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  "حماس" و"فتح" لعودة الحوار بين "لجنة المتابعة العربية العليا"لـجهود وساطة  .1

التقى وفد لجنة المتابعة، اليوم، رئيس السلطة الفلسطينية، ضمن جهود           :5/8/2007 48عربنشر موقع   
  فـي الكنيـست    نوابال، و شوقي خطيب : رأب الصدع في البيت الفلسطيني، وشارك في الزيارة كل من         

وطلـب   جمال زحالقة، وواصل طه وسعيد نفاع وإبراهيم صرصور وعباس زكـور ومحمـد بركـة              .د
وعبـر  . الصانع، ورئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح ونائبه الشيخ كمـال خطيـب وآخـرون              

ـ   .المتحدثون وكان أولهم شوقي خطيب كل عن تصوره لألزمة وسبل الخروج منها            شيخ رائـد   ودعا ال
صالح أبو مازن إلى المبادرة من أجل إجراء حوار وطني وقبول مبادرة جامعة الدول العربيـة بـشان                  

وتحدث محمد بركة الذي قال أنه يجب تهيئة الظروف من أجل الحوار،             .لجنة التحقيق حول أحداث غزة    
ـ واالعترا" االنقالب" إلى إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل          "حماس"داعيا   المرجعيـة الـسياسية    "ف ب

  .وأعرب عن رفضه لكافة نتائج الحل العسكري". للسلطة التي قامت على أساس اتفاقيات أوسلو
فيما قال طلب الصانع إن االنقسام الداخلي ال يخدم أحداً على الساحة الفلسطينية، بـل يخـدم االحـتالل                   

ها، وأشار، إلى عدم وجود مبادرة محددة       وحده، داعياً إلى ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية ومؤسسات       
وأكد الناطق بلسان لجنة المتابعة، عبد عنبتناوي أن اللجنة سـتبادر قريبـا إلـى زيـارة غـزة                    .النقاط

، لنقل األجواء اإليجابية التي سادت اللقاء، وللمضي في محاولة التوفيق بـين             "حماس"واالجتماع مع قادة    
لسنا منحازين ألي فصيل ولكننا لسنا محايدين، فنحن منحازون         : للقاءجمال زحالقة في ا   .وقال د . األشقاء

ونؤكد على ضرورة احتـرام الحـسم       . بالكامل إلى جانب مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني       
الديمقراطي، ويجب أن نرى أنه في خلفية ما حدث في قطاع غزة، أنه كانت محاولة منهجية ومـستمرة                  

ة فلسطينية للتعطيل على هذا الحسم الديمقراطي والوقوف ضده بعـد انـسحاب    من أطراف سياسية وأمني   
ليس لدينا توقعات كبيرة من مبادرتنا لدفع الحوار الفلسطيني فقد جربت دول لها تأثير              : وأضاف ".حماس

ولكن نحن جزء من الشعب الفلسطيني ومن واجبنا أن نقول كلمتنـا لتعـرف              . وثقل من قبلنا دون نتيجة    
ة الفلسطينية مواقف هذا الجزء من الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تعرض الشعب الفلسطيني إلى               القياد

  .محاوالت تجزئة وتفتيت قضيته
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قال الـشيخ رائـد صـالح       :  علي صوافطة  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/8/2007رويترز  وأضافت  
ساسية وهـي التأكيـد علـى الـشرعية         المبادرة ليست مفصلة ولكنها ترتكز على عدة نقاط ا        "لرويترز  

الفلسطينية والدعوة الدائمة الى ضرورة فتح الحوار الفلسطيني الفلسطيني في اقرب وقت ممكن من اجل               
مختـصره ان يكـون     ) عباس(هناك تحديد موقف من سيادة الرئيس       "وقال   ."تجاوز هذا المأزق الخطير   

  . المؤسفةهناك اعادة االمور الى ما كانت عليه قبل احداث غزة
سنجتمع مع وفد من قيادات حماس وفتح ونرى نقاط التقاطع من اجل دفعهـا              "وقال محمد بركة لرويترز     

  ."الى االمام االمر المهم والثابت انه ال يجوز االقرار بالحسم العسكري
وة الـى   لدى لجنة المتابعة العربية العليا مبادرة من جانبهم على اساس الدع          "وقال عزام االحمد لرويترز     

انهم استمعوا الى الرئيس الذي اكد لهم ان الحوار جـزء مـن العمـل               "واضاف   ."الحوار وانهاء االزمة  
السياسي في الساحة الفلسطينية وعندما تنتهي حالة االنقالب نحن جاهزون للبدء في حوار وطني شـامل                

ـ     "حماس"وطالب بان تقوم     ."اليجاد حلول لكل االزمة    صفته رئـيس الـسلطات    بتسليم كل شيء لعباس ب
  .الثالث للعودة للحوار

 في تصريح لرويترز عبر     هاومن جانبها رحبت حماس بهذه المبادرة وقال سامي ابو زهري الناطق باسم           
 نرحب باي جهد يسهم في الخروج من الوضع الفلسطيني الراهن وفـي هـذا               "حماس"نحن في   "الهاتف  

ليس لدينا اية شروط لعقـد الحـوار وال         "وقال   ."الخصوصالسياق نرحب بدور لجنة المتابعة العليا بهذا        
نقبل بالمقابل اي شروط من الطرف االخر ونعتبر اي طرف يرفض الحوار يتحمل المسؤولية تلقائيا عن                

  ."استمرار االزمة الفلسطينية
  

  " اإليدز"أطباء فرنسيون قالوا لي إن الرئيس الراحل مات بـ: طبيب عرفات .2
 فجر الدكتور أشرف الكردي الطبيب الخاص       ،ث سنوات على وفاة ياسر عرفات     بعد مرور ثال  : وكاالت

للرئيس الراحل قنبلة مدوية مفادها أن األطباء الفرنسيين بعثوا له برسالة إلكترونية بعد وفاة عرفات قالوا                
مرافقـة   تم استبعاده مـن      د أشار في هذا السياق إلى أنه قد       وق". فيروس اإليدز في دمه   "فيها إنهم وجدوا    

أنه طالـب بـإجراء     كما   ،الرئيس الراحل أثناء عالجه في فرنسا من قبل مسئولين في السلطة الفلسطينية           
الفحص لدم عرفات في إحدى الدول االشتراكية المعروف ببراعتها فـي تـشخيص الـسموم، خاصـة                 

  . إال أن طلبه لم يلق القبول،المستخدمة في االغراض االستخباراتية والعسكرية
 5/8/2007 األخبار العربية شبكة

  
 "وحماس" "فتح"مبادرة عربية للوساطة بين  .3

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان مبادرة عربية جديدة للتوسط بـين           :  الخليج، الوكاالت  - رام اهللا  غزة،
وقالـت  . حركتي فتح وحماس يجري اإلعداد لها بجدية في عدد من العواصم العربية بـاطالع روسـي               

، ان المبادرة الجديدة تنص على تسليم المقار األمنية ومعبر رفح كامال لإلشـراف              "سما"ة  المصادر لوكال 
المصري بصورة مبدئية كحل مؤقت لغياب حرس الرئاسة الفلسطيني، فيما يتزامن ذلك مع اإلعالن عن               

وأكدت المـصادر أن     .صيغة تعتذر فيها حركة حماس عما حصل في غزة دون المساس بثوابت الحركة            
مبادرة تدعو إلى إعادة صياغة األجهزة األمنية الفلسطينية، مشيرة الى أن هذا المبدأ على سلم أولويات                ال

حول " اإلسرائيلية"وأضافت المصادر ان الجانب العربي ينتظر نتائج اللقاءات الفلسطينية           .الرئيس عباس 
" اإلسرائيلي"نبض حقيقي للجانب    المؤتمر الدولي حيث يعتبر الرئيس الفلسطيني تلك اللقاءات بمثابة جس           
  .يقرر بعدها ماهية الخطوات التي ينوي اتخاذها على المستوى الداخلي



  

  

 
 

  

            6 ص                                    805:                                 العدد6/8/2007اإلثنين : التاريخ

صالح البردويل بأي مبادرة عربيـة تعمـل علـى رأب الـصدع             النائب عن حماس،    رحب  ،  من جانبه 
الجانـب  الفلسطيني وتعيد ترتيب األجهزة األمنية على أساس وطني بعيدا عن أي أجندات حزبية تخـدم                

  . لن تعتذر ألنها لم ترتكب خطأ"حماس"وأوضح ان ". اإلسرائيلي"
  6/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "خدعة سياسية" المفاوضات الحالية ويؤكد أن".. سرائيلا" هدنة مع ههنية يجّدد عرض .4

مـس  اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية في حـديث بثـه ا             : أحمد عبدالفتاح  -القدس  
التلفزيون الروسي ان هدنة طويلة مع اسرائيل امر ممكن، في حال انسحابها من االراضي المحتلة منـذ                 

لسنا ضد اتفاق على هدنة فورية شرط ان توقف اسرائيل اطـالق            "واضاف   . ومن القدس الشرقية   1967
ى دولـة مـستقلة     ، واذا حصلنا عل   (..)النار ايضا، ونرسي نظاما لوقف اطالق النار على المدى القريب         

واضـاف،   ."سيدة عاصمتها القدس الشرقية، فلن نكون ضد اتفاق على المدى الطويل لوقف اطالق النار             
بحسب الترجمة التي بثها التلفزيون الروسي، ان الحكومة التي يرأسها موافقة على انشاء دولة فلـسطينية        

اسرائيل في غضون سنة من اآلن،      ، لكنه ال يؤمن باحتمال حصول اتفاق مع         1967مستقلة على اراضي    
تشكيل كتلة في المنطقة    "، تهدف الى    "خدعة سياسية "واصفا المفاوضات الجارية حول عملية السالم بأنها        
 ."مناهضة لحماس، بقيادة اسرائيل والواليات المتحدة

  6/8/2007القبس الكويتية 
  

   ألسر شاليط باهظاًالفلسطينيون دفعوا ثمناً: عباس .5
قال الرئيس الفلسطيني، األحد، بان الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظـا           : وكالة قدس نت لألنباء    -رام اهللا   

جاء ذلك خالل لقـاء الـرئيس        "..بأنه ليس هناك حاجة لمواصلة إبقائه في األسر       " ألسر شاليط، مضيفا  
  ..بأعضاء من لجنة المتابعة العربية في داخل األراضي المحتلة عباس

  6/8/2007عين على فلسطين 
  

  مرضي عنها اميركياً وإسرائيلياًوعمرو يؤكد أن حكومة فياض ... عباس يلتقي مبارك .6
 يصل الرئيس محمود عباس الى االسكندرية غداً حيث يلتقي الرئيس مبـارك             : جيهان الحسيني  -القاهرة  

المـين  بعد غد ويجتمع فور وصوله في مقر اقامته برئيس جهاز االستخبارات المصرية عمر سليمان وا              
واعتبر نبيل عمرو أن زيارة عباس تشاورية، وقال إن الرئيس           .العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى     

سيطلع مبارك على نتائج محادثاته مع اولمرت، باالضافة الى البحث في المؤتمر الدولي للـسالم الـذي                 
تمر ومكان عقده، وعن مرجعية     وانتقد عمرو توقيت المؤ    .دعت إليه الواليات المتحدة في الخريف المقبل      

هناك مرجعيات متكاملة مثل المبادرة العربية للسالم واتفاقات اوسلو وتفاهمات شـرم            : "هذا المؤتمر قال  
ولفت الى أن الجانب الفلسطيني يبدي أقصى ما لديه من مرونة تجاه االميركيين واالوروبيين في               ". الشيخ

 أن مطالبة البعض بطرح المقاومة في برنـامج حكومـة           واعتبر. سبيل تحقيق ضغط على االسرائيليين    
إن حكومة فياض مرضي عنها اميركياً وإسرائيلياً ألنها ملتزمة شـروط           : "فياض نوع من المزايدة، وقال    

هذه الحكومة ليست مؤهلة لقيادة مقاومة مسلحة، لكنها جاهزة ألن تقود الصمود الفلـسطيني              ... الرباعية
مؤسسات الوطنية واالهلية وتوفير اقتصاد راسخ يرفع المعاناة عـن الـشعب            وتعززه من خالل تقوية ال    

  ".الفلسطيني ألن الشعب الفقير ال يمكنه أن يصمد
  6/8/2007الحياة 
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  التخلي عن االدعاء بالشرعية في قطاع غزة" حماس"مطلوب من : فياضسالم  .7
ورة تحقيق االستقرار فـي كافـة       سالم فياض رئيس مجلس الوزراء، أمس، ضر      .أكد د ": وفا "-رام اهللا   

األراضي الفلسطينية، لمنع تكرار ما حدث في قطاع غزة، فيما دعا حركة حمـاس إلـى التخلـي عـن      
االدعاء بالشرعية في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة حسم مسألة السالح في الشارع الفلسطيني لصالح               

وقال في لقاء مع كتّاب األعمدة ورؤسـاء         .السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، وليس لصالح المليشيات      
إن التركيز على موضوع األمن ينـدرج فـي سـياق سـعي             : تحرير المؤسسات اإلعالمية، في رام اهللا     

