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   تعترف باختراق المقاومة الفلسطينية لنظامها الدفاعي"اسرائيل" .1

مالية لقطـاع غـزة     إلى قائد كتيبة المنطقة الش    " جيروزاليم بوست "نسبت صحيفة   : الترجمة،  محمد بشير 
العقيد موني كارتز قوله لقد أصبنا بصدمة عميقة ومروعة من قدرة فصائل المقاومة الفلـسطينية علـى                 
اختراق أنظمة دفاعنا، وأضاف ان هذا األمر أصبح من الحقائق الملموسة التـي ال يمكـن إنكارهـا أو                   

قدرة ليست مفاجأة بالنسبة لنا، وسـنتخذ       تجاهلها مشيراً إلى ان هذا التوجه يبدو أنه سيستمر، ولكن هذه ال           
وحذر المستوطنون من غياب األمن ومقدرة رجال المقاومة علـى          . االجراءات الالزمة لتصحيح الوضع   

الوصول إلى المستعمرات بكل سهولة حيث سبق ان تسلق بعض النشطاء جدار الفصل شرق نقطة حاجز                
  .إريتز 

جدار ال يوفر   ال ماتان فيلناي انه ليس هناك أي دليل على أن           من جهته زعم نائب وزير الدفاع االسرائيلي      
وأضاف ان جيشه يتمتع بنظام فريد في كفاءته وفاعليته لكنه أكد أنه اليوجد              .الحماية الفعالة للمستوطنين  

  .في العالم أي نظام قادر على منع التسلل بنسبة مائة في المئة
  27/8/2007عكاظ 

  
  تحرر من اإلرادة األمريكية والصهيونية لبدء الحوار هنية يطالب عباس وفريقه بال .2

، رئيس السلطة الفلسطينية وفريقه في رام اهللا بـالتحرر          )26/8( طالب إسماعيل هنية، اليوم األحد       :غزة
وأوضح في تـصريحات تلفزيونيـة لوكالـة        . من اإلرادة األمريكية والصهيونية لبدء الحوار الفلسطيني      

رة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لدولة قطر تأتي في سـياق              لألنباء أن زيا  " رامتان"
 والعرب، باعتبارهم العمق اإلسـتراتيجي للقـضية        "حماس"جولة عربية للتأكيد على سمة التواصل بين        

 تطرح خالل هذه الزيارة رؤية وأسس الحل للخـروج مـن الوضـع             "حماس"الفلسطينية، مشيراً إلى أن     
إن هذه التهديدات   : "هنيةلتهديدات الصهيونية بشن عملية عسكرية على قطاع غزة؛ قال          وحول ا . الراهن

، "تكشف عن طبيعة المخطط الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتحديداً فـي قطـاع غـزة                
وناشـد هنيـة األطـراف العربيـة     . موضحاً أن هدف التصعيد الصهيوني هو كسر شوكة قطاع غـزة  

  ". لكبح جماح العدوان الصهيوني المتصاعد على قطاع غزة"لية بالتدخل واإلسالمية والدو
  26/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عباس عازم على توحيد الضفة وغزة من خالل االنتخابات: رفيق الحسيني .3

س رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، أن الرئي       . أكد د  :)أ ف ب  ( و يوسف الشايب  -رام اهللا   
قطاع، والعودة إلى الـشعب ليقـول       ال مصمم على إعادة توحيد الوطن وإعادة اللحمة بين الضفة و          عباس

  جاء ذلك خالل حفل تكـريم       ".شاء من شاء وأبى من أبى     "كلمته عن طريق انتخابات رئاسية وتشريعية،       
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مته، أمس، وزارة التربيـة     الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة والجامعات والمعاهد الفلسطينية، الذي نظ         
  .والتعليم العالي

  27/8/2007الغد األردنية 
  

  نائب أبو راس يطالب حكومة هنية بوقف دعوتها للحوار في ظل رفض عباس لهال .4
 عن حركة حمـاس   نائب  الانتقد مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي            :غزة
تها المستمرة للحوار مع الرئيس عباس وحركة فتح في ظل رفض           مروان أبو راس حكومة هنية لدعو     . د

إن دعوة الحكومة الشرعية فـي غـزة        "وقال   .األخيرة الحوار معها، كون هذه الدعوة مفرغة من هدفها        
المتكررة إلى الحوار مع العناصر الذين ثبتت إدانتهم بشكل واضح في التعاون مع أعداء الوطن واألمـة                 

فة لمقتضيات العمل الوطني الجاد وتجعل الطرف اآلخر الذي يكرر بنفس الدرجة            والدين هي دعوة مخال   
رفضه لهذا الحوار مع انغماسه التام في الفساد المالي واإلداري واألخالقي والوطني يشعر بأنه على قدر                

ن لذلك فإنني أدعو الحكومة الشرعية في غزة وكل العناصر المؤيدة لها أ           : "وأضاف ".مريح من الصواب  
تعلن وبشكل واضح وصريح رفضها لهذا الحوار، إال إذا أعلن الذين ثبت تورطهم في ملفـات الفـساد                  
المالي واألخالقي والوطني وثبت تعاونهم مع االحتالل توبتهم ورجوعهم إلـى الـصف الـوطني أو أن                 

رغة من الهـدف    يقدموا إلى محاكمة وطنية تقول كلمتها فيهم وبغير ذلك فإن الدعوة إلى الحوار تكون مف              
  .منها ومضمونها الوطني المنشود

  26/8/2007 قدس برس
  

 بدالً ممن رفضوا العودة ألعمالهم حكومة هنية تختار وكالء نيابة .5
) المقالة(أكد محمد المدهون المكلف مهام رئيس ديوان الموظفين العام في الحكومة الفلسطينية             : )أ.ب.د(

وقال في بيان صـحافي  . نيهم بطريقة شفافة ونزيهة ووفقاً للكفاءةأمس األحد، اختيار وكالء النيابة ومعاو     
 20 وكـالء نيابـة و    8تم اختيار   "أضاف  ". تم باشراف ديوان الموظفين العام ووزارة العدل      "ان االختيار   

وأشار إلى أن قرار الحكومة برئاسة هنية بتعيين وكالء ومعاوني نيابة جاء نتيجة رفض وكـالء                . معاوناً
 ".لنيابة التعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية بخصوص الجرائم التي تقعومساعدي ا

  27/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 األجهزة األمنية الجديدة في غزة تباشر عملها خالل أيام .6
صادقت على التعيينات   ] هنية[إن الحكومة : "قال أمين عام مجلس الوزراء محمد عوض      :  رائد الفي  -غزة

".  الداخلي وشرطة الساحل والشرطة النسائية، لتبدأ بمزاولة أعمالها بـشكل جيـد            الخاصة بجهاز األمن  
وجدد في بيان صحافي تأكيد الحكومة على احترام القانون والقضاء وحرية الصحافة والصحافيين، مشدداً              
في الوقت ذاته على ضرورة أن يتحرك الصحافيون بحرية كاملة وأن ينقلوا الحقائق في الضفة وقطـاع                 

وثمن دور الصحافيين وجهودهم في نقل الحقيقة والدفاع عن حقوق وقضايا الـشعب الفلـسطيني،               . زةغ
داعياً الصحافيين إلى قول كلمتهم بحرية، وأن يسهموا في تعزيز الوحدة الوطنية وأال يسهموا بقـصد أو                 

  .ة الداخليةمن دون قصد في إعادة تأزيم األوضاع الداخلية وأال يكونوا عرضة للتجاذبات السياس
إلى ذلك، أكد عوض أن وزارة التربية والتعليم أنهت كافة استعداداتها وترتيباتها الستقبال العام الدراسي               

" المسؤولين في رام اهللا   "واتهم عوض   . الجديد رغم التحديات الكبيرة واستمرار الحصار وإغالق المعابر       
موظفين وعناصر األجهزة األمنية الذين يتـابعون       بأنهم يمارسون استهدافا وابتزازا غير مقبول، لمئات ال       

  .أعمالهم في وزاراتهم أو مقارهم األمنية من أجل خدمة أبناء شعبهم
  27/8/2007الخليج اإلماراتية 
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 إلى زيادة موازنة القطاع الزراعي النائب بسام الصالحي يدعو حكومة فياض .7

لتزام باالتفاق على زيادة الموازنة التطويرية      دعا النائب بسام الصالحي، حكومة فياض، الى اال       : )أ.ب.د(
أهميـة  ) معا(وأكد لوكالة    .لقطاع الزراعة، الذي تم التوصل إليه في عهد حكومة الوحدة الوطنية المقالة           

هذا القطاع في االقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمزارعين، وكذلك ألهميته الوطنيـة، فـي                
إن برنامج حكومة الوحدة، الذي تـضمن       : "وقال. والجدار الفاصل " سرائيلياال"مواجهة المد االستيطاني    

إشارة واضحة في هذا الخصوص، جاء كمحصلة لنقاش عميق، بين الكتل البرلمانية كافة، وبنـاء علـى                 
طلب مباشر، بزيادة موازنة قطاع الزراعة، ليصل الى ثالثة في المائة، علماً بأن الموازنة المخصـصة                

أن الموازنة  " الصالحي الى    شاروأ ".ع من إجمالي الموازنة العامة تبلغ أقل من واحد في المائة          لهذا القطا 
  ".لهذا العام، ما زالت تعكس خلالً هيكلياً كبيراً في التعامل مع القطاعات االقتصادية المختلفة

  27/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بو المنتصر وأالقدومي وحواتمة وغنيم دخول السلطة تطلب رسمياً .8
كشف مسؤول فلسطيني عن تقديم السلطة الفلسطينية طلبـا رسـميا إلـى              : عبدالرازق ابو جزر   -غزة  

اسرائيل للسماح بدخول خمسة من قادة منظمة التحرير الموجودين في الخارج الى االراضي الفلسطينية،              
عضو اللجنـة التنفيذيـة     زكريا االغا   .وقال د  .على ان يشمل ذلك حرية حركتهم من والى هذه االراضي         

 ان الحديث يدور عن قادة في فتح واعضاء         "القبس"ـلمنظمة التحرير ورئيس حركة فتح في قطاع غزة ل        
واوضـح   .في لجنتها المركزية، باالضافة الى نايف حواتمة، مضيفا ان السلطة بانتظار الرد االسرائيلي            

والقـادة الفلـسطينيون     ."مبدئية من هؤالء القادة   لم نتقدم بهذا الطلب اال بعد الحصول على موافقة          "االغا  
ابو المنتصر، وهـو مـسؤول      (واحمد عفانة   ) ابو ماهر (احمد غنيم   : الذين يدور الحديث عن عودتهم هم     

وهما عضوان في اللجنة المركزية لفتح، وعضو قيادة فتح محمد جهاد وفـاروق             ) عسكري في المنظمة  
 لم تتخذا قرارا بشأن أي اسماء قد تكون مرشحة لخالفة الـرئيس             "فتح"واكد االغا ان السلطة و     .القدومي

 .عباس للرئاسة ومن ضمنهم ابو ماهر غنيم
  27/8/2007القبس الكويتية 

  
  طالب بتشكيل لجنة دولية عاجلة تحقق في ظروف استشهاد أسيريأشرف العجرمي  .9

بضرورة تشكيل لجنة طالب وزير شؤون األسرى والمحررين أشرف العجرمي، :  ميسرة شعبان-غزة 
تحقيق دولية عاجلة تحقق في ظروف استشهاد األسير عمر عايد سلمان ملوح المسالمة، والذي استشهد 

إن الحكومة تعمل حاليا على تشكيل "وقال  .في سجن الرملة في ظروف غامضة مساء اول من أمس
اد مسالمة المفاجىء، ال لجنة تحقيق تتضمن حقوقيين وأطباء مختصين بهدف الكشف عن مالبسات استشه

سيما أن عائلة الشهيد أكدت أن ابنها كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يشكو أي أمراض عندما زاره قبل 
وطالب العجرمي الصليب األحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالقيام ". يومين، الخميس الماضي

رة السجون االسرائيلية للقواعد والقوانين الدولية بواجبهم من إشراف وترتيبات من اجل ضمان تطبيق ادا
 .في التعاطي مع االسرى والمعتقلين الفلسطينيين، موجهاً اللوم إلى الصليب األحمر

  27/8/2007المستقبل 
  

  وفد برلماني فلسطيني من حركة فتح يتوجه الى السودان واليمن .10
ركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني      توجه امس الى الخرطوم وفد من كتلة ح       :  كمال زكارنة  -عمان  

برئاسة رئيس الكتلة عزام االحمد حامال رسالة من الرئيس عباس الى الرئيس السوداني عمـر البـشير                 
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ومن الخرطوم يتوجه الوفد الى صنعاء حـامال رسـالة           .تتعلق باخر التطورات على الساحة الفلسطينية     
  .مماثلة الى الرئيس اليمني علي صالح

  27/8/2007الدستور 
  

  مشعل يبدأ جولة عربية جديدة من قطر لوضع القادة العرب في صورة الوضع الفلسطيني .11
يقـوده  " حمـاس " من حركة    قام وفد : قناونقالً عن وكالة    غزة  من   27/8/2007الوطن القطرية   ذكرت  

 .بيـة  إلى دولة قطر في سياق جولة لعدد مـن العواصـم العر         بزيارةرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل      
ة، قال الشيخ حمد بـن      وفي تصريح لوكالة األنباء القطري     قطر،   الشيخ حمد بن خليفة أمير    والتقى مشعل   
، رئيس مجلس الوزراء إن السيد مشعل، قد أطلع حضرة صاحب السمو أمير البالد علـى                جاسم بن جبر  

إلـى أن   لشيخ حمد   اوأشار   . من هذه التطورات   "حماس"آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وموقف       
قد شدد على ضرورة وحدة الصف والتالحم بين أبناء الشعب الفلـسطيني وحـل الخالفـات                الشيخ حمد   

القائمة بين حركتي فتح وحماس بالحوار والتفاوض، وااللتزام بتنفيذ اتفاق مكة المكرمة واحترام الشرعية              
  .الفلسطينية بكافة مؤسساتها

إن دولة قطر لها دور فعـال وإيجـابي،         "،  "حماس" اإلعالمي باسم    وفي غزة، قال فوزي برهوم، الناطق     
سواء على مستوى القضايا الفلسطينية الداخلية، أم على مستوى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهي               
ساهمت في كثير من المواقف السياسية واإلعالمية والمادية، ومازالت تصر على هذه المـساهمة، مـن                

كان البد من هذه الزيارة، ال سيما أن قطر تقف          "وأضاف   ".ى أبناء شعبنا الفلسطيني   خالل كل ما تقدمه إل    
على مسافة واحدة من كافة المواقف الفلسطينية، وقطر قبل ذلك تقدمت بمـشاريع وأجنـدات، وتقـدمت                 

  ".بمبادرات من شأنها رأب الصدع وإنهاء األزمة بين كافة األطراف الفلسطينية
، "حماس"ـأوضح عزت الرشق عضو المكتب السياسي ل       :الدوحةمن   1/8/2007قدس برس    وأضافت

