
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في غزة "العقلية الظالمية" وضع حد لـيجب و...الحوارا بنؤكد التزامن: عبد الرحيم
  في غزةالشعب فياض يطالب بتدخّل عربي لحماية 

  "إسرائيل"س تتجه للتراجع عن اتصاالتها حول صفقة األسرى مع حما: مصادر دبلوماسية
 طالما ان حماس تسيطر على قطاع غزة ال امل في السالم: ليفني

 ٢٠٠٨مؤتمر لتقييم وضع السياسية الخارجية اإلسرائيلية للعام ": مؤتمر هرتسليا"بصيغة 
  أبو العينين ينتقل إلى األردن للبحث في إدارة الملف الفلسطيني في لبنان

ــة   ــصيات وطني ــواب وشخ ن
يطرحون مبادرة تهدف إلنهـاء     
  االنقسام وتهيئة األجواء للحوار

  
 ٤ص ... 

 ٢/٨/٢٠٠٨١١٥٧السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٥٧:         العدد                  ٢/٨/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤  في غزة "العقلية الظالمية" وضع حد لـيجب و...الحوارا بنؤكد التزامن: عبد الرحيم .٢
 ٤  توجهاتها تجعلها معاديةو... س االنقسام وال أفق للحوار معهاحماس تكر :ربه عبد .٣
 ٥  في غزةالشعب فياض يطالب بتدخّل عربي لحماية  .٤
 ٥  هاوجود أي معتقل سياسي في سجونوتنفي ...  تدين اعتقاالت غزةحكومة فياض .٥
 ٦  اعتقال قادة فتح في غزة ألسباب أمنية وسياسية: مصادر في حكومة هنية .٦
 ٦   والجلوس للحوار بين حماس وفتح المطلوب وقف ما يجري: زياد أبو عمرو .٧
 ٧  الت غزة على خلفية اعتقاسلطة ترجئ إطالق كل أعضاء حماسال": حياةلا" .٨
 ٧  شرطة غزة تشن حملة اعتقاالت ضد مطلوبين شرق المدينة وسقوط عدد من الجرحى .٩
 ٧  هنية يلتقي وفود السلطة القضائية واالتحادات الرياضية والجامعة اإلسالمية .١٠
 ٨   المسؤولية عن سالمة نوابها المعتقلين"إسرائيل"ل  تحمةالحكومة المقال .١١
 ٨   الحدودىنباء عن اتصاالت فلسطينية عراقية لحل مشكلة الالجئين المشردين علأ .١٢
 ٨ يم والصحةروسيا لدعم موازنتها في مجالي التعلمع  اتفاقية توقعالسلطة الفلسطينية  .١٣
    

    :المقاومة
 ٩  ال يحق للرئيس عباس مد فترة رئاسة سنة خامسة: أبو مرزوق .١٤
 ٩  كثير من المعتقلين السياسيين في سجون عباس وإطالقهم ينهي التوتر: غزال .١٥
١٠  "إسرائيل"ماس تتجه للتراجع عن اتصاالتها حول صفقة األسرى مع ح: مصادر دبلوماسية .١٦
١٠  بالضفةغزة هو خطوة مؤقتة لضمان وقف االعتقاالت بتوقيف قادة فتح : أبو زهري .١٧
١١  يندعوات فصائلية إلى وقف االعتقاالت فوراً واإلفراج عن جميع الموقوف .١٨
١١  شروط خفية إلجراء الحوار ال: ممثل فتح في مصر .١٩
١١ إصابة أحد قادة سرايا القدس في انفجار أمام منزله جنوب قطاع غزة .٢٠
١٢  سطيني في لبنانأبو العينين ينتقل إلى األردن للبحث في إدارة الملف الفل .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢    الشرطة اإلسرائيلية تواجه أولمرت بأدلة إدانته بالفساد:حققت مع أولمرت للمرة الرابعة .٢٢
١٢  يخسر والعمل. .وليفني يمكن ان تكون ندا له.. نتانياهو يفوز في االنتخابات: استطالعات .٢٣
١٤  إيرانمع موفاز يدعم مواصلة المفاوضات مع سورية بدون شروط وإبقاء كافة الخيارات  .٢٤
١٥   السالم مع سوريا في متناول اليد: "إسرائيل" .٢٥
١٥ ٢٠٠٨مر لتقييم وضع السياسية الخارجية اإلسرائيلية للعام مؤت": مؤتمر هرتسليا"بصيغة  .٢٦
١٦ طالما ان حماس تسيطر على قطاع غزة ال امل في السالم: ليفني .٢٧
١٦  استخدام ساحة باب المغاربة لصالة اليهوديات .٢٨
١٦  إسرائيلية تحكم بتعويض متشددين منعوا من االحتفال بوفاة عرفاتمحكمة  .٢٩
١٦  أمرت الجندي مازحاً أن يطلق الرصاص على شاب فلسطيني: ضابط كبير في الجيش .٣٠
١٧ "إسرائيل"تستأنف المفاوضات لبيع الغاز الفلسطيني لـ" بريتش غاز" .٣١
١٧  االقتصاد اإلسرائيلي يدخل في حالة تباطؤ في الربع الثاني من العام الحالي .٣٢
١٧  جيش االحتالل يجري تجربة محاكاة لسقوط صاروخ كيميائي .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٥٧:         العدد                  ٢/٨/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    
    :األرض، الشعب

١٨  تصدي لالستيطانحملة شعبية مقدسية لل .٣٤
١٨   األمن في الضفةأجهزةلدى  خالل اعتقاله يؤكد تعرضه للتعذيبنعيرات رائد الدكتور  .٣٥
١٨   القنطار سميرسجانو االحتالل يخضعون أسيراً فلسطينياً للتعذيب إثر احتفاله بتحرير .٣٦
١٨  في سجون االحتالل ٣٠دخل عامه الـ ي أكرم منصور  الفلسطينياألسير .٣٧
١٨   بينهم نائبة في التشريعي خالل الشهر الماضي فلسطينيا٣١٣ً اعتقلت "سرائيلإ: "تقرير .٣٨
١٩   واالستيطانإصابة العشرات في مظاهرة بلعين األسبوعية ضد الجدار .٣٩
١٩   العنصري في بلدتي نعلين والمعصرةجدارالعشرات المصابين خالل مسيرات ضد  .٤٠
١٩   فلسطينيين في انهيار نفق بين غزة ومصر٥مقتل  .٤١
   

   :صحة
 ١٩  ً فلسطينيا٢٢٥ غزة إلى  مرضى يرفع عدد ضحايا حصار٣وفاة  .٤٢
   

   :ثقافة
 ١٩  والد ونجله يتخرجان معاً في دفعة جامعية واحدة: مفارقة فلسطينية .٤٣
   

   : األردن
٢٠  تجدد العالقات بين حماس واألردنتعبر عن خشيتها من "إسرائيل" .٤٤
   

   :لبنان
٢٠  تمهيد للتوطينضمن استراتيجية واحدة هو دمج سالَحي المقاومة والفلسطينيين : "الكتائب" .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  خطوة تركية مبتكرة للتواصل مع الفلسطينيين" جسر البريد مع فلسطين" .٤٦
   

   :دولي
٢٠ بناء المستوطنات أو توسيعها يخالف القانون الدولي :تحدثة باسم األمم المتحدةالم .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  داود الشريان... االستبداد الفلسطيني .٤٨
٢١  فالح الطويل... لكي ال يفقد المرء رأسه .٤٩
٢٣  جواد البشيتي... !ما بين تشاؤم اولمرت وتفاؤل رايس .٥٠
٢٥ عصام نعمان... كل اآلفاق مسدودة مع بوش ومن دونه .٥١
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١١٥٧:         العدد                  ٢/٨/٢٠٠٨السبت : التاريخ

  لحوارنواب وشخصيات وطنية يطرحون مبادرة تهدف إلنهاء االنقسام وتهيئة األجواء ل .١
 كشف مصدر فلسطيني مطلع أن شخصيات وطنية ونواب تشريعي قاموا بطرح مبادرة إلنهاء حالة               :غزة

اإلنقسام الداخلي الفلسطيني وتهيئة األجواء للحوار الفلسطيني الفلسطيني وذلك من خالل وقف عمليـات              
بيـة علـى خلفيـة سلـسة        اإلعتقال التي تقوم بها األجهزة األمنية سواءاً في قطاع غزة أو الضفة الغر            

أنهـم  : وقال أحد القائمين على هذه المبادرة في الضفة الغربيـة          .التفجيرات األخيرة التي حدثت في غزة     
نحن نراقب فـي الوضـع      "بذلوا جهود حثيثة عصر اليوم الخميس لإلفراج عن كافة المعتقلين، وأضاف            

