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    :السلطة
 ٥ الهوة قائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في كل القضايا: عريقات .٢
 ٥  "مطاردا" ٤٦ إسرائيلي على وقف مالحقة -اتفاق فلسطيني  .٣
 ٦  ائرة العسكرية للمنظمة للدصالح رأفت رئيساً على ترشيح عباس يصادق": الشرق القطرية" .٤
 ٦   ويدعو إلى إنهائه في الضفةإنهاء ملف االعتقال السياسي في غزةهنية يِعد بالعمل على  .٥
 ٦ أعمالهم إلىالحكومة المقالة ترفض عودة معلمين وموظفين مضربين  .٦
 ٧  اعتقال متهمين بقتل إمام مسجد في غزة .٧
 ٧  ألسباب سياسية موظفا٤٠ً بفصل المقالةحكومة الوزارة الصحة في رام اهللا تتهم  .٨
 ٧  انفجار في جامعة األزهر بغزة والكتلة اإلسالمية تطالب إدارة الجامعة الخروج عن صمتها .٩
 ٨   أسيرا١٩٨ًتقدة تغطيتها لإلفراج عن الـ نبقوة م" الجزيرة"منظمة التحرير تهاجم  .١٠
 ٨   بسبب إجراءات للحكومة المقالةحكومة فياض تحذر من انهيار القطاع الصحي في غزة .١١
    

    :المقاومة
 ٨   يتوعد االحتالل بمواصلة المقاومةمحمد ضيف:  أول تصريح له منذ اسر شاليطفي .١٢
 ٩    قريع تعزيز للحصار وعزل غزة -  ليفني–لقاء رايس : حماس .١٣
 ٩    فتح تسعى لعقد اجتماع للمجلس الوطني وحماس ترد بانه فاقد للشرعية  .١٤
١٠  الحوار طوق نجاة ومصر حريصة على إنجاحه: الجهاد .١٥
١٠  ملوح سيرأس الوفد لمباحثات القاهرة: الجبهة الشعبية .١٦
١٠  يجمع قيادات فتح وحماس في نابلسالعتبة": الجريدة الكويتية" .١٧
١١  "كتائب األقصى" من ٤٥عن " يعفو"االحتالل  .١٨
١١ فصائل فلسطينية تحذر من االنسياق وراء رايس .١٩
١١         "إسرائيل"لـبالسلطة بتسليمه " متنفذين"حسام خضر يتهم  .٢٠
١٢    وفتح باستبعاد حماس من الحوار"إسرائيل"مصر ترفض طلب ": المصريونصحيفة " .٢١
١٢ ء الوطنيال يوجد فصل بين معركتي التحرير والبنا: عبدالرحمن .٢٢
١٢  اتنتقد دعوة اتحاد المعلمين لإلضراب في غزة وتدعو للتعامل بكل حزم معه" حماس" .٢٣
١٣  وتطالب بإعمار مخيم نهر البارد في شاتيالقوى اليسار تعتصم: لبنان .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  باراك يقلّل عقب لقائه مبارك من فرص اتفاق سالم قبل نهاية العام .٢٥
١٤  عمليات من حماس وحزب اهللا بعد الكشف عن أسرار استراتيجية بمجال الغازتحذيرات من  .٢٦
١٥   تغلق معابر غزة بعد هجوم صاروخي"اسرائيل" .٢٧
١٥  وزير اسرائيلي يؤيد االعتراف بالسيادة السورية على الجوالن .٢٨
١٥  تمهيداً لعدوان على غزة" إسرائيلي"تحريض  .٢٩
١٥ تنقيب عن النفط في صحراء الخليل: "جيروزالم بوست" .٣٠
١٦  غالبية إسرائيلية تؤيد تولي ليفنى رئاسة الحكومة المقبلة: استطالع .٣١
    

    :األرض، الشعب
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   حديث عن انتظام العملية التعليمية في قطاع غزة بعد تقلص عدد المضربين .٣٢
١٦   الداخلي ترفض الوساطة المصرية في الحوار الفلسطينيينلجنة أهالي المرضى .٣٣
١٦  ضاء شهر رمضان بين ذويهم فتح المعبر لقيأملون برفح  الفلسطينيونالعالقون: تحقيق .٣٤
١٦  ضرورة تحرير كافة األسرىالعتبة وخضر يشددان على األسيران المحرران  .٣٥
١٧   فلسطيني أسير٢٠٠نخدع باإلفراج عن على العالم أن ال ي: الخضري .٣٦
١٧  السياسات العنصرية التي تستهدفهم سفير االتحاد األوروبي على  يطلعون٤٨فلسطينيو .٣٧
١٨ لصالح هنية% ١٧,١ سيصوتون لصالح الرئيس عباس مقابل% ٥٣,٢ :استطالع .٣٨
   

   :اقتصاد
١٨ جانبمشاركة متضامنين أ ب في غزةالقطاع الزراعي بشبكة المنظمات األهلية ينظم اعتصاماً .٣٩
   

   :صحة
 ١٩   بدء التهدئةذ من من المرضى في غزة توفوا ضحية٤٦: وزارة الصحة الفلسطينية .٤٠
 ١٩  تحذيرات من اإلضطرار إلى إغالق مصنع األدوية الوحيد في غزة بسبب الحصار .٤١
 ١٩ اإلحصاء الفلسطيني يعرض نتائج مسح صحة األسرة في رام اهللا والبيرة .٤٢
   

   : األردن
٢٠ جواد الحمد... تنظيم الخارطة الداخلية والدور اإلقليمي: األردن .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٤   نيين ويدعو إلى اإلفراج عن الدويكالصقر يرحب بتحرير األسرى الفلسطي .٤٤
٢٤ وفتح باستبعاد حماس من الحوار الوطني" إسرائيل"مصر ترفض طلب  .٤٥
٢٤ فتح معبر رفح بات قريباً: مسؤول مصري .٤٦
٢٥  ديمونة على سيناءنفي تأثير تسرب إشعاعي بمفاعل: القاهرة .٤٧
   

   :دولي
٢٥  !وال تعتبره سبباً لتعثر المفاوضات..  تنتقد االستيطانرايس .٤٨
٢٦   أطفال خالل الشهر الماضي٩ فلسطينيا بينهم ٣٥ جرحوا المستوطنون: أمميتقرير  .٤٩
٢٦ المجتمع الدولي إلى حماية حقوق اإلنسان في غزةويدعو   الحصارسفينتييد ب يشفولك .٥٠
٢٦  لقطع العالقات مع تل أبيبالحكومة األسبانيةحزبان إسبانيان يدعوان  .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  هاني المصري... حول فكرة االستعانة بقوات عربية في غزة .٥٢
٢٨  داود الشريان... اقتتال العرب في فلسطين .٥٣
٢٩  عريب الرنتاوي... أسئلة االنتشار األمني العربي في غزة .٥٤
٣٠  حسام كنفاني...  تنتظر رحيل بوش وعّباس"حوار القاهرة"ملهاة  .٥٥
    

 ٣١  :كاريكاتير
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***  
  
 الجهود التي بذلت في المفاوضات لم تكن عبثية: باتفاق شاملعباس يلتقي رايس ويطالب  .١

الرئيس الفلسطيني محمـود     أن    محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
ليزا رايس خالل اجتماعهما أمس في رام اهللا بصوغ ورقة          عباس طالب وزيرة الخارجية األميركية كوندو     

تبين النتائج التي توصل إليها الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي في مفاوضـاتهما، لتقـديمها إلـى اإلدارة                
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة        .األميركية المقبلة كي ال تبدأ المفاوضات في عهدها من الصفر         

سنحتاج في الـشهرين المقبلـين      : "بد ربه للصحافيين عقب االجتماع بين رايس وعباس       التحرير ياسر ع  
مزيداً من المفاوضات للتوصل إلى تقدم جوهري في شأن القـضايا التفاوضـية، وال نقـول إن التقـدم                   

ـ ) البدء(سيتحول إلى اتفاق، لكنه سيكون نقطة بدء مع اإلدارة األميركية المقبلة لتتابع العمل، وليس                ن م
ال أستطيع القول إن هناك اتفاقاً أو تقارباً بين الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي،            : "وأضاف ".نقطة الصفر 

، وهـي االسـتيطان     "لكن هناك تفهماً كبيراً من جانب اإلدارة األميركية لموقفنا من القضايا المركزيـة            
رايس بحثا أمس في تفاصيل القضايا      وأشار إلى أن عباس و    . والحدود والقدس والالجئون واألمن والمياه    

  .التفاوضية الست، وتفاصيل الحلول لكل منها، لكن لم يكن هناك اتفاق
الجهود التي بـذلت فـي عمليـة        "وقال عباس خالل مؤتمر صحافي مشترك مع رايس عقب لقائهما إن            
 ١٩٨رج أمس عن    أف: "وأضاف". السالم والمفاوضات لم تكن عبثية، ولو كانت عبثية ألوقفنا المفاوضات         

أسيراً، وهذا يعني أن الفرحة دخلت إلى كل المجتمع الفلسطيني، خصوصاً الضفة الغربية، ونأمل في أن                
النـشاطات  "لكنه أضاف أنه نـاقش مـع رايـس          ". تستمر الجهود من أجل إطالق سراح جميع األسرى       

قناعته "وأكد   ".لعملية السياسية االستيطانية التي مازالت مستمرة، والشك في أنها عقبة أساسية في طريق ا           
، مـشيراً إلـى أن      "بصدقية اإلدارة األميركية في عملية السالم التي تدلل عليها زيارات رايس المتعاقبة           

المطلوب من اإلدارة الجديدة هو مواصلة الجهد لدعم عملية السالم كي ال تضيع سبع سنوات أخرى في                 "
  ".البحث عن حلول
عملنا وما زلنا نعمل بكل جهد مستطاع مـن         : "وقال". ن يكون كامالً وشامالً   الحل يجب أ  "وشدد على أن    

أجل حماية شعبنا وتحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي التي احتلت فـي العـام                 
المـصالحة  "وأضاف أنه يـسعى إلـى تحقيـق         ". ، وعاصمتها القدس، في إطار الثوابت الوطنية      ١٩٦٧

  ".، على أساس المبادرة اليمنيةالفلسطينية
على تجنب العمل على تقويض جهود الـسالم مـع          "عقب االجتماع مع عباس     " إسرائيل"وحضت رايس   

الرئيس جورج بوش عمـل بـشكل مكثـف         "وقالت إن   . ، خصوصاً بالنشاطات االستيطانية   "الفلسطينيين
 الفلسطينية التي ستكون عمـاد      لوضع أسس عملية السالم وإعالن حل الدولتين، ودعم مؤسسات السلطة         

، وهـي   "وعلى الجميع أن يفهم أن الرئيس بوش يعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية            ... وأساس الدولة 
  ".ليست سهلة ولو كانت كذلك، لحلت منذ زمن"قضية 

 حكيماً  الطرفين اتخذا قراراً  "، وأن   "جدية كبيرة في االلتزام بالوصول إلى الهدف      "وأشارت إلى أنها لمست     
بعدم التفاوض من خالل اإلعالم، ألنهما ال يريدان اتفاقاً جزئياً في ظل تداخل القضايا الكبرى، وعملـي                 

  ".هو مساعدتهما
على تكرار القول، في كـل        حرصت رايس  إلى أن  تل أبيب من   ٢٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

، رغم وجود فجوات بينهـا، إال       لإلعجابمواقف الطرفين تقاربت بشكل مثير      "من القدس ورام اهللا، بأن      
 بـالجهود الجديـة مـن       وأشادت".  ما كانت عليه هذه المواقف قبل سنة مختلف تماما عما هي اليوم            إن

 مازالت مقتنعة بأن أبو     إنهاوأعربت عن أملها في أن تستمر األجواء الجدية وااليجابية، وقالت           . الطرفين
 .تفاق سالم دائم حتى نهاية السنة اإلىمازن وأولمرت قادران على التوصل 
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وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، حاولت رايس مساعدة الطرفين على تقليص الفجوات في موضوع             
 إنجاح مستعدة لمساعدة الطرفين على      ودول الغرب عموماً    الواليات المتحدة  إنوقالت  . الترتيبات األمنية 

وأكـدت رايـس علـى الـدعم        .  اتفاق سالم  إلىوصل  الموضوع األمني وعدم إبقائه عقبة في طريق الت       
األميركي المباشر وألول مرة للسلطة، ودعم تأسيس المؤسسات الفلسطينية التي سـتقوم علـى أساسـها                

 حـل فـي هـذه القـضية         إلىيعمل بال كلل للوصول     "الدولة الفلسطينية، فالرئيس بوش، حسبما قالت،       
 ".الصعبة

  الناطق الرسمي باسم الرئاسة     أن وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   ٢٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  
متعلقة بعملية الـسالم خـالل لقائهـا        " أفكارا جديدة " رايس طرحت    أن نبيل أبو ردينة كشف      الفلسطينية

إننا على مفتـرق    "وتابع  ".  األسابيع المقبلة ستكون حاسمة جدا فيما يتعلق بعملية السالم         إن"وقال  . عباس
". م وستستمر الجهود واللقاءات على مدار الساعة لبلورة أفكار طرحت اليـوم للمـرة األولـى               طرق مه 

اتفقـا بحـضور    " الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي      أنوأعلن مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه        
 وثيقة مشتركة يعلن عنها خالل لقاء عبـاس مـع           إلىرايس على العمل بشكل مكثف لمحاولة الوصول        

 ".في الحادي والعشرين من سبتمبر في نيويوركبوش 
 عباس سيلتقي األسبوع    أنأمس،  " فرانس برس  "ـوأعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع، ل       

 .سبتمبر المقبل/  على أن يلتقي الرئيس بوش في  أيلولأولمرتالمقبل 
 اً فلسطيني اً مصدر إلى أن د عوض   رام اهللا ولي  نقالً عن مراسلها في      ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ولفتت  
عن مواقفها المتشددة بهدف الوصـول   " إسرائيل"في ثني   " فشلت"أن رايس   " القدس العربي " أكد لـ    اًمطلع

وذكر المصدر أن الطرف الفلسطيني بات مقتنعاً أن اإلدارة األمريكيـة الحاليـة              .إلى اتفاق سالم نهائي   
، على الرغم من تأكيد رايس للمسؤولين الفلـسطينيين         "ستيطانبوقف اال " إسرائيل"غير قادرة على إلزام     "

  .رفضها لسياسة االستيطان
  
 الهوة قائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في كل القضايا: عريقات .٢

صرح رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
في القـدس الغربيـة     ) الفلسطيني األمريكي اإلسرائيلي  (جتماع الثالثي    انه خالل اال   أمسصائب عريقات   

برئاسة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس قدم كل طرف موقفه مـن المفاوضـات المتعـددة                
ـ    ".بخصوص قضايا الحل النهائي، مؤكداً أن الهوة قائمة بين الموقفين في كل القضايا              وقال عريقات لـ

 حـل شـامل     إلىأكدنا على المبادئ المتفق عليها بان السعي والمفاوضات تجري للتوصل           لقد  " الدستور"
 إلـى  وان المهمة هي التوصـل        مطروحاً لكافة القضايا وان االتفاقيات الجزئية غير واردة وليست خياراً        

يـة  القدس والحدود والالجئـين واالسـتيطان والميـاه والعالقـات الدول          (اتفاق سالم شامل لكافة قضايا      
 .يءأو ال ش) واألسرى
 االستيطان فـي  أناإلسرائيلية الذي أكد " السالم اآلن" الوفد الفلسطيني استشهد بتقرير  أن عريقات   وأوضح
نابوليس حتـى اليـوم وان العطـاءات للبنـاء فـي            أمنذ مؤتمر   % ٥٥٠ الفلسطينية تضاعف    األراضي

 وحدة استيطانية تبنى اليوم فـي       ٢,٦٠٠ وان هناك    ٢٠٠٨المستوطنات تضاعفت بنفس النسبة في العام       
 . يوقف االستيطان أوالًأن من يؤيد خيار الدولتين عليه أن األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً

  ٢٧/٢٠٠٨الدستور 
  
 "مطاردا" ٤٦ إسرائيلي على وقف مالحقة - فلسطينياتفاق  .٣

 ٤٦علـى إنهـاء ملفـات       " إسرائيل" أنها اتفقت مع     أمسأعلنت السلطة الفلسطينية    .): أ.ب.د( –رام اهللا   
وقال مصدر أمني    ".مطلوبون"في الضفة الغربية ممن يالحقهم الجيش اإلسرائيلي بدعوى أنهم          " مطاردا"
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تم االتفاق في لقاء بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي االثنين على إنهـاء ملفـات عـشرات                " مسؤول
تعهدت بعدم التعرض لهؤالء المطلوبين     " إسرائيل"أن  وأوضح المصدر    ".المطلوبين للسلطات اإلسرائيلية  

بحيث يستطيعون  " إعفاء كامل " مطاردا على    ١٤وذكر المصدر أن االتفاق تضمن حصول       . أو مالحقتهم 
ممارسة حياتهم الطبيعية، مشيرا إلى أنه سيكون لديهم حرية الحركة بـشكل كامـل دون أن يخـضعوا                  

