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   إخوان مصر يدعون إلى كسر حصار غزة

  ذاهبون إلى فصل جديد من النزاع ما لم تتحقق المصالحة: شلح
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 ٢٨  :يركاريكات
***  

  
  عباس يؤكد في بيروت رفضه التوطين والسالح الفلسطيني خارج المخيمات .١

 أمـس علـى أن      ] الرئاسة اللبناني  قصر [ شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قصر بعبدا        :بيروت
 ، في حـين   "الالجئين الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بحق العودة إلى وطنهم، ونحن ضد توطينهم في لبنان             "

نزع السالح خارج المخيمات وإزالة المراكز المـسلحة        "أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على وجوب        
   ".طبقاً لمقررات طاولة الحوار الوطني كمدخل لمعالجة المشاكل االجتماعية للفلسطينيين

كومة وجال عباس أمس، في إطار زيارة لبيروت تستمر يومين على سليمان ولبى مساء دعوة رئيس الح               
  . الكبيرة]الحكومي[ العشاء في السرايإلىفؤاد السنيورة 

 الفلسطينية من أجل مواجهة التحـديات ال        -تمتين العالقة اللبنانية     "إلىوفي خالل االجتماع دعا سليمان      
مـن مـصلحتنا    : "وقال". سيما اإلرهابية منها التي نتج منها تشريد الفلسطينيين وحرمانهم أبسط حقوقهم          

 أن تكون المواقف الداخلية موحدة في كل بلد وبين الدول العربية ألن إسرائيل هي التي تستفيد                 المشتركة
  ". بقائهإلىدائماً من الخالف وتسعى 

وجوب أن يكون هناك تفاهم عربي ألن في ذلك مـصلحة للجميـع، وفـي الطليعـة                 "وشدد عباس على    
  ".الفلسطينيون

ان فشدد سليمان على وجوب نزع الـسالح وإزالـة المراكـز            وتناول الجانبان الوضع الفلسطيني في لبن     
خارج المخيمات طبقاً لمقررات طاولة الحوار الـوطني وكمـدخل لمعالجـة المـشكالت االجتماعيـة                

  .للفلسطينيين ومتابعة مقررات الحوار في هذا الشأن التي أجمع عليها اللبنانيون
لة المراكز المسلحة حق أساسي مـن حقـوق    وأكد عباس أن موضوع نزع السالح خارج المخيمات وإزا        

 اإلرادة بأن يكون الفلسطينيون في لبنان مواطنين صالحين يخـضعون           إلىالدولة اللبنانية، وجدد اإلشارة     
  .للقوانين اللبنانية ويتقيدون بها

 اإلسـرائيلية  ومكامن التعثر نتيجة المطامع      اإلسرائيليينوأطلع عباس سليمان على مسار المفاوضات مع        
وشرح سليمان العناوين العريضة لكيفية إعمار نهر البـارد والتوجهـات      . المستمرة في األراضي والمياه   

لتمويل هذه العملية عربياً ودولياً وضرورة مساهمة السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص في عملية إعـادة               
  .اإلعمار

صلوخ، وزير الخارجية اللبناني فوزي     ه  وبعد اللقاء الموسع، عقد عباس مؤتمراً صحافياً تحدث في بدايت         
 مـا بـين البلـدين       إلىزيارة الرئيس عباس رسمية، ولكنها في الوقت نفسه ُأسرية، نظراً            "أنالذي أكد   

  ".الشقيقين من عالقات متينة
 إن. قت الموجود علـى أرضـه     ؤنحن نقدر ما يقدم لبنان للشعب الفلسطيني، الضيف الم        : "ثم قال عباس  

 كـان سـيئاً     إذافما يصيب لبنان يؤذينا     . هي هموم لبنان، وهموم لبنان هي هموم فلسطين       هموم فلسطين   
 إننـا أبلغت فخامة الرئيس    : "وقال ". في لبنان  اإلخوة إلى كان حسناً، والعكس صحيح بالنسبة       إذاويسعدنا  

ولن نبحـث   نحن لن نؤخر قضية،     . فيجب أن يكون شامالً   ) اإلسرائيليينمع  ( حل   إلى أردنا الوصول    إذا
 إلى نصل   أن سهلة وهي ليست سهلة، ومع ذلك نحن مصممون على           األمورقد ال تكون    . عن حل مجتزأ  

 تنتهـي مـسألة احـتالل       أنوفي الوقت نفسه، نحن كفلسطينيين وعرب يهمنا جداً         . حل سياسي لقضيتنا  
 في صلب مؤتمر القمة      الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة، كانت     األراضيالجوالن وشبعا ألن قضية     

، والذي انطلقت منه المبادرة العربية التي هـي فـي األسـاس             ٢٠٠٢العربية الذي عقد في بيروت عام       
  ".مبادرة سعودية
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 العالقات المميزة التي ال تشوبها أية       إلىن كل هذه المواضيع كانت موضع بحثنا، إضافة         إ: "وتابع عباس 
م في كل قراراتهم ومواقفهم، وبالتالي ال يجـوز أن تكـون بيننـا              نحن معه . شائبة بيننا وبين أشقائنا هنا    

  ". األمام لتكون مميزةإلىقضية نختلف حولها، وإنما نريد أن ندفع هذه العالقات 
: وعما إذا تناول البحث موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وقوفه الرسمي منه، أجاب عبـاس              

 مع رأي وموقف الحكومة اللبنانية بالكامـل، وهـذا          إننا. واضحبحثنا هذا الموضوع، وموقفنا الرسمي      "
نحن فـي لبنـان تحـت       . نحن نعرف أن اللبنانيين مع هذا الموقف، إذاً نحن معه         . موضع إجماع لبناني  
  ".القانون ولسنا فوقه

  ".المخيمات سيكون لها حل ونهاية"ورداً على سؤال آخر، أكد عباس أن 
هذه : "، فأجاب "اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، متى سيوضع لها حل         القضايا   إلىبالنسبة  : "وسئل

اليـوم هـي قيـد      . القضية بحثت أيضاً في الماضي، وبدأ تنفيذها، إال أنها توقفت ألسباب خارج اإلرادة            
  ".البحث في شكل إيجابي وكامل

هل أنتم  . بين الضفة الغربية وغزة    لبنان وفي األراضي الفلسطينية انقسام داخلي        إلىتأتون  : "وسئل أيضاً 
أنا أمثل  : "أجاب ".تمثلون صوت أهالي الضفة أم غزة المحاصرة، وأنتم متهمون بأنكم تحاصرون غزة؟           

وفي الوقـت ذاتـه أنـا       . كل الشعب الفلسطيني، وأنا منتخب من كل الشعب الفلسطيني في داخل الوطن           
هناك أزمة عندنا نـشأت  . طيني في الداخل والخارجرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأمثل الشعب الفلس   

 مسؤول عن الشعب الفلـسطيني فـي غـزة وأتحمـل            أننينتيجة االنقالب العسكري، لكن هذا ال يمنع        
  ".المسؤولية كاملة

". إن العالقات اللبنانية الفلسطينية متنامية    : "نبيه بري وقال بعد اللقاء    اللبناني  رئيس البرلمان   عباس  والتقى  
ح انه تناول مع بري الوضع الداخلي الفلسطيني والحوار الجاري في القاهرة مـن أجـل الوحـدة                  وأوض

إن األحداث األمنيـة    : "وقال. الوطنية ومعاناة الفلسطينيين مع االحتالل اإلسرائيلي والمفاوضات الجارية       
األشـقاء  "أن  والحـظ   ". في بعض المخيمات في لبنان ال بد من التعامل معها بحكمة وحزم حتى تنتهـي              

  ...".اللبنانيين يتعاملون بجدية كاملة مع األوضاع اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
   القيادة الفلسطينية ال تمانع في قيام حكومة توافق وطنيأنمبارك ل يؤكد في رسالة عباس .٢

رئيس الفلسطيني محمود عباس حصل موقع االلكتروني على نص الرسالة الجوابية التي بعث بها ال: لندن
ومنظمة   نظيره المصري حسني مبارك وشرح فيها الموقف الرسمي للرئاسة الفلسطينية وحركة فتحإلى

 القيادة الفلسطينية أن أكد الفلسطيني والمصالحة مع حركة حماس، حيث - التحرير من الحوار الفلسطيني
 الحصار عن شعبنا، وليس إنهاءخيراً شرط أ ووالًأال تمانع في قيام حكومة توافق وطني، يتوفر فيها 

 األولى على انه في المرحلة أكد ورئاسية جديدة، كما تشريعية انتخابات إجراءالوقوع فيه، وتشرف على 
 األمنية األجهزة بناء إعادةالبد في من تواجد قوات عربية في قطاع غزة تتولى مساعدة الحكومة في 

لحاضنة الشرعية لكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب  اأن مهنية، وشدد على أسسعلى 
  . الحوارإلنجاح جهده أقصىالفلسطيني، هي منظمة التحرير الفلسطينية، وتعهد بان يبذل 

  node/com.alquds.www://http/98495  : النص الكامل للرسالةلالطالع على
  ٢٨/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  لمصالحها" الفلسطينية القضية" فلسطيني يحذر من سعي أطراف إقليمية لتوظيف قيادي .٣

أكد مصدر فلسطيني مشارك في حوارات القاهرة مع الفصائل أن بعض األنظمة اإلقليمية تحاول               :القاهرة
وقال إن القـضية    . لية حول الشرعية  تحويل القضية الفلسطينية إلى ورقة سياسية من خالل األزمة الداخ         



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ١١٨٤:         العدد                  ٢٩/٨/٢٠٠٨الجمعة :التاريخ

 أزمة عانت منها خالل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقال إن القيادة الفلسطينية              تواجه حالياً 
وقعت في الماضي في الفخ وتورطت في نزاعات إقليمية أضرت بالقضية الفلـسطينية واسـتطاعت أن                

 . من الغزو العراقي وشاركت في مـؤتمر مدريـد         ١٩٩١تتخلص من الضغوط بعد تحرير الكويت عام        
 لصدق النوايا فـي  خالفاً "ـ يجب أن تضعها القيادات الفلسطينية نصب أعينها، ف وأضاف إن هناك أموراً   

العمل لصالح قضية الشعب الفلسطيني وتقييم األوضاع الدولية واإلقليمية التخاذ القرارات الصائبة فـإن              
يوليو عـام   /  االستفادة من دروس قمة كامب ديفيد في تموز         يتطلب أيضاً  بلوغ الشعب الفلسطيني أهدافه   

 .، وأول درس هو ضرورة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وليس على أي نظـام حكـم عربـي                 ٢٠٠٠
برغم ما في اتفاق أوسلو من عيوب إال أنه شكل بداية إلطالق تسوية سلمية نهائيـة وإمـساك                  : وأوضح

عرفات لم يخطئ عندما رفض في كامب ديفيد مـشروع          "وقال إن   . تهم في يدهم  الفلسطينيين بزمام قضي  
تحـت  ) المزعـوم ( بقبول االعتراف بوجود الهيكـل       تسوية عرضه كلينتون وباراك ألنه كان مشروطاً      

المسجد األقصى مقابل مقر إقامة في القدس الشرقية يرفع عليه علم فلسطين بدعوى دخول التاريخ كأول                
سطين، لكن عرفات أدرك أنه سيخرج من التاريخ بمنحه رخصة هدم األقصى للبحث عن              رئيس لدولة فل  
  ".الهيكل المزعوم

) الرسـمية (ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن من أخطاء عرفات في كامب ديفيد أنه لم يدرك أن مصر                 
أنـه لـيس     وأن وضع العالم العربي واإلسالم في أسوأ حاالته، و         ٧٧كانت قد خرجت من الصراع عام       

 اتصل بهم    أن قادة عرباً   فقد صار معروفاً  .. هناك من يغطيه في حالة قبوله أي عرض يتضمن تنازالت         
عرفات من كامب ديفيد وأبلغوه أنهم لن يستطيعوا اإلعالن أمام شعوبهم عن قبول تنازالت تضر بمكانتهم                

إنمـا اإلنجـاز أن يقـرر       وشدد المسؤول على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية ليس إنجازا و          . وعروشهم
  .الفلسطينيون حمل قضيتهم على عاتقهم، وأن يرفضوا ما سبق أن رفضوه في الماضي

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  فلسطينيةسفر  جوازات هممنحيو" كسر الحصار"سفينتي متضامني يكرم  هنية .٤

ي كـسر الحـصار     كرم رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أمس، متضامنى زورق        : مصطفي حبوش  - غزة
قبيل مغادرة عدد منهم لقطاع غزة بمنحهم الجنسية وجوازات سفر فلـسطينية، مؤكـداً أن المتـضامنين                 

وأشاد هنية خالل مراسم تكريم الحكومة       .سيكونون سفراء للشعب الفلسطيني في الدول التي يقيمون فيها        
ياهم عالمة فارقة في مواجهة وكـسر       في غزة للمتضامنين بالموقف الشجاع الذي قام به هؤالء، معتبراً إ          

وقال  .الحصار المفروض على قطاع غزة ستحول أنظار العالم تجاه معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير             
ن إ"وتـابع    ".ن وصولهم إلى غزة هي مكافأة إلهية للشعب الفلسطيني على صـموده أمـام االحـتالل               إ"

، " للقـضية الفلـسطينية    ر شكل تضامناً إنسانياً دولياً    المخاطرة التي قام بها متضامنو سفينتى كسر الحصا       
يـشكل انتـصاراً لـإلرادة      "مشدداً على أن نجاح وصول السفينتين إلى غزة وتحقيق متضامنيها أهدافهم            

وثمن هنية الجوالت والفعاليات التي قام بها المتـضامنون داخـل مخيمـات              ".اإلنسانية وحقوق اإلنسان  
، اإلسرائيليعهم على حجم المعاناة والدمار الذي تسببه الحصار والعدوان          ومستشفيات قاطع غزة، واطال   

  .مشيدا بإصرارهم على نقل هذه الصور إلى كافة أنحاء العالم
بدورهم عبر المتضامنون عن بالغ فرحتهم بمنح رئيس الوزراء جوازات السفر الفلسطينية لهم، معتبرين              