ـ          أن هذه الجولة هي جزء مـن      " قدس برس "وعضو الوفد في هذه الجولة العربية في تصريحات خاصة ل
للتشاور مع القادة العرب بشأن األوضاع في األراضـي الفلـسطينية           " حماس"تحرك عربي تقوده حركة     

لسطيني والخطوات المزمع اتخاذها، خصوصا في ظل ما تتعرض له غزة           ووضعهم في صورة الواقع الف    
  .من حصار ظالم، على حد قوله

  
  لسنا طرفا في االشتباك اإلعالمي والسياسي بين الرياض ودمشق: حواتمة .12

أن " قدس بـرس  "أوضح نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية في تصريحات خاصة لـ             :عمان
ليس صحيحا على اإلطالق أننا نقلنا مكتبنا من دمـشق إلـى            : "م يطرأ أي تغيير، وقال    عالقتهم بسورية ل  

العاصمة األردنية عمان، فهذا غير مطروح على جدول أعمالنا، ذلك أن الجبهة متواجدة في كل أنحـاء                 
يـا  الشتات الفلسطيني، ونعتبر هذا التواجد ضرورة وطنية وقومية تجاه شعبنا للتواصل معه سياسيا وفكر             

ورفض حواتمة الربط بين تواجده في العاصمة األردنية عمان وبين وجود جفوة مع سورية،               ".واجتماعيا
وعـن سـر التـزام الجبهـة         "... هذا غير دقيق أيضا، فأنا أقيم في العديد من العواصم العربية          : "وقال

بين دمشق والريـاض،    الديمقراطية لتحرير فلسطين والناطقين باسمها الصمت حيال األزمة التي نشبت           
أما فيما يتعلق باألزمـة بـين       ..: "وعما إذا كان ذلك يعكس تحوال سياسيا في مسار الجبهة، قال حواتمة           

دمشق والرياض فنحن لسنا طرفا في هذا االشتباك اإلعالمي والسياسي الذي نعتقد أن له عوامله العديدة                
مع الطرفين على أساس احتـضان القـضية        من الجانبين السوري والسعودي، ونحتفظ بعالقات طبيعية        

  ".الفلسطينية باعتبارها القضية العربية المركزية
 26/8/2007قدس برس 
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  موقف الرئيس مبارك من مؤتمر الخريف متقدم ندعو إلى البناء عليه: "حماس" .13
 الرئيس  بموقف" قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     " حماس"أشاد سامي أبو زهري الناطق باسم       : غزة
أخبـار  "مصري حسني مبارك من مؤتمر السالم المزمع عقده في الخريف المقبل التي أوردتها صحيفة               ال

، ودعا أبو زهري    "إطار عمل "شبه الرسمية اليوم األحد، والتي قال فيها بأن هذا المؤتمر يفتقر إلى             " اليوم
عبر عن إدراك عربي     ت  تصريحات الرئيس محمد حسني مبارك    : "إلى البناء على هذه التصريحات، وقال     

متزايد بطبيعة هذا المؤتمر الذي لن يحقق شيئا للقضية الفلسطينية، وهي تصريحات مهمة نقـدرها فـي                 
وأضاف أبو   .، على حد قوله   "وندعو للبناء عليها وحشد التأييد لمنع عقد مثل هذا المؤتمر         " حماس"حركة  
من تطورات الوضع الراهن، ونحـن      " سحما"الحوار بيننا وبين القاهر مستمر لتوضيح موقف        : "زهري

  ".معنيون بعالقات إيجابية وبناءة مع مصر
 26/8/2007قدس برس 

  
 "سديروت"ترد باستهداف " األقصى" نشطاء في الضفة والقطاع و9 تعتقل "إسرائيل" .14

ذكرت مصادر فلسطينية أن جيش االحتالل اعتقل تسعة فلسطينيين : وائل بنات، الوكاالت: غزة، رام اهللا
 من قطاع "إسرائيل"وستة حاولوا التسلل إلى داخل " مطلوبون"في الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم ثالثة 

من ناحية أخرى، أشارت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى أن عبوة ناسفة ألقيت في بلدة قباطية جنوبي جنين  .غزة
بيت الماء قرب نابلس تعرضت وفي مخيم عين  .باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية، لكنها لم توقع أضراراً

وصرح متحدث باسم كتائب  .قوة عسكرية إللقاء قنبلة يدوية من صنع محلي وإلطالق النار عدة مرات
األقصى بأن ناشطين من الكتائب قصفوا بلدة سديروت اإلسرائيلية الواقعة شمال قطاع غزة بصاروخين 

إن هذه العملية تأتي استمرارا ) "أبو الوليد(ي وقال القيادي في الكتائب خالد الجعبر .103من نوع أقصى 
وأكد أن حريقا هائال نشب في المنطقة نتيجة لسقوط أحد الصاروخين على ). 2الجدار المثقوب (لعملية 

نائب وزير الجيش عن  منطقة النقب الغربي جنوب إسرائيل ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية
، فيما قال "ليات الجيش حاليا غير قادرة على إحباط محاوالت التسللإن عم"اإلسرائيلي متان فلنائي قوله 

قائد جيش االحتالل في شمال قطاع غزة العقيد موني كيتس إن الجيش يتوقع أن تقوم الجماعات 
  .الفلسطينية في غزة بالمزيد من عمليات التسلل

  27/8/2007الوطن السعودية 
  

  لتنظيمتعيينات جديدة في مكتب التعبئة وا": فتح" .15
مجموعة من القرارات الجديدة " ابو عالء"ركة فتح احمد قريع حاصدر مفوض التعبئة والتنظيم ل: البيرة

، وقد شملت تشكيل "فتح"ـاستكماال لعملية اعادة تشكيل مكتب التعبئة وبعد التشاور مع القائد العام ل
 تعيين حسن فرج  :رارات هيوالق .مجموعة من اللجان الجديدة واعادة تسكين بعض اللجان القائمة

وتشكيل لجنة النشر والتوزيع  .رئيسا للجنة الشبيبة الطالبية في الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة
ابو (وتشكيل لجنة المعلومات وقاعدة البيانات برئاسة خليل محمد عليان . برئاسة محمد البيروتي

يد منصور وتمت اعادة هيكلة اللجان المقرة سابقا وتشكيل لجنة األوقاف ولجان الزكاة رئاسة رش)الشيخ
والمهندس . وعبد المنعم حمدان رئيسا للجنة البلديات والمجالس القروية والمخيمات :على النحو التالي

خالد القواسمي رئيسا للجنة النقابات واالتحادات و أخيرا صدر القرار بتعيين لجنة االشراف على 
 .فظة القدساالنتخابات التنظيمية في محا

  27/8/2007الحياة الجديدة 
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 يزور حملة القائد البرغوثي" لجبهة الشعبيةا"ـنائب األمين العام ل .16
 استضافت الحملة الشعبية إلطالق سراح القائد مروان البرغوثي وكافة األسرى نائب األمين :رام اهللا

ام مع تشخيص مروان البرغوثي أشار ملوح إلى اتفاقه الت، والعام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح
، مشيرا إلى ان البرغوثي يرى "فتح"عن ثالث أزمات، األولى أزمة  للوضع الفلسطيني باعتباره تعبيرا

ان جمود الحركة وترهلها ناتج عن عدم عقد المؤتمر العام السادس واستيعاب المتغيرات والمتطلبات 
زمة الداخلية حيث اوضح ان وثيقة األسرى كانت تهدف الجديدة داخل الحركة، أما األزمة الثانية فهي األ

، واما األزمة الثالثة، بشأنهإلى منع التدهور ولكن بعد ان حدث ما حدث لم يعد هنالك ما يمكن الحديث 
 .قال ملوح ان تحقيق المشروع الوطني وزوال االحتالل كان وما زال يشكل الهدف الرئيسي للنضال

  27/8/2007الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل تقرع طبول الحرب على غزة .17
ـ    تباينـت آراء  بينما   :أسعد تلحمي  عن   الناصرةمن   27/8/2007 الحياة   قالت ي الحكومـة    الـوزراء ف

 اتفق هؤالء على وجوب التصعيد ضد       ، من عدمه   غزة اإلسرائيلية في شأن القيام بتوغل واسع في قطاع       
ورأى عدد مـن المتحـدثين فـي         ،"القذائفكل من له عالقة بإطالق      "واستهداف  " حماس"كوادر حركة   

، ودعوا إلى   "خطاً فادحاً "تحصين بلدات جنوب إسرائيل التي تتعرض للقصف والمؤسسات المختلفة فيها           
، كمـا قـال وزيـر       "ترغم سكان القطاع على تحصين بلداتهم واالختباء في المالجئ        "عمليات عسكرية   

واتفق مـع    ".م في عقر دارهم هو الوسيلة األنجع للدفاع       الهجوم عليه "الداخلية مئير شيتريت، مضيفاً ان      
واصـفاً   ،"قواعد اإلرهاب في غزة   "شيتريت في موقفه هذا أفيغدور ليبرمان الذي قال إنه ينبغي ضرب            

واتهم سورية بتقديم   ". ألن الفلسطينيين سيطورون صواريخهم   "إقامة األسيجة االلكترونية بعديمة الجدوى      
تدهور األوضـاع األمنيـة علـى    " عواقب"، وهددها بتحمل    "حماس"و  "  اإلسالمي الجهاد"الدعم لحركتي   

   .على حد سواء) مع القطاع(الجبهة الشمالية أو الجنوبية 
وعـدم انتظـار سـقوط    " ارتجال الحلـول "ودعا نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي الجيش إلى الكف عن          

". ات االغتيال وتدمير األنفاق أو غمرها بالميـاه       بل عليه مواصلة عملي   "القذائف الصاروخية للرد عليها،     
وعارض القيام بعملية برية واسعة أيد مثلها الوزير يعقوب إدري الذي قال إنه ال مفر سـوى التوغـل                   

، مقراً في اآلن ذاته انه ليس لدى إسرائيل حل سحري لوقف سقوط             "للقضاء على البنية التحتية لإلرهاب    "
ير األمن الداخلي آفي ديختر إنه قدم لـرئيس الحكومـة ووزيـر الـدفاع               وقال وز  .القذائف الصاروخية 

  .اقتراحات بتنفيذ عمليات عسكرية متنوعة داخل القطاع لممارسة ضغط متواصل على الفلسطينيين
 مصادر صحافية إسرائيلية هذكرتما : كفاح زبون عن رام اهللا من 27/8/2007 الشرق األوسط ونقلت

رائيلي يستعد لشن عمليات عسكرية أكثر عمقاً داخل قطاع غزة في المستقبل صباح امس أن الجيش االس
القريب، منوهة الى أن عمليات االقتحام األخيرة التي قامت بها قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش 
استهدفت جمع معلومات استخبارية تساعد على توسيع دائرة العمل العسكري ضد حركات المقاومة في 

قلت اإلذاعة االسرائيلية باللغة العبرية عن ضابط كبير في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي قوله ون. القطاع
إنه في ظل األوضاع السائدة حالياً، ليس من المستبعد أن تقوم إسرائيل باعادة احتالل الشريط الحدودي 

مليات تهريب الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، زاعماً أن مثل هذه الخطوة قد تكون ضرورية لوقف ع
  .السالح والوسائل القتالية الى قطاع غزة

ونوهت المصادر الى أن توسيع دائرة العمليات العسكرية االسرائيلية في قطاع غزة وجعلها أكثر عمقاً 
تهدف الى إخراج المستوطنات اليهودية الواقعة في محيط قطاع غزة من مدى الصواريخ التي تطلقها 

حافل فإن العمليات العسكرية االسرائيلية ستستهدف بشكل خاص ضرب حركات المقاومة، وحسب الم
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البنية العسكرية والتنظيمية لحركة حماس، في ظل التقديرات االستخبارية االسرائيلية التي تؤكد أن قوة 
  .حماس العسكرية تعاظمت خالل العام الماضي بشكل كبير

  
 فاق مبادئأولمرت يلتقي أبو مازن مجدداً في محاولة للتوصل الت .18

أن كالً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس " الشرق االوسط"علمت  : صالح النعامي- رام اهللا
الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت سيلتقيان أواخر االسبوع الجاري في القدس المحتلة في محاولة لتذليل 

ائم، استعداداً لالجتماع الدولي الذي العقبات التي تعترض التوصل التفاق مبادئ حول حل قضايا الحل الد
من ناحية ثانية، قللت المستويات السياسية  .سيعقد في واشنطن بدعوة من الرئيس األميركي جورج بوش

وقال نائب رئيس . ووسائل االعالم في اسرائيل من اهمية اللقاءات التي يعقدها ابو مازن واولمرت
أوثق اصدقاء اولمرت أن كال من اولمرت وأبو مازن الوزراء ووزير القضاء االسبق يوسف لبيد، و

وحتى اذا بقي ابو مازن على قيد "واضاف ". يدركان أنه لن يوجد اتفاق سالم آخر، رغم محادثتهما"
الحياة بعد توصله التفاق مع اولمرت حول قضايا الحل الدائم، فلن يستطيع اولمرت توقيع هذا االتفاق، 

وم اليوم بتنازالت للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث انه من الممكن ان ألن اسرائيل ال يمكنها أن تق
واشار لبيد الى معضلة اخرى تكمن في  .تسيطر حماس كل لحظة على الضفة كما استولت على غزة
  .عجز أي حكومة اسرائيلية عن ازالة مستوطنات في الضفة
كل "قائال " العبثية"ت بين عباس واولمرت بـووصف المفكر والكاتب االسرائيلي دورون روزنبلوم اللقاءا

وعود اولمرت وأحاديثه هو وأبو مازن عن السالم والمشاريع مجرد كالم فارغ بال رصيد، فمن يعجز 
وسخر الكاتب والصحافي جدعون  ".عن إزالة بيت في بؤرة استيطانية ال يمكنه أن يزيل المستوطنات

من لقاءات أبو مازن ـ اولمرت، مشيراً الى أن حكومة " ونيةما بعد الصهي"ليفي الذي ينتمي الى مدرسة 
من ناحيتها، قالت سيما كدمون المعلقة في صحيفة  .إسرائيل هي التي ترفض المبادرات العربية للتسوية

، ان الحراك السياسي الحالي ناجم عن سيطرة حماس على قطاع غزة، مشيرة الى أن "يديعوت احرنوت"
ع فرضت على اسرائيل الظهور امام العالم كطرف يساعد ابا مازن من خالل سيطرة حماس على القطا

تفريخ المبادرات السياسية التي تتشابه في التفاصيل فكانت مبادرة بيريس ـ اولمرت ومبادرة رامون، 
  .وغيرهما من المبادرات

  27/8/2007الشرق األوسط 
  

 بأخرىعلى إخالء بؤر مقابل االعتراف  باراك يفاوض المستوطنين .19
جهودا للتوصل مع وزيـر     " يشاع" "االسرائيلية"يبذل مجلس المستعمرات    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