 .تجوابللمالحقة واالعتقال أو اإلعاقة واالس
  ٢٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   للدائرة العسكرية للمنظمةصالح رأفت رئيساً على ترشيح عباس يصادق": الشرق القطرية" .٤

ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة أن محمود عباس رئيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر                 :عمان
د الـشعب الـديمقراطي     الفلسطينية صادق على ترشيح ياسر عبد ربه لصالح رأفت األمين العام التحـا            

 فـي اللجنـة   رئيسا للدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، مع أنه ليس عضواً        ) فدا(الفلسطيني  
  .التنفيذية لمنظمة التحرير

وتتوقع المصادر أن يؤدي هذا التعيين إلى مضاعفة وتعظيم غضب الفصائل كونها ترفض ابتداء تعيـين                
التنفيذية، وعلى ذلك فإنه من باب أولى أن يتعاظم غـضبها كـون هـذا               في اللجنة   ) فدا(عضو آخر لـ    

، والمتحالف مع سالم فياض المرفوض من قبلها، أصبح يتولى أمانـة      "المجهري"الفصيل الذي تصفه بـ     
  .سر اللجنة التنفيذية وكذلك الدائرة العسكرية فيها

الجتماع المقبل للجنة التنفيذية، وهو مـا       وتبدي المصادر اعتقادها في أن تعيين رأفت من شأنه أن يفجر ا           
يبرر عدم إعالن تعيين رأفت حتى اآلن، إذ اكتفى عبد ربه كأمين لسر اللجنة التنفيذية بتعميم تعيينه على                  

  .مؤسسات الدائرة العسكرية
  ٢٧/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ئه في الضفة ويدعو إلى إنهاإنهاء ملف االعتقال السياسي في غزةهنية يِعد بالعمل على  .٥

وعد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، المتـضامنين األجانـب            :عالء المشهراوي  - غزة
الذين وصلوا إلى غزة عبر سفينتي كسر الحصار يوم السبت الماضي، بالعمل على إنهاء ملف االعتقـال              

ي الضفة الغربية المحتلـة، فـي       السياسي في قطاع غزة، داعياً في الوقت ذاته إلى إنهاء الملف أيضاً ف            
  .إشارة إلى اعتقال مئات أعضاء حركة حماس هناك

وقد جاء الوعد أثناء جولة قام بها هنية بصحبة المتضامنين في أزقه مخيم الشاطئ لالجئـين، رداً علـى                  
مناشدة وجهها له مشير الفرا عضو وفد المتضامنين، وهو فلسطيني من خان يونس قدم بـصحبتهم مـن                  

أدعوك أن تفرج عن المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا بأي تهم في قطاع             : "وقال الفرا لهنية  . اأوروب
ال تقلق، وأضم   " :فرد عليه هنية  ".  الغربية الضفةكما أدعو إلى اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في         . غزة

  ".صوتي لصوتكم، وأؤكد لكم أن االعتقال السياسي أمر غير محبب لنا
كانـت  " سعيد صيام وزير الداخلية المقال، أن االعتقاالت التي تمت بعيـد تفجيـر شـاطئ غـزة                   وأكد

  ."اضطرارية وتعامالً بالمثل لما يجري في الضفة الغربية
 ٢٧/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
 أعمالهم إلى المقالة ترفض عودة معلمين وموظفين مضربين الحكومة .٦

 وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة فـي قطـاع            أعلنت.): أ.ب.د(،  .)ب.ف.أ( –غزة  
 أنها لن تسمح بعودة أي من الموظفين والمدرسين، المضربين عن العمل بدعوة مـن االتحـاد                 أمسغزة  

وقال محمد عسقول وزير التعليم، في مؤتمر صحفي في مدينة غـزة            . العام للمعلمين الموالي لحركة فتح    
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عة من المعلمين والمدراء المضربين بالعودة لمواقع عملهم ألنهم فقـدوا صـالحياتهم             لن نسمح لمجمو  "،
وأضاف أن الوزارة منحت هؤالء فرصة للعودة لمواقعهم ولـم يـستجيبوا،            ". للعمل في الميدان التربوي   

ـ              نافياً ات  اتهامات المعلمين المضربين باتخاذ إجراءات غير قانونية بحقهم من إقصاء وتهميش على خلفي
وأوضح أن وزارته عينت ألفي معلم ليحلوا بدال من المعلمين المضربين، مؤكدا أن اإلضـراب                .سياسية

فشل في تحقيق أهدافه ولم يلـق        "األحدالذي دخل يومه الثالث وتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد يوم            
 بعـد حـين     أنهـم  وأؤكدوي  الخاسر الوحيد هم الذين غادروا ساحة العمل الترب        "أنوشدد على   ". تجاوبا

  ". الخاسرونأنهمسيتيقنوا 
 بسيطة ونحن نعطيها مزيدا من الوقت لكي يراجع المعلمون حساباتهم من اجل وحدة              اإلشكالية " وأضاف

 مفرقا بين   اإلضرابن يعلن   أ"واستغرب عسقول   ". الصف وان هذه الوزارة هي وزارة كل بيت فلسطيني        
 مستغرب وليس له سـابقة علـى        أمر بغزة فهذا    اإلضرابلضفة ويعلن    الوطن فتسير العملية في ا     أجزاء

  ".اإلطالق
  ٢٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   بقتل إمام مسجد في غزةمتهميناعتقال  .٧

 الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة في قطاع غزة، أمس، في بيـان إن األجهـزة                إيهاب قال   ):أ.ب.د(
/ لشيخ محمد الرفاتي إمام مسجد العباس في غزة في أيار         األمنية تمكنت من اعتقال مجموعة متهمة بقتل ا       

  .مايو من العام الماضي، خالل اشتباكات بين حركتي فتح وحماس قبل سيطرة األخيرة على القطاع
  ٢٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ألسباب سياسية موظفا٤٠ً بفصل المقالةحكومة الوزارة الصحة في رام اهللا تتهم  .٨

 موظفا فـي    ٤٠ رام اهللا حكومة حماس في غزة بفصل         في وزارة الصحة الفلسطينية      اتهمت :ألفت حداد 
   .الوزارة بقطاع غزة بحجة أنهم ال يعترفون بشرعيتها

وزارة في بيـان    الوقالت  . ومن بين هؤالء الموظفين أطباء وممرضون وصيادلة وفنيو مختبرات وأشعة         
 إلى جانـب الخطـر       كبيراً  باتت تشكل خطراً   صحفي إن إجراءات حماس التعسفية تجاه القطاع الصحي       

 . الذي يشكله الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
 ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  انفجار في جامعة األزهر بغزة والكتلة اإلسالمية تطالب إدارة الجامعة الخروج عن صمتها .٩

يبة التـابع لجامعـة      في إحدى قاعات المحاضرات في مبنى الكت        انفجار) ٢٦/٨( وقع اليوم الثالثاء   :غزة
األزهر بغزة التي تسيطر عليها حركة فتح، دون أن يبلغ عن وقوع إصـابات إال أن االنفجـار ألحـق                    

وسارعت قوى األمن والشرطة في التوجه إلـى مكـان االنفجـار             .أضراراً مادية في القاعة المستهدفة    
  .وشرعت بالتحقيق في الحادث

مباشـرة مـن     ف إدارة الجامعة، التي تتبع للسلطة الفلـسطينية        بموق  ومن جهتها نددت الكتلة اإلسالمية    
 ".في غزة داخـل الجامعـة     " فلول التيار العدائي  "ودانت كل االعتداءات التي يرتكبها ما أسمتهم        . التفجير

  األمر يخص الحزب األصفر الحـاكم     "واتهمت الكتلة في بيان لها اإلدارة بأن صمتها على الحادث ألن            
 واضحة أن أمر الجامعة وطالبها والتحكم فيها هو رهينة لمجموعة اسـتمرأت الحيـاء               فيها، في رسالة  

  .حسب الكتلة" واتبعت أهواءها ونزعاتها الشخصية بالتحكم بالجامعة ومرفقاتها
  ٢٦/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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   أسيرا١٩٨ًتقدة تغطيتها لإلفراج عن الـ نبقوة م" الجزيرة"منظمة التحرير تهاجم  .١٠
" الجزيـرة " إلى قنـاة      الذعاً  دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير الفلسطينية، انتقاداً         وجهت :رام اهللا 

 فلـسطينيا، يـوم أمـس        أسيراً ١٩٨القطرية، لعدم قيامها بتغطية مباشرة، إلفراج سلطات االحتالل عن          
ة الفضائية وتلفزيون   إلى كل من قناة العربي    " لشكر والتقدير "وفي المقابل وجهت الدائرة      ).٢٥/٨(االثنين  

وقالـت   .فلسطين وجميع القنوات والمحطات التلفزيونية واإلذاعية التي قامت بتغطية مباشـرة للحـدث            
إن مما يثير الدهشة والغرابة أن محطة الجزيرة التي عرفت بتحيزها التام وتـشجيعها              "الدائرة في بيانها    

 الحدث الوطني الكبير مباشـرة، تماديـاً فـي          ألعمال االنقالبيين ضد وحدة الشعب والوطن، لم تغط هذا        
 بينما ال تتـورع الجزيـرة عـن تخـصيص            استهانتها بمشاعر الشعب الفلسطيني وتضحيات مناضليه،     

إن الجميع يذكر كيف    "وأضافت   ".مساحات كبيرة لتغطية مواقف االنقالبيين وتبرير أعمالهم والترويج لها        
افية لزعماء االنقالب سافرة في عدائها للـسلطة والقـوى          قامت الجزيرة بتغطية مباشرة لمؤتمرات صح     

  ". الوطنية وتتيح لهم تلميع صورتهم أمام الرأي العام في بالدنا
  ٢٦/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
   بسبب إجراءات للحكومة المقالة تحذر من انهيار القطاع الصحي في غزةفياضحكومة  .١١

ر األعمال في رام اهللا من انهيار قطاع الصحة حذرت وزارة الصحة في حكومة تسيي: وكاالت - رام اهللا 
 موظفا من الكفاءات في ٤٠  بفصلالحكومة المقالةقيام سبب بفي قطاع غزة وذلك، حسب رأيها، 

الوزارة بقطاع غزة من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيي مختبرات وأشعة بحجة أنهم ال يعترفون 
   .انب الخطر الذي يشكله الحصار اإلسرائيلي إلى ج كبيراً خطراً ورأت أن ذلك يشكل.بشرعيتها

  ٢٧/٢٠٠٨الدستور 
  
   يتوعد االحتالل بمواصلة المقاومةمحمد ضيف: في أول تصريح له منذ اسر شاليط .١٢

توعد محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام االحتالل اإلسرائيلي بمواصلة المقاومـة      :  حامد جاد  -غزة  
مؤكدا في أول تصريح صحافي له منذ اختطاف الجندي         ، نية المحتلة حتى تحرير كامل األراضي الفلسطي    

 حين ظهر آنذاك في شريط صوتي مصور، انه سيسير          ٢٠٠٦اإلسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران عام       
  .على خطى من سبقوه من الشهداء حتى التحرير أو الشهادة

 للشهداء في مخيم الشاطئ بعنوان      تخليدا"وقال الضيف في كلمة خطها ضمن كتاب أصدرته كتائب القسام           
حينما نتحدث عن الشهداء تعجز الكلمات عن التعبير عن عظمة ما قدموا وضحوا فـي               ) شهداء الخلود (

  ".سبيل اهللا تعالى، ثم من أجل نصرة دينهم والذود عن أرضهم وصون عزة وكرامة أمتهم، حينما
 وعطائهم، فهم الـذين صـنعوا النـصر بـدمائهم           إنهم يقفون اليوم وقفة إجالل وإكبار أمام بذلهم       "وتابع  

  ".وعرقهم وجهدهم، وهم الذين احتضنوا المشروع اإلسالمي ثم قدموا في سبيل رفعته دماءهم وأشالءهم
هو المكان الذي انطلقت وتكونت فيه النـواة        " غرب مدينة غزة  "وبين الضيف في كلمته أن مخيم الشاطئ        

 أسسها الشيخ أحمد ياسين، والتـي عمـت اآلن ربـوع فلـسطين              األولى لدعوة اإلخوان المسلمين التي    
  .وأضاءت بنورها طريق العزة والكرامة واالنتصار وفقا لما جاء على موقع القسام على اإلنترنت

ومن جهته أكد أبو العبد مسؤول كتيبة الشاطئ الجنوبية في كتائب القسام جاهزية الكتائب للرد علـى أي                  
وأشار أبو العبد في كلمة ألقاها خالل حفل تخريج كتيبة الشاطئ الجنوبية إلى              ال .عدوان إسرائيلي مرتقب  

أن المجاهدين مستمرون في تدريباتهم العسكرية، وأن الجهاد والمقاومة هما روح اإلسالم، وال يمكن في               
 .يوم من األيام التخلي عن البندقية والتنازل عن الثوابت الفلسطينية

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
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    قريع تعزيز للحصار وعزل غزة - ليفني -لقاء رايس : حماس .١٣
أكد فـي تـصريحات       أيمن طه   حاس المتحدث باسم حركة   أن   غزة من ٢٧/٨/٢٠٠٨ الدستور   ذكرت

صحفية، أن القمة الثالثية في القدس بين رايس وليفني وقريع تأتي في سياق تعزيز الحصار وعزل غزة                 
ن باب الضغط على المفاوض الفلسطيني لالسـتجابة للورقـة التـي    جولة رايس هي م"وقال  .عن العالم

  ".قدمت كورقة تفاهمات
وأشار طه إلى أن الحوار الوطني الفلسطيني، ال يزال خطا أمريكيا أحمر، واعتبر ما يجري في القاهرة                 

ـ  "ليس إال جوالت استكشافية لن يتحول إلى حوار حقيقي في ظل الفيتو األمريكي، وقال                وطني الحوار ال
وواضح أن الحوار لن يبدأ بشكل جدي وواضح         حتى هذه اللحظة بدأ في جوالت استكشافية في القاهرة،          

طالما أن هنالك فيتو أمريكي ، فالمسألة باتت واضحة منذ أن طالب األمين العام لجامعة الدول العربيـة                  
عليه رايس بأن على حمـاس  عمرو موسى الواليات المتحدة بأن ترفع يدها عن الحوار الفلسطيني فردت   

  .أن تعترف بشروط اللجنة الرباعية الدولية
 مشير المصري النائب عن      أن   اشرف الهور عن مراسلها    غزة    من ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي    ونقلت

محاولة يائسة لبث الروح في جثة التسوية والمفاوضات الميتة، مـع           'ان زيارة رايس     حركة حماس، قال  
  .'الضعفاء الثالثة عباس وبوش وأولمرتاقتراب نهاية والية 

' الهرولة'وانتقد المصري ما وصفها     . 'لن تقدم شيئاً لصالح الشعب الفلسطيني     'وأشار إلى أن هذه الزيارة      
وأشار إلى أن من يوقع على االتفاق أو         .نحو الزيارة، في إشارة منه لقيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا          

يترجم االتفاق على ارض الواقع، خاصة أننا       '، مشدداً أن أحداًَ ال يستطيع أن        'اتسيتحمل كل التبع  'يقر به   
 .'أمام وجود ثالثة من الضعفاء

  
    فتح تسعى لعقد اجتماع للمجلس الوطني وحماس ترد بانه فاقد للشرعية  .١٤

 الجتماعاتهـا    قالت اللجنة المركزية مساء الليلة قبل الماضية في البيان الختامي           : وليد عوض  -رام اهللا   
برئاسة الرئيس محمود عباس بأنها درست أوضاع منظمة التحرير وضرورة حمايتها وتعزيز شـرعيتها              
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقررت إجراء اتصاالت مـع رئـيس المجلـس               

لتحضيرية لعقد المجلـس    الوطني سليم الزعنون ومع باقي الفصائل والقوى الوطنية تمهيدا لدعوة اللجنة ا           
اال ان حركة حماس ردت على سعي اللجنة لعقد اجتماع للمجلس الوطني بـاالعالن              . الوطني الفلسطيني 

عن رفضها ألية دعوات وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس للشبكة اإلعالمية الفلسطينية               
ية وتتجاوز اتفاقيات فلسطينية كانت أكـدت       فاقدة للشرع 'بأن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القائمة       

  .'االلتزام بإعادة بنائها من جديد
هناك اتفاقيات فلسطينية أجمعت عليها الفصائل ووقعها الـرئيس عبـاس خاصـة             'واضاف أبو زهري    

اتفاقيتي مكة والقاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وجميعها نصت على إعادة بناء منظمة التحرير لكن الرئيس               
وأكـد أبـو    . 'فتح لم يلتزما بذلك وهذا يدفعنا لعدم االعتراف بالمؤسسات القائمة حتى يعاد بنائها            وحركة  
أن أي اجتماعات تعقد أو قرارات تتخذ للمجلس الوطني أو أي من مؤسسات منظمـة التحريـر                 'زهري  