، مؤكدين على أنهم سيستمرون في جهودهم وسيعودون إلـى          إياها وساماً يفتخرون به أمام شعوب العالم      
مشددين على اعتزازهم بالقيام بهذا الواجـب مـن أجـل           ،  قطاع غزة مصطحبين المزيد من المتضامنين     

  ". على الشعباإلسرائيلياستعادة الحقوق الفلسطينية ووقف العدوان 
ون غـزة للعديـد مـن العـالقين         وأشاد وزير الصحة باسم نعيم باصطحاب المتضامنين الذين سـيغادر         

والمرضى الممنوعين من السفر ألداء مصالحهم وعالجهم، الفتاً إلى أن الحكومـة تكفلـت بمـصاريف                
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العالج للمرضى الذين سيخرجون مع المتضامنين وبتكاليف اإلقامة للمتضامنين المغادرين والمتبقين فـي             
  .غزة

  ٢٩/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
   الشجاعة"كسر الحصار"سفينتي متضامني ة مبادر من الفلسطينية تُثالرئاسة .٥

 الرحيم أمس الخمـيس اتـصاالً       أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد      أجرى:  ضياء الكحلوت  -غزة  
 مع هويدا عراف رئيسة اللجنة المنظمة لرحلة الوفد األجنبي التضامني إلى شواطئ غزة ونقل لها                هاتفياً

 وذكر بيان للرئاسة الفلـسطينية أن عبـد       .  الحصار اإلسرائيلي على القطاع    التقدير لخطوة الوفد في كسر    
التـي  " الجبارة"الرحيم نقل لعراف وللوفد التضامني تحيات الرئيس محمود عباس وشكرهم على الجهود             

الرحيم أن   وأعرب عبد  .التي قاموا بها لفك الحصار عن فلسطينيي قطاع غزة        " الجريئة"بذلوها والمبادرة   
الشجاعة والخالقة والمبدعة دعمـا لـصمود الـشعب        "ل وفد النشطاء األجانب مثل هذه المبادرات        يواص

 ".الفلسطيني لتحقيق أهدافه الوطنية
  ٢٩/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  نسعى لتدشين خط بحري بين غزة وقبرص: الخضري .٦

ون وبالتعـاون مـع    كشف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أنهم يسع           :غزة
  منهم لكسر الحصار كي يكون منفذاً      المتضامنين الدوليين على تدشين خط بحري بين غزة وقبرص سعياً         

قـدس  "وقال الخضري لوكالـة      . لقطاع غزة على أوروبا، وذلك بالتنسيق مع السلطات القبرصية         جديداً
ك فرصـة حـدثت بوصـول       يجب أن نستغل كل اإلمكانيات لدينا لكسر الحصار، واآلن هنـا          ": "برس

وأضاف أن كل شيء سيكون بشكل قانوني، ولن يكون هنـاك أي             "....المتضامنين إلى غزة من قبرص    
خطوة عشوائية دون تنسيق مسبق بين اللجنة الشعبية والمتضامنون حيث سيكون عملنا مـشترك وفـي                

 بيننا وبين المتضامنين علـى      هناك اتفاق : "وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار      .اإلطار القانوني 
أن ننسق العديد من الفعاليات المقبلة في إطار قانوني، ونحن نعمل ضمن اإلطار الذي يقول أن هذه المياه                  
إقليمية فلسطينية، ونحن سنستغل هذه المياه بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليس لديها أي               

  ".دخل في هذا األمر
   ٢٨/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
  دعامة أساسية للتيار الوطني داخل فتحوتعّده تطالب االحتالل بإطالق حلس "الداخلية: "غزة .٧

 السلطات اإلسرائيلية المقالةدعت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية : كتب محرر الشؤون الفلسطينية
لى غزة ليكون دعامة إلى اإلفراج عن القيادي في حركة فتح أحمد حلس، معربة عن أملها في أن يعود إ

األجندات " عن حسابات أساسية للتيار الوطني داخل فتح إلنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع بعيداً
 عن أسفه الختيار أحمد حلس التوجه إلى وزارة إيهاب الغصين مجدداًالوأعرب الناطق باسم  ."األجنبية

وكشف النقاب عن أن . لحمايةعلى الرغم من أن حركة حماس وفرت له كل شروط ا" إسرائيل"
 ."التحقيقات في أحداث حي الشجاعية التي أعقبت تفجيرات شاطئ غزة قاربت على االنتهاء"

 ٢٦/٨/٢٠٠٨السبيل األردنية 
  
   ضعف األسرى المفرج عنهم٥٠تحتفظ بـ " إسرائيل: " يهنئ المحررينالدويك .٨

جنه األسرى المفرج عـنهم وبخاصـة       عزيز الدويك من داخل س    .هنأ رئيس المجلس التشريعي د     :نابلس
النائب أبو علي يطا وعميد األسرى سعيد العتبة والنائب السابق حسام خضر، لكـن الـدائرة اإلعالميـة              
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 ألفاً يـشير    ١١ أسيراً من أصل أكثر من       ١٩٨بمكتب النائبة سميرة الحاليقة نقلت عنه تأكيده أن إطالق          
بين " عملية سالم "قي له متطلباته، وأن الوضع الطبيعي في أي         ال تدرك بأن السالم الحقي    " إسرائيل"إلى أن   

مـا زالـت    " إسرائيل"طرفين أن تكون الخطوة األولى فيها إطالق سراح أسرى الجانبين، مشيراً إلى أن              
  .تحتفظ بأكثر من خمسين ضعف عدد األسرى الذين أفرجت عنهم

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   سجيناً بمناسبة رمضان١٧٣ المقالة تفرج عن الحكومة .٩

 سجيناً فـي    ١٧٣أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس أنها ستفرج عن            : )أ.ب.د(
وذكـرت  . من رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية بمناسبة شهر رمضان        " مكرمة"قطاع غزة بناء على     

 لدى جهاز الـشرطة،      معتقالً ١٢٠ ومن بينهم    الوزارة في بيان أن المعتقلين قضوا فترة من محكومياتهم        
  . والباقون لدى جهاز األمن الداخلي التابع لها

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   للشرطة في الضفةاً مركز٥٥ لبناء األلمانية اتفاقية مع الحكومة توقعالسلطة  .١٠

س، اتفاقية تتعهـد بموجبهـا      وقعت السلطة الفلسطينية والحكومة األلمانية، أم      : منتصر حمدان  -رام اهللا   
ووقـع االتفاقيـة    . مركزاً جديداً للشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية  ٥٥ألمانيا تقديم الدعم المالي لبناء      

وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى، وممثل جمهورية ألمانيا االتحادية لدى السلطة الفلـسطينية، كـالوس               
ي بيان أن هذه االتفاقية تشكل انطالقة العمل في مشروع نمـوذجي            وأكدت الممثلية األلمانية ف   . بوركهارد

  . مركز شرطة موحدة من حيث طبيعة البناء والتجهيزات٥٥مشترك بهدف بناء 
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لبنانيةفي الجبهة الداخلية ال نحّرم استخدام السالح :زكيعباس  .١١

 في الثانوية العامة، برعاية رئيس ممثلية منظمة التحريـر           طالباً ٧٥لتكريم  " هاواي" حفل في جامعة     أقيم
،  لبنـان  إلـى رئيس محمود عباس    اللقى زكي كلمة تناول فيها زيارة       أو .الفلسطينية في لبنان عباس زكي    

 تستمر مسيرة ياسر عرفات، ال بد من        أنمن أجل   : " المؤتمر السادس لحركة فتح، فقال     إلىوتطرق زكي   
 إعـالن ، ووثيقة   ١٥/١١/١٩٨٨ في الجزائر في     أعلناهاياة والثوابت الستة التي     توفير كل مرتكزات الح   

 نحرم استخدام السالح    ألننا إخواننا أماماالستقالل، نحن لنا تاريخ، ولنا مرجعيات، ولنا أخالق، وعجزنا          
 فـي لبنـان     نحن. في الجبهة الداخلية، لن نرد على النار بالنار الن الجبهة الداخلية في حاجة إلى حماية              

 ". طريق حتى تسير القافلةأيبقلب وعقل مفتوح أنشأنا قيادة طوارئ وقيادة سياسية موحدة ونفتش عن 
  ٢٩/٨/٢٠٠٨المستقبل 

  
  رفض فتح ملف شليط قبل إنجاز مستحقات التهدئة ت حماس .١٢

. دئـة رفضت حركة حماس مجددا اعادة فتح ملف الجندي شليط قبل انجاز مستحقات اتفاق الته             : رام اهللا 
وقـال  . وقالت انه لن يرى النور قبل أن تستجيب اسرائيل لكافة مطالب الفصائل الفلسطينية اآلسرة لـه               

إن حماس ليست بعجلة من أمرها، فال يمكن البدء في الحديث عن            "اسماعيل رضوان الناطق باسم حماس      
 ".حبالتهدئة وفتح المعابر ومن بنيها معبر رف) إسرائيل(هذا الملف قبل التزام 

 ٢٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  نزاع أكثر مأسوية من دون مصالحة قبل انتخابات الرئاسة : شلّح .١٣
حذر األمين العام لحركة الجهاد رمضان شلّح من مغبة عدم تحقيق المصالحة الوطنيـة بحلـول                : القاهرة

سطينية، متوقعاً حينهـا    يناير المقبل، الموعد المفترض لالنتخابات الرئاسية الفل      / التاسع من كانون الثاني   
ـ . فصالً جديداً من النزاع الداخلي سيجعل الصورة اكثر مأسوية         ان التهدئة مع اسـرائيل     " الحياة"واكد ل

ضرورة مراجعتهـا وتقويمهـا     "داعياً إلى    ،"هناك وعودا قدمت، لكن حتى اآلن لم تنفذ       "على المحك الن    
  ".حتى ال تكون تهدئة بال مقابل، أي مجانية

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  تصريحات أبو الغيط المتوعدة متشنجة وال تليق بمستوى وزير خارجية : المصري مشير .١٤
مشير المـصري فـي تـصريحات خاصـة         " حماس"عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن      عد  : غزة
" حمـاس "أن تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التـي أكـد فيهـا أن                " قدس برس "لـ

ى األرض وتسيطر على غزة ومصر تفتح أبوابها لمساعدة الفلسطينيين أما تهديد رفح سيقابل              موجودة عل 
، "المتشنج"بمفاجآت غير سارة، هي جزء من تصريحات سابقة له تسير في ذات االتجاه الذي وصفه بـ                 

ال تليق  نأسف لهذه التصريحات المتتالية من وزير الخارجية المصري ذات الصبغة المتشنجة التي             "وقال  
بمستوى وزير خارجية، وأعتقد أن هذا األسلوب ال يليق مع شعب صابر ومجاهد يصارع العدو، وينوب                
عن األمة في الدفاع عن أرضها ومقدساتها، واألولى أن نسمع هذه التصريحات من وزيـر الخارجيـة                  

والذي أفشل الجهد   المصري على العدو اإلسرائيلي الذي يمارس اإلرهاب اليومي ضد الشعب الفلسطيني،            
  ".المصري نحو ترجمة التهدئة بكافة بنودها، وبالتالي نطالب مصر بتفسير وتوضيح هذه التصريحات

أو الحكومة في غزة أي نية القتحام معبر رفح، لكننا نتمنـى أن تفـي               " حماس"ليس لدى حركة    : "وقال
ر رفح يومي الـسبت واألحـد       مصر بوعودها بإدخال المرضى والعالقين، وقد جرى اتفاق أن يفتح معب          

المقبلين أمام من يحملون إقامات بالخارج والطالب باإلضافة إلى المرضى وعددهم ال جميعا ال يقل عن                
 آالف مسجل لدى وزارة الداخلية، نتمنى أن تكون الحركة نشطة وأن تكون هناك مرونة ليتـسنى                 ٨٠٠٠

، كما  "ما نتوقع أن يترجم على أرض الواقع      دخول العالقين، ألن لكل شخص قصة مأساوية معه، هذا هو           
  .قال

  ٢٨/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
  نخشى أن تكون زيارة عباس للبنان على حساب حق العودة: حماس .١٥

قدس "في لبنان علي بركة في تصريحات خاصة لـ         " حماس"ودعا المسؤول السياسي في مكتب      : بيروت
نحن في فصائل تحالف القـوى      : "وقالالرئيس محمود عباس إلى توضيح موقفه من حق العودة،          " برس

الفلسطينية ال نعول على هذه الزيارة، لكننا نطالب الرئيس محمود عباس بموقف صـريح حـول حـق                  
الالجئين في العودة، ونطالبه بأن يرفض أي حل لقضية الالجئين وترك الخيارات مفتوحة أمام الـشعب                

وطين مرفوض لبنانيا على المـستويين الرسـمي        نحن نعرف أن الت   : "وقال ".الفلسطيني إلنجاز هذا الحق   
والشعبي، لكن الرئيس محمود عباس عودنا من خالل جوالت التفاوض التي خاضها مـع اإلسـرائيليين                
على قابليته للتنازل، ال سيما وأن هناك معلومات عن مشروع دولة الرف التي تقوم على مقايضة حـق                  

  ".الرئيس محمودعباس للترويج لهذا المشروعالعودة والقدس بالدولة، لذلك نخشى أن يأتي 
نحن في تحالف القوى الفلسطينية لن نلتقي الرئيس محمود عباس أثناء زيارته الرسـمية لبيـروت      : وقال

    .، على حد تعبيره"وال نتطلع للقائه في ظل مواقفه الحالية
 ٢٨/٨/٢٠٠٨قدس برس
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  غير وطنيةعبد الرحمن يهاجم حماس ويقول أن نظرتها للحوار  أحمد .١٦
 في تـصريحات لإلذاعـة       أحمد عبد الرحمن    الناطق الرسمي باسم حركة فتح      قال : أشرف الهور  -غزة  

إن حركة حماس ال تنطلق في نظرتها للحوار الوطني الفلسطيني مـن نظـرة              ': الفلسطينية الرسمية أمس  
واتهم عبد الـرحمن    . 'ةوطنية فلسطينية، وإنما من اعتبار واحد ووحيد وهو إدامة االنقالب في قطاع غز            

ورقة في يد إسـرائيل لتـستوطن       '، وأنها أصبحت    'تزرع خنجراً في ظهر الوحدة الوطنية     'حماس بأنها   
وأكد عبد الرحمن على أن ما يمنع تهويد مدينة القـدس ويوقـف              .'وتهود القدس بسبب انقالبها في غزة     

