
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما حصل في غزة لم يحدث حتى بين األعداء: عباس
  تعديل رئاسي األسبوع الحاليوقطر تقوم بدور تخريبي فـي المنطقة : عزام االحمد 

  تصاالت مع حماسإ وجود انتنفيطينية والرئاسة الفلسفتح 
  ودحالن ليس عميالً... حماس فقدت البوصلة تماماً :مصادر قريبة من الجهاد

 عسكرياً على أي محاولة القتحام معبر رفح" بالرد"تهدد " إسرائيل"

شيراك أخفى:بسام أبو شريف
  عمداً كيفية اغتيال عرفات 

  
 ٤ص...
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            ٢ ص                                    ٨٠٤:                                 العدد٥/٨/٢٠٠٧األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٤  تضييق الخالفات بحلول تشرين الثانيلمحاولة اولمرت وعباس يلتقيان غدا في أريحا  .٢
 ٥  ما حصل في غزة لم يحدث حتى بين األعداء: عباس .٣
 ٥  ال تراجع عن الشروط التي وضعها أبو مازن للحوار مع حماس: نبيل عمرو .٤
 ٥  تحويل مساعدات خارجية لحساب فتح حول حماس تكشف عن وثيقتين .٥
 ٥  في غزة" القاعدة" تنفي تدريبات لـ "الحكومة الفلسطينية المقالة" .٦
 ٦  األسبوع الحاليتعديل رئاسي وقطر تقوم بدور تخريبي فـي المنطقة : عزام االحمد  .٧
 ٧   ويؤكد أن حكومة فياض قد سقطت رفحبحر يناشد إلنهاء معاناة العالقين وراء معبر .٨
 ٧ اجتماع اليوم مع مصلحة السجون االسرائيلية لمناقشة أوضاع األسرى: العجرمي .٩

    
    :المقاومة

 ٧  تصاالت مع حماسإ وجود انتنفيوالرئاسة الفلسطينية فتح  .١٠
 ٨    عباس فشل في توتير العالقة بيننا وبين موسكو: حماس .١١
 ٨ ودحالن ليس عميالً... حماس فقدت البوصلة تماماً :مصادر قريبة من الجهاد .١٢
 ٩ النقالةحماس ترفض اتهامها بالتنصت على الهواتف  .١٣
 ٩  فتح تتهم حماس بمقتل أحد كوادرها في قطاع غزة واألخيرة تنفي .١٤
 ٩  المقاومة تواصل عملّياتها النوعّية ضد قوات االحتالل في غزة .١٥
 ٩   عادتهم الى بيت لحمإعباس الرئيس المهد يناشدون  كنيسة مبعدو .١٦
١٠   تخوفات من صراع خفي بين حماس والجهاد: تقرير .١٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠   في أريحاعباسالمخابرات اإلسرائيلية تعارض لقاء أولمرت ـ  .١٨
١٠  عسكرياً على أي محاولة القتحام معبر رفح" بالرد"تهدد " إسرائيل" .١٩
١١  ٤٨نائب إسرائيلي يحذر من نشاط عنصري يهودي ضد فلسطينيي  .٢٠
١١  ون دوالر سنوياً  ملي٧٠٠إغالق معابر غزة يكلّف الكيان : تحذيرات صهيونية .٢١
١١  ندرس اقامة محطة نووية في النقب: وزير اسرائيلي .٢٢
١١  ازدياد عدد العمال األجانب في إسرائيل .٢٣
١٢  مليار دوالر٥,٤تضاءل العجز الصناعي اإلسرائيلي إلى  .٢٤
    

    :الشعباألرض، 
١٢   فتح وحماسن بييدخل ميدان التنافر السياسيإشهار إسالم أكاديمية مسيحية  .٢٥
١٢   في االراضي الفلسطينيةتراجع في االنتهاكات ضد وسائل االعالم والصحفيين :تقرير .٢٦
١٢  جّوي إسرائيلي لسيارتين في قطاع غزةسقوط شهيد في قصف  .٢٧
١٢   يحيون الذكرى الثانية لمجرزة شفاعمرو٤٨فلسطينيو  .٢٨
١٣   بال تخدير تجرى لهمقيدون بالسالسل وعمليات جراحيةي  من االسرىمرضى: فراونة .٢٩
١٣   في العزل االنفرادي١٨قاذ حياة أسير فلسطيني يمضي عامه الـ مناشدة إلن .٣٠
١٣   اعترفوا عن طريق العصافيرالفلسطينيين مؤخرا نمعتقليالمن % ٨٥: عبدالرازق .٣١
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١٣   الغربية في الضفةوطنات اسرائيلية مست٥خطط لبناء  .٣٢
١٤   المحرومون من حق المواطنة يطالبون المسؤولين بالتدخل لحل أزمتهمفلسطينيونال .٣٣
١٤  أطفال جنين يطالبون بتوفير األمن لهم وتطبيق القانون والنظام .٣٤
١٤  لييؤدي إلى استنفار اسرائيفلسطينيين من غزة عمال  ٤تسلل  .٣٥
١٤  بلدية غزة ترد على الحصار بمؤتمر دولي .٣٦
١٤  بعد عمليات تخريب واعتقاالتانسحاب قوات االحتالل من شرق رفح  .٣٧
   

   :اقتصاد
١٥  ل من مصدر دخلهم ألف عام٦٥ منشأة وحرم ٣٥٠٠الحصار تسبب في إغالق : تقرير .٣٨
   

   : األردن
١٥  انتهازية وال وطنية ومعادية للديمقراطية" اإلخوان"جماعة : البخيت .٣٩
١٥ للمسؤولين عن التجاوزات" محكمة شعبية"اإلسالميون يطالبون بإقالة الحكومة وبـ  .٤٠
   

   :لبنان
١٦  اللبنانيين استعجل تعويض متضرري البارد السنيورة .٤١
١٦ ال نستطيع تحديد تاريخ لحسم معارك نهر البارد: عسكري لبناني .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦  "مكان آخرفي "نجاد يؤيد الدولة الفلسطينية وينصح االسرائيليين بالعيش  .٤٣
١٦  الشرطة المصرية تعزز إجراءاتها األمنية عند بوابة صالح الدين الحدودية .٤٤
١٧  مصر تنتقد مزايدات إسرائيل بشأن المتسللين السودانيين .٤٥
١٧ مساعدات غذائية وطبية من إندونيسيا  .٤٦
   

   :دولي
١٧  مسؤول أمريكي يشكك في قدرة بالده على إبرام اتفاقية سالم .٤٧
١٧  شأن بعض القضايا االساسيةبعباس وأولمرت للتوصل الى تفاهم على ضغوط اميركية  .٤٨
١٨   حماس خطأ جسيممقاطعة: وزير الخارجية الروسي .٤٩
١٨  بريطانيا تطالب بمقاضاة جنود االحتالل الذين قتلوا المصور التلفزيوني البريطاني .٥٠

   
    :حوارات ومقاالت

١٨  منير شفيق... حملة رايس وغيتس إلى فشل .٥١
٢٠  بالل الحسن... العودة إلى نقطة البدء: ية السياسة الفلسطين .٥٢
٢٢  هيام القصيفي... إيقاع الحسم في البارد عسكري وليس سياسياً رئاسياً .٥٣
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  
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  شيراك أخفى عمداً كيفية اغتيال عرفات: بسام أبو شريف .١
قال بسام أبو شريف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، أن             :  د ب أ   -رام اهللا   

الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يعلم تماماً كيف قتل عرفات ، وأنه اخفى ذلك عن عمد تحت عنوان                  
تـل  إسرائيل بق "واتهم أبو شريف في مؤتمر صحفي في رام اهللا امس          ".الحفاظ على المصلحة الفلسطينية   "

عرفات عن طريق السم الذي ادخل الى جسده ليوقف انتاج كريات الدم الحمراء بذات الطريقة التي قتلت                 
وأكد أن االطباء الثالثة الـذين كـانوا         ". في ألمانيا الشرقية   ١٩٧٨بها اسرائيل الدكتور وديع حداد عام       

نوع السم الذي اسـتخدم     يتولون االشراف على صحة الرئيس الراحل يعرفون ايضاً كيف قتل عرفات و           
التفاصيل لها وقتهـا ،     "ورفض أبو شريف اعطاء تفاصيل أخرى عن وفاة الرئيس الراحل ، قائالً              .معه

  ".ليس من الواجب والحكمة أن انبه الجاني"، مضيفا " فقد تفيد مستقبالً في القاء القبض على الجاني
الرئيس االميركي جورج بوش لعقد مـؤتمر       وعلى صعيد التطورات السياسية ، أشاد أبو شريف بمبادرة          

واتهم  .دولي للسالم في الشرق االوسط الخريف المقبل ، واصفا الدعوة بأنها انذار غير مباشر السرائيل              
  .رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت بالسعي الضاعة الفرصة بتمييع مضمون الدولة

سـيكون  " حتى اقامة الدولة الفلـسطينية، مـضيفاً         ودعا أبو شريف الى انتفاضة شعبية عارمة ال تتوقف        
لالنتفاضة السلمية تاثير اكبر من االنتفاضتين االولى والثانية بسبب الظرف العربي واالقليمي والـدولي              

بل هو صراع وتناقض بين تنظيمي حمـاس        "وأكد أن الصراع الفلسطيني ال يقوم بين سلطتين          ".الراهن
 الرئيس عباس التي يتخذها في ظل عجز المجلس التـشريعي عـن القيـام              ، مبدياً تاييده لخطوات   " وفتح
ال نريـد الوحـدة     "ورأى ابو شريف أحقية من يحصل على االغلبية في أن يتولى الحكم ، قائال                .بمهامه

  ".الوطنية ، نريد حكماً قائماً على اساس االغلبية
  ٥/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  تضييق الخالفات بحلول تشرين الثانيولة لمحااولمرت وعباس يلتقيان غدا في أريحا  .٢

نبيل عمرو اعلن امس ان لقاء عباس مع        أن  : رام اهللا ووكاالت االنباء    من   ٥/٨/٢٠٠٧ الدستور   نشرت
في حال عقده االول فـي منـاطق         وسيكون   .اولمرت سيعقد غدا في مدينة اريحا بالضفة الغربية المحتلة        

ن الجانبين سيضعان اللمسات االخيرة على التفاصيل       أيقات  بدوره ، قال صائب عر     و .السلطة الفلسطينية 
 للتوصل  اولمرت وعباس قال مسؤولون اسرائيليون ان الواليات المتحدة تضغط على          ومن جهتهم    .اليوم

  .الى تفاهم بشأن بعض القضايا االساسية خالل اربعة اشهر قبل انعقاد مؤتمر بشأن اقامة دولة فلسطينية
أن أكـد   نبيل عمـرو    أن  : تل أبيب  مراسلها من     نظير مجلي  عن ٥/٨/٢٠٠٧ الشرق األوسط وأضافت  

الجانب الفلسطيني سيبذل كل ما في وسعه من اجل التوصل الستغالل اللقاءات مع الجانـب االسـرائيلي                
 شيء ملمـوس، مـستدركاً أن الجانـب         يدهالجتماع الدولي وفي    ا إلى للذهابلمحاولة التوصل التفاق،    

وشدد على أن ابو مازن سـيحاول اسـتغالل المظلـة           . ك في اللقاء على كل االحوال     الفلسطيني سيشار 
األقليمية والدولية للمؤتمر من أجل الحصول على ضمانات بأن يسفر اللقاء عن انطالقة حقيقة في عملية                

 سيعاود مجدداً طرح القضايا االنـسانية التـي تهـم المـواطن             عباسوأشار الى أن    . التسوية السياسية 
فلسطيني، مثل وقف اقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية واطالق سراح االسرى وازالة الحـواجز،               ال

  .وغيرها من القضايا، بغض النظر عن مدى استجابة الجانب االسرائيلي للمطالب الفلسطينية
لقاء ن جدول اعمال ال   أ  أكد عريقاتإلى أن   : رام اهللا  من   ٥/٨/٢٠٠٧ الحياة    مراسل  محمد يونس  وأشار

سيقتصر على نقطة المفاوضات السياسية، مشيرا الى انتقال باقي الملفات مثل االمن الى حكومة فيـاض                
ن والفلـسطيني  إلى ذلك وفي هذا السياق، يرى        .التي تبحثها مع الجهات المختصة في الحكومة االسرائيلية       