وكـشف   .الحرب، ايهود باراك، الى اتفاق حول البؤر االستيطانية المدرجة في قائمة البؤر غير القانونية             
انية قبيـل بحـث المحكمـة       ميغرون، كبرى هذه البـؤر االسـتيط      "ان الطرفين اتفقا على نقل مستعمرة       

. العليا في العاشر من الشهر المقبل التماساً قدمه الفلسطينيون ويطالبون بإخالء هذه البـؤرة             " االسرائيلية"
وذكـرت صـحيفة   . ويعد الطرفان قائمة للبؤر االستيطانية التي ال يمكن للحكومة ايجاد حل قانوني لهـا  

ون ايجاد حل لهذه المستعمرة مع ضمان بقاء جميع البيوت          اليمينية، ان المستوطنين يحاول   " مكور ريشون "
وذكرت الصحيفة ان المبادئ التي سيتصرف بموجبها ممثلو المستوطنين في المـداوالت هـي              . وسكانها

تسويغ عدد اقصى من المواقع والنقاط االستيطانية، تقلـيص المـس           : المبادئ التي أقرها اعضاء االدارة    
نى الممكن وإعطاء بدائل استيطانية في االماكن التي ال يكون ممكنـاً فيهـا              بالمستوطنين حتى الحد االد   

وقال باراك إنه كلف ايتان بروشي مساعده لشؤون االستيطان         . تسويغ المكان بسبب اضطرارات قانونية    
  .بتنسيق الدراسة الميدانية قبل صياغة رد الدولة على التماس ميغرون

  27/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  حماس تسعى الستئناف التفجيرات: باكالشا .20

 في تقريره أمام الجلسة األسبوعية      ،، أمس "الشاباك"زعم نائب رئيس جهاز     :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
للحكومة اإلسرائيلية، إن حركة حماس تسعى الستئناف العمليات التفجيرية إلحباط التحركات الـسياسية             

يغوصون فـي   "وقال إن قادة حماس باتوا يشعرون أنهم         .باسالتي يقوم بها الرئيس الفلسطيني، محمود ع      
ورطة استراتيجية، وليس باستطاعتهم إدارة شؤون الحكومة، ولن يحظوا بشرعية وحل مشكلة المعـابر              
مع قطاع غزة، ولم ينجح قادة الحركة في تحقيق إنجازات بإمكانها ان تنعكس علـى مجريـات الحيـاة                   

يد من خطورة التغيير بحيث تستأنف الحركة عملياتها انطالقا من القطاع           اليومية للمواطنين، وكل هذا يز    
لقد باتت هناك نوايا لدى حمـاس فـي        "،  "الشاباك"ويدعي تقرير    ".والضفة الغربية وحتى خارج إسرائيل    

وزعم التقرير، أن حماس كثفـت مـن         الخارج بتصعيد التحرك أمام مصر من أجل ان تفتح معبر رفح،          
 طنا من   40 وأنه منذ سيطرة الحركة على حماس تم إدخال          ، المواد المتفجرة إلى القطاع    "عمليات تهريب "

ويضع التقرير تفصيال لمراكز     ).أغسطس( طنا منها منذ مطلع الشهر الجاري، آب         13المواد المتفجرة،   
ـ                  زال قوة حماس في الضفة المحتلة، ويدعي ان قوة الحركة تراجعت في وسط الضفة الغربية، بينما ال ت

  .قوية في شمالها، بين مدينتي نابلس وطولكرم
  27/8/2007الغد األردنية 

  
  ى األقصىحماس وصالح يتعاونان لفرض السيادة عل: المخابرات االسرائيلية .21

 ودور حمـاس وتعزيـز      ىالشاباك في وثيقة حول المسجد االقص      قال جهاز  : زهير اندراوس  -الناصرة  
ئل االعالم العبرية، ان الحركة تكثف اعمال البناء داخـل وفـي            مكانتها في القدس، نشرت امس في وسا      

 ىوتر.  مؤسسة تابعة لحماس، حسب المزاعم اإلسرائيلية      ى ال ى تحويل االقص  ى ال ىمحيط المسجد ما اد   
.  في إعداد العسكريين في حمـاس      ىوثيقة المخابرات ان حماس تنفذ نشاطات دينية مكثفة هي مرحلة اول          

المية برئاسة الشيخ رائد صالح تقوم بالعديد من الدورات لتحفيظ القرآن في مدينة             وقالت ان الحركة االس   
لقـد  : وأضـافت الوثيقـة    . بشكل خاص، بالتنسيق مع حماس وبتمويل منها       ىالقدس وفي المسجد االقص   

توصلت التقارير االستخباراتية الي نتيجة مفادها ان حماس تلقت امواال من الخارج ونفذت فعاليات فـي                
 صلة بما سلف، أكـد      ىعل. مسجد االقصي بالتعاون مع الحركة االسالمية الناشطة داخل الخط االخضر         ال

الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية أنه ال يستبعد أن تقـوم المؤسـسة اإلسـرائيلية باسـتهدافه                  
  .وتصفيته جسديا

  27/8/2007القدس العربي 
  

 مام صفقة األسرى لتحسين صورتها الداخليةات حكومة أولمرت تريد": إسرائيلية"وثيقة  .22
" اإلسرائيلية"كشفت وثيقة داخلية في حزب كاديما، عن امكانية لجوء الحكومة           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

وحسب نص الوثيقة التي نشرتها وكالة       .إلى اتمام صفقة تبادل األسرى لتحسين وضعها المتأرجح شعبياً        
تشير إلى انه وفـي الوقـت       " اإلسرائيلية"المصادر الداخلية في المؤسسة     الفلسطينية، فإن تقديرات    " معا"

القريب القادم سيكون هناك فرص نادرة لالفراج عن جلعاد شاليت من خالل صفقة تبادل أسـرى، وان                 
، خاصة في ظل ازديـاد االنتقـادات        "إسرائيل"هذه الفرصة نابعة من خلفيات سياسية حزبية داخلية في          

   .ة أولمرت وخصوصاً خطتها االقتصادية واالجتماعية وكذلك عدم انجازاتها األمنيةالحادة ضد حكوم
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وحسب وصف الوثيقة فإن حكومة أولمرت باتت تقف على أرجل مرتعدة، وان أولمرت يعلم علم اليقـين      
ان حكومته بحاجة ماسة وفورية لتحقيق أي انجاز على الصعيدين األمني واالجتماعي من أجـل زيـادة                 

  . اعادة الثقة الشعبية بحكومتهفرصة
  27/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نجحت في اختبار الكهرباء" حماس: "في إسرائيل" خيبة أمل" .23

حماس على قطاع غزة قبل أكثر من شهرين،        "أمس أنه عندما سيطرت حركة      " معاريف"ذكرت صحيفة   
" أزمـة الكهربـاء   "حلت بها الحركـة     ولكن الطريقة التي    . أمل قادة إسرائيل أال تنجح في تثبيت حكمها       

االسبوع الماضي تدل، بحسب الصحيفة نفسها، على أنها قادرة على توفير احتياجات السكان وليس فقـط                
يشعرون في المنظومة االمنية بخيبة أمل عميقـة، ويقـدرون          "ونتيجة لذلك،   . فرض إمرتها بقوة السالح   

عقاب هذا التطور، ادعت محافـل أمنيـة أن سياسـة    في أ ".اآلن أن الحكم االسالمي في القطاع سيطول     
  ".إسرائيل لضعضعة حكم حماس في القطاع من خالل الضغط االقتصادي أصيبت بضربة قاضية

  27/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  تنتقد إنشاء طرق للمستوطنين" السالم اآلن" .24
" السالم اآلن "نتقدت حركة ا: عبدالرؤوف أرناؤوط  عن   رام اهللا من   27/8/2007 الوطن السعودية    ذكرت

 فيمـا   ،اإلسرائيلية أمس توجيه الحكومة ميزانيتها إلنشاء الطرق في الضفة الغربية خدمة للمـستوطنين            
وذكرت الحركة في تقرير لها أن الحكومة تعمـل حاليـا            .تعاني شبكة الطرق الداخلية من مشاكل كبيرة      

لكل منها شرق جدار الفصل العنصري أي في         كيلومترا   33 طرق في الضفة الغربية بطول       6على تعبيد   
أكثر من  ( مليون شيكل    315عمق الضفة الغربية الستخدامات المستوطنين اإلسرائيليين بتكلفة تصل إلى          

عن المكتب المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي تأكيده على أنه علـى          "السالم اآلن "ونقلت).  مليون دوالر  65
 في شق الشوارع لصالح المستوطنين في الضفة الغربية أكثـر           مدى السنوات الماضية استثمرت الحكومة    

 .مما استثمرته في إسرائيل
بموجب بيانات الحركة السالمية، فإن عدد      : أسعد تلحمي  عن   الناصرةمن   27/8/2007 الحياة   وأشارت

 هذه البؤر التي انتشرت كالفطريات في عهد باراك وتواصلت في عهد خلفه آرييل شارون، يفوق المئـة،            
الدولية نصت على وجوب إخالء معظمها، لكن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة          " خريطة الطريق "علما ان   

معظم هذه البؤر خالل عهد وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز مـن        " تبييض"لم تخل سوى واحدة، بل تم       
  . بؤرة28 ال يتجاوز خالل ضمها إلى مستوطنات قائمة واالدعاء بالتالي ان عدد البؤر غير القانونية

  
 إسرائيل تجهز كميات إضافية من بنزين الطائرات: موقع أردني .25

ذكر موقع اردني أن اسرائيل تقوم بشراء كميات كبيرة من بنزين الطائرات استعدادا لخوضها حربا 
 JP 8 مليون غالون من وقود الطائرات 90، إن اسرائيل قامت بشراء "عمون"واضاف موقع . جديدة

 ماليين دوالر يضاف ذلك لوقود الطيران المنتج محلياً 308يون غالون ديزل بقيمة اجمالية  مل42و
وأشار تقرير للمحرر العسكري للموقع إلى أنه يبلغ وزن وقود الطيران  .والمخزون االستراتيجي

قط  كان ف2004 طن مع ان إنتاج مصفاة البترول األردنية لوقود الطيران طوال عام 340000التقريبي 
 جو متوسط المدى من -  صاروخ جو200وأضاف الموقع أن اسرائيل اشترت كذلك  . طن290000

 موجها ذاتيا 16F و15F كم تحمله طائرات 50مدى الصاروخ ( مليون دوالر 171بقيمة " امرام"طراز 
 صاروخا مضادا للسفن من طراز هاربون مداه 30كما تم شراء  ).Active Radarبواسطة راداره 
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 كم موجه بواسطة األشعة تحت 10 جو من طراز سايد واندر مداه - صاروخ جو 500 كم و130
 . مليون دوالر163الحمراء، بقيمة 

 27/8/2007الشرق القطرية 
  

  بيريز يعتقد بإمكان التوصل إلى اتّفاق مبادئ قبل مؤتمر بوش .26
لفلسطينيون في التوصل إلى    أعرب رئيس الدولة شمعون بيريز عن أمله أن تنجح إسرائيل وا          : علي حيدر 

ورأى بيريز، في   . اتفاق سالم قبل المؤتمر الدولي الذي ستعقده الواليات المتحدة في تشرين الثاني المقبل            
، أن من الممكن تحقيق السالم مع الفلسطينيين عبر الدمج بـين            "نيكي بيزنس "مقابلة مع الصحيفة اليابانية     

المسار األول يكمل الثاني، لكنهما لـن       "، مشيراً إلى أن     "سيةمساعدة اقتصادية ومفاوضات سيا   : مسارين
ـ      ".يكونا مرتبطين ببعضهما   وجود فرصة جيدة في هذا الوقت، فالعالم كله        "كما عبر بيريز عن اعتقاده ب

االتفاق على التفاصيل األخيرة للمفاوضات على      "، مشيراً إلى أن     "عباس) الفلسطيني محمود (يؤيد الرئيس   
لة الفلسطينية وحدودها، سيحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن من الممكن حالياً التوصـل إلـى                مستقبل الدو 

  ".اتفاق مبادئ قبل المؤتمر في الخريف
  27/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  رقابة أمنية على كل بحث أكاديمي في البيوتكنولوجي في إسرائيل .27

 الوطنية للعلوم بفرض رقابة حكومية وإشراف       أوصت اللجنة المشتركة لمجلس األمن القومي واألكاديمية      
 عـضواً مـن رجـال       13وتضـم اللجنة   . على كل بحث أكاديمي في مجال البيوتكنولوجي في إسرائيل        

وفي إطار عمـل    . االكاديميا واألمن، وعلى رأسهم نائب رئيس أكاديمية العلوم البروفيسور اليكس كينان          
ستشفيات، المختبرات والوزارات الحكومية لمنع إمكانية      اللجنة فحصت كيف تستعد مؤسسات البحث، الم      

د وصول فيروسات وجراثيم ناشرة لألمراض، أو كبديل، معلومات حساسة، معدات وتكنولوجيا إلى أيـا             
  .معادية

  27/8/2007السفير 
  

  دجيرجيان نقل إلى تل أبيب استعداد األسد لحوار بال شروط: السياسة الكويتية .28
اللكتروني عن مصادر مقربة من مدير عام وزارة الخارجية االسـرائيلية اهـارون             ا" الحقيقة"نقل موقع   

 طار من دمشق مباشرة بعد لقاء االسد الى تل ابيب           ،ابراموفيتش ان السفير االميركي االسبق دجيرجيان     
للرئيس السوري تشير الـى اسـتعداده       " مواقف جديدة "حامال رسالة الى المسؤولين االسرائيليين تتضمن       

 سورية  -سقاط الشروط المسبقة المتعلقة بوجوب التوازي واالقتران ما بين مفاوضات سالم اسرائيلية             ال
 االسرائيلية عبـر    -وتطبيع العالقات مع واشنطن وانه لم يعد يشترط مرور مفاوضات السالم السورية             

  .القناة االميركية
  27/8/2007السياسة الكويتية 

  
  في جنوب لبنان" الهدوء الخفي"ذر من تقويم استخباراتي إسرائيلي يح .29

الذي يعيشه الجنوب   " الهدوء الخفي "حذر تقرير استخباراتي اسرائيلي من      :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
) اسلحة ومعدات لوجيـستية   (حتى ينتهي حزب اهللا من استرداد قدراته العسكرية         "اللبناني واعتبره موقتاً    

سـيد  "ر اسلوب عملياته وانتشاره واعتباراته الستعادة مكانتـه كــ           الحزب قد يغي  "وقال إن   ". والبشرية
، ما قد   "اوالً، وبما يتناسب مع تغير الوضع الداخلي في لبنان واعتبارات حليفتيه ايران وسورية            " للجنوب

ولم يوفر البـاحثون االسـرائيليون       .يعيد التهديد الذي تمثله صواريخ الحزب للجبهة الداخلية االسرائيلية        
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وانتقد التقريـر    ،"تقصيرها في اتخاذ خطوات حازمة لمنع نشاطات حزب اهللا        "حكومة اللبنانية وانتقدوا    ال
ألنها حافظت على مستوى معين من التنسيق مع حزب اهللا من خالل لقاءات بين قياديين               "القوات الدولية   