وأشار عبد الرحمن    .'أن تحكم قطاع غزة   هو الوحدة الوطنية التي تضربها حماس، التي تريد         'االستيطان  
إنها مجرد بيدق بيد إسرائيل، التي ال تريـد         '، وقال   'خدمة المصالح اإلسرائيلية  'إلى أن حماس تعمل على      

قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحماس تسهل عليها هذه المهمة بانقالبها وحكمها واستقاللها              
ال ' أن التهدئة الحالية بين حماس وإسرائيل في غزة التي رعتها مصر،             وذكر عبد الرحمن   .'بقطاع غزة 

إنما كانت تهدئة مقابل حماية رؤوس االنقالبيين، وتأمين لقمة العيش لـسكان            'وقال   .'عالقة لها بالسياسة  
 .'قطاع غزة، وترك السياسة جانباً

  ٢٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الفشال مساعي استئناف الحوارتهدف " سياسيقلة أدب "تصريحات عبد الرحمن : البردويل .١٧

حلقـة  "في المجلس التـشريعي، أن      " التغيير واإلصالح "صالح البردويل الناطق باسم كتلة      . أكد د : غزة
، ليست سياسية وال تمـت      "فتح"والتصريحات، التي أطلقها أحمد عبد الرحمن الناطق باسم حركة          " الردح

  ".قلة األدب السياسي"إلى السياسة بصلة، إنما هي نوع من 
، إن  )٢٨/٨(اليوم الخمـيس    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال البردويل في تصريح خاص أدلى به لـ         

هم تعاطوا الـسياسة إلـى درجـة    .. هذه التصريحات غير المسئولة تأتي في ظل حالة السكر السياسي          "
  ".الثمالة

ي بالتنـاغم مـع سياسـة اإلضـراب والحـصار           وشدد على أن هذا الهجوم اإلعالمي والشتائم التي تأت        
والتضييق على أهالي قطاع غزة، تأتي أيضاً لتعميق حالة االنقسام والشرخ، وهي فـي أحـد أوجههـا                  

وشدد علـى    .موجهة إلى مصر والدول العربية التي تبذل جهود من أجل رأب الصدع واستئناف الحوار             
 االتهامات والشتائم، فإنه لن يغير مـن الواقـع شـيئاً            أنه مهما حاول هذا الفريق أن يشوه الوقائع ويكيل        

وسخر القيادي البرلماني من حـديث       .مؤكداً أن هذه التصريحات تساهم في تعميق الشرخ وتوسيع الفرقة         
نؤكد أن أحداً لن يمنع عبـد الـرحمن إذا أمـسك            : "عبد الرحمن الممجوج عن التهدئة والمقاومة، وقال      

  ".الحدود مفتوحةبالبندقية ليقاتل العدو، ف
ألقت السالح وهذا مردود عليه، ونحن سندعمه بكل قوة إذا انطلق ليقاوم            " حماس"هو يزعم أن    : "وأضاف
) عبد الرحمن (نحن ندرك أن هذه التصريحات هي نوع من السكر السياسي، وعليه            "، موضحا   "االحتالل

  ".أن يفيق ليفهم معنى هذه الخطابات السياسية
ضعيف وليس له تأثير، أمام الفريق اآلخر       " فتح"كل أسف الفريق الذي يريد الحوار في        ب: "وقال البردويل 

  ".الذي يستقوي باالحتالل وبواشنطن
  ٢٨/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "قوات عربية في غزة " حماس لـجدد رفضي الزهار .١٨

ق القتراح نشر أي قـوات      رفض حركته المطل  " حماس"أعلن محمود الزهار القيادي في حركة       : القاهرة
هذا أمر مرفوض تماما، الموضوع هو أن حركة فتح         "وقال  . عربية في قطاع غزة كحل لألزمة الداخلية      

لكن الدول العربيـة واعيـة      "وتابع  ". تحاول أن تدول المشكلة، ووضع حماس في مواجهة الدول العربية         
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ب في ذلك لحركة فتح ألن هـذه الـدول          ومنتبهة لهذا المنزلق، وهي على أي حال ال تستطيع أن تستجي          
  ".تعرف ما هو المقصود في هذه القضية

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  األنفاق تستخدم لتهريب الغذاء والدواء فقط: حماس .١٩

نفت حركة حماس أن تكون األنفاق الممتدة أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنـوب             :  حامد جاد  -غزة  
أن األنفاق تستخدم فقـط فـي تهريـب         "يب األسلحة مؤكدة في بيان لها أمس        قطاع غزة تستخدم في تهر    

، وتعهدت الحركة بإنهاء هذه الظاهرة في حال قيام مصر بفـتح            "البضائع والغذاء واألدوية الشحيحة فقط    
واعتبر النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى أن وجـود أنفـاق التهريـب ارتـبط                  .معبر رفح 

أسهم إيجابيا في خدمة مشروع المقاومة، من خالل ما تم تهريبه مـن أسـلحة عبـر هـذه                   باالحتالل، و 
  .األنفاق

من جهته أكد رئيس بلدية رفح المهندس عيسى النشار أن من حق الفلـسطينيين أن يـوفروا متطلبـات                   
اق كـان   حياتهم، عبر كافة الوسائل، حتى لو كانت تلك الوسائل حفر أنفاق التهريب مشددا على أن األنف               

  .لها الفضل األكبر في تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
 األحد يوم   حوار القاهرةتستكمالن" الديمقراطية"و" الشعبية" .٢٠

قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة ستعد ورقة عمل تتضمن خالصة رؤى :  صالح جمعة- القاهرة 
تماع الفصائل الشامل الذي ستدعو اليه مصر في أعقاب انتهاء اللقاءات الفصائل الفلسطينية ستقدمها الج

وقالت المصادر  .الثنائية التي بدأتها مع حركة الجهاد يوم االثنين الماضي وربما بعد شهر رمضان
إنه من المقرر أن يصل الى القاهرة يوم االحد المقبل وفدا الجبهة الديمقراطية برئاسة " الشرق األوسط"لـ
وقال مسؤول . ف حواتمة، والجبهة الشعبية برئاسة عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام لهذا الغرضناي

إن وفد الجبهة سيطرح على عمر سليمان، وزير المخابرات، خالل " الشرق األوسط"بالجبهة الشعبية لـ
ر قضية االجتماع رؤيته للخروج من هذا المأزق والتأكيد على ضرورة أن تشمل موضوعات الحوا

  .التوافق على حكومة انتقالية تكون مهماتها توحيد وزارات ومؤسسات السلطة
اننا نرى ضرورة تهيئة المجتمع النتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ومتوافق عليها وفقا لمبدأ "واضاف 

وتفعيل . .التمثيل النسبي الكامل، وأن تشمل كذلك إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية
  ".المجلس التشريعي وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها

إن الجبهة " الشرق األوسط"وفي السياق ذاته قال مسؤول فى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ 
ستطرح بنود رؤيتها للخروج من هذا المأزق على المسؤولين المصريين، وأولها ضرورة وقف حمالت 

لتحريض المتبادل واطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين على الجانبين بين حماس وفتح، وتحريم ا
  .االعتقال السياسي، وتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن شخصيات وطنية لالشراف على هذه العملية

 على أن أهم قضية تؤرق حماس وتلقي بظاللها" الشرق األوسط"وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
العالقات مع مصر هي قضية معبر رفح، حيث أكدت القاهرة لحماس انها لن تستطيع فتح المعبر إال 

السلطة الوطنية واالتحاد األوروبي وإسرائيل، :  وهي٢٠٠٥بموافقة األطراف التي وقعت على اتفاق 
ـ فهي عملية تبادل أما القضية األخرى ـ بحسب المصادر . لكنها وعدت بفتح المعبر للحاالت اإلنسانية

األسرى، فمصر تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح صفقة الجندي األسرائيلي األسير جلعاد شليط، لكن 
وطلبت مصر من الجانبين إبداء المرونة لحل هذا الملف الذي . الجهود تتعثر بسبب تصلب الطرفين

  . سيكون له تأثير إيجابي على باقي الملفات
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واضح أن حماس ال تريد أن تخرج شليط من ": "الشرق األوسط"ا عربيا قال لـ إال أن مصدرا دبلوماسي
وقالت صحيفة ". غزة وتعتبره ورقة ثمينة تريد أن تحتفظ به ألطول فترة ممكنة للمناورة من خالله

اإلسرائيلية امس عن مسؤولين إسرائيليين كبار إن صفقة اإلفراج عن شليط، الذي مر على " هآرتس"
مان، لن تتم إال بتدخل حاسم وأكثر فاعلية من جانب المسؤولين المصريين، في ظل الموقف اختطافة عا

 .المتزمت الذي تتخذه حماس حيال األمر
 ٢٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   يتلقى دعوة مصرية للحوار  الشعبحزب .٢١

األسـبوع  أعلن حزب الشعب أمس تلقيه دعوة مصرية إلجراء حوار ثنائي سيعقد في القاهرة              : )د ب أ  (
وقـال طلعـت    . المقبل ضمن الحوارات المنفصلة التي بدأت هذا األسبوع للتمهيد لحوار فلسطيني شامل           

وفد الحزب سيلتقي يومي األربعاء والخميس المقبلين       "الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن        
وسيترأس أمـين عـام     . "بالمسؤولين المصريين للتباحث في قضية الحوار الوطني وسبل إنهاء االنقسام         

الحزب بسام الصالحي الوفد الذي سيضم أعضاء المكتب السياسي طلعت الصفدي وتيسير محيسن وخالد              
وفد الحزب لديه تصور واضـح للحـوار الـوطني وسـبل            "وأكد الصفدي أن    . منصور ووليد العوضي  

 ".إنجاحه
  ٢٩/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
     في الضفة " ١٧"تائب األقصى في نابلس وتعتقل ناشطا من ك" تخطف" إسرائيلية قوات .٢٢

قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية خاصة اعتقلت        : ، وكاالت  الدستور –القدس المحتلة، تل ابيب     
ظهر امس أحد نشطاء كتائب األقصى الحاصلين على عفو إسرائيلي وذلك بعد توغل مفاجئ في المنطقة                

 .فة الغربيةالشرقية لمدينة نابلس شمال الض
 فلـسطينيا  ١٧من جانبها ، ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية ان قوات الجيش اعتقلت ليل األربعاء ـ الخميس  

اعتقلوا في نابلس ، وأن الباقين اعتقلوا في        " المطلوبين"واضافت أن سبعة من      .في مناطق متفرقة بالضفة   
 .قلقيلية وطولكرم وبيت لحم والخليل

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
   ترصد خمس خروقات إسرائيلية للتهدئة في األسبوع العاشرجهادال .٢٣

قالت سرايا القدس في إحصائية لها ان إسرائيل واصلت خروقاتها التفاق التهدئة،             : أشرف الهور  -غزة  
وذكـرت   .ولفتت إلى ان هذه الخروقات بلغت خمساً خالل األسبوع العاشر من سريانها في قطاع غـزة               

ها ان التهدئة تدخل شهرها الثالث فيما خروقات إسرائيل الميدانية تتواصل، مشيرة            سرايا القدس في تقرير   
إلى مماطلة إسرائيل في تنفيذ استحقاقاتها خاصة في مجال فتح المعـابر أمـام البـضائع واالحتياجـات                

، 'رتتذرع يوميا بحجج مختلفـة إلغـالق المعـاب        'واتهمت سرايا القدس إسرائيل بأنها       .اإلنسانية البسيطة 
في حال تم إعادة افتتاحها يجري ذلك بشكل جزئي وال يتم إدخال البضائع المطلوبـة أو يـسمح                  'وقالت  

  .'بإدخال بضائع منتهية الصالحية
  ٢٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   لفتح يطالب بممارسة مهامه أمينا لسر اللجنة المركزيةالقدومي .٢٤

م القليلة الماضية داخل اللجنة المركزيـة لحركـة    تزايدت حدة الصراع خالل األيا    :  بسام بدارين  - عمان
فتح الفلسطينيية بعد تصاعد النقاش حول توقيت ومكان إنعقاد المؤتمر العام السادس للحركة وهو مؤتمر               
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. مؤجل منذ عشرين عاما يفترض ان يعيد انتخاب مؤسسات الحركة األساسية واوالها اللجنة المركزيـة              
 ان الصراع المحتدم في المربع النخبوي والقيادي في اللجنـة المركزيـة             وتشير الدالئل والمستجدات إلى   

لحركة فتح ال عالقة له بما يعلن عن خالفات على وضع حركة فتح المأساوي او هزيمتها فـي الميـدان                  
واإلنتخابات لصالح تفوق حركة حماس، ولكن له عالقة مباشرة بشعور غالبية أعضاء اللجنة المركزيـة               

حمود عباس في وضع مأزوم بعد استنفاد الخيارات التفاوضية وتقلص حضور الرهان على             بأن الرئيس م  
  .الجانب اإلسرائيلي

وتنقل شخصيات فتحاوية عن الجنرال نصر يوسف قوله بأن منصب القائد العام لقوات الحركة ينبغي أن                
وقت قريب كان يوسـف     ال يبقى مجمدا بين يدي الرئيس عباس ومكبال بقيود الرهانات التفاوضة، وحتى             

يعبر عن رأيه في السياق في نطاق أضيق داخل دوائر القرار الحركية، لكنه مؤخرا بدأ يطـرح أفكـارا                   
مباشرة حول ضرورة تخلي عباس عن منصب القائد العام بسبب حالة التراخي في مؤسـسات الحركـة                 

ان الملف العسكري ال بـد      بأي خبرة عسكرية سابقة، مشددا على       ) عباس(العسكرية وبسبب عدم تمتعه     
  .من دراسته والتوقف عنده مع التركيز على الملف التنظيمي والسياسي

أعضاء اللجنة المركزية عبروا عن استيائهم مؤخرا وعلى أكثر مـن صـعيد مـن رهانـات الرئاسـة                   
التفاوضية التي وصفها القيادي البارز عباس زكي مؤخرا في أحد اإلجتماعـات بأنهـا عبثيـة، وفـي                  