إنه لم يكن وليـد     : ما حدث في قطاع غزة بالخطير، مضيفاً      فياض  ووصف   .الحكومة لتحقيق االستقرار  
 . حتى قبل االنتخابات التـشريعية األخيـرة       "سحما"اللحظة، بل جاء نتيجة خالف جوهري وحقيقي مع         

أنه بعد هذه االنتخابات وفوز حماس بها كان في ذهن قيادتها مفهوم الشراكة مع السلطة، وليس                : وأوضح
  .االنخراط في النظام السياسي الفلسطيني

 6/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  صريحات األحمد بحقهابحر يشيد بدور قطر في دعم القضية الفلسطينية وينتقد تأحمد  .8
 انتقدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني التصريحات التي هاجم فيهـا رئـيس             : فلسطين اآلن  –غزة  

كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد دولة قطر العربية، مؤكدة على لـسان أحمـد بحـر رئـيس المجلـس            
: وقال بحر في تصريح له    . تشريعيالتشريعي أن تصريحات األحمد ال تمثل إال نفسه وال تمثل المجلس ال           

إن رئاسة المجلس التشريعي تود التأكيد على أن مثل هذا الموقف إنما يعبر عن رأي النائب عزام األحمد                  
وحده أو عن رأي كتلته البرلمانية ليس إالّ، وال يعبر إطالقاً عن موقف المجلس التـشريعي الفلـسطيني                  

قطر الشقيقة قيادة وشعباً ولمواقفها الـشجاعة والداعمـة لحقـوق           الذي يكن كّل االحترام والتقدير لدولة       
  .الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

  6/8/2007عين على فلسطين 
  

  القوة التنفيذية تشكلت بدون اتفاقات مع االحتالل وبقرار وطني محض: هنية .9
القوة التنفيذية  : ة التنفيذية  إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال خالل لقاء مع وفد من القو           قال: ألفت حداد 

تحمل رسالة تعمل على تحقيقها من تحقيق لألمن والحفاظ على الديمقراطية ومحاربة الفـساد والفلتـان،                
] أن[وعبـر عـن اعتقـاده        .مبديا سروره لتخطي القوة التنفيذية المشاكل والصعاب التي واجهتها بثبات         

ى أنها تشكلت بدون اتفاقات مع االحتالل وبقـرار وطنـي           المعركة اإلعالمية ضد القوة التنفيذية تعود إل      
محض، ولم تالحق المقاومة ولم تصادر السالح، ولم تتعاون مع العدو ولم يعرف عنها الفساد المـالي أو   

تكفل الحكومة بتوفير االحتياجات التي يتطلبها عمل األجهزة األمنية بما فيها القـوة             هنية  وأبدى   .اإلداري
  .لتزام باالحتياجات الماليةالتنفيذية، واال

  5/8/2007 48عرب
  

 حكومة هنية تدرس دمج القوة التنفيذية في الشرطة .10
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة إيهاب الغصين أمس األحد             : )أ.ب.د(

ن ان الوزارة الحالية    النقاب عن وجود توجه لدى الوزارة لترتيب جهاز الشرطة العسكرية، وأعلن الغصي           
تدرس إمكانية دمج جزء من عناصر القوة التنفيذية في جهاز الشرطة حاليا، ودمج كامل القوة مـستقبال                 

  ". لتوحيد الجهازين
  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  الداخلية في الحكومة المقالة تجند مجموعة من النساء للعمل في سلك الشرطة .11
أعلنـت وزارة    : عبـدالرازق أبـوجزر    ،غزة نقالً عن مراسلها في    6/8/2007 القبس الكويتية نشرت  

الداخلية في حكومة اسماعيل هنية المقالة انها قبلت تعيين مائة من النسوة الفلسطينيات من قطـاع غـزة                  
 ان المئـات    "القبس"ـوقال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية ل        .للعمل في جهاز الشرطة المدنية    

ت تقدمن للوظيفة في الشرطة النسائية من خالل اعالنات نشرتها الوزارة، وان فريقا مختـصا               من السيدا 
درس الطلبات واختار المائة سيدة، وذلك ليس على اساس حزبي او تنظيمي بل علـى اسـاس الكفـاءة                   

 وقال ان غالبية الملتحقات الجديدات بجهـاز الـشرطة         .والحاجة، وانهن سيعملن في كل مناطق القطاع      
 .سيعملن في التحقيقات النسوية ومصلحة السجون مع السجينات

قال العميد توفيق جبر    :  فايز أبو عون   ،غزة نقالً عن مراسلها في    6/8/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
رئيس المجلس األعلى للشرطة والمعين من قبل إسماعيل هنية، إن جهاز الشرطة في غزة بدأ باستيعاب                

يات للعمل في وزارة الداخلية، بعد اجتيازهن الدورات الحقوقية التـي أعلنـت عنهـا               المتقدمات الحقوق 
أن الحقوقيات المتقدمات للدورات الحقوقية، تقدمن لهـذه الـدورات          " األيام"وأوضح لِـ  .الوزارة مؤخراً 

ات  شهور من اآلن، إال أن ما حدث في غزة، أوقف العمل بهذه الدور             7للعمل في سلك الشرطة قبل نحو       
  .قليالً إلى أن استقر األمر

  
  يطالب بصرف رواتب جميع الموظفين من دون تمييز"فتح"نائب من  .12

 اشرف جمعة رئيس حكومة تسيير االعمال سالم فياض، بصرف          "فتح"طالب النائب عن كتلة     : )ا.ن.ق(
 انـصار  مستحقات ورواتب جميع الموظفين العسكريين والمدنيين من دون استثناء ومن دون تمييز بـين        

وقد عبر جمعة عن ذلك أمام حشد من الموظفين العسكريين الـذين لـم يتقاضـوا                .حركتي فتح وحماس  
وقال إن الراتب حق لكل موظف من دون أي نوع من التمييز السياسي، واكد انه يجب صرف                 . رواتبهم

 أساسـي   الرواتب ألن الوضع االقتصادي في غزة ال يحتمل تأخير صرف الرواتب التي تساعد بـشكل              
  .سر المنكوبة والمتضررةاأل

  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  للعائدين من رفح" الموساد"حكومة الوحدة تحّمل المسؤولين في الضفة مسؤولة تجنيد  .13
محمد المدهون، المسؤولين في الـضفة الغربيـة        " حكومة الوحدة "ل رئيس ديوان     حم : رائد الفي  -غزة  

القية لجميع التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن المـساومة واالبتـزاز            كامل المسؤولية الوطنية واألخ   "
اللذين يتعرض لهما المواطنون العائدون إلى قطاع غزة عبر معبر العوجا أو إيريز، من أجل التعامل مع                 

في ايصال المعلومات والتحري عن قـادة المقاومـة فـي           ) جهازي الموساد والشاباك  (حكومة االحتالل   
 في بيان أمس المواطنين العائدين إلى ضرورة التوجه لوزارة الداخلية أو مقارها المنتشرة              دعاو ".القطاع

ورقة العمالء فـي    "في جميع محافظات غزة إذا تعرض أي منهم لالبتزاز أو المساومة، مشدداً على أن               
  ".قطاع غزة سقطت بال رجعة

  6/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

   بخصوص تلقي ولده منحة من وزارة المالية"حماس"اعم أمين عام الرئاسة ينفي مز .14
 15 بأن نجله تلقى مبلغ      األنباء التي تحدثت عن    نفى الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة         : وفا –رام اهللا   

 تحاول النيل مـن سـمعتنا بالفـساد وتـشويه           "حماس"ان  : "وقال .ألف دوالر كمنحة من وزارة المالية     
لوسائل غير المشروعة وبتلفيقات كاذبة ودون محرمات، فقد زعم موقع المركز           صورتنا، ونضالنا بكل ا   

الفلسطيني لالعالم وموقع فلسطين اآلن التابعان لحماس أنها حصلت على وثيقة تزعم أنني أخذت مبلـغ                
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الحقيقة أن هذه الواقعة قد حدثت قبل ما يزيد عن ثالث سنوات            : وأضاف ". ألف دوالر مساعدة البني    15
 ألف دوالر وكانت تسدد علـى أقـساط         15 ألف دوالر وليس     12تقدمت بطلب اخذ سلفة مقدارها      حيث  

    "...سددت منها الجزء األكبر وبقي جزء صغير ما زلت أسدد دفعاته شهرياً
  6/8/2007الحياة الجديدة 

  
  استمرار حصار غزة ستكون له عواقب سياسية خطيرة على الرئيس عباس: الزهار .15

المسؤول عن استمرار الحصار وإغالق المعابر وموت : ""حماس"القيادي في د الزهار محمو  قال:غزة
: أضافو ".هؤالء، خصوصا في معبر رفح، هو الرئيس محمود عباس، وسيتحمل مسؤوليته أمام القضاء

نحن نوفر مساعدات ألصحاب الرواتب التي قطعها محمود عباس، ولدينا ميزانيات تشغيلية للوزارات، "
 دوالر للموظفين، أما مسألة المواد الخام فهي ليست بيدنا، وال شك أن 100 مساعدات شهرية بقيمة ونقدم

ونفى الزهار وجود  ".استمرار حصار غزة ستكون له عواقب سياسية خطيرة على الرئيس محمود عباس
هدنة على صعيد آخر، أوضح الزهار أن ال .على أي مستوى" فتح"أي اتصاالت مع قيادات في حركة 

التي أعلن رئيس الوزراء المقالة إسماعيل هنية استعدادهم للقبول بها مع إسرائيل، ال تعني تغيير 
وال شك أن األنظمة العربية التي تشارك في حصار ..: "تجاه الدولة العبرية، وقال" حماس"استراتيجية 

  .، على حد تعبيره"ديةالشعب الفلسطيني في غزة، ستدفع ثمن ذلك، فالسياسة ليست راكدة وليست أب
 5/8/2007قدس برس 

  
  أضر بالقضية الفلسطينية" حماس"الحسم العسكري لـ ": الجهاد" .16

صرح خالد البطش، القيادي البارز في حركة الجهاد، أمس، بأن الحسم العسكري الـذي              : أ.ب. د -غزة  
لة مع وكالـة األنبـاء      وأضاف البطش، في مقاب    . في قطاع غزة، أضر بالقضية الفلسطينية      "حماس"نفذته  

 ".الحسم أدى إلى تجرؤ إسرائيل إلى حد الخطورة على قضيتنا الفلسطينية          "إن  : في غزة ) أ.ب.د(األلمانية  
  .في غزة وتحفظها عليها" حماس"موقفها من خطوة " الجهاد"وهذه هي المرة األولى التي تعلن فيها 

  6/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  ن على تكثيف التنسيق وتؤكدان على الثوابت والمقاومةتتفقا" الجهاد"و" حماس" .17
 وقالت الحركتان فـي     لقاءاً بينهما للتباحث في األوضاع الداخلية،     " الجهاد"و" حماس"عقدت حركتا   : غزة

بيان مشترك؛ إن قيادتي الحركتين اجتمعتا في غزة وتم مناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية،               
وأكدت الحركتان أنه تم االتفاق علـى        . ه القضية الفلسطينية من أخطار وتحديات     في ضوء ما تتعرض ل    

ضرورة استمرار مثل هذه االتصاالت، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون بما فيه من خير لقـضيتنا                 
 .، وفـق البيـان الـصادر      "على ثوابتنا الوطنية وبرنامجنا الجهادي المقاوم     "ولشعبنا وحركتينا، مؤكدتين    

 في غـزة، ناقش األحداث التي يأسف لها الطرفان في الشجاعية والزيتون    "وأشار البيان إلى أن االجتماع      
وأكدتا على اتخاذ الخطوات المشتركة لحّل تداعيات هذه األحداث التي ال تخدم المصلحة العامة لـشعبنا،                

  ". وضرورة استخالص العبر والدروس منها
  6/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ستتقرر بعد االنتهاء من قراءة التحقيق"فتح"محاكمة مسؤولين كبار من : النتشة .18

فيما تسلم رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح رفيق النتشة نسخة عن تقرير لجنة             :  وليد عوض  -رام اهللا   
اسـة  تقصي الحقائق في احداث غزة امس االول من الرئيس عباس اكد النتشة امس بأنه يعكف على در                

التقرير واآللية التي يجب تحديدها لمحاكمة من وردت اسماؤهم من مسؤولي فتح في التقريـر لـتحملهم                 
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وحول امكانية ان يتم محاكمة اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الـذين             .مسؤولية التقصير الذي حدث   
ير ووضع اليات محددة لتنفيـذ      تقرالقال النتشة سيتقرر ذلك بعد االنتهاء من قراءة         ،  لجنةالانتقدهم تقرير   

واضاف النتشة قائال نحن االن ندرس التقرير لتقديم وجهة نظر المحكمة فيما ورد فـي                .لجنةالتوصيات  
التقرير من معلومات، ومشيرا إلى امكانية ان تعاد عملية التحقيق مع بعض االسـماء الفتحاويـة التـي                  

  .وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق
  6/8/2007القدس العربي 

  
   طبيعة األسس الالزمة اللتئام الحوار الوطني"حماس" تبحثان مع "الديمقراطية" و"الشعبية" .19

قالت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أمس األحد أنهما بحثتا مـع            :  فتحي صباح    -غزة  
 الجبهتـين    وأكدت .لشاملوفد من حركة حماس طبيعة العناصر واألسس الالزمة اللتئام الحوار الوطني ا           