 الفلـسطيني   غير شرعية كونها تتجاوز االتفاقيات الوطنية الفلسطينية كما تتجاوز أكثر من نصف الشعب            
  . 'تمثله حماس التي هي خارج هذه المؤسسات

ودعت اللجنة المركزية مساء الليلة قبل الماضية في البيان الختـامي الجتماعاتهـا األطـراف العربيـة                 
واإلقليمية التي تدعم حماس في غزة أن يرفعوا أيديهم عن القضية الفلسطينية، وداعية كافـة الفـصائل                 

 . اوب الكامل مبادرة الرئيس عباس إلنهاء االزمة الداخليةوالقوى الفلسطينية للتج
  ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  الحوار طوق نجاة ومصر حريصة على إنجاحه: الجهاد .١٥
برئاسة أمينها العام رمضان شلح محادثاته في       " الجهاد"اختتم أمس وفد حركة     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

وقال نائـب األمـين العـام        .رات المصرية الوزير عمر سليمان    القاهرة بلقاء أجراه مع رئيس االستخبا     
استكشافياً لسماع وجهات النظر المختلفة في شـأن        "إن اللقاء كان    " الحياة"زياد نخالة لـ    " الجهاد"لحركة  

مصر حريصة على إنهـاء حـال       "وأضاف أن   ". كيفية الخروج من المأزق الحالي في الساحة الفلسطينية       
واستبعد نخالة فشل الحوار الفلسطيني فـي        ".ي إيجاد حل لمعالجة هذا الموقف المتأزم      االنقسام، وتأمل ف  

  . ألن مصر معنية تماماً بالقضية الفلسطينية، خصوصاً بما يجري في غزة"القاهرة 
" حماس"و  " فتح"بين  " هناك قضايا كثيرة معقدة   "محمد الهندي إلى أن     " الجهاد اإلسالمي "ولفت القيادي في    

الوصـول إلـى صـيغ      "، معرباً عن أمله في      "جهد كبير مستمر ومتواصل من أجل معالجتها      "إلى  تحتاج  
  ".توافقية تحظى باإلجماع

تناول محـورين، أوالً االنقـسام      "وعن اللقاء الذي جمع وفد الحركة مع الوزير سليمان، قال الهندي إنه             
ق المصالحة الوطنية، والمحور الثاني     الفلسطيني والجهد الذي ستبذله مصر من أجل إنجاح الحوار وتحقي         

التهدئة والصراع مع العدو الصهيوني وضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ضوء              
وعد بأن يبذل كل جهد ممكن من أجل تخفيف         "وأكد أن رئيس االستخبارات المصرية       ".فشل المفاوضات 

  ".االت اإلنسانيةالمعاناة عن الشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح للح
  ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  ملوح سيرأس الوفد لمباحثات القاهرة: الجبهة الشعبية .١٦

قالت الجبهة الشعبية أمس ان عبد الرحيم ملوح نائب أمينها العام هو من سيرأس              ' : أشرف الهور  -غزة  
إلى تفاهمـات   وفدها إلجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين في القاهرة األحد المقبل بهدف الوصول             

القـدس  'وقال كايد الغول القيادي في الجبهة في تصريح تلقت          . تنهي حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية     
سيشدد على ضرورة ان تشمل موضوعات الحوار قضية التوافق على          'نسخة منه ان وفد تنظيمه      ' العربي

أى أن جولة الحوار الثنائيـة التـي        ور. 'حكومة انتقالية تكون مهماتها توحيد وزارات ومؤسسات السلطة       
، معرباً عن أمله أن تبنى على نتائجها مبادرة تقوم علـى            'تعتبر مقدمات ضرورية  'تقوم بها مصر حاليا     

في الـسياق   .دعوة للحوار الوطني الشامل بعد أن تكون مصر قد أكملت حدود معرفة االتفاق واالختالف  
جراء مباحثات مشابهة، وقالت أن الدكتور سمير غوشة هـو          ذاته قالت الجبهة انها تلقت دعوة مصرية إل       

 . من سيرأس الوفد
  ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  يجمع قيادات فتح وحماس في نابلسالعتبة": الجريدة الكويتية" .١٧

ـ   : رام اهللا  إن منزل األسير المحرر سعيد العتبة شهد لحظة عناق هي األولى           " الجريدة"قال شهود عيان ل
عام بين محافظ نابلس الدكتور جمال محيسن وهو من قيادات حركة فتح، والـشيخ حامـد                منذ أكثر من    

  .البيتاوي وهو عضو في المجلس التشريعي عن حركة حماس
وأوضح الشهود أن وفدا من حركة فتح برئاسة الدكتور جمال محيسن وقائد منطقة نـابلس العميـد أبـو                

وسي ووفد من حماس كان يضم عددا من الشخصيات مـن           الرامز وقائد العمليات في نابلس وأحمد العينب      
أبرزهم الشيخ حامد البيتاوي وناصر الشاعر وسمير أبو عيشه ومحمد الصليبي وأبو خالد الخليلي، التقوا               

  .جميعا في بيت األسير المحرر سعيد العتبة في منطقة جسر التيتي في نابلس
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ائلة العتبة ومن سعيد العتبة نفسه ووالدتـه        وأضاف الشهود أن تدخالت سريعة من كل الحضور ومن ع         
انتهت بعناق حميم وطويل بين محافظ نابلس والشيخ البيتاوي وسط تصفيق ومباركة مـن قبـل جميـع                  

  .الحاضرين
  ٢٧/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  "كتائب األقصى" من ٤٥عن " يعفو"االحتالل  .١٨

اإلسرائيلية عفت بشكل كامل أو جزئي عن       اإللكتروني أمس أن السلطات     " يديعوت أحرونوت "ذكر موقع   
وأضـاف   . فلسطينياً في الضفة الغربية، ضمن إطار اتفاق بين السلطة الفلسطينية والدولـة العبريـة   ٤٥

الخاضـعة للـسيطرة األمنيـة      " أ"الموقع إن قسماً ممن شملهم العفو طُلب منهم التنقّل فقط في منـاطق              
 فلسطينياً من سجون السلطة على أن يظلّوا في مراكز قوات           ٢٠ن  وتضمن االتفاق اإلفراج ع    .الفلسطينية

كما تضمن إخضاع عدد من الفلسطينيين ممن رفضت تل أبيب فـي الـسابق مـنحهم                . األمن الفلسطينية 
  .لفترة اختبار قبل اتخاذ قرار بمنحهم عفواً تاماً أو جزئياً" العفو"

  ٢٧/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
 ياق وراء رايس تحذر من االنسفلسطينيةفصائل  .١٩

وصل مراسلنا " الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب في بيان مشترك قال:  سليم المعاني- عمان
إن الجبهة الشعبية ، وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية ، تحذر من االنسياق خلف هذه " نسخة منه

الخارجية على حساب التآكل المساعي، التي تريد إدارة بوش من خاللها تسجيل نجاحات لسياستها 
وتؤكد القوى الثالث . المطرد للموقف التفاوضي الفلسطيني وشطب مرجعية قرارات الشرعية الدولية

برفض الدولة ذات الحدود المؤقتة بمختلف تعبيراتها " ف. ت. م"على أن الموقف الرسمي الذي تبنته 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل والتمسك بالبرنامج الوطني القائم على إنهاء االحتالل وإ

، هو الموقف ١٩٤وعاصمتها القدس، وحق العودة وفقاً للقرار ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 اإلسرائيلية الهادفة إلى تكريس األمر الواقع -القادر على قطع الطريق على المحاوالت االميركية 

 . ٢٠٠٤ادلة بموجب رسائل الضمانات بين بوش وشارون في المفروض على األرض، والتعهدات المتب
وشدد البيان على أن استمرار المفاوضات على الشاكلة الحالية، لم يعد منسجما مع الحد األدنى من 
المصالح الوطنية الفلسطينية، األمر الذي يدعونا إلى تكرار مطالباتنا السابقة بوقف المفاوضات مع 

 .غتها الراهنةالحكومة اإلسرائيلية بصي
 ٢٧/٨/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
        " إسرائيل"لـبالسلطة بتسليمه " متنفذين" يتهم خضرحسام  .٢٠

اتهم األسير المحرر حسام خضر النائب السابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني :  عاطف دغلس-  نابلس
لفلسطينية بتسليمه من أسماهم األشخاص المتنفذين في المؤسستين العسكرية والسياسية في السلطة ا

 . لإلسرائيليين بملف فيه من التحريض ما فيه من الكذب، على حد قوله
 في تصريح خاص - ١٩٨الذي أفرج عنه أمس ضمن عملية أطلقت إسرائيل فيها سراح - وقال خضر 

أنا ال أتفق مع من يقول إن هناك تيارا خيانيا بفتح، ولكن هناك مجموعة من أصحاب "بالجزيرة نت 
لح االقتصادية الذين استثمروا تاريخ الحركة المشرف لالستيالء على مقدرات الشعب ومقدرات المصا
 ". فتح

لكنهم تضرروا أكثر من غيرهم لما جاءت انتفاضة األقصى وإفرازاتها السياسية والعسكرية "وأضاف 
طلت على األرض، وكذلك تضررت مصالحهم جراء فوز حركة حماس ودخولها للسلطة، وبالتالي تع
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ووعد خضر بأن ". مصالحهم التي كانت تدر عليهم الماليين، فعمدوا إلى جر الحركة إلى أزمة داخلية
يلعب دورا مهما في إصالح ذات البين بين حركتي حماس وفتح، وإنجاز وحدة على برامج وأهداف 

مشاركة في أنا من الذين رحبوا بدخول حركة حماس للعملية الديمقراطية وال"وطنية واضحة، قائال 
السلطة، ولم يؤثر فوز حماس تأثيرا سلبيا علي، وإنما عزز قناعاتي بأن الشعب الفلسطيني قادر على 

إال أن استجابة حماس وردات فعلها تفرض عليها إعادة " وأضاف  ".إنجاز مشروعه الديمقراطي بإبداع
طني، خاصة أن هناك مبادرة النظر في الكثير من مواقفها وسياساتها ويفرض عليها أن تبادر لحوار و

  ". أبو مازن) عباس(من الرئيس 
 ٢٦/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   وفتح باستبعاد حماس من الحوار "إسرائيل"مصر ترفض طلب ":  المصريونصحيفة" .٢١

" حماس"باستبعاد حركة   " فتح"أن مصر رفضت طلب إسرائيل وحركة       " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 
 الفلسطيني، التي بدأت القاهرة التمهيد لها خالل األيام الماضـية           –لفلسطيني  من حضور جلسات الحوار ا    

، مبررة رفضها بأن ذلك سـيؤدي إلـى تكـريس           "الجهاد اإلسالمي "بعقد جلسات مع ممثلين عن حركة       
 .االنقسام على الساحة الفلسطينية

  ٢٦/٨/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
 
 ء الوطنيوالبناال يوجد فصل بين معركتي التحرير : عبدالرحمن .٢٢

دعا احمد عبدالرحمن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الكادر التنظيمي لحركة  فتح الى ابداع : رام اهللا
برنامج واعد يحدد رؤية فتح المستقبلية يتناول كافة الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ويواكب 

لى تحقيق اعلى مستوى ممكن من الخدمة للمجتمع بين عملية البناء واقامة المؤسسات العصرية القادرة ع
وبين النضال من اجل الخالص من االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على 

 .١٩٧٦االراضي المحتلة عام 
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها لجنة العمل الجماهيري في مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح 

بحضور ) برنامج البناء الوطني(ي فندق ريتنو حول الرؤية والتوجهات االجتماعية لحركة فتح امس ف
 .خمسين كادرا تنظيميا واكاديميا اعضاء في االطر الحركية المختلفة

واضاف عبدالرحمن انه ال يوجد فصل بين عملية التحرير وعملية البناء الهادفتين الى اقامة وطن تسوده 
شفافية والتبادل السلمي للسلطات لتعزيز ثقافة تراكم االنجازات ومعالجة قضايا الوطن الديمقراطية وال

 .باسلوب حضاري يحفظ كرامة المجتمع وامن افراده
 ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تنتقد دعوة اتحاد المعلمين لإلضراب في غزة وتدعو للتعامل بكل حزم معها" حماس" .٢٣

سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه          " سحما"وصف الناطق باسم حركة      :غزة
عمليـة  "دعوة اتحاد نقابات المعلمين إلى اإلضراب في غزة والدوام فـي رام اهللا بأنـه                " قدس برس "لـ  

إن محاولة تخريب العملية التعليمية والعبث بمستقبل أطفالنا وأبنائنا هـو لعبـة             : "، وقال "تخريبية وعبثية 
ى الهابط الذي وصل إليه فريق رام اهللا؛ وبناء على ذلك فإننا في حركة حماس نؤكـد               قذرة تعكس المستو  

على تقديرنا للجهود التي تبذلها الوزارة، والتي نجحت في إجهاض المؤامرة على العملية التعليميـة فـي       
الستمرار غزة والحفاظ على انتظام الدراسة بشكل تام في جميع المراحل الدراسية، وندعو الوزارة إلى ا              

  ". في التعامل بكل حزم مع كل العابثين في مصير أبنائنا من الطلبة
 ٢٦/٨/٢٠٠٨قدس برس
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   وتطالب بإعمار مخيم نهر البارد  في شاتيالقوى اليسار تعتصم: لبنان .٢٤
نظمت قوى اليسار الفلسطيني اعتصاما في مخيم شاتيال، دعما إلعمار مخيم نهر البارد وتضامنا مع أهله                

" االونـروا "وألقى عضو الجبهة الديموقراطية علي محمود، كلمة دعا فيها الحكومة اللبنانية و            . النازحين
الى مضاعفة جهودهم من أجل االنتهاء سريعا من هذه االزمة عبر إطالق            " منظمة التحرير الفلسطينية  "و

م الجديد، ودعا الى    وطالب باالهتمام بأوضاع العائدين الى المخي      . ورشة االعمار قبل حلول فصل الشتاء     
  . مواصلة التحركات في اتجــاه الدول المانحة وخاصـة العربيـة منها

  ٢٧/٨/٢٠٠٨السفير 
  
   عقب لقائه مبارك من فرص اتفاق سالم قبل نهاية العاميقلّلباراك  .٢٥

قلـل وزيـر الـدفاع      : محمـد الـشاذلي   نقالً عن مراسلها     -القاهرة  من   ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة  أوردت  
 إيهود باراك من فرص التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نهاية العام               اإلسرائيلي

الجاري، عقب محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك فـي اإلسـكندرية أمـس ناقـشا خاللهـا                  
ـ               ة المفاوضات، وتثبيت التهدئة في غزة، وصفقة إطالق الجندي األسير في القطاع غلعاد شاليت، ومكافح

وعقد مبارك وباراك جلسة محادثات ثنائية، انتقال بعدها إلى غداء عمل حضره وزير الـدفاع               . التهريب
المشير محمد حسين طنطاوي ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس االسـتخبارات الـوزير عمـر                

 -ية  وأشار أبو الغيط في بيان إلى أن المحادثات تطرقـت إلـى مجمـل األوضـاع الفلـسطين                 . سليمان
  .اإلسرائيلية، بما في ذلك المفاوضات والوضع في غزة

والحاجة "وأكد باراك في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أنه ركز مع مبارك على مسألة وقف النار في غزة                  
إلى بذل كل جهد ممكن الستغالل هذه الفرصة الستئناف مفاوضات إطالق سراح شاليت، ومنح الفرصة               

إطـالق سـراح سـجناء      ) تـشمل (دة الجندي إلى منزله في إطار صـفقة         إلنجاح هذه المفاوضات إلعا   
نريد أن تستقر التهدئة في غزة وحولها، وأن يتم السماح بمرور البـضائع وفـتح               : "وأضاف". فلسطينيين

ونأمل فـي أن ال يأخـذ هـذا         . المعابر بعد تنفيذ التهدئة، ما يسمح باستمرار المفاوضات إلطالق شاليت         
  ".األمر وقتاً طويالً

وجهات النظر في شأن وضع المفاوضـات الحاليـة مـع الفلـسطينيين     "وأشار إلى أنه تبادل مع مبارك       
والسوريين، وكذلك بالنسبة إلى حزب اهللا والشعور لدى إسرائيل بالقلق من التوازن الهش داخل لبنـان،                

لإلبقـاء علـى اسـتقرار      والعالقات مع إيران، كما تم البحث في أفكار مختلفة للتأكد من بذل كل الجهد               
  ".الوضع من خالل جهود القوى المعتدلة والمسؤولة

، لكنني ال أستطيع أن أتحدث بثقـة        ٢٠٠٨أتمنى أن أرى اختراقاً في مفاوضات السالم قبل نهاية          : "وقال
المواضيع التي يتم التفاوض    "وأشار إلى أن    ". عن إمكان التوصل إلى اتفاق سالم في هذا اإلطار الزمني         

