في الوقت نفسه من . اهللا اللبنانيوحزب " إسرائيل"ودمشق من جدية التهديدات المتبادلة بين 
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لن يبقى محدودا وسيتعدى "ان الوضع في المنطقة ما زال خطيرا وان النزاع اذا وقع بين الطرفين 
  "" . إسرائيل"الحدود بين لبنان و

 ٢٦/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  اجهتها  على لبنان ستكون الدولة برمتها في مو" إسرائيل"إذا اعتدت : جنبالط .٤٦

 على لبنان، أخرىمرة " إسرائيل"ما اعتدت  "إذا رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط أنه أعلن
". فستكون الدولة برمتها في مواجهتها، وكما لم يخضع الشعب اللبناني مسبقا للعدوان فإنه لن يخضع اآلن

حية لمن يحاول فك الحصار الظالم عن ال بد من توجيه الت: "وعلى المستوى الفلسطيني، قال جنبالط
قطاع غزة، وال بد هنا من الدعوة للمشاركة العربية الشعبية الكثيفة في هذا السعي بهدف رفع الحصار 

 بفعل السياسات الكيدية واالنتقامية األمرينبكل الوسائل المتاحة، الن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني 
  " .في الماضي من ظلم وقهر على كل المستوياتية وهو الذي لطالما عانى سرائيلاإل

  ٢٦/٨/٢٠٠٨السفير  
  
  وينفي معلومات عن فتح معبر رفح في رمضان إغالق مؤسسة األقصى دينصبيح ي .٤٧

أدان محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين  :محمود جمعة -القاهرة 
ت االحتالل مؤسسة األقصى التابعة للحركة اإلسالمية داخل واألراضي العربية المحتلة إغالق سلطا

الخط األخضر، لكنه استبعد عقد قمة عربية في الوقت الحالي لمواجهة مخططات كشفتها المؤسسة 
عمل بربري وعدواني، "ووصف محمد صبيح ما قامت به تل أبيب بأنه . تستهدف تدمير المسجد األقصى

وفيما يتعلق بحديث ". إسرائيل"اركون في زيف كبير اسمه ديمقراطية  ومناصريها يش"إسرائيل"يؤكد أن 
 عن عقد ١٩٤٨الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ال علم لي بوجود طلب من أي دولة بعقد قمة اآلن، والمهم ليس عقد قمة "قمة عربية طارئة، قال صبيح 
 ". ت تنضم إلى سابقاتها، ولكن أن ندرك ماذا علينا وماذا يمكننا فعله لنصرة األقصىوإصدار قرارا

من جهة أخرى، نفى صبيح وجود معلومات عن قرار مصري بفتح معبر رفح قبل شهر رمضان، وقال 
ليس لدي معلومات بهذا األمر، لكن علينا أن نتذكر أن المعبر ليس قضية مصرية فقط، وإنما مسؤولية "

 ". والسلطة وأوروبا والواليات المتحدة"إسرائيل"ة األطراف الموقعة على بروتوكول تشغيله وهي كاف
 ٢٦/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  القرضاوي يناشد مصر لفتح معبر رفح قبل رمضان   .٤٨

 ،رئيس االتحاد العالمي للعلماء المسلمين،ناشد الدكتور يوسف القرضاوي :إيمان عبد المنعم - القاهرة
 اتحاد األطباء العرب بالتعاون مع معهد الفكر العربي تحت عنوان ، مساء الجمعة،وة نظمهاخالل ند

 السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي قبل شهر رمضان المبارك حتى ،"رمضان وإحياء األمة"
  .تتمكن الجهات اإلغاثية والمساعدات اإلنسانية من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر

  ٢٣/٨/٢٠٠٨ن إسالم أون الي
  
  حوار القاهرة ال يرتبط بأي متغيرات دولية أو إقليمية: مصدر مصري .٤٩

نفى مصدر مصري مطلع وجود أي فيتو على حوار القاهرة الثنائي مع  : سوسن أبو حسين-القاهرة 
الفصائل الفلسطينية، الذي بدأ في القاهرة أمس، كما نفى وجود فيتو من أي نوع على الحوار الفلسطيني 

الفلسطيني، واستبعد المصدر في تصريحات خاصة، ارتباط الحوار بأية متغيرات دولية أو إقليمية،  -
أن األجواء الفلسطينية مواتية اآلن أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى وفاق، وإنهاء حالة "مؤكداً 
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دأ رئيسي هو إنهاء أن الحوار الذي تجريه مصر حاليا مع الفصائل يستند لمب"، وأفاد المصدر بـ"االنقسام
وكشف عن استمرار الحوار على مدار الشهر الجاري، بواقع ". حالة االنقسام المضرة بالقضية الفلسطينية

 . فصيال١٣فصيلين كل أسبوع ليشمل الـ
 ٢٦/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 اإلفراج عن األسرى خطوة في االتجاه الصحيح: أبو الغيط .٥٠

 عن نحو مائتي أسير باإلفراجالغيط وزير الخارجية، أمس،  رحب السيد أحمد أبو: محمود النوبي
وأكد .  خطوة في االتجاه الصحيح طال انتظارهااإلسرائيلي اإلجراءالغيط هذا  واعتبر أبو. فلسطيني

حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تأييد مصر الكامل لقضية األسرى الفلسطينيين 
 عن المزيد من المعتقلين الفلسطينيين وبصفة خاصة اإلفراجد باتجاه سرعة ومواصلتها بذل جميع الجهو

 جميعا إلي إعادتهم، وصوال إلى اإلسرائيليةاألطفال والنساء والمرضى الذين يقبعون داخل السجون 
 ملف األسرى يعد أولوية بالنسبة لمصر في أنالغيط  وأشار زكي إلى تأكيد أبو. ديارهم وأحضان أسرهم

 والعمل على تهيئة المناخ للتحرك اإلنسانية جميع مظاهر المعاناة الفلسطينية إلنهاءعيها المستمر  سإطار
  .االيجابي على المسار السلمي

  ٢٦/٨/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
 ستساعد حركتي فتح وحماس من أجل تحفيزهما على الجلوس معاًمصر : مصدر مصري .٥١

عقد حوارات ثنائية "موثوق به، إن القاهرة تسعى إلى قال مصدر مصري :  جيهان الحسيني-القاهرة 
جادة مع جميع الفصائل الفلسطينية، كل على حدة أوالً، قبل عقد حوار وطني فلسطيني يعيد بناء الوحدة 

وشدد المصدر ". تحت سقف المشروع الوطني الموحد والتضامن العربي وقرارات الشرعية الدولية
ر فاعل، وستساعد حركتي فتح وحماس بكل ما تملكه من أجل تقوم بدو"المصري على أن بالده 

