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   تعلن االستنفار"حماس"و..  غزة في قطاعرة إسرائيلية شهداء في مجزسبعة .1

 فلسطينيين بينهم ناشطان من    7استشهد   :عالء المشهراوي  - غزة 15/8/2007االتحاد االماراتية   ذكرت  
 آخرون بجروح مختلفة، إصابة أربعة منهم وصفت بالخطيرة فـي عمليـة             28، وأصيب   "حماس"حركة  

أن "وذكر شهود عيـان     . المناطق الشرقية من محافظة خان يونس     عسكرية اسرائيلية في منطقة عبسان و     
طائرات االستطالع، تقوم بإطالق الصواريخ باتجاه المقاومين الذين يتصدون للدبابات والقوات الخاصة،            

  . كما تقوم الطائرات المروحية بإطالق الرصاص من أسلحتها الرشاشة باتجاه اي هدف متحرك
. الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية عن قنص جندي اسـرئيلي           ألوية الناصر صالح     وأعلنت

وقالت في بيان أن الجندي شوهد يسقط على وجهه وتبع قنصه إطالق نار كثيف في المنطقة شرقي خان                  
واعلنـت  . من جانبها أعلنت كتائب األقصى أنها تصدت لقوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس            . يونس

واعلنـت حركـة     .اصابة خمسة من عناصرها خالل تصديهم للقـوات االسـرائيلية         عن  " سرايا القدس "
الى ذلـك   . حالة االستنفار التام في كافة صفوفها وأجهزتها ومؤسساتها، لصد الحملة االسرائيلية          " حماس"

  . دانت فرنسا العملية االسرائيلية في قطاع غزة ودعت اسرائيل الى ضبط النفس
باتجاه آلية " ياسين"أعلنت كتائب القسام عن إطالق قذيفة  :غزة 15/8/2007 الشرق األوسط وأضافت

 في محافظة خان يونس، إن ما "حماس"وقال حماد الرقب، الناطق باسم  .إسرائيلية شرق خان يونس
مجاهدي كتائب القسام وأبطال القوة التنفيذية هم الذين يخوضون "جرى في عبسان يدلل على أن 

ش االحتالل في الوقت التي تشن فيه وسائل اإلعالم المأجورة ضدهم أشرس المواجهات في وجه جي
هم السباقون " حماس"مجاهدي القسام وأبناء "وأكد الرقب أن . على حد تعبيره" حملة إعالمية للنيل منهم

 ".للجهاد والمقاومة
  

  يجدد عزم السلطة اعتماد التمثيل النسبي الكاملو ..ن جرائم االحتالليديعباس  .2
 ادانته الكاملـة ألي جـرائم تنفـذها قـوات االحـتالل             عباساعلن الرئيس   :  منتصر حمدان  - م اهللا را
 خالل اجتماعه مـع ممثلـي وسـائل االعـالم           جددسواء في غزة او في الضفة الغربية، و       " االسرائيلي"
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نتخابـات  الفلسطينية والعربية في مقر الرئاسة، عزم السلطة اعتماد التمثيل النسبي الكامل فـي كـل اال               
واشار الى انه من المقرر ان تجري االنتخابات في االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وذلك                .الفلسطينية

  .خالل فترة قليلة مقبلة، موضحا ان تلك الخطوة يجب ان تسري على بقية االتحادات والنقابات الشعبية
  15/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
 ويقبل تعددية سياسية ال أمنية" حماس"مع اتصاالت وجود فياض ينفي سالم  .3

 سالم فياض نجاح االجتماع الدولي للـسالم  ]حكومة الطوارئ[رئيس الوزراء الفلسطيني  ربط:وكاالتال
انعقاده الذي توقعه فياض  قبل موعد" التوصل إلى شيء ملموس"إليه الرئيس األمريكي بوجوب  الذي دعا

إذا بقـي   "أمس الثالثاء إنـه     " الحرة األمريكية "ل في مقابلة مع قناة      وقا . نوفمبر المقبل  /في تشرين الثاني  
وشدد على وجوب البحـث فـي        "...الوضع على ما هو عليه اآلن أشك في أنه سيكون للمؤتمر جدوى           

قضايا الوضع النهائي، الفتاً الى أن دعوة الرئيس بوش تتعلق بنقاش المسألة السياسية ال االقتـصادية أو                 
نفى فياض  " حماس"وفي ما يتعلق باألزمة مع      " ...يتطلب إنهاء االحتالل  " إن إنهاء الصراع     وقال". غيرها

ميليشيات مسلحة خارج إطـار     "و" تعددية أمنية "ورفض وجود   . وجود أي اتصاالت بين السلطة والحركة     
  .ية إطالقاًمن المستحب أن تكون هناك تعددية سياسية لكن ال يمكن التسليم بتعددية أمن: "وقال". السلطة

  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس"البيت األبيض يضغط على عباس لمنعه من الحوار مع : حكومة هنية .4
اتهم محمد المدهون رئيس ديوان رئيس وزراء الحكومة المقالة اإلدارة األمريكية بوضع خط             : الفت حداد 

س لمنعه من استئناف الحـوار      أحمر بشأن الحوار مع حركة حماس وممارسة ضغوط على الرئيس عبا          
إن البيت األبيض   " وقال المدهون  ."حماس" و "فتح"الوطني الفلسطيني ورفض المبادرة اليمنية للحوار بين        

يبعث برسائل رسمية إلى الرئيس عباس أنه بقدر اقترابه من الحوار مع حماس بقـدر ابتعـاد أمريكـا                   
ة اليمنية للحوار يأتي في سـياق مراعـاة المـصلحة           وأكد أن الترحاب بالمبادر    "..وإسرائيل وعقابها له  

  .الوطنية الفلسطينية وتوازن هذه المبادرة بدعوتها الستئناف الحوار على قاعدة اتفاقي القاهرة ومكة
  14/8/2007 48عرب

  
 "حماس"مع  بدعوات غربية لحوار مفتوح حكومة هنية ترحب .5

، بدعوة رئيس الوزراء اإليطالي برودي، الـدول        رحبت الحكومة المقالة برئاسة هنية    :  رائد الفي  - غزة
، وأكد رئيس ديوان رئيس الوزراء المقال محمد المدهون أن هذه التصريحات            "حماس"الغربية للحوار مع    

المتوالية تأتي إدراكاً لحجم الخطأ الكبير الذي ارتكبوه في طريقة تعاملهم مع الحكومـة التـي تترأسـها                  
الثالثاء دعوة لجنة الخارجية البريطانية لمبعوث اللجنـة الرباعيـة فـي            وثمن المدهون، أمس    ". حماس"

، وعـدم الرضـوخ أو      "حماس"الشرق األوسط توني بلير، بضرورة التعاطي مع األطراف كافة بما فيها            
االستجابة للضغوط األمريكية التي تقاطع الحكومة بقيادة الحركة، وكذلك الدعوة التي وجهتها اللجنة الى              

ألطراف من أجل بذل كل الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قوية تستطيع التعامـل               مختلف ا 
ودعا األطراف العربية والدولية كافة الى ضرورة اتخاذ خطوات جدية في           . مع المحيط االقليمي والدولي   

مقاطعـة  هذه االتجاهات، وخاصة فيما يتعلق بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وانهاء ال            
  ".حماس"السياسية والمالية التي تمارس على الحكومة التي ترأسها 

منى منصور بموقف مجلس العموم البريطاني، ودعـوة رئـيس الـوزراء            " حماس"عن  وأشادت النائب   
  .اإليطالي مرحبة بأي مساع عربية ودولية للخروج من األزمة الفلسطينية الراهنة

  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  االسرائيلي تحول دون الشروع بالحوار -مريكي زمة الثقة والتدخل األأ :اعرالش .6

ـ .اكد د :  وليد عوض  -رام اهللا     امس ان االتصاالت التـي تجـري   "القدس العربي"ناصر الدين الشاعر ل
 االن عن   ى طاولة الحوار لم تثمر حت     ىاالن بين شخصيات فلسطينية بهدف جمع حركتي فتح وحماس عل         

 ال يوجد اي حوار مباشـر او غيـر مباشـر،            : قال نحركتيالوعن وجود حوار سري ما بين        .اية نتائج 
ونفي ان تكون الشخصيات المشاركة فـي االتـصاالت الـسرية            ..والموجود هو اتصاالت وليس حواراً    

 . فشل تلك االتصاالت في تقريب وجهـات النظـر         ىوألمح ال . ممثلة لحركتي فتح وحماس بشكل رسمي     
وبـشأن الحلـول المقترحـة     . الطـرفين ى شروط الحوار صعبة عل    :فشل االتصاالت قال  وحول اسباب   

 مقـرات   "حمـاس "للخروج من ازمة تسليم مقرات السلطة للرئاسة قال الشاعر هناك اقتراح بان تـسلم               
 الرئيس عباس قبل الحوار كبادرة حسن نية في حين يتم تـسليم مقـرات االجهـزة    ىالرئاسة في غزة ال   

 : ذلك االقتراح قال   ى عل "حماس" و "فتح"وعن رد    . خالل الحوار العادة هيكلة االجهزة االمنية      االمنية من 
 سقف التدخل العربي محـدود جـدا        :وعن التدخل العربي العادة الوحدة قال      . االن ىلم نتلق اي رد حت    

خلهم مـع   بحجة انهم ال يريدون التدخل في الشأن الداخلي للفلسطينيين من جهة وخشية من اصطدام تـد               
 "حمـاس " و "فتح"وعن السبب الذي يحول دون لقاء        .ىاالستراتيجية االمريكية في المنطقة من جهة اخر      

ولو بشكل سري قال الشاعر ازمة الثقة والتدخل االمريكي والضغط االسرائيلي والتهديد بالعودة للحصار              
  .كلها تحول دون الشروع بالحوار

  15/8/2007القدس العربي 
  

   وعباس ال يستطيع فرض أي قانون عليه..سيد نفسه" التشريعي":  استقالته ينفيخريشه .7
حسن خريشه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، تعقيبا على القرار الذي           .د أكد: سليم تايه  -رام اهللا   

أصدره الرئيس عباس، الذي يقضي باعتماد التمثيل النسبي الكامل أسلوباً النتخابات مؤسـسات منظمـة               
لتحرير، والمجلس الوطني، والتشريعي والمنظمات الشعبية، أن الرئيس عباس وال أي أحد غيره يستطيع              ا

فرض أي قانون يريده على التشريعي، وإنما يفرض القانون الذي يريده التـشريعي الفلـسطيني، كـون                 
ـ    .المجلس سيد نفسه   لتـشريعي،  إن قرار أبو مازن ال ينطبق على ا       ": "قدس برس "وقال في تصريحات ل

ر إلى أن اعتماد التمثيل النسبي، عندما طرح مـن  اشأو". ألن المجلس ليس من مؤسسات منظمة التحرير    
 .، التي كانت تسيطر بشكل كامل علـى التـشريعي         "فتح"قبل عباس على المجلس، رفض من قبل قائمة         

لس، نفى خريشة هـذه     وحول األنباء التي تحدثت عن نيته االستقالة من منصبه، كنائب ثان لرئيس المج            
  ".إنه ال يستطيع االستمرار في عمله بهذه الصورة"األنباء، مشيرا إلى أن كل ما قاله 

   14/8/2007 قدس برس
  

  نراهن على ثورة شعبية للسيطرة على غزة: المالكيرياض  .8
ي على  راهن وزير االعالم في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية رياض المالك         :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

السلطة الشرعية ستعود   " والقوة التنفيذية، لتأكيد ان      "حماس"قيام ثورة شعبية في قطاع غزة ضد سياسات         
واستبعد المالكي في لقاء له مع صحافيين فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب، نظمته وكالة             ".الى غزة قريبا  

ية ورئاسية جديدة فـي األشـهر القليلـة          أي انتخابات تشريع   ،األميركية، في رام اهللا، أمس    " ميديا الين "
وخفف المالكي من مخاوف الفلسطينيين في الضفة الغربية من احتمال سيطرة حماس على مقاليد              . المقبلة

  .األمور، كما حدث في غزة
  15/8/2007الغد األردنية 
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  بحث عن وسيلة لقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزةحكومة فياض ت: "فلسطين اآلن" .9
 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة وموثوقة، أن حكومة فياض تراجعت :وكاالتال - فلسطين اآلن-رام اهللا

 مليون شيكل التي خصصت لبلدية غزة لسداد رواتب الموظفين وإنقاذ البلدية 4.5عن صرف مبلغ الـ
من الضائقة المالية بهدف استمرار األزمة واإلضراب إلحراج حركة حماس التي تسيطر على قطاع 