عالقة وتم إعتقاله على خلفيـة األحـداث        ونتمنى من األجهزة األمنية اإلفراج عن كل إنسان ليس له أي            
نتمنى أيضاً أن يعاد فتح كافة المؤسسات والجمعيات بغزة التي تـم إغالقهـا              "وتابع قائالً    ".األخيرة بغزة 

  ".على خلفية أحداث غزة
أنه وبعد إتصاالت مكثفة مع أكثر      : ول في قطاع غزة وأحد القائمين على المبادرة أيضاً        ؤوقال مصدر مس  

تم التوصل لقرار اإلفراج عن المعتقلين للتخفيف من عملية اإلحتقان الـسائدة فـي الـشارع                من طرف   
حتى الناس أيضا في غزة تعاونوا كثيراً لحل هذه األزمـة مـن             "ول  ؤوأضاف المصدر المس   .الفلسطيني

أجل التخفيف في التجاوزات واإلعتقاالت وإغالق المؤسسات ووقف كل الممارسات وتصحيحها وإطالق            
  ".سراح كل من ليس له عالقة باألحداث األخيرة

الفلـسطينية  وشدد المصدر على أنه تم طرح هذه المبادرة على شخصيات وطنية مقربة مـن الرئاسـة                 
  .والرئيس محمود عباس

  ٢/٨/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  في غزة" العقلية الظالمية" وضع حد لـيجب و...الحوارا بنؤكد التزامن: عبد الرحيم .٢

 منتصر حمدان و رائد الفي    ،فلسطين المحتلة  نقالً عن مراسليها في    ٢/٨/٢٠٠٨ اإلماراتية   الخليجذكرت  
األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أكد التزام الرئاسة بمبادرة عباس بشان الحوار مع               أن  

فتح في غزة يؤكد    إننا ملتزمون بمبادرة الرئيس عباس للحوار لكن اعتقال حماس لقياديي           "حماس، وقال   
هذا التصعيد هدفه افتعال مشاكل في الضفة لكننا نـدعو إلـى            "وأشار إلى أن    ". أنها غير معنية بالحوار   

  ".االلتزام والوعي وعدم االنجرار وراء مآربهم التي تهدف لضرب األمن واألمان والوحدة الفلسطينية
بد الرحيم شـدد لوكالـة الـصحافة        عالطيب    إلى أن  رام اهللا من   ٢/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأشارت  

على الجميع ان يدرك ان حمـاس غيـر         "الفرنسية في رده على االعتقاالت التي طالت قياديين من فتح           
يجب وضع حد لهذه العقلية الظالمية التـي        "وقال   ".معنية سوى بتثبيت اماراتهم الظالمية في قطاع غزة       

ت العربية والدولية بدأت تدرك ان حماس ال تريـد      الجها"واوضح ان   ". تعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني   
بل انها ضد التعددية    "واضاف  ". سوى امارة لها في غزة وال تريد الشراكة السياسية مع القوى الفلسطينية           

من الواضح ان   "وقال   ".السياسية والرأي والرأي اآلخر وتريد ضرب النظام السياسي الفلسطيني التعددي         
لة صغار وتجار حرب لقطع الطريق على اية جهود فلسطينية وعربية واسالمية            القرار الحمساوي بيد قت   

للحوار ورأب الصدع من اجل وحدة الشعب الفلسطيني ومواجهـة العـدو الرئيـسي وهـو االحـتالل                  
  ".االسرائيلي

  
  توجهاتها تجعلها معاديةو... حماس تكرس االنقسام وال أفق للحوار معها :ربه عبد .٣

أعرب ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن اعتقـاده             : ارسعبد القادر ف   -غزة  
بان حماس لن تتوقف عن محاوالتها إللغاء وجود الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة بحركة فتح ومنظمـة        

ـ    التحرير، ف عبر إحالل نفسها مكان القوى الفلسطينية ألنها ال تستطيع التعايش مع تيارات أخـرى تختل
 .عنها في طريقة التفكير، وألنها تنطلق من فرضية أن وجودها يلغي بالضرورة وجود التيارات األخرى              



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١١٥٧:         العدد                  ٢/٨/٢٠٠٨السبت : التاريخ

ـ    إن منطلقات وتوجهات حماس يحولها إلى تنظيم معاد للجميع دون استثناء           " عكاظ"وقال في تصريحات ل
ي الـذي دعـت   وحول رد حماس بأنها ستدرس مشاركتها في الحوار الـوطن      . اذا استمرت في سياساتها   

مصر إليه، قال إن حماس تعتقد أنها البديل عن الجميع دون استثناء وبالتالي ال أرى أفقا للحوار الوطني                  
  .ما لم يكن هناك موقف من حماس حول الحوار المرتقب

وأشار إلى أن ما قامت به حماس من اعتقاالت طالت أعلى القيادات في الشعب الفلسطيني، بعـد قـرار                   
 إطالق سراح كافة المعتقلين في الضفة وهذا يؤكد رفض حماس ألية مبادرات إيجابية من               عباسالرئيس  

طرف الرئيس عباس مؤكدا ان  أبو مرزوق يقول إن الدعوة يجب أال تستند للمبادرة اليمنية، وأنه يمكن                  
كـريس   وهو ما يشير إلى النوايا غير االيجابية لحمـاس، لت          ،عقد الحوار بعد شهر رمضان وعيد الفطر      

  .االنقسام واالنفصال الجغرافي في غزة
وأكد أن حماس تريد أن تمسح من الذاكرة التاريخ الوطني لغزة وتحل محله تاريخهم فقط، ووصف مـا                  

  .في القطاع" الطالبانية"أقدمت عليه حماس مؤخرا في غزة بأنه عمل يؤكد مخطط حماس إلقامة إمارتها 
  ٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
  في غزةالشعب ربي لحماية فياض يطالب بتدخّل ع .٤

 سالم فياض في بيان امس اعتقال قـادة فـتح           . دان رئيس الحكومة الفلسطينية د     : محمد يونس  -رام اهللا   
األشقاء العرب الى التدخل الجدي والفاعل لحماية أبناء شـعبنا فـي القطـاع              "والمنظمة في غزة، ودعا     

 الحصار االسرائيلي ومخططـات محاولـة       وضمان حرية عمل مؤسساته، بما يمكنهم من مواجهة أعباء        
مواصلة وتكثيف الجهود لضمان نجاح الحوار الوطني فـي         "وطالب بـ   ". القضاء على المشروع الوطني   

وضع حد فوري لحال االنفصال بالتوافق على تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وضمان توفير األمن ألبناء               
ا يشمل إعادة بناء القدرات األمنية على أسـس مهنيـة           شعبنا في قطاع غزة عبر المساعدة العربية، وبم       

قمع الحريات الصحافية واإلعالمية، واالستمرار في تدمير واغالق        "ودان ما أسماه    ". ومعايير موضوعية 
  ".المؤسسات الرسمية واألهلية في القطاع

  ٢/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  ها سجونوجود أي معتقل سياسي فيوتنفي ...  تدين اعتقاالت غزةحكومة فياض .٥

 لعدد من قـادة فـتح       ]الحكومة المقالة [ة اعتقاالت حماس  فلسطينيأدانت السلطة ال  :  وليد عوض  - رام اهللا 
 سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء بـرام اهللا حمـاس واجهزتهـا االمنيـة                .حمل د وبقطاع غزة،   

لغربيـة وقطـاع غـزة    المسؤولية الكاملة عن إفشال كل المساعي الجادة لرأب الصدع ما بين الـضفة ا           
 إدانـة الـسلطة لعمليـات التعـذيب والقتـل           ىوشدد عل  .وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام     

هناك من دخل سجون حماس لمدة أقل من سـاعة          : والنتهاكات حقوق اإلنسان في سجون حماس، وقال      
دانته الشديدة العتداء قوات    وعبر الكرنز عن إ    . وشك الموت، أو قد مات بالفعل      ىوخرج إما معاقا أو عل    

إنهم يتـصرفون   : الًائقأضاف  و .حماس واختطافها محافظي قطاع غزة وعدد كبير من القيادات السياسية         
وكأننا لم نعد أخوة وأبناء شعب واحد، ينسون أننا تواقون للحرية وأن االحتالل جاثم علي أرضنا، وبدال                 

  .م المشروع الوطني والحريات والحكم الرشيدمن هذه الممارسات الهمجية كان مطلوبا منهم دع
 أن الحكومة   ى خلفية سياسية في سجون السلطة، مشددا عل       ى وجود أي معتقل عل    الكرنز ىومن ناحيته نف  

وردا  .ترفض هذا النوع من االعتقاالت، وهي تدعم باتجاه سيادة القانون وتعزيز قوة السلطة القـضائية              
 لوكالة وفا أنه ليس بإمكان حماس فعل هذا         الكرنزفي الضفة، أكد     تهديد حماس بتكرار تجربة غزة       ىعل