مام من استحقاقات العمليـة     في دعوة اولمرت للتوصل الى اتفاق اعالن مبادئ نوعا من الهروب الى اال            
 بخـالف   ، فاقدي الخيار بموافقتهم على الدعوة االميركية لمـؤتمر الـسالم          أنهما  وبدفي حين   . السياسية
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موقفهم الداعي الى عقد مؤتمر دولي للسالم، وقبولهم اقتراح اسرائيل التوصل الى اتفاق اعالن مبـادئ                
 بين فتح وحماس، وتقسيم االراضي الفلـسطينية بـين          فاالنقسام. بدل االتفاق حول قضايا الوضع النهائي     

سلطتين متناقضتين متصارعتين، اضعف كثيرا قـدرتهم علـى المـساومة، وعلـى فـرض مطـالبهم                 
كما ان فشل الخيار العسكري لالنتفاضة، وما نتج عنها مـن اجـراءات حـصار وقمـع                 . وتصوراتهم

 االجتماعية والسياسية، وهو ما يدفع الفلـسطينيين        اسرائيلية، ادت الى انهيار االقتصاد وتدهور االوضاع      
  .الى قبول خيارات تخرجهم من االزمة الداخلية من دون ان تلبي مطالبهم السياسية والوطنية

  
   في غزة لم يحدث حتى بين األعداء حصلما : عباس .٣

انقالبيـة  كرر محمود عباس امس رفضه للحوار مع حماس التي وصفها بأنها حركة             :  د ب أ   -رام اهللا   
وقال خالل استقباله عددا من الجرحى الذين أصيبوا بنيران حمـاس            .أضرت بمصالح الشعب الفلسطيني   

ما حصل والطريقة التي تمت بها لم يحـدث حتـى بـين             ، أن   خالل األحداث التي وقعت في قطاع غزة      
أن الشخص الـذي    وأكد أن من يتصرف بمثل هذه األعمال، لمجرد          .األعداء، وال بين األهل واألصدقاء    

  .يقابله ليس من تنظيمه، هو مجرم وخارج عن اإلسالم والشريعة
  ٥/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  ال تراجع عن الشروط التي وضعها أبو مازن للحوار مع حماس: نبيل عمرو .٤

ن الشروط التي وضعها ابو مازن من اجل الحوار مع حماس ما زالت قائمة، ولم يحدث                أعمرو  أكد نبيل   
ا، مشدداً على ضرورة اعادة األوضاع الى ما كانت عليه قبل االنقالب العسكري، وتقديم              أي تراجع عنه  

تم تبنيها مـن قبـل فـتح        قد   أن هذه الشروط     موضحا. حماس اعتذارا للشعب الفلسطيني عما قامت به      
  .والمجلس المركزي لمنظمة التحرير

  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

  دات خارجية لحساب فتحتحويل مساع حول حماس تكشف عن وثيقتين .٥
 النقاب عن وثيقتين تثبتان تورط ديوان الرئاسـة، وحكومـة            المركز الفلسطيني لإلعالم   نشر موقع  :غزة

ن ديوان الرئاسة كان يقوم     أ  االولى، وثيقة حيث جاء في ال    .تسيير األعمال، في قضايا فساد مالي واداري      
ل باسم الشعب الفلسطيني إلى حساب حركـة        في ظل حكومة الوحدة بتحويل أموال المساعدات التي تص        

ثانية، وهي عبارة عن مذكرة داخلية، عن أن فياض أصدر أمراً لـوزير المـال فـي                 الكشفت  فيما  . فتح
حكومته بصرف مبلغ خمسة عشر ألف دوالر لتامر الطيب عبد الرحيم، معلالً سـبب الـصرف بأنـه                  

  . لظروف خاصة
  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  في غزة" القاعدة" تنفي تدريبات لـ " المقالةالفلسطينية الحكومة" .٦

 نفت الحكومة الفلسطينية المقالة أمس بشدة أي وجود لتنظيم القاعدة في قطاع غزة، واعتبرت أن                :أ.ب.د
وقال إيهاب الغصين    .ى الحكومة المقالة وسكان القطاع    أي حديث في هذا السياق يرمي إلى التحريض عل        

هذه أنبـاء عاريـة عـن       "إن  " ا.ب.د" الداخلية في الحكومة المقالة برئاسة حماس ل         الناطق باسم وزارة  
الصحة على اإلطالق، فال وجود بتاتاً لتنظيم القاعدة أو أي تنظيمات أجنبية في قطاع غزة وهـذا نحـن                   

  ".نؤكده بشدة
  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  عديل رئاسي األسبوع الحاليتوقطر تقوم بدور تخريبي فـي المنطقة : عزام االحمد  .٧
اتهم رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام االحمد قطر بانها تقوم             :  ماجد االمير  -عمان  

بدور تخريبي في المنطقة مشيرا الى وجود قاعدة السيلية االميركية في قطر والتي كان لها دور كبير في                  
ارجية قطر في اجتماع وزراء الخارجية العـرب فـي          احتالل العراق وتحدث االحمد عن دور وزير خ       

الدفاع عن موقف حماس وقال لقد شعرت اثناء االجتماع بان حماس كانت حاضرة في االجتمـاع مـن                  
  .خالل وزيري خارجية سوريا وقطر 

وعن وجهة نظر فتح في الحل للوضع الراهن على الساحة الفلسطينية قال االحمد خالل جلسة حواريـة                 
ز القدس للدراسات السياسية مساء الخميس ان الحل يبدأ اوال بانهاء االنقالب الذي حدث فـي                نظمها مرك 

غزة واعادة االمور الى ما كانت عليه قبل االنقالب على الشرعية واعادة المقرات وكل الوثائق واالسلحة                
ار وطني شامل   التي صادرتها حماس الى الرئاسة وان تعتذر حماس للشعب الفلسطيني ثم الدخول في حو             

تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية من اجل االتفاق على المرحلة المقبلة ثـم التوافـق علـى اجـراء                   
  .انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ضا وقال االحمد ال يمكن االقدام على اجراء انتخابات دون موافقة جميع الفصائل الفلسطينية وال يمكن اي               
اجراء االنتخابات في الضفة الغربية وحدها دون غزة مشيرا الى انه سيصدر خالل االيام القليلة مرسوم                
رئاسي فلسطيني لتعديل قانون االنتخاب بحيث تكون االنتخابات على اساس القائمة النسبية مشددا علـى               

  .انه لن يصدر عن الرئاسة الفلسطينية مرسوم يدعو النتخابات مبكرة 
 عن توقعاته بان االزمة بين حركتي فتح وحماس ستأخذ وقتا طويال واشار الى ان ما اقدمت عليه                  وعبر

  .حماس في غزة يشكل عملية انتحار سياسي لها 
وقال ان اسرائيل حريصة على ادامة االزمة بين فتح وحماس النها اكثر طرف مستفيدة مـن االنقـالب                  

الضفة الغربية وبناء الجدار العازل وعزل القدس وعـزل         الذي وقع في غزة حتى تستكمل برنامجها في         
  .الغور 

وعن التقرير الذي اصدرته لجنة فلسطينية شكلها الرئيس عباس حول احداث غزة قال ان التقرير حقـق                 
مشيرا الى ان التقرير حمل اللجنة المركزية لحركة         في التقصير الذي حدث في غزة في مجابهة حماس ،         

ى في غزة النها غيبت نفسها عن االحداث وبين ان القيادي في فتح محمد الدحالن               فتح مسؤولية عما جر   
قصر ايضا خاصة وانه كان المسؤول عن االجهزة االمنية في غزة وغاب عن غزة لمدة ثالثـة شـهور      
وبقي يديرها وهو بعيد عن غزة ودون ان يقوم بتعيين نائب له وقال ان المجلس الثوري لحركـة فـتح                    

اعا في القريب لمناقشة التقصير الذي حدث في غزة من فتح واعتبر االحمد دعـوة الـرئيس                 سيعقد اجتم 
االميركي جورج بوش لعقد اجتماع سالم بانها دعوة الجتماع اقليمي للتطبيع وقال نحن غيـر متفـائلين                 
كثيرا بان يخرج من االجتماع شيء خاصة وان هناك غموضا حول االجتماع وجدول اعماله وال نعـول                 

واضاف االحمد ان المبعوث الصيني في المنطقة ناقش االسرائيليين حول دعوة بوش واالجتمـاع              . عليه  
  .وانهم ابلغوه بان االجتماع اقليمي وليس للصين عالقة بدعوة بوش 

وكان االحمد استعرض في مداخلته مراحل تطور االزمة بين فتح وحماس منذ االنتخابـات التـشريعية                
 االنقالب االخير في غزة مشيرا الى ان حماس كانت تخطط لهذا االنقالب منذ البداية               وحتى اتفاق مكة ثم   

وكان سلوكها يدلل على ذلك وحتى عند توقيع اتفاق مكة كان الكثير من خطباء حماس في غزة وصـفوه      
  .بانه صلح الحديبية 

  ٥/٨/٢٠٠٧الرأي األردنية 
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   ويؤكد أن حكومة فياض قد سقطترفح بحر يناشد إلنهاء معاناة العالقين وراء معبر .٨
طالب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة الرئيس محمود عباس بتحرك جـاّد وعاجـل إلنهـاء      

وناشد بحر خالل مؤتمر صحفي، الرئيس المـصري،         .معاناة آالف الفلسطينيين العالقين على معبر رفح      
جميع البرلمانات العربية واإلسـالمية والدوليـة،       عمرو موسى، و  .واألمين العام لجامعة الدول العربية د     

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وكافة األطراف السامية الموقعة على اتفاقيـات جنيـف، واللجنـة الدوليـة        
للصليب األحمر، والشعوب العربية واإلسالمية واألحرار في العالم، أن يتحركوا بشكل عاجل إلنقاذ أبناء              

ودعا بحر إلى إطالق حملة      .ة التي ال زالت مستمرة على معبر رفح الحدودي        شعبنا من الكارثة اإلنساني   
فلسطينية وعربية وإسالمية ودولية واسعة ومستمرة للتضامن مع كافة األسـرى الفلـسطينيين ونـواب               

  .الشرعية المحتجزين في سجون االحتالل منذ ما يزيد عن عام كامل
حترام حرية الصحافة واإلعالم كحـق دسـتوري كفلـه          وجدد بحر مطالبته للرئيس عباس بالعمل على ا       

م وتعديالته، ووجوب وضع حّد لتجاوزات األجهزة األمنية وتعدياتها         ٢٠٠٣القانون األساسي المعدل لعام     
  .على الصحف ووسائل اإلعالم، كما رفض حجز التنفيذية صحفا يومية في غزة لعدة ساعات

 على أن حكومة فياض سقطت من الناحية الدستورية، ألنها          وفي سياق آخر، أكد رئيس التشريعي باإلنابة      
 ٢٠٠٣لم تحصل على ثقة التشريعي خالل المدة الدستورية المحددة في القانون األساسي المعـدل لعـام                 

وشـدد بحـر علـى موقـف         .وتعديالته، والتي ال يمكن تمديدها من الناحية الدستورية ألّي سبب كان          
ن الحوار هو الطريق الوحيد والسبيل األمثل للخروج مـن األزمـة            التشريعي الواضـح والصريـح بأ   

الكبرى التي تعصف بالقضية والمشروع الوطني، مرحباً بجهود الوساطة الفلسطينية والعربية والدوليـة             
  .لرأب الصدع بين اإلخوة في حركتي فتح وحماس

  ٤/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  ة لمناقشة أوضاع األسرىاجتماع اليوم مع مصلحة السجون االسرائيلي: العجرمي .٩
قال وزير شؤون االسرى والمحررين اشرف العجرمي ان اجتماعاً سيعقد اليوم بـين              :حسن عبد الجواد  

وزارته ومصلحة السجون االسرائيلية في مقر ادارة السجون لبحث العديد من القضايا المهمة التي تتعلق               
العزل االنفرادي وزيارات االهـالي وعـالج       باالسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وابرزها قضايا        

االسرى المرضى والكنتين وموضوع منع االسرى من تقديم امتحانات التوجيهي وغير ذلـك، واكـد ان                
الرئيس محمود عباس جاد في بذل كل الجهود من اجل اطالق سراح جميع االسرى وخاصـة االسـرى                  

رى االطفال، مشيراً اال أن وزارته ستشارك مع        القدامى وكبار السن واالسيرات وقيادات االحزاب واالس      
  .االسرائيليين في اجتماعات حول هذا الموضوع وفق معايير وطنية

  ٥/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  تصاالت مع حماسإ وجود انتنفيوالرئاسة الفلسطينية فتح  .١٠