سعدي الكرنز األمين العام لمجلس .إن د"المحلية، أمس " فلسطين"وقالت المصادر ذاتها لصحيفة  .ةغز
وزراء حكومة فياض شدد على أن حكومة فياض لن تصرف هذه األموال بذريعة عدم وقوعها بيد 

 عن نفكر بكيفية قطع الكهرباء والماء: "ونقلت المصادر عن الكرنز قوله ".حماس أو تكون خدمة لها
  ".بلدية غزة، ألن البلدية آلت إلى حماس وكذلك شركة الكهرباء، فلن ندفع لحماس

  15/8/2007عين على فلسطين
  

   لجهاز المخابرات الفلسطينيالطيراوي رئيساًتوفيق تعيين  .10
اكدت مصادر فلسطينية امس ان الرئيس الفلسطيني قرر تعيين اللـواء توفيـق             :  وليد عوض  -رام اهللا   

وعلمـت القـدس     .يسا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة         الطيراوي رئ 
العربي من مصادر امنية فلسطينية مطلعة بان تعيين الطيراوي جاء بعد لقاءات امنية عقدت خالل االيام                

ادر وحسب المـص   . اللواء عبد الرزاق اليحيي    تهالماضية بين عباس وسالم فياض بمشاركة وزير داخلي       
واوضحت المصادر بـان    . فان عباس وفياض قررا اجراء بعض التعديالت في صفوف االجهزة االمنية          

لدي عباس خطة لتفعيل اجهزة االمن، ولمحت المصادر الي امكانية دمج اجهزة امنية في اطـار خطـة                  
  .لتفعيل المؤسسة االمنية الفلسطينية

  15/8/2007القدس العربي 
  

  ث في غزة كان عين الصواب وسنفرض األمن مهما كلّف األمرما حد: التنفيذيةالقوة  .11
ما حدث في غزة كان عـين الـصواب،         : "القائد العام للقوة التنفيذية   " أبو عبيدة "قال جمال الجراح    : غزة

وهو الخطوة الصحيحة والضرورية التي لم تسع إليها القوة التنفيذية، ولم ترغب في أن تصل إليها، لكن                 
أموال وأسلحة أميركا، وظنوا أن صمتنا وصبرنا هو صمت الضعيف العاجز، فـأراد             المجرمين غرتهم   

وأضاف في تصريح صحافي، أمس، أن       ".اهللا أن يحق الحق ويبطل الباطل، وانقلَب السحر على الساحر         
طالَما انتظرها الشعب وهو يعيش الخوف وانعدام األمـن عبـر           "قوته التي شكلها هي القوة األمنية التي        

وقال إن هذه القوة قد اتخذت قرارها بفرض األمن في قطاع غزة مهما كلـف األمـر،                  ".ات طويلة سنو
 .مشيراً إلى أن عمليات االبتزاز لن تنال من عزيمة الشعب، وهي دليل على فشل األعـداء وعمالئهـم                 

 الـثمن،   على كل من تسول له نفسه أن يعود للتآمر على مصالح شعبه، أن يستعد لـدفع               : " قائالً ضافوأ
  ".ألننا اتخذنا قراراً ال رجعةَ عنه، وألن عهد االنفالت األمني قد مضى

 15/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  مقتل عنصرين من القوة التنفيذية في اشتباكات مع افراد من عائلة دغمش  .12
" يذيـة القوة التنف " قتل عنصران من     : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    15/8/2007الحياة  نشرت  

وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة في اشتباكات عنيفة وقعت أمس في حي الصبرة وسط مدينة غـزة                 
ولم تعرف األسباب والدوافع الحقيقية وراء االشـتباكات         .ومسلحين من عائلة دغمش   " القوة التنفيذية "بين  

 مـصادر محليـة قالـت       ، لكـن  "آر بي جي  "العنيفة المفاجئة بين الجانبين والتي استخدمت فيها قذائف         
جـيش  "اعتقال ممتـاز دغمـش، قائـد        " القوة التنفيذية "إنها وقعت عندما حاولت عناصر من       " الحياة"لـ
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ـ      ".االسالم إن هناك الكثير من االصابات في صفوف ابنائهـا         " الحياة"وقالت مصادر من عائلة دغمش ل
  .الذي يقطنونهالتي استهدفت الحي " آر بي جي"جراء تبادل اطالق النار وقذائف 

قال صابر خليفة نائب الناطق باسـم       : ألفت حداد  نقالً عن مراسلنه،   14/8/2007 48عربوأورد موقع   
ان افراد من القوة التنفذية كانوا يقومون بمهامهم االعتيادية فى منطقـة             "48 فى تصريح لعرب   "التنفيذية"

  ".قوع اصابات فى صفوف القوةجنوب غزة فوجئوا باطالق نار من قبل عائلة دغمش ما ادى الى و
  

  حكومة فياض ستقدم مشروع الموازنة العامة إلى عباس: سعدي الكرنز .13
في ضوء  "قال سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء للصحافيين في رام اهللا            :  منتصر حمدان  - رام اهللا 

اراً بقـوة القـانون     استحالة انعقاد المجلس التشريعي فإن الرئيس عباس سيصدر خالل االيام المقبلة قـر            
اعدت "وقال   ".لتعديل النظام االنتخابي المختلط إلى النظام النسبي الكامل استعداداً الجراء انتخابات مبكرة           

 الذي من المقرر أن يتم اعتماده في جلسة الحكومة االسبوع           2007الحكومة قانون موازنة طوارىء للعام      
خبراء الدستوريين لديه صالحية اصدار قرارات بقـوة        المقبل ورفعه بعد ذلك للرئيس الذي حسب رأي ال        

 ".2008ستبدأ الحكومة باالعداد لموازنة العام      "وأضاف  ". القانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي      
يبعث اعضاء حماس في المجلس التشريعي والذين يدعون عدم اعترافهم بـسالم فيـاض رئيـسا                "وقال  

  ".رئيس للوزراء لدفع رواتبهم ومصاريف مكاتبهمللحكومة برسائل تخاطبه على انه 
  15/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عن استيائه من عدم تفكيك حواجز في الضفة الغربيةيعرب عريقات  .14

قال مسؤولون في رام اهللا ان اسرائيل أبلغت الفلسطينيين بانها قد تحتاج لمزيد مـن               :  رويترز –رام اهللا   
المقامة على الطرق والتي تقيد حركة الفلـسطينيين فـي           من الحواجز الوقت العداد خطة الزالة بعض      

وقال صائب عريقات انه كان من المفترض أن يتلقى خطة االسبوع الحالي مـن وزيـر                 .الضفة الغربية 
وأعـرب  . الدفاع االسرائيلي بخصوص الحواجز اال أن االسرائيليين أبلغوه بأنهم غير مـستعدين بعـد             

  .عريقات عن استيائه
  15/8/2007دستور ال

  
  السماح للفلسطينيين بالخروج عبر معبر بيت حانون:رياض المالكي .15

 رياض المالكي انه تم التوصل مـع        ]في حكومة فياض  [اعلن وزير االعالم الفلسطيني   : )ا.ن.د ب أ، ق   (
ون الى اتفاق يسمح بموجبه للفلسطينيين داخل القطاع بالخروج عبر معبر بيت حـان            " االسرائيلي"الجانب  

 شخص إما   400يقضى بخروج   " اسرائيل"وقال ان االتفاق مع     . شمال القطاع بدال من معبر رفح جنوبه      
   ". االسرائيلي"يعملون في الخارج أو يدرسون في الجامعات، يومياً من خالل التنسيق المباشر مع الجانب 
  15/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ب وقذف ضد عبد ربه  سى يدرس اقامة دعو"سي.بي.بي"الـمذيع في  .16

وفـي   . سب وقذف ضد ياسر عبد ربـه       ىيدرس احد مذيعي هيئة االذاعة البريطانية اقامة دعو       : القاهرة
ـ               وجـه   "سي.بي.بي"شريط اذاعي لحديث صحافي لعبد ربه مع محمود مراد المذيع بالقسم العربي في ال

ض مع اسرائيل رغم عدم وجـود        التفاو ىعبد ربه شتائم لمراد بعد سؤاله عن اصرار الرئيس عباس عل          
وفـي الحـوار مـع       . للحوار بالرفض القاطع   "حماس"افق سياسي للمفاوضات بينما يقابلون كل دعوات        

 قال عبد ربه انه يعرف ان االسرائيليين ال يريدون السالم ال بعد ثالث سنوات وال خمـس                  "سي.بي.بي"
ولكن هذا ال يجب ان يرهننا للتوقف        .واقعوال خمسين سنة اذا استطاعوا، من اجل فرض االحتالل كأمر           
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عن العمل والكفاح باشكاله التي تالئم اهدافنا، والمفاوضات واحدة من الميادين التي نخوض بها الصراع               
، "حمـاس " وجه الدقة، هل هي اسرائيل ام        ى سؤاله عما تعتبره السلطة عدوا لها عل       ىولد .ضد االحتالل 

...  وال االحـتالل   "حماس"د وقح ورخيص لما بتقوللي من هو عدوك         ثار عبد ربه وقال للمذيع انت واح      
ـ    .انت واحد قليل االدب ووقح ورخيص       انه لم يخرج في سؤاله عن       "القدس العربي "وبسؤاله قال مراد ل

  . لصحافييها وانه ال يجد مبررا لخروج عبد ربه عن حدود اللياقة"سي.بي.بي"ـاالطر التي تضعها ال
  13/8/2007القدس العربي 

  
  "تيار دايتون"داخل األردن لمواجهة " فتح"تنظيم "استقطابات كثيفة في : مصدر مطلع .17

، فـي   "إقلـيم األردن   - حركة فتح "كشف مصدر مطلع أن استقطابات كثيفة تجري داخل تنظيم          : عمان
ـ    "إعادة ترتيب البيت الداخلي بالحركة    "سياق   ع غزة فـي    في قطا " التيار الدحالني "، بعد السقوط المدوي ل

ـ  . يونيو الماضي / من حزيران  14 تيار اللجنـة  "وأوضح المصدر أن هذا الحراك يأتي لصالح ما يعرف ب
وجاء أيضاً أن الحسن كثّف اتصاالته بعناصر التنظيم في األردن          . ، ويشرف عليه هاني الحسن    "المركزية

دعم فـاروق القـدومي، وعبـاس       عن  " الفتحاوية"خالل الفترة الماضية، وأن الحديث يدور في األوساط         
زكي، لهذا الحراك، عالوة على دعم كل من اللجنة المركزية وجبريل الرجوب في الضفة الغربية وأحمد                

وقال المصدر إن هاني الحسن كان واضحاً في أن االستقطاب الجديد يأتي في مواجهة ما               . حلس في غزة  
ـ    محمود عبـاس ذاتـه      الرئيسكون الحسن قد أدرج     ، ولم يستبعد المصدر أن ي     "تيار دايتون "يسميه هو ب

داخـل  " فـتح "وكانت مصادر أخرى أكدت أن عباس زكي كلّف قادة في تنظيم             .ضمن خانة ذلك التيار   
  . ، دون أن يكشف عن التفاصيل"االستعداد لما هو قادم"األردن، بـ

  15/8/2007القدس العربي 
  

  تسلم القاهرة مبررات سيطرتها على غزة" حماس" .18
عربية وثيقة الصلة بالملف الفلسطيني في القاهرة أن  ذكرت مصادر:  ماهر إبراهيم والوكاالت-زة غ

سلّمت السلطات المصرية حقيبة كاملة تحوي مستندات وأشرطة مصورة وأسطوانات " حماس"حركة 
من مسؤولين "وقالت إن ". فتح"ممغنطة تثبت فساد عدد كبير من مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة 

قدموا هذه الحقيبة إلى مسؤولين مقربين من رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر " حماس"
استهدفت "، لكنها رفضت تحديد مكانه وزمانه، مشيرة إلى أن الحركة "سليمان في اجتماع أخير عقد بينهم

 ".  على قطاع غزةعبر هذه الحقيبة إبالغ الجانب المصري رسالة مفادها أنها كانت مضطرة للسيطرة
  15/8/2007البيان اإلماراتية  

  
 تستهدف الحفاظ على مشروع المقاومة" حماس"مشاوراتنا مع ": الجهاد اإلسالمي" .19

أكد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام امس الثالثاء أن االجتماع الذي عقد بين قيادة حركتـي                 : )أ.ب.د(
الحفاظ على مشروع المقاومة قويا ومتماسكاً فـي        "دف  حماس والجهاد في العاصمة السورية دمشق استه      