  ".شأنها كثيرة، وتحتاج إلى كثير من النيات الحسنة والتصميم والقدرة على اتخاذ قرارات صعبةفي 
مصر ليست فقط جارة لغزة وأكبر قـوة        "وقال إن   . ونفى وجود وسطاء آخرين بخالف في صفقة شاليت       

 لكـن   .حولنا وتلعب دوراً أساسياً، ويعتمد الجميع عليها من حماس وغيرها، سـواء أحبـوا ذلـك أم ال                 
الحكومة المصرية هي الالعب األساسي في هذه الصفقة، ولديها تأثيرها ونفوذها على األطراف ويمكنها              

  ".استخدام ذلك لجعل األمور أفضل
ولفت إلى أنه بحث مع الرئيس مبارك في استمرار عمليات تهريب األسلحة والصواريخ ومواد صـناعة                

هناك تحسناً ما فـي مواجهـة       "وأقر بأن   . بين مصر وغزة  الصواريخ عبر األنفاق المنتشرة على الحدود       
ويمكـن أن يـؤدي إلـى تغييـر          التهريب مستمر . عمليات التهريب، لكن النتائج ما زالت غير مرضية       

  .ونتوقع بذل مزيد من الجهد من أجل وقفه. األوضاع على األرض
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ـ     -القدس المحتلة  ٢٧/٨/٢٠٠٨وكالة سما   وذكرت   مية ان قـوات األمـن      ذكرت االذاعة العبرية لرس
 نفقاً تستخدم للتهريب على حدود قطاع غزة وذلك         ١٤٠المصرية تمكنت في األونة األخيرة من اكتشاف        
 . بواسطة أجهزة حديثة تلقتها من الواليات المتحدة

وقالت االذاعة ان الجانب المصري قدم هذه المعطيات لوزير الحرب أيهود براك خالل مباحثاتـه فـي                 
 . مس مع وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي ومدير المخابرات المصرية عمر سليماناالسكندرية أ

االعتقاد بأن حركة حمـاس     "ونقلت االذاعة عن اوساط اسرائيلية قولها انه قد طُرح خالل هذه المباحثات             
سير جلعاد  قررت عدم ابداء المرونة بالنسبة لقائمة السجناء الذين تطالب باالفراج عنهم مقابل الجندي اال             

 ". شاليط في أعقاب تنفيذ صفقة تبادل االسرى بين اسرائيل وحزب اهللا
    

  تحذيرات من عمليات من حماس وحزب اهللا بعد الكشف عن أسرار استراتيجية بمجال الغاز .٢٦
تعتبر منظومة نقل الغاز من مكان إلى أخر في الدولة العبريـة لبنيـة              ' : من زهير اندراوس    -الناصرة  

اتيجية، ألن القيام بعملية تفجير ضدها ستؤدي إلى مقتل وجرح عشرات اآلالف مـن سـكان                تحتية إستر 
  إسرائيل، عالوة على األضرار االقتصادية التي سيسببها االنفجار، 

وعلى الرغم من حساسية الموضوع، فقد كشفت صحيفة أمس في تحقيق أجري أن كل من يملك جهـاز                  
 خالل خمس دقائق، ال أكثر، أن يكتشف أن المنظومة غير مخبأة،            حاسوب مربوط بشبكة االنترنت يتمكن    

واألنكى من ذلك، وفق المصادر اإلسرائيلية، فإن من يتصفح موقع ما يسمى إدارة أراضي إسرائيل على                
االنترنت يمكنه أن يطّلع على خرائط التخطيط والبناء ويكتشف أن مواقع سكة الحديد المحددة منـشورة                

، منظومة الغاز الطبيعي وغاز الطهي، والحظت المصادر أن مهمة تكبير الخرائط مهمـة              بشكل مفصل 
                 سهلة للغاية، وعملياً بواسطة هذه الطريقة يستطيع كل إنسان أن يعرف األسرار التي تعتبر دفينة في أي

لمخازن للغاز  دولة أخرى من العالم، على حد وصف المصادر اإلسرائيلية ذاتها، مشيرة إلى أن أحد أهم ا               
  . الموجودة في إسرائيل يقع في المنطقة الصناعية في حيفا

عالوة على ذلك، يلزم القانون الدولة بتزويد أي مواطن يطلب معلومات عن عمق شـبكات الغـاز فـي                   
ولكن الدكتور باراك بن تسور، وهو رئيس شعبة اإلرهاب سـابقاً فـي شـعبة االسـتخبارات                 . األرض

في الماضي قال إن التفكير اإلسرائيلي      ) الشاباك(أحد كبار مسؤولي جهاز األمن العام       و) أمان(العسكرية  
ال يأخذ بالحسبان العمليات اإلرهابية، إلى أن تحدث العملية اإلرهابية في شبكات الغاز، سيفكر أقطـاب                

  .الدولة بإيجاد حل للمشكلة، على حد تعبيره
ذون في حساباتهم ضرب هذه الشبكات، فعلى سبيل الـذاكر ال           ومضى قائالً إن أعداء الدولة العبرية يأخ      

 بتوجيـه   ٢٠٠٦الحصر، أضاف بن تسور، قام حزب اهللا اللبناني في حرب لبنان الثانية في صيف العام                
إليقاع أكبر  ) ميغا(الصواريخ التي أطلقها إلى المنطقة الصناعية في مدينة حيفا، بهدف تنفيذ عملية كبيرة              

من ) مايو(الجرحى في صفوف اإلسرائيليين، وزاد الخبير اإلسرائيلي أنّه منذ شهر أيار            عدد من القتلى و   
 اعتقلت السلطات اإلسرائيلية إبراهيم حامد، الذي كان قائد الجناح العسكري لحركة حمـاس              ٢٠٠٦العام  

اخـل الخـط    في الضفة الغربية، وتابع أن حامد كان مسؤوالً عن أخطر األعمال االنتحارية التي نُفذت د              
  األخضر،

 كما أنّه قام بالتخطيط لتنفيذ عمليات إستراتيجية ضد أهداف هامة في البنية التحتية في الدولة العبريـة،                 
وهو الذي كان مسؤوالً عن إرسال ما يسمى إسرائيلياً بخلية سلوان إلى مجمع الغاز األكبر في إسرائيل،                 

 حاول أعضاء الخلية تفجيره، ولكنّهم فشلوا بسبب خلـل          الواقع في هرتسليا، شمال مدينة تل أبيب، والتي       
  .في المتفجرات التي كانوا يحملونها
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ووفق الخبير اإلسرائيلي فإنّه على الرغم من أن الخطر بارز وواضح، إال أن السلطات اإلسـرائيلية لـم                  
ة التي كشفت عـن     اإلسرائيلي) معاريف(وقالت صحيفة    .تفعل شياً للدفاع عن هذه المنشآت اإلستراتيجية      

 .الموضوع أمس إن المسؤولين اإلسرائيليين، الذين توجهت لهم، رفضوا التعقيب على التقرير
  ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تغلق معابر غزة بعد هجوم صاروخي"اسرائيل" .٢٧

 قال مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل أغلقت معابرها الحدودية مع قطاع غـزة             :  رويترز –القدس المحتلة   
  .س بعد اطالق صاروخين عليها أمس االولام

دون أن يـشير الـى      '' أصدر أمرا باغالق المعابر مع غزة     ''وقال المسؤول ان وزير الدفاع ايهود باراك        
وذكر الجيش االسرائيلي أن صاروخين أطلقا من غزة على اسرائيل االثنين دون أن يتسببا               .مدة االغالق 

  .في أضرار مادية أو بشرية
  ٢٧/٨/٢٠٠٨ردنية الرأي األ

  
   يؤيد االعتراف بالسيادة السورية على الجوالناسرائيليوزير  .٢٨

أكد وزير الداخلية اإلسرائيلي مائير شطريت، وأحد المتنافسين على رئاسة حـزب            :  حسن مواسي  -عكا  
 ،  ١٩٦٧الحاكم ، انه يؤيد االعتراف بالسيادة السورية على مرتفعات الجوالن المحتلة منذ العام              " كاديما"

 .مقابل سالم ثابت مع دمشق
لم أعـارض اتفـاق     "وكان شطريت يتحدث في اجتماع انتخابي في قرية جولس الدرزية ، وأردف يقول            

، وقد دعمت كل الوقت فكرة إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة           " اتفاقيات الحكم الذاتي الفلسطيني    -أوسلو  "
ورية على هضبة الجوالن مقابل سالم ثابت ، حتـى انـه            إسرائيل ، كما وأنا اؤيد االعتراف بالسيادة الس       

يمكن دفع ضمان مالي لفترة محددة للسلطات السورية ، مقابل أن تبقى الهضبة تحت تصرف إسـرائيل،                 
 ". وارفض فكرة إقامة ارض إسرائيل الكاملة

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الدستور 
 
   تمهيداً لعدوان على غزة"إسرائيلي"تحريض  .٢٩

على قطاع غزة، زعم تقريـر أصـدره   " إسرائيلي"ريض يرمي للتمهيد لعدوان في تح -القدس المحتلة 
حولت " حماس"، أن حركة    "االرهاب العالمي "يختص بشؤون الشرق األوسط وما يسمى       " إسرائيلي"مركز  

بهدف االنقالب على السلطة في الضفة الغربية، والمساعدة ضمن جهود          " دفيئة لإلرهاب "قطاع غزة الى    
وذكر التقرير أن منظمات    . على اإلطاحة باألنظمة الحديثة في الشرق األوسط      " ن المسلمين حركة اإلخوا "

وصـفه  "، مثل فتح االسالم وجيش األمة، إضافة الى جـيش االسـالم             "اإلرهابية والمتطرفة "وصفها ب 
  .تحصل على ملجأ رسمي وتحظى بحرية تامة بالحركة في القطاع" التقرير بفرع القاعدة في غزة

  ٢٧/٢٠٠٨يج اإلماراتية  الخل
 
  تنقيب عن النفط في صحراء الخليل: "جيروزالم بوست" .٣٠

أمس عن اقتناع شركتي طاقة إسرائيليتين بأن أفضل فرصة         " جيروزالم بوست "كشفت صحيفة   : يو بي آي  
، ما أثار جدالً كبيـراً فـي        )برية الخليل (الكتشاف النفط في إسرائيل تكمن في نقطة في صحراء يهودا           

  .اط السياسية بسبب إلحاحهما المتكرر للحصول على رخصة للتنقيباألوس
تريدان حفر بئر في منطقة     " ديلك لنظام الطاقة  "و" جينكو للتنقيب عن النفط   "وذكرت الصحيفة أن شركتي     

  .نائية ومحمية طبيعية من الصحراء المذكورة الواقعة بين جبال الخليل ومنطقة البحر الميت
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ه من المقرر أن تجتمع الشركتان واللجنتان اليوم أمام الجمعية العموميـة لـسلطة              ولفتت الصحيفة إلى أن   
  .الطبيعة والمحميات التي ستقرر ما إذا كانت ستمنح الشركتين رخصة للتنقيب عن النفط أم ال
  ٢٧/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  غالبية إسرائيلية تؤيد تولي ليفنى رئاسة الحكومة المقبلة: استطالع .٣١

ديد للرأي أن غالبية إسرائيلية تؤيد تولي وزيرة الخارجية تسيبي ليفنى رئاسة الحكومة             أظهر استطالع ج  
وطـرح الموقـع     . اإلسرائيلية القادمة، عندما يتنحى رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت عن منـصبه           

 ووزير  على زواره أربعة أسماء لتولي رئاسة الحكومة وهم تسيبى ليفنى،         » إسرائيل«اإللكتروني لراديو   
الدفاع إيهود باراك، وبنيامين نتانياهو زعيم المعارضة وحزب الليكود، ووزيـر المواصـالت شـاؤول               

  . موفاز
 فـي المئـة، تالهـا       ٥٣وبحسب النتائج التي نشرها الموقع أمس فإن ليفنى تصدرت االستطالع بنسبة            

وحـل بـاراك فـي      . ي المئة  ف ٢٠بنيامين نتانياهو، ولكن بفارق كبير، إذ حصل على نسبة تأييد بلغت            
 في المائة، بينما تذيل موفاز نتائج االستطالع بنسبة تأييد لم تتجـاوز             ١٧المركز الثالث بنسبة تأييد بلغت      

  .  في المئة١٠
  ٢٧/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
 حديث عن انتظام العملية التعليمية في قطاع غزة بعد تقلص عدد المضربين .٣٢

 العملية التعليمية انتظمت أن حد يمكن القول إلى أمسصت نسبة المضربين تقل:  صالح النعامي-  غزة
وحول األسباب التي ساقها جميل شحادة أمين عام اتحاد .  في قطاع غزةفي معظم المدارس الحكومية

 أنه اتصل شخصياً ، وكيل وزارة التعليم في غزة، شقيرأبومعلمي فلسطين لتبرير اإلضراب، قال محمد 
 لم األخير مدرس، مؤكداً أن إلىب منه أن يبلغه عن اسم مدير مدرسة واحد خفضت مرتبته بشحادة وطل
من نظراء المدارس هم % ٨٠ من أكثر أن إلى  شقير اتهامات شحادة مشيراًأبوواستهجن . يكن لديه رد

عقل اياد  ومن جهة أخرى استهجن . كل هؤالءمن حركة فتح، وبالتالي ال يمكن لعاقل أن يقوم بتغيير
 الدعوة اإلسالمية، الذي تسيطر عليه الحركة ،نائب نقيب المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة

وفي محاولته التدليل على الطابع . استخدام إحدى وسائل االحتجاج النقابية بشكل متدرجلإلضراب، دون 
قطع الرواتب عن تحاد لم يحتج على قيام حكومة سالم فياض باالن أ أشار إلى، لإلضرابالسياسي 
من % ١٥ معلم جديد في الضفة وغزة، وهو ما يمثل ٦٠٠٠ من المعلمين القدماء في غزة، و١٠٠٠
  . عدد المعلمينإجمالي

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   الداخلي ترفض الوساطة المصرية في الحوار الفلسطينيينلجنة أهالي المرضى .٣٣

صائل الفلسطينية رفض وساطة النظام المصري في ناشدت لجنة أهالي المرضى في قطاع غزة الف: غزة
المرضى، عبر إصراره على استمرار إغالق معبر ” إعدام“الحوار الفلسطيني، حتى يتوقف عما سمته 

  .رفح الحدودي أمامهم، ومنعهم من حق تلقي العالج في الخارج
  ٢٧/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 تح المعبر لقضاء شهر رمضان بين ذويهم فيأملون برفح  الفلسطينيونالعالقون: تحقيق .٣٤

مئات من الفلسطينيين العالقين في مصر يتشبثون باألمل أمام بوابات معبر رفح : يسري محمد -  رفح
ما بين األلم واألمل يقبع هؤالء بالساعات ينتظرون الفرج و. للعودة إلى ذويهم لقضاء شهر رمضان معهم
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لفت الناطق  ومن جهته ي.ميع أنهم يجرون وراء السرابالذي يبدو قريبا في لحظات ثم يكتشف الج
ي سيناء حسن زعرب إلى أن استمرار إغالق المعبر يهدد بحدوث مأساة إنسانية قاسية ياإلعالمي لفلسطين

معظم العالقين  ومن الجدير ذكره أن .في سيناء خاصة وأن نقود بعض العالقين أوشكت على النفاد
  . يقيم عدد آخر منهم في الشاليهاتفي فنادق شعبية في مايقيمون 

 وبحسب مصادر مصرية فإن هناك مئات من العالقين منتشرون في مدينتي رفح والعريش بينهم عدد 
وبحسب مسؤول باالرتباط  .كبير من الحاالت المرضية واإلنسانية في انتظار وضع حد لمآسيهم

ترتيبات تتم حاليا لفتح المعبر ليومين أو  وأن هناك ،"الحل بات قريبا"المصري الفلسطيني في رفح فإن 
 آخر شدد ولكن مسؤوالً .٥٠٠ثالثة قبل حلول شهر رمضان إلنهاء أزمة العالقين الذين يفوق عددهم 

على انه لم يصل حتى اآلن إخطار يحدد موعد فتح المعبر وعدد أيام تشغيله، وانه يتوقع أن يصل ذلك 
األطقم الفنية للمعبر جاهزة للعمل في أي وقت وسيتم إعالن حالة مبيناً أن . اإلخطار في أي وقت

أن فقد أكد عبد الفضيل أبو شوشة، محافظ شمال سيناء،  أما .الطوارئ فور وصول ما يفيد عن فتحه
يتم بموجبها تجهيز ، هناك خطة طوارئ وضعتها المحافظة الستقبال مئات الفلسطينيين عند فتح المعبر

سعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى مختلف مستشفيات شمال سيناء لتقديم الرعاية عدد من سيارات اإل
  .الطبية السريعة لهم

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ضرورة تحرير كافة األسرىالعتبة وخضر يشددان على  المحرران األسيران .٣٥

 واألخرى الفلسطينية  العتبة رسالتين أحدهما للقيادة األسير المحرر سعيدوجه:  أمين ابو وردة-  نابلس 
 ، والحفاظ على العمل على تحرير األسرى واألسيرات من سجون االحتاللطالب فيهما  الفلسطينيللشعب