عبد الجبار ابو   و ،غزةمن  ردينة فارس   وعبد القادر فارس    نقالً عن مراسليها     ٥/٨/٢٠٠٧عكاظ  نشرت  
و مفاوضـات مـع     أتصال  إنفيا قاطعا وجود أي     الفلسطينية  نفت حركة فتح والرئاسة     : عمانمن  غربية  
ن محاوالت حماس المحمومة باالتـصال      أفهمي الزعارير   الحركة  واعتبر المتحدث باسم     .حماسحركة  

وطني ضد جرائمها وتثبيت    وفتح قنوات عبر وسطاء محليين ودوليين تستهدف تفكيك االحتقان الشعبي وال          
ن الرئيس لم يفوض أحدا بمثل هكذا       أونقل عن مصادر في مكتب الرئيس عباس        . االنقالب الذي قامت به   

اتصاالت وهو متمسك بموقفه الثابت والقاضي بتراجع حماس عن كل جرائمها واعادة األمور لنـصابها               
ة للمتحدث باسم الحكومة السابقة غازي      شار الى وجود محاوالت متكرر     وأ .واالعتذار للشعب الفلسطيني  
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ن أي تجاوب معـه     أحمد باالتصال مع شخصيات قيادية فتحاوية وفي الرئاسة دون أي تعاط معه معتبرا              
   .هو موقف فردي ال يمثل موقف الحركة وقراراتها بل يخالف قرار اللجنة المركزية ومؤسسات فتح

نفى وجود أية   ،   الناطق باسم فتح   ،أحمد عبد الرحمن  أن  : رام اهللا من   ٥/٨/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وبّينت
وحماس وقال ان كل ما ينشر حول هذا الموضوع وفي هـذا الوقـت              الحركة  اتصاالت من أي نوع بين      

ن هناك أفقاً لمأزق حماس بالتحديد والـذي تفرضـه          أبالتحديد هو محاولة يائسة من حماس لتقول لشعبنا         
  .على شعبنا
أن : رام اهللا   والوكـاالت فـي    حمد رمضان أ نقالً عن مراسلها   ٥/٨/٢٠٠٧بنانية   المستقبل الل  وأوردت

 تينحركالال توجد حوارات رسمية بين      "ض من سقف التوقعات من االتصاالت وقال        صالح البردويل خفّ  
الـرئيس  (تصاالت تجري فهي فردية ال يوافـق عليهـا          إمن أجل الخروج من األزمة، وإذا كان هناك         

وقال إن حركته ال تـزال علـى         ".رتباطات خارجية إعباس الرتهانه لمستشارين لهم     )ود  الفلسطيني محم 
ـ          نطلب الحوار  "أضاف  و". شراكة حقيقية "موقفها من رفض أي حوار مشروط ومطالبتها بحوار يؤسس ل

ولن نستجديه وسنكرس الوقائع على األرض من أجل الحفاظ على األمن الذي تحقق في قطاع غزة، على                 
  ".من موقف عباس الذي يقابل ذلك بنوع من العناد واالستقواء بالمخطط الصهيوني واألميركيالرغم 

  
  عباس فشل في توتير العالقة بيننا وبين موسكو: حماس .١١

أكد مصدر مقرب من حركة حماس أن وفدا مصغرا مـن الحركـة سـيزور                : كريم المظفر  -موسكو  
ء مع المسؤولين فيها والتشاور بشأن نتـائج زيـارة          لتقاموسكو بناء على دعوة من وزارة الخارجية لإل       

وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه تعقيبا علـى          . الرئيس عباس إلى موسكو األسبوع الماضي     
األنباء التي ترددت بشأن نجاح عباس في توتير العالقة بين موسكو وحماس وإلغاء الزيارة التي كان من                 

 ألن روسـيا ال     "عار عن الـصحة   " إلى موسكو، على أن هذا الخبر        المقرر ان يقوم بها وفد من الحركة      
 وقال إن العالقة بين روسيا وحماس ثابتة وقائمة على          .تزال تقيم عالقات تشاورية بشكل دائم مع الحركة       

أسس المصالح المشتركة ورغبة موسكو في لعب دور في الشرق األوسط وإن عباس لم يـتمكن خـالل                  
   .ن تغيير الموقف الروسي بل العكس تمامالقائه الوزير الفروف م

  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ودحالن ليس عميالً... حماس فقدت البوصلة تماماً :مصادر قريبة من الجهاد .١٢

. نتقدت مصادر قريبة من حركة الجهاد كالً من حركتـي فـتح و حمـاس              إ : جيهان الحسيني  -القاهرة   
لم تضع قانوناً وال توجد مرجعية واضـحة ومحـددة أمـام            وقالت إن حماس سيطرت على غزة لكنها        

ن حماس في حال تخبط واضطراب واضحين، واعتبرت أن هناك          أوقالت   .المواطن الفلسطيني يلتزم بها   
ن البوصلة مفقودة تماماًَ، مشيرة إلى وصف قيادة حماس الـرئيس محمـود      أحالة التباس لدى الساسيين و    

خرى بالعمالـة، مـستنكرة دعـوة       أحياناً  أ هي تتهم السلطة الفلسطينية      عباس بأنه الرئيس الشرعي بينما    
 ."لماذا يريدونه، ومـا صـفته الـشرعية؟       "قياديي حماس للرئيس الفلسطيني للعودة الى غزة، وتساءلت         

أبو مازن لم يتـصرف كـرئيس       ": وقالت . عباس مسؤولية االنقسام الحاد في الساحة الفلسطينية       تلحّمو
صدرها والتي عقّدت األمور ورّسـخت االنقـسام بـين          أين وذهب بعيداً بالمراسيم التي      لجميع الفلسطيني 

تطورات ومفاجآت كثيرة ستحدث قريباً لكنها لـن        " عت المصادر توقو. الضفة وغزة على كل المستويات    
 ن حماس اضطرت  إواتهمت المجتمعين اإلقليمي والدولي بأنهما دفعا باتجاه التصعيد وقالت           ."تكون سارة 

ووصفت االجواء بين حماس و الجهاد بأنها قلقة وغير مستقرة،           .أن تهرب إلى األمام لكن بشكل خاطئ      
ن تعلن تأييدها للخطوة التي قامت بها في غزة باعتبار أن حركـة             أالفتة الى أن حماس تريد من الجهاد        

 ."قـة التـي يريـدونها     هم يتوقعون من الناس التعامل معهم بالطري      ": الجهاد حليفة لحركة حماس، وقالت    



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                    ٨٠٤:                                 العدد٥/٨/٢٠٠٧األحد : التاريخ

دحالن ليس عميالً وأي شخص سيشغل مكان دحـالن         ": واستنكرت وصف محمد دحالن بالعميل، وقالت     
سيكون مكلفاً طبقاً لهذا االتفاق مهمات محددة شكلت وفقاً للرؤى اإلسرائيلية عندما تمت صياغة أوسـلو                

وطالبت المصادر حركـة     ."تهاوهي حماية وضمان أمن إسرائيل ومحاربة أي جهة يمكن أن تمس سالم           
إن هذا االتفاق ال يتناسب معنا ونعلن عن عدم االلتزام به، وأن غزة تحررت من اتفاق                "أن تقول   بحماس  

  ."اوسلو، ونعلن حكومة مقاومة من غزة
  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  النقالةحماس ترفض اتهامها بالتنصت على الهواتف  .١٣

ري، األنباء التي ترددت حول مراقبـة حمـاس لألجهـزة           نفى سامي أبو زه   : وائل بنات، د ب أ    : غزة
وأكد في تصريحات صحفية أن ما نـشر حـول          . النقالة، مشدداً على أن ما نشر ال أساس له من الصحة          

مراقبة األجهزة النقالة ال يعدو كونه تسريبات إعالمية مغلوطة تستهدف التغطية على فضائح أجهزة أمن               
س التي تورطت في رصد المجاهدين وتسريب المعلومات األمنية لصالح          محمود عبا ) الرئيس الفلسطيني (

  .  إسرائيل
  ٥/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 

 
  فتح تتهم حماس بمقتل أحد كوادرها في قطاع غزة واألخيرة تنفي .١٤

تهمت حركة فتح في غزة، حركة حماس والقوة التنفيذية بقتل صالح العامودي أحد كـوادر               إ: ألفت حداد 
قطـاع  ال إن استمرار عمليات استهداف كوادر حركة فتح فـي           :وقالت فتح في بيان لها     .اعفتح في القط  

مستمرة دون توقف، رغم اإلدعاءات الزائفة لقيادات حماس والناطقين باسمها بأن ال مساس بأبناء حركة               
يذيـة بإلقـاء    من جهتها نفت حركة حماس االتهامات المنسوبة إليها، مطالبةً بذات الوقت القوة التنف             ".فتح

  .القبض على القتلة وتطبيق القانون عليهم
  ٤/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   تواصل عملّياتها النوعّية ضد قوات االحتالل في غزةالمقاومة .١٥

مسؤوليتها عن مهاجمة دورية راجلـة مـن جـيش االحـتالل            األقصى  أعلنت كتائب    :وكاالت -غزة  
ود عيان في المكان قولهم إن انفجار العبـوتين         ونقلت الكتائب عن شه   . بالعبوات الناسفة وسط قطاع غزة    

وأعلنـت ألويـة    . أدى إلى مقتل عدد من الجنود اإلسرائيليين وأفراد الوحدات الخاصة وإصابة آخـرين            
الناصر صالح الدين، مسؤوليتها عن اشتباك باألسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية راجلة شـرق منطقـة                

القسام مسؤوليتها عن إطالق عشر قذائف هاون علـى تجمـع    كما أعلنت كتائب    . جحر الديك شرق غزة   
  .آلليات االحتالل شمال بيت الهيا وشرق رفح بالقطاع منذ الليلة قبل الماضية

  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  عادتهم الى بيت لحم إعباس الرئيس المهد يناشدون  كنيسة مبعدو .١٦

ئيس محمود عباس طرح قضيتهم بقوة على طاولة        ناشد مبعدو كنيسة المهد الر    :  د ب أ ، أ ف ب       -غزة  
المباحثات المقبلة مع ايهود اولمرت من أجل عودتهم وإغالق ملف إبعادهم بشكل نهائي بعد أن دخلـت                 

عرب ياسين الهريمي في مؤتمر صحفي عقده المبعدون في مدينة غـزة            أو .عامها السادس على التوالي   
بكرامة كباقي أبناء الشعب الفلـسطيني، واصـفين حـالتهم          عن االمل في العودة إلى بيت لحم والعيش         

  ".ثقتهم الكاملة في الرئيس عباس ومقدرته على إنهاء معاناتهم"عن المبعدون  وأعرب. المعيشية بالمزرية
  ٥/٨/٢٠٠٧الدستور 
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  تخوفات من صراع خفي بين حماس والجهاد : تقرير .١٧

ين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، يـسفر       تسري في األوساط الفلسطينية مخاوف صراع خفي ب       : غزة
وترجـع مخـاوف محللـين ومـراقبين        . عن تأزم أشد مما تشهد الساحة الفلسطينية في الوقت الـراهن          

 وكشفت االشتباكات األخيـرة     .فلسطينيين إلى اشتباكات مسلحة ومناكفات إعالمية بين الحركتين مؤخرا        
قتحام القوة التنفيذية ألفراح وحفالت ألعضاء فـي        إ،  ومن مظاهر التوتر  . عن حالة االحتقان المتصاعدة   

الجهاد ومنعهم من إطالق النار في الهواء ابتهاجا وهو األمر الذي منعته حماس مـؤخرا، كمـا قـدمت                   
حماس احتجاجات لقادة الجهاد في غزة على إطالق النار المفرط الذي يقوم به عناصر سرايا القدس عند                 

 سيطرة الحركة على غزة، ما دفع بنائب األمين العام للجهاد زياد نخالـة              تشييع شهدائهم، وخصوصاً بعد   
إلى إصدار أمر من دمشق لكوادر تنظيمه في القطاع بعدم إطالق النار في جنازات الشهداء ألي ظـرف                  

ويرى محللون ان الخالفات أكبر من مجرد إطالق نار في فرح أو            . كان، ما سبب امتعاضا لدى الحركة     
رون إلى ان حماس تأخذ على الجهاد عدم إبدائها موقفاً واضحاً مما قامت به في غزة ولـم                  جنازة، ويشي 

وترد الجهاد على ذلك بأنها ليـست فـي وارد          . تؤيد خطواتها التي تقول إنها اجتثاث للفساد من القطاع        
ة ثانيـة     من جه   .توزيع التهم وتبرير المواقف، وأن همها الوحيد تقريب وجهات النظر بين حماس وفتح            