ورأى البـاحثون   " لطرفينمن الطرفين لبلورة اتفاق في شأن نشاط يونيفيل في المنطقة وبأسلوب مقبول ل            
ان هذا التنسيق نابع من خوف القوات الدولية على أمن الجنود في حال وقوع مواجهات مع              "االسرائيليون  

  ".حزب اهللا
  27/8/2007الحياة 

  
  في بناء برنامجها النووي" إيران الشاه"تنشر تفاصيل مساعدة إسرائيل لـ" معاريف" .30

أمس تقريرا، نقال عن مصدر حول مشاركته       " معاريف"حيفة  نشرت ص : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   
في وضع البنية التحتية للمشروع النووي اإليراني في السبعينات عندما كان نظام الشاه أحد أبرز حلفـاء                 

عن موطي بلوخ، الذي ترأس في السبعينات الطاقم اإلسرائيلي         " معاريف"ونقل تقرير   . إسرائيل في العالم  
نذار، أن إسرائيل كانت تعلم بما يجري بناؤه كمنشآت نووية ايرانية وتجاهلـت ذلـك               لبناء منظومات اإل  

وعرضت الصحيفة صورا يحتفظ بها بلوخ للمنشآت النووية في بوشهر وأصفهان من أيام عملـه               . عمدا
وذكرت الصحيفة أن ما أخرج صور بلوخ وقصته من األدراج، بعدما بقيت فيها لحـوالي أربعـة                 . فيها

  . و كثرة الحديث في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مؤخرا عن الخطر النووي اإليرانيعقود، ه
  27/8/2007السفير 

  
  النمو في إسرائيل يرتفع متجاوزاً جميع التنبؤات .31

يتبين من المعطيات التي نشرها المكتب المركزي لإلحصاء أن الجهاز االقتصادي            :خلف خلف  -رام اهللا   
.  في المائة بحيث تجاوز جميع التنبـؤات الـسابقة  6.6ل من السنة نما بنسبة   اإلسرائيلي في النصف األو   

وجـاء   .ولكن المعطيات التي نشرتها جهات متعددة تشير إلى أن النمو يزيد الفقراء فقراً واألغنياء غنى              
 جميع المعطيات بمعدالت  ( في المائة    7.9عن المكتب المركزي لإلحصاء أن اإلنتاج اإلجمالي زاد بنسبة          

 في المائة، وزاد االستثمار في األمالك الدائمة بنـسبة          8.3، وزاد تصدير السلع والخدمات بنسبة       )سنوية
وعقب  . في المائة  5.7بنسبة  ) مستوى الحياة ( في المائة وزادت النفقة على االستهالك الخاص للفرد          5.9

الجهاز االقتـصادي الجيـد     على هذه األرقام وزير المالية روني بار أون ردا على المعطيات أن وضع              
  .نتائج سياسة الحكومة االقتصادية

  16/8/2007موقع ايالف 
  

   احتجاجاً على االعتداءات ضدهمالفلسطينييناعتصام ثالث للصحافيين  .32
شارك عشرات الصحافيين والسياسيين وممثلي المجتمع المدني أمس في اعتصام هو الثالث خالل              : غزة

ـ  اً على االعتداءات على الصحافيين والمؤسسات الصحافية وحرية الرأي          األخيرة احتجاج  48الساعات ال
قـد  و .والتعبير من جانب السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية من جهة، والقوة التنفيذية من جهة اخرى             

دعت إلى االعتصام نقابة الصحافيين ولجنة حماية الصحافيين التابعة لها احتجاجاً على محاولـة القـوة                
أفشلها عدد من الصحافيين والنـاطق باسـم        ،  ذية اعتقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في القطاع       التنفي

لوحظ أن الصحافيين من    قد  و . طاهر النونو والناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين         المقالة الحكومة
 من أعضاء مجلس    حماس لم يشاركوا في االعتصام، في ما بدا أنه رد من جانبهم على عدم مشاركة أي               

نقابة الصحافيين، ومعظمهم من فتح في اعتصام نظمته أول من أمـس صـحيفتي فلـسطين والرسـالة                  
  . الغربيةاحتجاجاً على منعهما من الطبع والتوزيع في الضفة

  27/8/2007الحياة 
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  الدعوة إلى تحييد وسائل اإلعالم الفلسطينية عن أية تجاذبات سياسية .33

األزمة الداخلية الفلسطينية وانعكاساتها على     ،   متخصصة عقدت تحت عنوان    أوصت ندوة : رامي دعيبس 
حرية العمل الصحفي، بتحييد وسائل اإلعالم الفلسطينية عن أية تجاذبات سياسية لتمكينها من أداء دورها               

وأكدت لجنة الصياغة، على ضـرورة أن تتوقـف محـاوالت زج             .بحرية ومهنية، سيما في قطاع غزة     
ي أية خالفات داخلية، خاصة وأن جميع المعطيات أظهرت بشكل جلي أن األزمة الداخليـة               الصحافيين ف 

وشددت على ضرورة الخـروج      .أثرت بشكل سلبي على حرية العمل الصحافي في األراضي الفلسطينية         
من حالة الصمت باتجاه تفعيل العمل اإلعالمي، مع التأكيد على مخاطر سياسة التعتيم ومنـع الحريـات                 

  .ميم األفواهوتك
  26/8/2007 48عرب

  
 االحتالل يتمادى في سياسة اإلهمال الطبي لألسرى .34

حذرت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسرى واإلنسان من مخاطر استغالل           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
اسرائيل لحالة الفرقة والخالفات الفلسطينية الداخلية، في تعزيز سياساتها القمعية بحـق االسـرى فـي                
سجونها وتعميق سياسة االستهتار بأرواح وحياة االسرى، والتي كان آخرها استشهاد االسير عمر مسالمة              

 الف اسير مازالوا يقبعون داخـل االسـر مـنهم    11وأشارت الى ان اكثر من  . 191الذي كان الضحية    
  . من المرضى الذين يحتاجون الى الرعاية الطبية المتواصلة1150

  27/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  االحتالل لتحويل الحرم اإلبراهيمي إلى كنيس يحذر من سعيمفتي القدس .35
 حرمحذر الشيخ محمد حسين، من مخططات إسرائيلية لتحويل ال: عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا

  .هاإلبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية إلى كنيس يهودي وذلك بعد قرار سقف صحن
  27/8/2007ة الوطن السعودي

  
 نشاط مريب لشراء أراض فلسطينية بمحاذاة جدار الفصل .36

 عـن   ،كشف خالد منصور، الناشط في قضايا الالجئين والعمـل الجمـاهيري          :  أمين أبو وردة   -نابلس  
ظاهرة إقدام عشرات سماسرة األراضي على شراء أراض قريبة من الجدار الفاصل، وخـصوصا تلـك            

االحتاللية، التي يقال إنها ستعتمد مستقبال كمعابر دولية يتنقل عبرها التجـار            المجاورة للمعابر والبوابات    
 تحويـل ملكيـة     ،وأكد ان األخطر مـن ذلـك       .48  عام والعمال الفلسطينيون من وإلى فلسطين المحتلة     

يعني إنهاء البعد الشعبي    مما  األراضي في مناطق الجدار من الفالحين وعموم الشعب إلى ملكية لشركات            
  .ركة مقاومة الجدارلمع

  27/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  دفعة أولى من المحتجزين يغادرون غزة عبر منفذ العوجا اإلسرائيلي الى الخارج  .37
 الدفعة األولـى مـن المـواطنين      أن   :غزة مراسلها من     سمير حمتو   عن 27/8/2007 الدستور   نشرت

ومن ثم الى معبـر       عبر معبر بيت حانون     غادرت قطاع غزة أمس    ، المتوجهين الى الخارج   الفلسطينيين
 105وتضم الدفعـة المكونـة مـن حـوالي          . العوجا داخل األراضي االسرائيلية، كبديل عن معبر رفح       

اشخاص من طالب الجامعات وحاملي االقامات في الخارج ممن عادوا لزيارة القطاع وعلقوا بعد إغالق               
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خروج مواطنين من سكان قطاع غـزة منـذ إغـالق           وهذه هي المرة األولى التي يجري فيها        . المعابر
  .اسرائيل معبر رفح

مدير عام المعابر والحدود  في السلطة       أن  : غزةمن   27/8/2007الغد األردنية    مراسل   حامد جاد وذكر  
الفلسطينية نظمي مهنا أكد انه سيتم استيعاب أعداد أكبر من المغادرين في الـدفعات الالحقـة تـدريجياً                  

 .هاء أزمة العالقين في القطاع، الذين يقدر عددهم بنحو ألفي فلسطينيوصوالً الى إن
  

 تغتال طفال فلسطينيااالسرائيلية معابر الموت البطيء  .38
ال زال الفلسطينيون يكابدون عناء معابر الموت البطئ جراء اإلجراءات اإلسرائيلية المتعسفة  :غزة

بر بيت حانون بينما كان في طريقه للعالج في واالنتظار الطويل، حيث استشهد طفل فلسطيني داخل مع
  .أحد المستشفيات االسرائيلية

 27/8/2007الوطن العمانية 
  

  غزة على أعتاب كارثة ومواطنوها يعيشون العزلة والفقر: تقرير .39
يغرق قطاع غزة في حالة من اليأس والفقر حولته الى سجن كبير يضم ما يزيـد                :  غزة - ردينة فارس 

لمليون فلسطيني يعيشون على شريط ساحلي مـستطيل الـشكل ال تزيـد مـساحته               عن مليون ونصف ا   
 الـذين   ه وسكان .كم مربع، يفتقر الى مقومات الحياة الكريمة بسبب فقره وقلة موارده          365اإلجمالية عن   

 باتوا أيضاً عرضة بصورة يومية للهجمات اإلسرائيلية التي تقتل ابنـاءهم وتـدمر              هأصبحوا أسرى داخل  
وما يزيد معاناة المواطنين في القطاع، اسـتمرار االزمـة بـين            . م وتجرف األراضي الزراعية   منازله

 سكان القطاع باللوم على الحركتين، مشيرين إلى أنهما سـبب تـضخم             حيث يلقي حركتي فتح وحماس،    
عـاملين  أما بالنسبة إلى اقتصاد القطاع فهو مشلول تماما منذ شهرين، وعشرات آالف ال             .معاناتهم الحالية 

 .في القطاع الخاص توقف نشاطهم، ويضاف إلى ذلك أن الصادرات معدومة ألن معبر المنطار مغلـق               
كـشف   كمـا  . ألف عامل فقدوا عملهم بسبب إغالق المعـابر    60وتشير اإلحصائيات الفلسطينية إلى أن      

من المصانع بسبب عدم توافر المواد      % 85تقرير لألمم المتحدة أن الحصار اإلسرائيلي أدى الى إغالق          
 ألف عامل، مما سيزيد من معاناة المواطنين وارتفـاع نـسبة الفقـر              70الخام، ما ادى الى تسريح نحو       

، وبعد تشديد المجتمـع الـدولي بتحـريض مـن           2006ومنذ نجاح حماس في انتخابات يناير        .والبطالة
ة الفقر وازدادت حدتها خـالل األشـهر القليلـة           ارتفعت نسب  ،إسرائيل على محاصرة السلطة الفلسطينية    

وما يزيـد    .الماضية، حتى بات رب األسرة غير قادر على توفير أبسط مسلتزمات الحياة الكريمة لعائلته             
قضية الفقر في القطاع أن هناك موظفين يعملون وال يحصلون على رواتبهم ألنهم عينوا في فترة وجود                 

 حيـث ان حكومـة رام اهللا        ،ر اآلن هو افتتاح السنة الدراسية الجديدة      حماس في الحكومة، والخوف األكب    
وجهت أوامرها بأن عطلة نهاية األسبوع هي يومي الجمعة والسبت، أما حكومة غزة فقد قـررت أنهـا                  
ستكون يومي الخميس والجمعة، ومن يعمل يوم السبت يتم تجميد راتبه، ومن يعمل يوم الخميس يخـشى                 

قته، والحال في أغلبية مكاتب الحكومة كان ثالثة أيام إجازة، وهو ما أثار موجـة               من قيام حماس بمضاي   
  .سخرية مرة في الشارع الفلسطيني

  27/8/2007عكاظ 
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   عامالً العام الحالي8621 فندقاًً في فلسطين تشغل 77:  المركزياإلحصاء .40
ألراضي الفلسطينية في نهاية الربـع      ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن عدد الفنادق العاملة في ا         : البيرة

 173 ذكـراً و   1095 عامالً، منهم    1268 بلغ   ها فندقاًً، عدد العاملين في    77 قد بلغ    2007الثاني من العام    
  .أنثى

  27/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  خبراء عالميون يناقشون مشكلة نقص المياه في فلسطين .41
طة المياه الفلسطينية وجامعة األزهر بغزة ودار المياه بتنظيم من قبل سل : محمد جمال-القدس المحتلة 

صرح فضل في هذا السياق، و .لمياه في فلسطينا  حولوالبيئة برام اهللا يفتتح اليوم المؤتمر الدولي
كعوش رئيس سلطة المياه الفلسطينية بأن أهمية هذا المؤتمر تعود إلى انعقاده في ظل ظروف صعبة 

 ان اف موضحاواض .حة لدى الفلسطينيين بسبب استمرار السيطرة اإلسرائيليةنابعة من نقص المياه المتا
من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية مازالت محرومة من خدمات التزود بالمياه  % 40هناك 

مشكلة بقطاع غزة تعتبر غاية في التعقيد نظرا ألن هذه الن أباإلضافة إلى  ،وخدمات الصرف الصحي
من كميات المياه المتاحة للمواطنين، هذا عدا  % 10ه المتوافرة والصالحة للشرب ال تتجاوز كميات الميا

  .عن الحاجة الماسة لتطوير خدمات الصرف الصحي
  27/8/2007الشرق القطرية 

  
   بسبب إضراب عمال النظافةكارثة صحيةمواطنو خان يونس متخوفون من  .42

المسؤولين وجهات االختصاص فـي المدينـة       وا  نس طالب  مدينة خان يو   يمواطن أن   :كتب أيمن أبو ليلة   
 والعمل على تأمين رواتب لعمال وموظفي البلدية ليقومـوا           تراكم النفايات،  بالتحرك الفوري لحل مشكلة   

بواجباتهم، مؤكدين أن المدينة ستتعرض لكارثة صحية وبيئية حقيقة خالل االيام القادمة اذا استمر تجاهل               
  .ت المعنيةالمشكلة من قبل الجها

  27/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  الرافض للحوار الوطني الداخلي" فتح"أحزاب قومية ويسارية أردنية تدعم موقف  .43
 18اتفقت أحزاب قومية ويسارية ومستقلة أردنية، تشير تقديرات إلى أن أعضاءها يمثلون نحو : عمان

الرافض للحوار الوطني مع حركة المقاومة " حفت"في المائة من الناشطين الحزبيين في البالد، مع موقف 
، وبحسب تقرير إعالمي نشر في األردن فإن األمناء العامين لتلك األحزاب اعتبروا "حماس"اإلسالمية 