مستويات األعمق للحركة يتحدث أبناء الحركة عن طموحات بتقاسم المناصب المتعـددة التـي يحتلهـا      ال
الرئيس عباس سواء من بعده او حتى خالل أسابيعه المقبلة والتي يتوقع الجميع ان تكون أسابيع عـصيبة   

  .فلسطينيا وإقليميا
ات ورسائل لعباس تظهـر تمـسكه       ومن جهته أرسل الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي مذكر          

الشديد بموقعه كأمين لسر اللجنة المركزية مطالبا بأن تصله كل وثائق الحركة ومحاضـر اإلجتماعـات                
وتقارير األقاليم والبريد الحركي الرسمي حتى يتمكن من القيام بمهامه وواجباته، معترضا ضمنيا علـى               

كزية حكم بلعاوي الذي يطالب بدوره بتسميته فعليا        تسليم ضمني وغير علني لملف أمانة السر لعضو المر        
  .أمينا لسر المركزية ما دام يقوم بمهام هذا الموقع أصال منذ سنوات

وكان القدومي قد اشتكى علنا وخالل اإلجتماعات التحضيرية األخيرة للمـؤتمر الحركـي مـن انعقـاد                 
يثيات، لكن اوساطا في اللجنة تالحـظ       إجتماعات للجنة المركزية بدون التشاور معه او إطالعه على الح         

بأنه بدأ يتحدث عن سعيه لممارسة عمله في أمانة السر بالواقع بدال من إبقاء األمور بيدي بلعـاوي فـي               
 .إشارة الى ان القدومي يطمح الحقا بأمانة سر اللجنة التنفيذية

  ٢٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 لسياسة اإلسرائيلية  ألف فلسطيني وقعوا مذكرة ضد ا١٦:  النضالجبهة .٢٥

أعلن سكرتير دائرة الثقافة واإلعالم المركزية في جبهة النضال الشعبي عـوني أبوغـوش أن               :  وكاالت
 ألف فلسطيني يمثلون القوى السياسية والمنظمات األهلية األكاديمية وقطاعات مختلفة وقعـوا علـى               ١٦

ر صحافي عقـد أمـس فـي رام اهللا أن       وأوضح في مؤتم  . مذكرة جماهيرية رافضة للسياسة اإلسرائيلية    
الحملة التي نظمتها الجبهة تضمنت مذكرة وجهت لكافة المؤسسات اإلنسانية والقانونية والدولية ومنهـا              "

األمين العام لألمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وأمين عام جامعة الدول العربية، تناشدهم للتدخل              
 ". إلسرائيلية ووضع حد لهاالفوري والعاجل لفضح االنتهاكات ا

  ٢٩/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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    حماس تطالب بإنزال أقسى العقوبات بقتلة إمام مسجد .٢٦
أمس، وزارة الداخلية في قطاع غزة، بعدم التهاون مع قتلة إمـام مـسجد              '' حماس''طالبت حركة    :غزة

وأكد  .بض عليهم مساء الثالثاء الماضي    العباس الشيخ محمد الرفاتي، والذين أعلنت الوزارة عن إلقاء الق         
في بيان صحفي، وجوب معاقبة هؤالء القتلة ومن يقـف وراءهـم            '' حماس''فوزي برهوم الناطق باسم     

  .''ويدعمهم، وإنزال أقسى العقوبات بهم حتى يكونوا عبرةً لغيرهم
 ٢٩/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  "العمل"مؤشرات تمرد على باراك داخل " معاريف" .٢٧

وزير الـدفاع    "العمل"عن بوادر انقالب على زعيم      " معاريف"تحدثت صحيفة   :  اسعد تلحمي  -الناصرة  
ايهود باراك على خلفية االستطالعات التي تؤكد انحسار قوة الحزب في حال جـرت انتخابـات عامـة                  

 الصحيفة عن   ونقلت.  في الكنيست الحالية   ١٩ مقعداً في مقابل     ١٣ - ١٢وتراجع تمثيله في الكنيست إلى      
قياديين بارزين في الحزب، بينهم عدد من القدامى، قولهم إن الحزب تحت زعامة باراك بلغ حضيـضاً                 

الوضع "وحذّر عدد منهم من نتائج      . غير مسبوق، وأنه ال يمكن انتشاله من الهاوية من دون إطاحة باراك           
 الحزب على أقل من عشرة مقاعد       الذي سيقود نحو انهيار مؤكد في االنتخابات واحتمال حصول        " البائس

  .في انتخابات عامة مقبلة
وأفاد تقرير صحافي أن ثالثة من أركان الحزب الحاليين بنيامين بن اليعيزر وعـامي ايـالون وعميـر                  

  .بيرتس يعتزمون تشكيل قيادة ثالثية بقيادة األول تحل محل باراك
 تفاقمت منـذ عـودة      ٢٠٠٠لمتواصلة منذ عام    القيادية ا " العمل"من جهتها، ترى مجموعة ثالثة أن أزمة        

باراك إلى زعامة الحزب، لكنها تعترف في اآلن ذاته بعدم وجود شخصية قيادية من الوزن الثقيل قادرة                 
، وأن حقيقة أن حـزب      "األرض تهتز تحت أقدام باراك    "أن  " معاريف"وكتبت  . على وقف تدهور الحزب   

بات عامة، أدت إلى نشوء حال يأس فـي صـفوف غالبيـة             حتى ما بعد انتخا   " العمل بات أسير باراك   "
  .أعضاء الحزب

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  ايبي ناتان" رجل السالم الشجاع" تنعي "إسرائيل" .٢٨
.  عاماً ٨١نعت إسرائيل رسمياً أكبر داعية سالم في تاريخها ايبي ناتان الذي توفي أمس عن                -الناصرة  

للطالئعـي  "يز ورئيس الحكومة إيهود أولمرت بيان تأبين        وأصدر كل من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير      
في معسكر السالم والمحارب الشجاع من أجل السالم والذي لم يتردد في اختراق الطريق من أجل تحقيق                 

ونعى نواب يساريون وعرب فـي الكنيـست رحيـل          . ، كما كتب أولمرت   "تسوية بين إسرائيل وجيرانها   
  ".رجل السالم الشجاع"

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
 
   شاليط ينتقد الحكومة االسرائيلية لعدم بذل جهود كافية لالفراج عن ابنهوالد .٢٩

 اتهم والد جلعاط شاليط الجندي االسرائيلي الذي يحتجزه مسلحون فلـسطينيون  :  ا ف ب   -القدس المحتلة 
بنه الذي بلـغ    ، الحكومة االسرائيلية بعدم بذل الجهود الكافية لالفراج عن ا         ٢٠٠٦في قطاع غزة منذ عام      

  . عاما امس ٢٢
) ايهود اولمـرت  (ورئيس الوزراء   . وقال نعوم شاليط لالذاعة االسرائيلية العامة ان   السياسيين يتلكأون          

  .الذي وعد باالفراج عن شاليط ليس لديه التصميم الكافي واال لكان حل المسالة  
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  نقاذ المستقبل التعليمي لالجئين الفلسطينيين في لبنانبالتدخل إلمذكرة تطالب محمود عباس  .٣٠

 عبـاس الـرئيس محمـود     مذكرة مطلبية إلى    ) اشد( الفلسطيني   الديمقراطيوجه اتحاد الشباب    : بيروت
بالتدخل إلنقاذ المستقبل التعليمي لالجئين الفلسطينيين في لبنان،        " طالبته   بمناسبة زيارته إلى لبنان، مذكرة    

العمل والمبادرة لتأسـيس صـندوق لـدعم        " إلى   هدعت و ". الجامعيين  في الجامعة اللبنانية     ال سيما الطلبة  
كما شددت علـى     .الطلبة الجامعيين وتمويله ليكون هذا الصندوق مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير          

  .توزيع المساعدات الطالبية التي تقدمها المنظمة على جميع الطلبة من دون تمييز"ضرورة 
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  الوثائق والمخطوطات التي صودرت من مؤسسة األقصى نادرة وال مثيل لها: رائد صالح .٣١

 احتياطية عن الوثائق التي استولت عليها قـوات         أكد الشيخ رائد صالح، أن الحركة تملك نسخاً        :طولكرم
، السبت  ٤٨تلة عام   االحتالل، لدى اقتحامها مقر مؤسسة األقصى، في مدينة أم الفحم، شمال فلسطين المح            

 تتعلـق   هـا ، مشيراً إلى أن   "إن الوثائق التي تم مصادرتها، نادرة وال تقدر بثمن        " وأوضح قائالً    .الماضي
بالقدس والمسجد األقصى، ومشروع مسح المقدسات الميداني، الذي نفذته المؤسـسة إلحـصاء المواقـع       

  .الدينية اإلسالمية والمسيحية في كل المواقع في فلسطين
  ٢٨/٨/٢٠٠٨ س برسقد 

  
 شخصيات ومؤسسات مقدسية تنظم زيارات تضامنية لمكاتب الحركة اإلسالمية .٣٢

 من بينها الشيخ عكرمة صبري والمطران عطا اهللا نظمت شخصيات ومؤسسات مقدسية: وفا - القدس
، للتضامن مع مؤسسة األقصى األخضر داخل الخط اإلسالميةمس، زيارات لمكاتب الحركة  أ،حنا

أوضحت الوفود التضامنية أن قد و .، بعد إغالقها من قبل سلطات االحتاللاإلسالمية المقدسات إلعمار
خطوة االحتالل كانت متوقعة، خاصة بعد كشف المؤسسة لمخططات خطيرة وكارثية بحق المسجد 

  . المبارك والقدس المحتلةاألقصى
  ٢٩/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   فلسطينيين٧وعلى متنهما ا غزة تسفينتا كسر الحصار غادر .٣٣

ن يالناشـط أن : وكـاالت  نقال عن غزة مراسلها من  حامد جاد  عن ٢٩/٨/٢٠٠٨ الغد األردنيـة     نشرت
 قبـرص أمـس     إلى عائدين   وا المفروض على قطاع غزة غادر     اإلسرائيلي الحصار   الذين خرقوا رمزياً  

 أطول  تسعة ناشطين البقاء وقتاً     في حين قرر   .واصطحبوا معهم سبعة فلسطينيين كانوا عالقين في القطاع       
من جهتـه   و . عبر معبر ايريز البري    "إسرائيل" إلىفي غزة، بينما سيحاول ناشط عاشر أميركي التوجه         

طفـال سـيذهب    " بين الفلسطينيين السبعة     أنأعلن رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار جمال الخضري         
  في حـين أن    .ساقه في قصف إسرائيلي قبل سنتين     فقد  ، بعد أن كان     "لتركيب ساق صناعية يرافقه والده    

 هويدا  من جهتها أملت  و ". قبرص إلى ولديهم تأشيرة دخول     األربعة وأبناؤها أم"الفلسطينيين اآلخرين هم    
 أن إلـى  في العالم، مشيرة     األحرار لكل   هم تصل رسالت  أنعراف وهي من منظمي رحلة كسر الحصار        

  . عنها بعد اليومالسكوتوع  وممن، هو جرائم حربفي غزةما يحصل "
 مغادرة السفينتين أعاقت" سرائيلإ"أن :  غزة من٢٩/٨/٢٠٠٨ عكاظ مراسلعبد القادر فارس وذكر 

، وللتأكد من عدم مغادرة أحد من اإلسرائيليلعدة ساعات، بحجة أنهما لم تنسقا المغادرة مع الجانب 
تن السفينة عدد من الطالب الدارسين في وكان من المتوقع أن يغادر على م .المطلوبين على متنهما
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 للسفينتين في عرض البحر، واعتقال أي من "إسرائيل"الخارج والمرضى، لكن خشية من اعتراض 
 .المسافرين، فقد تم منع سفرهم

  
   الحالي منذ بداية العام٢٤٠ طالباً فلسطينياً واعتقل ٣٢االحتالل قتل : تقرير .٣٤

أصدره االنتهاكات اإلسرائيلية للحق في التعليم      حول   نصف سنوي    كشف تقرير  : أمين أبو وردة   -نابلس  
 طالبـاً   ٣٢ أن قوات االحتالل قتلت منذ بدايـة العـام الحـالي             ،مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان     

التقريـر  اسـتعرض    كمـا    . طالباً جامعياً  ٦٠ طالباً آخر، وما يزيد على       ١٨٠مدرسياً، واعتقلت حوالي    
س وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، والتدخل في المناهج التعليمية، واستبعاد كل ما هو             جرائم قصف المدار  

ومن جهة أخرى، أورد أن السلطة الفلسطينية شكلت عالمـة فارقـة فـي مـسار العمليـة             .وطني فيها 
التعليمية، من حيث السيطرة على اإلدارة التربوية من دون تدخل أو وصاية مباشرة، ما وفـر فرصـة                  

  .هاج فلسطيني شامل بأيد وخبرات تربوية فلسطينيةضع منول
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 أحاول أن أخلص ابنتي من عقدة األبواب الموصدة: محررة خولة الزيتاوي الاألسيرة .٣٥

 تحاول تدريب ابنتها، على حياة إنهاقالت األسيرة المحررة خولة الزيتاوي،  : كفاح زبون- رام اهللا
 عنهما في الدفعة اإلفراج الموصدة، بعد األبواب وتخليصها من عقدة ،قضبان وسجانينالحرية من دون 

كانت، تهرب من السجانين، مبينة أنها  يغلق عليها باب، أنن ابنتها ترفض حتى اليوم أ مضيفة،. األخيرة
بسها من ، بمجرد ح، بعد انتهاء فرصة االستراحة، وتبكي بكاء مراً"القفص" إلى إعادتهاكلما حاولوا 

 أولى اإلسرائيليات السجانات وأسمعت خطواتها، أولىشهدت أشارت إلى أن ممرات السجن و .جديد
ن تضرب على الباب كي يسمح لها أ بعد "يا سجانة تعالى"ي أ "سوهيرت بو"كلماتها باللغة العبرية، 

  .بالخروج
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الجدار العنصري ضد  نعلينخالل مواجهاتجرح جندي إسرائيلي  .٣٦

 إسـرائيلية أعلنـت   مصادر  أن  : رام اهللا  مراسلها من     احمد رمضان   عن ٢٩/٨/٢٠٠٨المستقبل  نشرت  
 أصيب بحجر ألقاه شاب فلسطيني بالقرب من منطقة بناء          أن بعد   اإلسرائيليينجنود  ال عن جرح احد     أمس