في تصريح صحافي مشترك ان البحث دار خالل اللقاء في طبيعة العناصر واألسـس الالزمـة اللتئـام          
الحوار الوطني الشامل، وفي مقدمتها التمسك بوثيقتي الوفاق الوطني وإعالن القـاهرة، واإلقـالع عـن               

  . اإلعالمية المتبادلةاإلجراءات والتدابير المتعاكسة مع روح الحوار، ووقف الحمالت
  6/8/2007الحياة 

  
   لن يقدم جديداً اإلسرائيلي- الفلسطيني االجتماع: قادة الفصائل .20

رمزي رباح عضو المكتب الـسياسي  . توقع د: القادر فارس عبد من –غزة   6/8/2007 عكـاظ    ذكرت
ـ              وزراء اإلسـرائيلي   للجبهة الديمقراطية أال يخرج عن اللقاء المزمع عقده بين الرئيس عباس ورئيس ال
نحـن ال نعـول     : اليوم في أريحا أي شيء جدي، ومن جانبه قال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب              

كثيرا على هذه اللقاءات ألن المواقف اإلسرائيلية بالعموم تهرب من معالجة القضايا األساسية في لقاءات               
وانتقد أيمن طه المتحدث باسم     . يليةكهذه وتحاول حصر موضوع النقاش والبحث في مسائل إجرائية تفص         

، وشدد على أن المستفيد     "حماس"لقاء في الوقت الذي يرفض فيه عباس الحوار مع حركة           ال عقد   "حماس"
الوحيد من هذا اللقاء هو االحتالل اإلسرائيلي الذي يحاول تلميع صورته وإظهار دولة االحتالل وكأنهـا                

 .تسعى للسالم
المستفيد " خالد البطش أن     "الجهاد" رأى القيادي في     :فتحي صباح من   –زة  غ 6/8/2007الحياة   وأضافت

األكبر من هذه اللقاءات هو االحتالل وعلى حساب الفلسطينيين وعباس نفسه، ألن موازين القوى مختلـة           
عن جدوى عقد مثل هذه اللقاءات التي لم تثمر عن اعتراف االحتالل بدولـة              "وتساءل  . "لصالح االحتالل 

االحتالل يبدأ عقب كل لقاء بالتحـضير لعمليـات اغتيـال أو            "وقال ان   . "ينية أو أي حق فلسطيني    فلسط
  ."اجتياح ألراضي السلطة

  
  "حماس" - "فتح"ال أفق لعودة حوار : حواتمة .21

الوضع في االرض المحتلة مرشح لمزيـد       "رأى امين عام الجبهة الديموقراطية نايف حواتمة ان          :عمان
 . عاما الى الـوراء    50قطاع غزة بالقوة العسكرية اعاد القضية       " صوملة"، وان   "حطاطمن التدهور واالن  

، مقلال من   " في ظل االوضاع الحالية    "حماس" و "فتح"ال افق لعودة الحوار مجددا بين       "واضاف حواتمة ان    
دولة اسالمية سياسية ابعد من غزة صوب المنـاطق       "فرص نجاح مشروع حماس التي تتطلع بحسبه الى         

وانتقد حواتمة طرح حماس لهدنة عشر سنوات مع اسرائيل قابلة للتجديـد،             ".المجاورة لالراضي المحتلة  
  ."لن يتبقى شيء من فلسطين بعد عشر او عشرين سنة"قائال 

  6/8/2007القبس الكويتية 
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  ال تزال مغلقة" حماس"و " فتح"قناة الحوار بين : مصادر فلسطينية .22
يادية فلسطينية في العاصمة السورية دمشق، أن الشروط التي يضعها أكدت مصادر سياسية ق: دمشق

لتغيير " حماس"لن تجدي نفعا ولن تستطيع لي ذراع حركة " حماس"فريق الرئيس  عباس للحوار مع 
واستبعدت هذه  "... لقد جوبهت كل الوساطات باختالف سياسي عميق : "وقالت. مواقفها السياسية

تراق جوهري في موقفي الخصمين في القريب العاجل، وأعادت السبب في المصادر امكانية حدوث اخ
ذلك إلى ما أسمته بتباعد الشقة بين الطرفين، ال سيما مع تعمق محنة الفلسطينيين في القطاع من حيث 

  .الحصار المفروض عليهم من كل جانب
 5/8/2007قدس برس 

 
  ف الحركة من سياسات عباس لشرح موق لقيادات فتحاوية عربيةجولة .23

على تشكيل وفـد موحـد سـيقوم      أن قيادات فتحاوية من الصف األول اتفقت فيما بينهامصادرناعلمت 
العربية، حيث سيلتقي بعدد من القيادات والمـسؤولين   بتنظيم جولة من الزيارات على عدد من العواصم

يح من كل التطورات، وسيعلن تبرؤه من       وسيشرح لهم موقف الحركة الصح     العرب الرسميين والحزبيين،  
 وخطة دايتون وسياسات أبو مازن، وسيشدد على الحوار وسيعيد االعتبار لمواقف حركـة  أجهزة األمن
 .فتح األساسية

  1/8/2007فلسطين المسلمة 
  

  الفصائل تعرض على السنيورة تشكيل لجنة مشتركة لبحث مسألة المواقع العسكرية .24
السنيورة، أثناء اجتمـاع   لسطينية في لبنان على رئيس الحكومة اللبنانية فؤادعرضت بعض الفصائل الف

المواقع الفلسطينية العسكرية في البقاع، والتأكـد مـن           لبنانية لتقوم بزيارة   –معه، تشكيل لجنة فلسطينية     
يعيـة  واالستعداد للقتال، والتأكد أيضاً من أن كل شيء يجري بطريقـة طب            رخلوها من مظاهر االستنفا   

األمـر   غير أن رئيس الحكومة اللبنانية رفض ذلك، علماً بأن هذا. العناصر ونوعية األسلحة لناحية عدد
  . اللبنانية–كان سيساهم في تهدئة التوترات الفلسطينية 

  1/8/2007فلسطين المسلمة 
  

  في الضفة" حماس"و" فتح"إسرائيل تتوقع اشتباكات بين عناصر حركتي  .25
يس وحدة األبحاث في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية العميد يوسـي بايـدتس،             رئ قال: حلمي موسى 

. بين فتح وحماس  " جس نبض "أن الضفة الغربية تحولت إلى منطقة        أمام جلسة الحكومة األسبوعية أمس،    
واعتبر أن الصراع الجبهوي بين فتح وحماس ال يزال مستمرا على الصعيد الفلسطيني، ويمكن أن ينزلق                

ل عنيف من قطاع غزة إلى الضفة، موضحا ان القطيعة بين الطرفين قائمة برغم محاوالت حمـاس                 بشك
وقدم بايدتس تقريرا عن الصدامات التي      . فتح أبواب الحوار بينهما عن طريق مصر والسعودية وروسيا        
  . وقعت بين فتح وحماس في الضفة، خصوصا في جامعة النجاح

ن أجهزة األمن التابعة لحركة فتح تحاول العمل من أجل تقليص قـوة             وبحسب كالمه، أشار بايدتس إلى أ     
حماس في الضفة، ولكن هذه المحاولة غير فاعلة، وال زال االعتماد هناك علـى الجـيش اإلسـرائيلي                  

، ولكـن   "أجهزة فتح تلحظ التحدي، وتحاول العمل لتقليص قـوة حمـاس          "وقال إن   ". اإلرهاب"لمحاربة  
أن األجهزة األمنية لفتح ال تتطور ما يجعل فتح يعتمد هناك على تواجد الجيش              "استنتاجه مما يجري هو     

  ". اإلسرائيلي ونشاطاته ضد اإلرهاب
وأضاف بايدتس أنه ليست هناك في غزة أزمة إنسانية، حيث إن حمـاس تواصـل ترسـيخ سـيطرتها                   

ليات إطالق الصواريخ تـتم  واالستعداد للمرحلة التالية من الصراع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن معظم عم      
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ـ    . من قبل حركة الجهاد اإلسالمي     هو تنظـيم يبـدو كأنـه ذراع        " جيش اإلسالم "وأوضح ان ما يسمى ب
وخلص بايدتس إلى أن حماس لم تقرر بعـد كيـف    . القاعدة في غزة، رغم أن قدراته محدودة حتى اآلن        

  ". جيش اإلسالم"ستتعامل مع تنظيم 
   6/8/2007السفير 

  
 أولرت الى أريحايوافق على ذهاب الشاباك  .26

على ذهاب أولمرت للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس  "الشاباك"وافق جهاز :  كفاح زبون- رام اهللا
وبموافقة  .في مدينة اريحا الفلسطينية، وأكد ديوان أولمرت بعد ظهر أمس لقاء الرجلين في اريحا

 فستكون هذه الزيارة االولى من نوعها لرئيس وزراء الشاباك هذه المرة ألولمرت بالذهاب الى أريحا،
يرفض منذ بداية االنتفاضة الثانية السماح " الشاباك"ومعلوم ان .  سنوات لمدينة فلسطينية6إسرائيلي، منذ 

ألي رئيس وزراء اسرائيلي بالدخول الى األراضي الفلسطينية بدعوى األمن، وخشية تعرضه العتداءات 
ورغم موافقة الشاباك فان مصادر سياسية إسرائيلية لم تستبعد ان يعلن . اغتيالمحتملة، أو محاوالت 

جهاز األمن الداخلي في اللحظة األخيرة معارضته لعقد هذا اللقاء في مدينة اريحا وألسباب امنية، وان 
  . يعلن عن عقده في مكان آخر، حتى وان كان مقاطعة رام اهللا

  6/8/2007الشرق األوسط 
  

  نة في تاريخ إسرائيلأكبر مواز .27
، 2008 أون، أمس، ميزانية الحكومـة اإلسـرائيلية لعـام           -عرض وزير المال اإلسرائيلي، روني بار       

ويتوقع بحسب الميزانيـة أن تكـون       .  مليار شيكل  294األكبر في تاريخ الدولة العبرية، التي تصل إلى         
 في المئـة    1.6العجز في الميزانية     مليار شيكل، وستبلغ نسبة      192مدخوالت الدولة من الضرائب نحو      

ويواجه إقرار الميزانية مشكلتين، األولى مطالب وزارة الدفاع، والثانيـة           . مليارات شيكل  10.6أي نحو   
 مليـون شـيكل     750بزيادة ميزانية وزارته بــ      ) شاس(مطالب وزير الصناعة والتجارة، إيلي يشاي       

  .يزانية إذا لم تستجب المالية لمطالب وزارتهتخصص لمركز االستثمارات، وهدد بالتصويت ضد الم
  5/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
  سالح الجو االسرائيلي جاهز لصد اي عدوان ايراني: باراك .28

 ىقال وزير االمن االسرائيلي ايهود باراك في ختام جولة قام بها في احـد              : زهير اندراوس  -الناصرة  
قدرات الذراع الجوي لجيش االحتالل االسرائيلي في حمايتها،        قواعد سالح الجو في النقب االحد انه يثق ب        

 هنا رأس الحربة االنساني لدولة االحتالل، سالح الجو واالت الحرب االكثر تطورا واالغلـي               ىواننا نر 
 لغة الفعل في اعماق العدو،      ىثمنا في العالم وهي التي ستدافع عن اجواء الدولة وتترجم قدرات الجيش ال            

ـ        وهي فوق كل      ىشيء الذراع االطول للدولة في مواجهة اي تهديد بعيد او كبير، في اشارة واضـحة ال
  .  وجود الدولة العبريةىالتهديد االيراني الذي يعتبره حكام اسرائيل اكبر تهديد استراتيجي عل

  6/8/2007القدس العربي 
  

  الى غزة" القاعدة" من 30 عن دخول يتقرير إسرائيل .29
تابع للمخابرات االسرائيلية عن دخول مجموعة من عناصر القاعـدة المـصريين             ال "ديبكا"تحدث موقع   

واعتبـر   . رجال، الى قطاع غزة اخيرا، وانهم يحظون برعاية تامة من قبل حركـة حمـاس               30قوامها  
الموقع ان وصول هذه العناصر بداية لنشاطات محمومة لتأسيس دولة القاعدة التي اختارت منطقة سيناء               
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رضا لها، حسب قوله، مضيفا ان مخاوف جدية تسود القيادتين االسرائيلية والمصرية نتيجة             وقطاع غزة ا  
التنسيق والترابط الكبير بين القاعدة في سيناء وقطاع غزة، خصوصا في ظل سيطرة حماس على القطاع                

فرضها من جهة، وعدم سيطرة اجهزة االمن المصرية بالكامل على شبه جزيرة سيناء بسبب القيود التي ت               
واضاف الموقع ان ايهود باراك سيزور مصر خالل         .اتفاقية السالم مع اسرائيل على انتشار هذه القوات       

ايام بناء لدعوة رسمية من الرئيس مبارك، لمناقشة طلب مصري بتغيير بعض البنود الرئيسية التفاقيـة                
 تحدثت مع الواليات المتحدة      عن مصادر مخابراتية ان مصر     "ديبكا"ونقل   . عاما 28السالم المبرمة منذ    