. فان بعض قادة الجهاد ينتقدون مالحقة حماس لعناصر من فتح ويرون أن حماس تمادت في ما تقوم به                  
وفي محاولة لتخفيف االحتقان الداخلي بينها وبين حماس دعت سرايا القدس كل خالياها العاملة في قطاع                

 على جذوة المقاومة مشتعلة     غزة إلى تكثيف الضربات ضد االحتالل في كل األماكن وتصعيدها، لإلبقاء          
  . بعيداً عن أي خالف داخلي

  ٥/٨/٢٠٠٧البيان   
  

   في أريحاعباسالمخابرات اإلسرائيلية تعارض لقاء أولمرت ـ  .١٨
، ما زال يعارض اجراء لقـاء القمـة         "الشاباك"أكدت مصادر إسرائيلية عليمة ان      :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

س الفلسطيني محمود عباس، األسبوع المقبل، في مدينة أريحا         بين رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، والرئي     
منع اجراء  " الشاباك"وأضافت هذه المصادر أن     . بدعوى ان الشروط األمنية هناك غير متوفرة حتى اآلن        

لقاء في اريحا حتى على مستوى المفاوضين المهنيين في األسبوع الماضي، مما اضطرهم الى الجلـوس                
وأفادت مصادر فلسطينية، أمس، بان اللقاء القادم بين الرئيـسين          . ء القمة المذكور  في القدس لالعداد للقا   

سيتم غدا في أريحا وسيتناول قضايا التسوية النهائية وكيفية ادارة المفاوضات بشأنها بعد التوصل إلـى                 
ة واكدت مصادر إسرائيلية أن اولمرت، من جهته، يفضل اجراء مفاوضات مباشـر           . اتفاق إعالن مبادئ  

ويرفض بشكل قاطع أن يكون مؤتمر واشنطن بمثابـة مـؤتمر           . بين الطرفين من دون أي تدخل أجنبي      
  .مفاوضات

  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  عسكرياً على أي محاولة القتحام معبر رفح" بالرد"تهدد " إسرائيل" .١٩

ية ودول عربيـة،    وجهت تحذيراً الى السلطة الفلـسطين     " إسرائيل" ذكرت مصادر أمنية فلسطينية ان       :وام
بأنها ستوجه ضربات عسكرية عنيفة في حال أقدمت عناصر من حركة حمـاس أو فـصائل المقاومـة                  

وقالت المصادر في تصريحات    . األخرى باقتحام معبر رفح أو اختراق الحدود من مصر بصورة جماعية          
" اإلسـرائيلي "خاصة ان رسائل واضحة نقلتها دول عربية الى الفصائل المعنية موضـحة أن التـدخل                

من قيام الفصائل بعمليات اقتحام     " اإلسرائيلي"سيشمل توجيه ضربات جوية مركزة في حال تيقن الجانب          
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وأكدت المصادر ان مصر أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها لن تسمح باقتحام حـدودها أو               .للحدود في رفح  
  .وسيادتهامعبر رفح وأن من حقها استخدام كافة الوسائل للدفاع عن أراضيها 

  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ٤٨نائب إسرائيلي يحذر من نشاط عنصري يهودي ضد فلسطينيي  .٢٠

حذر النائب في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة الدكتور دوف حنـين، مـن أخطـار                 
ر هذه األجـواء    ، وقال ان استمرا   )٤٨فلسطينيي  (األجواء العنصرية في إسرائيل ضد المواطنين العرب        

  .وجاء تحذير النائب حنين، عشية الذكرى الثانية لمجزرة شفاعمرو. يهدد بارتكاب مجازر
  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   مليون دوالر سنويا٧٠٠ًإغالق معابر غزة يكلّف الكيان : تحذيرات صهيونية .٢١

 بتـسهيل   ،ة االحتالل طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصهيونية اورئيل لين وزير الحرب في حكوم           
إجراءات نقل البضائع من وإلى قطاع غزة، وذلك في ظل الخسائر االقتصادية الكبيرة التي لحقت بالكيان                

إلى أن حجم الصادرات الـصهيونية إلـى      ) ٤/٨(وأشار لين، في تصريحات له اليوم السبت        . الصهيوني
تصدير قد توقفت بشكل شبه تـام بـسبب         قطاع غزة تقدر بسبعمائة مليون دوالر سنوياً، وأن عمليات ال         

وحـذّر مـن أن األسـواق       .  وقطاع غـزة   ١٩٤٨إغالق المعابر بين األراضي الفلسطينية المحتلة سنة        
الصهيونية قد تشهد خالل األشهر القادمة، نقصاً حاداً في الخضراوات وبعض أنواع الفواكه، بسبب وقف               

ل الصهيوني أن على حكومة إيهود أولمرت، دعـم         ورأى المسؤو . استيراد هذه المنتجات من قطاع غزة     
  . ، حسب قوله"حماس"ألنه منفصل تماماً عن حركة "قطاع األعمال في غزة، 

 ٤/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ندرس اقامة محطة نووية في النقب: وزير اسرائيلي .٢٢

لي بنيامين بن اليعـازر امـس       كشف وزير البنية االساسية الوطنية اإلسرائي     : ر فرح سمي  ،القدس المحتلة 
ولـم يتـسن االتـصال      . النقاب ان إسرائيل تدرس بناء محطة طاقة نووية في صحراء النقب الجنوبيـة            
وذكـر راديـو جـيش    . بالوزارة للتعليق على التقرير الذي نشر على موقع االذاعة على شبكة االنترنت  

المحطة النووية وان الحكومة ستدرسها في      االحتالل ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت يؤيد مشروع اقامة          
  . ورفض متحدث باسم مكتب اولمرت التعليق. االشهر القليلة المقبلة

  ٥/٨/٢٠٠٧عكاظ 
  
  ازدياد عدد العمال األجانب في إسرائيل .٢٣

لم يقل عدد العمال األجانب في إسرائيل كما توقع الكثير من المراقبين والخبراء             : خلف خلف من رام اهللا    
 ألف عامل أجنبـي،     ١٠٢ كان في إسرائيل     ٢٠٠٦ففي نهاية   . ليين، بل أنه زاد في المدة األخيرة      اإلسرائي

ودخل إسرائيل فـي الحـصيلة      .  ألف عامل دخلوا برخصة سائح     ٨٤دخلوا إلى إسرائيل برخصة عمل و     
 ٢٤في تلك الفترة سجل     .  ألف مواطن أجنبي من الخارج ذوو رخصة عمل        ٣٣العامة في السنة األخيرة     

  . ألف صاحب رخصة عمل خرجوا من إسرائيل، كما أبلغ عن ذلك أمس المكتب المركزي لإلحصاء
الذين دخلوا الى إسـرائيل فـي       )  في المائة من النساء    ٤٦منهم  (وتُبين المعطيات أن ذوي رخص العمل       

 في المائة من ذوي رخص العمل وجاء مـن          ٩٦ دولة   ١٢جاء من   .  دولة ١٠٠ جاءوا من    ٢٠٠٦أثناء  
كما يتبين بقيت تايالنـد والفلبـين فـي         . بقى من عدد كبير من الدول كما كان االمر في السنين السابقة           ت
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 في المائة مـن الحـصيلة       ٢٨ – آالف دخلوا من تايالند      ٩نحو  :  في قائمة بلدان األصل المتقدمة     ٢٠٠٦
  . للداخلين في المائة من الحصيلة العامة ٢٠ – دخلوا من الفلبين ٦,٤٠٠العامة للداخلين و

  ٥/٨/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
   مليار دوالر٥,٤تضاءل العجز الصناعي اإلسرائيلي إلى  .٢٤

 علـى   ٢٠٠٦في  ) بغير الماس (وقف عجز إسرائيل في ميزان السلع الصناعية        : خلف خلف من رام اهللا    
لفائض ويعبر انخفاض العجز عن ارتفاع بارز       . وهو أقلها في عشرات السنين األخيرة     .  مليار دوالر  ٥,٤

  . إسرائيل التجاري الذي ينبع من ازدياد تصدير صناعات الهاي تيك عامة وصناعة األدوية خاصة
  ٥/٨/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   فتح وحماسن بييدخل ميدان التنافر السياسيإشهار إسالم أكاديمية مسيحية 

مواقع الفقد اتهم أحد    . سأثار اعتناق أستاذة أكاديمية مسيحية فلسطينية توتراً بين حركتي فتح وحما          : غزة
اإلعالمية التابعة لفتح حركة حماس، وإدارة جامعة فلسطين الدولية بالتعاون في اختطاف، عميـدة كليـة            
تكنولوجيا المعلومات، وإجبارها على الزواج من احد أعضاء سلك التدريس في الجامعة من خالل تزوير               

نها أعلنت إسالمها وزواجهـا مـن       أ ذلك، وأكدت   صحة  االكاديمية نفتقد  و. أوراق تحولها الى اإلسالم   
 عائلتها بفبكرة قصة االختطاف ألنهـا رفـضت بـشدة اعتناقهـا للـدين      ةتهمم. زميلها بمحض إرادتها  

  .اإلسالمي وزواجها من مسلم
  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   في االراضي الفلسطينيةتراجع في االنتهاكات ضد وسائل االعالم والصحفيين :تقرير .٢٥

 ، دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية في تقريره الشهري االخير          : ملكي سليمان  - اهللا   رام
وسائل االعالم الموالية لحركتي حماس وفتح العادة النظر في خطابها االعالمي وكذلك االلتزام بمعايير              

الفضائية بغزة بهـدف قتلـه      واخالقيات المهنة، كما ندد باستهداف قوات االحتالل لمصور قناة االقصى           
 وكذلك التهديدات التي تعرضت لها هيئة االذاعة والتلفزيون برام اهللا بتفجير المبنى مـن          ،الشهر الماضي 
واشار الى ان شهر تموز الماضي شهد انخفاضا ملموسا في انتهاك الحريات االعالميـة               .قبل مجهولين 

 لكنه اعتبر سيطرة حماس على غزة مـا زالـت           ،في االراضي المحتلة قياسا بشهر حزيران الذي سبقه       
  .تعكس النتائج السلبية على اوضاع المؤسسات االعالمية هناك

  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  سقوط شهيد في قصف جّوي إسرائيلي لسيارتين في قطاع غزة .٢٦
ة استشهد فلسطيني حينما قصفت طائرات االحتالل االسرائيلي في رفح جنوب قطـاع غـز             : ألفت حّداد 

ما أدى القصف إلى إصابة خمسة عـشر مواطنـا          فيسيارة يستقلها ثالثة قادة ميدانيون من سرايا القدس،         
أغارت طائرات االحتالل على شاحنة كبيرة بـالقرب         كما   .اخرين بجروح وصفت ثالثة منها بالخطيرة     

  .من معبر رفح مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين
  ٤/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  يحيون الذكرى الثانية لمجرزة شفاعمرو  ٤٨فلسطينيو  .٢٧

 أمس، في الذكرى السنوية الثانية      ٤٨شارك ما يزيد عن الف من فلسطينيي        :  رامي منصور  -شفاعمرو  
لمجزرة شفاعمرو في مسيرة انتهت بمهرجان خطابي، بمشاركة نواب عرب في الكنيـست وسياسـيين،               
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 فـي   جمال زحالقـة   وأعتبر   .اق العلم االسرائيلي  فيما اعتقلت الشرطة اثنين من المتظاهرين بشبهة احر       
 نتاج المجتمع اإلسـرائيلي والثقافـة الـسياسية العنـصرية           أن منفذ المجزرة هو   ،  كلمته أمام المشاركين  

أن التحريض العنصري على العرب قد شهد في اآلونة األخيرة تصعيداً خطيـراً مـن                الفتا إلى    .السائدة
  .المؤسسة اإلسرائيلية بالذات

  ٥/٨/٢٠٠٧دستور ال
  

   بال تخدير   تجرى لهمقيدون بالسالسل وعمليات جراحيةي  من االسرىمرضى: فراونة .٢٨
 فراونة، الباحث المتخصص بقضايا األسـرى، أمـس، إدارة مـصلحة            اتهم عبدالناصر عوني   :رام اهللا 

 مشيرا إلى   .السجون اإلسرائيلية باتباع سياسة اإلهمال الطبي لمضاعفة معاناة األسرى وقتلهم عمداً ببطء           
أنه في أغلب األحيان يكون المـريض       الفتا إلى   أن الطبيب في سجون االحتالل يمارس مهمته كسجان،         