في " فتح"وشدد عزام االحمد رئيس كتلة حركة ". خطأ كبير"في غزة بأنه " حماس"أن ما قامت به 
ء مع مسؤولي األحزاب اليسارية والقومية األردنية، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني، خالل اللقا

، معتبراً أن "ترفض أي حوار مع حماس إال بعد إعادة األمور إلى ما كانت عليه"السلطة الفلسطينية  
   .، وفق اعتقاده"العقلية االنقالبية مرفوضة، وأن ما حدث أمر غريب على المجتمع الفلسطيني"

إن منير الحمارنة أمين عام الحزب الشيوعي األردني، قال خالل اللقاء مع وبحسب التقرير الصحفي، ف
إن : "كانت تخصص منذ فترة لالستيالء على الحكم، ونقلت الصحيفة عنه قوله" حماس"األحمد إن حركة 

إال أن حمارنة ". حماس طامعة في السلطة وتريدها بشتى الوسائل حتى لو كان عن طريق سفك الدماء
" حرف جزئيات من كالمه ولم ينقلها كما قالها"إن التقرير الصحفي " قدس برس"يح لـ قال في تصر

  .رافضا في ذات الوقت تحديد ما الذي كان يقصده ولم تنقله الصحيفة
لن ترضى بالحوار " حماس"أما أحمد الشناق، أمين عام الحزب الوطني الدستوري، فقد رأى أن حركة 

من تنظيم دولي اسمه "، مشيرا إلى أن تلك التعليمات تأتي " من الخارجألنها تتلقى تعليماتها"الوطني 
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نقلت الصحيفة تصريحات ألحد الحضور عرف باسم رايق كامل، ويشغل منصب ". اإلخوان المسلمين
استخدمت آلة إعالمية ضخمة لتهويل الفساد في حركة " حماس"رئيس هيئة المكاتب الهندسية، قوله إن 

أقل بكثير مما هو موجود عند كثير " إلى أن الفساد في الحركة يعتبر أمرا طبيعيا وأنه ، وأشار كامل"فتح"
شار إلى أن األزمة الفلسطينية التي اندلعت بعد أحداث غزة، تسببت في إحداث تصدع في  ".من الدول

ي ، حيث اعتبرت تلك األحزاب أن حزب جبهة العمل اإلسالم17موقف أحزاب المعارضة األردنية الـ 
  ".حماس"منحاز لموقف 

  26/8/2007قدس برس 
 

   استنفار وتوتر في عين الحلوة  .44
تجاوز مخيم عين الحلوة بشق النفس قطوع فتنة داخلية بين حركة فتح وتنظيم جند الشام المحلول : صيدا

من قبل عصبة االنصار، وذلك بعد تعرض أحد العناصر السابقين لجند الشام، الفلسطيني صالح أبو 
 امس ،يد، لمحاولة اغتيال أثناء تواجده في حي صفوري في محيط مسجد خالد ابن الوليد في المخيمالسع
  . االول

  27/8/2007السفير 
  

  الجيش يتوقع نهاية شرسة قبل رمضان: البارد في يومه المئة .45
تدخل الحرب في مخيم البارد يومها المئة هذا النهار، وسط : 27/8/2007السفير ذكرت صحيفة 

ات توحي بدخول هذه الحرب مرحلتها االخيرة فعلياً هذه المرة، بعد إخراج عائالت المسلحين وفتح مؤشر
لكن المصادر العسكرية اللبنانية تتوقع ان تكون . مفاوضات جديدة إلخراج المقاتلين الجرحى من المخيم

ن حتى النفس األخير، ما في المخيم سيقاتلو" فتح االسالم"هذه المرحلة شرسة للغاية، باعتبار ان مسلحي 
يعني تقديم الجيش مزيدا من التضحيات بعد ان فاق عدد شهدائه المئة وخمسين فضال عن مئات 

وقد اعلن رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج، امس، انه تلقى اتصاال من الناطق . الجرحى
  . هيل عملية اخراج الجرحىباسم فتح االسالم ابو سليم طه يتمنى عليه التوسط لدى الجيش لتس

وتوقعت مصادر عسكرية لبنانية ان تنتهي الحرب في البارد قبل بداية شهر رمضان المبارك في 
  . منتصف الشهر المقبل، لكنها اشارت الى ان تنظيف المخيم من االلغام والقذائف واالفخاخ سيأخذ وقتاً

توافرة ان شاكر العبسي ال يزال حيا  افادت كل المعطيات الم:27/8/2007النهار وأضافت صحيفة 
  .ويقود بنفسه المواجهات مع الجيش اللبناني

  
  اجتماع لبناني فلسطيني في المنية  .46

كان محور االجتماع الموسع الذي عقد في دارة رئيس " عالقات نهر البارد بجواره اللبناني" :المنية
منية، وضم ممثلين عن الفصائل واللجان المركز الوطني للعمل االجتماعي في الشمال كمال الخير في ال

الشعبية الفلسطينية في الشمال، وعلماء دين ومخاتير وأعضاء مجالس بلدية ووجهاء وفعاليات المنية 
وجوارها، وتم التداول فيه بآخر المستجدات المتعلقة بأحداث مخيم نهر البارد، والعالقات اللبنانية 

ركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في الشمال بعد كلمة لعضو اللجنة الم. الفلسطينية
، ومداخالت لعدد من الحضور، تال الخير بياناً أكد فيه أن قضية فلسطين هي )أبو لؤي(أركان بدر 

شدد البيان على ضرورة العودة الفورية والكريمة، وعلى و. القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية
  .المؤقتة للنازحين في محيط مخيم نهر البارد تمهيداً للعودة إليه وإعمارهإقامة المساكن 

  27/8/2007السفير 
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  ُأدخلت صيدا دون تنسيق" فتح االسالم"عائالت : البزري .47
ان "لفت رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، امس، الى : صيدا :27/8/2007النهار  ذكرت صحيفة

الى مدينة صيدا ومخيماتها، بعدما اجلوا من " فتح االسالم"حي من خطوة ادخال افراد من عائالت مسل
". مخيم نهر البارد، لم تنسق مع القوى السياسية الصيداوية وجرت بمعزل عنها ومن دون علمها

اما من . ومحاوالتها النهاء األزمة" رابطة علماء فلسطين"من الناحية االنسانية نقدر جهود : "واضاف
فان مدينة صيدا ومنطقتها تقف خلف جيشها وتصر على المحافظة على خصوصيتها في الناحية السياسية 

  ".العالقة التي تجمع بين ابناء المدينة من لبنانيين وفلسطينيين
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن القوى االسالمية  :صيدامن  27/8/2007المستقبل وأضافت 

دمت به رابطة علماء فلسطين مؤخراً للسماح لعدد من الفلسطينية في مخيم عين الحلوة رفضت طلباً تق
 األول، : وذلك لسببين.بالدخول الى مخيم عين الحلوة واالقامة فيه" فتح االسالم"عائالت مقاتلي ما يسمى 

أن معظم هذه العائالت ليس لهم أهل أو أقارب في عين الحلوة، أو ال يحملون الجنسية الفلسطينية وانما 
وبالتالي، فان وجودهم في عين الحلوة سيعيد تسليط الضوء على . ورية وأردنيةيحملون جنسيات س

المخيم، فضالً عن أن ذلك سيفتح الباب مجدداً أمام محاوالت الربط بين عين الحلوة وما جرى ويجري 
هذا ووفقاً للمصادر نفسها، فان وفد رابطة علماء فلسطين سمع في عين الحلوة كالماً مفاده أن  .في البارد

وعلم في هذا االطار أن  .المخيم استقبل فقط ثالث عائالت من زوجات وأبناء مقاتلين في فتح االسالم
رابطة علماء فلسطين اضطرت ازاء ذلك، الى أن تؤوي نحو سبع عائالت وصلوا الى صيدا في قاعة 

ت وذلك بشكل في مدينة صيدا تحت اشراف عضو الرابطة الشيخ اياد أبو العردا" دار األرقم"مصلى 
 .موقت ريثما تؤمن لهم المكان المناسب

رفض المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام حمود إعطاء القضايا اإلنسانية  بالمقابل،
أية أبعاد سياسية والخلط بينها بطريقة توحي وكأن االستضافة الموقتة لعائالت مسلمة من نساء وأطفال 

تؤثر على خصوصية مدينة صيدا التي لطالما اشتهرت وتميزت بنخوة أبنائها سوف تشكل أزمة سياسية و
 .ووقوفهم مع كل من تقطعت بهم السبل

  
  "إسرائيل"من مضايقات يتعرضون لها في  مسؤولون مصريون غاضبون .48

العبرية في موقعها على شبكة االنترنت، أمس، أن رجال " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : أ.ب.د
لين بارزين في وزارتي التجارة والصناعة المصريتين هددوا بوقف زياراتهم الى الكيان أعمال ومسؤو

  . بسبب ما وصفوه بأنه مضايقات وإهانات يتعرضون له كلما حاولوا دخول إسرائيل أو الخروج منها
  27/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مساعدات مصرية إضافية للفلسطينيين .49

دارة الهالل األحمر المصري برئاسة السيدة سوزان مبارك تقديم دفعة قرر مجلس إ : أحمد سليم-رفح 
 بمناسبة قرب حلول شهر ،جديدة من المساعدات من المواد الغذائية والطبية للفلسطينيين بقطاع غزة

وأكد الدكتور ممدوح جبر األمين العام للجمعية أنه تم االتصال بسفارة فلسطين بالقاهرة . رمضان المعظم
  .موعد دخول المساعدات في أقرب وقت ممكنلتحديد 

  27/8/2007األهرام المصرية 
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  اعتقال مصري سبح من غزة إلى مصر .50
اعتقلت الشرطة المصرية شابا مصريا وصل الى مصر سباحة من غزة حيث كان :  وكاالت-القاهرة 

 ، امس،الجهزة االمنية، بحسب ما افاد مسؤول في ا2005يقيم منذ االنسحاب االسرائيلي من القطاع عام 
  .لوكالة فرانس برس

 27/8/2007األيام الفلسطينية 
  

 أطراف مؤتمر السالم المرتقب غير مؤهلة للتصدي للقضية الفلسطينية: خبير مصري .51
أكد أستاذ مصري محاضر في الكليات العسكرية المصرية والمعهد الديبلوماسي المصري، أن  :القاهرة

س محمد حسني مبارك بشأن المؤتمر المزمع عقده في هذا الخريف بشأن التحفظات التي أبداها الرئي
الشرق األوسط تتأسس على فهم مصري بأنه ال يتضمن محاور جادة لنقاش مسائل الحل النهائي في 

وأوضح حسن عيسى مسؤول شؤون إسرائيل السابق في الخارجية  . اإلسرائيلي-الصراع العربي 
أن " قدس برس"الكليات العسكرية المصرية، في تصريحات خاصة لـ المصرية واألستاذ المحاضر في 

  .المؤتمر المزمع عقده بشأن الوضع في الشرق األوسط ال طائل من ورائه ألنه يأتي في الوقت الضائع
 27/8/2007الشرق القطرية 

  
  البرادعي ينتقد صفقات األسلحة األمريكية للشرق األوسط .52

انتقد محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية صفقات         : األنباء مصطفي عبداهللا، وكاالت     -فيينا  
وقال إن استراتيجية واشنطن فـي      . األسلحة األمريكية لعدد من حلفاء واشنطن في منطقة الشرق األوسط         

. دعم بناء ترسانات أسلحة في دول المنطقة لن يساعد في تحسين األوضاع األمنية في الشرق األوسـط                
 في حديث لمجلة برفيل النمساوية، أن ضخ المزيد من األموال لشراء وتكديس األسـلحة لـن                 وأضاف،

يجدي في حل قضايا المنطقة، وطالب بتخصيص تلك الموارد لرفع مستوى التعلـيم وحقـوق اإلنـسان                 
  .ومحاربة الفقر، معتبرا أن ضخ مزيد من األموال في مجال التسلح من شأنه تعقيد األزمات الراهنة

  27/8/2007هرام المصرية األ
  

  مبعوث السالم البريطاني يطالب إسرائيل ببحث القضايا الجوهرية .53
طالب مايكل ويليامز المبعوث البريطاني الجديد للمنطقة إسرائيل ببـذل جهـود            :  مراسل األهرام  -لندن  

ريـة بـين    مشددا على ضرورة حدوث تقدم في القضايا الجوه       .. اكبر لتحسين الحياة في الضفة الغربية     
ووصف ويليامز في تصريحات لهيئـة      . الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قبل عقد مؤتمر واشنطن للسالم       

اإلذاعة البريطانية بعض التحركات اإلسرائيلية، مثل إطالق بعض االسرى واإلفراج عن جزء من اموال              
لى أن التحدي اآلن هو تحقيق تقـدم        واشار إ . لكنه قال إن هذا ال يكفي أبدا      . السلطة الفلسطينية باإليجابية  

  .ملموس في القضايا الرئيسية مثل االستيطان والحواجز العسكرية اإلسرائيلية
  27/8/2007األهرام المصرية 

  
  الجهر حول ما هو متكتم عليه .54

 محمود الريماوي
وقد تنبثق   هي تحضيرات جدية،     "الدولي"قد يفاجأ كثيرون بأن التحضيرات المتكتم عليها لمؤتمر الخريف          

لقد حدث مثل ذلك قبل أربعة عشر عاماً حين تم          . عنها صيغ حلول تأخذ طريقها ولو تدريجياً نحو التنفيذ        
بينما كانت تجـري مفاوضـات علنيـة أخـرى فـي      ) اتفاق أوسلو(التوصل إلى اتفاق إعالن المبادىء    

فحتى . ي مسار القضية الفلسطينية   والمهم أن ذلك االتفاق، وأياً كان الرأي فيه، قد شكل تحوالً ف           . واشنطن
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 التي شاركت فـي     "الجبهة الديمقراطية "معارضو االتفاق تعاملوا مع تداعياته، بل استثمروها، ابتداء من          
الحكومة السابقة للسلطة برئاسة إسماعيل هنية، مروراً بالجبهة الشعبية التي خاضت االنتخابات األخيـرة              

ريعي، وانتهاء بحماس التي شـاركت فـي االنتخابـات وشـكلت            وأوصلت نائبين يمثالنها للمجلس التش    
  .حكومتين، ثم في سيطرتها على قطاع غزة

من الواضح أن صيغة السلطة، وخاصة بعد تشظيها وازدواجيتها، تبدو وقد استنفدت أغراضها كـصيغة               
لذاتية، فضالً عـن    فقد تكاثرت مشكالتها البنيوية وا    . مؤقتة، تعتمد الدعم الخارجي وإدارة الحياة المحلية      

استهداف االحتالل لقدراتها، وتعطل المجلس التشريعي المنتخب، ولم تعد هذه الصيغة توفر حلوالً تـذكر               
باستثناء توفير الرواتب وإبقاء دورة الحياة االقتصادية عند الحد األدنى من الحركة، مع فترات تقصر أو                