  وعلى الصعيد ذاته، .الوحدة الوطنية وإعادة لحمة الشعب الفلسطيني
ئمة  أكد األسير المحرر حسام خضر أن عملية اإلفراج عن األسرى كسرت المحرمات اإلسرائيلية القا

على وصف الملطخة أيديهم بالدماء، مشيراً إلى أن هذا يؤسس لمرحلة جديدة في ملف المفاوضات حول 
 .األسرى

  ٢٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   فلسطيني أسير٢٠٠نخدع باإلفراج عن على العالم أن ال ي: الخضري .٣٦

 في سجون االحتالل اعتبر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن األسرى :غزة
 أسير، مبيناً أن ٢٠٠وشدد على ضرورة عدم انخداع العالم باإلفراج عن  .يعيشون حصارا فوق الحصار

 ألف أسير ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل، ويجب العمل على إطالق سراحهم جميعاً ١١أكثر من
  .بأسرع وقت

  ٢٧/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  السياسات العنصرية التي تستهدفهمفير االتحاد األوروبي على  يطلعون س٤٨فلسطينيو .٣٧

 سفير االتحاد األوروبي، راميرو سيبريال  لفلسطينيي الداخلأطلع وفد اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
أوزال، ومساعده للعالقة مع الجماهير العربية، اريك غالفن، في مكتب السفير في تل أبيب على قضايا 

، والمالحقات التي يتعرضون لها من قبل السلطات اإلسرائيلية ٤٨راضي المحتلة عام األفلسطينيي 
  .والسياسات والقوانين العنصرية التي تستهدفهم

  ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 لصالح هنية% ١٧,١ سيصوتون لصالح الرئيس عباس مقابل% ٥٣,٢ :استطالع .٣٨
 والمعلوماتية في لألبحاثسة ألفا العالمية  مؤسأجرته ،أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني: القدس

 المبادرة التي أن ، تموز وحتى الثالث من آب الجاري لصالح تحالف السالم الفلسطيني٢٣الفترة بين 
 ٨٩,٧اطلقها الرئيس محمود عباس بشأن الحوار الوطني تحظى بتأييد غالبية الفلسطينيين، حيث اعرب 

 من أداء عباسيقيمون % ٧٠,٥ن أنتائج الوبينت  %.٧,٣ارضها عن تأييدهم لهذه المبادرة، فيما ع% 
في حال  و. سيئ جداًإلىسيئ إنه قالوا % ١٧ متوسط، واألداء إن% ١٠,١ جيد جداً، فيما قال إلىجيد 
 هنية عن وإسماعيل انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها كل من محمود عباس عن حركة فتح، إجراء

لصالح هنية، في حين قال % ١٧,١سيصوتون لصالح عباس، مقابل  %٥٣,٢ حركة حماس، فان حوالي
 أنيرون % ٦١,٩ أننتائج ال أظهرتكما  . لن يصوتوا ولن يشاركوا في االنتخابات الرئاسيةإنهم% ٢٤

سرائيلي، فيما قال إل الصراع الفلسطيني اإنهاءالحل السياسي المتفق عليه هو الوسيلة التي يتم من خاللها 
من خالل الحل السياسي والحسم إنه قالوا % ٥,٣وذلك يتحقق من خالل الحسم العسكري،  إن% ٢٦,٧

يعارضون الخطوة العسكرية التي قامت بها % ٨٢,٤ أن النتائج من جهة أخرى أظهرتو .العسكري معاً
رأي بشأن استمرار حكومة سالم فياض الوعن  .أيدوا ذلك% ١١,٩ن أحماس في قطاع غزة، في حين 

 .ذلكيعارضون % ٣٩,٨، مقابل هايؤيدون استمرار% ٥٠,٥ حوالي أنبين ت عملها، أداءفي 
 حكومة إنيقولون % ٢٠أنوبخصوص الحكومة الشرعية من وجهة نظر الفلسطينيين، فقد بينت النتائج 

 إن% ٣,١بينما قال ن حكومة فياض هي الشرعية، أ يعتبرون% ٤٧,٤هنية هي الشرعية، مقابل 
تين،  الحكومأداءوبشأن تقييم  . الحكومتين غير شرعيتينإنقالوا % ٢٠,٢، مقابل الحكومتين شرعيتين

 . سيئ جداًإلى سيئ أنه% ١٨,٩ جيد جداً، فيما قال إلى حكومة فياض جيد أداءن أ% ٦٦,٢فقد اعتبر 
  سيئأنه% ٤٥,٥ بينما اعتبر  جيد جداً،إلى جيد أداءها أن% ٣٣,٢ فقد رأىحكومة هنية، أما بالنسبة ل

، "إسرائيل"عن تأييدهم للهدنة التي وقعتها حماس مع % ٦٠,٧ أعرب من جهة أخرى . سيئ جداًإلى
 هذه الهدنة تخدم المصالح الفلسطينية، في أنيرون % ٢٦,١ أنوبينت النتائج  .وهاعارض% ٣٣,٩مقابل 

 الفلسطينية  تخدم المصالحأنها% ٢٢,٥بينما رأى ، اإلسرائيلية تخدم المصالح أنها% ٤٠,٢حين رأى 
 احمد قريع، على صعيد أداء أنيرون % ٤٠,٩ وعلى صعيد آخر، أظهرت النتائج أن .واإلسرائيلية

ومن .  سيئ جداًإلى سيئ أنه% ٣٩,١ بينما قال  جيد جداً،إلى جيد "سرائيلإ" العملية التفاوضية مع إدارة
% ٤٦,٧طاولة الحوار، حيث قال  إلى بشأن جدية حماس في العودة اًظهر االستطالع انقسامجهة أخرى أ

  . غير جادةإنهاقالوا % ٤٣,٤، مقابل ذلك جادة في هانإ
  ٢٧/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
 جانب بمشاركة متضامنين أ في غزة الزراعي بشبكة المنظمات األهلية ينظم اعتصاماًالقطاع .٣٩

 خالل اعتصام ،األجانبندد مئات المزارعين الفلسطينيين وعشرات المتضامنين :  سمير حمتو- غزة 
 باستمرار ،نظمه القطاع الزراعي بشبكة المنظمات األهلية قبالة مقر األمم المتحدة في مدينة غزة

الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المناطق العازلة 
 وبين . مستلزمات اإلنتاج الزراعيقطاع ومنعهم من تصدير منتجاتهم الزراعية واستيرادالعلى حدود 

إلى تعطيل أدى محسن أبو رمضان عضو القطاع الزراعي بالشبكة أن منع إدخال مستلزمات اإلنتاج 
زراعة مساحات عدة من قطاع غزة، كما أثر ذلك أيضا على حالة ومستقبل األمن الغذائي وعرض ما 

 أن منع عملية التصدير أدى إلى خسائر لىإنوه كما  . ألف مزارع لخطر البطالة والفقر٤٥يقارب من 
  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ ألف دوالر بالموسم الزراعي ٢٠٠قدرت بأكثر من 

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  بدء التهدئةذ من من المرضى في غزة توفوا ضحية٤٦: وزارة الصحة الفلسطينية .٤٠
 يوما على إعالن ٧٨غم مرور نه رأ ، المقالة الفلسطينية وزارة الصحة فى الحكومةأكدت: ألفت حداد

إال أن مسلسل ضحايا الحصار ال يزال يحصد أرواح العديد من المرضى فيما يزال العشرات ، التهدئة
 مريض في ٢٤١ـمن المرضى يرقدون في غرف العناية المركزة ينتظرون ذات المصير الذي لحق ب

  .حال استمر االحتالل بالمماطلة في فتح المعابر
في وقت ،  سيدة١٤ أطفال و١٠ بينهم  مريضا٤٦ًمنذ إعالن التهدئة سقط حتى اآلن ونه أ كما بينت 

  .تشهد فيه مخازن وزارة الصحة عجز شديد في األدوية الالزمة لعالج العشرات من الحاالت المرضية
  ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   من االضطرار إلى إغالق مصنع األدوية الوحيد في غزة بسبب الحصارتحذيرات .٤١

 يواجه المصنع الوحيد إلنتاج األدوية في قطاع غزة خطر اإلغالق خالل أيام جراء :كاالتو -غزة 
استمرار الحصار واإلغالق المتكرر للمعابر الذي يؤدي إلى منع دخول المواد الخام الالزمة لمختلف 

   .أنواع الصناعات
 األسطل أن المصنع مروان" معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية"رئيس مجلس إدارة شركة وذكر 

بعد شهر صل للصفر ي س، محذراً من أنه من طاقته اإلنتاجية%١٠يعمل منذ شهور بأقل من 
  . صنفا٤٥ً ينتج حاليا فقط ستة أو سبعة أصناف من أصل ه إلى أن إلغالق المصنع، مشيراًونضطريوس

  ٢٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  والبيرة  الفلسطيني يعرض نتائج مسح صحة األسرة في رام اهللاإلحصاء .٤٢

في محافظة رام اهللا والبيرة، الذي نفذه فريق فني   ٢٠٠٦أعلنت نتائج المسح الفلسطيني لصحة األسرة 
من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، والمشروع العربي لصحة األسرة في جامعة الدول العربية، 

من األسر تحصل على  %٩٨,٠ أن وأظهرت النتائج .وصندوق األمم المتحدة للسكان  فاليونيسي ومنظمة 
من األسر تعتمد على شبكات المياه العامة الموصولة بالمنزل للحصول  % ٩٣,١ن أمياه شرب آمنة، و
من السيدات في سن  % ٥٥,٨كما بينت النتائج، أن  . تعتمد على آبار الجمع % ٣,٧على مياه الشرب، و

 من النساء لم يتلقين أي نوع من  %٧,٥أن  كما .يستخدمن وسيلة تنظيم األسرة سنة ) ٤٩- ١٥(اإلنجاب 
من السيدات في المحافظة قد وضعن مواليدهن  % ٩٧أنواع الفيتامينات أو الحديد خالل حملهن، وأن 

  . على أيدي مؤهلة طبياً
إلى  أيضاً ولفتت النتائج  .والدة في المحافظة تمت في المنازل  ١٠٠كما أن ثالث والدات من بين كل  

من أطفال المحافظة  % ٦,٣من السيدات في المحافظة تلقين رعاية صحية بعد الوالدة، وأن  % ٣٦,٨أن 
من األطفال دون الخامسة في % ٦,٩، وأن  )غرام  ٢,٥٠٠ (ولدوا بوزن أقل من الوزن الطبيعي للمواليد

أظهرت النتائج  من جهة أخرى .قصر القامةومحافظة رام اهللا والبيرة يعانون من سوء التغذية المزمن، 
تعرضوا لعقاب جسدي أو نفسي من آبائهم أو  )  سنة١٤-١٢(من األطفال من الفئة العمرية % ٩٤,١أن 

يعملون لدى )  سنة ١٤- ٥(من األطفال في الفئة العمرية  % ١٢,٧أن  كما تبين .أحد أفراد أسرتهم
  . من األطفال يعلمون لدى الغير بأجر % ٠,٦أسرهم، في المقابل فان 

  ٢٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨بعر
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  تنظيم الخارطة الداخلية والدور اإلقليمي: األردن .٤٣
  جواد الحمد

استراتيجياً شكلت الحركة اإلسالمية في األردن عامال أساسيا من عوامل االستقرار السياسي في المملكـة              
ت بهـا   األردنية الهاشمية، وقد تضافر هذا العامل دوماً مع مصلحة الحكم في منعطفات وأزمات عدة مر              

المملكة، كما شكلت صمام األمن االجتماعي للمملكة، سواء على صعيد رعايتهـا االجتماعيـة للفقـراء                
والمحتاجين، وإشرافها على مؤسسات صحية تكمل جهود الحكومة أو على صـعيد التحـصين الفكـري                

لملـك الراحـل    وهو ما دفع ا   . والتربوي، الذي تقوم به في المدارس والمساجد في مختلف أنحاء المملكة          
إن األردن ليس فيه تطرف ديني، ولدينا حركة إسالمية راشدة، أتمنى أن تكون             "الحسين بن طالل ليقول     

م، ١٩٩٣، وذلك في محاضرة له فـي واشـنطن عـام            "الحركات في الدول العربية األخرى على نهجها      
  .دد استقرار المملكةوكذلك ليعلن في خطاب متلفز تقديره لموقفها إزاء االضطرابات التي بدأت ته

كما شكلت القضية الفلسطينية وتداعياتها المختلفة عامالً أساسياً في تشكيل سياسـة المملكـة الخارجيـة                
وتحالفاتها الداخلية، وظل األردن في بؤرة أحداث القضية المختلفة، رغم عشرات االنعطافات التي مرت              

، مما شكل لألردن دوراً متعدداً في التعامل معها، ولـئن           بها القضية وعالقاته بقياداتها التاريخية المتتابعة     
م غير أنه لم يجد بداً من المشاركة في التعامل          ١٩٨٨اتخذ األردن قرار فك االرتباط بالضفة الغربية عام         

مع القضية وتداعياتها بأشكال مختلفة، والعتبارات متعددة، ذلكم أن األردن يعتبر القضية الفلسطينية شأنا              
  . أردنياً أكثر منه قضية سياسة خارجيةوطنياً 

تحوالت دراماتيكية في قوة ونفوذ الحركة اإلسـالمية        ) م٢٠٠٨-٢٠٠٣(مرحلياً شهدت السنوات األخيرة     
األردنية من جهة، كما شهدت تبايناً أوسع بينها وبين مواقف وسياسات الحكومة األردنية، إزاء القـضايا                

فيما يتعلق بعملية السالم مع إسرائيل، واالحتالل األمريكي للعراق،         الكبرى الوطنية واإلقليمية، خصوصاً     
مما أوجد بعض التوترات بين الطرفين، ربما وصلت إلى حد المواجهة الباردة بينهما، خـصوصاً بعـد                 

م، ومن قبلها دعم الحكومة لتوجهـات       ٢٠٠٦قرار الحكومة بالسيطرة على جمعية المركز اإلسالمي عام         
م أيضا، وإبعـاد قـادة حركـة حمـاس          ٢٠٠٦رقاء األهلية من سيطرة الحركة عام       تخليص جامعة الز  

م، ناهيك عن شكوى الحركة اإلسالمية من االسـتهداف بمنـع           ١٩٩٩األردنيين إلى خارج المملكة عام      
  .الخطباء والتوظيف العام، وفي المناصب العليا في المؤسسات الحكومية لكوادرها وقياداتها

في منع تفاقم هذه األزمات، غير أن العالقة شابها الكثير من التوتر وعـدم الثقـة،                ورغم نجاح الطرفين    
لدرجة التدخل بقوانين وإجراءات عملية لمنع تقدم الحركة اإلسالمية انتخابيا، سـواء عبـر البلـديات أو             

ومـات  البرلمان، في ومحاولة لتحجيم نفوذها وتأييدها في الشارع، لكن األخطاء التي وقعـت فيهـا الحك     
المتعاقبة، أدت إلى تحقيق مكاسب متزايدة للحركة اإلسالمية شعبياً وإقليمياً، خصوصاً وإنها تضافرت مع              

م، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦نجاحات حركة حماس على نفس الصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، في األعوام              
  .وهو ما أربك سياسة الحكومة تجاه الحركة اإلسالمية لفترة من الزمن

عيد آخر؛ فقد شهدت الساحة الفلسطينية الداخلية تحوالً استراتيجياً كبيراً بسيطرة حركة حمـاس              وعلى ص 
م، ونجاحها في تحجيم نفوذ     ٢٠٠٦على برلمان وحكومة السلطة الفلسطينية في االنتخابات البرلمانية عام          

توصل إلى اتفاق مـع     حركة فتح، وكذلك نجاحها سابقاً وبعد السيطرة على تعطيل عملية السالم، ومنع ال            
إسرائيل، ال يناسب برنامجها القائم على رفض التنازل وعدم االعتراف بإسـرائيل، وهـو مـا تـسبب                  
بإشكاالت لسياسة المملكة إزاء القضية سياسياً وإزاء مكوناتها الداخلية في ظل رهاناته السابقة كلياً علـى                

قبل واألردن، وإبرام اتفـاق سـالم مـع         حركة فتح كطرف شريك في ترسيم العالقة بين فلسطين المست         
إسرائيل، ال يكون على حساب األردن، فيما عرف بالوطن البديل، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة فـي                 

  .فلسطين
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وراحت المملكة تزيد من تحالفها ودعمها لفريق الرئيس عباس، على حساب عالقاتهـا المفترضـة مـع                
رغم الفشل الذي أبدته محاوالت حركة فتح للقضاء على نفوذ          الحكومة الجديدة، بزعامة حركة حماس، و     

  .حماس وقوتها في الضفة والقطاع
  إعادة تنظيم الخارطة الداخلية

تضافرت عوامل متعددة محلية وإقليمية ودولية، وأخرى ذات عالقة بالقضية الفلسطينية وعملية الـسالم،              
ها، وصمود حركة حماس أمام الحصار الـدولي        وكذلك التحوالت داخل الحركة اإلسالمية في األردن ذات       