  .الشيء في الضفة، وقال أطمئن الجميع، الوضع جيد ومطمئن، والمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين
  ٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  اعتقال قادة فتح في غزة ألسباب أمنية وسياسية: مصادر في حكومة هنية .٦

حكومة المقالة أن أجهزة األمن اعتقلت مجموعة من        الرفيعة المستوى في     أكدت مصادر فلسطينية     :غزة
قيادات فتح في غزة بناء على معطيات أمنية متكاثرة عن وجود مخطط كبير لتفجير قطاع غزة وإعـادة                  

وطلبـت  " قدس بـرس  "والتي تحدثت لـ     وأوضحت المصادر المذكورة   .الفلتان األمني على نحو موسع    
 ١١ حملة االعتقاالت الجديدة جاءت لسببين أمني وسياسي، أما األمني أنه تم ضـبط               االحتفاظ باسمها أن  

عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد تفجير شاطئ غزة الجمعة الماضي، وأنه بعد تحليـل                  
مـا  هذه العبوات تأكد أن التركيبة متشابهة، وهو األمر الذي يعني أن األمر ال يتعلق بأحداث متفرقة وإن                

بمخطط كبير ممنهج ومبرمج تقوده قيادات في فتح، وهذا أمر ال يمكن لحماس أن تسمح بعودته مجـددا،         
  .على حد تعبيره
إلى أن حالة من الغليان واالحتقان تسود قطاع غزة عامة عما يحدث في الضفة الغربيـة                 وأشار المصدر 

في سـابقة خطيـرة تـذكر بأعمـال     من اعتقاالت طالت قيادات في حماس وعلماء وأكاديميين وغيرهم    
 التي وجهتهـا    ١٩٩٦االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتعيد إلى األذهان أحداث ضربة عام            

فتح لحركة حماس، فكان ال بد من هذه الخطوة للضغط على فتح بأن الكيل قد طفح وأن عليها أن تكـف                     
    .كما قال المصدرعن هذه األساليب القذرة والعودة إلى الرشد األخالقي، 

  ١/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  
  والجلوس للحوار المطلوب وقف ما يجري بين حماس وفتح: زياد أبو عمرو .٧

 دعا وزير الخارجية الفلسطيني السابق زياد أبو عمرو قيادات حركتي حماس وفتح إلى الجلـوس                :عمان
تمهيد للقاء بـين القيـادات      الفوري إلى مائدة الحوار لوقف ما يجري على األرض بالسرعة المطلوبة وال           

السياسية العليا من أجل وضع حد لألزمة المتفاقمة بين الحركتين، وطالب الدول العربية بتحرك عاجـل                
 .في إطار ما تسمح به المبادرة العربية من أجل التوافق على حل ينهي أزمة االنقسام الفلسطيني المـدمر                 

ي أن يتمكن العقالء من قيادات حركتـي فـتح   عن أمله ف" قدس برس"وأعرب في تصريحات خاصة لـ     
أرجو أن يكون ما يجري على األرض لـه         : "وحماس من تحكيم العقل والجلوس إلى مائدة الحوار، وقال        

أسباب محددة يمكن معالجتها، وأرجو أن نعمل جميعا للخروج من دائرة الفعل ورد الفعل ونلتفـت إلـى                  
ألزمة، ألنه ال مصلحة ألحد أن يستمر مـا يجـري علـى        جوهر المشكل ونعمل بجدية على إنهاء هذه ا       

األرض ألنه يسيء للناس وللقضية، واألمل أنه ال يزال هناك مكان للتعقل والتوقف للمراجعة والخـروج                
من األزمة، وهذا يقتضي مواقف جادة وجريئة من القيادات الفلسطينية ألنه ال يجـوز العبـث بالقـضية               

واعتبر أن الخطوة األولى لهذا التحرك المطلوب إطالق سراح المعتقلين           ".الفلسطيني وبالشعب الفلسطيني  
  .السياسيين من الجانبين

نحن بحاجة إلى مواقف جريئة ومسؤولة تـضع        : "وأعرب أبو عمرو عن استغرابه لتأجيل الحوار، وقال       
لسا في النهاية   مصلحة الناس والقضية فوق المصالح الحزبية الضيقة، وما دامت حماس وفتح ال بد أن تج              

للحوار فلماذا تأجيل هذا الحوار، إال إذا كان هناك إصرار على استمرار االنقسام، فإذا كان ال بـد مـن                    
المصالحة ال بد أن تكون عاجلة وليست آجلة، وأنا متأكد أن عباس ومشعل يريدان وقف ما يجري علـى        

قة ما يجري على األرض من فعـل        األرض، ولديهما الحرص على إيقاف نزيف االنقسام، وأستغرب حقي        
  .، على حد تعبيره"ورد فعل

  ١/٨/٢٠٠٨ قدس برس
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   على خلفية اعتقاالت غزةالسلطة ترجئ إطالق كل أعضاء حماس": الحياة" .٨
 الجمعة وفجر امس عـددا  - اعتقلت الحكومة المقالة في قطاع غزة ليل الخميس    : محمد يونس  -رام اهللا   

ي قطاع غزة، فردت السلطة في الضفة الغربية بإرجـاء تنفيـذ قـرار              من ابرز الشخصيات الفتحاوية ف    
الرئيس محمود عباس اطالق جميع معتقلي حماس الذين اعتقلوا على خلفية االحداث األخيرة في القطاع،               

افاد أحد األجهزة األمنية التابعة للرئاسـة       و. بل اكتفت باطالق عدد محدود من ناشطي حماس في نابلس         
اربعة ناشطين في حماس، بينهم محمد غزال عضو المكتب السياسي لحماس في الـضفة،               "نأالفلسطينية  

 .وقال د . وتوقع االفراج عن ناشطين آخرين في حماس في الضفة        ". افرج عنهم بناء على تعليمات عباس     
  . معتقال في سجن جنيد في المدينة٨٠رائد نعيرات أحد المفرج عنهم إنه احتجز أليام عدة مع نحو 

  ٢/٨/٢٠٠٨حياة ال
  
  شرطة غزة تشن حملة اعتقاالت ضد مطلوبين شرق المدينة وسقوط عدد من الجرحى .٩

بحملة أمنيـة شـاملة فـي حـي         ) ٢/٨( شرعت الشرطة الفلسطينية في غزة صباح اليوم السبت          :غزة
 بعض المطلوبين والخارجين عن القانون المتورطين في حادثـة        "الشجاعية شرق المدينة، وذلك العتقال      

بعد أن اسـتنفدت  "وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تأتي  .حسب بيان صدر عن الشرطة    " تفجير بحر غزة  
كل الوسائل السلمية مع المطلوبين لتسليم أنفسهم وتدخل الوجهاء وجد أنهم لن ينصاعوا لمنطق العقل مما                

والمواطنين من هـؤالء    اضطر الشرطة الفلسطينية ألخذ اإلجراءات الالزمة لحماية المجتمع الفلسطيني          
وأضافت الشرطة في بيانهـا،   ".العابثين خاصة بعد إنشاءهم مواقع وتدريبات عسكرية للخارجيين القانون  

، وطلبت شرطة غـزة مـن       "تم استخدام السالح الثقيل من قبل بعض المنفلتين في مواجهة الشرطة          "أنه  
ظ على سالمتهم وتسهيل مهام الشرطة وأكـدت        المواطنين االبتعاد عن أماكن تنفيذ الحمالت األمنية للحفا       

  .الشرطة بأنها لن تسمح بعودة مسلسل الفتان األمني من جديد
وذكرت مصادر طبية أن حوالي عشرة إصابات وصلت إلى مشفى الشفاء بغـزة، جـراء االشـتباكات                 

  .العنيفة التي تدور هناك حيث تسمع أصوات االنفجارات وإطالق الرصاص بغزارة
  ٢/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
  هنية يلتقي وفود السلطة القضائية واالتحادات الرياضية والجامعة اإلسالمية .١٠

 التقى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، في مقر إقامته بغزة، وفداً يمثل السلطة القـضائية                :غزة
نيـة بـالمجلس    ضم كالً من وزارة العدل، والنائب العام، ورئيس مجلس القضاء األعلى، واللجنـة القانو             

، )١/٨(وناقش مع الوفد، حسب بيان صادر عن مكتبه مـساء الجمعـة              .التشريعي، والقضاء العسكري  
وشدد هنيـة   . األوضاع القانونية والقضائية وسير العمل في المحاكم، وأداء مرفق القضاء والنيابة العامة           

قضاء، ومتابعـة أعمالهـا بـشكل       ضرورة تطبيق القانون على الجميع، واحترام استقاللية سلطة ال        "على  
  .، كما قال"يرسخ مبدأ سيادة القانون

الجامعـة  "، رئيس وأعضاء مجلـس أمنـاء        هنيةواستقبل  .كما التقى هنية وفداً يمثل االتحادات الرياضية      
وشكر . من الطالب في الجامعة   " فوج مواجهة الحصار  "، وذلك بمناسبة انتهاء احتفاالت تخرج       "اإلسالمية