 جندي من القوات الخاصة المصرية القامة ما يشبه الحاجز بين قطاع غزة             7500واسرائيل بشأن ارسال    
  .وسيناء، كما طلبت دعم تلك القوات بناقالت جند وسيارات مصفحة ومدفعية وطائرات مروحية
  6/8/2007القبس الكويتية 

  
   هجوما إسرائيلياسوريا تخشى: االستخبارات العسكرية .30

يرى رئيس شعبة البحوث في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، الميجر يوسي بايدتس أن سوريا تخشى              
وقال في استعراض أمني في جلسة الحكومة       . من هجوم إسرائيلي يستهدفها، وال تستعد لحرب تبادر إليها        

سوري، الذي يرقـب التحركـات علـى        يمكن مالحظة تصعيد في عمليات الجيش ال      "، إنه   ]األحد[ اليوم
سوريا تخشى من وقوع حرب، وغيـر معنيـة         : وحسب تقديراته  ".الجانب اإلسرائيلي على كافة الصعد    

ال يوجد تغيير في انتشار الجيش السوري في هضبة الجـوالن، ولكـن ثمـة               : ويضيف". بالمبادرة إليها 
وقال بيداتس أن التقديرات في أمان تفيد        ".توجس كبير من عمليات الجيش اإلسرائيلي في هضبة الجوالن        

  ".سوريا تنسب إلسرائيل مخططا لشن هجوم عليها، وتستعد لهذا السيناريو"بأن 
  5/8/2007 48عرب

  
 يتجسس على إيران وسوريا" تكسار اإلسرائيلي" .31

س  أغسط /في نهاية شهر آب   " تكسار"الطالق القمر االصطناعي المتطور     " إسرائيل" تستعد   :آي. بي. يو
العبرية أمس انه سـيتم     " يديعوت احرونوت "وقالت صحيفة   . الحالي بهدف التجسس على إيران وسوريا     

 سـيكون    الى أنـه    يديعوت وأشارت. اطالق القمر االصطناعي من مركز الفضاء سرياريكتوا في الهند        
أربع وعـشرين   مراقبة المنشآت النووية اإليرانية وقواعد الصواريخ السورية على مدار          " تكسار"بمقدور  

 .ساعة يومياً ومن دون قيود
  6/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تراجع ملحوظ في عدد اليهود اإليرانيين المستجلبين للعيش في فلسطين المحتلة .32

ذكرت مصادر صحفية أن خيبة أمل تسود الكيان جراء التناقص فـي عـدد المـستجلبين مـن اليهـود                    
، فيما وصل في العام التالي إلـى        2005 مهاجراً في سنة     113اإليرانيين، موضحة أن عددهم وصل إلى       

؛ فـإن   "يديعوت أحرونوت "وبحسب  .  مهاجراً حتى اآلن   64 مهاجراً فقط، وبلغ العدد خالل لهذا العام         65
معظم من جاؤوا هم فقط من أصحاب المال، وأن كثيراً من العائالت ال يمكنهم المغـادرة ألن أبنـاءهم                   

 ألفاً، مشيرةً إلى أن الطائفة      25در مصادر صهيونية عدد اليهود في إيران بنحو         وتق. يخدمون في الجيش  
اليهودية اإليرانية في الواليات المتحدة عرضت منحةً بعشرات آالف الدوالرات لكل يهودي يسافر إلـى               

  . الكيان الصهيوني لالستيطان فيه
  6/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  قد ينفذ عملية أسر" حزب اهللا: "ليينتل أبيب تحذر اإلسرائي .33

 أصدر طاقم مكافحة اإلرهاب في مكتب رئاسة الوزراء اإلسرائيلية أمس، تحذيراً لإلسرائيليين             :يو بي آي  
وجـاء فـي    . من السفر لعدد من الدول، بينها مصر واألردن ودول في الشرق األقصى خشية اختطافهم             

ي الشرق األوسط التي تتوفر فيها مخاطر تتهدد اإلسرائيليين         بيان طاقم مكافحة اإلرهاب ان أكثر الدول ف       
. مع اقتراب األعياد اليهودية، هي مصر واالردن واليمن ولبنان وسوريا والعراق والسودان والـصومال             

". بعدم التوجه الى هذه الدول وبمغادرة المواطنين المتواجدين فيهـا فـوراً           "وطالبت السلطات اإلسرائيلية    
  ". خطر قيام حزب اهللا بخطف إسرائيليين ال يزال قائماً"أيضا أن وذكر البيان 

  6/8/2007السفير 
  

  لوموند تكشف عن تحركات إسرائيلية الستيعاب الجئي دارفور .34
 قنبلة بكشفها عن وجود تحركات      ،فجرت صحيفة لوموند الفرنسية الصادرة أمس      : أحمد يوسف  -باريس  

 باعتبار أنهم يتعرضون لمذابح تشبه مذابح اليهـود علـي يـد             إسرائيلية حثيثة الستيعاب الجئي دارفور    
وكشفت الـصحيفة، أن األشـهر الثالثـة الماضـية فقـط شـهدت              . النازي في الحرب العالمية الثانية    

 سوداني ثلثهم من سكان دارفور، وأضافت لوموند أن هناك جمعيات إسرائيلية وجمعيـات              1300وصول
 مساعدة سكان دارفور بل واستيعاب من يلجـأ         ىاألخيرة وتهدف ال  يهودية أمريكية قد ظهرت في اآلونة       

يونيو الماضيين استيعاب   / حزيرانمايو و / أياروكشفت لوموند أنه تم بالفعل في شهري         .إلسرائيل منهم 
 الجئا دخلوا اسرائيل بطرق مختلفة، وأن معظم هؤالء يعملون في فنادق ومطاعم ميناء إيـالت                550نحو

ع علي البحر األحمر، وأن البعض اآلخر يعمل في كيبوتزات وهو ما يعني أنهـم فـي                 اإلسرائيلي الواق 
  .طريقهم ألن يتهودوا ويصبحوا إسرائيليين

  6/8/2007األهرام المصرية 
  

  عائلة تتحكم في ثلث االقتصاد اإلسرائيلي19 .35
زيع الثروة في اليهودية األمريكية تقريرا تناول تو" جويش ويك"نشرت صحيفة  : أحمد محسن-واشنطن 
 عائلة فقط تتحكم في ثلث االقتصاد اإلسرائيلي، وأن أحد أبرز هذه 19 وقال التقرير إن هناك ،إسرائيل

من هذا % 61 اإلسرائيلي حاييم سابان تتحكم وحدها في -العائالت، وهي عائلة الملياردير األمريكي 
 وبال -ف في إسرائيل، وأنها جميعا وقالت الدراسة إن هذه العائالت تمتلك أيضا أغلب الصح .الثلث

أن تلك " جويش ويك"وأوضح التقرير طبقا لرواية ". أولمرت"ـ قدمت دعما مفتوحا ل-استثناء واحد 
 ومن نسبة تحكمها -  شركة إسرائيلية وأنها تزيد من ثرواتها500 شركة من أكبر 170العائالت تمتلك 

  . عاما بعد عام-في االقتصاد اإلسرائيلي 
 6/8/2007 القطرية الشرق

  
  فلسطينيو بغداد يستصرخون العالم النقاذ حياتهم  .36

وجه الالجئون الفلسطينيون في بغداد صرخات مناشدة لكل المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية : بغداد
وقد ذكروا ان المجمع تعرض لعمليات مداهمة، ولجوالت . القاطنين بمجمع البلديات الفلسطيني

واشاروا الى ان ما يحدث . ل القوى والميليشيات المناوئة للوجود الفلسطيني في العراقاستعراضية من قب
يعطي مؤشرات واضحة حول وجود اعتداء مبيت جديد ومخطط يستهدف الالجئين الفلسطينيين في 

  .العراق
  6/8/2007القدس العربي 
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  اليمنجمعية األخوة الفلسطينية العراقية تطالب بنقل فلسطينيي العراق إلى  .37

منظمـة  فـي   طالبت جمعية األخوة الفلسطينية العراقية زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين،            : غزة
 ألف إلى اليمن إلنهـاء      15التحرير، بالعمل من أجل نقل الفلسطينيين في العراق الذين ال يتجاوز عددهم             

أن هذا االقتراح ال يسقط حقهم فـي العـودة إلـى             مؤكدة   .داخل العراق وعلى الحدود العربية    ،  معاناتهم
  .ديارهم التي هجروا منها، بل يحفظ حياتهم وأعراضهم

  6/8/2007األيام الفلسطينية 
  

 القدس غابت عن أجندة القادة الفلسطينيين: عكرمة صبري .38
  قال الشيخ عكرمة صبري، إن قضية القدس والمسجد االقصى لم تعد تحتل مكانا علـى أجنـدة                 :ا.ن.ق

حذر من مخططات إسرائيلية متنامية لالجهاز على االقصى وتهويد         في حين   القادة والساسة الفلسطينيين،    
تهديدات نائب في الكنيست بتدمير المـسجد االقـصى لحـل قـضية الجنـود               وأعتبر  . المدينة المقدسة 

الحل ، ألن   غير مسؤولة تهديدات  أنها  االسرائيليين االسرى لدى حزب اهللا اللبناني والمقاومة الفلسطينية،         
  .الطالق سراح الجنود االسرى يكون عبر صفقة تبادل

  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بناء منظمة التحرير ونبذ المبادرة األمريكيةب ون الجليل في بالد الشتات يطالبوأرثوذكسي .39
عتبارهـا الممثـل    طالب اتحاد أرثوذكسيي الجليل في بالد الشتات بإعادة دور وبناء منظمة التحريـر با             

ك ثيوفيلوس  ير بسحب اعترافه بالبطر    من جهة أخرى،   وطالب محمود عباس  . الشرعي للشعب الفلسطيني  
 معتبرا أن كل من يحضر مؤتمر السالم الذي دعا      ،أكد عدم ثقته بالخطوات والنوايا األمريكية     كما  . الثالث

  .يلإليه بوش، يعتبر معترفا بدولة البغي العالمي التي تسمى إسرائ
  6/8/2007 48عرب

  
 إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل: تقرير .40

 ان إسـرائيل    ،كشف تقرير من مؤسسة التضامن الـدولي لحقـوق اإلنـسان          :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
ائل مختلفة منها اطالق النار      في تنفيذ عمليات القتل خارج القانون الدولي بحق الفلسطينيين وس          ستخدمتأ

وأشار إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة      .  للمقاومين تنصبعن طريق القنص المباشر، أو من خالل كمائن         
في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج اطار القانون، ولم تتردد في االعـالن                 

التماسـاً  قد رفضت    محكمة العدل العليا اإلسرائيلية،      ا أن كمعن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي،        
  .بمنع هذه الممارسة

  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 وحدات خاصة ترتكب جرائم في السجون اإلسرائيلية: مركز األسرى للدرسات .41
خلية ن البنية الداأ ،رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات والبحوثقال  :رام اهللا - يوسف الشايب
منظومة أمنية معقدة كل قضاياها أمن، مشددا على أن أخطر الممارسات هي ،  االسرائيليةفى السجون

هذه وأوضح أن  .لمصلحة السجون هي تعاملها مع األسرى كإرهابيين ومخربين أياديهم ملطخة بالدماء
مشيرا الى ان من دارة قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال األسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم، اإل

  .هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون ووحدة متسادا التي تحمل سالحا غير قاتل ولكنه خطير
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م غرف األسرى ليالً، وتمارس اإلرهاب في الصراخ والقيود والضرب ومصادرة اقتحوهي تقوم با
  .الممتلكات الخاصة

  6/8/2007الغد األردنية 
  

   الحدود خالل أسبوعىعالقين علتوقع انتهاء أزمة الفلسطينيين ال .42
العمل بمنفذي العوجة وكـرم      أن    : رفح مراسلها من     أحمد سليم  عن 6/8/2007األهرام المصرية    نشرت

 وبذلك يكون أكثر مـن      . الحدود ى فلسطيني من العالقين عل     1300 حيث تم ادخال  ،  أبوسالم استؤنف أمس  
 أن مـن    ،رتير أول السفارة الفلسطينية بالقـاهرة      وأكد هاني الجبور سك    .  غزة ىنصف العالقين عادوا ال   

تم أمس ادخـال المـساعدات الغذائيـة        ومن ناحية أخرى، فقد       . زمة خالل أسبوع  هذه األ المقرر انتهاء   
 عن  ها إدخال ى موافقة إسرائيل عل   ى الحصول عل  بعد  ، المقدمة من الهالل األحمر المصري الي قطاع غزة       

  . ديطريق ميناء كرم أبوسالم الحدو
فادت أن فتى فلسطينيا من     أ ، طبية فلسطينية  امصادرأن  :  غزة من 6/8/2007  قدس برس  وذكرت وكالة 

  . فلسطينيا36العالقين توفي مساء أمس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات على المعبر المغلق منذ شهرين إلى 
  

  استياء واسع في شفاعمرو لتنظيم أول مؤتمر لنشطاء كديما العرب في المدينة .43
أعربت أوساط وطنية في مدينة شفاعمرو عن استيائها الشديد من إقدام أزالم حزب كديما علـى تنظـيم                  

مدينة، واستنكروا الخطوة معتبرين أن ذلك يعتبر إسـاءة         المؤتمر لنشطاء الحزب في الوسط العربي في        
  .ألهالي المدينة