داً بالسرير بسالسل حديدية، وأحياناً تجرى لألسرى عمليات جراحية وهم بهذا الـشكل             في المستشفى مقي  
  .وبال مخدر

  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   في العزل االنفرادي١٨مناشدة إلنقاذ حياة أسير فلسطيني يمضي عامه الـ  .٢٩
لحقوقية التدخل إلنقـاذ    ناشد مدير مركز األسرى للدراسات، رأفت حمدونة، الجهات المعنية وا          :رام اهللا 

 إدارة مصلحة السجون أنه من أخطر األسرى        ، تصنفه  عاماً في الزنازين االنفرادية    ١٨حياة أسير أمضى    
 لقتلـه   ١٩٨٩ سـنة     وأشار إلى أن األسير كان قد حكـم عليـه بالمؤبـد            .األمنيين الفلسطينيين والعرب  

ـ      أقدم على محاولة قلب باص مكرراً عملية      كما أنه   مستوطناً،    ٢٠٠٠ األسير عبد الهادي غنيم المحكوم ب
  .سنة

  ٣/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  

   اعترفوا عن طريق العصافيرالفلسطينيين مؤخرا نمعتقليالمن % ٨٥: عبدالرازق .٣٠
 اكد مسؤول ملف االسرى بمنظمة التحرير الفلسطينية هشام عبدالرازق خالل ندوة            : نفوذ البكري  -غزة  

من االسرى الذين تم اعتقالهم في السنوات االخيـرة         % ٨٥ن  أ ،حتاللحول واقع االسرى في سجون اال     
 . وليس لرجال التحقيق في السجون االسـرائيلية       ،العصافير المعروف ب  اعترفوا من خالل الشرك البشري    

 الى مراحل االعتقال مشيرا الى حدوث تغيير ملحوظ في سياسة االعتقـال والتحقيـق وفـق                 وقد تطرق 
  .لقائمةالمراحل السياسية ا

  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   الغربية في الضفةوطنات اسرائيلية مست٥خطط لبناء  .٣١
 حذرت اللجنة العامة للدفاع عن األراضي في محافظة الخليل أمس من            : ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة  

 أشـار و. مخطط استعماري يهدف إلى إقامة خمس بؤر استعمارية جديدة على أراضي الضفة الغربيـة             
يعني مصادرة مئات الدونمات من األراضـي       إلى أن ذلك    خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي حنتش       

 أن إحدى البؤر الخمس، ستقام بالقرب من مستوطنة إفـرات إلـى             موضحا. وفرض وقائع جديدة عليها   
  .الجنوب من مدينة بيت لحم

  ٥/٨/٢٠٠٧البيان 
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  لبون المسؤولين بالتدخل لحل أزمتهم المحرومون من حق المواطنة يطافلسطينيونال .٣٢
وجه عدد من المواطنين مناشدة عاجلة لمحمود عباس ورئيس المجلس التـشريعي بالنيابـة              :  معا - غزة

أحمد بحر اليجاد حلول فورية لمشكلة حرمانهم من حق المواطنة وما يلحقها من عقبات واضرار يعانون                
س التشريعي بغزة وأمـام مبنـى المقاطعـة فـي رام اهللا      في تظاهرة لهم أمام مبنى المجل واوطالب .منها

 ،بالتدخل الفوري اليجاد حل ألزمتهم التي تمثلت في حرمانهم من حق التمتع بميزات المواطن العـادي               
 عددا كبيرا من العائالت ممن تزوجوا بأجنبيات او قدموا للوطن للزيارة فاحتجزوا فيـه وفقـدوا                 توشتت

عـدد الفلـسطينين     وتجـدر االشـارة إلـى أن         . وعزلوا عن باقي اسرهم    اعمالهم وحياتهم في الخارج   
  .المتضررين من هذه المشكلة بلغ في الضفة والقطاع حوالي ستين الف مواطن

  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  أطفال جنين يطالبون بتوفير األمن لهم وتطبيق القانون والنظام .٣٣
 في رام  في مسيرة لهم انتهت الى مقر المقاطعه      طفل من مخيم جنين    ١٠٠طالب اكثر من    : رامي دعيبس 

مسيرة مركز الـشهيد    ال وقد نظم  بحق الطفولة والعيش تحت سيادة القانون ومحاربة الفلتان االمني،           اهللا،
زياد العامر ومركز الشهيد الطفل احمد الخطيب، الذي استشهد قبل سـنتين وقامـت عائلتـه بـالتبرع                  

  .عشقون السالمباعضائه الى اطفال اسرائيليين ي
  ٤/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  يؤدي إلى استنفار اسرائيليفلسطينيين من غزة عمال  ٤تسلل  .٣٤

شهدت منطقتا المركز والجنوب في إسرائيل حالة استنفار عـسكري قـصوى فـي الجـيش                : تل أبيب 
اإلسرائيلي والشرطة، طيلة مساء اول من أمس، وذلك على اثر تسلل اربعة عمال فلسطينيين من قطـاع                 

تبين لدى القاء القبض عليهم أنهم عمال عاطلون عـن العمـل وال             حيث  . ة الى األراضي اإلسرائيلية   غز
هربوا بدافع اليأس من القطاع لكي يفتشوا فيها عن عمل يساعدهم علـى             قد  يجدون القوت في بيوتهم، و    

  .إعالة عائالتهم
  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  بلدية غزة ترد على الحصار بمؤتمر دولي  .٣٥

ال رئيس بلدية غزة ماجد أبو رمضان أنه يسعى لعقد مؤتمر دولي للمدن لتسليط الضوء على أزمة ق
ونبه إلى أن . ومعاناة البلديات في فلسطين جراء الحصار اإلسرائيلي والدولي المفروض على قطاع غزة

وأبعد بكثير من عدم أزمة البلديات الفلسطينية المتصاعدة والمعقدة باتت فعليا تنذر بعواقب وخيمة أكبر 
القدرة على توفير الرواتب للموظفين وعدم وجود أية قدرات لمواكبة االحتياجات البشرية والفنية 

  .والتطور الالزم لضمان قيام البلدية بواجباتها على الوجه األكمل
  ٥/٨/٢٠٠٧ البيان 

  
  بعد عمليات تخريب واعتقاالتانسحاب قوات االحتالل من شرق رفح  .٣٦

 انسحبت قوات االحتالل أمس من مطار عرفات الدولي ومناطق شرق رفح مخلفة             :ر القصير  ناد -رفح  
 إضافة إلى العديد    وراءها دمارا واسعا طال العديد من األراضي والمزارع وشبكات الري والبنية التحتية           

 اإلسرائيلي  وفي السياق ذاته أدانت وكالة األونروا عملية االقتحام        .من االعتقاالت في صفوف المواطنين    
طـالبين   ، واعتقال إلحدى المدارس التابعة لها في منطقة الشوكة شرق رفح والتي سببت أضرارا مادية            
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إلى جانب تخريب خزانات الميـاه وأبـواب        ،  واثنين من الحراس العاملين على نظام البطالة المؤقتة فيها        
  .الفصول وبعض محتوياتها

  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   ألف عامل من مصدر دخلهم٦٥ منشأة وحرم ٣٥٠٠ تسبب في إغالق الحصار: تقرير .٣٧

حذرت الغرفة التجارية لمحافظة غزة أمس من تداعيات استمرار إغـالق معـابر             : سمير حمتو  - غزة
 مؤسسة صناعية وتجارية وحرفية ما      ٣٥٠٠ مؤكدة أنه تسبب حتى االن في إغالق أكثر من           ،قطاع غزة 

ف مواطن لعملهم، موضحة أن الخسائر اليومية لالقتصاد الفلسطيني بسبب           أل ٦٥أدى إلى فقدان أكثر من      
 ٢٠٠٦ع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في عـام           اارتفكما لفت إلى    .  تقدر بحوالي مليون دوالر    ذلك
  .في فترات اإلغالق% ٥٥ معدالت البطالة إلى ت فيما تزايد،%٧٣إلى 

  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  انتهازية وال وطنية ومعادية للديمقراطية" إلخوانا "جماعة: البخيت .٣٨
شن رئيس وزراء األردن معروف البخيت هجوما الذعا على جماعة اإلخـوان المـسلمين، ووصـفها                

انسحابهم من االنتخابات البلدية كان مبيتا ولم يفاجئ        : "باالنتهازية والالوطنية ومعاداة الديمقراطية، وقال    
لم تكن  "مساء أمس إن انسحابهم يوم االقتراع       ) بترا(ع وكالة األنباء األردنية     وقال في مقابلة م   ". الحكومة

بل سبقتها إشارات وتصريحات استباقية، سعت لتمهيد األجواء التخـاذ مثـل هـذا              .. خطوة مفاجئة أبدا  
مية القرار، وأبقت القرار ليوم االقتراع، وتقييم الوضع االنتخابي، بشكل نهائي، وبناء على حسابات تنظي             

   ".صغيرة، صغيرة جدا
يستطيع المتابع لسلوك حزب جبهة العمل التابع لجمعية اإلخـوان المـسلمين، فـي األشـهر                : "وأضاف

الماضية، وفيما يخص االنتخابات البلدية تحديدا؛ أن يلمس، وبوضوح، كيف كان يخطط هؤالء لتفجيـر               
ة انتهازية، ال وطنية، ومعادية لروح ومنطق       العملية االنتخابية من الداخل، بصورة تنبئ عن ذهنّية تآمريّ        

  ".التقاليد الديمقراطية
اإلخوان يعلمون  أن شـعبيتهم فـي الـدوائر االنتخابيـة     : "وغمز من عالقتهم بحركة حماس عندما قال    

المتعددة، تعرضت النحسار واضح، وأنها مواقف قيادات طارئة، وحماسها لسلوك تنظيمات مماثلة فـي              
عندما يرهن قيادي حزبي خطابـه الـسياسي واإلعالمـي          "وأضاف  ". عكس عليها سلبا  أنحاء مجاورة، ان  

بسلوك تنظيم آخر، خارج بلده، فإنه ال شك سيكون شريكا، من وجهة نظر المراقبين، بنتائج أخطاء ذلك                 
  ".وهو ما حدث فعال مع القيادات الطارئة في حزب العمل.. التنظيم وخطاياه

  ٥/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  للمسؤولين عن التجاوزات" محكمة شعبية"اإلسالميون يطالبون بإقالة الحكومة وبـ  .٣٩

عرض االجتماع الطارئ للهيئات القيادية لحزب جبهـة العمـل االسـالمي فـي              :  نبيل غيشان  -عمان  
، وطالب بإقامة محكمة شعبية للمسؤولين عما جرى من تجاوزات          "االنتخابات المزورة " مجريات   ،األردن

االنتخابات البلدية، ودرس امكان رفع دعوى ضد ما وصفه بالتزوير أمام المحاكم الدوليـة ولجـان                في  
بإعادة النظر في   "وتعالت أصوات في االجتماع مطالبة       .حقوق االنسان والمطالبة بإلغاء نتائج االنتحابات     

لمقبل في ظل عدم تـوافر      ا) نوفمبر(مشاركة الحركة باالنتخابات النيابية التي ستجري في تشرين الثاني          
فيما طالب بعض الحـضور رؤسـاء       " ضمانات نزاهة بإشراف قضائي ومراقبة مؤسسات حقوقية مدنية       

المجالس البلدية الفائزة وعشائرهم باالستقالة، وطالب آخرون بعدم التعامل مع البلديات التي وقـع فيهـا                
  .التزوير
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االميركيـة  (ن الحكومة لدعوتها الـسفارات األجنبيـة        وفي اإلطار نفسه، انتقدت نقابة المحامين األردنيي      
لمراقبة العملية االنتخابية في الوقت الذي تم استبعاد المؤسـسات          ) واليابانية والكندية واالفريقية الجنوبية   

وأصدر بعض العشائر والشخصيات المستقلة بيانات شـرح        . الوطنية القانونية والحقوقية عن هذه المهمة     
، وطالب بإعادة االنتخابات في المناطق التي طاولها الخلل، فيما اسـتمرت الحكومـة              فيها بعض الوقائع  

  .بتأكيد نزاهة االنتخابات وعدم تدخلها في عملية االقتراع
  ٥/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  اللبنانيين استعجل تعويض متضرري البارد السنيورة .٤٠

محيطة بمخيم نهر البارد، واعطى تتبع الرئيس السنيورة اوضاع اللبنانيين المتضررين في المناطق ال
وانجزت الهيئة العليا  . متضررا٣٨٥توجيهاته للتعجيل في دفع تعويضات تشمل في مرحلتها االولى 