تبرعه بمليـون دوالر للجامعـة،      " جمال الخضري، رئيس الوزراء على       . أمناء الجامعة م   رئيس مجلس 
، وقراره بتوظيف الحكومة عدد مـن الخـريجين مـن ذوي            "وعلى مجهوداته في مجلس أمناء الجامعة     

ضمانة  "وأكد هنية ضرورة االرتقاء بالتعليم والتعليم العالي تحديداً في فلسطين، باعتباره           .الكفاءات العالية 
، موضحاً أنه مهتم جداً بالمسيرة التعليمية وسبل دفعها إلى األمام في كل             "الرقي والتطور بالنسبة للمجتمع   

 كمالين شعث، رئيس الجامعة اإلسالمية، أن الجامعة حازت على المرتبة           .وخالل اللقاء أكد د    .المستويات
وعبر هنية عن تقديره     . جامعة عربية  ٤٠٠ نحو   العشرين على صعيد الجامعات العربية، التي يبلغ عددها       
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عكست حضارة  "لمجلس األمناء والعاملين في الجامعة، على مدار حفالت التخرج التي           " الجبارة"للجهود  
الجامعة وفلسطين، والعقلية اإلبداعية رغم الحصار وكل المضايقات، مما يدّل على أصالة شعبنا والعملية              

 .، كما قال"د في قطاع غزةالتعليمية واألمن الذي سا
  ١/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   المسؤولية عن سالمة نوابها المعتقلين"إسرائيل"ل  تحمالحكومة المقالة .١١

 المسؤولية المباشرة عن    "إسرائيل"في الحكومة المقالة أمس     ى  حملت وزارة األسر  :  أشرف الهور  -غزة  
 أحمد شويدح   .واتهم د  .ونها، بعد إصابة خمسة منهم بجراح     حياة وسالمة نواب حماس المعتقلين في سج      

 النواب وفرض اإلجراءات التي من شأنها التـضييق         ى بـ التعمد باالعتداء عل    "إسرائيل" ىوزير األسر 
وقال ان النواب الخمسة أصيبوا في حادث متعمـد ومقـصود، مؤكـدا أن       .عليهم، وجعل حياتهم جحيماً   
  .كن عشوائياً، وأنه ليس األول من نوعه ولكنه األكثر عنفاً ضد النوابالتوقف المفاجئ للسائق لم ي

إلي ذلك فقد أكد شويدح أن نواب حماس يتعرضون لمضايقات يومية من قبل إدارة السجون، وقال انهـا                  
تتعمد نقلهم من قسم إلي آخر ومن سجن إلي آخر في فترات متقاربة، إمعاناً في التضييق عليهم، والتأثير                  

 التي تقـرر    "إسرائيل"وأكد أن    .لبرامج والنشاطات التعليمية والتثقيفية التي ينفذونها داخل السجون       علي ا 
وقال مما يدل علي أن اعتقالهم هو سياسي         .تمديد اعتقال النواب ال توجد لديها أدلة إدانة أو اتهام ضدهم          
 .بالدرجة األولي وورقة ضغط علي الشعب الفلسطيني البتزازه

  ٢/٨/٢٠٠٨بي القدس العر
  
   الحدودىنباء عن اتصاالت فلسطينية عراقية لحل مشكلة الالجئين المشردين علأ .١٢

اكدت مصادر فلسطينية امس ان هناك اتصاالت ما بـين الـسلطة الفلـسطينية              :  وليد عوض  - رام اهللا 
ـ             ي الحـدود   والحكومة العراقية النهاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين الذين فروا خالل االشهر الماضية ال

السورية جراء اعتداء الميليشيات المسلحة العراقية عليهم وطرد بعضهم من منازلهم واختطاف عدد منهم              
وقال دليل القسوس، القائم بأعمال السفارة الفلسطينية ببغداد في تـصريحات            . ترك العراق  ىالجبارهم عل 

ـ      إنه قد يصبح بإم   ): إيرين( شبكة األنباء اإلنسانية     ى بها إل  ىأدل  ىكان الالجئين الفلسطينيين العـالقين عل
وأوضح أن هناك اتصاالت جارية بين الحكومة        . ديارهم في العراق     ىالحدود السورية العراقية العودة إل    

 داخل  ى مناطق أخر  ى منازلهم أو إل   ىالعراقية والسلطات الفلسطينية لضمان عودة هؤالء الالجئين إما إل        
  .عدات اإلنسانية لهمالعراق مع توفير الحماية والمسا

  ٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  روسيا لدعم موازنتها في مجالي التعليم والصحةمع  اتفاقية توقعالسلطة الفلسطينية  .١٣

وقعت السلطة الفلسطينية وروسيا أمس اتفاقية لدعم موازنتها في مجـالي التعلـيم              :.)أ.ب.د (– رام اهللا 
تفاقية التي وقعها رئيس الوزراء سالم فياض ووزيـر         وبموجب اال . والصحة بقيمة عشرة ماليين دوالر    

الخارجية الروسي سيرجي الفروف ستقوم روسيا بتوريد مبلغ عشرة ماليين دوالر لخزينة السلطة بشكل              
وشكر فياض خالل مراسم التوقيع األصدقاء فـي         .مباشر على أن تخصص لدعم مجالي الصحة والتعليم       

ف أن االتفاقية تأتي في إطار تنفيذ جزء مهم من الدعم المقـدم مـن               وأضا. روسيا االتحادية لدعمهم هذا   
ولفت إلى أن الـسلطة     . وتابع أن هذا الدعم له مغزى مهم والسلطة الوطنية تقدره وتثمنه          . روسيا للسلطة 

  ."إن وطننا واحد وشعبنا واحد"ملتزمة بدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة في مختلف المجاالت، قائال 
  ٢/٨/٢٠٠٨ماراتية االتحاد اإل
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  ال يحق للرئيس عباس مد فترة رئاسة سنة خامسة: أبو مرزوق .١٤
رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ما :  جيهان الحسيني-القاهرة 

يتردد عن مد فترة رئاسة الرئيس محمود عباس سنة خامسة إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
فعال كان هناك قرار من المجلس التشريعي في هذا ": "الحياة"ال أن أبو مرزوق قال لـ إ. بالتزامن

ال يحق : "، مضيفاً"الحكم في قضية االنتخابات هو القانون األساسي... الخصوص، لكنه ألغي بقرار آخر
  ".للرئيس عباس مد فترة رئاسة سنة خامسة

المقرر أن تستضيفه القاهرة (ة على أجندة الحوار مطروح"وعلى صعيد التهدئة، أوضح أبو مرزوق انها 
بها " إسرائيل"وأعرب عن أسفه من عدم التزام . ، مؤكدا أن هناك التزاما فلسطينيا كبيرا بالتهدئة)"قريبا

هناك جهد مصري : "لجهة كمية ونوعية المواد التي تدخل إلى غزة، وأيضا تشغيل المعابر، مضيفاً
ما زال الشعب الفلسطيني ال ... ين لدفعهم على االلتزام بكامل تعهداتهمواضح للضغط على اإلسرائيلي

يشعر بانعكاسات التهدئة على حياته المعاشة بسبب عدم فتح المعابر بشكل كامل وشامل، ومن هنا أصبح 
إذا لم "وشدد أبو مرزوق على أنه  ".هناك تساؤل عن جدوى استمرار التهدئة في ظل الظروف الراهنة

، فإننا ال يمكننا حينئذ أن نلزم فصائل العمل الوطني أو الشارع )بالتهدئة(عدو الصهيوني يلتزم ال
ألن إغالقه بهذه الصورة أمر غير معقول وغير "، داعياً إلى ضرورة تشغيل معبر رفح "الفلسطيني بها

جدل ازاء هذا ، مستنكراً ال"األوضاع في قطاع غزة تلزم األطراف المعنية بفتح المعبر: "وقال". مقبول
نتحاور مع مصر : "القرار بين أطراف متعددة لها أجندات مختلفة، وهو ما يزيد األمر تعقيداً، واضاف

  ".في هذا الشأن
الوضع ال يمكن أن يظل على ما هو : "وحذر أبو مرزوق من تفاقم األوضاع في الضفة الغربية، وقال

، "لم تؤد إلى أي نتيجة) مع إسرائيل(والمفاوضات عليه في الضفة، فالمشروع الوطني بدأ في االنهيار، 
المخططات اإلسرائيلية مستمرة، خصوصاً االستيطان وتكريسه في الضفة وتحديداً حول "مشيراً إلى أن 

الفلسطيني ال يمكن أن يظل يشاهد حقه في مستقبله وفي وطنه ينهب بهذا الشكل السافر وال ... القدس
يني حالياً متحفز، وعاجالً أم آجالً سيقوم برد فعل غير متوقع ليس في الشعب الفلسط: "وتابع". يتحرك