 الشبان الفلـسطينيين رشـقوا      وكان العشرات من   .الجدار الفاصل في قرية نعلين الواقعة غربي رام اهللا        
جدار الذي يلتهم معظـم     القرية ضد   القوات حرس الحدود بالحجارة في المواجهات اليومية التي تقع في           

  .أراضيها
 من بيـنهم    واصيبأتسعة فلسطينيين   ن  أ: قنا نقالً عن    رام اهللا  من   ٢٩/٨/٢٠٠٨ الوطن القطرية    وذكرت

وقالـت مـصادر فلـسطينية إن        .عبية في بلدة نعلين أمس    طفل جراء قيام قوات االحتالل بقمع مسيرة ش       
 رغم االنتشار المكثف    ،سلميةالمسيرة  العشرات المتضامنين الدوليين والمواطنين الفلسطينيين شاركوا في        

  .لقوات االحتالل في محيط البلدة
  

      مواطناً فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة١٧ اإلسرائيلي يعتقل االحتالل .٣٧
 قوات االحـتالل اعتقلـت الليلـة         مصادر فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إن        قالت :الغربيةالضفة  

ستة طالب من جامعة النجاح الوطنية      ، من بينهم    في مناطق متفرقة بالضفة     مواطناً فلسطينياً  ١٧الماضية  
  . في مدينة نابلس

  ٢٨/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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  السياسي في الضفة وغزة يطالب بوقف االعتقال  فلسطيني حقوقيمركز .٣٨

طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومقره غزة بوقـف عمليـات االعتقـال             :  اشرف الهور  -غزة  
العتقال هذا ا  أن عشرات الفلسطينيين ال زالوا يخضعون ل       اًكد مؤ .السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة     

 مواطن معتقلـين    ١٠٠ إلى وجود    اًريشم. اهللاعلى أيدي األجهزة األمنية التابعة للحكومتان في غزة ورام          
ذكـر   كما   .في الضفة الغربية، ينتمون لحركة حماس، بينهم عدد من الشخصيات االعتبارية والصحافيين           

أن هناك عشرات المواطنين من حركة فتح وأنصارها محتجزون لدى أجهزة األمن التابعة لحكومة غزة،               
  .لفة شخصاً في مواقع قيادية مخت١٥من بينهم 

  ٢٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  العدل العليا الفلسطينية تقرر اإلفراج عن الصحفي عوض الرجوبمحكمة .٣٩
 عن أمله بأن يتم تحييد وسائل اإلعالم وأال تزج في أتون ،أعرب مراسل الجزيرة نت عوض الرجوب

 وقد جاء ذلك بعد أن .الخالفات لتبقى بعيدة عن تأثير التجاذبات السياسية صونا لدور اإلعالم وتقاليده
  . عنه باإلفراج الفوريأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  دولة ال الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يجب أن يتضمن القدس والالجئين و:عبد اهللا الثاني .٤٠

مقبول من قبل العرب والمسلمين عبداهللا الثاني أن الحل الوحيد الالعاهل األردني  أكد :بترا - باريس
 عبد اهللاوقال  .للقضية الفلسطينية يجب ان يتضمن القدس والالجئين الفلسطينيين ودولة للشعب الفلسطيني

أمس، ان عملية السالم  في مقابلة أجراها الصحافي مارك ابستين من مجلة االكسبرس الفرنسية نشرتها
 االمر "اسرائيل" وعدم توفر رؤية بعيدة المدى لدى "اسرائيل" مهددة بسبب سياسة عقلية القلعة السائدة في
وأشار الى أنه في كل مرة يتم فيها بناء مستوطنة جديدة يبدو  .الذي سيؤخر اندماجها في المنطقة مستقبال

واضحا أن ما يقوله االسرائيليون في جهة وما يفعلونه على االرض في جهة اخرى، مبيناً ان دعم 
   .في كل االحوال للعملية السلمية الن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقةاالردن سيستمر 

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  

    األردن يطالبون مصر السماح لهم بزيارة غزةإخوان .٤١
أبلغت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن السفير المصري في عمان أحمد :  جمال إبراهيم-عمان 

 - م بزيارة تضامنية إلى قطاع غزة المحاصر من خالل معبر رفح المصري رزق، عزمها القيا
تضامناً مع الشعب الفلسطيني في "وقالت، في رسالة بعثت بها الجماعة إلى السفارة أمس، . الفلسطيني

قطاع غزة، ينوي عدد من أبناء الشعب األردني تنظيم رحلة تضامنية إلى قطاع غزة برئاسة المراقب 
ة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، نرجو تسهيل هذه المهمة والتكرم بإشعارنا العام لجماع

ورفضت السفارة المصرية في عمان، أمس األول، استقبال وفد شعبي يمثل عدداً من منظمات ". بالموافقة
الة المجتمع المدني من أحزاب ونقابات ولجان حريات وشخصيات وطنية، كانوا يريدون تسليم السفير رس

  .إلى الرئيس المصري تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة
  ٢٩/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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 وصف إرسال قوات عربية لغزة بالفكرة الجذابة: أبو الغيط .٤٢
الشرق "قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط،  في حوار أجرته معه : سوسن أبو حسين

ادة األمور بين الفلسطينيين إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن اجتماعاً ، من القاهرة إن بالده تسعى إلع"األوسط
المقبل، وأضاف أن فكرة إرسال ) أيلول( سيعقد في القاهرة بنهاية سبتمبر "فتح" و"حماس"بين حركتي 

فكرة جذابة تستحق "قوات عربية إلى قطاع غزة لوقف االقتتال، ووقف الصدام اإلسرائيلي الفلسطيني، 
وكشف ابو الغيط أن وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس، أكدت له . "جدية الواجبةأن تؤخذ بال

 مكتوب يعلن في سبتمبر )سالم بين فلسطين وإسرائيل(في اتصال أن واشنطن تسعى إلنجاز اتفاق 
 .المقبل

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   يدعون إلى كسر حصار غزة مصرإخوان  .٤٣

ي تطور الفت للجهود الشعبية المصرية لكسر الحصار عن قطاع غزة دعا ف : أحمد عويس- القاهرة 
رئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين حمدي حسن جماهير الشعب المصري إلى جعل العاشر من 

وقال حمدي حسن، إنه تم . رمضان المقبل يوماً تاريخياً لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بالقوة
م كي يتزامن مع الذكرى الخامسة والثالثين النتصار العاشر من رمضان الموافق السادس اختيار هذا اليو

أردنا أن يكون االنتصار هذه المرة انتصاراً يشارك فيه كل الشعب وليس "، مضيفاً ١٩٧٣من أكتوبر 
  ".الجيش وحده

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  الحدود مع غزة  تضبط ثالثة أنفاق لتهريب الوقود والسلع على مصر .٤٤

ذكرت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة األمن تمكنت، في وقت مبكر من فجر :   شادي محمد- العريش 
. أمس الخميس، من ضبط ثالثة أنفاق جديدة على الحدود بين مصر وغزة تستخدم في عمليات التهريب

ه تم العثور عليها في مناطق وقالت المصادر إن األنفاق الثالثة كانت تستخدم لتهريب السلع والوقود وأن
وأضافت أنه تم العثور على أعداد من العبوات البالستيكية المملوءة بالبنزين . مختلفة شمالي معبر رفح

وتابعت أنه لم يتم ضبط أي مشتبه بهم بجوار هذه األنفاق وأنه يتم . والسوالر بجوار أحد األنفاق
  .لمنطقة التي عثر فيها على األنفاقتمشيطها بحثا عن أنفاق أخرى قد تكون موجودة با

  ٢٩/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   على متفجرات وسط سيناءالعثور .٤٥

أعلنت أجهزة األمن المصرية، امس، أنها تقوم حالياً بحملة تستمر عدة  : مصطفى سنجر- شمال سيناء 
نع عمليات وم" إسرائيل"أيام لضبط األوضاع المدنية في سيناء، وذلك لضبط الحدود مع قطاع غزة و

وقالت أجهزة األمن، إنها نجحت، أمس، في ضبط مخبأ للمتفجرات في منطقة الجفجافة بوسط . التسلل
 قنبلة يدوية وعدد آخر من األلغام األرضية وقذائف الهاون وتبين الحقا أنها ١٥سيناء، وعثر بداخله على 

  .من مخلفات الحروب
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  ية العالمية تحذر من االعتداء على المسجد األقصى  اإلعالمالهيئة .٤٦

حذرت الهيئة اإلعالمية العالمية للدفاع عن القدس من قيام مستوطنين يهود باستهداف المسجد األقصى 
وأوضح رئيس الهيئة العالمية . المبارك؛ من أجل هدمه أو إحداث أضرار جسيمة به في شهر رمضان



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١١٨٤:         العدد                  ٢٩/٨/٢٠٠٨الجمعة :التاريخ

، في بيان نشره في عمان أمس، أن مستوطنين يهود ينقلون متفجرات للدفاع عن األقصى وليد محمد علي
إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة؛ حيث يقطن هؤالء في البيوت التي تمت سرقتها من المقدسيين 
. حول المسجد األقصى وسط مؤشرات على احتمال استهداف المسجد األقصى المبارك؛ من أجل هدمه

المسجد األقصى والسكان في خطر حقيقي؛ نتيجة استمرار التهديدات اإلسرائيلية وأكد أن القدس و
والجماعات المتطرفة، مشدداً على أن ذلك يتطلب مواجهة حقيقة، وعدم الصمت أمام هذه المخططات 

إن الحملة التي تتعرض لها مدينة القدس من حمالت : وقال. التي ترعاها حكومة االحتالل اإلسرائيلي
في مختلف حارتها وأحيائها تضعنا أمام تحديات جسمية، وإن هذه التحديات بحاجة إلى متابعة من تهويد 

المواطنين والمسؤولين، وبحاجة إلى دعم عربي وإسالمي ومسيحي؛ ألن المقدسات كافة، اإلسالمية 
ات والمسيحية، مهددة، ودعا إلى نصرة سكان مدينة القدس، ودعمهم للوقوف في وجه كافة المخطط

التهويدية التي تقوم بها المؤسسات اإلسرائيلية؛ بهدف تهجير السكان من بيوتهم، إلفراغ المدينة من 
  . سكانها، وصبغها بالصبغة اإلسرائيلية

  ٢٩/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
 
   المصرية تطالب اليونسكو بالتدخل لوقف الحفريات االسرائيلية في القدس اآلثار .٤٧

 طالب مسؤولون في المجلس األعلى لآلثار في مصر منظمة التربية والثقافة : طه عبد الرحمن- القاهرة 
والعلوم، اليونسكو، بالتدخل لوقف الحفريات اإلسرائيلية في باحة المسجد األقصى المبارك، والعمل على 

وشدد المجلس على . حماية القدس المحتلة من عمليات التهويد باعتبارها مسجلة ضمن اآلثار األردنية
ورة وقف أي حفريات بساحة المسجد األقصى أو مدينة القدس باعتبار المدينة ككل موقعا أثريا ضر

  .عالميا، مدرجا على قائمة اليونسكو، واتخاذ القرار الصحيح في الوقف الفوري للحفريات
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  
   يشّدد على استعداد سوريا لتوحيد الصف الفلسطيني الشرع .٤٨

منظمة " شدد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، خالل لقائه رئيس الدائرة السياسية في :وكاالت
استعداد سوريا لبذل ما باستطاعتها من أجل توحيد "فاروق القدومي، أمس، على " التحرير الفلسطينية

  ". الصف الفلسطيني بما يضمن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني
  ٢٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
   اإلسالمي البريطاني يستنكر إغالق مؤسسة األقصىلمجلسا .٤٩

استنكر المجلس اإلسالمي البريطاني قرار الحكومة اإلسرائيلية إغالق مؤسسة االقصى ومصادرة اآلالف 
من وثائقها التاريخية والتي قال إنها تحفظ تراث المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، وحث 

لتدخل وضمان إعادة جميع الوثائق المصادرة واألموال المسروقة إلى الحكومة البريطانية على ا
  .المؤسسة

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  طهران تدعم الجهاد اإلسالمي في غزة الضعاف التهدئة": القدس العربي" .٥٠

اكدت مصادر عربية، أن حزب إهللا اللبناني حصل مؤخرا على صواريخ إيرانية :  بسام بدارين- عمان 
دمة جدا تستطيع أن تضرب العمق اإلسرائيلي وهي صواريخ جاهزة تماما لإلستعمال إذا ما فكرت تل متق

أبيب بالقيام بأي مغامرات لضرب اإليرانيين أو حتى إذا بدأت الواليات المتحدة حربا إقليمية على 
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لسياق قدمت قبل أسابيع بالمقابل تحاول إيران المشاغبة قدر اإلمكان على اإلسرائيليين، وفي ا. اإليرانيين
دعما خاصا للجهاد اإلسالمي في قطاع غزة إلضعاف الهدنة التي نفذتها حركة حماس مع اإلسرائيليين، 
وهو أمر تسبب بنزاعات في القطاع بين الحركتين تصرفت معها حماس بحزم بعدما رصد الجميع تباعدا 

شعل إثر انطالق قطار اإلتصال السوري في المسافة بين طهران والزعيم السياسي لحركة حماس خالد م
  . اإلسرائيلي عبر القناتين التركية والفرنسية- 

  ٢٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  وتقلقه مخيمات فلسطينية" بشكل نهائي" قلق من اي شيء في لبنان لم يسو كوشنير .٥١

سي برنار في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أعرب وزير الخارجية الفرن: ميشال أبو نجم: باريس
، مشيرا بشكل خاص الى الوضع "بشكل نهائي"أي شيء في لبنان لم يسو "كوشنير عن قلقه من أن 

 وحزب اهللا والى موضوع ترسيم "إسرائيل" في طرابلس والتصريحات النارية المتبادلة بين "المقلق"
، فضال عن "الغ التعقيدب" و"خطير للغاية"الحدود اللبنانية السورية وما يجري عبرها وهو ما وصفه بأنه 

خارجة عن أي رقابة وتخضع لمنظمات فلسطينية "موضوع وجود ثالثة مخيمات فلسطينية في لبنان، 
 الدولي، قائال إنه أثار "قائم قريبا من مطار بيروت"وأشار كوشنير الى أن أحدها . "متطرفة مقرها دمشق