في غزة، ونجاحها بجر إسرائيل إلى اتفاق تهدئة معها، تضافرت هذه العوامل وغيرها في بلورة توجـه                 
أردني إزاء التعامل مع الحركة اإلسالمية في األردن، وبدا أن صانع القرار األردني أدرك وبشكل ملفت                

 هذه المتغيرات، على مصالح الحكومة األردنيـة وسياسـاتها، ومـا            لالنتباه الخطورة التي تنطوي عليها    
تشكله من تحديات جديدة أظهرت أن الحكومة بحاجة إلى دعم شعبي حقيقي لمواجهتها، ولـذلك قـررت                 
االقتراب أكثر من الحركة اإلسالمية، والعمل على ترطيب األجواء معها، وشرعت بلقاءات أولية معهـا               

 ونقاط التوتر والخالف بين الطرفين، ومن أجل محاولة رسم أسس عالقات مستقرة             لبحث الملفات العالقة،  
بين الطرفين، ولو لمرحلة تجتاز فيها الحكومة أبرز وأخطر هـذه التحـديات، ولعـل أهمهـا المتعلـق            
بالتوجهات اإلسرائيلية والفتحاوية في التعامل مع األردن ومصالحه، في الحل النهـائي للقـضية، ومـا                

ن تفاهمات أولية حول ما يسمى بالوطن البديل، على حساب األردن، خصوصاً في ظل الرفض               تسرب ع 
  .اإلسرائيلي المطلق لحق العودة لالجئين الفلسطينيين، الذين يؤوي األردن أكثر من نصفهم

ولذلك ينظر إلى التحول الحكومي بوصفه تحوالً مصلحياً ال يتصف بصفة االستراتيجية، وإن أطلق عليه               
بعض ذلك، فلقاءات الحركة اإلسالمية مع الحكومة لم تثمر إال عن تهدئة متواضعة بين الطرفين، ولـم                 ال

يتم بعد تحقيق مكاسب محددة للحركة اإلسالمية تمكنها من بناء خطوات ثقة عليها وتقارب آخر، ولعـل                 
مخاوف فـي أوسـاط     هذا التردد لدى المستوى الحكومي في بلورة العالقة بشكل متكامل وعاجل، يثير ال            

الحركة اإلسالمية، من أن يكون األمر مجرد لحظة تهدئة فقط، لتمرير بعض السياسات المحلية واإلقليمية               
للحكومة، ولتجاوز تفاقم تداعيات ارتفاع األسعار، ومخرجات السياسات الخارجية األردنية إزاء إسرائيل            

  .ة والعراقوالواليات المتحدة، وانعكاساتها على القضية الفلسطيني
لكن أوساطاً اخرى ترى أن الحكومة توصلت إلى قناعات بضرورة إشراك الحركة اإلسالمية في الهـم                
المحلي واإلقليمي للسياسات الحكومية، لتتحمل المسؤولية معها، خصوصاً على الصعيد الشعبي، كما أنها             

لى أي مـؤامرات خارجيـة،   تريد أن ترسل رسائل واضحة لألطراف األخرى، بأن لديها ما تتقوى به ع           
ناهيك عن حاجة الحكومة إلى الحركة اإلسالمية لمواجهة أي تحركات داخلية مناهضة للحكومة، قد تخدم               
توجهات خارجية، كما كان الحال في مفاصل أخرى سابقة من تاريخ المملكة، وعلى األخص فيما يتعلق                

  .يلبمحاولة زعزعة االستقرار المنبثقة عن توجهات الوطن البد
ولذلك فإن النتائج العملية للقاءات القادمة، خصوصاً من طرف الحكومة، سوف تحـدد مرحليـاً غلبـة                 
التوجهات القاعدية منها والقيادية داخل الحركة  اإلسالمية، كما أن تجاوب الحركة اإلسـالمية وتفهمهـا                

رب مع الحكومـة، والتفـاهم      لطبيعة المرحلة، وقناعتها بجدية الحكومة، سوف تدفع باألغلبية لدعم التقا         
معها، وتعديل بعض السياسات التصعيدية، التي أصبحت لها تربة خصبة في المملكة، في ظـل ارتفـاع                 
األسعار، وتزايد الفقر والبطالة، خصوصاً في المناطق األقل حظاً، وفي ظل التململ الذي ظهـر علـى                 

ياسي، وبدا أن الحركة اإلسـالمية ليـست        بعض القوى المحسوبة على الروافع االجتماعية لالستقرار الس       
  .بعيدة عن نبض هذه المناطق والقوى الوطنية

ولذلك فإن الخطوة التي اتخذتها الحكومة، رغم محدوديتها، غير أنها أشارت إلى توجه أردني حكـومي،                
 يهدف إلى إعادة تنظيم الخارطة السياسية الداخلية، وتعديل بعض التحالفـات والتفاهمـات مـع القـوى                

الرئيسية فيها، وهو ما يفتح الطريق أمام إعادة رسم السياسات المحلية والخارجية على حد سواء، بتوافق                
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وطني أكبر، خاصة مع الحركة اإلسالمية التي تشكل القوة األكبر واألهم في المجتمع األردني، والتي لها                
وهو ما يفرض االهتمام    . والمصريامتدادات إيديولوجية وسياسية كبيرة في المحيط الفلسطيني والعراقي         

الحكومي بالحوار معها أجندةً وزمناً حتى يمكن ترسيم هذا التوجه، والبناء عليـه اسـتراتيجيا للـسنوات                 
الخمس القادمة على األقل، خاصة وأن التوقعات فيها تميل إلى احتمال أن تعـصف بالمنطقـة أحـداث                  

لي، وتغيرات دراماتيكية في بعض األوضاع الـسياسية         اإلسرائي -جسام، ليس أقلها تفاقم الصراع العربي     
المحيطة، وتراجع و تقهقر السياسات الخارجية األميركية، ناهيك عن زعزعة نظرية األمن اإلسـرائيلية،        

  . أمام ضربات المقاومة التي تتخذ مواقع أكثر قوة وتأثيرا من ذي قبل-وال تزال-التي بدأت تترنح 
  يإعادة تنظيم الدور اإلقليم

تشكل القضية الفلسطينية تقليديا مالمح الدور اإلقليمي لألردن في الـشرق األوسـط، وفـي منظومـة                 
السياسات الدولية تجاه المنطقة، وقد ارتبط مصير األردن مبكرا بمخرجات القضية بأشكال متعددة منـذ               

وره اإلقليمي إلى سياساته    بداياتها، ولذلك فإنه من الطبيعي أن ينطلق ويستند تفكير األردن بإعادة تنظيم د            
  .تجاه القضية الفلسطينية ألسباب وعوامل ودوافع مختلفة

شهدت تشكالً جديداً لواقع محور الممانعـة، وانخراطـه فـي           ) ٢٠٠٨ /٥،٦،٧(األشهر الثالثة الماضية    
، كمـا   ديناميكيات رسم مستقبل المنطقة، كما شهد تهدئة أميركية وأوروبية مع تيارات المقاومة والممانعة            

شهد انفتاحا عربياً ودولياً على حركات المقاومة، وعلى مشاركتها في رسم مستقبل المنطقة وتفاصـيلها               
، كما تحقق الفشل المريع للعدوان اإلسـرائيلي أمـام   )م٢٠٠٨مثلما تم في اتفاق الدوحة بشأن لبنان عام  (

بر االجتيـاح والفـشل     ضربات المقاومة، وتحقق عجزها عن زعزعة حكومة حماس في قطاع غزة، ع           
المتواصل، كما أثبتت حماس قدرة فائقة على الصمود تحت الحصار في قطاع غزة لمدة عـام كامـل،                  
وعلى مواجهة تداعيات حرب االستئصال في الضفة الغربية للفترة ذاتها، وفي ظل فشل حركة فتح فـي                 

ثالثة أشهر، تكررت ألكثـر     إنجاز المهمة التي وعدت بها األردن، وغيرها إلسقاط حركة حماس خالل            
من عشر مرات، ولم يكن حليفها في كل هذه المراحل إال الفشل، ما جعل من حركة حماس طرفاً عصياً                   

-أكثر من السابق، وهو أحد العوامل التي ساعدت على فشل عملية الـسالم والمفاوضـات الفلـسطينية                
ة الالجئين والقدس اللتان تشكالن مصالح      اإلسرائيلية، بالتوصل إلى حل نهائي للقضية، بما في ذلك مسأل         

 عن توجهات ومقترحات لحـل قـضية        -وربما المعلومات -أردنية مباشرة، خصوصاً في ظل التوقعات       
الالجئين والدولة المستقلة على حساب األردن، فيما عرف بالخيار األردني أو غيره، األمر الذي أصـبح                

 بإخراج األردن من المشهد اإلقليمي كطرف       - نجاحه  حال -يهدد األمن الوطني األردني، وسوف يتسبب     
رئيسي والعب مهم، وفي ظل انفراط عقد محور قوى االعتدال العربي في التعامل مع هذه المتغيـرات،                 
حيث اتخذت كل دولة من هذا المحور سياساتها بشكل مستقل، ومن منطلقات وطنية محلية، سـواء فـي                  

 أو في تعاملها مع الواليـات المتحـدة         -بما في ذلك إيران   -ومة،  تعاملها مع محور الممانعة وقوى المقا     
فكل هذه المعطيات فرضت وتفرض على صانع القرار األردنـي إعـادة قـراءة              .. األميركية وإسرائيل 

الخرائط السياسية في المنطقة، والعمل على إعادة تنظيم عالقاته ودوره اإلقليمي، وتزايد وزن الحسابات              
  .نامي نفوذ الحركة اإلسالمية، وتماسكها في حال الفشل في السياسات الخارجية أيضاًالداخلية، في ظل ت

لذلك بادر األردن إلى دعوة حركة حماس، الالعب الرئيسي في الـساحة الفلـسطينية، ووليـد وحليـف        
ـ           ذ الحركة اإلسالمية في األردن، إلى حوار مفتوح إلعادة ترتيب وتنظيم العالقة التي توترت بينهمـا، من

، - حسب مصادر مطلعـة    -ورغم استمرار االتصاالت بين الطرفين طوال هذه المدة       . م١٩٩٩أغسطس  
وتفاقم الجو اإلعالمي بينهما بين فينة وأخرى، غير أن العالقة لم تنقطع، كما لم تتقدم منذ ذلك الوقـت،                   

ليميـة لألطـراف    ولكن قوة حماس المتصاعدة جعلت العالقة معها ورقةً مهمةً فـي بلـورة األدوار اإلق              
العربية، تستفيد منها كل من سورية ومصر وقطر وغيرها، كما أنها مفتاح مهم لـألدوار الدوليـة فـي                   
الشرق األوسط، سعت أكثر من أربعة عشر دولة أوربية إضافة إلى روسيا إليجاد عالقة مـع حمـاس                  
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متحدة إلى بناء تواصـل مـا       بمستويات مختلفة، وسعت إسرائيل والعديد من قياداتها، وكذلك الواليات ال         
معها، ولو عبر مؤسسات وشخصيات المجتمع المدني في الحد األدنى،  فلماذا يفرط األردن بعالقاته مع                

  حماس، ومن أجل من و من أجل ماذا؟
من هذه المنطلقات، وربما من غيرها أيضا، انطلق الحوار بين األردن وحركة حماس، وتفيد المعلومات               

م ٢١/٧/٢٠٠٨ر مقربة من الطرفين، بأن الحوارات انتقلت منذ الجولة األولـى فـي              الموثوقة من مصاد  
لبحث المسائل األساسية وعناوين العالقة المستقبلية بينهما، وشرع الطرفان بتسوية الملفات العالقة، مـن              

عـن  أجل الشروع ببناء الثقة بينهما، وهو ما عبر عنه الطرفان بوضوح، ولم يتشكل بعد انطباع واضح                 
المدى الذي يمكن لألردن أو حماس أن يذهبا إليه لبناء هذه العالقة، بوصف اللقـاءات األولـى مرحلـة                   

  .استكشاف للطرفين، وذلك رغم انعقاد ثالثة لقاءات في أقل من ثالثة أسابيع بينهما
أ مصادر الحركة اإلسالمية في األردن وحركة حماس تؤكد أن ثمة استعداد لدى حماس من حيث المبـد                

للذهاب بهذه العالقة إلى حد العالقة االستراتيجية، إذا كانت الحكومة األردنية وصانع القرار على استعداد               
  .للوصول إلى هذا المدى

وشهدت األسابيع التي تلت اللقاء األول خطوات بناء ثقة جادة من الطرفين، وعلى األخص مـن جانـب                  
، -حسب مصادر وتصريحات قادة حماس    -يا وجادا   المملكة، وشعرت أوساط حماس بأن ثمة تغيرا حقيق       

فيما أبدت أوساط أردنية ترحيبها بتجاوب حماس مع متطلبات األمن األردني من جهة، وحرصها علـى                
مواجهة التحديات التي تواجه األردن فيما يتعلق بالوطن البديل من جهة أخرى، وهو مـا سـاعد علـى                   

، والذي يتوقـع أن يتبلـور فـي غـضون           -إن جاز التعبير   -"التحالف"التوجه لبلورة تفاصيل مثل هذا      
  .الشهرين القادمين حسب تقديرات بعض المراقبين

استفزت هذه التطورات في التواصل األردني مع حركة حماس وتطوراته بعـض التوجهـات األردنيـة                
ـ                م تبـد   المناهضة، وبعض حلفاء منظمة التحرير في الساحة األردنية، كما استفزت حركة فتح، فيمـا ل

الواليات المتحدة وإسرائيل ردود فعل علنية، حيث يعتقد المراقبون أنهما ينتظران أبرز النتائج التي يمكن               
التوصل إليها التخاذ الموقف، وقد يعتمد ذلك على قدرة األردن على تحقيق اختراقات حقيقية فـي هـذه                  

هامش اإلقليمي من جهـة أخـرى،       العالقة من جهة، وفي إصراره على حقه السيادي في التحرك بهذا ال           
وفي حقه في اتخاذ دور إقليمي مهم في القضية الفلسطينية من جهة ثالثة، وهو مـا ال تنكـره أي مـن                      
إسرائيل والواليات المتحدة على األردن، خصوصاً وأنه سبق وأن قام األردن ببناء مثل هذه العالقة فـي                 

ركة حماس والتي استمرت ألكثـر مـن ثمـاني    م مع ح  ١٩٩١عهد الملك الراحل الحسين بن طالل عام        
  .سنوات

تشير التوقعات إلى رجحان كفة النجاح في بلورة عالقة جديدة بالفعل مع حركة حماس تتجاوز المـسائل                 
م من جهة أخـرى،     ١٩٩١التي طرحت في اللقاءات األولى من جهة، وتتجاوز أسس العالقة السابقة عام             

ية األردن من مشروع الوطن البديل، وفي نفس الوقـت حمايـة            لتصل إلى بلورة سياسات مشتركة لحما     
القدس وحق العودة الفلسطيني، والسعي لتخفيف الحصار السياسي واالقتصادي عن حركة حماس، وربما             
دعم تقديمها دولياً كحركة سياسية معتدلة ال تستخدم المقاومة إال ضد االحتالل، كما قد تحقق مثـل هـذه                   

اً في تحجيم توجهات االستئصالين في أجهزة األمن الفلسطينية ضد حركة حماس في             العالقة اختراقاً مهم  
الضفة الغربية، وعلى صعيد آخر فان بناء هذه العالقة سوف يعزز من موقـع األردن كدولـة إقليميـة                   
رئيسية مهمة، ال يمكن تجاوزها، ويفعل دورها في التوصل إلى انـسحاب إسـرائيلي مـن األراضـي                  

المحتلة، ويساعد على فرض الدولة الفلسطينية المستقلة فيها بمشاركة حركتي حماس وفـتح،             الفلسطينية  
  !األمر الذي يضمن سقوط نظرية الوطن البديل، والترانسفير والخيار األردني

إن استقراء مكونات التفكير والتخطيط في مؤسسة القرار السياسي األردني يشير إلى أنها تتمتع بخبـرة                
ديها القدرة على امتصاص الضغوط على مثل هذه العالقة، وأن قراءة البوصلة بشكل معمق              طويلة، وأن ل  
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على صعيد التحوالت اإلقليمية والدولية المتوقعة في السنوات الخمس القادمة تدعم التوجهات نحو تمسك              
فعـة  صانع القرار بورقة الحركة اإلسالمية في األردن وحركة حماس في فلسطين بوصفهما ضمانة ورا             

لدور مهم وفاعل للمملكة في المرحلة القادمة، ولضمان أمنه الوطني وكيانه المـستقل، دون اعتـداء أو                 
فرض لحلول القضية على حسابه، خصوصاً في حال اعتماد سياسة الشفافية والجدية، والعمـق وتبـادل                

  .المصالح في بناء هذه العالقات خالل األشهر القادمة
  األردن-ق األوسطمدير مركز دراسات الشر* 