  ".حسبان األجهزة األمنية في الضفة أو قوات االحتالل
وعن االنتقادات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية الى كل من حركتي فتح وحماس بسبب حملة 

 يجوز اعتقال أي شخص بريء ال: "االعتقاالت التي جرت أخيراً في الجانبين، أجاب أبو مرزوق
، مشيرا الى "االعتقاالت في غزة لها مبرراتها"، معتبراً أن "ألسباب سياسية أو على خلفية تنظيمية

ما هي مبررات : "وتساءل مستنكراً". التفجيرات التي جرت وانتهاك المؤسسات والدماء التي سفكت"
 أي مبرر لها، وبالتالي الفصائل الفلسطينية ليس هناك... االعتقاالت التي تستهدف المئات في الضفة

  ".يجب أن تكون أكثر إنصافاً في ما يتعلق بالتعامل مع هذه األحداث وتوجيه االنتقادات
  ٢/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  كثير من المعتقلين السياسيين في سجون عباس وإطالقهم ينهي التوتر: غزال .١٥

 لحركة حماس، أن أعـداداً كبيـرة مـن المعتقلـين      محمد غزال، عضو القيادة السياسية.دأكد  : رام اهللا 
السياسيين ال يزالون خلف قضبان سجون أجهزة األمن الخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عباس في               

" الجزيـرة "وأكد غزال في مقابلة مع قناة        .الضفة، مطالباً باإلفراج عنهم إلنهاء حالة االحتقان الموجودة       
عقب اإلفراج عنه من سجون األجهزة األمنية التابعة لعبـاس، أن هنـاك             ) ١/٨(الفضائية مساء الجمعة    

يسبِّب احتقاناً كبيراً، وأملنـا     ) الظلم(هذا  "وقال   ".ظلماً كبيراً يقع على الناس في الضفة بمن فيهم حماس         "
 وشـدد  ".احترام قرار اإلفراج عن المعتقلين الذي أصدره الرئيس عباس الذي سيكون له مردود إيجابي             

   يكفي ما نواجهه هنـا     "، وقال   "شعبنا سئم من الظلم الذي يتعرض له ومن االنتقاص من الحرية          "على أن
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نطالب بإعطاء الحرية، وهذا هو الحـل الوحيـد إلنهـاء           "، وأضاف   "في الضفة من االحتالل الصهيوني    
  ".األزمة

الذي فاجأه، الفتـاً االنتبـاه   وأشار غزال إلى أنه ال توجد لديه فكرة عن سبب االعتقال الذي تعرض له و       
وأكد القيادي فـي حمـاس أن        .إلى أنه فهم أن اإلفراج عنه جاء بعد قرار عباس باإلفراج عن المعتقلين            

الكثير ممن اعتُقلوا في الضفة ليست لهم في واقع األمر عالقة بحركة حمـاس، مـشيراً إلـى اعتقـال                    
ربما كان ما يربط بعـض      "سم، وأضاف ساخراً أنه      عبد الستار قا   .أكاديميين وشخصيات وطنية أمثال د    
  .، الفتاً االنتباه إلى اعتقال خطباء مساجد ليس لهم عالقة بـ حماس"من اعتقلوا بحماس هو أنهم ملتحون

وشدد الدكتور محمد غزال على أن االعتقاالت ليست منصبة على حركة حماس وحدها، وأنـه يكـون                 
هذا األمر سئم منه الشعب ويريده أن يتوقـف وأن يـتم            "، وقال   "صيةعداوات شخ "أحياناً سبب االعتقال    

  ".تغييره
 ١/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "إسرائيل"حماس تتجه للتراجع عن اتصاالتها حول صفقة األسرى مع : مصادر دبلوماسية .١٦

اس قد تتراجـع    قالت مصادر دبلوماسية مطلعة أمس إن هناك توجها من قبل حم          : ايمن جريس  -القاهرة  
من خالله عن رغبتها في استئناف االتصاالت والمفاوضات لعقد صفقة تبـادل االسـرى مـع الجانـب               

وأوضحت المصادر أن تجميد االتصاالت قد يستمر ريثما تتضح االوضاع الـسياسية فـي              . االسرائيلي
ور نتـائج االنتخابـات     ، عقب إعالن رئيس وزرائها ايهود اولمرت نيته تقديم استقالته فور ظه           "إسرائيل"

  .الداخلية في حزب كاديما منتصف سبتمبر المقبل
وذكرت المصادر أن هناك قلقا في الجانب المصري على مستقبل االتصاالت التي تديرها القـاهرة بـين                

 إلنهاء ملف االسير االسرائيلي جلعاد شاليط، حيث من المتوقع توقيـف االتـصاالت              "سرائيلإ"حماس و 
كور، ألن أي تفاهمات يتم التوصل اليها قد ال يتم تطبيقها في ظل الظـروف الـسياسية                 حول الملف المذ  

الداخلية االسرائيلية، وتوقعت المصادر أن تتراجع حماس عـن رغبتهـا فـي اسـتئناف االتـصاالت                 
والمفاوضات لعقد صفقة تبادل االسرى، وهذا ما كانت تلوح به الحركة قبل إعالن أولمرت، وهي تفضل                

  . االنتظار الى ما بعد بروز وظهور مالمح القيادة االسرائيلية القادمةحاليا،
  ٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
  بالضفةغزة هو خطوة مؤقتة لضمان وقف االعتقاالت بتوقيف قادة فتح : أبو زهري .١٧

حماس أن اعتقال عدد من قادة فتح ينـدرج         حركة  أكدت   : رائد الفي، منتصر حمدان    - فلسطين المحتلة 
عل على استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة ضد قادتها ورموزها وأبنائهـا، وقـال              في سياق رد الف   

اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة لوقف المذبحة السياسية التـي          "المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري       
تتعرض لها حماس في الضفة، بإشراف الجنرال األمريكي كيث دايتون، في سـياق مـشروع التنـسيق                 

  ".ي بين االحتالل الصهيوني وأجهزة أمن سلطة رام اهللاألمن
ونفى أبو زهري صحة األنباء التي ترددت عن قيام أجهزة السلطة باإلفراج عن معتقلي حماس، وقـال                 

أصدر رئيس السلطة قراراً باإلفراج عن المعتقلين من حماس على خلفية أحداث غزة، ونحن نقـول إن                 "
وأكد أن أجهزة السلطة تواصل منـذ        ".في اإلفراج عن أي من المعتقلين     هذه أنباء عارية عن الصحة ونن     

السبت الماضي اعتقال أكثر من مائتين من حماس، وعلى رأسهم عضو القيادة السياسية محمـد غـزال،                 
كان على الذي اتخذ قراراً باعتقال غزال وغيره        "وعدد من األكاديميين والعلماء واألئمة، وشدد على أنه         

  ".اس أن يعلم أنه يلعب بالنارمن قادة حم
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ولفت إلى أن ما جرى في غزة فجر أمس من توقيف قادة فتح هو خطوة مؤقتة لضمان وقف االعتقاالت                   
السياسية، وحينما يفرج عن قيادات وأبناء حماس هناك، وتنتهي االعتقاالت السياسية فإن كل ردود الفعل               

  .هنا ستتوقف
  ٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  وات فصائلية إلى وقف االعتقاالت فوراً واإلفراج عن جميع الموقوفيندع .١٨

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االعتقاالت في صفوف         :فلسطين المحتلة رائد الفي، منتصر حمدان     
قيادات وكوادر فتح في القطاع، وما سبقها من اعتقاالت أخرى في صفوفهم، واالعتقاالت التـي طالـت                 

هذه االعتقاالت تؤكد أن    "وقال مصدر مسؤول في الجبهة إن        .در وأعضاء حماس في الضفة    قيادات وكوا 
سلطتي غزة ورام اهللا تجاوزتا الخطوط الحمراء في التطاول على الحريات العامة والتعدديـة الـسياسية                

دعي عمليات االستنكار والشجب واإلدانة باتت غير مجديـة، مـا يـست           "، واعتبر أن    "والعالقات الوطنية 
  ".الخروج بمسيرات وفعاليات جماهيرية تعبر عن إدانتها ورفضها لالعتقاالت السياسية

وأكدت حركة الجهاد، أن استمرار موجة االعتقاالت بين سلطتي فتح وحماس في رام اهللا وغزة والتـي                 
تحدث وأوضح الم  .تترافق وموجة السجال اإلعالمي بينهما تسيء إلى الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله          

الرسمي باسم الحركة داوود شهاب أن هناك فرقاً بين مالحقة مرتكبي الجرائم والتفجيرات وبين استمرار               
االعتقاالت في الضفة وغزة على السواء بهذه الطريقة، ال سيما وأن االعتقاالت بـين الطـرفين طالـت            