 الفلسطيني تحرير شيكات للمتضررين في بلدات المنية وبحنين –لالغاثة ولجنة الحوار اللبناني 
كل متضرر، دفعت من الهبة السعودية التي شملت والمحمرة، وتبلغ قيمة المساعدة مليوني ليرة لبنانية ل

في طرابلس ابتداء من " معرض رشيد كرامي الدولي"وستسلم في مقر الهيئة في . النازحين من المخيم
  .التاسعة صباح غد

 ٥/٨/٢٠٠٧النهار 
  
  ال نستطيع تحديد تاريخ لحسم معارك نهر البارد: عسكري لبناني .٤١

مصدر عسكري متابع لمجريات الواقع على االرض لمواجهـات  : مرسال الترس): شمال لبنان (طرابلس  
": الشرق االوسط " رفض تحديد موعد قريب او بعيد النتهاء المعركة، مكتفيا بالقول لـ             ،مخيم نهر البارد  

الموقف حساس ودقيق وليس من المفيد بشيء اعطاء مواعيد، مادام كل سنتيمتر في البقعة المتبقية مـن                 "
لدى الجـيش قواعـد     : "وأضاف".  المسلحين يمكن ان يكون مفخخا بأكثر من شرك        المخيم تحت سيطرة  

وأكد متحدث باسم الجيش لوكالـة فـرانس    .قتالية وإنسانية ال يمكن ان يحيد عنها مهما بلغت التضحيات         
الجيش واصل تقدمه داخل المخيم واستولى على ثالثة مبـان ونفـق            "برس استمرار المعارك، وقال ان      

وأوضح الجيش أن مجموعة فتح االسالم ما عادت تسيطر سوى على قطـاع              ".لو فتح االسالم  حفره مقات 
  .  ألف متر مربع في المخيم الذي تحول الى ركام١٥مساحته 

  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  "في مكان آخر"نجاد يؤيد الدولة الفلسطينية وينصح االسرائيليين بالعيش  .٤٢

القامـة دولـة فلـسطينية، داعيـا        " دعمه غير المـشروط   "نجاد  أعلن الرئيس االيراني محمود احمدي      
وقال احمدي نجاد ان     ".في مكان آخر  "االسرائيليين في حديث الى صحف جزائرية نشر أمس الى العيش           

اما بالنسبة الى اإلسرائيليين فيمكنهم البحث      . غير مشروط " لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة     "دعمنا  "
، ٢٠٠٥ومنذ تسلمه السلطة عام     .الراضي الفلسطينية، من دون توضيحات اضافية     غير ا " عن مكان آخر  

  ".شطبها من الخارطة"هاجم الرئيس اإليراني اسرائيل مرارا وصوال الى الدعوة الى 
  ٥/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  الشرطة المصرية تعزز إجراءاتها األمنية عند بوابة صالح الدين الحدودية .٤٣

 عززت الشرطة المصرية من وجودها بمنطقة بوابة صـالح الـدين وبعـض    :العريش ـ يسري محمد 
النقاط الحدودية، التي تم تفجير ثغرات بها بالجدار الفاصل بين مصر وغزة بعد قيام حماس بفتح بوابـة                  

وقامت الشرطة المصرية بنشر أعداد جديـدة مـن         . صالح الدين وتراجعها عن حماية مناطق الثغرات      
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 صالح الدين الحدودية، ومناطق حرز اهللا والبراهمة لمنع وصول أي فلـسطيني إلـى               أفرادها عند بوابة  
وتمنع الشرطة المصرية أي شخص من االقتراب       . خط الحدود، التي أصبحت مفتوحة من الجانب اآلخر       

  .من خط الحدود، بمن في ذلك المصريون
  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  ن السودانيينمصر تنتقد مزايدات إسرائيل بشأن المتسللي .٤٤

انتقدت مصر أمس تدخل إسرائيل على خط أزمة تسلل الالجئين السودانيين عبر            :  أشرف الفقي  - القاهرة
وقال مصدر مـصري مـسؤول      . أراضيها إلى فلسطين المحتلة بواسطة عصابات منظمة من بدو سيناء         

خرا بتعـاطفهم مـع     القاهرة ترصد ادعاءات عدد من الساسة اإلسـرائيليين مـؤ         "بوزارة الخارجية إن    
األشخاص الذين يتسللون بشكل غير شرعي عبر الحدود المصرية الشرقية إلى داخل إسرائيل ومحاولـة               
هؤالء السياسيين الظهور بمظهر المتباكي على حقوق اإلنسان في الوقت الذي يعلم فيـه الجميـع فـي                  

واستغرب  ".ت ضد حقوق اإلنسان   المنطقة وخارجها مدى فداحة ما يرتكبه الجانب اإلسرائيلي من انتهاكا         
المصدر قيام البعض في إسرائيل بالدفاع عن محاوالت التسلل التي تسيرها عصابات منظمة وبالذات من               
جانب مواطنين سودانيين يدفع بهم دفعا لمخالفة القانون المصري ولخرق أحكام القانون الدولي اإلنساني              

  .م القانون في دولة اللجوءالذي ال يعفي الالجئ السياسي من احترام أحكا
  ٥/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  مساعدات غذائية وطبية من إندونيسيا .٤٥

أعلن وزير الخارجية االندونيسي حسن ويرايودا أن بالده سترسل مساعدة إنسانية تتكون من مواد غذائية               
 األحمـر فـي     وإمدادات طبية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل هيئات الهـالل             

وذكر أن ذلك تقرر في اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس االندونيسى سوسـيلو بامبـانج                .الجانبين
  .وقال أن الوزير المسؤول عن تنسيق الشؤون االجتماعية طلب منه تحديد المواد التي تشملها المساعدة

  ٥/٨/٢٠٠٧البيان 
  

  اقية سالممسؤول أمريكي يشكك في قدرة بالده على إبرام اتف
حذر مارتن انديك سفير الواليات المتحدة األمريكية السابق لدى إسـرائيل           :  عبد الجبار ابو غربية    ،عمان

إدارة الرئيس جورج بوش من الوقوع في خطأ االعتقاد بأن بإمكانها التوصل إلى اتفاق سالم دائم بـين                  
ونقلـت صـحيفة جيـروزاليم بوسـت          . ارةالجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في الفترة المتبقية لهذه اإلد       

اإلسرائيلية عن انديك قوله أنه يأمل في أال يكون المعروض حاليا هو فقط خطة اإلدارة األمريكية ألنه لو                  
 مضيفا أنه من الخطـأ تحديـد مواعيـد نهائيـة      ,  فإن األمور ستصل إلي نهاية سيئة كان هذا هو الحال، 

   . مصطنعة
  ٥/٨/٢٠٠٧عكاظ 

  
 شأن بعض القضايا االساسيةبعباس وأولمرت للتوصل الى تفاهم لى ع يركيةامضغوط  .٤٦

افاد مسؤولون اميركيون ان الواليات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوصل الى تفاهم في شأن بعض القضايا االساسية في غضون اربعة 

 .د االجتماع الدولي الذي دعا اليه جورج بوش في شأن اقامة دولة فلسطينيةاشهر قبل انعقا
  ٥/٨/٢٠٠٧النهار 

  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                    ٨٠٤:                                 العدد٥/٨/٢٠٠٧األحد : التاريخ

  مقاطعة حماس خطأ جسيم: وزير الخارجية الروسي .٤٧
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي الباروف، عن أن بالده على اتصال مستمر بحركة حماس من                

إن من األهميـة بمكـان إجـراء        "اف الباروف،   وأض .أجل البحث عن سبل لتسوية في الشرق األوسط       
  ".اتصاالت كهذه مع حماس والبلدان التي ال تفعل ذلك إنما ترتكب خطأ جسيما

  ٤/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  بريطانيا تطالب بمقاضاة جنود االحتالل الذين قتلوا المصور التلفزيوني البريطاني .٤٨

 ميلر الذي قضى برصاص جيش االحتالل       أبلغت السلطات البريطانية عائلة المصور التلفزيوني، جيمس      
حزيـران الماضـي   /  يونيـو ٢٦ في رسالة خطية تسلمتها مؤخرا أنها أرسلت في ، في رفح٢٠٠٣عام  

خطابا إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، ميني مزوز، قالت فيها إنها إذا لم تتلقى ردا خـالل                 
بإجراءات قانونية ضد المتهمين، على أرض بريطانيا،       سوى الشروع   "ستة أسابيع لن يكون أمامها خيار       

وبما أن القانون البريطـاني ال يـسمح بمقاضـاة           ".بتهمة القتل المتعمد، الذي يعتبر خرقا لوثيقة جنيف       
وقد اتهم االحتالل حينذاك    .الغائبين فمن الطبيعي أن تطالب بريطانيا إسرائيل بتسليمها المتهمين بقتل ميلر          

مسؤولية عن مقتل ميلر، إال أن الفحوصات الطبية التي أجريت بطلب مـن عائلـة ميلـر      الفلسطينيين بال 
  .أظهرت أنه قتل برصاص جيش االحتالل

  ٥/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  حملة رايس وغيتس إلى فشل .٤٩

  منير شفيق
ضجة كبيرة تصدر عن التصريحات والخطوات األمريكية األخيرة، وقد بدأ هديرها مع اعالن الـرئيس               

ورج دبليو بوش مبادرة لعقد مؤتمر دولي يتناول الصراع بين الفلسطينيين واالسرائيليين، ثم             االمريكي ج 
بتقديم صفقات اسلحة لـدول الخلـيج ومـصر         " لم يحظ بموافقة الكونجرس بعد    "اعلن عن قرار امريكي     

المـشتركة  تأكيدا على اهتمام امريكا بامنها ازاء التهديدات االيرانية، ثـم جـاءت الزيـارة               "واسرائيل،  
الصاخبة لوزير الدفاع االمريكي روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس لكـل مـن مـصر                

  . والسعودية، ثم انتقال رايس غير المبرمج الى دولة الكيان الصهيوني
العربي ضد ايران وسوريا وحزب اهللا وحماس مع        " االعتدال"انصبت التصريحات االمريكية باتجاه دعم      

، مما  "القلق العربي من تلك التطلعات والتهديدات     "و" تهديدات ايران "و" تطلعات ايران " على   تركيز خاص 
دفع امريكا لنجدة العرب من هذه التطلعات والتهديدات باالعالن عن تسليحهم بما يساوي عشرين مليـار                

لى المقرر سنويا، أو دوالر الى جانب زيادة تسليح الدولة العبرية، بما يعادل ستمائة مليون دوالر اضافة ا             
بما يصل إلى ستين مليار دوالر ستحول الى اعفاءات ومنح، اما العشرون مليار دوالر لـدول الخلـيج                  
فتدفع مسبقا، وعدا ونقدا، ومع احتساب الفوائد، هذا وبال حاجة الى الحديث عن نوعية ما سـيقدم مـن                   

  . ح للعربسالح وتكنولوجيا للجيش االسرائيلي تحت حجة تقديم صفقات سال
والسؤال ماذا وراء هذه الضجة، وما هي االستراتيجية االمريكية الجديدة التي حملها غيتس ورايس للدول               

  العربية؟ 
، فهـي دون    "االسـتراتيجية الجديـدة   "بداية تأتي التحركات االمريكية االخيرة مهتزة بال نسق تحت اسم           

 من ارتجالية واستعجال، وضجيج يبدو مفتعال،       عليها لما تتكشف عنه   " استراتيجية"مستوى اطالق مسمي    
  . اكثر منه عمال مدروسا بإناة، سيتسم بالمواظبة عليه، فتلحق به خطوات متماسكة خطوة بعد اخرى

بالنسبة الى المؤتمر الدولي فقد تبين انه مجرد فكرة تناقش اآلن بين المعنيين أو المقصودين بها، فمكانـه        
 التداول، وهذا يحتمل الفشل أو التلفيق اكثر مما يحتمل النجـاح الـذي              وموعده واجندته واعضاؤه تحت   
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، فهذا التخبط هو الذي دفع كونداليزا رايس لتنتقل         "عناصر ايجابية "راهن عليه من اعتبروا المبادرة ذات       
الى فلسطين لمقابلة القيادات االسرائيلية حتى تستطيع ان تجيب عن االسئلة التي طرحت حول المـؤتمر                

هدافه واجندته وامكانات نجاحه، وهناك تبين ان اقتراح المؤتمر لم يدرس تفصيال مع الذين يـضعون                وا
إلى اغتنـام   "سقف التحرك لبوش وادارته، فعلى سبيل المثال دعت كونداليزا رايس العرب واالسرائيليين             