  5/8/2007 48عرب
  

 االسرائيليبحراسة الجيش  مستوطنون يحتلون تلة في بيت لحم .44
 وصلوا إلى تلة خلة القطن مساء        من مستوطنة أفرات قرب بيت لحم،       إن مستوطنين  ، قال فلسطينيون  :وام

 وقد أشار   .المستوطنة ونفذوا اعتصاما في المكان مطالبين بضمها إلى         ،امس بحراسة الجيش اإلسرائيلي   
توطنون يـأتي ضـمن مخطـط     ان ما يفعله المـس ،رئيس لجنة مجابهة االستيطان في محافظة بيت لحم    

  .إسرائيل بتحديد حدود القدس الكبرى من ناحية الجنوب
  6/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مستوطنو مبنى الرجبي يهاجمون المواطنين والمنازل المحيطة: الخليل .45

هاجم الليلة الماضية عشرات من المستوطنين اإلسرائيليين الذين يواصلون احتالل مبنى الرجبي            : الخليل
، المواطنين والمنازل المحيطة بالمبنى، وذلك على        الخليل القريب من مستوطنة كريات أربع شرق مدينة      

  .مرأى من جنود االحتالل ودون تدخل منهم لمنع ذلك
  6/8/2007األيام الفلسطينية 

  
 نابلس يدهم مسجد أثري في  االسرائيلياالحتالل .46

محافظة نابلس بالضفة الغربية بدهم قوات االحتالل مسجد        ندد أهالي قرية بزاريا ب     : أمين أبو وردة    نابلس
 تقع تحت المسجد، ويوجد فيها قبر أثري يطلق عليه الـسكان            حيث قاموا بتصوير وقياس مغارة    القرية،  

  .مقام النبي نعمان، دون ذكر األسباب
اعتباره مـزاراً   هالي من قيام متطرفين يهود بزيارة المقام و       الإلى تخوف أ   القرية   وأشار سكرتير مجلس    
  .دينياً لهم في المستقبل
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  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تمنع مزارعي جيوس من الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار .47
فرضت السلطات االسرائيلية في اآلونة االخيرة مزيدا مـن القيـود           : ب.ف.ا - هشام عبد اهللا     -رام اهللا   

الغربية، الى اراضيهم التي عزلها الجدار الفاصل، كما        على وصول مزارعي قرية جيوس، شمال الضفة        
 القريـة الجدار اثاراً مدمرة علـى       إلى ذلك فقد خلف      .افاد متضامنون دوليون ومسؤولون محليون، أمس     

الجدار دمر عند بنائـه      مضيفا أن    .التي يقطنها نحو اربعة آالف نسمة، واقتصادها، بحسب رئيس بلديتها         
 65وأوضـح أن     . هي مساحة البلدة الكاملة    12500 دونم من أصل     8600  دونم وعزل خلفه   600نحو  

، وخصوصاً بعد اقتالع ثالثة آالف شجرة وعزل ثالثين الف          ه أيضا ألف فرصة عمل سنويا ضاعت بسب     
  .شجرة حمضيات وفواكه

  6/8/2007األيام الفلسطينية 
  

 إسرائيل تواصل محاوالتها ترحيل فلسطينيي غور األردن .48
في محاولة جديدة لترحيل فلسطينيي غور االردن عن اراضيهم، اقـدمت           :  آمال شحادة  - لةالقدس المحت 

السلطات االسرائيلية على قطع المياه عن مجمع فلسطيني في المنطقة، وصـادرت الجـرار الزراعـي                
  .الوحيد للسكان وخزان المياه الذي يتزودون به، معلنة عن المنطقة عسكرية مغلقة

 6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  جنود إسرائيليون يسرقون قطعة أثرية فلسطينية  .49
ن المناطق الفلسطينية، التي تجرى أعمال بناء الجدار  أمؤسسة فلسطين للثقافة، أكدت: رام اهللا

كنعانية فيها، أو سرقة العربية الاالستيطاني عليها، أو بالقرب منها، تتعرض إلى تدمير مباشر لآلثار 
يمكن نقلها، كما حدث في خربة الخوخ، جنوب بيت لحم، والتي يعتقد أنها تقع مكان القطع األثرية التي 
 حجرا ضخما دائريا، من سرقوان جنود االحتالل ، أونقلت عن شهود عيان قولهم. مدينة عطام الكنعانية

 بقايا معصرة زيتون قديمة، مستخدمين سيارة عليها رافعة، ونقلوه إلى جهة مجهولة، ربما تكون إلى
  .جهات إسرائيلية رسمية أثرية

  5/8/2007 قدس برس
  

  خبراء يحذرون من خطة اقتصادية بين رجال اعمال اسرائيليين وفلسطينيين .50
ون من الخطة التي نشرت حول وجود تفـاهم         يحذر المحللون والخبراء الفلسطين   :  خليل العسلي  -رام اهللا   

حول اقامة مشاريع مشتركة، بما في ذلك اقامة        بين مجموعة من رجال االعمال االسرائيلين والفلسطينين        
  .مناطق صناعية براسمال اسرائيلي وايد عاملة فلسطينية بعشرات ماليين الدوالرات

  6/8/2007الدستور 
  

  مليون دوالر الخسائر اليومية جراء إغالق معابر قطاع غزة25: كمال حسونة .51
ن الخسائر الفلسطينية أ ،يني كمال حسونةصرح وزير االقتصاد الوطني الفلسط : محمد جمال-رام اهللا

 مليون دوالر يومياً 25 الى 20اليومية نتيجة استمرار إغالق المعابر في قطاع غزة تتراوح ما بين 
 وأشار في هذا .محذراً من بوادر أزمة خطيرة تلوح في األفق في حال استمر هذا اإلغالق للمعابر
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 حاوية تبلغ 750 محتجزة في الموانئ اإلسرائيلية حوالي ن عدد الحاويات التي ما تزالالسياق إلى أ
  . مليون دوالر100قيمتها نحو 

 6/8/2007الشرق القطرية 
  

  كتاب جديد للدكتور سلمان ابو ستة حول فلسطين وخرائطها .52
 خريطـة،   180 مجموعة من الخرائط عـددها       وهوصدر للدكتور سلمان أبو ستة كتاب طريق العودة،         

استخدم في وصفها أحدث أنواع التقنية في صنع الخـرائط           وقد   .تسع مدن فلسطينية  وتسع خرائط ألشهر    
 كمـا أنـه     . وهي وصف المكان وطرق الوصول إليه      ،حتى أوصلها إلى الدقة المتناهية في تأدية غرضه       

ـ أتبع مجموعة الخرائط بفهرس أسماء     قد  مدينة وقرية مرتّبة حسب الحروف الهجائية العربية، و        1500 ل
  .ألسماء بالعربية واإلنكليزية والعبريةكتبت ا

  1/8/2007فلسطين المسلمة 
  

  الحركة اإلسالمية ترفض تهديد البخيت وترى نفسها مكوناً رئيسياً في األردن .53
ردت الحركة اإلسالمية في األردن بقوة على هجوم عنيف شنه عليها رئيس الـوزراء معـروف                : عمان

، وحملت تهديدا ووعيدا للحركة على خلفيـة انـسحابها مـن            البخيت، ووصفت تصريحاته بأنها انفعالية    
نحن شركاء في   "وقالت بلغة ال تخلو من التحدي       . االنتخابات البلدية واتهامها الحكومة بالتزوير والبلطجة     

، وإن الحركة اإلسالمية مكون رئـيس مـن         "الوطن ولن تستطيع قوة في هذا العالم اجتثاثنا من مجتمعنا         
وإنها ضمير الشعب األردني وتعبر عن وطنيته الـصادقة بكـل           "يست ظاهرة عابرة،    مكونات الدولة ول  

ونصحت الحركة اإلسالمية، في بيان لها أمس، البخيت بأال يضيق ذرعاً بالنقـد مهمـا كـان                 ". إخالص
وقالت في البيان الذي تـاله النـاطق        . قاسيا، وقالت نقد المعارضة للحكومات هو شأن كل الديمقراطيات        

لسنا مع زيادة التوتير، نحن مع الحوار والمـشاركة فـي عـبء تحمـل               "الحركة رحيل الغرايبة    باسم  
وأرجعت الحركة تصريحات البخيت، التي أدلى بها أول أمس، إلى عجـز حكومتـه فـي                ". المسؤوليات

حراسة إرادة الناخبين األردنيين، عالوة على عجزها في مواجهـة المـشكالت األساسـية للمـواطنين                
اشتط في تحميل الحركـة اإلسـالمية       .. يبدو أن الرئيس يحمل األمور فوق ما تحتمل       "وقالت  . نييناألرد

، وأكدت أنها ستبقى ملتزمة بخطابها األصيل الراشد السلمي المعتدل، ووفية لمبادئهـا             "أوزارا لم ترتكبها  
  .الراسخة التي تنبع من االنتماء للدين والوفاء للوطن

  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  انتخابات المتن تنتهي لصالح المعارضة في لبنان .54
أعلن وزير الداخلية اللبناني حسن السبع فجر االثنين فوز مرشح المعارضة كميل خـوري مـن التيـار                  
الوطني الحر برئاسة النائب ميشال عون على مرشح األكثرية النيابية رئيس الجمهورية الـسابق أمـين                

وأوضح وزير الداخلية أن خوري حـصل       . متن الفرعية التي جرت األحد    الجميل في انتخابات منطقة ال    
وأشـار الـسبع إلـى أن       .  صوتا فقط  418 صوتا للجميل أي بفارق      39116 صوتا مقابل    39534على  

محضر لجنة القيد االنتخابية حول النتائج أرفق باعتراض لمندوب للجميل حول حصول مخالفـات فـي                
وكان الجميل طالب مـساء األحـد بإعـادة إجـراء           .  هذه المخالفات  عملية االقتراع من دون أن يوضح     
حيث مراكز اقتراع الطائفة األرمنية مشيرا إلى حصول        ) ساحل المتن (االنتخابات في منطقة برج حمود      

  . عمليات تزوير فيها
  6/8/2007بي بي سي 
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   كيلوغرام من المتفجرات في طريقها إلى غزة500األمن المصري يكتشف  .55
 كيلو غرام من    500أن السلطات المصرية اكتشفت اليوم      " قالت مصادر إسرائيلية     : فراس برس  –عمان  

ونقل صوت اسرائيل    ."المتفجرات مدفونة بالقرب من منطقة في جنوب مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء           
عـريش  أن الكمية الكبيرة من المتفجرات كانت مدفونة بالقرب من قرية بئر جفجفة البدويـة جنـوب ال                "

  ."وكانت في طريقها إلى قطاع غزة
 6/8/2007عين على فلسطين 

  
   مليون ريال إلنشاء مساكن للفلسطينيين16.4السعودية تحول  .56

وجه وزير الداخلية المشرف العام على اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني األميـر             :  واس –جدة  
 رياالً، لبرنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي         82لفاً و  أ 431 مليوناً و  16نايف بن عبد العزيز بتحويل مبلغ       
وأوضح مستـشار وزيـر الداخليـة       .  وحدة سكنية بمدينة رفح    300لمواصلة العمل في مشروع إنشاء      

من قيمة مشروع بنـاء     % 40الدكتور ساعد العرابي الحارثي أن هذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية ومقدارها            
ضافة إلى بناء مدرستين ومسجد وتنفيذ البنى التحتية الالزمة من شبكة            وحدة سكنية بمدينة رفح باإل     300

  .المياه والكهرباء والذي سبق أن وقعت الحملة عقده مع البرنامج
  6/8/2007الوطن السعودية 

  
  اإلماراتية تسعى لتوظيف خريجين جامعيين فلسطينيين" سيف ميكس" .57

 مقابلة عمل في مقر وحدة النجاح       15انة الجاهزة،   للخرس" سيف ميكس "عقدت الشركة اإلماراتية،    : نابلس
للتوظيف التابعة لجامعة النجاح الوطنية في نابلس خالل يومين، وقال ثروت العاصـي، المـدير العـام                 

إن هذه المقابالت تهدف إلى اختيار مهندسين مدنيين وعمرانيين للعمل في فـروع             : لشركة سيف ميكس  
 .ة في إنجاز المشاريع التاريخية التي تحققها الشركةالشركة في الشارقة ودبي، والمساهم

  6/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أمن اسرائيل لن يتحقق اال باقامة الدولة الفلسطينية  : مسؤول ايطالي .58
ان على اسرائيل ان تعي ان اوروبا لن تكف عن العمل مـن اجـل               "اكد مسؤول ايطالي    :  بترا –القاهرة  

ولكـن لـن    ..كما لن تكف عن الدفاع عن امن اسرائيل       .. بالنسبة للفلسطينيين  تحقيق سالم عادل ومتوازن   
  ". يكون هناك امن إلسرائيل دون اقامة دولة فلسطينية

  6/8/2007الدستور 
  

   طواقم أمريكية تتحرك بين الفلسطينيين لتهجيرهم وتوطينهم في كندا واستراليا:"المنار" .59
قم أمريكية في عدد من العواصم العربية تقوم منذ أسـابيع           أن طوا " المنار"علمت صحيفة   :صحيفة المنار 