  ". تحفيزهما على الجلوس معاً، ألن في ذلك مصلحة وطنية عليا
 أسيراً فلسطينياً يدعم موقف الرئيس محمود عباس ويصب في ١٩٩ورأى أن إفراج إسرائيل عن 

"  صعيد صفقة األسرىخصوصاً أن حماس لم تتمكن حتى اآلن من تحقيق إنجاز يذكر على"مصلحته، 
التي تتوسط فيها مصر من أجل اإلفراج عن معتقلين مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في 

وسنسعى . الحوار وجلوس فتح وحماس معاً فيه مصلحة للجانبين"واعتبر المصدر أن . غزة غلعاد شاليت
عقد الحوار الفلسطيني الشامل عقب عيد إلى جمع كل منهما في لقاء ثنائي في ختام المحادثات وتفعيل 

قبلتها، وتلقينا أجوبة "وقال إن الحركة . وأكد أن مصر وجهت دعوة إلى حماس لحضور الحوار". الفطر
  ".منها على أسئلتنا، وقالت إنها ستشارك في الحوار الذي سيعقد في القاهرة قريباً

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
 في أم الفحماألقصى تندد بإغالق مؤسسة بي األمانة العامة للمؤتمر القومي العر .٥٢

أدانت األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي إغالق مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات، وحذر في الوقت 
في بيان صدر في الرباط،  و.نفسه من المخاطر التي تهدد عروبة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

عربي إلى عقد اجتماع عاجل من أجل وضع مخطط شامل لمواجهة اإلثنين، دعا المؤتمر القومي ال
وناشد المؤتمر جماهير األمتين العربية واإلسالمية، وأطيافها ومكوناتها . األخطار التي تتهدد مدينة القدس

السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، وضع قضية القدس ضمن أولى األولويات واتخاذ المبادرات 
 .ليات الضرورية لحماية القدس من خطر التهويد واإلبادةوتنظيم الفعا

 ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 السعودية تدعو الفلسطينيين إلنجاح الجهود التي تبذلها مصر لبدء الحوار بين الفصائل .٥٣

ثمن مجلس الوزراء السعودي نتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز  :الطائف
محمود عباس، الثالثاء الماضي، الذي أكد ضرورة التخفيف من معاناة الشعب بالرئيس الفلسطيني 

وأوضح الدكتور سعود بن . الفلسطيني والعمل بجدية نحو الوصول إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل
سعيد المتحمي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة واإلعالم 

المجلس دعا األخوة الفلسطينيين إلى تغليب مصلحة "الة األنباء السعودية عقب الجلسة أن بالنيابة، لوك
الوطن والشعب الفلسطيني على كل ما عداها وأن يعمل الجميع على إنجاح الجهود التي تبذلها مصر لبدء 

 ".الحوار بين الفصائل الفلسطينية
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  مؤتمر في دمشق لنصرة القدس .٥٤

دعت سوريا الفعاليات االقتصادية والفكرية السياسية واالجتماعية والثقافية لحضور : رام اهللا، وكاالت
وقال بيان رسمي إن بثينة . مؤتمر مؤسسة القدس الدولية الذي سيعقد اليوم في المكتبة الوطنية في دمشق
جلس أمناء مؤسسة القدس شعبان المستشار السياسي واإلعالمي للرئيس السوري بشار األسد رئيسة م

الدولية دعت الجتماع أمناء المؤسسة بحضور العشرات من الفعاليات االقتصادية والفكرية والسياسية 
والثقافية واالجتماعية بغية مساندة المؤسسة التي تعمل للدفاع عن القدس والسيما أنها ستكون عاصمة 

  . ٢٠٠٩للثقافة العربية عام 
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 "إسرائيل"جمعيتان تنتقدان تصاعد التطبيع مع : المغرب .٥٥

أكدت كل من مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، والجمعية المغربية لمساندة : الرباط
. الكفاح الفلسطيني ارتفاع وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل تزايد هجماته على الفلسطينيين

أنهما إذ تدينان بشدة الجرائم الصهيونية "عن الهيئتين المغربيتين المذكورتين، وأوضح بيان صادر 
المتواصلة ضد أبناء ومقدسات ومؤسسات فلسطين، وعلى الخصوص الهجوم على مؤسسة األقصى، 
فإنهما تطالبان باجتماع عاجل للجنة القدس من أجل وضع مخطط لحماية القدس وتحريرها ودعم 

  ". مالمقدسيين ومؤسساته
  ٢٦/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  القربي ينفي ازدواجية التمثيل الفلسطيني في اليمن .٥٦

ازدواجية "أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمنية، أنه ال يوجد ما يسمي الدكتور أكد : أ.ش. أ-صنعاء 
 تتعامل معها  أن السفارة هي الجهة الرسمية الفلسطينية التيإلى، مشيرا "التمثيل الفلسطيني في اليمن

  . صنعاء
  ٢٦/٨/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  ملتقى حق العودة في دمشق تأكيد للطابع العالمي لفلسطين  .٥٧

 هيئة عربية ٤٢التي تضم ممثلين عن (قررت اللجنة التحضيرية للملتقى العربي والدولي لحق العودة 
 تشرين ١٥ و١٤ دمشق، يومي  في المعهد العربي للدراسات العمالية فياألول، في اجتماعها )ودولية
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 يشارك فيه اآلالف أنالثاني من العام الحالي موعدا النعقاد الملتقى في العاصمة السورية، والذي ينتظر 
  . ومن العالموإسالميةمن دول عربية 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨السفير     
  
  لحالة مرضية واحدة بالعبور من غزة إلى مصر لتلقي العالجمصر تسمح  .٥٨

 لحالة مرضية واحدة بالعبور من غزة إلى مصر لتلقي العالج في أحد ، أمس،مصريةسمحت السلطات ال
المستشفيات المصرية ومن المقرر أن يبدأ اليوم وبصورة استثنائية تشغيل معبر رفح والسماح بعودة 

  .العالقين في الجانبين المصري والفلسطيني إلى بالدهم
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  في مؤتمر أورومتوسطي" إسرائيل"ري يمنع مشاركة مجلس طبي جزائ .٥٩

أعلن رئيس المجلس الجزائري ألخالقيات مهنة الطب، الدكتور محمد بقاط بركاني، الرئيس : آي.بي.يو
 دولة لحضور ٣٠الحالي للندوة األورومتوسطية لهيئة أطباء الضفتين، انه وجه دعوات رسمية لـ 

" إسرائيل"تشرين األول المقبل، باستثناء /  أكتوبر٣ و٢اليا يومي أعمال المؤتمر المقرر انعقاده في إيط
" الخبر"وأوضح بقاط في تصريح نقلته صحيفة . التي يشكل حضورها حساسية لبعض الدول العربية