ي ليفني وزيـرة    من دون ان توضح اين تلك الفرص، وقد حددت لها تسيب          " الفرص لتحريك عملية السالم   
قائلة ان اسرائيل ال تريد تفويت فرص تشجيع الحوار مع عباس           " الفرص"الخارجية االسرائيلية سقفا في     

، فضال عن االهانـة     "تمخض الجبل فولد فأرا   "والحكومة الفلسطينية، وهذا ما ينطبق عليه المثل العربي         
  . التي تلقتها رايس من هذا التفسير للفرص

االسلحة فهي اقرب الى االرتجال ايضا مع عدم اغفال ما وراءها من نهب الموال              اما موضوع صفقات    
خليجية، ومن رفع مستوى التسلح االسرائيلي، مما يزيد من الهوة في موازين القـوى العـسكرية فـي                  
المنطقة باالضافة إلى الحاجة إلى رفع معنويات الجيش االسرائيلي، وهو يحاول عبثـا ان يـشفى مـن                  

  . ام المقاومة التي قادها حزب اهللا في لبنانهزيمته ام
هما التحضير للحرب على ايران في محاولة لحـشد موقـف           : تبقى نقطتان اساسيتان وراء هذه الضجة     

عربي ضدها يخدم اذا تحقق دبلوماسيا وعسكريا، والثانية الدفع باتجاه تعميق االنقسامات الداخليـة الـى                
 اهللا   العربي ضـد سـوريا وحـزب       -عراق وكذلك االنقسام العربي   ابعد حد ممكن في فلسطين ولبنان وال      

  .وحماس والمقاومة العراقية
هدف الحشد العربي ضد ايران يتعارض في كثير من نقاطه مع ما هو معلن من سياسات عربية تطالب                  

وماسي بعدم اللجوء إلى القوة في معالجة موضوع البرنامج النووي االيراني والبقاء في حدود العمل الدبل              
والتقيد باتفاقيات وبروتوكوالت الوكالة الدولية للطاقة النووية، ثم اين المصلحة العربية في عداوة ايـران               
واستعدائها، وفي الوقوف الى جانب الدولة العبرية وامريكا ضدها، وهي التي تؤكد على سلمية برنامجها               

لية للطاقة النووية محمد البرادعـي، ثـم        النووي وال دليل يسجل عليها حتى باعتراف رئيس الوكالة الدو         
ماذا يحدث ان اوقدت نيران العداوة العربية ضد ايران، وتم التوصل الى اتفاق دولـي حـول البرنـامج        
النووي االيراني، بل ماذا يحدث اذا وقع العدوان وكان مصيره مصير العدوان على لبنـان وهـذا هـو                   

  . المرجح بالتأكيد اذا ما وقعت الواقعة
 الحشد ضد سوريا وحزب اهللا وحماس والمقاومة العراقية والدفع باتجاه الحروب االهلية في فلـسطين           اما

ولبنان والعراق والتأزيم االقصى مع سوريا واالستعداء عليها فمتعارض ايضا مع المصلحة العربية وفي              
اتفاق مكة وتشكيل   "مقدمتها المصرية والسعودية والخليجية والتي سعت مؤخرا لرأب الصدع في فلسطين            

 -، والى اتفاق وتفاهم لبناني    "حكومة الوحدة الوطنية ثم الدعوة الى الحوار بعد االنقسام بين قطاع وضفة           
لبناني، وكذلك عراقي وعراقي ووأد الفتنة بين شيعة وسنة وأين االشارة الى االحتالل غيـر الـشرعي                 

تعادة التضامن العربي كما عبرت عـن ذلـك         للعراق، واخيراً وليس آخرا اين المصالحة مع سوريا واس        
  . القمة العربية في الرياض، واية مصلحة عربية في التخلي عن السودان والصومال

االعتـدال  "هذا يعني ان حملة غيتس ورايس االخيرة لن تصيب النجاح الذي يأمالنه منها فهما يـدعوان                 
لهذا فان مصير السياسة االمريكية الجديدة الـى        الى االنتحار، أو ما يقرب ان سلم لهما القيادة و         " العربي

تعثر ان لم يكن الى فشل اما اذا اصابت بعض نجاح هنا وهناك فالمصير هو الفشل فشعوبنا العربية لـن                  
  .  تسمح ان تحقق امريكا واسرائيل عبر االنقسامات الداخلية ما لم تحققاه بالعدوان العسكري

  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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  العودة إلى نقطة البدء: الفلسطينية السياسة  .٥٠
  بالل الحسن

بعد االجتماع األخير في جامعة الدول العربية وضع العرب أنفسهم على طريق حضور المؤتمر الـدولي                
قـال العـرب إن دعـوة       . الذي دعا إليه الرئيس األميركي جورج بوش، للبحث في القضية الفلسطينية          

نصف . وهذا صحيح، ولكنه يشكل نصف الجملة فقط      .. اليجابيةالرئيس بوش تضمنت العديد من األمور ا      
الجملة اآلخر الذي لم يكمله العرب أن الدعوة تتضمن أيضا عددا من األمور السلبية، فهي تكـاد تتبنـى                   
وجهة النظر اإلسرائيلية في كل قضايا الوضع النهائي، وتنطوي على مفهوم للدعوة وشـروطها يحـاول      

وبمـا أن   .  ومتطرفين، ويحاول قسمة الفلسطينيين إلى فريقي السلطة وحمـاس         قسمة العرب إلى معتدلين   
الموقف الفلسطيني في هذا الموضوع كله حاسم جدا، فسنحاول الوقوف عنده، وذلك ألننا أصبحنا أمـام                
موقف سياسي فلسطيني جديد، يختلف عن كل المواقف السياسية الفلسطينية التي عرفناهـا منـذ اتفـاق                 

  .آلن، وهو موقف تعبر عنه حكومة سالم فياض تعبيرا كامال وصريحااوسلو حتى ا
  .وقبل الدخول في صلب الموضوع، نتوقف أمام واقعتين الفتتين للنظر

الواقعة األولى تمت في مجلس األمن، حين تقدمت قطر مع اندونيسيا بمشروع بيان رئاسي يطلب إعالن                
وكانت المفاجأة حين بادر المندوب الفلسطيني      . يلي لها غزة منطقة منكوبة إنسانيا بسبب الحصار اإلسرائ      

رياض منصور إلى الوقوف ضد مشروع البيان مطالبا بسحبه من التداول، واعتبره تدخال في الـشؤون                
  .الفلسطينية الداخلية

دعوا (الواقعة الثانية تمت داخل جامعة الدول العربية، التي شهدت نقاشا متعدد الجوانب، برزت فيه فكرة                
، وتصدى عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية لهذا المطلـب،         )شؤون الفلسطينيين للفلسطينيين أنفسهم   

وقال إن القضية الفلسطينية كانت دائما قضية العرب كلهم، ولم يقل أحد في السابق إنها يجب أن تتـرك                   
وأوساط فلـسطينية   وجاء االعتراض على هذا الموقف من خالل بيان منسوب إلى مصادر            . للفلسطينيين

يشجع االنقالبيين على مواصلة جرائمهم ضد القضية       "مطلعة، يشن هجوما قاسيا على عمرو موسى ألنه         
، وذلك ألن عمرو موسى واصل تطبيق قرار الجامعة بإنـشاء           "والشرعية الفلسطينية ونظامنا الدستوري   

  .األعضاء في االجتماعلجنة لتقصي الحقائق بعد أحداث غزة، وكان تقرير اللجنة سيعرض على 
ولكن هناك اجتهادا آخر في تفسير هاتين . هل تشكل هاتان الواقعتان مجرد خالف عربي ـ عربي؟ ربما 

الواقعتين، يرى أننا أصبحنا أمام سياسة فلسطينية جديدة تجاه قضية التسوية، تعبر عنها حكومـة سـالم                 
  .فياض

لقد أبـرز هـذا     .  في احتفال كبير في البيت األبيض       الذي شهد توقيع اتفاق اوسلو     ١٩٩٣نعود إلى العام    
االتفاق، والذي هو اتفاق مبادئ ليس إال، جملة من المخاوف الفلسطينية والعربية، وذلك ألن إسـرائيل،                

وذلك ألن االتفـاق كـان ذروة فـي         . بحكم االحتالل، ستكون هي الطرف المقرر في كيفية تنفيذ االتفاق         
وهنا برز منهجـان فـي التعامـل مـع          . وعات الحل النهائي المؤجلة   الغموض في كل ما يتعلق بموض     

منهج الرئيس الراحل ياسر عرفات، والمنهج اآلخر الذي نشهد تبلوره اآلن أمام            : مفاوضات اتفاق اوسلو  
  .أعيننا

منهج الرئيس عرفات، كان يقوم على أساس التزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل ما يترتب عليه، من أجل                 
وأبدى في  . ١٩٦٧طرف اإلسرائيلي نحو التسليم بنشوء دولة مستقلة ذات سيادة ضمن حدود العام             دفع ال 

مرونة زائدة عن الحد في قبـول كـل مـا    ) خمس سنوات امتدت إلى سبع (مفاوضات المرحلة االنتقالية    
 أمل أن   اشترطته إسرائيل في مواضيع إعادة االنتشار، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وعلى              

وقام عرفات في   . إسرائيل وإقناعها بقبول مطالب الحد األدنى الفلسطينية      " طمأنة"تؤدي هذه المرونة إلى     
  :سياق السعي إلى هذا الهدف بخطوات كبيرة أبرزها

  . ـ قراره بوقف االنتفاضة الفلسطينية، وأوامره إلى المسلحين بتسليم أسلحتهم١
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  .بل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية فقط ـ قراره باالعتراف بإسرائيل مقا٢
 ـ قراره بضرب حركة حماس واعتقال قادتها، بعد أن قامت بسلسلة عمليات انتحاريـة فـي العـام     ٣

١٩٩٦ .  
، ثم ١٩٩٦أوال في عام .  ـ إقدامه على تعديل وإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني حسب طلب إسرائيل ٤

  .ميركي بيل كلينتون بحضور الرئيس األ١٩٩٨عام 
لقد كانت هذه المواقف تنازالت هائلة، قدمها عرفات، أمال بالحصول على موافقة إسرائيلية بقيـام دولـة               

، ٢٠٠٠ولكن عرفات اكتشف، في مفاوضات كامب ديفيـد         . ١٩٦٧فلسطينية كاملة السيادة على أراضي      
كيـان فلـسطيني مقـسم إلـى أربعـة      أن تفكير إسرائيل بعيد عن كل هذا، وأن أقصى ما تفكر فيه هو     

كانتونات، يقوم على جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتم محاصرته بالقدس الكبرى ومستوطناتها              
من جهة الغرب، وبسيطرة إسرائيل على جزء كبير من أراضي منطقة األغوار المحاذية لنهـر األردن                

وهنا أدرك عرفـات أن     . الكيان الفلسطيني من جهة الشرق، إضافة إلى أربع قواعد عسكرية داخل ذلك           
كيـان يـدير    . المعروض عليه ليس دولة فلسطينية مستقلة، بل كيان فلسطيني داخل القبضة اإلسرائيلية           

الحياة اليومية، بينما تتولى إسرائيل الهيمنة االستراتيجية أمنيا واقتصاديا، وأدى ذلك إلى الفـشل المعلـن        
أت بسببه االنتفاضة الفلسطينية الثانية، التي كانت هذه المرة انتفاضـة           لمفاوضات كامب ديفيد، والذي نش    

ـ           كما أسهمت فيها أيـضا     ". كتائب األقصى "مسلحة، أسهمت فيها حركة فتح بفعالية من خالل ما سمي ب
حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، ووجهت من الجانب اإلسرائيلي بسياسة حكومـة شـارون االحتالليـة        

  .والتدميرية
وكان يفهم اتفاق اوسلو على نحو مختلف عن فهم         . نهج الفلسطيني اآلخر كان موجودا منذ اليوم األول       الم

كان يفهم أن اتفاق اوسلو لن يسفر إال عن كيان فلسطيني يكون داخـل القبـضة اإلسـرائيلية،                  . عرفات
لـى الفلـسطينيين أن     ويعمل في ظل هيمنتها االستراتيجية أمنيا واقتصاديا، وكان هذا الفريق يعتبر أن ع            

لقد أخذ اليهود فلسطين شبرا شبرا ويجب أن نعمل الستعادتها شـبرا  : يقبلوا ذلك، وكان يبرر موقفه قائال   
وكان هذا الفريق يقـول يجـب أن        . ويبدأ الشبر األول بقبول الكيان الفلسطيني بالشروط المذكورة       . شبرا