بحمالت مبطنة في صفوف الالجئين الفلسطينيين لحثهم على التنازل عن الوثائق التي بحوزتهم ، ومد يد                
وذكرت مصادر  . لهم عبر توطينهم في بعض الدول ومنها استراليا وكندا والدول االسكندنافية          " المساعدة"

لبعثات الدبلوماسية في هذه العواصم يشرفون على الطواقم المـذكورة، وأن الـساحة             مطلعة أن رؤساء ا   
  .الفلسطينية ليست بعيدة عن هذه الحمالت

  4/8/2007التقرير المعلوماتي 
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  رياضيو بريطانيا يحتجون ضد االحتالل اإلسرائيلي .60

اسة االنحياز التي يتبعها االتحاد     ، مسيرة رياضية تنديداً بسي    "ويمبلي"نُظمت في العاصمة لندن أمام أستاد       
يهود من أجل   "وأعلنت منظمة   ". الفيفا"الدولي لكرة القدم مع دولة االحتالل، وعدم االستجابة لطردها من           

عن حملة توقيعات كبيرة من أجل إجبار االتحادين اإلنجليزي واألوروبي على رفـض             " مقاطعة إسرائيل 
ى لندن الشهر المقبل ضمن تصفيات أوروبا، وذلك بالمشاركة مع          دخول المنتخب اإلسرائيلي لكرة القدم إل     

 بريطانيـة عـن تعمـد دولـة         -وكشفت منظمة يهودية    ". كرت أحمر " منظمات أخرى تحت عنوان      ٣
االحتالل اإلسرائيلية ممارسة ضغوط على االتحاد الدولي لكرة القدم لمنع تأهل الفريق الفلسطيني لكـرة               

  . القبض على الالعبينالقدم لكأس العالم من خالل
 5/8/2007عين على فلسطين 

  
  فتح بين المال السياسي األمريكي واألجندة اإلسرائيلية .61

برغم الحديث المتكرر عن حالة االنقسام في صفوف الفلسطينيين إلى فـريقين، أحـدهما بقيـادة                : الجمل
يد يقول بأن الفلـسطينيين     حماس في قطاع غزة، واآلخر في الضفة الغربية بقيادة فتح، فقد برز رأي جد             

  .موحدين ومتحدين أكثر من ذي قبل
  :مؤشرات الوحدة والتماسك الفلسطيني •

كتب المحلل األمريكي مارك بيلي على صحيفة آسيا تايمز يقول بأن أبرز مؤشرات الوحـدة والتماسـك                 
إن : أضاف قائالً الفلسطيني تتمثل في أن الشعب الفلسطيني لم تبد عليه أي مظاهر أو مالمح انقسامية، و              

انقالب غزة الذي قامت به حماس، لم يتم صنعه في قطاع غزة، وإنما تم صنعه فـي رام اهللا وبواسـطة              
  .السلطة الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس، وتحديداً بإشراف محمد دحالن

ح، وأضـاف   كذلك قال مارك بيلي بأن الشعب الفلسطيني مازال مؤيداً لحركة حماس، وكارهاً لحركة فت             
إن الذي يعاني من االنقسام والخالفات حالياً ليس هو الشعب الفلسطيني وإنما هي حركة فتح التـي                 : قائالً

يطالب بعض أعضائها حالياً بحاكمة محمد دحالن، وليس إقالته والسماح له بالسفر واإلقامة مرتاحاً ناعماً               
  .هادئ البال في أوروبا

ح نفسها تم تغييبها، وذلك عندما قام محمـد دحـالن وزعمـاء فـتح               وأشار مارك بيلي إلى أن قوات فت      
والسلطة الفلسطينية بتدبير أمر المسلحين من خارج فتح وإرسالهم تحت إشراف إسرائيل وأمريكا ومصر              

  .واألردن إلى قطاع غزة من أجل القضاء على حركة حماس
  :التطورات الجديدة وشعبية حماس •

وقع أونالين جورنال االلكتروني بأن الخسائر في شعبية حمـاس ليـست            تقول المعلومات الواردة على م    
كبيرة بعد حدوث انقالب غزة، وقد حاولت وكالة المخابرات المركزية األمريكية اإلشراف علـى تنفيـذ                

من شأن حماس، وكان مضمون هـذه االسـتطالعات         ) التقليل(بعض استطالعات الرأي التي هدفت الى       
  :يهدف إلى اآلتي

  . االعتقاد في استمرارية تأييد الشعب الفلسطيني لحماسزعزعة -
  .الترويج والتسويق للطبيعة العلمانية البحتة للمجتمع الفلسطيني -
  .تجاهل وإغفال قوة حماس في المجتمع التقليدي الفلسطيني -
  .تضخيم وتهويل بتأثير الخطر والمقاطعة االقتصادية والحصار على الشعب الفلسطيني -

عند نهاية حقبـة  % 9لى أن التقارير غير المزيفة تؤكد بان شعبية حماس كانت في حدود    ويشير الموقع إ  
في الوقت  % 30 ثم ارتفعت إلى حوالي      - عاماً على وجه التقريب    11أي قبل   –ثمانينيات القرن الماضي    
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ـ                سبب الحالي، واالعتقاد األقوى يتمثل في أن حماس استطاعت تحقيق الفوز في االنتخابات البرلمانيـة ب
  :توافر عاملين أفسحا طريق الفوز أمامهما، هما

  .ضعف وفساد حركة فتح -
  .تماسك شعبية حماس -

ولما كانت حركة حماس لم ترتكب أخطاء حركة فتح، ولما كان كل الفلسطينيين يدركون تماماً أن هـذا                  
 خطـر   االنقالب قد تم فرضه بواسطة حركة فتح على حركة حماس لكي تقوم به دفاعاً عن النفس مـن                 

لماذا يغير الفلـسطينيون    : المذبحة الوشيكة الحدوث ضد عناصر حماس في قطاع غزة، فإنه يمكن القول           
  .رأيهم ويتراجعون عن تأييد حماس طالما أنهم يعرفون ويدركون جيداً كل هذه المعلومات

  :آفاق الصراع في األراضي الفلسطينية •
بإدراك الشعب الفلسطيني، وتحديـداً الفلـسطينيون       يرتبط أفق واتجاه الصراع في األراضي الفلسطينية        

  .المقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية
المعطيات األساسية التي تشكل إدراك الشعب الفلسطيني إزاء المفاضلة بين حركتي حماس وفتح تتمثـل               

  :في اآلتي
  .ان اتفاقية اوسلو تم وضعها من أجل عدم التوصل إلى حل مع الفلسطينيين -
ة سالم الشرق األوسط التي تسعى وراءها وزيرة الخارجية األمريكية كونـدوليزا رايـس،              ان عملي  -

ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني سوف لن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية التي تبشر بها               
  .العالم إدارة بوش

المال (عين تحت مصيدة    ان حركة فتح وزعماءها والسلطة الفلسطينية ووزراءها أصبحوا جميعاً واق          -
  .واألجندة اإلسرائيلية) السياسي األمريكي

ان الدور المصري واألردني، هو دور يهدف إلى القيام بما تريده إسرائيل، وذلك لجهة الحصول في                 -
  .نهاية األمر على المعونات األمريكية

وحركة حماس ظلـت    لم تعد حركة فتح تدافع عن الفلسطينيين في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية،             -
  .تقف بصالبة دفاعاً عن الفلسطينيين والحقوق الفلسطينية

تتلقى حماس دعمها من األطراف التي اليشك في والئها ودعمها للقضية الفلسطينية، بعكس حركـة                -
  .فتح التي يدعمها أعداء الفلسطينيين

لمزيد من المساندة والدعم    وعلى خلفية هذه المعطيات يمكن االستنتاج دون كبير عناء بأن حماس ستجد ا            
من الشارع الفلسطيني، وإذا تجرأت حركة فتح على إشعال فتيل الصراع ضد حماس في الضفة الغربية                

  .فإنها ستكون قد دقت بنفسها المسمار األخير في نعشها
  :محمود عباس والعزلة القادمة •

المزيد من العزلة والـضعف     الطريقة التي يتصرف بها محمود عباس في الفترة األخيرة سوف تجلب له             
  :السياسي، ومن أبرز األمثلة على ذلك

ان عدم قيام محمود عباس بدفع رواتب بعض الموظفين الفلسطينيين لمجرد أنهم ينتمـون إلـى حركـة                  
حماس، سوف تكون تداعياتها المدمرة على المجتمع الفلسطيني، الذي لن يقبل الظلـم بـأي حـال مـن                   

  .لذي عانى ومازال يعاني أسوأ وأقسى أنواع الظلم والتنكيلاألحوال خاصة وأنه الشعب ا
لم يـتم   ) ص(تم دفع راتبه ألنه ينتمي إلى فتح، و       ) س(إن مجرد الحديث في الشارع الفلسطيني عن أن         

دفع راتبه ألنه ينتمي إلى حماس، هو حديث سوف تترتب عليه الكثير من المرارات، وسوف يؤدي إلـى      
رم المتأصلة في الشعب العربي الفلسطيني، وفي هذه الحالـة سـوف يكـون              تحريك نخوة الشجاعة والك   

الخاسر األول واألكبر هو محمود عباس قبل حركة فتح، وذلك ألن أعضاء حركة فتح أنفـسهم سـوف                  
  .يتبرؤون من هذه الطريقة المشينة
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تهـا  وسوف تكون مخططات سالم فياض رئيس وزراء السلطة الفلـسطينية، ووزيـر اقتـصادها ومالي              
وخارجيتها، هي المسؤولة عن تغيير طريقة اصطفاف الشارع الفلسطيني، سـعياً إلـى وضـع العائلـة                 

  .الفلسطينية ضد العائلة الفلسطينية األخرى، والشقيق الفلسطيني ضد الشقيق الفلسطيني، وهلم جرا
  

مخططاتـه  وأصـبح ب  ) تجاوز الخط (وعموماً يرى المحلل األمريكي مارك بيري بأن محمود عباس قد           
الحالية أشد خطراً على الفلسطينيين من إسرائيل، وسوف تشهد الفترة القريبة القادمة مزيداً مـن التأكيـد                 

  .وليس مسؤولي رام اهللا) جباليا(على ذلك إن استمرت السلطة الفلسطينية تدار بواسطة مجموعة 
  5/8/2007موقع الجمل 

  
  حقيقة الحرب األمريكية على حركة حماس  .62

  مد اسحق الريفيمح. د.أ
تبني الواليات المتحدة األمريكية مواقفها من القوى السياسية في المنطقة علـى أسـاس المعـايير التـي                  

والتي صنفت اإلدارة األمريكيـة بمقتـضاها قـوى         " الحرب على اإلرهاب  "وضعتها في سياق ما يسمى      
ساوقة مع هذا المخطط على أنها      واألخرى المت " متطرفة"المقاومة للمخطط األمريكي الصهيوني على أنها       

وفقاً لهذا التصنيف، خاصـة بعـد أن أصـبحت          " حماس"، ويتحدد الموقف األمريكي من حركة       "معتدلة"
  . قوة سياسية إقليمية ال يمكن تجوزها" حماس"

وفي هذا السياق، ال يرى بوش أن هناك صراعاً بين الشعب الفلسطيني وبـين واالحـتالل الـصهيوني                  
ئه، فهو ينظر إلى األحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية على أنها مجرد صـراع بـين                ورعاته وعمال 

المعتدلين والمتطرفين، وهو بذلك ال يقر بحق شعبنا في مقاومـة االحـتالل، بـل يـرى أن المقاومـة                    
علـى رأس   " حمـاس "الفلسطينية ضد االحتالل عنف وتطرف يجب إخماده، ولهذا فإن إدارة بوش تضع             

  .  للمنظمات اإلرهابية وتشن عليها حرباً شرسةقائمتها
كمـا فـي لبنـان والعـراق        : "م21/07/2007أن بوش قال فـي      " أخبار صوت أمريكا  "فقد ذكر موقع    

إن : "وأفغانستان، فإن النزاع في غزة والضفة الغربية هو نزاع بين المتطرفين والمعتدلين، وأضاف قائالً             
فهناك ربط واضح بين مخطط     ". له نتائج قاتلة على المنطقة والعالم     التنازل عن الكفاح للمتطرفين سيكون      

الهيمنة األمريكية على المنطقة وبين الحرب اآلخذة بالتصعيد التي تشنها الواليات المتحـدة األمريكيـة               
  ". حماس"وحلفاؤها على 

 الموقـع   م نـشرت  11/7/2007وتنسجم هذه الرؤية األمريكية مع رؤية حكومة الكيان الصهيوني، ففي           
إن حماس قوة مدمرة ومتطرفة، إنها منظمـة        : "تصريحاً ألولمرت قال فيه   " الوطن"اإللكتروني لصحيفة   

إن التسوية مع حـزب اهللا      : "، ثم أضاف قائالً   "عسكرية أصولية هدفها مواصلة القتال العنيف مع إسرائيل       
  ". م في الشرق األوسطوحماس هي تسوية مع اإلرهاب، والوحدة مع اإلرهاب مخالفة لمبدأ السال

، وبالتوازي مع سعي الواليات المتحـدة       "حماس"وانسجاماً مع الموقفين األمريكي والصهيوني من حركة        
بالتطرف واإلرهاب والـربط بينهـا وبـين تنظـيم          " حماس"األمريكية والكيان الصهيوني لوصم حركة      