 ٢٦/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
 
   يرحب بتحرير األسرى الفلسطينيين ويدعو إلى اإلفراج عن الدويك الصقر .٤٤

رحب رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر بالجهود التي بذلها الرئيس الفلسطيني محمود  :القاهرة
ودعا . طينيين لدى الكيان الصهيوني من األسرى الفلس١٩٨، والتي أسهمت في تحرير )أبو مازن(عباس 

الصقر، في بيان صادر عن مكتبه في القاهرة أمس، إلى ضرورة العمل على سرعة اإلفراج عن رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، وسائر األشقاء الفلسطينيين المحتجزين في سجون 

ة تتطلع إلى اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين من وأكد الصقر أن الشعوب العربي. االحتالل الصهيوني
االستعمار االستيطاني الصهيوني، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن 
تسهم الدولة الفلسطينية المستقلة في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وطموحاته في األمن واالستقرار 

ادئ الحق والعدل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية واالزدهار والسالم القائم على مب
  .الفلسطينية

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
 وفتح باستبعاد حماس من الحوار الوطني" إسرائيل"مصر ترفض طلب  .٤٥

وحركة فتح باستبعاد حركة حماس " إسرائيل"أن مصر رفضت طلب " المصريون"علمت : عمر القليوبي
 الفلسطيني، مبررة رفضها بأن ذلك سيؤدي إلى تكريس االنقسام -  جلسات الحوار الفلسطيني من حضور

فرصة أخيرة، إلقناعها بالتعاطي بشكل إيجابي " حماس"وتتجه القاهرة إلعطاء . على الساحة الفلسطينية
ومنها فتح مع الجهود المصرية إلعادة تطبيع األوضاع باألراضي المحتلة، قبل اتخاذ إجراءات ضدها، 

حوار مع بعض القيادات المعتدلة بالحركة، ومن بينهم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، 
وكال من محمد األشقر ومحمد نزال وأسامة حمدان، في حال رفضت قيادة الحركة المقترحات المصرية 

ة تبادل األسرى مع بشأن الحوار الفلسطيني، والمصالحة مع حركة فتح والتوصل التفاق بشأن صفق
  ".إسرائيل"

  ٢٦/٨/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
 
 فتح معبر رفح بات قريباً: مسؤول مصري .٤٦

قالت مصادر مصرية، إن هناك مئات من العالقين منتشرون في مدينتي رفح  : يسري محمد-رفح 
ب وبحس. والعريش بينهم عدد كبير من الحاالت المرضية واإلنسانية في انتظار وضع حد لمآسيهم

مسؤول باالرتباط المصري الفلسطيني في رفح فإن الحل بات قريبا، وأن هناك ترتيبات تتم حاليا لفتح 
ولكن  .٥٠٠المعبر ليومين أو ثالثة قبل حلول شهر رمضان إلنهاء أزمة العالقين الذين يفوق عددهم 

يام تشغيله، وانه مسؤوال آخر شدد على انه لم يصل حتى اآلن إخطار يحدد موعد فتح المعبر وعدد أ
من جانبه أكد عبد الفضيل أبو شوشة، محافظ شمال سيناء، . يتوقع أن يصل ذلك اإلخطار في أي وقت

أن هناك خطة طوارئ وضعتها المحافظة الستقبال مئات الفلسطينيين عند فتح المعبر يتم بموجبها تجهيز 
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مختلف مستشفيات شمال سيناء لتقديم عدد من سيارات اإلسعاف أمام المعبر لنقل الجرحى والمرضى إلى 
 .الرعاية الطبية السريعة لهم

  ٢٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  نفي تأثير تسرب إشعاعي بمفاعل ديمونة على سيناء : القاهرة .٤٧

قال المهندس عبداهللا الحجاوي مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة شمال سيناء  : شادي محمد-العريش 
إن شمال سيناء تتمتع ببيئة نقية عالمية وقد أثبتتها : ة العليا للبيئة بالمحافظةالمصرية خالل اجتماع اللجن

دراسات عربية وأجنبية ذلك وأن دراسة أميركية أثبتت أن نسب التلوث الهوائي بالعريش تحديدا تعتبر 
وأضاف أنه ال صحة لما يقال عن وجود تسرب إشعاعي بمفاعل ديمونة . من أقل النسب العالمية

  .رائيلي وأنه يؤثر على مواطني شمال سيناءاإلس
  ٢٧/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  !وال تعتبره سبباً لتعثر المفاوضات..  تنتقد االستيطانرايس .٤٨

  أن وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس،: من تل أبيب٢٧/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط قالت 
سطينية أمس، باالتفاق مع الرئيس الفلسطيني،محمود  والسلطة الفل"اسرائيل"اختتمت زيارتها القصيرة الى 

ورئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، على مواصلة مساعيهما إلزالة الخالفات المتبقية  عباس
 مع أولمرت ونائبيه "اسرائيل"وكانت رايس قد اجتمعت في  .وانجاز اتفاق سالم حتى نهاية السنة الجارية

واختارت . اق، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، ايهود باراكالمعارضين للتوصل الى اتف
. رايس أن تجتمع مع ليفني، قبيل اللقاء الذي جمع طاقمي التفاوض الفلسطيني واالسرائيلي، في القدس

وطلبت من ليفني مواصلة التفاوض الجاد مع رئيس الوفد الفلسطيني، أحمد قريع وعدم اقحام االنتخابات 
ثم اجتمعت رايس مع . خلية في حزب كديما الى مسار التفاوض على القضايا المصيرية للمنطقةالدا

الوفدين المفاوضين، واستمعت الى تلخيص من رئيسي الوفدين، ليفني وأبو العالء، وتعليقات بعض 
ذي أنجز، ناقشنا التقدم ال": أعضاء الوفدين، وأشارت إلى اجتماعها الثالثي مع طاقمي المفاوضات قائلة

وتطبيق التزامات خريطة الطريق، وااللتزام بخطة انابوليس، وإمكانية تحسين األحوال المعيشية للشعب 
إني أرى في مناقشاتي مع الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي أشخاصا جديين في "وأضافت . "الفلسطيني

   ".مفاوضات بغاية الجديةالعمل والمفاوضات من اجل التوصل إلى حل قبل نهاية هذا العام، أي ان ال
خالل ورايس   أن  : ”وكاالت“و عن رام اهللا    - القدس المحتلة  من   ٢٧/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأوردت

  . ”غير المجدي“لالستيطان، واصفة إياه ب ” خجولة“، كانت أبدت انتقادات ”إسرائيل“لقاءاتها في 
أن رايس : عبد الرؤوف أرناؤوط  عن مراسلها في القدس٢٧/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية وجاء في 
المفاوضات هي في غاية الجدية وهم يتعاملون مع جميع القضايا المطروحة وال يوجد هناك "قالت أن 

قضية غير مطروحة، هذه أكثر المناقشات المكثفة منذ كامب ديفيد إلى اآلن وهناك آليات جديدة تتعامل 
لى االجتماعات الثالثية أنا أعجب كثيرا بجودة  عندما نذهب إ٢٠٠٠مع القضايا لم تكن موجودة عام 

العمل الذي أنجزه الطرفان ووظيفتي هي مساعدتهم في التوصل إلى وسائل من أجل تضييق الهوة 
   ".والوصول إلى اتفاقات وأن نقوم بكل ما يمكن كواليات متحدة من أجل تحريك المجتمع الدولي

إن سياسة "من شأن النشاط االستيطاني وقالت سيبي ليفني من جهتها قللت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ت
 مصادرة األراضي من ليسبناء مستوطنات جديدة ووال الحكومة اإلسرائيلية ليس توسيع المستوطنات 

الفلسطينيين ووفقا لما أعلمه فإن النشاطات االستيطانية تقلصت بشكل كبير جدا وخاصة في المناطق 
هناك بعض األنشطة الصغيرة التي لن تؤثر على المفاوضات  و.من السياجالموجودة على الجانب اآلخر 

 ".وال على الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية
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   أطفال خالل الشهر الماضي٩ فلسطينيا بينهم ٣٥ جرحوا المستوطنون: أمميتقرير  .٤٩

إلنسانية أوتـشا حـول     اكد تقرير أسبوعي لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون ا        :  وليد عوض  -رام اهللا 
 ٣٥حماية المدنيين، أن المستوطنين اإلسرائيليين في مناطق الضفة الغربية جرحوا خالل الشهر الماضي              

واشار التقرير الى ان المستوطنين من مستوطنة كريات أربع هاجموا منازل            . أطفال ٩فلسطينيا بما فيهم    
، ومنوها الى انهم جرحوا ستة مواطنين االسبوع        المواطنين بشكل منتظم في الخليل خالل الفترة الماضية       

الحالي، بما فيهم طفالن وامرأتان في المنطقة من خالل االعتداء الجسدي أو إلقاء الحجارة والزجاجـات                
الفارغة عليهم، وقد وضعوا أيضا كميات كبيرة من القمامة على مدخل مسجد الرأس وحـاولوا إضـرام                 

ومن خالل االدعاء أن لديهم ممتلكـات يهوديـة         . ينيين في تلك المنطقة   النار فيه لكنهم منعوا من الفلسط     
داخل مخيم شعفاط لالجئين، حاولت مجموعة مسلحة من المستوطنين اإلسرائيليين إقامة بؤرة اسـتيطانية              

وفي بيت صفافا بالقدس حاولت مجموعة من المستوطنين السيطرة على منـزل             .داخل المخيم في القدس   
  . دونماً تعود إلى أسرة فلسطينية من القدس الشرقية١٢ى أرض مساحاتها فلسطيني يقع عل

  ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
 
 المجتمع الدولي إلى حماية حقوق اإلنسان في غزةويدعو   الحصارسفينتي يشيد بفولك .٥٠

ك  اعتبر المقرر الخاص بوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فول: وفا-جنيف
 . من نشطاء حقوق اإلنسان إلى غزة األسبوع الماضي، نصر رمزي مهم٤٦أن وصول سفنتين تحمالن 
، ركزت االهتمام حول العالم على "غزة حرة"هذه المبادرة السلمية لحركة : "وقال في تصريحات صحفية

 ".من عامالحقيقة الكاملة بان مليونا ونصف المليون مواطن في غزة عانوا من حصار عقابي أكثر 
 من اتفاقية ٣٣وأشار إلى ان هذا الحصار شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يشكل خرقا هائال للمادة 

الحصار، واإلغالق البحري، وتحليق الطائرات اإلسرائيلية، كلها شاهد على "وقال ان  .جنيف الرابعة
، إال ان هذه الحقائق تثبت ان غزة ٢٠٠٥في العام " باالنفصال"حقيقة انه على الرغم من ادعاء إسرائيلي 

ما زالت تحت االحتالل اإلسرائيلي، وكنتيجة لذلك تبقى اسرائيل قانونيا مسؤولة عن حماية حقوق 
ودعا فولك المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوق  .في القطاع" اإلنسان للسكان المدنيين

مؤيد من مجلس األمن " مسؤولية الحماية"ع حيث معيار الوض"اإلنسان في قطاع غزة، مشيرا إلى ان هنا 
وقابل للتطبيق، إال انه  تم تجاهله على الرغم من الدليل الساحق على تدهور الصحة العقلية والبدنية في 

 ".القطاع، والتي وصلت أبعاد األزمة
 ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قات مع تل أبيب  لقطع العالالحكومة األسبانيةحزبان إسبانيان يدعوان  .٥١

قدم حزبا اليسار المتحد والخضر الكتالوني اقتراحاً للبرلمان يدعو إلـى أن             : زهير اندراوس  -الناصرة  
تقوم الحكومة اإلسبانية بوقف التعاون العسكري وأية صفقات أسلحة مع الدولة العبريـة، سـواء علـى                 

وتدعو المبـادرة التـي     ). الناتو(ألطلسي  الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية مثل حلف شمال ا          
قدمها الحزبان إلى أن تقوم الحكومة بالتنصل من اتفاق الشراكة مع إسرائيل الذي وقعه االتحاد األوروبي                

وشدد االقتراح الذي ال يمثل مشروع قانون على ضرورة أن ترتكز العالقـات             . ١٩٩٥مع تل أبيب عام     
احترام حقوق اإلنسان والمبادئ الديمقراطية التـي تحكـم سياسـة           بين االتحاد األوروبي وإسرائيل على      

  . االتحاد الوطنية والخارجية
  ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  حول فكرة االستعانة بقوات عربية في غزة .٥٢
  هاني المصري

تضمنت األفكار التي طرحها الدكتور سالم فياض لتطبيق المبادرة التي طرحها الرئيس أبو مازن فكـرة                
انة بقوات عربية لفترة انتقالية حتى تتم إعادة بناء األجهزة األمنية في غزة على أسس مهنية بعيدا                 االستع

  .عن الحزبية والفئوية
وعدد من الفصائل الفلسطينية لهذه الفكرة، إال أن مصادر سياسية وإعالمية أفادت            " حماس"ورغم رفض   

ا االلكتروني القريب مـن أوسـاط االسـتخبارات         بأنها تجد قبوال لدى القيادة المصرية، وذكر موقع ديبك        
 بنـدا   ١١اإلسرائيلية أن هناك خطة مصرية  سعودية إلنهاء االنقسام الفلسطيني واستعادة الوحـدة مـن                

تتضمن تشكيل قوة عربية من ثالثة آالف عنصر معظمهم من المصريين والباقي من العرب، وتـشكيل                
وإذا صـحت هـذه   " حماس"و" فتح"ير حزبيين توافق عليهم    حكومة انتقالية في عضويتها تكنوقراطيون غ     

األنباء التي أكدتها بعض المصادر الفلسطينية ونفتها مصادر أخرى نفيا قاطعا، تكون الخطة المـصرية                
  .السعودية متطابقة تماما مع األفكار التي طرحها رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض

ربية، ال بد من اإلشارة الى أن الجذر الذي استندت عليـه هـو أن               قبل مناقشة فكرة االستعانة بقوات ع     
في غزة أوال كشرط للحـوار والمـصالحة        " حماس"تريدان إنهاء االنقالب التي قامت به       ) فتح(السلطة و 

وذلك على طريق استعادة الشرعية والسيطرة على مقرات ورموز السلطة بما فيها األجهزة األمنية فـي                
تيـار  (  ترفض تحقيق هذه الخطوة ألنها، إذا وافقت عليها، تضع رقبتها تحت رحمة              "حماس"غزة، بينما   

االسـتعانة  ) . دايتون  دحالن الذي سيمسك بزمام األمور إذا عادت األوضاع الى ما كانت عليه في غزة               
 بقوات عربية محاولة لسد الفراغ وطمأنة الفريقين، فالسلطة تحقق مطلبها باستعادة الشرعية فـي غـزة               

رفضت الفكرة، حتى االن على األقل، ألنها       " حماس"ولكن  . ال تخشى من االنتقام والبطش بها       " حماس"و
فهي تريد أن تـضمن     ". غزة في اليد وال عشرة عصافير على الشجرة       "تعتقد كما نقل عن أن أحد قادتها،        

وحتى يمكـن   . ى غزة   شراكتها في السلطة و المنظمة والقرار الفلسطيني قبل أن تتخلى عن سيطرتها عل            
تحقيق ذلك، تطرح تكتيكا اعتراضيا بأن تعمم فكرة االستعانة بالقوات العربية لتشمل الضفة وغزة، وهذا               
مستحيل، الن دخول قوات عربية الى الضفة وهي تحت االحتالل يعطي شرعية لالحتالل، والن اسرائيل               

فإسرائيل اعادت انتشارها في غزة أو      . ماماال يمكن أن توافق على هذه الخطوة إال إذا صبت بمصلحتها ت           
إما الضفة فأطماع إسرائيل فيها كثيرة و مشاريعها        . يمكن أن تنسحب منها إذا وجدت صفقة مقبولة حولها        

  .فيها لم تستكمل حتى اآلن
إن خطورة فكرة االستعانة بقوات عربية، حتى في غزة تكمن في أنها بحاجة الى موافقة إسـرائيلية أوال                  

، ١٩٧٩ا حتى تتم يجب إعادة النظر في بعض بنود معاهدة السالم المبرمة بين إسرائيل ومصر عام                 ألنه
وخاصة فيما يتعلق باألحكام المتعلقة بالمناطق منزوعة السالح، وثانيا ألنها تمس اتفاقية المعبر المؤقتـة               

ت تحدث على المعابر    ، والتي تتضمن موافقة اسرائيل على أي إجراءات أو تحركات أو تنقال           ٢٠٠٥عام  
وإسرائيل لن توافق على تعديالت تجري على معاهدة السالم واتفاقيـة           . والحدود الفلسطينية  اإلسرائيلية   

المعابر بدون أن تضمن مصالحها وهذا يعني أن إسرائيل في مسألة االستعانة بالقوات العربية، تملك حق                
  !الفيتو وتستطيع أن توافق أو ترفض