باعتبار أننا نعتقد أنه لم يحن الوقت بعد "لحضور المؤتمر " إسرائيل"الجزائرية أنه عارض دعوة 
أنا "وقال ". ، في ضوء وجود إشكال سياسي حقيقي، وحساسية من تواجدها"يلياإلسرائ"لحضور الطرف 

دولة فلسطين ستكون حاضرة بشكل "، وأضاف ان "لست رجل سياسة، ولكن فضلنا تفادي أي اضطرابات
  ".رسمي ومستقل عن أية تبعية

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  قّد التفاق سالم وأمامنا عمل كثيرالوقت مع:  واألراضي الفلسطينية"إسرائيل"رايس في  .٦٠

 أمس  بدأت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايسأن: تل أبيب من ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة ذكرت 
 واألراضي الفلسطينية، بتقليل التوقعات بفرص التوصل قريباً إلى اتفاق سالم بين سرائيلزيارة إل

وقالت للصحافيين  .جاز اتفاق قبل نهاية العامالطرفين، لكنها شددت على أن هدف واشنطن ما زال إن
 إن الفرصة ضئيلة في التوصل إلى اتفاق ما في صورة مكتوبة في وقت :وهي في طريقها إلى تل ابيب

من المهم "لكنها أضافت أن  .مناسب للعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة التي تبدأ الشهر المقبل
وأكدت أن  ." محاولة التوصل قبل األوان إلى مجموعة ما من النتائججداً مجرد مواصلة تحقيق تقدم بدل

أمامنا كثير من العمل . وهو التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام"واشنطن ما زال لديها الهدف نفسه 
   ."لكن األمور هنا دائماً معقدة... إلنجاز ذلك، ومن الواضح أنه وقت معقد

 مصادر أميركية في أن: تل أبيب نظير مجلين مراسلها من ع ٢٦/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت 
ان رايس تحمل معها اقتراحا النهاء مفاوضات أبو مازن وأولمرت باتفاق جزئي، ولكن كشفت تل أبيب 

 .يين والفلسطينيين أعربوا عن رفضهم لهذا االقتراحسرائيلجميع المسؤولين اإل
  
  موسكو ترحب باإلفراج عن األسرى .٦١

 أسـيراً  ١٩٨الخـاص بـاإلفراج عـن    " يةسـرائيل اإل"بت روسيا، أمس، بقرار الحكومة  رح :آي بي يو
بأن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية انـدري        " نوفوستي"وأفادت وكالة األنباء الروسية      .فلسطينياً

 يمثل خطوة أخرى، ولو كانت غير كبيرة، في اتجاه حـل المـشكالت            "نيستيرينكو اعتبر أن هذا القرار      
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والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعقد آفاق تـسوية النـزاع         " إسرائيل"الكثيرة التي تثقل كاهل العالقات بين       
  ". يسرائيلاإل"الفلسطيني  

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   وحدها لتتعامل مع إيران "إسرائيل "أوباما يحذر من ترك .٦٢

ي لالنتخابات الرئاسية االميركية باراك اوباما،      استبق المرشح الديموقراط  : جو معكرون - كولورادو -دنفر
خطابه المرتقب بعد غد الخميس في المؤتمر العام الذي افتتح اعماله في دنفر امس، بالدعوة الى ممارسة                 

 باالضطرار الى التعامل مع الوضع بنفسها، وذلك فـي          "إسرائيل"ضغوط أكبر على ايران قبل ان تشعر        
أكثر وحدة، رغم مؤشرات الخالف المـستمر مـع الـسيناتور هـيالري             وقت بدا الحزب الديموقراطي     

وسـئل  ،   كما لو ان ظهرها الى الحـائط       "إسرائيل"علينا ان نقوم بهذا قبل ان تشعر        : واضاف . كلينتون
 تشعر ان لديها الضوء االخضر كي تقدم على عمل عسكري ضد ايـران              "إسرائيل"اوباما عما اذا كانت     
 كاف من التقدم في المدى القريب من قبل الواليات المتحـدة وحلفائهـا الحتـواء                اذا لم يتم احراز قدر    

 الـضوء   "إسـرائيل "ال اريد ان اتكهن بشأن ما اذا كان لـدى           : الطموحات النووية االيرانية، فرد بقوله    
  .  من عدمه النها ستكون محض تكهناتاألخضر

  ٢٦/٨/٢٠٠٨السفير     
  
  يةسرائيلخمسة من كبار رؤساء منظمات االجرام اإل بتسليم "إسرائيل" تطالبميركا أ .٦٣

آي تسليم الواليات المتحدة ابرغيل احد كبار رؤساء  بي طالبت وكالة التحقيقات االميركية اف: تل ابيب
 مئير وثالثة من اعضاء هذه المنظمة، ويتهم ابرغيل بقتل تاجر هشقيقو "إسرائيل"منظمات الجريمة في 

، وقدمت الئحة اتهام ضد الخمسة في الواليات المتحدة بتاريخ ٢٠٠٣حدة عام مخدرات في الواليات المت
 الخمسة امس االول وفرض تعتيم على بعض تفاصيل هذه يةسرائيل اإل تموز، واعتقلت الشرطة٢٣

 يوماً طلباً مفصالً للتسليم وستقرر محكمة ٦٠ومن المقرر ان تقدم الواليات المتحدة خالل  .القضية
 اعقاب ذلك اذا ما كان يسمح بتسليم الخمسة للقضاء االميركية ويستطيع الخمسة وخالل ية فيإسرائيل

ولهذا من الممكن استمرار اجراءات التسليم . ثالثين يوماً تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة
  .عدة اشهر

  ٢٥/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
 
  ي في األلبسةسرائيلالمنتج اإلتطالب بخفض و" كويز"تقوم نتائج اتفاق  مصر .٦٤

تبدأ الحكومة المصرية في األيام القليلة المقبلة إعادة تقويم األوضاع في شأن            :  جابر القرموطي  -القاهرة  
 والواليات المتحدة، وسط مطالبات مصرية شبه رسمية        "إسرائيل"، بين مصر و   "كويز"ما تحقق في اتفاق     

 فـي   ٩ أو   ٨لبسة الجاهزة المصدرة إلى السوق األميركية، إلـى         ي في األ  سرائيلتقل نسبة المنتج اإل   "بأن  
قـد  و ." فـي المئـة    ٨، كما الحال مع األردن التي تصل النسبة فيها إلـى            ) في المئة حالياً   ١٠,٥(المئة  