ظل الظروف الداخلية الصعبة التي تحاول فيها أمريكا استغالل ما يجري في الساحة الفلسطينية لتمريـر                
: وقال عزام في حديث إلذاعة صوت القدس المحلية        ".مشاريع وخطط تهدف إلى نسف القضية الفلسطينية      

  ". إلى التركيز على جبهة المقاومة لتكون قوية ومتماسكةهذه االجتماعات تهدف أساسا"
  15/8/2007الخليج اإلماراتية  
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  تعتبر خطة بيريز ابتزازاً سياسياً" فلسطينيةفصائل"أربع  .20
 ،")الجبهة الديموقراطية"، "الجبهة الشعبية"، "الجهاد"، "حماس("، هي أعربت أربعة فصائل فلسطينية: غزة

 لخطة السالم التي طرحها الرئيس اإلسرائيلي بيريز ضمن إطار زمني إلقامة أمس عن رفضها الشديد
، معتبرة أنها ابتزاز سياسي للخالفات الفلسطينية "األسرى مقابل األمن"دولة فلسطينية تقوم على مبدأ 

 . الداخلية، وشددت على أن اإلفراج عن األسرى استحقاق إسرائيلي دون أي شروط أو مطالب مسبقة
حتى لو صدق االحتالل في اإلفراج عن ألفي معتقل كل : " سامي أبو زهري"حماس"الناطق باسم وقال 

كما وصف عضو  ". عام، فإن التجربة تؤكد كذبه ألنه سيعتقل ما يزيد عن هذا العدد في نفس العام
ر من قبل ، موضحاً أنها تأتي كاستثما"الجزئية"المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول الخطة بـ 

بدوره، أوضح  "الجانب اإلسرائيلي لالنتقاص من أي مردود إيجابي يمكن أن يعود على الفلسطينيين
إسرائيل دائماً تطرح مشروع األمن مقابل "عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان أن 

" الجهاد اإلسالمي" لقيادي فيأما ا. "غير معقولة وغير مقبولة"األمن أو السالم، مؤكداً على أن الخطة 
متاجرة بالمعاناة اإلنسانية لألسرى ومقايضة ال أخالقية يراد منها حفظ "خالد البطش فاعتبر الخطة بأنها 

 ."أمن المجتمع اإلسرائيلي
  15/8/2007البيان اإلماراتية 

  
 في غزة" فتح " منتهدد بقتل عناصر" القاعدة" .21

 - سيوف الحق "بيان صدر أمس عن جماعة تسمي نفسها كتائب هدد :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
في قطاع غزة اتهمتهم بإرسال تقارير إلى مدينة رام اهللا لقطع " فتح"بقتل عناصر من " جيش القاعدة

عناصر في "وذكر البيان الذي وزعه التنظيم المجهول أن . رواتب عناصر القوة التنفيذية في قطاع غزة
شين، وأشرف أبو حسنة، ومحمد العسكري، وكمال وياسر شحادة، ومحمود محمد أبو ال: وهم" فتح"

عنبة، وناصر جبريل، وسميح الكرنز قاموا بإرسال السجالت الوظيفية لعناصر القوة التنفيذية إلى رام 
 ". الباقين معروفين لدى التنظيم"، مضيفا أن "اهللا من أجل وقف رواتبهم

  15/8/2007البيان اإلماراتية 
  

  "خطأ كبير"محادثات فتح وحماس : ي ألوروباليفن .22
نظيرهـا   ليفني في مؤتمر صـحفي مـع         "اإلسرائيلية"قالت وزيرة الخارجية    :  رويترز –القدس المحتلة   

اعرف انه يبدو مغريا واعرف ان المجتمع الدولي متحمس لرؤية نـوع مـن              "،  الياباني الزائر تارو اسو   
خطـأ  . هذا خطـأ  . هذا امر مغلوط  " تدق على المائدة للتأكيد      وتابعت وهي ." "فتح" و "حماس"التفاهم بين   

اي مساومة مع ما وصفته االرهاب يمكـن        "واضافت ان دور المجتمع الدولي حرج وان         ."ضخم.. كبير
الفكرة هي انه توجد فرصة     "وتابعت ليفني   ." ان تؤدي الى تقويض الحكومة الجديدة في السلطة الفلسطينية        

بدوره ، قـال اسـو      . .يمكن ان نصل الى شيء     .يل والحكومة الفلسطينية الجديدة   االن للحوار بين اسرائ   
  ".بصورة واضحة"للصحفيين ان طوكيو تريد دعم عباس 

  15/8/2007الدستور 
  

  "حرب الخطأ"في تقدير نيات األسد وال يستبعدون " يواجهون صعوبة"قادة تل أبيب  .23
فاع باراك ورئيس األركان غابي أشكنازي إلى قيادة        خالل زيارة أجراها أولمرت ووزير الد     : محمد بدير 

إسـرائيل غيـر معنيـة      ": عاد أولمرت وكرر تصريحاته في الموضوع السوري       المنطقة الشمالية أمس،  
بحرب، ووجهتها مع سوريا ليست للحرب، لكن الجيش ودولة إسرائيل مستعدان لكل االحتماالت، وعلينا              

   ".أ أي سوء فهم من أي نوع لدى الجانب اآلخر عن هذا االستعدادالتأكيد على أننا ال نرغب في أن ينش
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، عمد كل من أولمرت وباراك إلى إطالق رسائل تهدئة فـي            "يديعوت أحرونوت "وبحسب موقع صحيفة    
إسرائيل ستواصل بث رسائل تهدئة باتجاه دمشق من أجل         "قال االثنان إن    حيث  .  سوريا إلىختام الزيارة   

  ".في الحساباتمنع إمكان حصول خطأ 
، أوضـح ضـباط االسـتخبارات    "حـزب اهللا "ـوفي ما يتعلق بالوضع على الشق اللبناني من الجبهة وب  

   ".حركة الحزب قُيدت، في أعقاب حرب لبنان الثانية، إلى الجانب الشمالي من النهر"لضيوفهم أن 
ن صورة الوضع في مقابل     أن المؤسسة األمنية في إسرائيل تعتقد أ      " هآرتس"وفي السياق، ذكرت صحيفة     

سوريا ستتضح في الفترة القريبة، وقالت الصحيفة تجد األجهزة االستخبارية في إسرائيل صـعوبة فـي                
  ".تقدير نيات الرئيس السوري بشار األسد

مـصدر فـي    "أمس عـن    " يديعوت احرونوت "نقلت صحيفة   : علي حيدر  وفي هذا السياق ذكر المراسل    
ذا ما اندلعت مواجهات عسكرية بين سوريا واسرائيل، فسيكون هـذا تجـسيداً             ا"قوله إنه   " مؤسسة لبنانية 
فتح اجهزة الجيش واألمـن  "آصف شوكت، رئيس االستخبارات العسكرية السورية، الذي       " لخطة الجنرال 

على مصارعيها لدخول عشرات الخبراء االيرانيين، وعمل على نقل المئات من السكان الجدد، معظمهم              
إن شوكت أبلغ الرئيس    " يديعوت"وقالت   .ةالسوري المحتل "  العسكرية، الى هضبة الجوالن    في سن الخدمة  
وأضافت ". على أي حال، ال فرصة لفتح قناة سياسية، في الفترة القريبة، الستعادة الجوالن            "السوري أنه   

  ".هذا األمر بالذات مثّل ذريعة لضرب القيادة القديمة التي أجرت االتصاالت بإسرائيل"أن 
  15/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
   أشهر3التفاوض مع دمشق أو الحرب بعد : مسؤول إسرائيلي .24

حذر المدير العام السابق لوزارة الخارجية االسرائيلية آلون ليئـل الـذي            :  آمال شحادة  - القدس المحتلة 
للتفاوض مع  شارك وما زال في مفاوضات سرية مع شخصيات سورية، من ان أمام إسرائيل ثالثة أشهر                

وتحدثت مصادر استخباراتية اسرائيلية عن تقارير وصلت من         .سورية وإال فال رجعة عن خيار الحرب      
واشنطن تشير إلى ان الخطر يكمن في طبيعة العالقة بين ايران وسورية، وأن إيران تبذل جهوداً لتعميق                 

 تحـدثت عـن ان الـسوريين        وتابعت المصادر ان التقـارير     روابطها مع المؤسسة العسكرية السورية،    
  .سيسعون الى توتير الوضع من خالل عملية عسكرية صغيرة ضد أهداف اسرائيلية

  15/8/2007الحياة 
  

   2رقم " حزب اهللا"إلى " حماس"على إسرائيل أن تمنع تحول ": يديعوت" .25
ت عـن  رأى الرئيس السابق لمجلس االمن القومي اللواء في االحتياط عوزي دايان ان إسـرائيل عجـز      

المتساقطة على سديروت، وهي ترتكـب      " القسام"حماية جبهتها الداخلية التي ال تزال تتعرض لصواريخ         
وكتب في صـحيفة  . االخطاء عينها التي ارتكبتها في حرب إسرائيل الثانية، وعليها هذه المرة ان تنتصر          

منـع سـقوط   :  االساسـيين لدينا اليوم الرد العسكري على الخطرين االستراتيجيين      ": يديعوت أحرونوت "
 خـالل مـدة     2رقـم   " حزب اهللا "إلى  " حماس"على سديروت وضواحيها، ومنع تحول      " القسام"صواريخ  

قصيرة، لهذا الغرض يجب عزل قطاع غزة ومواصلة االغتياالت المركزة والضغط االقتـصادي علـى               
وإعـادة احـتالل طريـق      بما في ذلك إدخال قوات إلى المناطق التي شهدت إطالقاً للصواريخ            " حماس"

  .  المصرية التي كان يجب عدم مغادرتها–فيالدلفي والسيطرة مجدداً على الحدود اإلسرائيلية 
  14/8/2007النهار 
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  شراف باراك القتحام مكان شليطتحت إإستعدادات إسرائيلية  .26
ـ       " المنـار"كشفت مصادر مطلعة لصحيفة       ة السـتعادة   أن إسرائيل تخطط للقيام بعملية عسكرية مباغت

وأشارت المصادر إلى أن القيادة اإلسـرائيلية باتـت         . الجندي االسير شليط المحتجز لدى حركة حماس      
، إال أن المستوى السياسي وتحديداً أولمرت متردد فـي          %90تدرك مكان احتجاز الجندي االسير بنسبة       

ن أولمرت أصبح أكثر حذراً في      الموافقة على طلب األجهزة العسكرية واألمنية باقتحام الموقع، خاصة وأ         
  . اتخاذ قراراته العسكرية منذ الحرب على لبنان

أن ايهود باراك وزير الدفاع ومعه بعض الضباط الكبار في رئاسة هيئـة             ) المنار(وأكدت المصادر لـ    
 االركان يدعمون فكرة القيام بعملية عسكرية واقتحام الموقع الذي يرون أن الجندي االسـرائيلي يتواجـد   

فيه، وأن هذه المجموعة بزعامة باراك يواصلون العمل من مكان احتجاز االسـير االسـرائيلي واتمـام                
االستعدادات العسكرية لتفادي الوقوع في أخطاء، من خالل توفير الظروف الممكنة لنجاح العملية، لكن،              

تنفيذ عمليـة انقـاذ     ايهود اولمرت ورئيس االركان غابي اشكنازي يرفضان حتى اآلن اعطاء الموافقة ل           
  .الجندي، وهما يخشيان مقتلة اثناء الهجوم

  14/8/2007المنار الفلسطينية 
  

  تل ابيب تحث يهود اوروبا على تعبئة جهودهم ضد ايران .27
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية امس أن طائره قادمة من بريطانيا تحمل على متنها            :  د ب أ   -القدس المحتلة   

 مهاجر سيـصلون    600طانيين وصلت إلى مطار تل ابيب، وذلك من ضمن           مهاجرا من اليهود البري    90
من جانبها، ذكرت إذاعـة الجـيش اإلسـرائيلي أن وزارة            .إلسرائيل من بريطانيا خالل األشهر المقبلة     

وكانت وزيـرة الخارجيـة     . االستيعاب ستقوم بتسكين هذه الدفعة من المهاجرين في القدس وحيفا ونتانيا          
بي ليفني التقت االثنين ممثلين عن المجموعات اليهودية االوروبية لحثهـا علـى تنـسيق               االسرائيلية تسي 

ابلغت محادثيها بافكار حول طريقـة      "واعلنت الخارجية ان ليفني      .الجهود ضد البرنامج النووي االيراني    
وتم التوصل الى خالصة مفادها ان عمال مشتركا مع اوروبا ضروري ضـد ايـران               . وضع حد اليران  