اعدة وبـسلوكها الـدموي أصـبحت       حماس هي التي تحمي الق    : "، أدلى عباس بتصريح جاء فيه     "القاعدة"
  "...!! حماس قريبة جدا من القاعدة، ولهذا فان غزة في خطر وتحتاج إلى المساعدة

، فـاألمريكيون يـرون أن      "حماس"من هنا يمكننا إدراك حقيقة الحرب األمريكية الصهيونية على حركة           
المنطقة والهيمنة عليهـا وتمكـين      تمثل تهديداً جدياً ومؤكداً لمخططها الرامي إلى إعادة تشكيل          " حماس"

الصهاينة من تحقيق أطماعهم في بناء دولة يهودية عنصرية على فلسطين وأراض عربية أخرى، خاصة               
بالمقاومـة خيـاراً اسـتراتيجياً      " حماس"أن هذه المخططات األمريكية ال يمكن إنجازها في ظل تمسك           

  . لمواجهة التهديدات األمريكية والصهيونية
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الخضوع لإلمالءات واالشتراطات األمريكية قد أضطر الواليـات المتحـدة          " حماس" رفض   وال شك أن  
األمريكية الرتكاب حماقات وأخطاء كبيرة فيما يتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان، وامتهان الكرامة اإلنسانية،             

ن، والتآمر على الشعب الفلسطيني، ودعم عصابات اإلجرام وفرق الموت وجماعات الفوضـى والفلتـا             
األمر الذي أدى إلى فضح المخططات األمريكية وأظهر الصورة الحقيقية المقـززة للواليـات المتحـدة                

  . األمريكية
وهذا بال شك يمثل خطراً حقيقياً على المخطط األمريكي الذي ال يمكن أن ينجح إال بتـضليل الـشعوب                   

 على المصالح األمريكية في المنطقـة       العربية واإلسالمية وتخديرها وخداعها، كما أنه يمثل تهديداً جدياً        
ويعرضها للخطر، فقد تبين للمواطن العربي والمسلم العادي أن هذه المصالح ما هي إال أطماع وشـكل                 

  . من أشكال الهيمنة
بحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها التنازل عن األراضي الفلسطينية التي يحتلهـا           " حماس"كما أن تمسك    

مـع الـشعوب العربيـة      ) زائف(، أدى إلى تبديد أحالم الصهاينة بإقامة سالم         م1948الصهاينة منذ عام    
وعالقات طبيعية معها، وبهذا فإن المخطط الصهيوني يعاني من التقهقر والتراجع المستمر، ولن تخرجه              
من أزمته القاتلة كل المؤتمرات الدولية التي تترأسها رايس وتحضرها أنظمة الحكم العربية التي يصفها                

  . وش بالمعتدلةب
، وهـو البعـد اإلقليمـي، فالواليـات المتحـدة      "حماس"وهناك بعد آخر في هذه الحرب األمريكية على   

على أنهـا جـزء مهـم مـن         " معتدلة"األمريكية التي تنظر إلى أنظمة الحكم الموالية لها وتصفها بأنها           
نظمة حتى ال تفقد نفوذهـا فـي   مصالحها في المنطقة وأمنها القومي، ولهذا فهي ترفض المساس بهذه األ   

التي شـقت   " حماس"المنطقة، ومن هنا جاء العداء األمريكي للحركات اإلسالمية السياسية وعلى رأسها            
طريقها إلى السلطة والحكم وأصبحت تمثل نموذجاً تحتذي به الشعوب العربية واإلسالمية التي تطمح إلى               

  . نيل حريتها وكرامتها
التي تمثل عقبـة    " حماس"بوش لحشد حلفائه وعمالئه في المنطقة لتقويض حركة         وفي هذه األيام، يسعى     

في وجه األجندة األمريكية في البالد العربية واإلسالمية، وهو ال يستطيع فعل ذلك دون تشويه صـورة                 
وإلصاق تهمة القتل واإلرهاب بها وتصويرها على أنها سبب معاناة الشعب الفلسطيني ومآسـيه              " حماس"

  . هوآالم
في أذهان الناس، ومالمح هذه     " حماس"ولهذا فإن خطة بوش تعتمد أساساً على رسم صورة دموية لحركة            

الصورة واضحة ويمكن تحديدها من خالل التصريحات التي يدلي بها بوش من حين آلخر، فهو يـسعى                 
الـسريع، وأن   على أنها حركة إرهابية ينضوي تحتها عصابات القتل واإلعـدام           " حماس"جاهداً لتصوير   

قد تسببت فـي تفـاقم معانـاة الـشعب          " حماس"هذه العصابات تعمل على نشر الفوضى والفلتان، وأن         
  . الفلسطيني أضرت بمصالحه

تشير بشكل واضح إلى الخطـة      " حماس"وهذه الصورة التي يسعى بوش لرسمها في أذهان العالم لحركة           
ا، وهي خطة قذرة تتنافى مع كل القيم واألعراف         في محاولة يائسة لتقويضه   " حماس"األمريكية إلضعاف   
  ... واألخالق اإلنسانية

، بدأ بوش مؤامرة جديـدة تقـوم علـى          "حماس"فبعد أن فشلت كل المؤامرات األمريكية السابقة لتصفية         
أساس استمرار الحصار االقتصادي الظالم على الشعب الفلسطيني وخنقه وقمعه وتجويعه، وإطالق يـد              

منفلتين لنشر الفوضى والفتن في المجتمع الغزي خاصة، وإطالق يد أجهزة عبـاس األمنيـة               العابثين وال 
  . والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة" حماس"لقمع 

على مواقفه وممارساته اإلجراميـة بحـق       ) زائفة(الغريب أن بوش يحاول يائساً إضفاء صورة إنسانية         
الـشجعان الـذين    "مية، فقد دعا بوش كافة الدول للوقوف مع من سماهم           شعبنا والشعوب العربية واإلسال   

يجب أن نظهر أننا نقف في وجه التطرف والعنف إلى جانـب التـسامح              : "قائالً" يعملون من أجل السالم   
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واالحترام، فنحن نقف في وجه الفوضى والقتل إلى جانب القانون والعدل، ونقف فـي وجـه اإلرهـاب                  
  "...!!! ككين إلى جانب السالم واألرض المقدسةوالمتشائمين المتش

وقد ال يعلم بوش أن تشدقه بهذه المعاني الجميلة ال ينطلي حتى على الشخص العادي في بالدنا وال يمكن                   
 أن إدارة بوش ترعى الفوضى والفلتان في عالمنـا، وتنـشر            – التي تفقأ العيون     –أن يغير من الحقيقة     

الدنا، وترعى أنظمة الفساد والطغيـان واالسـتبداد فـي العـالم العربـي              الفساد والخراب والقتل في ب    
  . واإلسالمي

فهل يكمـن   ... وربما ال يعلم بوش أن من ال يملك الحقيقة ال يسعه إال أن يكذب ليحقق أطماعه الشريرة                
  . ميعسر عظمة الواليات المتحدة األمريكية في الكذب والتضليل والخداع، سؤال يعرف اإلجابة عليه الج

  5/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  محمد السيد سعيد. د

السيدة كوندوليزا رايس فاقت سلفها البعيد كيسنجر في رحالته المكوكية للشرق االوسط للوصول الي حل               
 اتفاقيـات   امريكي للصراع العربي االسرائيلي، غير انها لم تفقه في االداء، فبينما تمكن من ابرام ثالثـة               

لفصل القوات بين اسرائيل وكل من مصر وسوريا، لم تتمكن السيدة من عقد اتفاق واحد طوال اكثر من                  
ست سنوات قضتها في خدمة رئيسها بصفة مستشار األمن القومي ثم وزيرة للخارجية، رغـم ان االول                 

أللفية الثالثة، فكانت حرب    كان يواجه صعوبات اشد كثيرا في عقد السبعينيات مما تواجهه هي في بداية ا             
 قد انتهت لتوها عندما بدأ يطرق ابواب المنطقة، وكان الرفض العربي السرائيل اثناء ادارة               1973اكتوبر

  .نيكسون ثم فورد كامال، وكان العالم يعيش في ظل توازن نسبي بين العمالقين وحركات العالم الثالث
لعالمية، وتمزق العالم العربي اربا، وتفرقت الـسبل بـدول          فازت امريكا بالهيمنة المنفردة على السياسة ا      

عدم االنحياز وتعيش الحركة الوطنية الفلسطينية ازمة طاحنة، ومع ذلك لم تتمكن السيدة رايس من ابرام                
  .، ولكن هذا الفشل التام قد ال يستمر طويال!اي اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل

تفسير هذا الفشل بأن ادارة بوش ربما بفـضل الـسيدة رايـس أو              وبوسع أبسط طالب السياسة الدولية      
المحافظين الجدد وعلى رأسهم نائب الرئيس ديك تشيني لم تبد ابدا ادني اهتمام بالتوصل التفاق يوقـف                 

وكان كل  . الصراع الدامي بين اسرائيل والشعب الفلسطيني أو يرسي سالما حقيقيا بين العرب واسرائيل            
ماء السياسة والثقافة األمريكية قد زهقوا من كثرة مطالبتهم لهذه االدارة البليدة بالتحرك             زعماء العالم وحك  

البرام اتفاق سالم يمنح الفلسطينيين بعض حقوقهم، وبح صوت الجميع في مطالبة هـذه االدارة العنيفـة                 
تها بين الـشعوب    بالتوقف قليال لبحث الي اين تذهب السياسة االمريكية في المنطقة بعد ان وصلت كراهي             

العربية الي اعلى مستوي في التاريخ، واكد كل من يعرف المنطقة انه ال مستقبل ألي مشروع أو هـدف         
  .امريكي مشروع في المنطقة دون البدء بحل المشكلة الفلسطينية

جئا ومن هنا تبدو دعوة بوش لعقد اجتماع او مؤتمر دولي للسالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين امرا مفا               
الي حد ما، كما ان زيارات السيدة رايس للمنطقة خالل الشهرين الماضيين بـدأت تنـاقش المـضمون                  

  .والتدابير الممكنة لتحريك ملف التسوية السياسية بين الطرفين
ووفقا لتصريحات السيدة رايس سيبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود             

تنتهي باالتفاق خالل أسابيع قليلة على ما أسمته إعالن مباديء أو اتفاق إطـار أو أي                أولمرت مناقشات   
شيء بهذا المعني ثم يذهبون بهذا االعالن ألمريكا ربما خالل شهر سبتمبر، حيث يبدأون مباحثات ثنائية                

  .في محيط أو بالتوازي مع اجتماع دولي تحضره الرباعية وعدة دول عربية منتقاة
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ك العملية السياسية ويتعين على الفلسطينيين ودول عربية اخري ان يصلوا خالل اسابيع الي ما               فجأة تتحر 
عجزوا عن الوصول له خالل شهور وسنوات وستة عقود متتاليـة منـذ نـشأة إسـرائيل والتراجيـديا                   

  الفلسطينية في لحظة واحدة، فما هي االختيارات المفتوحة أمام الفلسطينيين؟
وسواء تحدثنا  . ن هناك خيارات؟ لدينا في الواقع العملي ايديولوجيات وغرائز سياسية         خيارات؟ من قال ا   

  .عن الفلسطينيين أو بقية العالم العربي هناك غريزة الرفض وغريزة الرهان على المشروع األمريكي
 أو  ورفض الدعوة األمريكية لمباحثات ثنائية في إطار دولي في األسابيع القادمة ثم في خـالل سـبتمبر                

فتاريخ الحل األمريكي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي      . الخريف المقبل عموما غريزة لها ما يبررها تماما       
سجل اسود فعال، والوضع العربي والفلسطيني غاية في التأزم والتشرذم والـضعف، واالسـناد الـدولي           

 إسـرائيل تمامـا تقريبـا،    للفلسطينيين غائب كلية تقريبا على المستوي الرسمي، وموازين القوي لصالح       
ومرجعية المباحثات الثنائية والدولية غاية في الغموض، ووعود بوش إلسرائيل قبل نهاية واليته األولي              
تصادر على حقوق فلسطينية جوهرية، وفوق ذلك فالمبادرة األمريكية الحالية تحـصر المباحثـات فـي                

را شديدا ومتعدد األبعاد حتي على المـصير        المسألة الفلسطينية وحدها وتقصي سوريا وهو ما يشكل خط        
فهي ترفض المقدمات قبـل أن      : ولكن الرفض االبتدائي سيكون معيبا لسببين جوهريين      . الفلسطيني ذاته 

فحتي حمـاس   . تظهر النتائج، وهي ال تملك مقدمات كافية ألي مشروع بديل للمشروع األمريكي الراهن            
 تتمتع بالقدرة على اسقاط هذا المشروع بمجـرد العـودة           وهي التعبير المثالي عن غزيرة الرفض وهي      

. للعمليات العسكرية ضد اسرائيل ال تملك سوي مشروع اشد غموضا واكثر التباسا وابعد عن التطبيـق               
  وبذلك

 تفضيل الفراغ واستمرار المعاناة الفلسطينية دون أي افق         ى مشروع الال مشروع او ال     ىيتحول الرفض ال  
  .محدد النهائها