  . تطول من الشلل
يسهم في إقامة دولة أو كيان مع بسط الوالية التامة على الـسكان،             من هنا تتجه األنظار نحو حل آخر،        

ذلك هـو   . والمقيدة على األرض، بما يسمح بتفريغ العمق النفسي للقضية بعد وضعها على طريق الحل             
، التي طرحها بوش قبل أكثر من خمس سنوات، وهو ما تتمسك به المجموعـة               "الدولتين"مضمون رؤية   

وإذا ما أذن لهذا الحل بالمضي إلى األمـام، فمـن           . ، من دون معارضة الصين    األوروبية ومعها روسيا  
شأنه تفكيك اشتباك القضية الفلسطينية بتعقيدات المنطقة، وتغذيتها لعوامل المواجهة هنـا وهنـاك مـع                

  . الواليات المتحدة الحليفة الدائمة لتل أبيب
ومته، وعن تنسيق فلـسطيني مـع مـصر         التسريبات ال تنقطع عن اتصاالت فلسطينية مع أولمرت وحك        

  .والسعودية تحضيراً لمؤتمر الخريف، والذي يفترض أن أسابيع معدودة تفصلنا عنه
وفيمـا قالـت    .  عن مباحثات تجري حول مبدأ دولة مؤقتة       "هآرتس"ومن آخر هذه التسريبات ما نشرته       

لية بأال تتحول الحدود المؤقتة     الصحيفة إن الجانب الفلسطيني وافق على المبدأ شريطة توفر ضمانات دو          
يذكر هنا  . إلى حدود دائمة، سارعت رئاسة السلطة إلى نفي هذا الخير، والتشديد على المطالبة بحل دائم              

أن خريطة الطريق تضمنت بالفعل حل الدولة المؤقتة، غير أن الزمن قد تجاوز تلك الخريطة التـي لـم                   
  . تجد طريقها إلى التنفيذ

 شيمون بيريز، عن حل يقـوم علـى         "الرئيس"سربه وزراء مثل حاييم رامون وكذلك       هناك إلى ذلك ما     
وهو ما سبقت إثارته في مفاوضات كامب ديفيد قبل نحو سبع سنوات ومعنى ذلـك أن                . تبادل لألراضي 

وال يعود مستبعداً فـي ضـوء       . المفاوضات، باتت تتناول أموراً جوهرية ذات صلة وثيقة بالوضع الدائم         
إعـالن  "وهو ما سماه أولمرت في وقـت سـابق          . نضج األسابيع القليلة المقبلة تصورات لحل     ذلك أن تُ  

وبعيداً عن التسميات فهناك مصالح متقاطعة وباستهدافات متعارضة، تملي التقـدم إلـى             . "مبادىء جديد 
ي سياق  وهو ما تضغط باتجاهه األطراف العربية واألوروبية والروسية، وذلك ف         . األمام نحو اجتراح حل   

  .التمسك بمبادرة السالم الجماعية وضرورة تفعيلها
يقال اآلن بين ما يقال عن هذه التحضيرات إنها تتم في ظل انقسام فلسطيني، وإن من األفضل تبعاً لذلك                   

والصحيح أنه يتعين وقف االنقسام وإزالة األسباب والظروف التـي أدت إليـه، ال إدارة الظهـر                 . وقفها
وقف االنقسام من أجل بلورة المشروع الوطني بأكبر قدر مـن الجهـد             . جدات الدولية للتفاعالت والمست 

  . الجماعي، وبوضع المصالح والحقوق الوطنية قبل وفوق أي اعتبار
حماس ليست شريكة فقط في السلطة، بل هي استحوذت         . من المهم رؤية الوقائع وممكناتها كما هي عليه       

السلطة، هو في األساس مشروع دولي وإقليمي، عالوة على أنه          لكن مشروع أو صيغة     . على شطر منها  
وال يمكن في ضوء ذلك انتقاء التعامـل مـع          . ثمرة لكفاح وطني مديد وإن كانت هذه الحصيلة منقوصة        

ال يعني ذلك ويجب أال يعني الخضوع لـإلرادة         . النتائج واستثمارها، مع تجاهل المقدمات بل المحددات      
ه من غير الممكن التغاضي، عن التبني والرعاية الدولية لهذا المشروع والقفز عنها،             الدولية، لكنه يعني أن   

  .والمطالبة بعدئذ بدعم العالم ومساندته



  

  

 
 

  

            22 ص                                    826:                                 العدد27/8/2007اإلثنين : التاريخ

من واجب الطرف الفلسطيني اإلفادة القصوى من عثرات اتفاق أوسلو لتداركها، وعـدم الركـون أليـة                 
فالطرف اآلخر متخـصص فـي      . "دوليةضمانات  "نصوص مبهمة أو قابلة للتأويل، حتى لو اقترنت ب          

وعليه أيضاً اعتبار ما تم التوقف عنـده        . ازدراء تلك الضمانات، إذا ما تعارضت مع مصالحه التوسعية        
نقطـة تـصلح    ) آخر مفاوضات تمت في عهد الراحل ياسر عرفـات        (في مفاوضات كامب ديفيد وطابا      

ري، بأوسع مشاركة ممكنة وفعلية من القوى       على أن يقترن هذا الجهد التفاوضي التحضي      . لالنطالق منها 
 فذلك هو الضمان لوحـدة الموقـف ولتحمـل          "رسمية"السياسية في هذا الجهد، وما يليه من مفاوضات         

  .مسؤولية المصير
  27/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أوراق حماس في ظل الحصار .55

 أديب زيادة
 في الخارج والداخل

غزة يبدو جليا مدى وعمق ما آلت إليه األمور؛ فكل يوم بعد مضي شهرين على ما جرى في قطاع 
يمضي يتعمق فيه الشرخ وتتعزز فيه المسئولية الملقاة على عاتق حماس، وتزداد الهوة بين رئاسة 
السلطة والحركة، كما ذهبت الرئاسة بعيدا في تعاطيها مع الحدث ومعالجتها لذيوله، ومن الواضح أن 

ماس، ويلتقي مع أجندة خارجية تقضي باستبعاد حماس من المشهد أو احتوائها حلفًا يتعزز في مواجهة ح
؛ فما هي اإلمكانات المتاحة بين يدي حماس لتنفيذ رؤاها المستندة إلى برنامجها الذي انتُخبت )تهميشها(و

  على أساسه؟ وما هي خياراتها، وإلى أين تتجه، وعلى ماذا تراهن؟
  أوراق القوة بيد حماس

 أن لدى حماس بعضا من أوراق القوة التي يمكنها التعويل عليها، وليس في صالح اآلخرين ما من شك
فليس صحيحا أن الحركة تعيش ضعفًا أمام األزمة التي نشأت في القطاع، فلربما كان سر قوة . تجاهلها

د على ، كما تعلم كل األطراف أن حشر حماس بما تملكه من قوة في الزاوية سيعو)ضعفه(البعض في 
 في وجه اآلخرين فإن هذا من -على قلتها-تلك األطراف بالضرر، وإذا ما فعلت الحركة من أوراقها 

، ولن تقوى كل قوى المنطقة حينها على تطويق التبعات بشكل يوفر لها )قلب السحر على الساحر(شأنه 
  .وراقاالستقرار، ولتقدير مدى جدية ما نحن أمامه يجدر الوقوف على طبيعة هذه األ

  "نمذجة القطاع"
بحكم مسئوليتها وسيطرتها على قطاع غزة يمكنها ولو على المدى البعيد بناء نموذج أمني واجتماعي 
وديني وحتى اقتصادي تحرري، يقارن الجمهور الفلسطيني والعربي بينه وبين ما كانت عليه أمور 

خرين في الساحة الفلسطينية، وتحويل القطاع في ظل سلطة فتح، وهذا يقتضي من حماس انفتاحا على اآل
يديرها الخبراء والمهنيون والمهرة من كل ألوان الطيف إلى جانب ) ورشة عمل تطبيقية(القطاع إلى 

السياسيين، وعدم الركون إلى السياسيين فقط في بناء البلد، وهنا تبرز أهمية تكريس حالة االنضباط 
ان أو من يخطّطون أو يفكرون بالرجوع إليه، وهذا األمني وعدم التهاون مع أي من مظاهر الفلت

بالضرورة يعني تكريسا لواقع االنقسام وهو ما ال يضر على المدى القريب بالمشروع الوطني التحرري 
بل ربما يؤكده ويغذيه، عبر تصحيح المسار وإعادة بناء المنظومة الفلسطينية بالشكل الذي يمكنها من 

  .يجعلها كال متماسكًا مقاوماالصمود في وجه المؤامرات و
  دفع غزة إلى حاضنة مصر إنسانيا

-وهذا يقتضي الجد في دفع مصر إلى تحمل مسئولياتها في رفد القطاع باحتياجاته المادية وغير المادية 
 تسهيل مرورها، والضغط في الوقت ذاته نحو إلغاء اتفاقية المعابر عمليا، والتي -أو على أقل تقدير

ل حق تعطيل الحركة من وإلى القطاع عبر معبر رفح وغيره دون وجه حق، وهنا ال بد أن تعطي إسرائي
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تفهم مصر أنه من غير المقبول أن تشارك في الحصار المضروب على القطاع، وأن يموت جمهورنا 
الفلسطيني كرامةً لقرار إسرائيلي غير مباشر تنفذه مصر بالوكالة عن إسرائيل؛ فما معنى أن يحشر 

اس على المعبر على الرغم من الوضع اإلنساني المتفاقم لمدة الشهرين؟ وما معنى أن تعزز مصر الن
إجراءاتها األمنية على الحدود مع غزة وعلى المعبر مخافة أن يمارس الفلسطينيون حقهم في العودة إلى 

بيوت المصريين في  مترا تُهدم فيها 150القطاع أو الخروج منه؟ ولمصلحة من تقام منطقة أمنية بعمق 
رفح والعريش لتضييق الخناق على القطاع، تحت حجة منع التهريب، ونحن نعرف أن المقصود بمنع 

  .التهريب ليس تهريب المخدرات أو الحشيش بل أشياء أخرى من حق شعبنا تملّكها بكل السبل؟
ا لجأت إلى فتح والمشكلة أن حماس بتشكيالتها العسكرية ستكون محرجة مع النظام المصري إذا م

المعبر عنوة، حفاظًا على شعرة معاوية مع النظام المصري الذي تم تجنيده إلى جانب رئاسة السلطة 
إلسقاط حكومتها في غزة؛ فحماس غير معنية بقطع صالتها مع مصر العتبارات كثيرة، لذلك ليس أمام 

عب هذا الدور، وفي هذه الحالة حماس وسائر الفصائل الفلسطينية إال تفعيل الخيار الجماهيري كي يل
يمكن تسيير مسيرات جماهيرية بعشرات اآلالف نحو الحدود مع مصر، ونحو معبر رفح مصطحبين 

  .معهم الجرافات لممارسة حقهم في كسر الحصار وخرق الجدار والحصول على قوت عيالهم
ناس في التعبير عن رفضهم أما حكومة هنية فينبغي رسميا أن تسمح بالتظاهر السلمي وأن تضمن حق ال

للحصار ورفضهم لموت أقاربهم على المعبر كرامة لعيون إسرائيل، ولها كذلك حق الممانعة الشكلية 
لكن أحدا ال يمكنه منع الناس أنفسهم عندئذ من اقتحام المعبر، وهدم الجدار، . للصخب المرافق لهذا الحق

  .ودون تضييق يذكروممارسة حق الدخول والخروج إلى مصر بكل أريحية 
إال .. صحيح أن ذلك يعني فيما يعنيه ربما سقوط ضحايا على أيدي حرس الحدود المصريين ال سمح اهللا

أن المقابل متمثالً في الحرية والعيش الكريم يستحق من الفلسطينيين الكثير، وهذا سيحرج المصريين 
نواعه وسيدفعون بعباس للحوار كي ال وسيجبرهم على التحرك لوقف هذا المسلسل المهين من الحصار بأ

  .تصبح غزة مسئولية مصر بحكم األمر الواقع
إن السبيل للتعبير عن انفجار الغضب الذي يختزن في نفوس الغزاويين هو نحو إحدى الدولتين إما 
إسرائيل وهذا من غير المرجح إستراتيجيا في هذه المرحلة لما لذلك من تبعات خطيرة وبعيدة المدى، 

إما باتجاه مصر وهذا أقل كلفة وأكثر معقولية، فمن غير الممكن قبول أن يقف الفلسطينيون يستجدون و
من إسرائيل لقمة خبزهم وقطرة مائهم عبر المعابر وفي المقابل يقف النظام السياسي المصري محاصرا 

كن هذه الحسابات ينبغي صحيح أن للسياسيين حساباتهم ل. ومتفرجا وسلبيا وجماهير غزة مكتوفة األيادي
أال تلغي حق الجماهير وإمكانية اللجوء إليهم للمطالبة بحقوقهم اإلنسانية من مصر الشقيقة وتحمل 

  .مسئولياتها إزاء تلك الحقوق
  خيار المقاومة

ينبغي التعاطي مع أداة التحرر هذه بشكل سياسي وتكتيكي متفوق وحساس؛ فالقطاع حاليا غير مؤهل 
 الشاملة بما يمتلكه من وسائل محدودة األثر والفاعلية والمدى، وانعدام الحد األدنى من لخوض المواجهة

الغطاء الرسمي المحلي أو الدولي، وهو فاقد لألهلية العسكرية أيضا أمام المخططات التي تهيئ لها 
 صهيونية إسرائيل؛ فلدى إسرائيل عندما تحين اللحظة المواتية مخطط لسحق المقاومة في غزة بكلفة

معقولة تدفعها لقاء تأسيس مستقبل أكثر استقرارا حسبما يخططون، وبإمكانهم كما تؤكد التقارير استغالل 
هذه المرحلة المناسبة دوليا ومحليا لتوجيه ضربات قوية ضد حماس؛ فالوضع السياسي الفلسطيني 

شعبها وعلى السلطة ذاتها وعلى تنقلب على (، كما أن المجتمع الدولي شاهد حماس )مناسب(الداخلي 
، والعرب لن يوفروا غطاء رسميا يحول دن ذلك، هذا ما أكده تقرير لشعبة االستخبارات )الديمقراطية

العسكرية اإلسرائيلية مؤخرا، والذي رأى أن الفرصة سانحة لضرب حماس وشن عملية عسكرية واسعة 
  .النطاق على القطاع
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وعدم السماح بجر الحركة إلى مواجهة مكشوفة ومفتوحة مع إسرائيل، إذن ينبغي التصرف بحذر وذكاء 
والبحث في ذات الوقت عن وسائل أنجع وأجدى تحافظ على المقاومة من جانب وتحفظ غزة من جانب 
آخر من جحيٍم يخططون له، أمام ذلك ال بد من تحويل غزة بكليتها، اقتصادها، تعليمها، إعالمها، نسيجها 

ها إلى كيان مقاوم بالمعنى الواسع للكلمة، وحشد كل الخبرات واإلمكانات لذلك، وتفادي االجتماعي، قوا
المواجهة العسكرية واسعة النطاق وفقًا لدقات ساعة التوقيت اإلسرائيلية، وتوقيت المقاومة في المقابل 