  ".زعم انها تمثل خطرا شامالب
  15/8/2007الدستور 

  
  مناورات جوية بحرية اسرائيلية تركية امريكية في المتوسط .28

اعلن متحدث عسكري اسرائيلي امس ان اسـرائيل وتركيـا والواليـات            :  فرح سمير  - القدس المحتلة 
 الـى   20نوبية مـن    المتحدة ستشارك بمناورات بحرية وجوية في شرق المتوسط قبالة سواحل تركيا الج           

وقال المتحدث ان هذه المناورات التي تنظم للسنة الثامنة ستتركز على تدريبات لعمليـات              .  اغسطس 24
 اتفاقا للتعاون   1996ووقعت الدولة العبرية في      .انقاذ في البحر وتنسيق القيادات العسكرية للدول الثالث       

  .العسكري مع تركيا اثار غضب معظم الدول العربية وايران
  15/8/2007عكاظ 

  
   يتبادالن اآلراء حول أخر التطوراتحمد بن جاسموليفني  .29

 أجرت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني امس االول، اتصاال هاتفيا بـرئيس الـوزراء وزيـر                :ا ش ا  
نطاق الحوار الجاري مـع دول الجامعـة        "وقد تناول االتصال    . الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم     

  ."الذي يستهدف الحصول على تأييدها إلجراء مفاوضات بين الجانبـين اإلسرائيلي والفلسطينيالعربية و
  15/8/2007السفير 
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  إسرائيل تنتقد تصريحات رئيس الوزراء اإليطالي برودي .30
انتقدت الحكومة اإلسرائيلية موقف برودي في بيان رسمي أرسل إلى الخارجية اإليطالية، وحذرت فيـه               

وقـال أرون إبراهيمـوفيتش وهـو       . الدخول في حوار مع حماس وقادتها     من مخاطر   برودي وحكومته   
مسؤول رفيع المستوى بالخارجية اإلسرائيلية في تصريح لوكالة األنباء اإليطالية أنسا، إن الموقف الـذي     
 عبر عنه برودي يؤرق نوعا ما الحكومة اإلسرائيلية ويجعلها جد قلقة مما أسـماه بالمـساندة اإليطاليـة                 

موقف برودي سيزيد من الشرخ الحاصل بين دول االتحاد األوروبي حول حماس، وهذا             "وقال  . لحماس
وكان برودي قال إن حل الصراع في الشرق األوسط يكمن في الدخول في حوار مباشر                ".أمر مقلق جدا  

  .وغير مشروط مع حماس التي اعتبرها طرفا مهما في هذا الصراع
 15/8/2007الوطن السعودية 

  
 "حماس"برلمانية بريطانية بفتح حوار مع  في لندن ينتقد توصية" إسرائيل"سفير  .31

لدى لندن تسفي حيفيتس مطالبة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان          " اإلسرائيلي" انتقد السفير    :آي.بي.يو
 ، واعتبر أن الدعوة لحـوار مـع مـن اسـماهم           "حماس"البريطاني حكومة بالدها بفتح حوار مع حركة        

وقال حيفيتس فـي مقـال نـشرته         .المتطرفين تخاطر بإلحاق الضرر بعملية السالم في الشرق األوسط        
هناك فرصة جديدة اآلن لتشكيل حكومة فلسطينية معتدلة جديدة         "صحيفة الجارديان الصادرة أمس الثالثاء      

التحـرك تحقيـق    بعد االنقالب الذي شنته حماس في قطاع غزة بحيث يمكن في حال تم البناء على هذا                 
وجد في الـرئيس    "وأعرب عن اعتقاده بأن الكيان      ". نتائج حقيقية في القمة االفريقية المقررة هذا الخريف       

الفلسطيني محمود عباس الشريك القادر على تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وتسليم السالم المطلوب             
  ".وعلى النقيض من حركة حماس

  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  من األصوات% 73.2 بعد حصوله على تانياهو يفوز برئاسة الليكودن .32
من % 73.2فاز بنيامين نتنياهو الليلة الماضية على منافسيه في االنتخابات لرئاسة حزب الليكود وحصد              

من األصـوات ودانـي دنـون       % 23.4أصوات أعضاء الحزب فيما حصل منافسه موشي بيغلين على          
، %40وقد وصلت نسبة التصويت لدى إغالق صناديق االقتراع إلى           .من أصوات األعضاء  % 3.4على

  . ألف عضو95 من أعضاء الحزب البالغ عددهم 37635وصوت 
  15/8/2007 48عرب

  
 "اإلسرائيلية"تحقيق في اختالس ضباط أمواالً من وزارة الحرب  .33

 ضـباطا فـي     يحقق في ادعاءات بأن   "أمس، ان الجيش    " يديعوت احرونوت " ذكرت صحيفة    :آي.بي.يو
تحقق مع عـدد    "أضافت ان الشرطة العسكرية     ". الخدمة حاولوا اختالس أموال من مؤسسة وزارة الدفاع       

من الضباط الذين يعتقد أنهم أصدروا شهادات غير قانونية تستخدم للحصول على منح تعطـى للجنـود                 
سكرية لم تـسمه     عن ضابط في الشرطة الع      ونقلت الصحيفة  ".خاصة) عسكرية(الذين حضروا دورات    

  ".سنعمل باتجاه طرد هؤالء االشخاص من الجيش"
  15/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الشرطة االسرائيلية تحقق في استغالل سفير لمنصبه .34

رفض سفير إسرائيل لدى المجر ديفيد أدمون امس االتهامات التي نشرتها صـحيفة             :  د ب أ   -بودابست  
وبدأت الشرطة االسرائيلية تحقيقا فـي       .ه السداء خدمات الصدقائه   إسرائيلية بأنه يستغل نفوذه واتصاالت    
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" خصوما يشعرون بـالغيرة   "وقال السفير االسرئيلي في تصريحات للتلفزيون المجري أن          .هذه االتهامات 
  .هم وراء هذه المزاعم وأن تحقيقا سابقا برأه بالفعل من اتهامات مماثلة

  15/8/2007الدستور 
  

 مح إلى أنها ستخرج باستنتاجات ضد أولمرت تل"لجنة فينوغراد" .35
لمحت لجنة فينوغراد، في بيان صحافي، الى انها ستخرج باستنتاجات في تقريرها األخير يهدد مكانة 

ورأى المراقبون بأن استنتاجات كهذه تعني دفع أولمرت الى االستقالة . رئيس الوزراء، ايهود أولمرت
وجاء في بيان اللجنة، ان هناك . سرائيل في غضون بضعة أشهروإحداث تغيير بالخريطة السياسية في ا

عددا من الشخصيات االسرائيلية على أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية ستتضرر من 
اضطرت الى ذلك بسبب طرح وقد وهذه أول مرة تتكلم فيها بهذا الوضوح عن الموضوع، . استنتاجاتها

 .الموضوع في المحكمة
  15/8/2007سط الشرق األو

  
  بس مش بلبنان.. مجموعة بدنا نعيشأوساط فلسطينية تستهجن توقيت االعالن عن  .36

، الذي  بس مش بلبنان  ...  بدنا نعيش  :اكدت جهات فلسطينية معنية رفضها شعار     :  غسان ريفي  - البداوي
 بـالرغم    لم يسبق ان طرح من قبل      حيث  من نازحي مخيم نهر البارد،      مجموعة فلسطينية شبابية   أطلقته

 عاما، الفتـين الـى ان       60المعاناة والتشرد والحرمان الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار          من كل   
االعالن عن هذه المجموعة في هذا الوقت بالذات وفي ظل الهجمة التي يتعرض لها الفلـسطينيون فـي                  
 لبنان، والحديث عن دمج عدد من المخيمات، يصب في تشجيع الفلسطينيين ودفعهم الـى التخلـي عـن                 

المجموعة الشبابية بشكل رسمي وعبرت عن نفسها وافكارها في         هذه   أطلت    حين في. قضيتهم المركزية 
يتزويدهم بمعلومـات    يها تضمن دعوة لجميع الراغبين باالنضمام ال      ،موقع إلكتروني على شبكة االنترنت    

  . عنوان البريد االلكتروني الخاص بالموقعشخصية عبر
  15/8/2007السفير 

  
   بحجة البحث عن هواتف نقالةإلسرائيلية الخاصة تعتدي على أسرى نفحةالقوات ا .37

قالت منظمات وهيئات رسمية واهلية تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين في السجون :  غزة- رام اهللا
 بحجة البحث سجن نفحةزنازين بعض ن جنود وحدة إسرائيلية خاصة قمعت األسرى في أ ،االسرائيلية

دعي سلطات االحتالل بأن األسرى يقومون بتهريبها ويتحدثون بها مع العالم عن أجهزة خلوية، ت
 تتخذ من هذه  سلطات السجون مشيرين إلى أن، األمر الذي نفوه االسرى من جهتهم.الخارجي

 طلب النائب عن حركة فتح جهاد طملية من مجموعة في هذا السياق،و .االدعاءات حجة لقمعهم وإهانتهم
  في حين. تمهيدا لتقديم شكوى الى المحافل الدولية،وجه الى سجن نفحة لتقصي األمرمن المحامين الت

المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، للتدخل  دعا مدير مركز األسرى للدراسات واألبحاث رأفت حمدونة،
  .الفوري للحفاظ على حياة األسرى داخل المعتقالت اإلسرائيلية

  15/8/2007المستقبل 
  

  يستنكر عزل أسرى فلسطينيين في ظروف صعبة بسجون إسرائيليةتقرير حقوقي  .38
أكد تقرير حقوقي فلسطيني، أن إدارة سجن أيلون اإلسرائيلي، تقوم منذ نحو شهر مضى وفـي                : الناصرة

عبـر  ،  إجراءات غير مسبوقة، باستهداف أسرى فلسطينيين معزولين، بعدد من اإلجراءات الغير إنسانية           
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غرفهم، كما تتم مصادرة جميع محتويات غرفهم من اجل عمل تفتيش إلكتروني            تفتيش يومي استفزازي ل   
  . علما أن جميع هذه المحتويات قام األسرى المعزولون بشرائها من إدارة سجون االحتالل،لها

  14/8/2007 قدس برس
  

  في ظل سيطرة حماسارتفاع نسبة الراغبين في الهجرة من قطاع غزة : استطالع .39
ـ : يونس محمد  -رام اهللا     مؤسـسة نيرايـست   هأظهرت نتائج استطالع للرأي العام في قطاع غزة اجرت
انهم يفكرون بالهجرة جراء    % 40قال  فيما   ،من مؤيدي حركة فتح يفكرون بالهجرة     % 54 أن   ،كونسلتنج

كما وصل هاجس الهجرة الى مؤيـدي حمـاس         . تدهور االوضاع في القطاع عقب سيطرة حماس عليه       
ن الرغبة في الهجـرة     ، أ مؤسسة جميل رباح  الوقال مدير    .هام انهم ايضا يفكرون ب    منه% 12الذين قال   

 بلغت فـي اسـتطالع سـابق أجرتـه          ذلك،تتزايد بين اهالي القطاع، مشيرا الى ان نسبة الراغبين في           
 من أهالي القطاع يعتبـرون أن       %80كشف االستطالع أن    إلى ذلك فقد    . %35المؤسسة الشهر الماضي    

أنهم غير قـادرين    % 53 ومن جهة أخرى فقد قال       .تصادي تراجع وساء بعد سيطرة حماس     الوضع االق 
من أنصار فـتح فقـدوا      % 78بينت النتائج أن    فيما   ،على التعبير عن رأيهم بحرية في ظل حكم حماس        

من أصحاب المحال التجارية والمصانع يواجهـون مـصاعب         % 82وأظهرت النتائج أن     .حرية التعبير 
فير المواد الخام والمواد التجارية لمحالهم ومصانعهم نتيجـة إغـالق المعـابر والحـصار               كبيرة في تو  

من سكان غزة يعانون من نقص في المواد الغذائية مقارنـة مـع             % 42أن  ، كما   المفروض على القطاع  
يعانون من نقص في األدوية مقارنـة مـع         % 51أيضا فإن هناك    في استطالع الشهر الماضي، و    % 34
يعيشون في فقر   % 38، منهم   %71بين االستطالع ان معدل الفقر ارتفع الى        قد  و .ر الماضي الشه% 36
 أمـا حـول     .يعملون في وظائف جزئية   % 8، إضافة إلى    %22كما ارتفعت معدالت البطالة إلى      . شديد

إلى أنهم يـشعرون بأمـان أكثـر        % 41 أشار    فقد في ظل سيطرة حماس على القطاع،     الشعور باألمن   
% 69وأعتبـر   . أكدوا أن شعورهم باألمان لم يتغير     % 18هم يشعرون بأمان أقل، في مقابل       بأن% 41و