الوزير الفرنسي عن استعداد بالده لمساعدة وعبر . هذه المسألة في زيارته األخيرة الى لبنان وسورية
 . "إذا ما طلبا المساعدة"الفريقين اللبناني والسوري في موضع ترسيم الحدود 

 ٢٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 غالبية أمريكية تؤيد عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران : استطالع .٥٢

نشرت يوم أمس، األربعاء، نتائج " مشروع إسرائيل"أن منظمة : اليوم، الخميس" هآرتس"صحيفة ت  قال
من األمريكيين يؤيدون قيام إسرائيل % ٦٣استطالع أجري في وسط الجمهور األمريكي، جاء فيه أن 

من % ٨٧وبحسب االستطالع فإن  .بعملية عسكرية ضد إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية
إنهم على % ٩٠ المتحدة، في حين قال األمريكيين قالوا إن إيران النووية تشكل خطرا على الواليات

 ".منظمات إرهابية"قناعة بأنه في حال حصول إيران على أسلحة نووية، فإنها من الممكن أن تتقاسمه مع 
من األمريكيين يعتقدون أنه ال يزال هناك فرصة لمنع إيران من الحصول على % ٦٢وجاء أيضا أن 

 إنهم يؤيدون القيام بقصف موضعي للمنشآت النووية في %٥٥وقال . السالح النووي بالطرق الدبلوماسية
من األمريكيين قالوا إنه على الواليات المتحدة أن تساند إسرائيل، في حين قال % ٦٩كما جاء أن  .إيران
 .فقط إنه يجب مساندة الفلسطينيين% ٦

  ٢٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  
 طف  تحرير دلتا النيجر تعلم بمكان احتجاز اإلسرائيلي المختحركة .٥٣

أنها " هآرتس"أبلغت حركة تحرير دلتا النيجر، على لسان الناطق باسمها، في رسالة بعثت بها لصحيفة 
وقال الناطق بلسان الحركة إن  .تعلم بمكان احتجاز رجل األعمال اإلسرائيلي المختطف في نيجيريا

طلب الحصول على حركته تعلم بأن المختطف اإلسرائيلي مريض بالسكري، ولذلك توجه إلى خاطفيه ب
وبحسبه فإن الحركة . وأضاف أن حركة دلتا النيجر ال تنوي العمل على إطالق سراحه. الدواء الالزم له
يذكر أن الحركة كانت قد  . التوجه إليها بشكل رسمي بهذا الشأن، إال أنها لم تفعل"إسرائيل"عرضت على 

 .  اف رجل األعمال اإلسرائيليأوضحت يوم أمس، األربعاء، أنه ليست لها أية عالقة باختط
 ٢٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  المسلمون يؤيدون العولمة االقتصادية ما دامت ال تؤثر في هويتهم الثقافية .٥٤
 المسلمين يؤيدون العولمة االقتـصادية، مادامـت التـأثيرات          أنأظهر استطالع دولي للرأي     : واشنطن

 الذي  "وورلد بابلك اوبينيون  "كول مدير مركز    ستيفن س  حيث أوضح    .الغربية ال تؤثر في هويتهم الثقافية     
اعتبـر ثلثـا    قـد   و ."المسلمين ال يريدون االنعزال عن مسار العولمة االقتـصادية        "ن  أنجز االستطالع   أ

 التجارة الدولية تدعم اقتصادات بلدانهم، فيما رأت النسبة الغالبة للمستطلعين فـي مـصر               أنالمستطلعين  
مـن  % ٦٣تبنـى    و ."مـر جيـد بـشكل عـام       أ"الوطني مع باقي العالم      اندماج اقتصادهم    أنونيجيريا  

  بينمـا لـم    .من الفلسطينيين وجهة النظر هذه    % ٥٨ واالندونيسيين و  اإليرانيينمن  % ٦١ و األذربيجانيين
  .%٣٩تركيا عن  في يزد تأييد العولمة االقتصادية

  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  

  ق المصالحةذاهبون إلى فصل جديد من النزاع ما لم تتحق: شلح .٥٥
 رمضان شلح من بلـوغ تـاريخ        "الجهاد اإلسالمي "حذر األمين العام لحركة     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

المقبل من دون الخروج من حال االنقسام الحالية في الساحة الفلـسطينية            ) يناير(التاسع من كانون الثاني     
ـ   . ألنه حينئذ سيصبح الوضع أكثر مأسوية      إذا وصلنا إلى التاسـع مـن       ": "ياةالح"وقال في تصريحات ل

المقبل من دون التوصل إلى اتفاق ينهي حال االنقسام، فإننا قطعاً ذاهبون إلى فصل              ) يناير(كانون الثاني   
، مشدداً على أن المخـرج الوحيـد        "جديد من النزاع سيجعل الصورة في الساحة الفلسطينية أكثر مأسوية         

منعطف جديد من التجاذبات هو التوصل إلى حل قبل بلوغ هذا           الذي يمكن أن يعصمنا من االنزالق إلى        
  .التاريخ، علما انه يفترض ان يكون هذا التاريخ موعدا لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية

ال يملك أي طـرف     ": ونفى شلح ما يتردد من أن الظروف غير مواتية حالياً لعقد حوار فلسطيني، وقال             
ار رفض الحوار ألنه حتمي وإجباري، فالبديل هو استمرار االنقـسام           فلسطيني أو عربي له عالقة بالحو     

  ."والصراع الذي ال يخدم إال العدو اإلسرائيلي
: ولفت إلى صعوبة إيجاد مخرج لألزمة الراهنة إذا تُركت الساحة الفلسطينية لتدبر أمرها بنفسها، وقـال               

تأثير األدبيين على األطراف، وأنـا      ال بد من وجود دور عربي قادر على ممارسة نوع من الضغط وال            "
أعتقد أن مصر هي الدولة األولى والمرشحة للقيام بهذا الدور بحكم الجوار والعالقـة التاريخيـة التـي                  
تربطها بالقضية الفلسطينية، وبحكم ما يمثله قطاع غزة الموجود في خاصرة مصر، من أهميـة بالغـة                 

  ."الي في غزة هو مصري بقدر ما هو فلسطينيأرى أن اإلشكال الح": وتابع. "ألمنها القومي
وعن توقعاته في شأن نجاح الحوار في التوصل إلى اتفاق غير مسبوق يضع نهاية لحال االنقسام الجارية                 

لمسنا رغبة حقيقية وإرادة جادة لدى اإلخوان في مصر من أجل إنجـاح             ": في الساحة الفلسطينية، أجاب   
مصر في محادثاتها الثنائيـة     "، موضحاً أن    "ة اللحمة للصف الفلسطيني   الحوار إلنهاء حال االنقسام وإعاد    

مع كل الفصائل تبحث تصورات كل فصيل وتناقش ثنايا هذه التصورات التـي تتعلـق بـصيغ الحـل                   
وإمكاناته وكيفية الخروج من المأزق، ومن ثم ستخرج من هذه اللقاءات بتصور مجمل لتطـرح صـيغة                 

يتطلب جهداً كبيـراً وتواصـال مـستمرا        "، مشيراً إلى أن ذلك      " لدى الجميع  توافقية يمكن أن تلقى قبوالً    
أبدينا استعداداً للتعاون مع األخوة في فتح وحماس للمساعدة فـي جـسر             ": وزاد. "لتقريب وجهات النظر  

، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك ومرحباً بمساهمة دول عربية للمساعدة في معالجـة هـذه                 "الهوة بينهما 
  .مةاألز

الحوار يـصب  ": ، أجاب)أبو مازن(وعما يتردد من أن الحوار يصب في مصلحة الرئيس محمود عباس       
في مصلحة الجميع، لكنه مصلحة من الدرجة األولى ألبو مازن الذي يجب أن يستمد شرعيته من شـعبه                  

قسام ليس في مصلحته    ، الفتاً إلى أن الواقع الجديد في ظل االن        "ومن الواقع الذي يعيشه الشارع الفلسطيني     
بل العكس ألنه مع مرور الوقت تزداد األمور تعقيداً ويصبح من الصعب رأب الصدع وإعـادة اللحمـة                  
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لذلك كلما أسرعنا بالحوار كلما أبدت األطراف استعدادها لتقديم تنـازالت           ": وأضاف. "للشارع الفلسطيني 
  ."متبادلة من أجل المصلحة الوطنية العليا

اح الحوار يعتمد على إرادة الجانبين، وأن المدخل األساسـي للحـوار هـو أن يبـدي            ورأى شلح أن نج   
ولفت إلى أن   . الجانبان االستعداد للتنازل داخل البيت من هذا الطرف إلى الطرف اآلخر والعكس صحيح            

 بـأن   ، مذكراً "أولى بكثير من التنازل للعدو اإلسرائيلي من لحمنا الحي في قضيتنا وحقوقنا الوطنية            "ذلك  
استمرار حال االنقسام ال يخدم إال العدو اإلسرائيلي، وهذا الوضع بما يسببه من معاناة للشعب الفلسطيني                "

  ."هو الوضع األمثل إلسرائيل
هناك ملفان علـى الـساحة الفلـسطينية همـا إدارة           ": وعن أكثر القضايا تعقيداً على أجندة الحوار، قال       

وأعتقد أن من العار أن يغلق ملف الـصراع مـع           ... لية الفلسطينية الصراع مع العدو، والعالقات الداخ    
العدو حتى لو كان تحت عنوان التهدئة، حتى لو كانت غير مجدية، ليتحول الملف الداخلي من عالقـات                  

صراعنا األساسي والحقيقـي هـو مـع العـدو          "، مشدداً على أن     "أخوية ونضالية إلى عالقات صراعية    
ن رأب الصدع داخل البيت الفلسطيني وإعادة ترتيبه لاللتفات إلى إدارة الصراع            الصهيوني، لذلك ال بد م    

الرهان على ما يسمى بعملية التسوية والمفاوضات لم يعد قائما،          ": وأضاف. "مع اإلسرائيليين بشكل جدي   
وأصبحت النتيجة مقروءة على الجدران، وأبو مازن لم يعد لديه ما يـراهن عليـه فـي المفاوضـات،                   

  ."خرج الوحيد هو االلتفات إلى الوضع الداخلي لمعالجته وترتيبه لمواجهة استحقاقات مجابهة العدووالم
حل هذا اإلشكال يبدأ اساسا بالمسؤولية الوطنية لدى الجميع بأن الصراع الداخلي ال يمكـن أن            "ورأى أن   

ى أي طـرف أن  يجب أن ال يـر   ": ، وقال "يخضع لمعادلة صفرية، فليس هناك طرف رابح وآخر خاسر        
مصلحته في المقدمة على حساب اآلخرين، فهذا المنطق ال يجـوز ألن فـي الـصراع الـداخلي كلنـا                    

  ."أننا جميعاً ما زلنا في مركب واحد، وهذا المركب مهدد من اآلخرين"، الفتاً إلى "خاسرون
كيفية تعظـيم   االستمرار في التمسك بالمصالح الضيقة، وبأن يظل كل طرف يتطلع إلى            "وحذر شلح من    

مكاسبه وذلك بمهادنة األميركيين واإلسرائيليين بغض النظر عما يحـدث للطـرف اآلخـر ومـن دون                 
العدو أخذ من جميع الفلسطينيين كـل       ": ، وقال "االلتفات إلى حال الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني       

االختراق األخطـر هـو     "ن  واعتبر أ . "شيء وألقى لهم سلطة وهمية ال تستحق أي قتال أو صراع عليها           
على مستوى الرؤية السياسية الذي سيصيب عقولنا وتفكيرنا ويجعلنا نفقد البوصلة فنعمل علـى وجهـة                

  ."مصالح عدونا وسياساته للمنطقة
: هو بداية تنازل، أجاب   ) بوساطة مصرية ( مع إسرائيل    "حماس"وعما إذا كان اتفاق التهدئة الذي أبرمته        

تنازل من حماس ألنه سبق لحماس وسائر الفصائل أن وقعت على إتفاق تهدئـة مـع                ال أفهم أنها بداية     "
اإلسرائيليين ولمُ تقرأ بهذه الطريقة، لكن الخطر هو أن تتحول هذه التهدئة إلى هدنة دائمة فيما الـشعب                  

ن الفلسطيني يعيش حال حصار وفيما الضفة الغربية خارج معادلة هذه التهدئة بما يكرس االنقـسام وكـأ          
الضفة شيء مستقل عن غزة، وأيضا كأن قطاع غزة نفض يده من باقي األرض الفلسطينية وال يـشعر                  
بمسؤوليته عنها أو نفض يده من الدفاع عن الشعب الفلسطيني في بعض االجتياحـات والخـروق التـي                

فحينئـذ  إذا أوصلت التهدئة األمور إلـى ذلـك،         "وشدد على أنه    . "يمارسها اإلسرائيليون في قطاع غزة    
  ."الوضع سيكون جد خطير والذي يتطلب منا جميعاً التوقف لمراجعته

نعم لنا مالحظات وتحفظات رغـم      ":  وتحفظاته ازاء اتفاق التهدئة، فأجاب     "الجهاد"وسئل عن مالحظات    
، "أننا قبلنا بأن نكون جزءا منها، بمعنى أال نبادر بخرقها مع احتفاظنا بحق الرد على الخروق اإلسرائيلية                

حماس وسائر الفصائل قبلت بالتهدئة فقط من أجل رفع المعاناة عن أهـالي غـزة برفـع                 "الفتا إلى أن    
هناك وعود قدمت، لكن حتى اآلن لم تنفذ، ما يجعـل التهدئـة علـى               ": ، وتابع "الحصار وتشغيل المعابر  

  ."ي مجانيةضرورة مراجعتها وتقويمها حتى ال تكون تهدئة بال مقابل، أ"، داعياً إلى "المحك
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أقـول للجـانبين إن     ": ، فأجاب "حماس" و   "فتح"وسئل شلح عن الخطاب الذي يود أن يوجهه إلى كل من            
االنقسام أضعفنا جميعاً، فالعدو يسرق األرض ويصادر الحقوق، والقضية تتالشى من بين أيـدينا شـيئا                