ءات فورية لوقـف  وشدد شهاب على ضرورة اتخاذ إجرا .مسؤولين في الصف األول وشخصيات وطنية     
حالة االحتقان بين جناحي الوطن، الفتاً إلى أن دعوة الرئيس عباس ألجهزته األمنية باإلفراج عن كافـة                 
المعتقلين على خلفية أحداث غزة الجمعة ال تكفي ويجب أن تترجم إلى ممارسات فعلية، كمـا أن الـرد                   

ويات شعبنا بـالعودة الفوريـة للحـوار        على تلك الدعوة بتصعيد موجة االعتقاالت في غزة ال يخدم أول          
  .الداخلي

واستنكر حزب الشعب الفلسطيني بشدة قيام األجهزة األمنية باعتقال عدد كبير من قيادات وكوادر فـتح،                
واعتبر هذه الحملة طعنة لمبادرة الرئيس عباس وللجهود المصرية والعربية الهادفة إلى إطالق الحـوار               

  .قه خالل أيامالشامل والذي من الممكن انطال
)  حـزب الـشعب    - الجبهة الشعبية    -الجبهة الديمقراطية   (وجددت جبهة اليسار الفلسطيني والتي تمثل       

إدانتها لالعتقال السياسي ودعت لإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في غزة والضفة، ودعت              
  .إلى االتفاق على ميثاق شرف لتحريم وتجريم االعتقال السياسي

  ٢/٨/٢٠٠٨لخليج اإلماراتية ا
  
  شروط خفية إلجراء الحوار ال: ممثل فتح في مصر .١٩

 بركات الفرا ممثل حركة فتح بالقاهرة أنه ليس لفتح أي شروط خفيـة أو               .أكد د : أيمن جريس  -القاهرة  
ان شرطنا الوحيد هو أن تكون حماس جادة        " عكاظ"وقال في حوار مع     . علنية للحوار الفلسطيني الداخلي   

ي الحوار وتلتزم بما يتم االتفاق عليه، حيث البد أن تدرك حماس أن المخرج الوحيد أمامها هو العـودة            ف
  . للحضن الفلسطيني

  ٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 
  
 إصابة أحد قادة سرايا القدس في انفجار أمام منزله جنوب قطاع غزة .٢٠

 لحركة الجهاد اإلسالمي، أصيب أحد قادة سرايا القدس، الجناح العسكري: ألفت حداد ورأفت الكيالني
مساء يوم أمس، الجمعة، بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت أمام منزله في مدينة رفح 
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وقالت سرايا القدس في بيان لها مساء أمس إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة أمام  .جنوب قطاع غزة
 . أصيب مواطن آخر بجروحمنزل أحد قادتها في رفح ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، كما

  .وشككت السرايا في بيانها بأن الحادث مدبر
  ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  أبو العينين ينتقل إلى األردن للبحث في إدارة الملف الفلسطيني في لبنان .٢١

بعد زيارة عباس زكي، األسبوع الماضي، إلى رام اهللا، قالت مصادر فلسطينية إن أمين سر حركة فـتح                  
بو العينين انتقل إلى األردن للنقاش أكثر في وجهة نظره من مقتـضيات إدارة الملـف                في لبنان سلطان أ   

فيما رجحت بعض المـصادر     . الفلسطيني في لبنان، التي تتمايز أكثر يوماً بعد يوم عن وجهة نظر زكي            
 بعـض   الفلسطينية أن تكون زيارة أبو العينين خطوة باتجاه انتقاله النهائي إلى خارج لبنان، علمـاً بـأن                

القوى الفلسطينية تقول إن أبو العينين أقرب إلى المعارضة اليوم، فيما زكي أقرب في السياسة اللبنانيـة                 
  .إلى المواالة

  ٢/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
    الشرطة اإلسرائيلية تواجه أولمرت بأدلة إدانته بالفساد:حققت مع أولمرت للمرة الرابعة .٢٢

أن رئيس الوزراء : زهير اندراوسنقالً عن مراسلها  الناصرة من ٢/٨/٢٠٠٨ القدس العربي ذكرت
اإلسرائيلي ايهود اولمرت خضع للتحقيق يوم الجمعة في مقره في القدس الغربية، وذلك للمرة الرابعة 

على االنترنت أن التحقيق استمر زهاء ثالث ساعات، على " هآرتس"وأفاد موقع صحيفة . على التوالي
وبناء على مصادر في الشرطة اإلسرائيلية فإن التحقيق .  يستمر ساعتين فقطالرغم من أنّه كان مقرراً أن

تمحور حول قيام اولمرت بالسفر إلى خارج البالد على حساب عدة هيئات، وأنه قام بتمويل سفر أفراد 
وتابعت المصادر . عائلته إلى الخارج من األموال التي جمعها في القضية المعروفة باسم ريشون تورز

لة إن المحققين واجهوا اولمرت بوثائق كتب عليها بخط يده والتي تؤكد تورطه في القضية، كما تطرق قائ
المحققون إلى قضية حصوله على مئات آالف الدوالرات من رجل األعمال اليهودي األمريكي موريس 

لتحقيق هو ونقل الموقع عن مصادر في الشرطة والنيابة العامة قولها إن هذا ا. طاالنسكي) موشيه(
األخير، وسيتم تحويل المواد واألدلة إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز، الذي سيقرر تقديم 

  . الئحة اتهام خطيرة ضد اولمرت في الفترة القريبة جداً، على حد تعبير المصادر عينها
ناطق بلسان أن النظير مجلي، نقالً عن مراسلها  من تل أبيب ٢/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط وقد أوردت 

أولمرت، ان أدلة كافية تجمعت لديها مع الشرطة اإلسرائيلية أكد، في ختام الجولة الرابعة من التحقيقات 
   .تتيح تقديم الئحة اتهام ضده

أن مسؤوالً اسرائيلياً : رام اهللا نقالً عن مراسلها محمد هواش من ٢/٨/٢٠٠٨ صحيفة النهار فيما قالت
اذا قدمت الشرطة الئحة اتهام في حقه فانه "اء االسرائيلي ايهود اولمرت قال أنه مقرباً من رئيس الوزر

سيستقيل من منصبه فورا قبل موعد االنتخابات الداخلية الختيار رئيس جديد لحزب كاديميا الحاكم في 
  ".سبتمبر المقبل/  ايلول١٧
  
  يخسر والعمل.. ندا لهوليفني يمكن ان تكون .. نتانياهو يفوز في االنتخابات: استطالعات .٢٣

أجمعت نتائج استطالعات للرأي في إسرائيل نشرتها كبرى صـحفها الـثالث            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
" ليكـود "أمس أن تكتل أحزاب اليمين والمتدينين سيفوز في انتخابات عامة لو جرت اليوم، وأن زعـيم                 

الشخصية األنسب لرئاسة الحكومـة،     ) % ٣٨ - ٣٦(بنيامين نتانياهو الذي ترى فيه غالبية اإلسرائيليين        
في المقابل، جاءت النتائج متباينة في شأن قـوة         . سيكون على رأس حكومة بعد االنتخابات النيابية العامة       
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الحاكم، سواء قاده أحد المرشحين األبرز وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أو وزيـر النقـل               " كديما"حزب  
، وهو في كـل األحـوال لمـصلحة         "كديما"وقوة  " ليكود" بين قوة    شاؤول موفاز، لكنها أكدت أن الفارق     

الوسـطي بزعامـة    " العمل"كما أكدت أن حزب     ". كديما"األول، يتقلص في حال كانت ليفني على رأس         
ايهود باراك سيخرج خاسراً في انتخابات عامة، ما يفسر عدم رغبة أقطابه في الذهاب إلـى انتخابـات                  

منتصف الشهر  " كديما"دة برئاسة الزعيم الجديد الذي سينتخبه أعضاء حزب         مبكرة وتفضيلهم حكومة جدي   
  .المقبل

 ٢٦بزعامة ليفني سيحصل في انتخابات عامـة علـى          " كديما"، فإن   "هآرتس"وبحسب استطالع صحيفة    
" العمل" لحزب   ١٤و)  في الكنيست الحالية   ١٢" (ليكود" لـ   ٢٥في مقابل   )  في الكنيست الحالية   ٢٩(مقعدا  

، بينما ال تتأثر كثيراً قوة سائر األحزاب الصغيرة، باسـتثناء انـدثار حـزب               ) في الكنيست الحالية   ١٩(
 نائبا  ٦٢وطبقاً لهذه النتائج، يحصل تكتل اليمين والمتدينين على         . المتمثل حالياً بسبعة نواب   " المتقاعدين"

ية واليسارية وعشرة لألحزاب     نائباً لسائر األحزاب الوسط    ٤٨في مقابل   ) ١٢٠من مجموع   (في الكنيست   
  .العربية الوطنية واإلسالمية، ما يعني أنه سيكون في وسع نتانياهو تشكيل حكومة جديدة