  .من أنصار حماس انهم يشعرون بأمان أكثر% 91من أنصار فتح انهم يشعرون بأمان أقل، فيما قال 
  15/8/2007الحياة 

  
   الخاصأعلى من نظيراتها في القطاعالفلسطيني  األجور في القطاع غير الحكومي :دراسة .40

استعرض معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني خالل ورشة عمل برام اهللا، امس، نتائج             : رام اهللا 
، وتقييم مدى فاعلية     غزة  وقطاع  الغربية ثالث دراسات تتعلق بتعداد المنظمات غير الحكومية في الضفة        

حقوق اإلنسان، واألجور ومحـدداتها     المنظمات العاملة في مجاالت المرأة والديمقراطية والحكم السليم و        
ان عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في األراضي الفلـسطينية بلـغ            قد تبين   و .في الواقع الفلسطيني  

وفيما يتعلق بنـصيب     .2000 منتصف العام    مقارنة مع ،  %61.5 بنسبة   ، مما شكل زيادة    منظمة 1495
فيما يتعلق باألجور    أما   . دوالر 56.6 فقد وصل إلى     الفرد الواحد من إيرادات المنظمات غير الحكومية،      

ومحدداتها في الواقع الفلسطيني، فقد اشارت النتائج إلى أن األجور في القطاع غير الحكومي كانت أعلى                
أشـارت نتـائج    قد  و .من نظيراتها في القطاع الخاص، والتي بدورها تقدم أجورا أعلى من القطاع العام            

% 47.1بواقـع   جود عدد متساو من العاملين في القطاعين العـام والخـاص             إلى و   حول ذلك،  الدراسة
 العينة  من% 34أن   وبينت   .للعاملين في القطاع غير الحكومي    % 7.9على التوالي، بالمقارنة مع     % 45و

 99.5 شيكل، في حين كان معدل األجر اليومي أكثر من           47.6وصل معدل أجورهم اليومية إلى أقل من        
من العاملين في القطـاع غيـر       % 27.3أن  تبين  أما بالنسبة لألجور المرتفعة ف    . %11.7شيكل لحوالي   

مـن القطـاعين الخـاص      %10.2و% 10.6شيكل يوميا، مقارنة مع     99.5الحكومي يتقاضون أكثر من     
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تقييم مدى فاعلية المنظمات العاملة في مجاالت المرأة والديمقراطيـة          ما يخص   أما   .والعام على التوالي  
السليم وحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، فقد تمثلت النتيجة األساسية لهذه الدراسة في أن              والحكم  

مدى تأثير وفاعلية منظمات هذه القطاعات األربعة مجتمعيا هو متوسط ودون المستوى المتوقع، وذلـك               
  .يادة فاعليتهايعود إلى مجموعة من األسباب والعوامل الموضوعية والذاتية التي تحد من إمكانية ز

  15/8/2007األيام الفلسطينية 
  

   وسط الخليللفلسطينيالمستوطنون يضرمون النار بقطعة أرض  .41
أقدم المستوطنون نزالء الموقع االستيطاني المسمى رمات يشاي، في تل الرميدة وسط الخليـل،              : الخليل

 فيما ذكـرت    .فلسطيني بعد ظهر أمس، على إضرام النار في قطعة أرض مجاورة للموقع تعود لمواطن            
مصادر من اللجنة األهلية للتجمعات السكانية جنوب وشرق يطا، ان جهاز األمن التابع لمستوطنة سوسيا               

  !.أجبر المواطنين على مغادرة أراضيهم بزعم أنها مواقع مغلقة عسكرياً
  15/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  لنصف األول من العام الحاليفي ا" الفلسطينية للكهرباء" مليون دوالر أرباح 3.2 .42

ن صافي ربح الشركة قبل الضريبة بلـغ        أ البيانات المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء،       أظهرت: رام اهللا 
 مليون دوالر فـي     3.684 مليون دوالر في النصف االول من العام الحالي، مقابل حوالي            3.237حوالي  

 مليـون دوالر فـي   161.261دات الشركة حوالي وبلغ مجموع موجو .النصف االول من العام الماضي  
 مليون دوالر في نهاية النصف االول من        168.295نهاية النصف االول من العام الحالي، مقابل حوالي         

 73 مليون دوالر مقابـل حـوالي        70.206حوالي  فقد بلغت    صافي حقوق المساهمين     أما. العام الماضي 
  .عام الماضيمليون دوالر في نهاية النصف االول من ال

  15/8/2007األيام الفلسطينية 
  

 محاكمة الفصائل الفلسطينية في مسرحية تحاكي الواقع .43
 وجدت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس وفتح، نفسها للمرة األولى في تاريخهـا               :ب.ف.ا

لدامية التي  في قفص اتهام امام محكمة شعبية جريئة شكلها شبان ضمن عمل مسرحي، يصف االحداث ا              
  .افضت الى سيطرة حماس على قطاع غزة

  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  غير مصير المنطقةتوعد إسرائيل بمفاجأة كبرى قد ت: نصر اهللا .44
 في كلمة متلفزة مباشرة في احتفال أقامه الحزب ،السيد حسن نصر اهللا" حزب اهللا" األمين العام لـ وعدت

 اسرائيل ،على اسرائيل بعد حرب تموز" النصر االلهي" االولى لـ أمس لمناسبة الذكرى السنوية
في حال كررت " مفاجأة كبرى يمكن أن تغير مصير المنطقة وتحقق االنتصار التاريخي الحاسم"بـ

فال نستطيع أن نركن الى التحليالت "ولمح الى امكانية أن تشن اسرئيل عدوانا جديدا . عدوانها على لبنان
توازن الرعب "، معتبرا أن "واجبنا االحتياط"، وأكد أن "هناك حرب وننام على حريرونقول لن تكون 

القائم عبر امتالك المقاومة صواريخ تطال كل االرض المحتلة، انما هو لمنع الحرب ال استدراجها، عبر 
لضمانات هي من يجب أن تقدم لها ا "واعتبر أن المقاومة  ".القول للعدو ان اي حرب ستدفع ثمنها غاليا

 ". بالعزل والتغيير الديموغرافي2000ألنها هي المهددة منذ العام 
  15/8/2007المستقبل 
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  "ابطال فتح االسالم اصبحوا معنا"السنيورة  يحذر "التوحيد والجهاد"زعيم  .45
 فـي تـسجيل     ،"التوحيد والجهاد في بالد الـشام     " حذر أبو جندل الدمشقي زعيم جماعة        : أ ف ب   -دبي

بعض أبطال فتح اإلسـالم     "فؤاد السنيورة من ان     " المرتد"إلنترنت رئيس الوزراء اللبناني     صوتي على ا  
وأضـاف الدمـشقي    . ، بحسب النص باإلنكليزية   "غادروا المخيم واصبحوا اآلن بينهم واخترقوا صفوفكم      

 مجموعـة سـايت   "بحسب مـا أفـادت      وذلك  ". وسيكمنون لكم (...) انتظروا يوماً أسود وسيفاً مصلتاً      "
  .التي مقرها الواليات المتحدة" للمعلومات

  15/8/2007الحياة 
  

   أمام مأزق عقاريإعادة إعمار مخيم البارد: مصادر لبنانية .46
ر م قد د نهر الباردالفلسطيني الى أن مخيم -مصادر في لجنة الحوار اللبناني أشارت : باسمة عطوي

وبالتالي فانتهاء المعارك يضع . ر قابلة للسكن بالمئة واالبنية المتبقية فيه تصدعت وهي غي90بنسبة 
 بالمئة من اراضي المخيم هي في االصل مصادرة ومخالفة، 85المعنيين امام مأزق عقاري، ألن نحو 

وألن قسماً من المخيم القديم كان . واالبنية التي كانت الموجودة عليها لم تكن مسجلة في الدوائر العقارية
ر ثم وكالة االنروا، فالقانون اللبناني يعطي اصحاب العقارات االصليين الحق مستأجراً من الصليب االحم

وقد عمد هؤالء الى رفع دعاوى على الدولة . باستردار اراضيهم في حال تم تدمير االبنية المشيدة عليها
استئجار في المقابل تسعى الدولة اللبنانية الى تسوية هذا االمر من خالل . اللبنانية السترجاع امالكهم

التحدي االخر الذي تحاول الحكومة تجاوزه هو تأمين مساكن الئقة  .اراض اخرى مالصقة للمخيم القديم
  .للفلسطينيين ضمن بناء سليم وصحي وآمن

  15/8/2007المستقبل 
  

  سيبذل جهدا كبيرا في اعادة اعمار مخيم الباردجنبالط  ": علماء فلسطينرابطة " .47
: مصطفىداود  بعد اللقاء قال الشيخ      . ط، مساء امس وفد رابطة علماء فلسطين      وليد جنبال  استقبل النائب  
أبدى جنبالط تعاطفه ومؤازرته للواقع الفلسطيني في لبنان عموما، وألهلنا في مخيم البارد لما أصـابهم                "

من تشريد وتدمير للمخيم، وقال انه سيبذل جهدا كبيرا في عملية إعادة إعمـار المخـيم وإنهـاء أزمـة                    
الالجئين ألن الواقع الفلسطيني في لبنان هو واقع موقت في انتظار العودة، لكن هذا االنتظار ينبغـي أن                  

  ". يكون على قواعد انسانية وحياتية سليمة تخوله العمل من أجل العودة الى فلسطين
  15/8/2007السفير 

  
   في الضفةالجامعة العربية ترفض شبكة الطرق العنصرية االسرائيلية .48

 طالبت جامعة الدول العربية أمس الثالثاء اللجنة الرباعية الدولية بالتحرك الفوري لوقف الخطط              :أ.ب.د
اقامة شبكة طرق عنصرية عازلة تحول دون تمتع الفلسطينيين بحرية الحركة في            "اإلسرائيلية الهادفة إلى    

 بحرية الحركة فـي تلـك       األراضي الفلسطينية المحتلة بينما الطرق المخصصة لإلسرائيليين تسمح لهم        
وندد رئيس مكتب األمين العام للجامعة السفير هشام يوسف، ببناء إسرائيل طرقاً مزدوجة في               ."المناطق

وقـال ان   . الضفة الغربية لتنقل اإلسرائيليين وتخصيص مسارات أخرى منفـصلة لتنقـل الفلـسطينيين            
ربي بمصداقيتها في التعامل المتوازن مع أطـراف        الرباعية الدولية لم تقدم الكثير إلقناع الرأي العام الع        "

 اإلسرائيلي ويجب أال تقف اليوم مكتوفة األيدي أمام ممارسات تتميز بعنصرية بغيـضة               النزاع العربي 
   ."ومرفوضة قانونياً وأخالقياً
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  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ولي للسالمتحدث عن محددات عربية للمشاركة في المؤتمر الدالجامعة العربية ت .49
قال األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واالراضي العربية المحتلـة الـسفير              : القاهرة

 .محمد صبيح إن هناك محددات عربية للمشاركة في المؤتمر الدولي المقترح في شـأن عمليـة الـسالم          
زراء الخارجية العرب هي ان     وأوضح في تصريح أن هذه المحددات وفقاً لقرارات االجتماع الطارئ لو          

يكون المؤتمر شامالً وأال يقصي أحداً، وأن تكون مبادرة السالم العربية وقـرارات الـشرعية الدوليـة                 
وأبرزها مبدأ االرض في مقابل السالم هي المرجعية االساسية لهذا المؤتمر، وأن يكون له جدول زمني                

ن الجامعة العربية والدول العربية لديها قـرار مـن          وقال إ  .وبأجندة محددة، وأن تحضره األمم المتحدة     
  .مجلس وزراء الخارجية العرب باإلجماع بهذه المحددات

  15/8/2007الحياة 
  

  نفى تعرضه الطالق نار في غزة من اجل تجنب اثارة الضغائن: اللواء حماد .50
، التعليـق علـى     رفض اللواء برهان حماد، رئيس الوفد األمني المصري في األراضي الفلسطينية          : غزة

شريط فيديو بثته حركة حماس اخيرا يظهر شخصين من األجهزة األمنية الفلسطينية يطلقان النار علـى                
وكشف عن أنه نفى واقعة إطالق النـار         .الماضي في قطاع غزة   ) أيار(الوفد األمني المصري في مايو      

". لشعبين المـصري والفلـسطيني    حتى ال يتسبب في إثارة ضغائن أو كراهية بين ا         "على الوفد في حينها     
وهو أن تحدث فرقة بين الفلسطينيين أنفسهم، وبينهم وبين مـصر،           .. هذا هو ما تريده إسرائيل    "واضاف  