ة بقوات عربية إذا لم تتم بالترافق مع توفر إرادة عربية مصممة على النجاح وعلى بذل                كما أن االستعان  
كل الجهود والضغوط الالزمة لذلك، يمكن أن تؤدي الى وضـع الخطـوات التمهيديـة إلنهـاء الـدور           

، أي عودة وصاية مصرية على قطـاع غـزة،          ١٩٦٧الفلسطيني وإعادة األمور الى ما كانت عليه قبل         
  .الضفة باألردنوإلحاق 

تخشى من أن اللقاءات العربية يمكن أن ال تكون محايـدة، بالتـالي             " حماس"إضافة الى كل ما تقدم، فإن       
ولكن هذا التخوف ال أساس له، الن القوات العربية إذا أتت           . يمكن تستخدم من طرف ضد الطرف اآلخر      
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يس هناك دولة عربيـة مـستعدة       ستكون على أرضية وفاق وطني على مجيئها وجزء من اتفاق أشمل ول           
  .لالنخراط في قتال ضد طرف فلسطيني

أن موقع ديبكا اإلسرائيلي يحاول من خالل الزعم بأن الخطة المصرية  السعودية المفترضـة تتـضمن                 
إعادة السيطرة المصرية على قطاع غزة، مع االدعاء بأن هنـاك مـشروعا لتـسليم األردن مـسؤولية                  

كومية وقوات األمن في الضفة، وبث الفتنة بين الفلسطينيين والعـرب الن            اإلشراف على المؤسسات الح   
اسرائيل ال تريد أي دور عربي إال الدور المرسوم إسرائيليا وهو قيام العرب بمساعدة اسـرائيل علـى                  
تمرير مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف إبعادها، فأسرائيل عملت سابقا، وستعمل دائمـا              

  . أي عالقة للفلسطينيين وقضيتهم بالعربعلى قطع
إن الخيار الفلسطيني، رغم كل شيء، حلق عاليا، لدرجة أن العالم كله تقريبا بات يقر بـضرورة إنهـاء                   

، واالنقسام الفلسطيني يهدد هذا اإلنجاز تهديدا جـديا،         ١٩٦٧االحتالل وإقامة دولة فلسطينية على حدود       
نجاز الحرية والعودة واالستقالل أن يبذل كل ما يستطيع بأسـرع           وال بد من كل فلسطيني حريص على إ       

  .وقت ممكن إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة قبل خراب البصرة
 ٢٦/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  اقتتال العرب في فلسطين .٥٣

  داود الشريان
خالل قوات  استبعد بعض المصادر الفلسطينية وجود خطة عربية تتضمن سيطرة أردنية على الضفة من              

» فـتح «، لكنه تحدث عن وجود فكرة إلرسال قوات عربية إلى غزة لحل األزمة بـين حركتـي                  »بدر«
، تتضمن نشر قوات أمنية عربية بشكل موقت للمساهمة في إعادة بنـاء األجهـزة األمنيـة                 »حماس«و

  .الفلسطينية ومنع حال االقتتال الفلسطيني الداخلي
جيـوب  «فهي أطلقـت تحـت عنـوان    .  إلى قطاع غزة ليست جديدة     فكرة إرسال قوات متعددة الجنسية    

باقتراح من رئيس وزراء السلطة سالم فياض، يكون مقرها مصر، ومهمتها الرئيسية            » الدخول إلى غزة  
وقوات السلطة الفلـسطينية، ودعـم      »  حماس«بين قوات   » حيادية«توفير األمن للمعابر، والعمل كقوات      

والفكرة تبنّاهـا الحقـاً     . على القطاع » حماس«غزة، وتحجيم سيطرة حركة     األخيرة لتثبيت وجودها في     
والجديد في هذه الفكرة التي تواجـه رفـضاً         . األمين العام لألمم المتحدة، وعرضت على اللجنة الرباعية       

. ، هو أن القوات أصبحت عربية بعدما كان الحديث سابقا عن قوات متعددة الجنسية             »حماس«قاطعاً من   
  .ض بعض الدول إرسال قوات هو الذي دفع إلى طرح بصيغة عربيةولعل رف

ال شك في أن الفشل هو مصير هذه القوة، فضالً عن أن تنفيذها سيزيد من االنقسام واالقتتال الفلسطيني،                  
فسورية بعيدة عن   .  العربية حول المسألة الفلسطينية إلى الواجهة      -وستعيد هذه الخطة  الخالفات العربية       

ومثلما سعى بعض العرب إلى إفساد اتفاق مكة ألن غير مـستفيد، فـإن              . ، ولن تجلس متفرجة   المشروع
ناهيك عن أن االنسياق وراء هـذه الخطـة مـن دون توافـق              . مصير هذه الخطة لن يكون أفضل حاالً      

فلسطيني، سيسمح لبعض األطراف بتصوير المشروع على انـه محاولـة عربيـة لتـصفية المقاومـة                 
  .رفع شعار من هذا النوع في هذا الوقت سيزيد من التطرف الذي تعاني منه المنطقةو. اإلسالمية

فدخول قوات عربية إلى األراضي المحتلة سـيفتح مجـاالً          . األكيد أن هذه الخطة مغامرة سياسية وأمنية      
ياق فيجب عـدم االنـس    .  فلسطيني، وسيعقّد الحل بين الفلسطينيين، وسيعيدنا إلى الوراء        -القتتال عربي   

وراء مصالح بعض الدول العربية على حساب الفلسطينيين، فهذا المشروع هو عودة إلى التـدخل فـي                 
الشأن الفلسطيني الذي لم يجن منه العرب سوى الهزيمة، وال مناص من الحوار، وتـرك الفلـسطينيين                 

  .يقررون شأنهم من دون تدخل بالقوة
  ٢٧/٨/٢٠٠٨الحياة 
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   في غزةأسئلة االنتشار األمني العربي .٥٤
 عريب الرنتاوي

تتداول األوساط السياسية واإلعالمية الفلسطينية وتلك المهتمة بقضية فلسطين ، سيناريو إرسـال قـوات               
عربية إلى قطاع غزة ، تتولى حفظ األمن واإلشراف عليه ، توطئة لتجسير الفجوة بين حماس وفـتح ،                   

د تبنيها من قبل سالم فياض ، وباألخص بعـد          الضفة والقطاع ، وقد اكتسبت هذه الفكرة جدية أكبر ، بع          
تواتر األنباء المنسوبة لمصادر مصرية ، والتي تذهب للقول بأن القاهرة ستنظر بجدية وإيجابية القتراح               

 :ثل هذا السيناريو يطرح جملة أسئلة وتحديات ، أهمها .كهذا
سكرية وقواها التنفيذيـة ، هـل       هل ستقدم هذه القوات على نزع سالح الفصائل والتنظيمات وأذرعها الع          

ستفعل ذلك بالتراضي ، أم بالقوة ، هل لديها القدرة والقرار السياسي معا لفعل ذلك ، لمصلحة من ومـن                    
 أجل من؟

أال تحتاج قوة كهذا لتصريح إسرائيلي لدخول قطاع غزة ، يتضمن الموافقة على عديد القـوة وعتادهـا                  
ها ، وهل ثمة دولة عربية ، مستعدة للدخول في دوامة كهـذه ،              وأماكن انتشارها وتفويضها وحدود واليت    

وماذا إن سحبت إسرائيل في وقت الحق موافقتها على بقاء هذه القوات ، كيف سيجري التصرف ولمـن                  
 ستكون السيادة أو السيطرة في القطاع؟

 القوات العربية ،    ثم ، ماذا لو قررت إسرائيل القيام بجراحة موضعية في قطاع غزة ، وفي أماكن انتشار               
وفقا للتعبير األمني اإلسرائيلي الدارج ، أو لمنع عملية فدائيـة  " نزع صاعق تفجير قنبلة متكتكة"من أجل   

من أي نوع وطراز كانت ، هل ستتصدى القوات العربية للقوة اإلسرائيلية المغيرة برا أو جوا أو بحرا ،                   
في الضفة ، كأن تلتـزم الحيـاد ، وتـشيح           " لجديدةا"أم أنها ستتصرف كما تتصرف الشرطة الفلسطينية        

بوجهها عن الدوريات اإلسرائيلية إلى حين انتهاء مهمتها في اعتقـال أو قتـل الناشـطين والمطلـوبين                  
 .والمطاردين

هل تقبل حماس أن تخلي مواقع سلطتها ونفوذها لصالح طرف عربي ، ليس محايدا بالتأكيد ، وماذا عن                  
 هل سيجري تسليهما للقوات العربية ، وهل ثمة فرصة ألي قـوات عربيـة كـي                 السلطة في رام اهللا ،    

تصول وتجول في الضفة الغربية ، أية قوات ، من أي دول ، وتحت أي مظلة ، لماذا يراد ضبط الوضع                 
في غزة فقط ، مع أن الوضع في الضفة الغربية ليس أكثر انضباطا ، خصوصا لجهة تكرار االجتياحات                  

 .االعتقاالت واالغتياالتوالعدوانات و
أي دور ستلعبه القوات العربية ، هل هي مفوضة حماية الفلسطينيين ، وممن ، من حماس ، ومن يحميهم                   
من إسرائيل واالحتالل والجدران الزاحفة واالستيطان السرطاني والضم والتهويد اليـوميين ، إن كانـت               

ولى أن توضع جميع المناطق الفلسطينية المحتلة       حماية الفلسطينيين من إسرائيل هي الهدف ، فمن باب أ         
 تحت وصاية دولية على طريقة كوسوفو أو تيمور الشرقية ، ليصار بعد سـنوات قالئـل إلـى                   ٦٧عام  

 .إعالن استقاللها ، دولة كاملة السيادة وعضو كامل العضوية في األمم المتحدة
" الحكم المـصري  "هي العودة إلى مرحلة     ماذا يعني نشر قوات عربية ، مصرية غالبا في القطاع ، هل             

للقطاع ، هل هي إعادة انتاج محسنة لتجربة حكومة عموم فلسطين ، ماذا عن الـضفة ، ومـاذا عـن                     
التواصل بين القطاع والضفة ، هل سيكون نشر القوات خطوة باتجاه استعادة اتصال غـزة بالـضفة أم                  

 .تكريس انفصالها النهائي عنها
توقف عند حد معين ، لكن المؤكد أن وراء أكمة هذا المشروع ما وراءه ، فـالعرب                 أسئلة وتساؤالت ال ت   

، يجب أن يعودوا إليها     " الممثل الشرعي الوحيد  "الذين انسحبوا من القضية الفلسطينية ، طواعية أو بفعل          
 كاملـة   ، أولى عتباتها تجديد االلتزام بحقوق شعب فلـسطين ،         " بوابة سياسية "إن هم أرادوا ، ولكن من       

، وأمن من ، أمن الفلسطينيين أم أمن اإلسرائيليين         " بوابة األمن "غير منقوصة ، ال أن تكون عودتهم من         
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، وأن تكون هذه العودة إسنادا لكفاح شعب فلسطين من أجل الحرية واالستقالل ، ال محاولة لرفع الحرج                  
 . خارجيا كان ، وباألخص داخليا، وكيفما اتفق ، ووسيلة لسد الشقوق في وجه التحدي األصولي ،

  ٢٧/٢٠٠٨الدستور 
  
   تنتظر رحيل بوش وعّباس"حوار القاهرة"ملهاة  .٥٥

  حسام كنفاني
خطوة أولية مهمة في طريق يبدو طويالً جـداً، ومـن دون          . انطلق الحوار الفلسطيني الثنائي في القاهرة     

حوار يبدو أنـه    . ة الفلسطينية أفق واضح أو أرضية تؤمن الوصول إلى الهدف المرتجى، وهو المصالح          
  .ملهاة مؤقتة تحرك الركود في األزمة الداخلية، من دون تنقيتها من الشوائب العالقة بها

األجواء الممهدة لحوار القاهرة ال تبشّر بالنجاح، في ظل الخالف المستشري بين العاصـمة المـصرية                
ن دعوة للمشاركة في االجتماعات الثنائية،      ، والذي تظهر في عدم تلقّي األخيرة إلى اآل        »حماس«وحركة  

، »النـضال الـشعبي  «رغم توزيع دعوات على فصائل هامشية في الساحة الفلسطينية، على غرار جبهة      
  .التي يتزعمها سمير غوشة

، الذي ينعكس يومياً فـي صـحف القـاهرة ذات االرتباطـات             »الحمساوي«عناوين الخالف المصري      
، باتت محصورة بمعبر رفح ومكافحة األنفاق وملف جلعاد شـاليط ومعتقلـي             الواضحة باألجهزة األمنية  

أن القـاهرة   » األخبار«إال أن مصادر فلسطينية مطّلعة تؤكّد ل      . الحركة اإلسالمية في السجون المصرية    
وهي مدركة بأن الحوار سيكون فاشالً، وال سيما أن الحركة رفـضت تقـديم              » حماس«لن تغامر بدعوة    

، »الجهاد اإلسـالمي  «وتشير إلى أن األمين العام لحركة       . يم األجهزة األمنية في قطاع غزة     ضمانات لتسل 
رمضان عبد اهللا شلّح، الموجود في القاهرة حالياً، يسعى إلى تقريب وجهات النظـر بـين المـسؤولين                  

  .»حماس«المصريين و
 جديـة، وهـو مـا تـشي بـه           وسط هذه األجواء، انطلق الحوار الثنائي، الذي ال تبدو عليه أي مالمح           

، وال سيما أن الطرفين يترقبان استحقاقين سيكونان حاسمين         »فتح«و» حماس«تصريحات المسؤولين في    
  .في تحديد التوجه في الحوار الداخلي

فـرغم  . تترقّب نهاية العام الختبار وعود الرئيس األميركـي جـورج بـوش           » فتح«ومن الواضح أن    
واالقتراحات اإلسرائيلية التي ال ترقى إلى المطالب الفلـسطينية، إال أن           المراوحة في مفاوضات التسوية     

الرئيس محمود عباس ال يزال ينتظر األيام األخيرة الفاصلة عن نهاية والية الرئيس األميركي، بناء على                
  .تعهد شخصي قطعه بوش ألبو مازن خالل لقائهما األخير في مقر المقاطعة في رام اهللا

و ما يرفعه أبو مازن خالل لقاءاته مع قادة فـصائل منظمـة التحريـر لتبريـر اسـتمرار              هذا التعهد ه  
صدقية هذا التعهـد ونجـاح      . »إعطاء األميركيين فرصة  «المفاوضات مع إسرائيل، مشيراً إلى ضرورة       

، وال مانع من إضـفاء      »حماس«الفرصة سيكونان جوهريين في تحديد إطار التعاطي الداخلي مع حركة           
توجّه عبر عنه رئـيس الكتلـة       . من المصالحة الداخلية لتسهيل تمرير أي اتفاق في مرحلة الحقة         أجواء  

ما يجري في القاهرة من دعوة الفصائل الوطنيـة         «، عزام األحمد، الذي قال إن       »فتح«البرلمانية لحركة   
  .»إلى الحوار مضيعة للوقت تحت شعار تهيئة األجواء

توجه الرئيس الفلسطيني إلى الحوار الداخلي، وهي لم تخف ذلك فـي            في  » حماس«هذا ما تقرأه حركة     
المكتوم هو ترقّب نهاية والية محمود عبـاس،        » حماس«لكن األخطر في برنامج     . تصريحات مسؤوليها 

الحركة اإلسالمية ال تعلن ذلك صراحة، إال أن التوجه         . والتصرف على أساس أن السلطة من دون رأس       
  .واضح

فـي  «لحركة، سامي أبو زهري، كان واضحاً في اإلشارة إلى أن الـرئيس الفلـسطيني               المتحدث باسم ا  
، محمود الزهار، تحدث صراحة عن موعـد نهايـة          »حماس«والقيادي في   . »األشهر األخيرة من واليته   
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، مشيراً إلى أن الحركـة علـى        )عباس وإيهود أولمرت وجورج بوش    (» لرحيل الضعفاء الثالثة  «العام  
وأضـاف  ). عودة العالقات بين الحركة واألردن نموذجـاً      (فتاح العالم عليها بعد هذا التاريخ       موعد مع ان  

ال يريد المصالحة حتى تجفّ المياه من البركة األميركية، ويتم          ) عباس(أن الطرف الموجود في رام اهللا       «
  .»عد الضفادع الموجودة فيها

طينية، التي كانت إلى األمس القريب الجامع الوحيـد  اليوم على الرئاسة الفلس   » حماس«بات جلياً ان عين     
بين سلطتي غزة ورام اهللا، إذ كانت الحركة تجاهر باعترافها بسلطة الرئاسة، حتى في عز األزمة مـع                  

من » حماس«غياب ستعلنه   . ، وغياب هذه النقطة الجامعة سيكمل الفصل بين الطرفين الفلسطينيين         »فتح«
تستند إلى التعديالت األخيرة في القانون األساسي، الذي يـنص علـى            » تحف«جانب واحد، وال سيما أن      

  .٢٠١٠إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، لتشير إلى أن والية عباس تنتهي عام 
  ٢٧/٨/٢٠٠٨األخبار 
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