عالى فيها على كل شأن ذاتي وعن       فشيئا، ونحن منشغلون بأنفسنا، لذلك فلنتوقف جميعاً لحظة مع الذات نت          
. الجراحات لنقدم المصلحة الوطنية من أجل الحفاظ على هذه القضية من أي مصلحة فـصائلية أخـرى                

يجب النظر على مقياس الضرر الواقع على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بـسبب             : وأقول لهما 
  ."ر من التعقيد بما يكفيهاهذا االنقسام، خصوصا أن الساحة الفلسطينية فيها الكثي

عندما يجري الحديث عن عودة العالقات بين حمـاس         ": ، قال "حماس"وعن قراءته لالنفتاح األردني على      
واألردن، فهذه مسألة إيجابية يجب أال تأخذ كل هذا االهتمام والحذر من األطراف المختلفة وكأنها شـيء                 

ة أي طرف بالقضية الفلسطينية هو التواصل وليس        خطير يحدث في المنطقة، وأعتقد أن األصل في عالق        
، معرباً عن أمله في أن يخدم هـذا التقـارب           "القطيعة، ولذلك أراها مسألة عادية تخص حماس واألردن       

  .القضية الفلسطينية
لسنا قلقين  ": ونفى شلح وجود أي مخاوف لديه من المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل، وقال             

ضات مع سورية ليست بجديدة ألن سورية خاضت تجربة المفاوضات مع إسـرائيل سـابقا،               فهذه المفاو 
والمفاوضات الحالية الهدف منها استرداد الجوالن، وأنا ال أفهم ولم أسمع أن استعادة الجوالن تعنـي أن                 

  ."تدير سورية ظهرها للشعب الفلسطيني وتطلب مغادرة الالجئين ألراضيها
  ٢٩/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  مقاربة بين الخيارات السياسية الفلسطينيةال .٥٦

  ماجد كيالي
على خلفية االستعصاء في تجسيد خيار الدولة المستقلة تشهد الساحة الفلسطينية، في هذه المرحلة، نقاشا 
واسعا بشأن جدوى استمرار هذا الخيار، في واقع تستمر فيه إسرائيل بتعزيز االحتالل واالستيطان 

 . قوقوالتهويد ومصادرة الح
 عاما من عمرها في تبني خيار الدولة المستقلة إلى جانب ٣٥فقد أمضت الحركة الوطنية الفلسطينية 

 "اتفاق أوسلو"ومضى على المرحلة االنتقالية للحكم الذاتي، التي تضمنها ). ١٩٧٤منذ عام (إسرائيل 
 ! يف ستنتهيومدتها خمسة أعوام، خمسة عشر عاما، من دون أن يعرف أحد متى أو ك) ١٩٩٣(

 الملفت اآلن أن هذا النقاش لم يعد يقتصر على إطار المثقفين والعاملين بالشأن السياسي العام، وإنما بات 
يشمل الحلقة الضيقة من صناع القرار في الساحة الفلسطينية، وهو ما صرح به الرئيس الفلسطيني 

، )س الوزراء السابق وأحد قياديي فتحرئي(محمود عباس للعديد من المقربين منه، وحتى إن أحمد قريع 
، في حال "ثنائية القومية"تحدث عن إمكان االنتقال من خيار الدولة المستقلة إلى خيار الدولة الواحدة 

 . أصرت إسرائيل على تملصاتها من عملية التسوية
. ار الدولة المستقلةهكذا يبدو ان الساحة الفلسطينية بصدد االنتقال إلى خيار ثالث، بعد خيار التحرير وخي

ولكن مشكلة هذا االنتقال اليوم، وفيما مضى أنه يتم في ظروف غياب الهيئات التشريعية وتآكل مؤسسات 
صنع القرار الالزمة لتفحص الخيارات السياسية والتقرير بشأنها، وفي مناخ المزايدات الفصائلية، وتدني 

خطابات السياسية على حساب التفكير العقالني مستوى الديمقراطية وتغليب الروح الشعاراتية في ال
 :  ومعنى ذلك أن عملية االنتقال هذه تتضمن إشكاليات وصعوبات عديدة، أهمها. والواقعي

 ـ بمعزل عن البعد النظري والرغبات، فمن الناحية العملية يبدو أن ثمة شرعية لكل الخيارات ١
قلة في الضفة والقطاع وصوال للدولة االتحادية، أو المطروحة من خيار التحرير إلى خيار الدولة المست

 . الكونفدرالية الثالثية، أو ثنائية القومية أو الديمقراطية العلمانية
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ففي العمل السياسي، وفي الصراعات الشاملة والمعقدة والممتدة، ال يمكن التعويل على أو االرتهان لخيار 
ات، على أن توصل إلى النهاية المتوخاة، وهي في بعينه، وإنما ينبغي االنفتاح على جميع الخيار

الموضوع الفلسطيني تتعلق بتقويض تجلّيات المشروع الصهيوني، باعتباره مشروعا استعماريا 
بمعنى أن كل الخيارات ينبغي أن تصب في هذا االتجاه، . واستيطانيا وعنصريا، ذات بعد سياسي وظيفي

 . على المدى البعيد، ولو بشكل متدرج
ومن الواضح أنه من دون انقالب في وعي اإلسرائيليين ومن دون تغير ملموس، لصالح العرب، في  

موازين القوى، ومن دون تغير وضع العرب أنفسهم فإن الباب سيبقى مسدودا أمام كل الحلول طوباوية 
ل لهذا الهدف وإذا كان الهدف تقويض الصهيونية بمؤسساتها وتجلياتها فإن الوصو. كانت أو أقل طوباوية

 . البعيد يحتاج لتدرجات وتوسطات، تمهد أو تقود إليه
دولة ديمقراطية أو كونفدرالية أو دولة ثنائية أو ( ـ ال توجد أطروحة بين األطروحات المتداولة ٢

ال تتضمن حال مجحفا بحق الفلسطينيين، السيما وأنها كلها تنطلق من وجود إسرائيل ) دولتين لشعبين
 قومية إسرائيلية، لذا تبدو المفاضلة بين هذه األطروحات نسبية، وخاضعة لمعطيات ووجود جماعة

 . ومتطلبات كل مرحلة، فالوضع يتعلق بالبحث عن عدالة نسبية وليس عن عدالة مطلقة
 كما أن المسألة ال تتعلق بقرار ينهي الصراع إذ أن حل المسائل التاريخية ال ينتهي بقرارات واتفاقيات، 

على هذه الشاكلة يمكن أن يأخذ أشكاال متغيرة، ليست بالضرورة عنفية أو استئصالية، لذلك ليس فصراع 
 .  ثمة شيء اسمه نهاية الصراع هنا

ـ إن أي خيار فلسطيني، على الصعيد المستقبلي سيظل مرتهنا لمجمل المسارات والتطورات ٣
 وبالتالي بمستقبل التشكيالت والنظم السياسية والتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة،

بمعنى أن مصير أي خيار سيرتبط بمسارات االنفصال وباألحرى االندماج السياسي . القائمة أو القادمة
 .واالجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربية

ة ذلك، وإنما هي ـ إن المعضلة األساسية للساحة الفلسطينية ال تتوقف على خيار بعينه فقط، على أهمي٤
ترتبط، أيضا، بالوسائل النضالية المتاحة لتجسيد هذا الخيار أو غيره، وطريقة إدارة الكفاح من اجل 

 .الوصول إليه بأقوم واقصر ما يمكن، بمعنى تقليل الخسائر
فمن الواضح أن الحركة الفلسطينية لم تستطع، خالل أكثر من أربعة عقود، من تحقيق اإلنجازات التي 

ناسب مع التضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب، ليس بسبب موازين القوى والمعطيات المختلة لصالح تت
العدو فقط، وإنما بسبب ضعف البنى الذاتية، وتخلف إدارة الصراع مع العدو، وتدني القدرة على 

 . المزاوجة بين خيارات عدة
يرا في تجسيد أي خيار، بتوسيع الخيارات فالبنى الذاتية واإلدارة والوسائل المناسبة تلعب دورا كب

وتلعب دورا كبيرا في تقليل الخسائر، بأقل ). بدينامياتها الالحقة(الضيقة، وتطوير الخيارات الناقصة 
 . تقدير

دورا كبيرا في إخفاق مختلف الخيارات التي تبناها ) البنية واإلدارة(هكذا لعب العامل الذاتي 
ى التسوية، ومن االنتفاضة إلى المفاوضة، ما يفسر حقيقة أن كلفة نضال الفلسطينيون، من المقاومة إل

 ة إن لم تكن على الضدالفلسطينيين ومعاناتهم، البشرية والمادية والمعنوية ال تتناسب مع العوائد المرجو
 ! منها

 مختلف على ذلك فإن تعقيدات الوضع الفلسطيني تفترض إيجاد معادالت سياسية جديدة، ومبتكرة، لشق
الطرق نحو الهدف المتمثل بتقويض المشروع الصهيوني، بتعبيراته األيدلوجية العنصرية وبمظاهره 

 . العدوانية، وصوال لحل المسألتين الفلسطينية واإلسرائيلية اللتين أوجدهما هذا المشروع في المنطقة
الماضية، باتت معنية بمراجعة ويمكن االستنتاج من كل ذلك بأن الساحة الفلسطينية، وعلى ضوء التجربة 

بديهياتها وأولوياتها ومناهجها وطرق عملها، واالنتقال من حقل التفكير بالمطلقات إلى التفكير بصنع 
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واالنطالق من أن عملية التغيير ليست عملية انقالبية تتم دفعة واحدة وإنما باعتبارها عملية . الوقائع
 . تراكمية تدريجية

إسرائيل أمام خيارات وتحديات حقيقية، سواء أمام نفسها أو أمام العالم، وبالنسبة أيضا آن األوان لوضع 
للفلسطينيين، ولو تطلب ذلك حل السلطة، والنكوص عن هدف الدولة المستقلة، لصالح أهداف أكثر عمقا 

د معادالت فقد آن األوان للخروج من زاوية الخيار الواحد، وإيجا. وداللة وتأثيرا، ولو كانت أكثر تعقيدا
 . سياسية جديدة، من شأنها توسيع الخيارات التفاوضية، بعد هذا االنسداد الحاصل في مسيرة التسوية

  ٢٨/٨/٢٠٠٨البيان 
  
  أمام أسئلة ما بعد أولمرت" إسرائيل" .٥٧

  فاطمة شعبان
الحظ وحده كان حليف إيهود أولمرت في الوصول إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل، فقـد وقـع الجهـد                   

ساسي على تشكيل حزب كاديما الذي أوصل أولمرت إلى ذلك المنصب على كاهل أرئيـل شـارون،                 األ
الذي حاز على شعبية كبيرة في الشارع اإلسرائيلي، جعلته قادراً على الخروج من حزب الليكود تجميـع                 

الـذي  اعتمدت شعبية الحزب الجديـد      . الخارجين من الحزبين الرئيسين، العمل والليكود في حزب واحد        
تشكل عشية االنتخابات األخيرة على إرث شارون الشخصي، وكان هذا اإلرث الذي اعتبـره الـشارع                
اإلسرائيلي منقذاً له بعد االنسحاب األحادي من قطاع غزة، على الرغم من تاريخه األسود، هـو الـذي                  

. األحزاب الكبيـرة  أعطى الحزب في استطالعات الرأي أرقاماً كبيرة إلشغال المقاعد في الكنيست تفوق             
ولكن الوقت لم يسعف شارون في خوض االنتخابات، حيث دخل في غيبوبة ما زالت مستمرة إلى اليوم،                 
لهذا السبب القدري فقط وجد أولمرت نفسه يقف على رأس أكبـر األحـزاب اإلسـرائيلية، ويخـوض                  

وقـد أعطـت    . خابـات االنتخابات بوصفه مكمالً إلرث شارون القابع في غيبوبته والحاضر فـي االنت           
  .االنتخابات حزب كاديما أكبر عدد من المقاعد، مما جعله يشكل الحكومة اإلسرائيلية القائمة حالياً

اليوم وبعد حوالي ثالث سنوات من عمر حكومة أولمرت، يكاد المحللون اإلسرائيليون يجمعون على أن               
ة هذه الحكومة وجدت إسرائيل نفـسها       ففي والي . حكومة أولمرت هي الحكومة األسوأ في تاريخ إسرائيل       

ففي . أكثر انكشافاً وفشالً من أي مرحلة سابقة، رغم القوة العسكرية واالقتصادية النظرية التي تتمتع بها              
هذه المرحلة التي وجدت الحكومة اإلسرائيلية نفسها تحتفل بشكل استعراضي بالذكرى الستين لتأسيـسها،           

مني واألخالقي الذي جلبته حكومة أولمرت لها، فهذه الحكومة التـي           كانت تحاول التغطية على فشلها األ     
خاضت حرباً فاشلة على لبنان استدعت لجان تحقيق من أجل معرفة أسباب الفشل وجدت نفسها في ذات                 
الوقت أمام أزمة أخالقية بفساد نخبتها السياسية المالي واألخالقي، والذي يالحق أولمرت بمجموعة مـن               

ت العنوان الستقالته من قيادة حزب كاديما، الذي دخل المنافسة على زعامته بـين تـسيفي                القضايا، كان 
ليفني وشاؤول موفاز بشكل رئيسي، وهي المنافسة التي ستجري الشهر القادم، والفـائز سـيحل مكـان                 

  .أولمرت في رئاسة الحكومة ويضع حداً لحياته السياسية
ى إسرائيل، وهما الخطران اللذان سيشغالنها خالل الفترة        لقد أظهرت حكومة أولمرت خطرين داهمين عل      

  :القادمة
ـ الخطر األول، هو قدرة الردع اإلسرائيلية التي تضررت كثيراً بفعل المواجهة مع الفلسطينيين، وبفعل               

والدرس الهام لهذه المواجهة، هو أن الفوارق الكبيرة في القوة العسكرية التي            . الحرب األخيرة على لبنان   
اكمتها إسرائيل على مدى العقود القادمة، ال تضمن إلسرائيل النصر، وال تضمن لها القدرة علـى ردع                 ر

أضعف أعدائها، فالطرفان اللذان ثقبا قدرات الردع اإلسرائيلية، هما الطرفان األضـعف فـي المعادلـة                
ازن القوة مع إسـرائيل،     هذا ال يعني أن هذين الطرفين وصال إلى تو        . اإلقليمية، هما الفلسطينيون ولبنان   