وجدد رئـيس    ".ولكن يجب أن نعلو فوق الصغائر التي تحدث من آن آلخر حتى ال نحقق هدف إسرائيل               
ك أن الوفد األمني سيعود إلـى األراضـي         الوفد األمني المصري ما أعلنه الرئيس المصري حسني مبار        

  .الفلسطينية حين تهدأ األمور وتكون هناك فرصة للحوار مرة أخرى
  15/8/2007دنيا الوطن 

  
  بالدولة الفلسطينية واالنسحاب مقرون االستقرار في المنطقة : موسىعمرو  .51

ها أمام المـؤتمر اإلسـالمي       في كلمة القا   ،قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى       : القاهرة
 أن اإلستقرار في منطقة الشرق      ، حول دور اوزبكستان في الحضارة اإلسالمية      ،الذي بدأ في طشقند اليوم    

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية واإلنسحاب مـن جميـع            باألوسط لن يتحقق اال     
ان الموقف العربي يتجلى واضحاً في المبادرة        "، وتابع 1967األراضي العربية التى احتلتها إسرائيل عام     

  ."العربية للسالم والتى تمنح السالم لجميع األطراف وتحافظ على الحقوق المتقابلة وااللتزامات المتبادلة
 14/8/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  سوريا ال تريد حربا مع اسرائيل لكنها تلمس استعدادا اسرائيليا لها  .52

سورية ال  "قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع امس في مؤتمر صحافي           :  برهوم جرايسي  -ناصرةال
تريد الحرب وإسرائيل تعرف ذلك، وسورية تستعد النها عرفت ولمست ان اسرائيل تريد اي ذريعة من                

ـ  "وتابع   ".يجب ان نكون على استعداد لرد اي عدوان اسرائيلي        "، مضيفا   "اجل شن الحرب   ورية قالت س
  ".منذ عدة سنوات ان السالم خيار استراتيجي، اال ان هناك خيارات اخرى لم تلغها القيادة السورية

  15/8/2007الغد األردنية 
  

 جدل سياسي في إيطاليا حول تصريحات برودي .53
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أحدث التصريح الذي أدلى بـه رئـيس الـوزراء          :  وائل بنات، عبد المجيد السباوي، الوكاالت      -روما  
رومانو برودي، مساء أول من أمس، والداعي إلى فتح حوار مع حماس، جدال سياسيا واسـعا                اإليطالي  

في إيطاليا، بين أغلبية حكومية مؤيدة لموقف برودي، ومعارضة يمينية رافضة للدخول في حوار مباشر               
 وانتقدت أحزاب اليمين المعـارض وعلـى      . التي وصفت بالمنظمة اإلرهابية   " حماس"أو غير مباشر مع     

" حمـاس "تصريحات برودي حول الموضوع، مؤكدة أن الجلـوس مـع           " فورتسا إيطاليا "رأسها حزب   
والدخول معها في حوار يعني انتصارا لإلرهاب واعترافا صريحا بها كطرف رئيس في النـزاع بـين                 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
  15/8/2007الوطن السعودية 

  
  "حماس"ة جديد مع فتح لن تسعى إلى اتفاق وحد: ستيني هوير .54

خرج ستيني هوير، زعيم االغلبية في مجلس النواب االمريكي، من اجتماعه مع رئيس الوزراء              : رويترز
الفلسطيني سالم فياض، يطمئن اإلسرائيليين، معبرا عن ثقتة بأن فتح لن تسعى إلى اتفاق وحدة جديد مع                 

  ." ماس ال يمكن ولن تكون شريكةاوضح السيد فياض بشكل جلي أن ح"وقال هوير للصحفيين . حماس
  14/8/2007 48عرب

  
   اإلسرائيلي سبب كل مشكالت الشرق األوسط -النزاع العربي: بوتين .55

ن عدم التوصل الـى تـسوية       أ قناعة بالده ب   ، امس ،اكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين    :  كونا -موسكو
 في برقية بعث    ،ودعا بوتين  .االوسطساس كل المشاكل في منطقة الشرق       أللنزاع العربي االسرائيلي هو     

جراء مراجعة شاملة للوضع في الشرق االوسـط        إلى  إ ،لى القمة العربية المنعقدة حاليا في الرياض      إبها  
اتفـاق  "واعتبر ان    .واطالق العنان للعملية التفاوضية في جميع المسارات بما في ذلك السوري واللبناني           

لى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلـسطينية سـاهمت         إ ىدأطينية و ليها الفصائل الفلس  إ الذي توصلت    "مكة
  ".ضرورة تحقيق التسوية الشاملة باتت حقيقة تتاكد يوميا"ن أبشكل كبير في جهود التسوية مؤكدا 

  15/8/2007السياسة الكويتية 
  

  "إسرائيل"بريطانيا توقف ثلث مبيعاتها من األسلحة لـ .56
، أمس، ان الحكومة البريطانية أوقفت حـوالى ثلـث          "ستجيروزاليم بو "ذكرت صحيفة   : جوزيف حرب 

الصادرات العسكرية إلى اسرائيل هذا العام، بسبب تخوفها من مخاطر هذه االسـلحة علـى االسـتقرار                 
وتشير االحصائيات إلى ان حجم الصادرات مـن        . االقليمي، ومن احتمال حصول خرق لحقوق اإلنسان      

 مليوناً العام الماضي،    29 مليون جنيه استرليني فيما كان       14.5العام  االسلحة البريطانية إلى اسرائيل بلغ      
  .2005 مليونا عام 22،5و

  15/8/2007عكاظ 
  

  ردولف غويلياني يحذر من قيام دولة فلسطينية   .57
المرشـح داخـل الحـزب      اعتبر رئيس بلدية نيويورك السابق ردولف غويلياني        : ب. ف.  أ -واشنطن  

، انه ليس من مصلحة     "فورين افيرز "، في مقال كتبه في مجلة       2008سية عام   الجمهوري لالنتخابات الرئا  
ـ         ، المساعدة على قيام دولـة      "االرهابيين االسالميين "الواليات المتحدة المهددة حاليا من قبل ما اسماهم ب

اكتوبر، / تشرين االول  -سبتمبر/واضاف في مقاله الذي سيصدر في عدد ايلول       ". االرهاب"اخرى ستدعم   
دولة فلسطينية يجب ان تقام عن طريق حكم جيد والتزام واضح بمحاربة االرهاب وبرغبة للعـيش                 "ان

  ".بسالم مع اسرائيل
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  15/8/2007موقع ايالف 
  

  في غزة" االسرائيلية"فرنسا تدين العملية  .58
نـدين العمليـة    "قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اوغ موريه في مؤتمر صـحافي             : ب.ف.ا

ندعو السلطات االسرائيلية الى اكبر قدر من ضبط النفس من اجـل            "، مضيفا   "رائيلية في قطاع غزة   االس
وذكر بأن فرنسا تدين بانتظام ممارسة عمليات االغتيال من دون محاكمات، وهـي             ". وقف دورة العنف  

ل الفلسطينية  كما دعت باريس الى الوقف الكامل ألعمال العنف والفصائ         .عمليات مناهضة للقانون الدولي   
 .الى احترام وقف اطالق النار ال سيما وقف اطالق الصواريخ على االراضي اإلسرائيلية

  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  قادرون على التأثير على سورية وليس على روسيا : المجلس اليهودي األوروبي .59
موشيه كانتور رئيس المجلس    ، امس الثالثاء، عن     "جيروزالم بوست "نقلت صحيفة   :  يو بي أي   -تل أبيب   

اليهودي األوروبي الجديد قوله في مؤتمر صحافي عقده في القدس االثنين ال أعتقد أننا نستطيع التـأثير                 
  . على ممارسة ضغوط على سوريةونا قادرنعلى موسكو كثيراً، لكنعلى 

  15/8/2007القدس العربي 
  

  ت التي تواجه العالمخلط الدين بالسياسة أهم التحديا: دراسة مصرية حكومية .60
اعتبر تقرير حديث لمركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز المعلومـات، بمجلـس الـوزراء               :القاهرة

المصري، خلط الدين بالسياسة، بأنه سيكون أهم التحديات التي تواجه العالم حاليـا ومـستقبال، وتوقـع                 
اك عددا من عوامل القوة تقف وراء هـذا         شدد رئيس المركز، على أن هن     قد  و. تجاوزها للحدود القومية  

 هـذا   ، كمـا أن     التحدي المتصاعد، تتمثل في زيادة أعداد الشباب المنتمي لهذا االتجاه بالدول العربيـة            
 التعليم الديني المؤثر، والمنظمات غير الحكومية واألحزاب السياسية العاملة فـي            ىمستوب يتعززالتحدي  

  .هذا االتجاه
  14/8/2007 قدس برس

  
  -4-"وحكومتها" حماس"راءات نقدية في تجربة ق: "كتاب مركز الزيتونةنشر تواصل الكويتية " الرأي" .61

 منذ تـسلمها    " وحكومتها "حماس"قراءات نقدية في تجربة     " قدم   "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "
وتضمنت هذه القراءات   . "حماس"اس حل حكومة    الحكم حتى إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عب       

مجموعة مشاركات من مجموعة باحثين وكتاب فلسطينيين وعرب قام بتحريرها وتقديمها الدكتور محسن             
هـي قـراءات    " في سلسلة حلقات،     "الراي"صالح إلى أن هذه المشاركات، التي تنشرها        .دويشير   .صالح

سياسي، وأدائها الحكومي، وسـلوكها األمنـي، وعالقاتهـا          في تطبيق برنامجها ال    "حماس"نقدية لتجربة   
ويقدم المشاركون رؤاهم من زوايا مختلفة، فهم يمثلون أطيافاً وتخصـصات           . الداخلية والعربية والدولية  

ووجهات نظر مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الوطني الفلسطيني على رجليـه، وأن               
  ."قيق آمال وطموحات الشعب الفلسطينيترتفع سويته ليتمكن من تح

  : تحت عنوانالحلقة الرابعة" الرأي"وتنشر اليوم 
  رائد نعيرات. بقلم د.. "تطبيق برنامج اإلصالح والتغيير"... حماس"األداء الحكومي لحركة "
  :ة الحلقة الرابعة اضغط على الرابطقراءول

htm.raiforyou/5ie/2007-08-15/com.alraialaam.www://http  
  15/8/2007الرأي الكويتية 
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 إلى اإلخوة قادة حماس .62
  عبدالستار قاسم.  د

أنتم تعلمون أنني وكثر غيري وقفنا في مواجهة سياسات التفريط بالوطن والحقوق الوطنية الفلـسطينية،               
ليس على الشعب الفلسطيني فحسب وإنما على األمة العربية واإلسالمية، وما زال            وفي مواجهة العدوان    

موقفنا ثابتاً وراسخاً إيماناً منا بأن الحقوق ليست للتفريط أو المساومة، وأن المقدسات عبارة عن أمانـة                 
 بأن هذا الوطن    وأنتم تعرفون أيضاً أن قناعتنا راسخة     . إلهية غير قابلة للتفاوض أو التنازل أو االستبدال       

ال يحرره إال األحرار الذين نذروا أنفسهم هللا ويرون في التضحيات عبادة تعبر عن أرقى وأعظم درجات                 
  .التقوى

لقد كافح فلسطينيون كثر ضد االستبداد والطغيان والفساد واالستئثار والتعامل مع العدو والتنسيق األمني              
قد ركز مثقفون ومفكرون على حرية اإلنسان الفلـسطيني         و. وكل أشكال الخيانة المغلفة بشعارات وطنية     

العبيد ال يـصلحون    . على اعتبار أن ال إبداع بال حرية، وأن األحرار فقط هم الذين يقوون على التحرير              
ليس غريباً أن شعبنا لم يستطع حتى اآلن، على الـرغم مـن             . إال للعبودية، وال يناسبهم سوى االحتالل     

غتصاب فلسطين، وأربعين عاماً على هزيمة حزيران، أن ينفض عن نفسه هـذا             مرور ستين عاماً على ا    
عاش شعب فلسطين تحت وطأة االسـتبداد االجتمـاعي والقمـع الـسياسي والقهـر              . االحتالل البغيض 

االقتصادي والتسلط الديني، فاستكانت إرادته واهتزت ثقته بنفسه، وتطوعت أفكـاره وآراؤه للمحتـالين              
الشعب الحر ال   . ضللين من السياسيين العرب والفلسطينيين، فاسترخى االحتالل وتمطى       والمخادعين والم 

عدد كبيـر مـن     . يقبل الهوان، وال يستكين لالحتالل، وال يهادن طاغية، وال يدافع عن فاسد فاجر مقيت             
ـ      . الشعب الفلسطيني يفعلون ذلك، ويزايدون تضليالً ألنفسهم وهم العارفون         ساحة وما نراه اآلن علـى ال