: لمقابل فهناك غريزة الرهان على المشروع االمريكي، وال تستند هذه الغريزة سوي علـى ذريعتـين     وبا
 بدائل عملية تستند    ىسوابق االنسحاب االسرائيلي من االراضي المصرية واالردنية المحتلة، واالفتقار ال         

 فيمـا يتعلـق     على معطيات جوهرية على االرض، وبالمقابل لم يثبت هذا الرهان جدواه في الماضـي             
 منح الفلسطينيين سلطة حكم ذاتي محدود لم يتـرجم          1978بالقضية الفلسطينية تحديدا، فاتفاق كامب ديفيد     

ه اسرائيل قبل ان تنفـذ تعهـداتها سـواء          ي، والذي انقلبت عل   1993عمليا اال بعد توقيع اتفاق اوسلو عام      
باحثات الوضع النهائي بعد ثالث سـنوات       باالنسحاب من المناطق المحددة في الخرائط الملحقة او ببدء م         

من تطبيق االتفاق، أما أقرب نقطة للحقوق الفلسطينية وصل األمريكيون إلقرارها فكانت في مباحثـات               
 وفشلت هذه المباحثات، والرئيس األمريكي الحالي ابعد كثيرا جدا عن مواقف كلينتون، كما              2كامب ديفيد 

ئيلية ابعد كثيرا جدا عن قبول االعتراف بالحقوق الجوهرية للشعب          ان أولمرت والتشكيلة السياسية االسرا    
  .الفلسطيني

 اية مقومات قوة محلية أو عربية كمـا         ى المشروع األمريكي ال يستند اطالقا عل      ىوفوق ذلك فالرهان عل   
ال يستند على اي قدر ملموس من االسناد الدولي بل ان هذا المشروع يرتبط ويستمد معطياته من سياسة                  

  .ترمي في الجوهر الي تدمير الشرق األوسط واضعافه للتمكين للهيمنة االسرائيلية
ومن المنظور العربي والفلسطيني سيكون من الخطأ أن نستسلم لغريزة الرهـان أو لغريـزة الـرفض                 

والموقف السليم هو إطالق مشروع سياسي فلسطيني يتمتع باالسناد العربي،          . االبتدائي للعرض األمريكي  
مات هذا المشروع ليست كافية حاليا، وانتظار اكتمالها يدفع بالوضع الفلسطيني والعربي إلي فـراغ،               مقد

ولكن طرح هذا المشروع يمكن بذاته وبالعمل الشاق أن يستكمل المقومات الـضرورية لنيـل الحقـوق                 
  .الفلسطينية

لقوي وانما الربط الحيـوي     عقدة المشروع السياسي الفلسطيني لم تكن بالضرورة هي الخلل في موازين ا           
وعلى الفلـسطينيين أن يحـصلوا      . بين ما هو ممكن في اية لحظة وما هو ضروري على المدي الطويل            
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وبهـذا المعنـي نـدعو    . على ارضية مادية ما إلطالق طاقاتهم في النضال من اجل هذه الحقوق الكاملة         
ء يتنازل عن حقوقهم الجوهرية، وعدم      الفلسطينيين للقبول بالمباحثات المقترحة ورفض أي إعالن مبادي       

  .اغالق الباب امام مكاسب مهمة تصلح كمنصة انطالق أنسب الستكمال النضال من اجل حقوقهم كاملة
 قدر كبير جدا من الوضوح والواقعية والخيال والثبات على الحقوق الكاملة هل             ىيحتاج فك هذه العقدة إل    

نحتاج الستراتيجية جديدة للنضال الوطني الفلسطيني، وهـو        يشتمل هذا المعني على تناقض؟ نعم، ولهذا        
  .ما نتناوله في األسبوع المقبل إن شاء اهللا

  6/8/2007األهرام المصرية 
  

  المؤامرة على المقاومة لن تتوقف وستجد من يقودها في كل مرحلة .64
  أيمن بنات

قـضية الفلـسطينية والمقاومـة      تعددت الدالئل واإلثباتات باألقوال واألفعال عن حقيقة المؤامرة ضـد ال          
غـزة أريحـا   "ورجالها على أيدي فريق أوسلو منذ وطئت أقدامه أرض قطاع غزة بموجب اتفاق أوسلو             

  ". أوالً
ما بين أجهزة أمن السلطة وسلطات االحتالل، لتبـادل         " التنسيق األمني "وأولى دالالت المؤامرة، لقاءات     

د االحتالل، ولو أردنا أن نستدل ببعض المعلومـات التـي           المعلومات حول خاليا المقاومة وعملياتها ض     
، وقيـام   "ناخشون فاكسمان "نستذكر عملية أسر الجندي اإلسرائيلي      " التنسيق األمني "ُسلمت لالحتالل عبر    

وإخضاعه للتحقيق القاسي لمعرفـة مكـان احتجـاز         " أحمد جاداهللا "أجهزة أمن السلطة باعتقال الصحفي      
مات لقوات االحتالل، األمر الذي أدى إلحباط العملية واستشهاد آسـري الجنـدي             الجندي، وتسليم المعلو  

وتسليم المعلومات لقوات االحتالل    " محمود أبو الهنود  "، وكذلك اعتقال القائد     "صالح جاداهللا "أحدهم الشهيد   
ـ 16عن مكانه في سجن جنيد بمدينة نابلس ليتم قصفه بطائرة اف   شهاد  حيث أدى في حينها الهجوم الست

 شخصاً ونجاته، وكذلك تسليم العديد من المعتقلين المطلوبين لالحتالل من خالل نقلهم مـن سـجون                 11
السلطة والمرور بهم عبر الحواجز اإلسرائيلية ليتم اعتقالهم على أيدي قـوات االحـتالل ومـا خليـة                  

وبداخله مئـات   " بيتونيا"هللا  عنا ببعيد، وكذلك تسليم مقر األمن الوقائي في مدينة رام ا          " صوريف القسامية "
المعتقلين من أبناء وقيادات حركة حماس لقوات االحتالل، وكذلك قيامها بعمليـات اغتيـال لقـادة مـن                  

من سـرايا   " أيمن الرزاينة "ورفيقه  " محمود الخواجا "ورفاقه في القسام، و   " كمال كحيل "المقاومة كالشهيد   
  . القدس

سرائيلية رسمية في اآلونة األخيرة عـن قيـام أجهـزة أمـن     وما صرحت به مصادر أمنية فلسطينية وإ    
السلطة، ومن خالل التنسيق األمني بين الجانبين، بإفشال العديد من العمليات لدليل فاضح يكـشف عـن                 

  . دورها في المؤامرة على المقاومة
ـ               ي فـي   وبعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها ألول حكومة منتخبة بإجماع وطنـي، تحم

برنامجها مشروع المقاومة كخيار استراتيجي الستعادة الحق الفلسطيني، بـدأت المخططـات التآمريـة              
الخارجية ومن الداخل الفلسطيني في آٍن واحد لالنقالب على الشرعية ـ وقد تعددت األساليب والوسائل  

كا وإسرائيل إلسقاط الحقوق    ـ بهدف إسقاط مشروع المقاومة من األجندة الفلسطينية تحقيقاً لمشاريع أمري          
  . والثوابت

وشاركت األجهزة األمنية بعد تشكيل حماس للحكومتين العاشرة والحادية عشر بقيادتها، بتنفيذ مخططات             
إفشال وإسقاط حماس عن سدة الحكم، وعبرت تلك األجهزة وبالفوضى الخالقة، عن أهـدافها وحقيقـة                

صفها بالمرتبطة بأجندات خارجية ال ندعي كذباً، بل نؤكد على          ارتباطاتها بأجندات خارجية، وهنا حينما ن     
حينما استدعاه المجلس التشريعي لمناقشة أوضاع      " قريع"في حكومة   " نصر يوسف "ما قاله وزير الداخلية     
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كيف لي أن أسيطر على أجهزة أمنية تتبـع ألجهـزة مخـابرات             : "األجهزة األمنية فرد بمقولته الشهيرة    
  ". أوامر خارجيةعالمية وتأتمر ب

وبعد أن فرضت حركة حماس سيطرتها الشرعية في الخامس عشر من يونيو، على األجهـزة األمنيـة                 
المتمردة في قطاع غزة، والتي كانت تعد النقالب عسكري على الشرعية المنتخبة، فقد فريـق أوسـلو                 

شل خططهم الرامية إلسقاط    والرئاسة الفلسطينية بصيرتهم وأعمتهم الصدمة التي حلت بهم ال سيما بعد ف           
  .حماس، وبدأت تنحى منحى خطيراً كشف دالالت جديدة عن حقيقة المؤامرة

" محمود عباس "ففي تطور خطير وتسارع للخطوات إرضاء لالحتالل واإلدارة األمريكية، أصدر الرئيس            
للفوضى والفلتـان   مرسوماً رئاسياً يقضي باعتبار فصائل المقاومة خارجة عن الشرعية وسالحها سالحاً            

األمني، األمر الذي لم يكن مفاجئاً للشعب الفلسطيني وفق نظرته لموقف عباس تجاه المقاومة المـسلحة،                
حيث كان من الرافضين لعسكرة االنتفاضة والعمل المسلح، في حين نفذ العديد من المحاوالت المستميتة               

كية وعربية منذ توليه رئاسة الوزراء في عهد        وفق اتفاقات أبرمها وقمم عقدها مع االحتالل برعاية أمري        
لاللتفاف على شرعية المقاومة وسالحها، إلى أن وصل به الحد في كثير            " ياسر عرفات "الرئيس المغدور   

من المناسبات، لوصف المقاومة باإلرهاب وصواريخها بالعبثية وعملياتها االستشهادية بالحقيرة؛ وعلـى            
فيذ حمالت اعتقال ومداهمات وإغالق للمؤسسات اإلسالمية، وتفكيك لخاليا         الفور بدأت أجهزته األمنية بتن    

ومصادرة سالحها تحت ذرائع وادعاءات باطلة، ومحاوالت لتضليل الرأي العام          " كتائب القسام "سرية لـ   
والتي تعدها حماس لالنقضاض على شرعية عباس فـي الـضفة،           " للقوة التنفيذية "بأنها مجموعات سرية    

افي الحقيقة تماماً، فال يختلف اثنان بأن القوة التنفيذية قوة أمنية قانونية تتبـع وزارة الداخليـة                 وهو ما ين  
وتشكيلها في الضفة ال يتم إال بقرار وإعالن رسمي لفتح المجال أمام الـراغبين فـي االنتـساب للقـوة                    

، فحري بها تعزيز وتقوية     بااللتحاق بها، وإن كان األمر متاحاً أمام حماس لتشكيل جهاز أمني في الضفة            
  . جهازها العسكري وليس قوة أمنية تتبع للحكومة

واستكماال للمؤامرة، أصدر عباس، أوامره لقيادات جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة بقتل كل مـن                
، وقد نُفذت ميـدانياً بقتـل وإصـابة واعتقـال           48يحمل أو يطلق صاروخاً باتجاه األرض المحتلة عام         

ين منهم، وبما أن تلك األوامر تتعارض مع شرعية المقاومة التي استمدها الشعب الفلسطيني مـن                الكثير
دماء الشهداء والقوانين واألعراف الدولية بحقه في المقاومة لتحرير أرضه، فإنها تثبت حقيقـة تعـاون                

  . السلطة مع االحتالل للقضاء على المقاومة
اس صبغ المقاومة ورجالها بصبغة المجرمين الفارين من العدالة         واستكماالً لدوره في المؤامرة حاول عب     

والقانون وقد حصلوا على العفو اإلسرائيلي، من خالل اتفاق أبرمه مع إسرائيل بإصدارها عفواً عن عدد                
من عناصر محسوبة على كتائب شهداء األقصى مقابل تسليمهم سالحهم للسلطة والتزامهم بأوامر عباس              

  . اومةبالتخلي عن المق
وتبع تلك الخطوات برنامج حكومة فياض الالشرعية، وقد أسقط منه حق مقاومة االحتالل والـذي لقـي                 
ترحاباً كبيرا من القيادة السياسية اإلسرائيلية، في وقت لقي استهجانا ورفضاً مطلقاً مـن قبـل فـصائل                  

  . المقاومة التي تمثل الشرعية الحقيقية للشعب الفلسطيني
وقفات على أبرز مخططات التآمر على المقاومة وسالحها من فريق أوسـلو يتـضح أن               ومما تقدم من    

القضية الفلسطينية لم تكن يوماً تتوالها أياٍد وطنية أمينة من هذا الفريق المتأسرل لتعمل علـى اسـتعادة                  
 واإلدارة  الحقوق والحفاظ على الثوابت، فعلى العكس تماماً كان همه األكبر إرضاء االحتالل اإلسرائيلي            

األمريكية، وتحقيق المكاسب الشخصية وبناء المؤسسات االقتصادية للصالح الشخـصي وجنـي المـال              
  . وتحقيق الجاه على حساب القضية والوطن
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ومن هنا ال بد أن نؤكد بأن المؤامرة على المقاومة والمقاومين لن تتوقف عند هذا الحد، بـل ستـستمر                    
 أنها لن تنجح في تحقيق أهدافها على اإلطالق، وذلك ألن الـشعب             وستجد من يقودها في كل مرحلة، إال      

  . الفلسطيني أكبر من أن يحقق ألمثال هؤالء آمالهم وأمانيهم في إسقاط حقوقه وثوابته الوطنية
  6/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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