  .ضوفقًا للمصلحة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن المواقف الكالسيكية التي يرددها البع
أما على صعيد الضفة فالمعادلة تختلف فالمنطقة كلها تحت االحتالل المباشر، وما دام االحتالل قائما 
فالمقاومة بكل الطرائق مشروعة، كما أكدت معظم فصائل العمل الوطني؛ ولذلك فهي ترى أنه ال بد من 

ت ذاته يتعين على تلك استمرار المقاومة ولكن ربما بتكتيكات وإبداعات من نوع مختلف، وفي الوق
القوى المحافظة على إيقاع منظم ومسقوف للمقاومة بما ال يستدعي ردودا إسرائيلية تطال القطاع أو 
عدوانًا واسعا عليه أو على الضفة، وهذا يقتضي ضبطًا للفعل المقاوم على طريقة االستنزاف طويل األمد 

ق مشروع، وهذه الورقة ينبغي تركيزها وتنسيقها بما يديم القضية حية ويحافظ على فكرة المقاومة كح
والرسالة المتوخاة أن من غير الممكن تمرير  .وإعدادها للعمل في الوقت المناسب بالشكل واآللية األنسب

ما من شأنه االنتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني مقابل األمن للعدو، وإن وصول رسالة كهذه يعني أنه 
  .كون القرار على األرض وهم المقاومونال يمكن القفز على من يمل
  الشعوب العربية واإلسالمية

أما على صعيد الشعوب العربية واإلسالمية وفي مقدمتها االتجاهات اإلسالمية والقومية الحية، فال بد من 
فمن غير المقبول أن يجوع . تفعيل الدور العربي واإلسالمي بما يتعدى بعض مظاهر التضامن السابقة

 تخوم مصر أو يموت جماعة من الناس قتالً وجوعا وقهرا، وشعوبنا وحركاتنا تكتفي برفع شعب على
أكف الضراعة والبكاء في أحسن األحوال، فال بد من قيامها بما من شأنه رفع وزن هذه الحركات محليا 

اقات جديدة من كما أن التنسيق مع حركات المقاومة اإلقليمية وبعض األصدقاء الدوليين وفتح صد. ودوليا
وبهذا الصدد فإن حماس مطالبة بأن . شأنه تضييق الخناق على الخيار األمريكي واإلسرائيلي المقابل

تشكل مجموعات اتصال دولية فضالً عن أخرى محلية لذات الغاية، تكرس دورها على التواصل مع 
 ووسائل اإلعالم على الحركات السياسية خارج الوطن، والشخصيات الفكرية والسياسية واإلعالمية

اختالف مسمياتها، إلبقاء الجميع في الصورة على حقيقتها ودفعهم لممارسة دور أكثر حيوية في دعم 
  .المشروع الوطني الفلسطيني أمام المشاريع األخرى المغايرة

إذا ضاق الوضع بالقطاع ووضع الناس في الزاوية، ولم تعد كل دعوات الحوار مجدية فلن يكون أمام 
ركة حماس بحكم مسئولياتها المستجدة إال اللجوء إلى أوراقها، وبناء نموذجها وخوض غمار المواجهة ح

مع محاصريها محليا وإقليميا ودوليا؛ لكسر دائرة الحصار وتجاوز تداعياته على الشعب واألرض 
التحدي األبرز والقضية؛ فهي مطالبة باإلجابة عن عديد األسئلة التي تواجهها على األرض والتي تشكل 

 .في الميدان
 25/8/2007إسالم أون الين 

  
  ال بديل عن الحوار الفلسطيني .56

 رأي الراية
يجب ان يدرك جميع الفلسطينيين، السلطة وحكومة تصريف األعمال والحكومة المقالة وحركتا فتح 

فلسطيني الجاد  الحوار الفلسطيني الى انه ال بديل لحل االزمة الفلسطينية سوىوحماس والفصائل األخر
لمواجهة هذه األزمة التي تفاقمت ووصلت حدا اصبح السكوت عليه جريمة في حق القضية الفلسطينية 

  .وفي حق الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن خالفات قادته
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ولذلك فإن التصريحات التي اطلقها السيد خالد مشعل والتي اكد فيها أن الحوار هو المخرج من هذه 
 ينظر اليها بايجابية من الجميع خاصة من السلطة ومن الرئيس محمود عباس شخصيا االزمة يجب ان

 . مستويات لطي ملف االزمةىومن حركة فتح بانها بادرة حسن نية من حماس في اعل
 الجلوس في لقاءات ى مؤتمر دولي وعلىفليس من المعقول وال المقبول ان توافق السلطة الفلسطينية عل

 لقاء حماس بل تضع شروطا ألي لقاء معها، االمر الذي يفسر علي انه عدم رغبة  وترفض،مع إسرائيل
 التوصل الية نتائج ايجابية ما دام الصف ىاصال في الحوار الداخلي الفلسطيني وان هذا لن يساعد عل

 .الفلسطيني مشتتاً وغير موحد ويقاتل بعضه بعضا
 رغم انها ،لة قطر واللقاءات التي اجراها مع أمير البالدان الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد مشعل لدو

 اال انها ايضا تأتي في اطار حرص دولة ،تندرج في اطار جولة عربية لشرح مواقف الحركة من االزمة
 . اهمية الحوار الفلسطيني الفلسطيني كحل وحيد لألزمة الحاليةىقطر والقيادة القطرية عل

 ضرورة وحدة الصف والتالحم بين ابناء ىل اللقاء بتشديده علولذلك كان سمو األمير واضحا خال
الشعب الفلسطيني وحل الخالفات القائمة بين حركتي فتح وحماس بالحوار والتفاوض وااللتزام بتنفيذ 

 .اتفاق مكة المكرمة واحترام الشرعية الفلسطينية بكافة مؤسساتها
ي واضح لحث حركتي حماس وفتح للدخول في  جهد عربىمما الشك فيه ان حل هذه االزمة يحتاج ال

 ،حوار مباشر رغم تباعد المواقف ولذلك البد من تفعيل مبادرة عربية جماعية بتوحيد المبادرات المقدمة
ن حماس قد اكدت التزامها بهذا الحوار أبحيث تكون ملزمة للحركتين للبدء في الحوار الجاد خاصة و

 .وان المطلوب من فتح التجاوب معها
ن الوضع الراهن باالراضي الفلسطينية يتطلب التجاوز عن الخالفات الجانبية بين حماس وفتح خاصة ا

بعد أن اعلنت إسرائيل عن نيتها تصعيد سياسة االغتياالت ضد قادة المقاومة وتصعيد العمل العسكري 
د اولمرت يقدمها بغزة وهذا يعني عودة االمور الي مربعها األول رغم محاوالت الطمأنة التي ظل ايهو

 .للرئيس محمود عباس خالل اللقاءات الثنائية
فالرسالة اإلسرائيلية التي تستهدف غزة تشكل انذارا لجميع الفلسطينيين وليس لحماس وحدها وانما كل 
فصائل المقاومة وهذا يتطلب ان يواجهها الفلسطينيون بقلب واحد وان ذلك لن يتم اال باستئناف الحوار 

 وان حماس قد اكدت التزامها بهذا الحوار ورمت الكرة في ملعب فتح التي ستجد ،ماس وفتحالجاد بين ح
 طاولة الحوار مع حماس منعا لتفاقم الوضع أكثر ىنفسها مطالبة فلسطينيا وعربيا بالجلوس ال

  .بتأزيم الوضع واالستمرار
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  ر أيوبيسا
بعيد اغتيال بيار أمين الجميل، نشرت إحدى الصحف العربية الصادرة في أميركا خبراً عـن إجـراءات              

فـي  . أمنية في محيط المخيمات الفلسطينية بحثاً عن سيارة مشتبه بدور محوري لها في عملية االغتيال              
الة حينها، بعد االغتيال بيـوم      الوقت نفسه، تناول التصريح األول للوزير أحمد فتفت وزير الداخلية بالوك          

واحد، موضوع الجزر األمنية التي تمثلها القواعد والمخيمات الفلسطينية والتي ال تستطيع السلطة اللبنانية              
  .ممثلة بجيشها وأجهزتها األمنية دخولها

القـة  وكان التقرير األول للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري، أيام ميليس، قد تحدث عن ع               
وما صدر قبل اغتيـال     ). أحمد جبريل (القيادة العامة    -بعناصر من الجبهة الشعبية     " جميل السيد "تجمع  

الجميل من وصف وليد جنبالط لسالح المقاومة بأنه سالح الغدر والخيانة ومن ثم تصحيح هذا التصريح                
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وقبله ُأدرج موضـوع    . دة العامة بأنه ال يقصد سالح حزب اهللا بل سالح الفلسطينيين وتحديداً تنظيم القيا           
  .السالح الفلسطيني على جدول أعمال مؤتمر الحوار اللبناني

كّل ذلك وسواه مما يشير إلى إمكانية الزج دوماً بالموضوع الفلسطيني في أي توتر في الساحة اللبنانية،                 
 مخـاوف مـن     وما الموضوع المتكرر والمتردد دوماً في جنبات قصر بعبدا وفي تصريحات ساكنه عن            

  ".الخطف خلفاً"مخطط توطين الفلسطينيين سوى إدراج آخر للموضوع الفلسطيني وإن بطريقة 
إن العامل الفلسطيني في لبنان هو عامل موضوعي بامتياز، وإن حاول الفلسطينيون أنفسهم االبتعاد عن               

لفلسطيني أوالً موجود فـي     تعقيدات المشهد الداخلي اللبناني بما فيه من خيوط متشابكة ومعقدة، ذلك أن ا            
وثانياً ضعف المركزة في الشارع الفلسطيني في       . على السلطة اللبنانية  " عصية"مخيمات ومواقع عسكرية    

وثالثاً إن القضية الفلسطينية والموقف منها يمثل عامالً مهماً         . لبنان يجعل منه مكمالً للشارع اللبناني نفسه      
هو ما دعا جنبالط للتوضيح أن حزبه ال يدعو لتدمير اسـرائيل            و(في الفرز السياسي الحاصل في لبنان       

ورابعاً إن اعتبار الفلسطينيين هم الميليشيا المسلحة غيـر اللبنانيـة           ). بل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية    
على أرض لبنان يجعل منهم موضوعاً يسعى البعض إلى االنقضاض عليـه، والـبعض إلـى تحييـده،                  

وأخيراً، تتوزع العالقات الفلسطينية على المحاور اإلقليمية والدولية المختلفة عينها          . واآلخرون إلى دعمه  
كل ذلك يجعل من المشهد الفلسطيني على الساحة اللبنانية مجـرد مـشهد         . التي ترتبط بها القوى اللبنانية    

  .مواٍز ومشابه للمشهد اللبناني األصلي، ومتقاطعاً معه في نقاط كثيرة
  من جهة الحزب

تميز حزب اهللا بمقاربة الموضوع الفلسطيني مقاربة خاصة ومختلفة، حيث تمتع بخصائص ميزته عـن               
فحزب اهللا ينظر إلى القوى الفلسطينية      . بقية القوى اللبنانية سواء الموالية أو المعارضة في هذا الموضوع         

هوم هـذه القـوى لمـسألة       بشكل عام، وتلك الموجودة على الساحة اللبنانية بشكل خاص، انطالقاً من مف           
وبالتالي فهو يرتبط بعالقات وثيقة مع قـوى فلـسطينية          (الكفاح المسلح والجهاد ببعديه الديني والدنيوي       

وتؤدي عالقات هذه القوى الفلسطينية نفسها مع كل من إيران وسوريا دوراً أساسـياً              ). إسالمية وعلمانية 
يزاً لكونه الوحيد بين القوى اللبنانية الكبرى الـذي لـم           وأيضاً يقف الحزب متم   . محدداً لعالقاتها بالحزب  

يدخل في معارك ضد الفلسطينيين أو معهم ضد لبنانيين آخرين، وبالتالي فهو يعتقـد بامتالكـه الحـق                  
أضـف إلـى ذلـك      . بمقاربة الموضوع الفلسطيني بنظرة حيادية على أساس ثوابته الوطنية واإلسالمية         

 مع بعض القوى الفلسطينية خالل سنوات تحرير الجنوب، والتي سـمحت،            الشراكة الحقيقية التي جمعته   
ضمن توافق سوري فلسطيني لبناني تبلور بعد اتفاق الطائف، للقوى الفلسطينية بالتحرك العسكري فـي               
الجنوب تحت راية المقاومة اإلسالمية في لبنان، والقيام بعمليات تحت علم حزب اهللا، وسمحت للحـزب                

دة من الخبرة والمجهود الفلسطيني في الجنوب، وبالتالي نشأت شراكة قتالية ضـد العـدو               نفسه باالستفا 
  .المشترك بنظر الجهتين

ويبقى المحدد األساس في رؤية حزب اهللا للقضية الفلسطينية هو امتالكه مقاربة عقائدية تستلهم النظـرة                
اد ضمن رؤية كاملة لمفهوم الجهـاد       الخمينية للقدس وفلسطين باعتبارها أرض الرباط، وقبلة أولى للجه        

  .في اإلسالم يعتمد على أنه فرض عين حين تتهدد ديار اإلسالم
  من الجهة الفلسطينية

فهـو  . ومن جهة الفلسطينيين بشكل عام، تؤدي هذه العوامل نفسها دوراً حاسماً في النظرة إلى حزب اهللا               
نيين لفلسطينيتهم، ولم ينس مخيمات الالجئين      الحزب الذي لم يشترك بحصار المخيمات، ولم يذبح الفلسطي        

الفلسطينيين في مجال مساعداته ومشاريعه االجتماعية، واألهم من ذلك أنه القوة العربية الوحيـدة التـي                
حولت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في الداخل إلى عمل دؤوب على مدهم بما يـستطيع مـن سـالح                   

تخفيفاً للضغط  ) في واحد من أهداف هاتين العمليتين     (جنود صهاينة   ومال، بل وقام مرتين بعمليات أسر ل      
االسرائيلي على الداخل الفلسطيني، ما أعطى الفلسطينيين انطباعاً أن حزب اهللا هو الوحيد الذي يمـارس         
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وبذلك كان لهم حظهم األكيد من ارتفاع شعبية حزب اهللا وأمينه           . عسكرياً تضامنه مع الشعب الفلسطيني    
. لسيد حسن نصر اهللا في العالمين العربي واإلسالمي، وخصوصاً بعـد حـرب تمـوز األخيـرة                العام ا 

وفي الـسياق نفـسه جـاء       . وشاهدنا تزايداً في أعالم الحزب المرفوعة في تظاهرات الداخل الفلسطيني         
 ما  كل"تصريح السيد هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من رام اهللا في أيام الحرب، بأن                 

  ".يطلبه منا نصر اهللا سننفذه
أما على صعيد القوى السياسية الفلسطينية في لبنان، فنالحظ اختالفـاً فـي الموقـف مـن حـزب اهللا                    