الفلسطينية ليس إال نتاج هذا الضالل المبين، وحصيلة االستهتار والتميع والتدهور األخالقي واالنحطـاط              
  .االجتماعي واستدخال الذل والهزيمة

لقد قاومنا سياسة عرفات التي قامت على الفساد واالستزالم، ودفعنا ثمناً باهظا لقاء ذلك، وما زال الثمن                 
ذين خلفوه في قمعهم للحريات وفي تشابك أيـديهم مـع أيـدي اإلسـرائيليين               يالحقنا، ونحن نناهض ال   

لم تكن وقفتنا ضد السياسات الفاسدة المدمرة شخصية أو مصلحية، أو طمعاً فـي غـرض                . واألمريكيين
دنيوي، وإنما كانت مرتكزة على مبادئ وقيم دينية وقومية ووطنية تربط مصير الوطن ومستقبل الشعب               

وقد افترقنا في هذا مع أهل الغرب       .  التي ال يتعزز انتماء وطني أو مشاركة عامة بدونها         بحرية اإلنسان 
وبالتحديد مع األمريكيين الذين سعوا حثيثيا نحو تجنيد المثقفين واألكاديميين من خالل المال لتبني الفكـر               

يكيـون مقولـة    اسـتعمل األمر  . والثقافة الغربيين على حساب األصالة والمصالح الوطنيـة والقوميـة         
أما نحن فندافع عن حرية اإلنـسان ألنـه ال          . الديمقراطية من أجل كبت الحريات والتنازل عن الحقوق       

  .إنسان بدون حرية، وال إيمان بدون حرية، وال طاعة واعية لما شرع اهللا بدون حرية
تنا حركة فتح، وفتحت    لقد قمع . ولهذا نحن ال نقبل إطالقاً أي سياسة تقوم على قمع الناس وتذليل حريتهم            

علينا النيران، واعتدت على ممتلكاتنا وأساءت لسمعتنا، وحاولت توريطنا بما ال نرغب، لكننا، بـالرغم               
إذا أردنـا لحركـة فـتح       . من ذلك، ال نقبل إطالقاً مالحقة عناصر حركة فتح ألنهم ينتمون لحركة فتح            

األرض، فعلينا أن نـدافع عـن حريـة         وغيرها من الحركات أن تخوض معركة بناء اإلنسان وتحرير          
  .عناصرها وأبنائها والمنتمين إليها

هنا أنا ال أتهم حركة حماس بأنها تكبت الحريات، لكنني أسمع روايات تثير في نفسي الشكوك ؛ وككاتب                  
فلسطيني وأكاديمي وقف دائماً في مواجهة الظلم والطغيان والقهر والكبت واالبتزاز، أريد أن أتأكد ممـا                

إنني ال أعتمد في معلوماتي على وسائل اإلعالم ألنها في الغالب عبارة عن وسائل تضليل، وإنما                . معأس
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تتباين محتويات الروايات   . أعتمد على روايات من أصدقاء ومعارف، وأحياناً من طالب عون ومساعدة          
كبيـرة عقـب    التي أسمعها، وقد وجدت أن أغلبها يقول بأن الوضع األمني في غزة قد تحسن بدرجـة                 

سيطرة حماس على األوضاع، لكنني أسمع أيضاً بأن هناك مالحقات لعناصر من فـتح ألنهـم ينتمـون                  
إذا ثبت ذلك، فإنني سأختار حمل األمانة التي تقتضي الدفاع عن كل من ينشد الحريـة وال                 . لحركة فتح 

  .يجدها
المسلم ال يتعامل   .  فتح في غزة   مالحقة عناصر حماس في الضفة الغربية ال يشكل سبباً لمالحقة عناصر          
نحن نريد بناء شـعب متـآخ،       . إال وفق معايير الحق، وال يتعامل وفق معايير النكاية والمناكفة والمكايدة          

هناك من يعمل بدأب وجد واجتهاد علـى        . ونعمل جاهدين على التخلص من األحقاد والبغضاء والكراهية       
  .كون معوالً في يدهتخريب الوطن والمواطنين، ونحن ال يمكن أن ن

أرى أن الشعب الفلسطيني ضد الفلتان األمني، وضد تجار المخـدرات والـدعارة، وضـد اللـصوص                 
أنا من الذين يطالبون    . والفاسدين، وهو يطالب منذ سنوات طويلة بمالحقة هؤالء والقضاء على مفاسدهم          

ن وعملوا جواسيس وعمالء وأعوانـاً      بمالحقة هؤالء المجرمين، ومالحقة الذين نسقوا أمنياً مع إسرائيليي        
الفاسد والعميل والمنسق أمنياً وتاجر المخدرات      . لها وأجهزتها األمنية بغض النظر عن االنتماء الفصائلي       

واللص يجب أن يعاقب بأقسى ما يمكن ألنه يدمر المجتمع أخالقياً واجتماعياً ويضعفه بالتأكيد أمام العدو                
يجـب أال تأخـذنا رحمـة بهـؤالء،       . نجاز ومواجهة الهموم والمشاكل   ويجعله غير قادر على تحقيق اإل     

االنتماء الفصائلي ال يشكل صك براءة لـساقط أو         . ونرفض الدفاع عنهم تحت ذريعة انتمائهم الفصائلي      
  .مجرم أو خائن، ومن المفروض أن يعاقبه فصيله قبل أن تطاله يد العدالة العامة

 قطاع غزة وتتأكدوا أنه ال توجد مالحقة ألحـد بـسبب انتمائـه              أرجو أن تراجعوا تطورات األمور في     
ابن فتح هو ابن هذا الوطن، وقد قدم التضحيات كمـا قـدم أبنـاء الفـصائل                 . الفصائلي، أو بسبب نسبه   

األخرى، وإذا كان هناك من قيادات شعب فلسطين من يضلل أو يستعمل األموال لإلغواء واإلغراء، فال                
  .جريرة القائد الفاسديجب أن يؤخذ العنصر ب

هنا أذكر بأن اإلسالم يسود بالعدل واألسوة الحسنة وحسن المعاملة، ويتراجع بالقهر والكبـت وإسـاءة                
يتمنى لكم  . كثيرون في العالم هم الذين ينتظرون ما ستفضي إليه تجربة حماس في غزة            . المثل والمعاملة 

دقاؤكم يتمنون لكم النجـاح ويفرحـون كلمـا         أعداؤكم الفشل، وهم يفرحون مع كل خطأ تقترفونه، وأص        
ال تدعوا هذه التجربة تفشل، وفشلها لن تكون حدوده قطاع غزة، ولن يدفع ثمنها فقـط قيـادات                  . أصبتم

أنتم اآلن تضعون الفكرة اإلسالمية على المحك، وهي أمانة ثقيلة تتطلب كـل االتـزان               . حماس في غزة  
  .من يختلفون معكم، وال تهنوا أمام من يختلفون مع الوطنكونوا أصدقاء ل. والحكمة والعزم والحزم

 14/8/2007الحقائق 
  

  لم يعد الصمت ممكنا... تجاوزات حماس في غزة .63
  عريب الرنتاوي

لن نقبل بحجج سامي أبو زهري وال بذرائع الناطقين باسم حماس، فما يجري في قطاع غزة من تغـول                   
الفلسطيني ال يمكن قبوله أو الصمت عليـه، وال يمكـن           على الحريات وتعد على فصائل العمل الوطني        

تبريره بما يجري في الضفة الغربية من تعديات على كوادر حماس ونشطائها ومؤسساتها، فاألصـل أن                
حماس فعلت ما فعلت في مواجهة فلتان األجهزة األمنية وإفسادها في األرض، فإذا بالقوة التنفيذية تعيـد                 

حلقاته، وبمسحة إيديولوجية تبعث على القشعريرة من نظام الحزب الـشمولي           إنتاج مسلسل الفلتان بكل     
  .الواحد

كيف يمكن أن نقبل بقرار منع المسيرات واالعتصام إال بإذن من القوة التنفيذية، ونحن الـذين رفـضنا                  
 ونرفض قانون االجتماعات العامة الذي يحمل مضمونا مشابها، ومتى كان الفلسطينيون بحاجة ألذونـات             
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مسبقة للتعبير عن رأيهم، وهل كان يمكن لالنتفاضات الفلسطينية المتعاقبة أن تنطلق لو أن الفلـسطينيين                
انتظروا الحصول على إذن مسبق من أي جهة كانت فلسطينية أم غير فلسطينية؟ وكيـف يمكـن للقـوة                   

للشعب حتى تنقض   التنفيذية أن تنهال بالضرب على مناضلي الفصائل األخرى، ومتى كان هؤالء أعداء             
هذه القوة الهجينة عليهم بالعصي والهراوات، ونحن نعرف وحركة حماس تعرف، أن كثرة كـاثرة مـن                

والهاربين من فصائلهم، كيف يمكـن      " قبضايات األحياء "منتسبي هذه القوة هم من اللصوص والزعران و       
. رقي التظاهرات النسائية  إطالق هؤالء على المتظاهرين والمحتجين على اجتياح األعراس ومكممي ومف         

وكيف لنا نحن معشر الصحفيين أن نصمت على مصادرة صحف الضفة ومنعها من التوزيع في غـزة                 
 كأجهزة األمن والجيـوش     -عقابا لها على انتقادها للقوة التنفيذية، ومتى أصبحت هذه القوة خطا أحمرا             

يف لنـا أن نـصمت علـى مـصادرة          وك... يحظر على الصحافة الفلسطينية االقتراب منه ؟       -العربية  
الكاميرات واقتحام مكاتب القنوات الفضائية ومنع الصحافة من تغطية تجاوزات التنفيذية وتعدياتها علـى              

تعديات حماس على فصائل منظمة التحرير في غزة، ال تبررها تجـاوزات أجهـزة              . حقوق المواطنين 
ائها، فتلك أيضا مدانة ومرفوضة، وقد سـبق        السلطة األمنية في الضفة الغربية على كوادر حماس ونشط        

ما تفعله  . لنا أن أدنا ونددنا بتجاوزات األجهزة وفسادها وذهابها بعيدا على خطى كيث دايتون ونصائحه             
حماس على األرض، مغاير تماما لما يقوله كبار قادتها في غزة ودمشق وبيروت، والحقيقة أن أخشى ما                 

في صـفوفها،   " طالباني"فقدت السيطرة على قطاع غزة لصالح تيار        نخشاه هو أن تكون حماس ذاتها قد        
وهو تيار لم يعد خافيا على أحد، من رموزه وزراء في حكومة حماس األولى وناطقون ال ينتعـشون إال                   
في األزمات وقادة أذرع عسكرية غاظهم التوقيع على اتفاق مكة، ولم يرق لهم اندراج حماس في سـياق                  

لفلسطينية، وهم يسعون اليوم في تكريس هيمنتهم على الناس وتفـردهم بالـسلطة فـي            العملية السياسية ا  
" الترحم"القطاع، وربما يتطلعون لبناء أنموذجهم الخاص في الحكم، وهو أنموذج قد يدفع أهل القطاع إلى                

ن في بعـض    على أيام األمن الوقائي، تماما مثلما كاد االقتتال الفلسطيني الداخلي يدفع ببعض الفلسطينيي            
  .على زمن االحتالل" الترحم"لحظات الضيق الشديد، إلى 

  15/8/2007الدستور 
  

  مسيرة التدمير الذاتي .64
 رضي السماك

لسيل من أعمال البطش والتنكيـل اليوميـة التـي          " اإلسرائيلي"تعرضت الضفة والقطاع تحت االحتالل      
خيمات الفلـسطينية وأمـاكن الوجـود       في مقابل ذلك كانت الم    . 1967واجهها الفلسطينيون بعد احتالل     

الفلسطيني في االردن ولبنان تتعرض العتداءات صهيونية تحت ذريعة العمليات الفدائية، وكانت أعمـال             
تتجاوز القواعد الفلـسطينية    " اإلسرائيلي"اإلبادة والتدمير الوحشي الواسعة النطاق التي يقوم بها الطيران          

نيين لتطال تجمعات المدنيين والبنية التحتية لسكان الدولة التي يقـيم           والمخيمات وأماكن المدنيين الفلسطي   
  .فيها الفلسطينيون انتقاماً الستضافتهم المقاومة وتأليباً لهم عليها

كانت هذه إحدى معضالت المقاومة المسلحة أو الكفاح المسلح من الخارج، وهي أنها تنطلق وتقاوم مـن                 
يموغرافي ليس عمق شعبها، مهما قيل من كالم عاطفي عما          على أرض ليست أرضها، وتحتمي بعمق د      