 بليون دوالر، فيمـا لـم تحقـق         "كويز"تجاوزت قيمة ما يصدره األردن إلى الواليات المتحدة في إطار           
جاهزة إلى السوق األميركية، وفق االتفاق، الطفرة المنتظرة بالنسبة إلى المـصدرين            صادرات المالبس ال  

 سنوات لم تتجـاوز     ٣ بليون دوالر، لكن بعد أكثر من        ٣,٤المصريين، والتي كان متوقعاً لها أن تتخطى        
  . بليون دوالر٢,٣القيمة 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة 
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   شهور٧ر في  باليين دوال٣  تحقق إيرادات قيمتهاقناة السويس .٦٥
حققت إيرادات فـي    "أعلن رئيس قناة السويس الفريق أحمد علي فاضل أنها          :  جابر القرموطي  -القاهرة  

 بليون في الفتـرة     ٢,٥٤٣ بليون دوالر، في مقابل      ٣,١٢٨الشهور السبعة األولى من العام الحالي بلغت        
أشار بيـان للهيئـة إلـى       كما  . "مئة في ال  ٢٣ مليون دوالر وبنسبة     ٥٨٥ذاتها من العام الماضي، بزيادة      

  . في المئة٢٠ و١٥استمرار نمو اإليرادات شهرياً بنسب تتراوح بين 
 ٢٦/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
 قصة موت معلن .. إيهود أولمرت .٦٦

 ماجد عزام  
القرار جاء متأخرا بعـدما     . ي، إيهود أولمرت، االستقالة من منصبه     سرائيلأخيراً قرر رئيس الوزراء اإل    

إذ كانـت  . "قـصة مـوت معلـن   "ي مشابها تماماً لرائعة غابرييل غارسيا ماركيز سرائيل اإل بات المشهد 
االستقالة حتمية، وكانت الساحة السياسية واإلعالمية بانتظارها، وحده أولمرت ظل مكابراً أو معانداً، إال              

 .أنه اضطر للرضوخ في النهاية
استقالة ليس اآلن، وإنما بعد االنتخابات      : تغطرسلكن حتى عندما قرر القيام بذلك، أخرجه بشكل لئيم وم         

، )الجديد(وإذا لم يتمكن هذا الزعيم      . التمهيدية، وبعد تتويج زعيم جديد لحزب كديما أواسط سبتمبر القادم         
كما هو متوقع، من تشكيل حكومة أواخر أكتوبر، فإن ذلك يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة في غضون                 

لمرت سيظل رئيساً لحكومة هي عملياً حكومة تصريف أعمال لثالث أشهر علـى             تسعين يوماً، أي أن أو    
األقل، وربما حتى لمدة مضاعفة، أي إلى الربع األول من العام القادم، علما أنه كان يـستطيع أن يعلـق                    

ـ      . مهامه فوراً ويتفرغ للتحقيق أو لمواجهة االتهامات المثارة ضده         ة وهذه المسألة ناقشتها منذ أيام محكم
ورغم تحفظ المدعي العـام     . العدل العليا، بمعنى إجبار أولمرت على القيام بذلك طالما أنه ال يفعل طوعا            

ي للديمقراطية إن أولمرت قد ال يستطيع مواجهـة         سرائيلمناحيم مزوز، إال أنه قال خالل ندوة للمعهد اإل        
 .التحقيقات والقيام بمهام منصبه بكامل طاقته وقدراته

أو جثة سياسـية ال يعيرهـا أي        ) سريريا(ستقالة أولمرت حتمية؟ ولماذا اعتبر ميتا إكلينيكيا        لماذا كانت ا  
كان أدنى اهتمام؟ اإلجابة عن هذا السؤال ال تبدو سهلة كما هو ظاهر، ويحتاج األمر إلى إطاللة لـيس                   

إلقليمية خالل الشهور   ي الداخلي بتفاصيله الدقيقة، وإنما أيضاً على التطورات ا        سرائيلفقط على الواقع اإل   
 .الثالثين التي قضاها أولمرت في السلطة

، أجرى حزب الليكـود انتخابـات       ٢٠٠٣قبل االنتخابات العامة ما قبل األخيرة، والتي أجريت في العام           
تمهيدية الختيار قائمته للكنيست، وحل إيهود أولمرت في المرتبة الثانية والثالثين فـي الالئحـة التـي                 

ورغم ذلك، اختار أرييل شارون أولمرت وزيـراً        . ين نتنياهو ومناصروه المتطرفون كليا    تصدرها بنيام 
وبعد وساطة قام بها رئيس الكنيست آنذاك روبي ريفلين، وافق شارون على إعطائه             . للصناعة والتجارة 

ر أن  غي. منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، وكان األمر من قبيل الترضية أو تطييب الخاطر ليس إال              
القدر قال كلمته عندما تعرض شارون للجلطة ومات سريرياً وغاب عن المسرح السياسي ليحل مكانـه                
أولمرت بصفته قائما بأعمال رئيس الوزراء، ومستفيداً من ذهنية أو عقلية القبيلة التي تصرف كديما بها                

ـ        "عند رحيل شارون المفاجئ، إذ ساد شعار         ضامن واالحتفـاظ   ال صوت يعلو فوق صوت الوحـدة والت
أيضا، لم يكن بإمكـان     .  الذي كانت أي خالفات على القيادة ستحطمه وتقضي عليه آنذاك          "بالحزب الوليد 

الالجئين أو المهاجرين طوعاً العودة إلى األحزاب التي قدموا معها عند تأسيس كديما، فـالنفوس كانـت                 
 .ثائرة والرؤوس حامية

ن أولمرت أكثر من خطيب بارع، ومن غالة المتشددين، لدرجـة    وقبل وصوله المفاجئ إلى السلطة لم يك      
غير أن وجهه اليميني بـدا أكثـر سـفورا          . أنه صوت في الكنيست ضد معاهدة كامب ديفيد مع مصر         
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وبشاعة عندما تولى منصب رئيس بلدية القدس نهاية القرن الماضي، وهي الفترة التي ارتبط فيها باليمين                
ت االستيطان التي عزلت المدينة المقدسة عن محيطها البشري والجغرافي          المتشدد، وأشرف على مخططا   

وفي هذه الفترة تحديدا بدأت عالقته باألثرياء اليهود في الواليات المتحدة الذين وقفوا             . في الضفة الغربية  
عملياً خلف معظم عمليات االستيطان داخل القدس، وعندما تولى أولمرت وزارة الصناعة والتجارة فـي               

، بعدما أدرك هذا األخير أن من المستحيل حل الصراع مع الفلـسطينيين             )٢٠٠٣(حكومة شارون الثانية    
 ٨٠%يهودية وديمقراطية يقتضي االنسحاب من قطاع غزة وحـوالي          " إسرائيل "بالقوة، وأن الحفاظ على   