موقفاً ) والمتحالفة معها (تقف القيادة العامة وفتح االنتفاضة والقوى األخرى المرتبطة بسوريا          . ومشروعه
تنسيق حقيقي قبل االنسحاب االسرائيلي من الجنوب، وخصوصاً        مؤيداً لحزب اهللا، وهو ما كان قائماً من         

. بين القيادة العامة والحزب، وتحديداً قبل اغتيال جهاد جبريل المسؤول العسكري فـي القيـادة العامـة                
وارتفع مستوى التنسيق كثيراً بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من جهة وحزب اهللا من جهة أخرى                

  .ة وعلى ساحة األرض المحتلةعلى الساحة اللبناني
غير أن فصائل أخرى كفتح تقف موقفاً حذراً من حزب اهللا ومشروعه ذي الصبغة اإلسالمية المتجـاوز                 

) الممثـل بحمـاس   (لحدود لبنان نحو جنوبه، أي نحو فلسطين التي تشهد تنافساً بين التيارين اإلسـالمي               
وعلى هذا، نجد أن لقـاءات الفريـق        . أخرى" ماساًح"في حزب اهللا    " فتح"فترى  ). الممثل بفتح (والوطني  

الفلسطيني األول تتوقف عند حزب اهللا والمعارضة بشكل عام، فيما الفريق الثاني يحاول االلتقـاء بكـل                 
على قدم المساواة، بالطبع مع وجود استثناءات نابعة من الخريطة الـسياسية اللبنانيـة             ) تقريباً(األطراف  

وفتح، مثالً، التي ترتبط بعالقات مميزة      ). هذه االستثناءات بلقائه سمير جعجع    خرق عباس زكي    (المعقدة  
مع تيارات في المعارضة اللبنانية، تحاول في الوقت نفسه االبتعاد عن حزب اهللا، وتحاول فرض نظرتها                
هذه على فصائل منظمة التحرير باعتبار أن الفلسطينيين ضيوف في لبنان يقفون في منتصف المـسافات                

  .ين األطراف اللبنانية المختلفةب
يتفق الفلسطينيون، نظرياً، على ضرورة ابتعادهم عن تفاصيل المشهد اللبناني، ويختلفون حول مقاربـة              

ففي حـين أنّـه،     . يستتبع ذلك اختالفاً يجسده اختالف المرجعية الفلسطينية في لبنان        . المشهد بشكل كامل  
 قريبة من حزب اهللا بتمثيل عباس زكي للفلسطينيين جميعاً في           وحتى هذا اليوم، ال تعترف قوى فلسطينية      

لبنان، نجد تشديدات من فصائل منظمة التحرير على هذا االعتراف، وإن اختلفت المواقف في ما بينهـا                 
من ضرورة المشاركة في وضع أسس العمل الفلسطيني في لبنان بين مطالب بتوسيعه ليـشمل فـصائل                 

حصره نظرياً في فصائل منظمة التحرير وعملياً بقيادة فـتح علـى الـساحة              العمل الوطني كافة، ومن ي    
  .ويبدو هذا نابعاً من نظرة الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى منظمة التحرير واختالفهم عليها. اللبنانية

  اختالفات على الساحة اللبنانية
اختالفهم في الشأن الفلـسطيني     : ينإن اختالف الفلسطينيين حول المشهد اللبناني نابع باألساس من عامل         

نفسه، واختالفهم في الشأن العربي، حيث إن اختالف مواقفهم من وسائل المقاومة، والعمليـة الـسلمية،                
والعالقات الداخلية الفلسطينية، والبنى الفلسطينية نفسها، استدرجت إيجاد حلفاء لبنانيين يتمتعون بالنظرة            

ب اهللا الذي ال يقيم وزناً ألية مفاوضات واتفاقات بين الفلـسطينيين            فحز. نفسها في اتجاه جنوب الجنوب    
واسرائيل، يجد نفسه أقرب إلى الفصائل الفلسطينية التي تتمتع بالنظرة عينها منه إلى الفصائل األخـرى،      
ويشكل حليفاً موضوعياً للفصائل التي ال تؤمن بالعملية السلمية مثله، وإن كان ينظر بتقدير أكبـر إلـى                  

باسـتثناءات  (لفصائل التي تشاركه األيديولوجيا اإلسالمية الثورية وتمارس المقاومة المسلحة لوحـدها            ا
أنفسهم أقرب إلى حزب اهللا من      " المحور السوري اإليراني  "وبذلك يجد الفلسطينيون المتحالفون مع      ). قليلة

افة من هذا المحـور، أو تتمتـع        أما الفصائل األخرى التي تأخذ مس     . القوى األخرى على الساحة اللبنانية    
وهنا يمكن استحضار تصريح لسلطان     (بعالقات مع محاور أخرى، ليست بهذا القرب من الحزب وفكره           

ال حـزب اهللا وال حـزب       "أبو العينين يدعو فيه الفلسطينيين الى االعتماد على الذات ألنه لـن يفيـدهم               
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وقد وجد  .  في الصراع الدائر لبنانياً، شاؤوا أو أبوا       ، كل هذا جعل من الفلسطينيين بعداً محتمالً       ")الشيطان
المتمركـزة  " فتح اإلسالم "هذا االحتمال ترجمته في تصريحات أركان الغالبية اللبنانية بارتباط مجموعات           

في مخيم نهر البارد باالستخبارات السورية، وتورطهم بتفجيري عين علق واغتيال الجميل، مع العلم بأن               
 كانوا قد أخضعوا أبا خالد العملة  مع معاونه يوسف شديد للتحقيق، ومن ثـم اعتقلـوه                  السوريين أنفسهم 

لفترة بسيطة نتيجة عالقته بهذه المجموعة نفسها، وبعد ذلك فرضوا عليه شبه إقامة جبرية فـي منزلـه                  
غير أن مجموعات المعارضة وقيادة الجيش      . ومنعوه من ممارسة العمل السياسي واإلعالمي من دمشق       

فقـد تطرقـت الـى    . اللبناني اختلفت مع الغالبية في ذلك حين تناولت هذا الموضوع من زاوية أخـرى     
من دون الحديث عن جزر أمنية ومخيمـات وتـوطين          " القاعدية"ذات األيديولوجيا   " عصابة فتح اإلسالم  "

  .فلسطيني وارتباط مع االستخبارات السورية وإلى ما هنالك
ن هو عامل محقق، بمعنى أن تجاهله تماماً ال يفيد العالقات اللبنانية الفلسطينية،             العامل الفلسطيني في لبنا   

ويبقى السؤال  . وبالمقابل، فإن تحميله أكثر مما يحتمل يصب هو اآلخر في خانة اإلضرار بهذه العالقات             
لـى اآلن يمكـن     كيف يمكن إدارة هذه العالقات من الطرفين اللذين يشهدان، كل بدوره، انقساماً حاداً؟ إ             

القول إن السلطة اللبنانية تتمتع بعالقات جيدة مع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ومع الفصائل األخرى التي               
توالي مؤسسة الرئاسة، في حين تتمتع المعارضة اللبنانية، وحزب اهللا خصوصاً، بعالقات مـع القـوى                

فلسطيني واللبناني مشهدين متكاملين تمامـاً      وهو ما يجعل من المشهدين ال     . الفلسطينية المعارضة للرئاسة  
  ".معارضة مع معارضة وسلطة مع سلطة"يمكن اختصارهما بـ
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 ياسر الزعاترة

ة في بعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة في المغرب العربي وفي الجزائر، وتنظيم القاعد
بالد الرافدين، هل نقف أمام إعالن جديد عن تنظيم القاعدة في فلسطين المحتلة، أو في بيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس كما يمكن أن يسميه أصحابه، أو في قطاع غزة كما يمكن أن تكون البداية بحسب 

 !المؤشرات المتوافرة إلى اآلن؟
 لكن المعطيات القادمة من قطاع غزة، وقبلها تلك التي حتى اآلن لم يعلن أحد عن تنظيم بهذا االسم،

ونتذكر هنا أن معظم . تشير إلى أن اإلعالن قد غدا مسألة وقت ال أكثر) سيناء(قدمت من الحدود القريبة 
التوحيد والجهاد تحول إلى (التنظيمات المشار إليها لم تكن في البداية بذات االسم وإنما بأسماء أخرى 

 في بالد الرافدين، الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحولت إلى تنظيم القاعدة في بالد تنظيم القاعدة
، ذلك أن تنظيم القاعدة ليس تنظيماً بالمعنى التقليدي، وإنما هو أشبه بشبكة ماكدونالدز )المغرب العربي

يقدمها ضمن بحسب تعبير مسؤول أمني أمريكي، إذ بوسع أي فرع أن يتصرف بنوعية المأكوالت التي 
الساحة التي يتحرك فيها، خالفاً لمايكروسوفت التي تشترط على الفروع االلتزام بكافة التفاصيل، 

 .والتشبيه لذات المسؤول األمريكي المشار إليه
تقوم بممارسات مختلفة ) جيش اإلسالم، سيوف الحق(في قطاع غزة ظهرت مجموعات بمسميات مختلفة 

فلسطيني، ال نعني فقط اختطاف الصحفي البريطاني أالن جونستون، بل تلك تبدو غريبة على المجتمع ال
االعتداءات على المدارس بدعوى تنظيمها لحفالت راقصة أو تهديد المذيعات السافرات أو حرق محالت 

 .الفيديو
 والحال أننا إزاء ممارسات بائسة تختلف حتى عن ممارسات القاعدة في طبعاتها األخرى التي تميل إلى

استهداف األجانب في غالب األحيان، أو أجهزة األمن الرسمية في أحيان أخرى، ما يعني أن الموقف هنا 
قد يكون أسوأ من سواه، ولعل السبب الكامن خلف ذلك هو عدم وجود إمكانية حقيقية الستهداف 
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ث يمكن أن تميل اإلسرائيليين بسبب وجود الجدار المحيط بالقطاع، وهو ما يختلف عن الضفة الغربية حي
مجموعات القاعدة إلى استهداف االحتالل، من دون أن يعني ذلك استبعاد القيام بممارسات من اللون 

 .اآلخر، قد يكون من بينها في وقت الحق استهداف أجهزة األمن الفلسطينية في حال اصطدمت معها
بق عن فلسطين على رغم ثمة سؤال يطرح نفسه هنا يتعلق بالسبب الكامن خلف غياب القاعدة السا

حرص قيادتها على ذلك تبعاً لمركزية القضية الفلسطينية في الوعي اإلسالمي، وهنا يمكن القول إن 
الحضور هنا لم يكن سهالً بحال من األحوال، السيما بالنسبة لقادمين من الخارج، بل لعله أقرب إلى 

خل فإن الشبان الذين يجدون حماس والجهاد االستحالة بسبب القدرات األمنية الصهيونية، أما من الدا
كحاضنة للمجاهدين لن يذهبوا في اتجاهات أخرى، السيما أن بطوالت رائعة قد سجلت منهما طوال 
سنوات، وبخاصة حماس التي ملكت رمزية في وعي األمة لم يحصل عليها أي تنظيم إسالمي على 

 .اإلطالق
عاد إلى نكهته القديمة خالل الشهور األخيرة، فحين يعبأ اآلن يبدو المشهد مختلفاً إلى حد ما، وإن 

عشرات اآلالف من الشبان بخطاب الرفض والجهاد والثورة، ثم يجري التحول بهم نحو خطاب سياسي 
غير مقنع بينما االحتالل جاثم على فلسطين من بحرها لنهرها، فإن الكثيرين سيعيدون ترتيب أوراقهم 

 .على نحو مختلف
قد يزيد في أزمة ) جيش اإلسالم تحديداً(ور بعض تجليات القاعدة في فلسطين هذه األيام الشك أن ظه

حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، السيما حين تساهم تلك التجليات في تعزيز ظاهرة االنفالت األمني 
لتجليات التي سيديرها من يستهدفون الحركة بهدف إسقاطها، ويزداد األمر سوءاً حين تكون بعض تلك ا

نتاج اختراق ما، ومثل هذه المجموعات قابلة لالختراق بسهولة كبيرة نظراً الرتباك البوصلة والخطاب 
 .السياسي

من هنا تبدو مهمة حماس بالغة الصعوبة، فهي معنية بعدم بروز مجموعات من هذا النوع الذي ظهر في 
 السلوكي الذي ال يطيقه المجتمع القطاع والذي يعزز ظاهرة االنفالت األمني، فضالً عن التطرف

الفلسطيني، كما هي معنية باستيعاب الوضع وتثبيت قيادتها للمجتمع، لكن ذلك لن يحدث من دون 
استعادتها لخطابها السياسي والمقاوم األصيل كضمان لعدم ذهاب الشبان ومنهم بعض عناصرها في اتجاه 

الشبان كل يوم وسط صحوة عارمة وخطاب خطاب القاعدة، فمن هذه المساجد التي تزدحم بآالف 
إعالمي معبأ بالرفض يتدفق من الخارج في ظل الهجمة األمريكية على األمة، ال يمكن إال أن تنمو خاليا 

 .للقاعدة وأضرابها
حماس إذن أمام واقع صعب، لكن الحركة التي قدمت نموذجاً رائعاًً في المقاومة والتضحية والبطولة، 

تها نماذج للشهادة ستكون قادرة على استيعاب الوضع الجديد، وذلك عبر التأكيد على وقدمت خيرة قيادا
خطابها األصيل، وصوالً إلى تهيئة األجواء لموجة مقاومة أروع من سابقتها تهز أركان الكيان 
الصهيوني في ظل هزيمة لألمريكان في العراق وأفغانستان ستساهم في حرمان الصهاينة من الفضاء 

 .اعدهم في هجمتهم على الفلسطينيينالذي س
إطالق الصحافي البريطاني كان نموذجاً على قدرة حماس على استيعاب الموقف، لكن ما سيحدث الحقاً 
سيعتمد على التطورات السياسية، وحين يتحدث أيمن الظواهري عن الحركة بتلك اللهجة المبالغة في 

الفلسطينية التقطها ممتاز دغمش زعيم ما يعرف بجيش النقد، فال بد أنه يؤسس لروح جديدة في الساحة 
اإلسالم في حوار مع مواقع قريبة من القاعدة، لكن عودة المقاومة بعد التأكد من فشل اللعبة السياسية هي 

 .التي ستحل اإلشكال، وهي عودة تبدو مؤكدة إلى حد كبير كما تؤكد التجربة والمعطيات المتوافرة
تبناه الطرف الممسك بالسلطة في رام اهللا هذه األيام، ال نعني خطاب التسوية الشك أن الخطاب الذي ي

فحسب، بل خطاب رفض المقاومة أيضاً، سيساهم من دون شك في تهيئة األجواء أمام خطاب الرفض 
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الجديد، سواء تبنته حماس أم مجموعات أخرى، مع العلم أن عودة حماس إلى ساحة الفعل المقاوم من 
 . األوضاع إلى ما كانت عليه من قبل، وفي ذلك ما يحقق مصلحة القضية والصراع عموماجديد ستعيد

  27/8/2007الشرق القطرية 
  

  :كاريكاتير .59
  

  
  27/8/2007األيام الفلسطينية 