 ٢٩ مقعداً في مقابل     ٣٠بـ" ليكود"، إذ يفوز    "يديعوت أحرونوت "لكن األرقام جاءت مغايرة في استطالع       
نما يتسع الفارق في حال كان موفـاز علـى           مقعدا، بي  ١٤إلى  " العمل"برئاسة ليفني، ويهبط    " كديما"لـ  

وبموجب االستطالع ذاته، تتقدم ليفنـي      .  مقعدا ١٨إلى  " العمل"ويرتفع  ) ١٧ في مقابل    ٣٣" (كديما"رأس  
فقـط   % ٤٣من األصوات فـي مقابـل        % ٥١، وتحصل على    "كديما"على موفاز في أوساط أعضاء      

  .لموفاز
ووصفت نسبة مماثلـة اداء رئـيس       . بات تشريعية عامة   من عموم المستطلعين إجراء انتخا     % ٦٦وأيد  

إنهم شعروا بالغبطة مع إعالن اولمرت اعتزالـه         % ٥٠وقال  ". ليس جيدا "الحكومة ايهود اولمرت بأنه     
  . شعروا بالتعاطف معه% ٢٢في مقابل 

ـ          % ٥٥، قال   "كديما"وفي أوساط اعضاء     تقامة إنهم يريدون أن يتحلى الزعيم الجديد للحزب بميزة االس
" كديما" بأن   % ٥٧بالخبرة األمنية، ما يفسر ارتفاع شعبية ليفني وقناعة         ) % ٢٨(في الدرجة األولى، ثم     

  .برئاستها ستحقق للحزب مقاعد برلمانية أكثر مما بمقدور موفاز أن يحققه
علـى  " ليكود"، سيحصل   "كديما"، فأشار إلى أنه في حال انتخاب ليفني رئيسة لـ           "معاريف"أما استطالع   

أما في حال ترأس موفاز الحزب، فإن األخير        ". العمل" لـ   ١٧و" كديما" فقط لـ    ٢٠ مقعدا في مقابل     ٣٣
  .٢٠على " العمل" مقعداً ويحصل ١٦لن يحصل على أكثر من 

ويرى مراقبون في قراءاتهم مجمل استطالعات الرأي أنها تفيد ليفني في منافستها موفاز علـى زعامـة                 
القـادرة علـى أن تكـون نـداً         " كديما"يد غالبية المستطلعين أنها الشخصية الوحيدة في        ، وأن تأك  "كديما"

لنتانياهو وتحافظ على قوة الحزب في انتخابات عامة، ستحض آخرين ممن يخشون على مستقبل الحزب               
  .تميل إلى دعمها" كديما"الفتي، أن يعلنوا دعمهم لليفني، وهذا ما يفسر حقيقة أن غالبية وزراء 

يوسي فرطر نتائج استطالع صحيفته مفاجأة من العيار        " هآرتس"اعتبر المعلق في الشؤون الحزبية في       و
الثقيل تتمثل أساساً في أن فرص ليفني لتشكيل حكومة بعد انتخابات عامة ال تقل عن فرص نتانياهو، بعد                  

. دة الحزب إلى نتيجة طيبـة     أن بدا في األشهر األخيرة أن ال منافس لألخير، بينما ال أمل لموفاز في قيا              
، على  "كديما"وأضاف أن هذه النتائج ستدفع بنتانياهو وباراك بالعمل، كل من جانبه وفي أوساط أعضاء               

وأشـار المعلـق إلـى    .  من الشهر المقبل١٧أن يفوز موفاز في االنتخابات الداخلية لزعامة الحزب في     
األساسيان من إعالن اولمرت اعتزاله، فـاألول       وزعيمه باراك هما المتضرران     " العمل"حقيقة أن حزب    

 في المائة من عموم اإلسرائيليين عندما يـسألون عـن    ٨ستتراجع قوته، والثاني ال يحظى بثقة أكثر من         
  .الشخصية األكثر مناسبة لترؤس الحكومة في إسرائيل
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ومة جديدة برئاسـته    الجديد تشكيل حك  " كديما"في غضون ذلك، تؤكد التعليقات الصحافية أن مهمة زعيم          
ستكون شائكة، على الرغم من رغبة أكثر من نصف النواب في الكنيست الحالي رؤية حكومة بديلة على                 

وحـدها كمـا   " غريزة البقـاء "الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد ال تعيد العشرات إلى المقاعد األثيرة، لكن   
 نحو حل نفسها والـذهاب إلـى انتخابـات          أثبتت تجارب الماضي، ال تكفل عدم انجرار الكنيست الحالية        

  .مبكرة
ـ  " شاس"ويتفق المعلقون على أن حركة       بيضة " نائباً في الكنيست الحالية والتي تشكل        ١١الدينية المتمثلة ب

الجديـد، وسـتكون لهـا      " كديما"في االئتالف الحالي وفي المستقبلي أيضاً، لن تسهل مهمة زعيم           " القبان
ابتزازاً، وفي مقدمها زيادة المخصصات الحكومية لألطفال في        " كديما"اب في   مطالب عديدة يعتبرها أقط   

وبينما تسرب أوسـاط    . الموازنة العامة للعام المقبل التي ينبغي المصادقة عليها حتى أواخر العام الحالي           
ـ            ق ليفني أنها لن تسمح بخرق الموازنة ولن ترضخ البتزازات من هذا القبيل، لكن لـيس أكيـداً أن يواف

على رفع مخصصات األطفال، بل لـيس مـستبعداً أن يتـذرع            " كديما"أيضاً وأوساط في    " العمل"حزب  
  .بذلك لتبرير عدم دخوله إلى ائتالف حكومي جديد" العمل"

على تنفيذ شرطهم رفع المخصصات لعدم خشيتهم من انتخابـات          " شاس"من جهتهم، يصر أقطاب حركة      
 ١١(الحالي في الكنيـست     " شاس"ات الرأي، الحفاظ على تمثيل      مبكرة تضمن نتائجها، بحسب استطالع    

ونقلت وسائل اإلعالم العبرية أمس عن قياديين في الحركة الدينيـة المتزمتـة قـولهم إنهـم ال                   ). نائباً
  .يعارضون رؤية امرأة على رأس الحكومة الجديدة شرط أن تلبي مطالب الحركة المالية

 قد  ٢٠٠٩ورأى الوزير العمالي اسحق هرتسوغ أن الصعوبات التي ستعترض إقرار موازنة جديدة للعام              
مـارس علـى    / تحول دون تشكيل حكومة جديدة، ما سيقود إلى انتخابات مطلع العام المقبل أو في آذار              

يضم أحزاباً  كذلك يستبعد معلقون أن ينجح موفاز في تشكيل ائتالف حكومي واسع قال إنه س             . أقصى حد 
من اليمين المتشدد ألن هذا األخير سيطرح شروطاً سياسية متشددة وفي مقـدمها التنـازل عـن فكـرة                   

. ذاتـه " كـديما "وأوساط واسعة في    " العمل"، وهو تنازل مرفوض على حزب       "األرض في مقابل السالم   "
 الحالي الذي يتمتع بغالبيـة      اإلبقاء على االئتالف  : وعليه سيعود موفاز إلى الخيار الوحيد المطروح اآلن       

  . نائبا٦٦ًبرلمانية من 
أجواء إحباط في ظل نتائج استطالعات الرأي األخيرة التـي تتنبـأ   " العمل"إلى ذلك، تسود أوساط حزب   
عن أوساط قيادية في الحزب أن المصلحة تتطلب حاليـاً          " معاريف"ونقلت  . بتراجع قوته المنحسرة اصالً   

وأضافت أنـه   .  قدر اإلمكان من خالل دعم حكومة بديلة برئاسة ليفني أو موفاز           إرجاء االنتخابات العامة  
في حال لم يتغير وضع الحزب في االستطالعات، ينبغي النظر في إمكان إجراء انتخابات داخلية لزعامة                

  .الحزب
  ٢/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  إيرانع مموفاز يدعم مواصلة المفاوضات مع سورية بدون شروط وإبقاء كافة الخيارات  .٢٤

في حديثه في الواليات المتحدة، يوم أمس الجمعة، قال وزير المواصالت اإلسرائيلي، شاؤل موفاز، إنه 
، وأنه سيواصل "كاديما"سيعمل على تشكيل أوسع حكومة وحدة وطنية في حال انتخابه لرئاسة 

ة إجراء المفاوضات مع سورية وبدون شروط مسبقة وبدون ضمانات، كما أعلن أنه يؤيد مواصل
وتطرق . مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتعزيز قوة محمود عباس لكي يتمكن من محاربة اإلرهاب

 .في حديثه إلى البرنامج النووي اإليراني، وطالب بإبقاء كافة الخيارات على الطاولة
في حال وتطرق موفاز للمرة األولى إلى استطالعات الرأي التي نشرت بشأن احتماالت كاديما بالفوز 