ب واحـد فـي     من جان " إسرائيل "شارون اعتقد كذلك أن الظرف موات لترسيم حدود       . من الضفة الغربية  
 .خضم الغزو األميركي للعراق، والضعف العربي، واالستفراد بالفلسطينيين سلطة وشعبا

 الناطق باسم شارون، أو مـن       - ٢٠٠٦ إلى بداية    ٢٠٠٣ منتصف   -مثل إيهود أولمرت في هذه الفترة       
مساحات يطلق بالونات االختبار لحسابه، فهو أول من تحدث عن االنسحاب األحادي من غزة وكذلك من                

واسعة من الضفة الغربية، وحتى من أحياء نائية في القدس الشرقية، وكان أحد المنظـرين لمبـدأ فـك                   
وبعدما تولى رئاسة الوزراء كقائم باألعمال بشكل مؤقت، قال إنه سيسر على            . االرتباط عن الفلسطينيين  

 مع الفلـسطينيين ورسـم      خطى شارون، وسيحافظ على تراث هذا األخير، أي إتباع السياسات األحادية          
 . الشرقية من جانب واحد" إسرائيل "حدود

، طرح أولمرت ما سماه خطة االنطواء التي كانت تتـضمن           ٢٠٠٦وخالل الحملة االنتخابية في مارس      
تنفيذ انسحاب أحادي واسع من الضفة الغربية، أو االنطواء وإعادة االنتشار إلى داخـل حـدود الجـدار                  

تأجيل قضايا القدس والالجئين إلى أن يظهر شريك فلسطيني مالئم للتفـاوض مـن   الفاصل، على أن يتم     
 لـم  - وقبله شارون-ية، ما يعني تأجيل األمر إلى ما ال نهاية، خاصة أن أولمرت  سرائيلوجهة النظر اإل  

يأخذا الرئيس أبو مازن وسلطته على محمل الجد، وتعمد شارون تنفيذ االنسحاب األحـادي مـن غـزة                  
 .الضفة بشكل منفصل وبمعزل عن أبو مازنوشمال 

إذا كان القدر رحيما بأولمرت وأوصله إلى رئاسة الوزراء بسهولة، فإنه لم يكن كذلك فيما بعد، إذ توالت                  
مـايو  (العثرات واالختبارات الصعبة، وبدأ العد التنازلي لسقوطه أيام قليلة بعد تشكيل حكومته األولـى               

األخطاء، وأهمها بالطبع أنه أعطى وزارة الدفاع لعمير بيرتس، والمالية          التي ارتكب فيها عديد     ) ٢٠٠٦
 .لصديقه أبراهام هيرشزون عديم القدرات والذي يحاكم اآلن بتهمة الفساد والرشوة ونهب المال العام

 يونيو، نجحت المقاومة الفلسطينية، عبر عملية نوعية، في أسر الجندي جلعاد شـاليط اعتبـرت   ٢٦ففي  
 - بعيداً عن أسر جلعاد المستمر حتـى اآلن        -ر وفشل في سيرة أولمرت كقائد وزعيم، كما أنها          أول تعث 

وجهت ضربة قوية إلى نظرية فك االرتباط، وخلقت واقعا أو ظروفا مغايرة بات من المستحيل خاللهـا                 
لـك نجحـت    أيام قليلة بعد ذ   . تطبيق خطة االنطواء، العمود الفقري لبرنامج كديما السياسي على األرض         

أما حرب لبنان   . يين آخرين، وهنا انهارت األحادية بشكل كامل      إسرائيلالمقاومة اللبنانية في أسر جنديين      
الفاشلة التي بادر إليها أولمرت فلم تقتل فقط األساس األيديولوجي والسياسي لكديما، وإنما قتلـت أيـضاً                 

في إدارة الحرب وفشل في تحقيق النتائج       الهيبة القيادية ألولمرت، وحطمت صورته كزعيم، بعدما فشل         
وتضمنت اسـتعادة   ) ٢٠٠٦ يوليو   ١٧(واألهداف التي حددها بنفسه في خطابه التشرتشلي أمام الكنيست          

وبعد استقالة ورحيـل    . ١٥٥٩الجنديين األسيرين دون قيد أو شرط، ونزع سالح حزب اهللا وفق القرار             
 األركان دان حالوتس على خلفية حرب لبنان، صـدر          شركاء الفشل، وزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس      

ي بحق أولمرت بشكل نهائي ومبرم، وبات األمر فقط برسم التنفيـذ أو             سرائيلالحكم من قبل الجمهور اإل    
القبر والدفن، كما قال ناحوم برنياع في يديعوت أحرونوت، وهو ما حصل بفعل ملفات التحقيق الجنائية                

 .المفتوحة اآلن بحقه
اسـتمرت سـتين   " إسرائيل " األهم من المعطيات السابقة يتمثل باالستنتاجات المركزية، ومنها أنغير أن 

 ألنها دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات،      - نهايتها محتومة طبعا   -عاما وربما تستمر بعد ذلك لفترة مماثلة        
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مر اآلخر فيتمثـل    أما األ . وألن شخصا فاسدا سرق فقط ربع مليون دوالر ال يمكن أن يستمر في حكمها             
، لدرجة أن شخصا عـديم القـدرات مثـل          إسرائيلفي عمق األزمة القيادية والسياسية التي تتخبط فيها         

أولمرت وصل إلى المنصب السياسي األول فيها في خضم التحديات أو العواصف الهوجاء التي تمر بها                
رغم ذلك، فالن األولمرتيين خاصـتنا      " إسرائيل "أما لماذا قد تستمر   . المنطقة، حسب تعبير إيهود باراك    

عديمي القدرات وسارقي المليارات ما زالوا في سدة الحكم، ومع أعداء كهؤالء نحن محظوظون كما قال                
 . موشيه دايان ذات يوم

 مازالت محظوظة، غيـر أن ذلـك ال ينفـي الحقـائق التاريخيـة               إسرائيلوالقاعدة ما زالت صالحة، و    
 .حتما إلى زوالوالسياسية والواقعية، وهي 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  وين ع رام اهللا .٦٧

  ماهر ابو طير
 ومعهم عالقـة متجـددة مـع        ، من غيبتهم الصغرى   ،اإلسالميين ان صحوة    ،ما يقال في الغرف المعتمة    

 وما بينهما   ، وسط حشد سياسي واعالمي وحزبي     ، قابلها التيار الوطني باالعالن عن نفسه      ،حركة حماس 
 وحلول مقبلـة علـى      ، ومن سيناريوهات تتعلق بالوطن البديل     ،بعض من انتخابات مبكرة   مخاوف لدى ال  