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١١٨٤:         العدد                  ٢٩/٨/٢٠٠٨الجمعة :التاريخ

على العكس، ولكن هذا الدرس يقول إن القوة العسكرية، غير قادرة على إنجاز كل المهمات كما كانـت                  
  .تعتقد النخبة اإلسرائيلية

ـ الخطر الثاني، االنهيار األخالقي للنخبة السياسية، فإيهود أولمرت ليس الوحيد الذي يالحـق بقـضايا                
لوحق بقضايا كهذه ودخل ابنه عمري السجن على خلفية قضايا فساد تتعلـق             فساد، فقد سبق لشارون أن      

بوالده، كذلك كان األمر مع بنيامين نتانياهو، وقبله رئيس الدولة عازر وايزمن الذي استقال من منـصبه                 
وغيرهم، ودعاوى أخالقية كتلك التي أجبرت رئيس الدولة موشيه كتساف على االستقالة، بسبب التحرش              

، وتلك التي الحقت حاييم رامون نائب رئيس الوزراء، وهو ما يعني تراجـع دور المؤسـسات                 الجنسي
التشريعية والتنفيذية والجهاز القضائي والتعليمي في إسرائيل بوصفها مؤسسات رقابية تحافظ على سـلم              

مع أولمـرت   ولكن  . قيم كانت تدعيها إسرائيل في العقود السابقة، سلم يقول بأولوية العام على الشخصي            
وكل األالعيب التي قام بها من أجل البقاء في منصبه، سواء األالعيب التي قام بها أثناء إعـداد تقريـر                    
فينوغراد، وحاول تحميل اآلخرين المسؤولية ليبقى في موقعه، أو في تغيير الحقائق الختراع انتصار لم               

من قضايا الفساد التي تالحقه، وعبر هذه       يكن، ولم يصدقه أحد، أو تلك األالعيب التي حاول بها التملص            
األالعيب تم المس باآلليات الديموقراطية التي صاغها آباء المشروع الصهيوني لـضبط األحـزاب فـي           

وهذه اآلليات أصبحت موضع تساؤل كبير، فالخالفات الحادة التي حصلت بين حكومة أولمرت             . إسرائيل
في معالجة قضايا الفساد التي ارتكبها أولمرت، شوهت سمعة         " محكمة العدل العليا  "وبين الجهاز القضائي    

  .هذا الجهاز وأفقدته احترام الشارع اإلسرائيلي
فهذه المؤسسة التي عملت بطريقة فعالة في       . من االنتقادات الالذعة  ) الكنيست(لم تنج المؤسسة التشريعية     

تحولت إلـى مـالذ لألفـاقين        "أقصى الظروف التي شهدتها إسرائيل، وكانت فخر المشروع الصهيوني        
ويعزو بعض المحللين   . حسب تعبير رئيس الكنيست السابق إبراهام بورغ      " والكذابين واألميين السياسيين  

اإلسرائيليين تراجع دور الكنيست وحتى هيبتها إلى تراجع األحزاب ودورها وتأثيرهـا فـي التجمعـات            
بأنه لم تعـد    : "د من اليمين والتطرف، ويعتبر البعض     اإلسرائيلية، وإلى جنوح هذه التجمعات باتجاه المزي      

األحزاب في إسرائيل جذابة كما كانت، بل إنها تحولت إلـى مـصادر لتحقيـق المـصالح الشخـصية                   
  ".واالمتيازات والهيبة والجاه

 ٢ألول مرة في تاريخ إسرائيل، يصل مستوى شعبية رئيس الوزراء في إسرائيل إلى أدنى حد لها لتبلغ                  
ئة، وال يقدم على تقديم استقالته، لقد قام أولمرت بكم كبير من األالعيب الـسياسية، حتـى يمكـن          في الم 

  .اعتباره بهلوان السياسة اإلسرائيلية
يغادر أولمرت الحياة السياسية في إسرائيل كاشفاً المزيد من األمراض الكامنة في البنيـة اإلسـرائيلية،                

تتعلق بكل البنية السياسية واألمنية واألخالقية إلسرائيل، ويترك        وهذه األمراض ال تتعلق بحزبه فقط، بل        
خلفه حزباً منقسماً، ورائحة فساد تعشش في كل مكان، ومؤسسة عسكرية بحاجة لعالج من أمراضـها،                

واألسئلة الكثيرة التي يتركها أولمـرت      . ونخبة سياسية اخترقها الفساد واالنتهازية والحسابات الشخصية      
طروحة على وريثه السياسي فحسب، بل مطروحة اليوم على الجميـع قـادة ومؤسـسات      وراءه ليست م  

إن مهمة من يأتي وراء أولمرت على رأس كاديما، وحتى من يأتي في االنتخابـات القادمـة،                 . إسرائيلية
  .ستكون مهمة ترميمية، لصورة إسرائيل المنهارة أمام ذاتها

 ٢٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  أقوال صارخة: ينيالتشرذم الفلسط .٥٨

  أسعد عبد الرحمن . د
منذ االنقسام األخوي الفلسطيني قبل أربعة عشر شهراً، يعاني الفلسطينيون في الضفة والقطاع من 
انتهاكات خطيرة تمس أوضاع حقوق اإلنسان، وقد أضحت مصدراً الضطهاد المواطن الفلسطيني عوضاً 
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 كما أثر ذلك سلباً على الرأي العام العربي والدولي، .عن الدفاع عن حقوقه وحمايته من همجية المحتل
فتراجع االهتمام بقضية فلسطين، وفقد التضامن مع القضية زخمه بعد أن اختزلت في الصراع على 

هذا الواقع جعل من الحوار . ، وأصبح الشقيق هو العدو، وتحول السالح إلى صدره"كرسي العرش"
، بل بين هذين "حماس"و" فتح" عملياً مصالحة، ليس بين الوطني نكتة سمجة، فيما بات المطلوب

) وليس مواطناً عادياً(وحقاً، إنه لمن المخزي أن يفضل مقاتل فلسطيني . التنظيمين والشعب الفلسطيني
ومن المخزي أيضاً أن . تسليم نفسه إلى المحتل على الوقوع في يد من يفترض أنه رفيقه في السالح

وفي سياق صارخ متمم، ها نحن . نب إلى غزة وال يصلها عرب ومسلمونيصل كاسرو الحصار األجا
  .نقدم شهادات منتقاة لعلها تشرح وتردع

" فتح"قضت الخالفات الداخلية بين حركتي : "باتريك سيل، الكاتب البريطاني المختص، كتب قائالً
 يزالون يتقاتلون فيما فهم ال. على آمال الفلسطينيين في التوصل إلى دولة مستقلة خاصة بهم" حماس"و

وأدى هذا االنشقاق بين الفصيلين إلى دمار . بينهم وكأنهم غير واعين بأن قضيتهم تضمحل أمام أعينهم
الفلسطينيين بشكل ال سابق له منذ بداية مواجهاتهم مع المقاتلين الصهاينة تحت االنتداب البريطاني بين 

زالة نقطة واحدة من المستوطنات، بل وسعها وزاد عدد نقاط فيما لم يقم أولمرت بإ... الحربين العالميتين
 نقاط، ويجري استكمال بناء جدار الفصل ٦٠٧ إلى ٥٢١التفتيش الخانقة لالقتصاد الفلسطيني من 

العنصري بسرعة، فضالً عن فرض نظام الطرقات القائم على التمييز، وال تزال الحرب االقتصادية ضد 
 في غزة مستمرة رغم التوصل إلى هدنة، فضالً عن الغارات العسكرية على الفلسطينيين وسياسة التجويع

أما عبد اإلله بلقزيز، األستاذ المغربي ". الضفة الغربية والتي تتسبب بمقتل المدنيين الفلسطينيين
إذا كان من أحد ينتهك حرمة قضية فلسطين في الوجدان العربي ويتبرع للعالم بأسوأ : "المعروف، فيقول

ة ممكنة عن الحركة الوطنية الفلسطينية وعن نضال الشعب الفلسطيني، فلن تجد أفضل من حركتي صور
فلقد ارتكبتا من الكبائر السياسية في حق الشعب والقضية ما لم يعد يجوز ألي . حماس وفتح تمثيالً له

إن كانتا قد : ينمواطن عربي أن يسكت عنه، حتى وإن كان منحازاً الى إحدى هاتين القبيلتين السياسيت
تركتا ألحد منّا أن ينحاز إلى أي منهما بعد كل هذا النزيف المادي والمعنوي الذي تعرضت له القضية 

أين كان يختبئ كل هذا الشغف المخيف وغير العادي بالسلطة عند : "ثم يتساءل الكاتب!". على أيديهما
  ".الحركتين، وكيف خفي أمره طويالً على الناس؟

، فيتساءل في معرض تخيله لنوعية مغايرة من األسئلة "الحياة"ربل، رئيس تحرير صحيفة أما غسان ش
بماذا شعر الفلسطيني العادي حين رأى حماس : "يمكن أن يوجهها صحفي عربي إلى قائد فلسطيني

تعرض أمام اإلعالم أسلحة غنمتها من مقاتلي حركة فتح؟ بماذا يمكن أن يكون العربي قد شعر حين 
جنوداً إسرائيليين يضمنون سالمة فلسطينيين فارين من نيران إخوانهم ويتولون نقلهم إلى مكان شاهد 

آمن؟ وماذا لو سأل غربي متعاطف مع القضية الفلسطينية جاره العربي عن صورة الجنود اإلسرائيليين 
وا بنيران أشقائهم؟ ينقذون فلسطينيين من فلسطينيين وعن قيام أطباء إسرائيليين بمعالجة فلسطينيين أصيب

هل من حق العربي أن يشعر بالمهانة والذل وضياع جهود سنوات لشرح القضية وتحسين صورة 
تصلح . هذه منطقة تصلح للعيش في كنف الفصائل وليس في كنف الدولة: "، ثم يختم كاتباً"الفصائل؟

  ". وحفنة العمالء المرتبطين بهلعن اهللا الموساد. إنها أصابع الموساد. لتفكيك دول قائمة ال لتأسيس دول
ماذا لو سأل غربي متعاطف مع القضية الفلسطينية جاره العربي عن صورة الجنود اإلسرائيليين وهم 

فيرى ) المعلق وثيق الصلة بالمسؤولين الفلسطينيين(أما جهاد الخازن  !ينقذون فلسطينيين من فلسطينيين؟
 أي نجاح، فاإلخوان يقتلون بعضهم بعضاً بطريقة ، والنتيجة مزيد من الفشل وال"فشالً في فشل"

فثمة العبون إقليميون ودوليون، من المحيط إلى الخليج، يحملون وكالة "وعن الفشل األوسع، ! إسرائيلية
بل إن غضبه وحزنه من القادة الفلسطينيين دفعاه الى ". عنّا، ويقررون مصائرنا لنا، واهللا المستعان

استرداد القطاع والضفة، وفرض حكمهما المباشر عليهما، ألن الفلسطينيين تحريض مصر واألردن على 
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لو كانت في القادة الفلسطينيين ذرة من حياء النتحروا بالسقوط : "غير مؤهلين ليحكموا أنفسهم بأنفسهم
". على سيوفهم، إال أنهم ال يستحون، مع أنهم جميعاً شركاء في الجريمة ضد أبناء وطنهم السليب

والمسؤول في النهاية عن الفاجعة ليس أميركا أو إسرائيل أو الدول العربية، بل الفصائل  ":ويضيف
الفاشلة التي تثبت كل يوم أنها ال تصلح للحكم، بل ال تصلح للمقاومة، ويجب أن تتنحى رحمة 

  ".بالفلسطينيين
أمراء الحرب "لمرة ضد أما الكاتب البارز عريب الرنتاوي فيطالب صراحة بانتفاضة ثالثة، ولكن هذه ا

في مواجهة قادة فتح وأمراء حماس على حد "، انتفاضة شعبية فلسطينية في الضفة والقطاع، و"واالقتتال
، وينخرطون اليوم في معارك ومناوشات تستعير تجربة التوتسي "سواء، الذين جعلوا الصوملة أمراً واقعاً

سون على رأس الهرم القيادي، هنا وهناك، يجلبون هؤالء الجال: "ويضيف". والهوتو وتستعيد إرهاصاتها
الخزي لشعبهم الذي يرقب بكثير من القرف االعتقاالت المتبادلة والتصفيات الجسدية المتقابلة في 

قيادات في رام اهللا مستعدة للذهاب في مشوار : "ويتابع فيقول". المعتقالت والشوارع والسيارات المفخخة
ومجاهدون في القطاع ، تحولوا إلى )... سردا( كانت النتيجة دولة في المفاوضات العبثية حتى وإن

أما المعلق سميح المعايطة، فطرح نقطة هامة جداً  ".حراس للتهدئة وقوات مكافحة شغب وحرس حدود
تعددية التمثيل "حتماً تتجاهالنها، أال وهي أن " حماس"و" فتح"تغيب عن أذهان الكثيرين، لكن قيادتا 

 لها أثر سلبي على القضية الفلسطينية ألنها جعلت القضية من دون عنوان واحد، سواء الفلسطيني
إن أخطر ما في الصورة الفلسطينية ليس فقط في فقدان الشعب : "ويضيف". للتفاوض أو المقاومة

الفلسطيني لممثل شرعي ووحيد، بل في حقيقة كبرى هي أن الشعب الفلسطيني الذي يحتاج أكثر من أي 
. للوحدة العربية أو الموقف المشترك، تقدم سلطتاه نموذجاً رديئاً في التشرذم واالنقسام والتنازعشعب 

واالنقسام ليس بين دولتين حقيقيتين مثل الكوريتين، بل انقسام بين أشباه سلطة وتحت رحمة المحتل، كما 
 بموقف موحد من أن الخطاب الفلسطيني يفقد مصداقيته حين يتحدث عن دور األمة، فكيف يطالب

إذا كانت المنظمة قد فقدت : "؟ ويختم"األشقاء بينما يقتتل مع ابن وطنه ويفشالن حتى بالجلوس معاً
موقعها كممثل شرعي ووحيد، فإن حماس لم تكتسب هذا الموقع، وكالهما أوصل القضية إلى واقع 

  !وال أزيد... يتهومن جهتي، أكتفي بما انتق". مأساوي لم يستفد منه إال العدو الصهيوني
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