دولـة لهـا    " ضـيافة " كانت في      المقاومة  يربطه به من أواصر األخوة القومية الواحدة، فضالً عن أنها         
قوانينها وسلطتها، ومحكومة بجملة من التعقيدات المتشابكة لموازين قواها التي تستند إليها فـي الـداخل                

  .حلفائها الدوليين وتأثيراتهم فيهاوالخارج، أي ضغوط 
أما الجانب اآلخر من مشكلة المقاومة في الخارج، الذي لم تنتبه قيادتها إليه مبكـراً، فهـو اإلهمـال أو                    
التقليل من أسلحة المقاومة األخرى السياسية والدبلوماسية والثقافية داخلياً وعربياً ودوليـاً، فـي مقابـل                

 فقد أهملـت      الضفة والقطاع   قية والحسم العسكري، وفي ما يتعلق بالداخل      التعويل شبه الكلي على البند    
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وصعودها، التعبئة الـسياسية    " حماس"فصائل المقاومة الوطنية المنضوية في منظمة التحرير قبل والدة          
 عام إخراج   1982ولذا فإن الفترة من     . الجماهيرية وااللتحام بهموم وأوضاع جماهيرهما تحت االحتالل      

 هي الفترة التي شهدت انكفاء المقاومة في        1990ومة من لبنان، بفعل االجتياح الصهيوني، الى عام         المقا
الخارج، بل جمودها في مقابل الصعود المتنامي السريع لإلسالم الـسياسي الفلـسطيني داخـل الـضفة                 

رج، وضـعف   والقطاع الذي استغل االحباط الفلسطيني في الداخل الناجم عن خيبات المقاومة في الخـا             
صالت فصائلها بالداخل بعد انتقال القيادة الى تونس وانتقالها، أيضاً، الى التعويل على التسويات السلمية               

  .في ظل موازين مختلة
أوجه في التسعينات ثم في سني األلفيـة الجديـدة،          " حماس"بلغ صعود الحركات اإلسالمية وفي مقدمتها       

ختلف عن أسلوب فصائل المقاومة في الخارج القائم علـى التـسلل        وتبنت هذه أسلوباً في العمل المقاوم ي      
ويتركز جل عمليات المقاومة الجديدة     .  وتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية تحديداً      48الى داخل أراضي    

ضد أهداف مدنية حيث يفجر فلسطينيون أنفسهم في        " العمليات االستشهادية "لحماس في ما كان يعرف ب       
بصرف النظر عما إذا كـان      . أو في مطاعم ومحال تجارية    " إسرائيل"ات داخل   باصات أو محطات باص   

 وهنا استدارت آلة الحرب الوحشية      48من ضحايا هذه األهداف في بعض األحايين فلسطينيون من عرب،         
ومع ذلك وجدت هذه الحركات     . على المناطق والمدن والتجمعات المدنية في الضفة والقطاع       " اإلسرائيلية"

 شعبياً ترجم نفسه في االنتصار الساحق الذي أحرزته حماس فـي االنتخابـات التـشريعية فـي                  تعاطفاً
فـي  " فتح"كانون الثاني الماضي، والذي استغل أيضاً عزلة فصائل المقاومة الوطنية وعلى رأسها             /يناير

ـ                زة الـسلطة   الداخل حيث تضافر انكفاؤها المقاوم في الخارج قبالً مع الفساد اإلداري والمالي فـي أجه
الفلسطينية في الداخل، علماً بأن رموز الفساد في الخارج هم أنفسهم عرابو الفساد في الداخل بعد عودتهم                 

  .الى الداخل بموجب اتفاقيات أوسلو
وفصائل اليسار قد تبخرت بفعل خيبات الخارج فضالً عن فـساد األولـى، فـإن           " فتح"وإذا كانت شعبية    

ورموزها في  " فتح"غزة من مكاتب ومراكز     " تحرير"ما توهمت بما تعتبره     تخطئ أشد الخطأ إذا     " حماس"
السلطة في الحرب العبثية األخيرة المجنونة، ستنفرد وحدها بـالقرار الفلـسطيني أو سـتظل محتفظـة                 

فالشعب الذي تجرع أهوال هذه الحرب المجنونة من كال الطرفين سيفيق حتمـاً مـن               " الكاسحة"بشعبيتها  
  .اس وشعاراتها الخاويةسكرة وعود حم

الساحة الفلسطينية ال يمكن أن يسودها في الوضع الحالي المعقد طرف دون آخر مهما امتلك من أسـباب           
" فـتح "فحماس كحكومة ال يمكن أن تبني عالقات عربية ودولية وحدها مـن دون شـراكة مـع       .. القوة

 شعبياً في الداخل بعيداً عن شراكة مع        والفصائل ال يمكن لهما فرض أنفسهما     " فتح"والفصائل الوطنية، و  
وأمريكـا  " إسـرائيل "ولعل المستفيد األول من نتائج هذه الحرب المجنونة ثالث جهات هـي             ". حماس"

وأطراف عربية خال لها الجو اآلن على نحو غير مسبوق تاريخياً للتحرر مما تبقى من التزاماتها القومية                 
تطبيع مع العدو، فما دام هذا هو جرم أهل القضية بحق قـضيتهم،             تجاه القضية الفلسطينية ورفع وتيرة ال     

فمن يستطيع لوم تلك األطراف التي بوسعها اآلن أن تذرف دموع التماسيح على الدم الفلسطيني المـراق                 
لرأب الصدع وإنقاذ الدم الفلسطيني، بعدما كان لها دور أساسي في الوصـول             " عرابة"وأن تطرح نفسها    
  لكارثي الفلسطيني؟الى هذا المآل ا

  15/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حماس من قوة الحضور إلى حضور القوة .65
  عطا مناع

ما يجري في قطاع غزة استنساخ لمحاكم التفتيش ولكن ببعدها السياسي، لدرجة أن األوضاع انحـدرت                
التي " حماس"سالمية  إلى القاع في الممارسة العملية ليختلط العقائدي بالوطني، ولتلعب حركة المقاومة اإل           
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قارعت االحتالل على مدار األعوام الماضية دورا يعبر عن سطحية في فهم تعقيدات القضية الفلسطينية،               
بفلسطين من النهر إلى البحر أو تنفذ العمليات االستـشهادية وتمطـر            " حماس"فال يكفي أن تنادي حركة      

" حمـاس "ومن الخطأ أن يعتقد قادة      . ب الفلسطيني المستوطنات اإلسرائيلية بالقسام لتحظى على تأييد الشع      
أن الشعب الفلسطيني بات مقتنعا تجسيدهم على ارض الواقع ما ينادوا به من شعارات، فقد سقطت غالبية                 

في أول منعطف، حتى العقائدية الوطنية والدينية التـي كانـت           " حماس"الشعارات التي نادت بها حركة      
ـ     في أوساط الشعب الفلسطيني والعربي ليتضح انها عقائدية زائفة أو          " ماسح"السبب في التأييد الملحوظ ل

  .غير مكتملة وهذا في أحسن األحوال
بقوة في الشارع الفلسطيني كحركة معارضة، حتى انها القـت تأييـدا مـن               " حماس"لقد حضرت حركة    

ن األجهـزة األمنيـة     قطاعات غير متدنية وهذا كان واضحا في االنتخابات التشريعية، حتى أن أفراد م            
الفلسطينية انتخبوها في االنتخابات التشريعية الثانية، الن الشعب اعتقد انها تملك أسباب الخـالص مـن                
االحتالل وانقاذه من مستنقع الفساد الذي غرق فيه، حيث لعب الخطاب السياسي للصف األول للحركـة                

مواقفهم المناهضة لالحتالل ما أدى إلحداث      دورا محوريا لهذا الحضور وخاصة انهم دفعوا حياتهم ثمنا ل         
  .فراغ قيادي في أوساط الحركة التي تناغمت مع قياداتها التاريخية

بالشيخ الشهيد احمد ياسين والرنتيسي اللذان كان لهما تأثيرا واضحا          " حماس"وتمثلت قوة حضور حركة     
ايجابية للشباب الفلسطيني، فمهنـدس     على القاعدة، ناهيك عن الرموز الميدانية التي تحولت إلى قوة مثل            

إن . العمليات االستشهادية يحيى عياش ال زال حاضرا في أذهان قطاعات واسعة من الشعب الفلـسطيني              
قوة الحضور الحمساوية كحركة معارضة جاءت بطرح تميز بالمنطق في معالجة قضايا الشعب الوطنية              

لكنة حشد حوله مؤيدين باعتماده سياسة متزنـة فـي          والحياتية، فالشيخ الشهيد احمد ياسين كان مقعدا و       
التعاطي مع اآلخر، لهذا من اإلجحاف مقارنة خالد مشعل بالشيخ احمـد ياسـين والزهـار بالرنتيـسي                  

  .والجعبري بيحيى عياش
كانت بالموقف الموحد والخطاب الموحد والممارسة التي القت استحسانا مـن           " حماس"قوة الحضور لدى    

نتخابات التشريعية كان الشهيد الرنتيسي يخرج إلى الناس بشكل محسوب ليقـول كلمـات              الناس، قبل اال  
مدروسة، كان مواطنا كما  بقية المواطنين، يتكلم بلغتهم يدعوا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بعيـدا                

بض إلى السلطة كانت تعبر عن ن     " حماس"عن ربطات العنق والشعارات العدمية المكررة، قبل أن تصل          
قطاع واسع من الناس من دون اللجوء إلى التهديد والوعيد والممارسات الدموية التي تحولت إلى مرضا                

  .من الصعب التخلص منة
وفشل برنامجها السياسي وانهارت المثل التي دعت إليها، بريق الـسلطة دفـع بحركـة               " حماس"فشلت  

ليـة، وسـاعد علـى ذلـك النـاطقون          للغوص في وحل األجندات والصراعات اإلقليمية والدو      " حماس"
اإلعالميون الذين يعتقدون انهم ال ينطقوا عن الهوى، ليخرجوا عن أصول الخطاب، وبمراجعة سـريعة               

  .لما يصدر عنهم نجد انهم يتلذذون في اهانة اآلخر ووصفة بأبشع األوصاف
ة لقد صعدوا إلى الشجرة     في أزمة، وكما قال عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام للجبهة الشعبي           " حماس"

ويجب أن ينزلوا، لكن األمر ليس بهذه السهولة فكل يوم يمر يتعزز الفشل الذي قادهم للتمتـرس خلـف                   
  .المواقف الالمدروسة المتسمة باالرتجال والعفوية والفوضى

الفكرية في التعاطي العقالني مع األزمة الفلسطينية دفع بها لممارسة الدكتاتورية           " حماس"إن فشل حركة    
وجه العملة اآلخر للفاشية ونفي اآلخر واستخدام كافة الوسائل الالمشروعة في الدفاع عن الذات متناسين               
انهم يعيشون في أوساط شعب قادر على رفض منطق القوة في التعاطي مع قضايا الناس، ولكننـي أرى                  

االتساع الغير مـسبوق فـي      في قطاع غزة يتماهى مع الخطاب المعلب للحركة و        " حماس"أن ما تقوم بة     
قاعدتها حيث اعتقدت أن التراكم الكمي بمعزل عن الكيف سيحقق لها ما تصبو إلية، لكن هذا الكم تحول                  
إلى عصي تنزل على رؤوس الناس بمناسبة وبغير مناسبة، وخير دليل على منهجية العنف ضد المواطن                
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لتعرض لقيادات المجتمع وبالتحديـد كـوادر       استمرار االعتداءات على األعراس والمسيرات النسائية وا      
  ".فتح"حركة 

يؤكد أن الخالف ومراكز القـوى أصـبحت بـديال    " حماس"إن الصمت الذي يسود أوساط اللبراليين في      
للشورى التي تغنت بها الحركة، وان صح هذا فنحن أمام مخاطر حقيقية ستتسع رقعتهـا مـع مـرور                   

طئ في القطاع وستعزز القوانين الخاصة بها وستزداد وتيرة         في نهجها الخا  " حماس"الوقت،حيث ستمعن   
المالحقات السياسية لكل من يعارضهم، وستغرق غزة في وحل االنقسامات الداخلية وسنشهد انـشقاقات              
في أوساط الفصائل بدعم من صقور حماس الذين سيطروا على غزة، ستتسع رقعة الخالف الفلـسطيني                

  .خل مرحلة جديدة تتسم بالتشرذم واالنقسام اليعلم إال اهللا متى نخرج منهافي ظل انعدام لغة الحوار وسند
  14/8/2007أمين 
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