 .الطريق
 ما زالت تتحـدد علـى قياسـات         ، ان اللعبة الداخلية   ، وبعض الظن اثم   ، ان هناك من يظن    ،معنى الكالم 

 اقـصاء    انه لما اشتد   - والعهدة على القائل     - ومن يعتقد ذلك يقول      ،المخاوف من وضع الضفة الغربية    
 كانت الرسالة في عمقها موجهه لمن يطرحون حلوال مـن           ، وتم اغالق مكاتب حماس    ،الحركة االسالمية 

 ان االسـالميين ال يعترفـون اصـال بفـك           ، خصوصا ،قبيل دمج الضفة الغربية او وحدتها مع االردن       
 ،جل انقـاذه   من ا  ، ولديهم حاضن شرعي يوفر التغطية لضم اي جزء من فلسطين مع االردن            ،االرتباط

 مـا دام سـيقودهم      ، على رأسهم  ، فاالسالميون يقبلون اي مسلم    ،،دون النظر الى اي خصوصيات وطنية     
 وتراجعـا فـي مـشاريع       ، شهدت تراجعا للحركة االسالمية    ، وتلك التواقيت  ،الى اهداف الدين والرسالة   

 الوطني شهد تبـاطؤا      حتى ان التيار   ،طرحت سابقا بشكل تدريجي مثل حزبي العهد والوطني الدستوري        
من حيـث المـسمى     .. ال ، من حيث العنوان الذي يعنيه     ، اذ ال خصم لمواجهته    ،شديدا خالل العام االخير   

 فلماذا تبقى الفزاعات الحزبية المـستحدثة ضـد         ، وما دامت الحركة االسالمية تراجعت وقتها      ،التنظيمي
 .العناوين

ستفزاز الشديد الذي شكله االنفتـاح علـى االخـوان           ان اال  - والعهدة عليهم ايضا     -ذات هؤالء يقولون    
 ولـيس المـسميات     ، استدعى ردين على العنوان الذي يظنه البعض       ، وحماس فلسطينيا  ، اردنيا ،المسلمين
 ، لعرقلـة االنفتـاح عليهمـا   ، اولهما حملة غمز ولمز وهجوم على االخوان المسلمين وحماس         ،التنظيمية

 ونهوضـه   ، وثانيهما تخلي التيار الوطني عن حالـة التبـاطؤ         ،غات والحديث عن مبال   ،وتسميم االجواء 
 كانت بينه وواضحة    ، والن الرسالة في كلمة السيد عبدالهادي المجالي       ، بهذا الشكل  ،لالعالن عن تشكيله  

 ولم يأت للصدام    ، فقد اشار المجالي الى ان التيار ليس موجها ضد احد          ،لمن يفك اسرار الحراك الجاري    
 حتى لـو    ، وهي تفسيرات لن تتراجع على اي حال       ، يرد مبكرا ومستبقا التفسيرات    ،مجالي وال ،على احد 

 ان المخاوف محليا تتعلق بسيناريو يروج لـه الـبعض حـول             ، فالواضح تماما  ،كررها المجالي كل يوم   
الحه  اراد له االردن استباقه بمص     ، بوضع ما مع الضفة الغربية     ، وسيناريو يتعلق اقليميا   ،انتخابات مبكرة 

 وليست طرفـا يحـسب لـه    ، ان فتح مهترأة على كل الصعد، خصوصا،الفصيل االقوى واالكثر معاندة  
 . على ارض الواقع،حساب
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 وتـذكرني طريقـة التحليـل هـذه         ، في عمان وغير عمان    ، هو بعض احاديث الغرف المعتمة     ،ما سبق 
 ، فيتم تشريب المنسف بالملوخيـة     ،يةبنظريات التحليل السياسي التي كنا ندرسها في الخاليا الحزبية السر         

 ونحن عمليا ننـسى     ، في سياق توترات واالحساس بوجود مؤامرات المكان لها        ،ويتم خلط الحابل بالنابل   
 وانهم اختاروا تأسيس الكتلـة      ،ان التيار الوطني اعلن قبل شهور عن قرب االعالن عن تأسيس الحزب           

 واذا كان هذا هو الهـدف      ،على مغازلة االخوان المسلمين    فلم يأت اشهار التيار الوطني ردا        ،قبل الحزب 
 من حيث الضعف بعـد اسـتنفاذ الغايـة          ، فسيلقى التيار ذات حالة حزبي العهد والدستوري سابقا        ،فعال

 فهم حركة مرخصة وموجـودة ولهـا        ، في حين ان االقتراب من االسالميين ليس لغزا        ،الوظيفية منهما 
 السباب قد ال تخطر ببال احد بعيدا عن نظريـات محـاورة             ،ير كل فترة   تتغ ، وللدولة اولويات  ،تاريخها

 فقد رفعـت    ، ليس مشكلة  ، في حين ان االنفتاح على حماس مجددا       ،النجوم وسؤالها عما يحدث في عمان     
 لكنها اليـوم علـى      ،١٩٧٠ وكانت طرفا في احداث ايلول       ،حركة فتح في السبعينات السالح ضد الدولة      

 في حين ان االنفتاح على      ، ولم نسمع من يعترض ويذكر بالذي فعلته فتح قبل عقود          عالقة جيدة باالردن  
 ، ولم تنصب حواجز تفتيش في عمان      ، فحماس لم تقتل اردنيا واحدا     ، اقل كلفة بكثير على االردن     ،حماس

 فان مبدأ المقاربة والمصالحة الذي انطبق على عالقة         ، ولو فعلت اي شيء من هذا      ،ولم تطلق الرصاص  
 ينطبق بذات الدرجة على عالقة االردن مع حماس التي هي العنصر االقـوى              ، ذات لحظة  ،الردن بفتح ا

 ال تمريـر هـذه      ، الذي من الممكن ان يقف في وجه مخططات الـوطن البـديل            ، داخل فلسطين  ،عمليا
 .المخططات

االعـالن عنهـا    سيتم  ،ية سرية إسرائيل -اخرون يظنون ان االردن لديه معلومات حول صفقة فلسطيينة          
 فأراد ان يستبق النتـائج باسـتعادة        ، وان االردن اكتشف أالعيب جديدة كذات التي استبقت اوسلو         ،قريبا
 من ان محمود عباس لم يتـرك        ، هذا على الرغم   ، الفشال اي صفقات ستتم على حساب االردن       ،حماس

 .لسرية فشلت ومن ان المفاوضات ا،عاصمة عربية اال وندب فيها حظه العاثر مع اولمرت
 ، في هذا الملف   ، علينا ان نثق قليال بأنفسنا وبالدولة وان نعطي الدولة حق فعل ما تراه مناسبا              ،بصراحة