االنـسحاب الكامـل ـ    (هو صعب وغير ممكن نطالب بما هو مقبول وممكن، وأن نتجنب المطالبة بما 
وكان هذا الفريق يقول إن ). عودة القدس الشرقية ـ عودة الالجئين ـ االنفصال االقتصادي عن إسرائيل  

على الفلسطينيين أن يأخذوا أمورهم بأنفسهم، وأن يتفاوضوا مع اإلسرائيليين بأنفـسهم، وأن ال يعولـوا                
مل كل طرف لصالحه وبناء على حساباته الخاصة، وهو ما تمـت            كثيرا على المواقف العربية، حيث يع     

  .الفلسطينية) االنفراد(تسميته بسياسة 
. وكانت لهذا الفريق تجلياته، وبرامجه، بل وحتى اتفاقياته المدونة والمعلنة، والتي تعبر عن وجهة نظره              

ثالثـا اتفـاق جنيـف    . ـ يعالونثانيا اتفاق نسيبه  . أوال اتفاق بيلين ـ ابو مازن : أبرزها ثالثة تجليات
في كامب  . وكان لهذه االتفاقات حضورها الدائم في المفاوضات العلنية أو السرية         . وعرابه ياسر عبد ربه   

ديفيد عرض كلينتون على الرئيس عرفات خطة للحل رفضها عرفات، وقال له كلينتون إن هذه الخطـة                 
ب االقتراح من التداول، وبادر ابو مـازن إلـى   مأخوذة بالكامل من مشروع بيلين ـ ابو مازن، وتم سح 

يجري التداول سرا بين واشنطن وبعض األطراف العربية من         .. وحاليا. التضامن مع عرفات في موقفه    
أساسا جديدا للتسوية، وهو اتفاق يتنازل عن القدس، وعن حق العودة،           ) اتفاق جنيف (أجل إقناعها باعتماد    

  .بشأن فلسطينوعن كامل قرارات األمم المتحدة 
لقد رسم سالم فياض عبر     . وما يجري حاليا، عبر حكومة سالم فياض، هو التوجه نحو تبني هذا المنهج            

حكومتيه أنه يجب القضاء على السالح الفلسطيني، تحت شعار أن السالح يجب أن يكون بيـد الـسلطة                  
لسالح الفلسطيني المقاوم   ووصف عمل ا  ". السالح الفلسطيني هو سالح للشرطة والمخابرات     "فقط، وكأن   

وبادر سالم فياض إلى    . وعلى الجميع أن يدركوا ذلك    ) انتهت الحفلة (لالحتالل بأوصاف نابية، حين قال      
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حد اإلعالن عن استعداد الحكومة لشراء السالح من المقاتلين، وكأنه، وهو االقتصادي، يتفاوض حـول               
 العودة، ألن ال شـيء سـيتم إال بموافقتهـا،           وطمأن سالم فياض إسرائيل بأن ال تقلق من حق        . مناقصة

وتخلى عن المبدأ األساسي القائل بأن حق العودة حق طبيعي وشرعي وغير قابل للتفاوض حتى حـسب                 
وأصدر تعليماته إلى مندوب فلسطين في األمم المتحدة ليرفض مـشروع بيـان يطالـب        . القانون الدولي 

وقال فـي   . يني في قطاع غزة نكاية بحركة حماس      برفض الحصار المعيشي عن جزء من الشعب الفلسط       
مقابلة تلفزيونية مع الفضائية المصرية، وردا على سؤال حول الحوار بين السلطة وحماس، إنه ال يقبـل                 

عودة األمور إلى ما كانـت عليـه   "كأساس للحوار الشرط المعلن على لسان الرئيس عباس والداعي إلى   
تؤسس لوضع جديد، خالصته القضاء على القوى المقاتلة في غـزة،           ، فهو يريد مفاوضات     "قبل االنقالب 

على غرار ما يفعل في الضفة الغربية، ونتيجة هذا كله صياغة تسوية سياسية تقبلها إسرائيل، أي تسوية                 
كيان فلسطيني ينشأ بالتدريج، وفي إطـار       . سياسية إلنشاء كيان فلسطيني يكون داخل القبضة اإلسرائيلية       

  ".األفق السياسي"رائيل البحث في ما تسميه إس
هل يمثل هذا الفهم تجنيا على حكومة سالم فياض؟ لنقرأ ما قالته كونداليزا رايس في إسـرائيل، ولنقـرأ         
تصريحات ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية بإمعان، ولنقرأ الترحيب الفلسطيني بما تم، ولنترك الحكـم              

  .على ذلك لما سيحدث في األيام المقبلة
  ٥/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

 
  إيقاع الحسم في البارد عسكري وليس سياسياً رئاسياً .٥١

  هيام القصيفي
بعيدا من اتصاالت التهنئة بعيد الجيش، وبعيدا من االستحقاق الرئاسي والحديث عن عودة العسكر الى 

 وبعيدا عن الحكم، وطرح اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان بين المرشحين لرئاسة الجمهورية،
السجاالت المتنية، ال تزال اصوات المدافع والصواريخ تسمع بقوة في نهر البارد ويتساقط مزيد من 

 شهيدا من اول يوم للمعركة، التي ستترك اثرها واضحا في مجرى ١٢٤الشهداء للجيش الذي بلغ عددهم 
 .الحياة السياسية اللبنانية

قيقة في تلك البقعة الشمالية، حيث تستمر االشتباكات بين واستمرار المعارك يطرح اسئلة عما يدور ح
مع تقدم جدي وفعلي للجيش في قلب المخيم القديم بعد سيطرة شبه كاملة على " فتح االسالم"الجيش و

 .معظم اجزائه
في آخر محصلة لتقدم الوحدات العسكرية ونوعية المعركة التي تخوضها في المخيم، تؤكد المعلومات 

 متر طوال ٢٠٠ان المساحة المتبقية التي تدور فيها المعارك حاليا تقدر بنحو " النهار"عليها التي حصلت 
 عرضا الممتد ٢٥٠، وبنحو "االونروا"من وسط المخيم، الطريق الوسطى، وصوال الى مباني مدارس 

باني لكن خطورة هذه المنطقة انها مؤلفة من مجموعة من الم". السنسول"من منطقة التعاونية الى 
المتالصقة والمؤلفة من طبقتين او ثالث حدا اقصى، معززة بخنادق وسراديب تحت االرض وموصول 

من هنا فان الجيش يمتنع في كل مرة عن تحديد مواعيد انتهاء العمليات، ويطلب . بعضها بالبعض اآلخر
صعوبة التكهن بموعد من وسائل االعالم عدم الدخول في هذه الفرضيات الن الواقع الميداني يجعل من ال

 .نهائي النتهاء العملية، تبعا للتطورات العسكرية واالساليب العسكرية المتبعة
عملية "يدرك الجيش تماما ان ثمة من يتحدث في االوساط السياسية عن ان استمرار المعركة باتت 

لكن . يا وانتخابياوان الجيش يستنفد المعركة لحسابات تتعلق بالوضع الداخلي واستثماره سياس" سياسية
الواقع العسكري مختلف تماما، فالجيش غير قادر بعد اآلن على تحمل اي حرب استنزاف يمكن ان 

وانهاء العملية هو عمل عسكري بحت، والجيش مصمم على انهاء "تغرقه اكثر في معركة نهر البارد 
ري ال اكثر وال اقل، الن وما يؤخر عملية االنهاء هو التكتيك العسك. موضوع فتح االسالم باي ثمن
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اقتراب الجيش من البقعة المذكورة آنفا، وطبيعة المباني التي يحاصر فيها عناصر فتح االسالم، يفرضان 
والجيش متريث في توجيه الضربة . بطبيعة الحال مواجهة من باب الى باب ومن رجل الى رجل

ح المدنيين من عائالت مقاتلي فتح االخيرة، حفاظا على ارواح العسكريين، وحفاظا ايضا على اروا
 ".االسالم الذين ال يزالون موجودين في الداخل

 شخصا بين نساء واطفال، يكرر الجيش يوميا على مسامعهم عبر ٦٥ال يزال يوجد في هذه البقعة نحو 
مكبرات الصوت الدعوات المتتالية للخروج من المخيم تفاديا اليقاع اصابات بينهم في مرحلة تطهير 

فهو سينهي مهمته "لمخيم التي يصر الجيش على القيام بها، من دون ان يكشف بطبيعة الحال موعدها ا
 مقاتال، ٧٠ الى ٦٠واضافة الى المدنيين، هناك ما يقارب ". ولن يسمح بايقاعه في حرب االستنزاف
ثر استخداما ومدافع الهاون، لكن االسلوبين االك." جي.بي.آر"يستخدمون االسلحة الرشاشة وصواريخ 

من هنا يتقدم الجيش بروية في المخيم، . هما التفخيخ والتلغيم وعمليات القنص باسلحة متطورة وحديثة
 .الحكام الطوق بعد فك االلغام وتطهير الجيوب االمنية والعسكرية

 لم يعد من مكان للوساطات في ظل الوضع العسكري الراهن، والجيش الذي اكد منذ اللحظات االولى انه
وما يزيد من تصميمه هو ان ما . لن يوقف المعركة اال بتسليم قتلة عسكرييه، ال يزال عند الموقف نفسه

يجري من معارك تعتبر مفصلية في المسار اللبناني العام، رفعت الى حد كبير معنويات ضباطه 
لجرحى وعسكرييه على االرض، وال يدرك هذا الموقف اال من يدخل المخيم، ويطلع على اوضاع ا

فال تراجع عن انهاء حالة فتح االسالم، والجيش يؤكد انه قادر بقوته الذاتية وبما لديه من . واخبارهم
ومعلوم ان مقاتلي فتح االسالم . اسلحة وبما صار لديه من ذخائر، على القيام بهذه المهمة من دون تأخير

عن مالجئ ومخازن اسلحة، وبنيته يحاولون جر الجيش الى معركة طويلة، وال سيما ان المخيم عبارة 
الجغرافية تسمح للمقاتلين بالبقاء فترة طويلة من دون االستعانة بالخارج وسط تحصينات عمرها اعوام، 

ويذكر ان مؤسسات االغاثة كانت ادخلت اليه في فترة سابقة مواد . وفي ظل تموين يكفيهم لشهور
وم من تقدم على مساحة شاسعة من المخيم سمح اال ان ما انجزه الجيش حتى الي. تموينية وغذائية

 .بتقليص الخطر الى حد ملحوظ، وهو ما يسمح بتحقيق انجاز عسكري متقدم
فالمخيم . واهمية معركة نهر البارد انها تتخطى االطار العسكري الذي انطلقت منه في ايار الفائت

تصل برا وبحرا، ومعروف بانه معروف بانه كان نقطة تهريب واسعة، نظرا الى وجوده الجغرافي الم
والمالجئ والمستودعات التي وضع . سوق الشمال التموينية والتجارية والمليء بمختلف انواع البضائع

الجيش يده عليها، كشفت اوال وجود كل انواع االسلحة الفردية والرشاشات والمناظير الليلية وبنادق 
اجهزة كومبيوتر خاصة، وكشفت ايضا وجود القنص والذخائر والمتفجرات وااللغام، ومستندات و

اما االمر الثاني الذي كشفته، وال يقل اهمية . مستندات ذات خصوصية لها صلة بواقع التنظيم المسلح
عن كشف االسلحة، هو وجود مخازن مليئة مواد غذائية ومشروبات روحية وسجائر مهربة ومزورة 

 .وصوال الى اجهزة الكومبيوتر
ان معركة البارد، ستتعدى عند انتهائها ضبط الحالة االصولية وتقاطعاتها المحلية وهذا الوضع يعني 

فالمخيم الذي تحول في الفترات السابقة، نتيجة تداخل عوامل محلية واقليمية، فلسطينية . واالقليمية
الى ولبنانية، وساهمت االوضاع االمنية في عدم ضبط وضعه، لن يعود بعد انتهاء العمليات العسكرية 

فالى جانب ابقاء الجيش على نقاط تفتيش ومراقبة ثابتة فيه، سيحكم المخيم بضوابط جديدة، . سابق عهده
اي ان ال عودة بتاتا الى اجواء المخيم السابقة، لمنع استخدامه "منذ لحظة انتهاء العمليات العسكرية، 

 ".مجددا امنيا او معبر تهريب وساحة فلتان عسكرية وامنية
  ٥/٨/٢٠٠٧النهار 
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