ويـن ع  " الذي يعتبرون ان الدنيا تبدأ وتنتهي بأغنية   ، قد ال تتوفر لدى كثرتنا     ،الن المعلومات التي عندها   
 ، انهم يهلوسـون   ، وسيكتشفون الحقا  ،بالملوخيةويحللون كل شيء على طريقة تشريب المنسف        " رام اهللا 

 .وان القصة بعيدة عن كل السيناريوهات التي يفترضونها
  ٢٦/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  فلسطينمانديالت .٦٨

 نواف الزرو
يجمع الفلسطينيون على امتداد الوطن المحتل على أن قضية األسرى الفلسطينيين في معتقالت االحـتالل               

ألولوية العليا، وملفها هو األخطر، فبدون حل هذا الملف ستبقى كل الملفات            هي األهم وهي التي تحظى با     
األخرى بال حل، وبالتالي فإنها تحتل قمة األجندة الوطنية الفلسطينية، ويفترض أن تحتـل أيـضا قمـة                  

 . البرنامج الوطني الكفاحي الفلسطيني، وقمة أجندة المفاوضات الفلسطينية مع االحتالل
لعقود الماضية فإن هذه القضية شائكة ومعقدة وعبارة عن حقل مرصوف باأللغام، فهـم              وكما ثبت عبر ا   

ليسوا مجرد أرقام يحملونها في المعتقالت، وكذلك ليسوا أشخاصا وأناسا عاديين، وإنما هم جزء عضوي               
سطينية حيوي من الشعب الفلسطيني، وهم طليعته النضالية الجهادية، وأكثر من ذلك فهم في الحسابات الفل              

 ! صناع النضال والتاريخ والتحرير واالستقالل العتيد
وعلى هذه األرضية تحديدا تتعاطى دولة االحتالل معهم ومع ملفهم باعتباره األهم واألخطر، وتعمل على               
تفكيك هذا الملف وتهميشه وإجبار الفلسطينيين على نسيانه، ولذلك وضعت تلك الدولة ما أطلقـت عليـه                 

، فهي رفضت وترفض اإلفراج على سبيل المثال عن األسـرى           "صة باألسرى الفلسطينيين  المعايير الخا "
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 أو  "إن على أيديهم دمـاء    "الفلسطينيين من الوزن الثقيل من القادة الكبار أو من أولئك الذين تطلق عليهم              
 . الخ..."أن أيديهم ملطخة بالدماء اليهودية"

قصـصا  "ثق عبدالناصر فروانة الباحث في شؤون األسرى        ولهؤالء األسرى الفلسطينيين القدامى كما يو     
وحكايات طويلة، وإن خُطت على ورق ستمأل عشرات المجلدات، فلكل أسير منهم أم لها دموع ذُرفـت                 

 . لتكتب بها عشرات القصص، وأشقاء فرقتهم األسالك الشائكة ومزقت أوصالهم جدران السجون
عانوا من فراقهم، ولألسرى أطفال تُركوا دون أن يستمتعوا         ولألسرى أصدقاء وجيران اشتاقوا لرؤيتهم و     

بحنان آبائهم ودفء أحضانهم، وكبروا واعتقلوا ليلتقي اآلباء األسرى بأبنائهم خلف القضبان، كمـا هـي           
 . "حالة األسير أحمد أبوالسعود الذي ترك ابنه طفالً ليلتقيه بعد عشرين عاماً في األسر

ية فحدث، فأعدادهم متحركة من     سرائيلى والكبار الذين يخضعون للمعايير اإل     أما عن أعداد األسرى القدام    
يوم ليوم ومن أسبوع ألسبوع ومن سنة لسنة، فهناك المئات من األسرى الذين أمـضوا فـي معـتقالت                   
االحتالل أكثر من خمسة عشر عاما مثال، وهؤالء يمكن أن نطلق عليهم أسرى من الوزن الثقيل، ويمكن                 

 . "مانديالت فلسطين"يهم أيضا أن نطلق عل
 عاما،  ٣٢ إلى   ١٥ أسيرا فلسطينيا، امضوا ما بين       ٣٤٨وجود  "فها هو مركز األسرى للدراسات يفيد بـ        

ظلما " إسرائيل "أن غالبية هؤالء األسرى، هم ممن تصفهم      "وأوضح  . "يةسرائيلفي السجون والمعتقالت اإل   
مناضلون ويشكلون مصدر فخر لشعبنا، ونجمة علـى جبـين          أنهم  "، مؤكدا بـ    "بالملطخة أياديهم بالدماء  

 . "األمتين العربية واإلسالمية، وأنهم يحملون كل القيم والمبادئ والمفاهيم واألخالق ومعاني التضحية
أن ثمانية أسرى من األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقيـة            "وأعلنت وزارة األسرى والمحررين     

 الى قائمة األسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر          ٢٠٠٨-لياً خالل شهر يونيو     أوسلو، قد انضموا فع   
محمود موسى عيسى، محمود محمد عطون، موسى محمد عكاري، ماجد حسن أبو قطيش             : ( عاماً وهم   

وهم من  ) ناصر يوسف الفاضي، رياض سعيد عيسى، جميل خميس طرخان          ( وجميعهم من القدس، و     ) 
 . من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية) رزق على صالح (  إلى األسير قطاع غزة، باإلضافة

أن داخل الـسجون    "ية،  سرائيلفيما كشف محمود أبو حصيرة الناطق باسم عمداء األسرى في السجون اإل           
 . "عمداء األسرى" أسيراً فلسطينياً امضوا أكثر من عشرين عاماً وهم ما يطلق عليهم لقب ٦٥ية سرائيلاإل

 العالمية، بصفته أول أسير سياسـي       "غينس" موسوعة   ٢٠٠٦/سير سعيد العتبة قد دخل منذ عام      وكان األ 
 عاماً في السجن، وقد دخل في هذه األيام عامه الثاني والثالثين في األسـر، وهـي                 ٣٠في العالم يقضي    

 . أطول مدة اعتقال في العالم، وليس في منطقة الشرق األوسط فحسب
ان األسير أكرم منصور من مدينة قلقيلية يأتي ترتيبه كرابـع           "ش، مدير المركز    من جهته قال فؤاد الخف    

 عاما في األسر بعد األسير سعيد العتبة، واألسـير          ٣٠أقدم أسير فلسطيني، وبهذا ينضم لقائمة أكثر من         
 . "نائل البرغوثي، واألسير فخري البرغوثي

انديالت فلسطين فإننا نؤكد في الخالصة المفيدة       وهكذا، ونحن إذ نوثق هذه المعطيات الهامة حول تابو م         
في هذا السياق على أن معركة تحرير هؤالء األسرى ستبقى مفتوحة على أوسع نطاق طالما بقي أسـير                  
واحد هناك في معتقالت االحتالل وطالما بقي جندي أو مستوطن يهودي على رقاب الشعب الفلـسطيني،                

 ! ييرها وال تعترف بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حربوطالما أن دولة االحتالل ال تغير معا
والمسؤولية في ذلك كبيرة وتاريخية وقومية تتحملها الحكومات العربية بالدرجة األولى وتتحملهـا إلـى               

 ! جانبها السلطة والفصائل الفلسطينية
  ٢٦/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
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   في عين الحلوة طموح كبير لمنطقة ملتهبةالتهدئة .٦٩

  اء عيتانيفد
صدّق أو ال تصدّق، فإن عصبة األنصار في عين الحلوة، المتّهمة دائماً بأنّها وراء المـشكالت األمنيـة                  
واالضطرابات، والتي يطالب القانون اللبناني بتسليم عدد من قيادييها ألنفسهم، وخاصـة أبـو محجـن                

التي تسعى إلى الحفاظ على األمن فـي        السعدي وأبو شريف عقل، هذه العصبة هي التي تعتمد التهدئة، و          
المخيم، وإلى إعادة تصويب مسار األمور، وفض النزاعات والعمل على جبهتي الجهـاد فـي العـراق                 

  .وفلسطين، دون الدخول في اشتباكات داخلية
تسود في مخيم عين الحلوة جهات رئيسية، وأهمها عصبة األنصار التي تأتي أوالً، ويليها حركـة فـتح،         

منقسمة ما بين سلطان أبو العينين وممثّل السلطة الفلسطينية في بيروت عباس زكـي، والعقيـد منيـر                  ال
المقدح، الذي يتميز بعالقات إيجابية مع العديد من األطراف اللبنانية والفلسطينية، وجند الـشام، التنظـيم           

أضف إلـى ذلـك     . ه رسمياً الذي أعلنت عصبة األنصار منذ أكثر من عام ضم عناصره إلى قواها، وحلّ            
وجود قوى أخرى، عادةً ال تتدخل في االشتباكات والمعارك الدائرة في المخـيم، وهـي قـوى وطنيـة                   

  .وإسالمية فلسطينية
كانت الجهات الرسمية اللبنانية تعمل على الحد من المشكالت في داخل مخيم عين الحلوة، هذه الجهـات                 

ء ليس فقط في عين الحلوة، بل في كل المخيمات الفلسطينية اللبنانية،            التي تسعى إلى إقامة حالة من الهدو      
لم يالقها في منتصف الطريق إال عصبة األنصار من ناحية، ولقاء يساري فلسطيني تحت مسمى جبهـة                 

  .اليسار الفلسطيني
والتـصدي  الدولة اللبنانية بشكل رسمي غائبة عن ملف مشابه، وهي معنية فقط عبر قواها األمنية بالقمع                

ألية محاوالت عصيان أو خروج من األطر المتفق عليها، وهي في الغالب األعم تلعب عبر األطـراف                 
  .الفلسطينية لعبة األمن والسياسة في المخيمات، من نهر البارد إلى الرشيدية مروراً بعين الحلوة طبعاً

 المتابعين، فلدى وقـوع مـشكلة       وأما القوى الفلسطينية الرسمية، فهي بحالة ال تحسد عليها، بحسب أحد          
داخل مخيم عين الحلوة، فإن إحدى القوى الرسمية الفلسطينية تقف خلفه لتوجيه رسالة إلى قوة أخـرى،                 
وكلما اشتد عود إحدى القوى في فتح داخل المخيم ينقلب عليها جناح آخر بواسطة المـشكالت األمنيـة،                  

ب إراقة الدماء، ومنع القوى األصغر وزناً من        ويصبح عندها على عصبة األنصار حصر األضرار وتجن       
  .جند الشام وبعض المجموعات العربية والفلسطينية واللبنانية من القيام بردات فعل

إال أن األمور بدأت تتجه، بحسب من يراقب عن كثب، إلى تطور إيجابي، حيث تمكـن أحـد المعنيـين        
ية المختلفة في المخيم، وطموحه أكبر من مخـيم         اللبنانيين من ترتيب لقاءات خاصة للمجموعات الفلسطين      

إال أن النجاح في فرض التهدئة هناك يعني إمكان إرسائها في كل لبنان، علـى غيـر                 . عين الحلوة طبعاً  
النمط الذي ساد مخيم نهر البارد بعد حرب ضروس، وضمت اللقاءات أطرافاً من فتح ومن اإلسـالميين                 

  .طلق المبادرةومن الجانب اللبناني أيضاً الذي أ
ورغم تغيب طرف بارز، ومعرفة الجانب اللبناني المتابع أن ذلك يعني إمكان ضـرب هـذا الطـرف                   
للتهدئة، إال أن االتصاالت التي حصلت مع الطرف الغائب أدت عملياً إلى موافقته على االتفاق، والـذي                 

قوى الرسمية في منظمة التحرير     يفترض أن يبصر النور قريباً، وهو، أي الطرف الغائب الرئيسي بين ال           
  .الفلسطينية، استمهل حتى انقضاء زيارة محمود عباس إلى لبنان

فالصراعات الداخلية في فتح تأخذ     . إال أن زيارة محمود عباس إلى لبنان قد تعيد األمور إلى نقاط البداية            
كما . نظّمة والممثّلية في البالد   من أرض المخيم منطلقاً لتكريس النفوذ أو تنغيص قدرات وَهيبة القيادة للم           

ان القرار الجدي الذي اتخذته جهات لبنانية بتكريس حالة سلمية داخل المخيم، مع خطة حقيقية تم البحث                 
في سبل تنفيذها بتفاصيلها المتشعبة والمملّة، هذا القرار قد يغير من صورة المخيمات في البالد، ممـا ال                  
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ريد اإلبقاء على فتائل التفجير في المخيم، بدالً من تحويله، أوالً وبـاقي             يوافق مصالح دول صديقة عدة ت     
  .المخيمات تالياً، إلى أماكن للسكن والعيش الطبيعي وربما التجارة واألعمال المتوسطة

يعرف القيمون على المبادرة خطورة ما يقومون به، والذي قد ينتهي بعبوة أخرى تشبه تلك التي وقعـت                  
 أنها قد تودي بحياتهم هم، ورغم ذلك ال يزالون يصرون على متابعة العمل على مخـيم   في طرابلس، إال  

  .عين الحلوة خالياً من النزاعات، ومن عناصر القاعدة على أساس إفساح المجال لهم بالرحيل
  ٢٥/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  :كاريكاتير .٧٠

  

  
  ٢٦/٨/٢٠٠٨المستقبل   