وقال موفاز إنه ال يقترح على أحد أن يؤسس مستقبله على االستطالعات، على اعتبار . كان على رأسها
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كما جاء أن موفاز قد  .وقال إنه على ثقة بالفوز في االنتخابات التمهيدية. أن ذلك وضع مزاجي متغير
  . خيارات أخرىألمح في واشنطن إلى أن إسرائيل سوف تهاجم إيران في حال لم يعد لديها

وقال موفاز إن هناك كيانا سياسيا فلسطينيا برأسين؛ األول منظمة إرهابية تسيطر على قطاع غزة 
وتحظى بدعم متزايد من الخارج، وخاصة من إيران وسورية ومجموعات متطرفة، وتتسلح بشكل متزايد 

لتي تسيطر على الضفة ا" فتح"وتقف حركة . بالصواريخ، وهدفها، مثل إيران، القضاء على إسرائيل
الغربية في المقابل، وأنه يعتقد أنه يجب إجراء مفاوضات مع أبو مازن ومساندته لكي تكون لديه القوة 

  .الكافية لمحاربة اإلرهاب، على حد قوله
 ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  السالم مع سوريا في متناول اليد : "إسرائيل" .٢٥

أوضحت مصادر إسرائيلية أن الفريق : ويترز عبد الرؤوف أرناؤوط، ر، واشنطن- القدس المحتلة
اإلسرائيلي المسؤول عن التفاوض غير المباشر مع سوريا توصل إلى نتيجة مفادها أن اتفاق السالم بين 

أصبح في متناول اليد على اعتبار أن صيغة االتفاق جاهزة وأن كال البلدين مستعد "سوريا وإسرائيل 
 إسرائيلية أن الفريق اإلسرائيلي المسؤول عن التفاوض غير أوضحت مصادر ".لدفع ثمن استحقاقاته

أصبح في متناول اليد "المباشر مع سوريا توصل إلى نتيجة مفادها أن اتفاق السالم بين سوريا وإسرائيل 
وذكرت صحيفة ". على اعتبار أن صيغة االتفاق جاهزة وأن كال البلدين مستعد لدفع ثمن استحقاقاته

يبدو وكأنه موافق على االنفصال عن المحور اإليراني ضمن "لية أن الجانب السوري اإلسرائي" معاريف"
 ".اتفاق السالم المحتمل

إال أن الصحيفة أكدت على أن ضعف رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت سياسياً قد يكون حجر 
  . عثرة بوجه دفع المحادثات مع سوريا قدماً

 ٢/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية       
  
 ٢٠٠٨مؤتمر لتقييم وضع السياسية الخارجية اإلسرائيلية للعام ": مؤتمر هرتسليا"بصيغة  .٢٦

تقييما لوضع السياسة الخارجية "من المقرر أن تنظم وزارة الخارجية اإلسرائيلية قريبا مؤتمرا يتناول 
لمناقشة ، الذي تحول إلى منصة مركزية "مؤتمر هرتسليا"، ويكون مماثال بصيغته لـ"٢٠٠٨للعام 

أن المؤتمر الذي يعقد في " يديعوت أحرونوت"وكتبت صحيفة  .القضايا األمنية والسياسية إلسرائيل
سبتمبر، ويستمر لمدة ثالثة أيام، ستتواله وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بمشاركة موظفي /أواسط أيلول

، باإلضافة إلى خبراء في وزارة الخارجية وعناصر من األكاديميا واالستخبارات واألجهزة األمنية
ورئيس هيئة ) الشاباك(وعلم أنه ستتم دعوة رئيس الموساد ورئيس جهاز األمن العام  .الشؤون الخارجية

وجاء أن المؤتمر سيكون تتويجا لعملية  .أركان الجيش ورئيس المجلس لألمن القومي، لحضور المؤتمر
  .مدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتشتقييم للوضع والتي بدأت قبل عدة شهور، بتوجيه من ال

ويهدف المؤتمر إلى دراسة معمقة لقضايا مركزية في السياسة الخارجية إلسرائيل، ووضع تقدير لصورة 
الوضع السياسية في الساحة اإلقليمية والدولية، وتشخيص المصالح اإلسرائيلية، وبلورة خطوط عريضة 

  .ئيليةتوجه السياسة الخارجية اإلسرا
وبحسب أبراموفيتش، فسوف يتم في نهاية المؤتمر، وللمرة األولى، وضع تقرير شامل حول السياسة 

  .الخارجية اإلسرائيلية، والذي سيعرض أمام المجلس الوزاري األمني
  ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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 طالما ان حماس تسيطر على قطاع غزة ال امل في السالم: ليفني .٢٧
قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ورئيسة الوفد المفاوض اإلسرائيلي تسيبي :  الوكاالت-القدس المحتلة 

كإسرائيلية يمكنني "ليفني أمس، في ختام لقاء لها في واشنطن مع األمين العام لألمم المتحدة كي مون 
" استخدام الوضع في قطاع غزة ألقول انه طالما ان حماس تسيطر على قطاع غزة ال امل في السالم

/ في تشرين الثاني) في الواليات المتحدة( ليفني ان الفلسطينيين واإلسرائيليين قرروا في انابوليس وذكرت
  . نوفمبر ان ال يتركوا الوضع على األرض يؤثر على مفاوضات السالم

  ٢/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  استخدام ساحة باب المغاربة لصالة اليهوديات .٢٨

لبناء التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية في القدس الضوء األخضر أعطت التخطيط وا:  الوكاالت–غزة 
" معاريف"وذكرت صحيفة . لتنفيذ مشروع يقام في باب المغاربة أحد أبواب باحة الحرم القدسي الشريف

االسرائيلية امس، أنه وفي ختام نقاش أجرته قبل نحو أسبوعين وافقت اللجنة على تحويل الفضاء تحت 
يد الذي سيقام في موقع باب المغاربة الى ساحة لصالة النساء اليهوديات كما اقترح حاخام الجسر الجد

. حائط البراق شموئيل ربينوبيتش بدعم من رئيس الوزراء ايهود اولمرت توسيع ساحة صالة النساء
ذها  جراء الحفريات التي تنف٢٠٠٤يذكر أن الجسر، الذي يؤدي الى ساحة حائط البراق انهار في عام 

  .سلطة اآلثار اإلسرائيلية أسفل الحرم القدسي الشريف
  ٢/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  محكمة إسرائيلية تحكم بتعويض متشددين منعوا من االحتفال بوفاة عرفات .٢٩

اإلسرائيلية في القدس المحتلة فرضت على عدد من رجال " الصلح"ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن محكمة 
فع تعويضات مادية لنشطاء من اليمين المتطرف بسبب إقدام رجال الشرطة على الشرطة اإلسرائيلية د

وكان النشطاء اليمينيون سعوا إلقامة . منعهم االحتفال بموت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
مهرجان اثر سمعهم نبأ وفاة أبو عمار قبل أربع سنوات وأوضحت المصادر أن عشرات النشطاء أقاموا 

 غنائيا راقصا احتفاء بموت أبو عمار دون أخذ تصاريح، ما دفع الشرطة إلى إيقاف الحفل حينها مهرجانا
  . باعتباره إخالالً بالنظام العام، غير أن قاضي المحكمة حكم أمس بدفع الشرطة تعويضات للمتطرفين

  ٢/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
  لرصاص على شاب فلسطينيأمرت الجندي مازحاً أن يطلق ا: ضابط كبير في الجيش .٣٠

اعترف ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي برتبة مقدم انه أصدر أمرا ألحد جنوده بأن يطلق : تل أبيب
الرصاص المطاطي على قدم الشاب الفلسطيني، أشرف أبو رحمة من نعالين، ولكنه ادعى بأن هذا األمر 

لتحقيق معه في الشرطة العسكرية، وقال الضابط عمري بوربرغ خالل ا. صدر فقط عن طريق المزاح
انه عندما شاهد أحد جنوده يمسك بالشاب الفلسطيني، خطر بباله أن يمازحه، فأمره بإطالق الرصاص 

وقد اكتفى . ولكنه لم يتصور أن يأخذ الجندي األمر بجدية ويسارع الى اطالق الرصاص. المطاطي عليه
 في الملف الشخصي لقائد "مالحظة شديدة اللهجة" قائد لواء المركز، الجنرال جادي شمعوني، بتسجيل

  . المنطقة، ريشف، ألنه لم يعالج القضية كما يجب ودفنها في الدرج
  ٢/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 "إسرائيل"تستأنف المفاوضات لبيع الغاز الفلسطيني لـ" بريتش غاز" .٣١
سائل االعالم االجنبية في نهاية االسرائيلية، امس، ونشرت و" هآرتس"قالت صحيفة ": األيام "-القدس 

اسرائيلط لبيع الغاز الطبيعي في حقل غزة، ولكنها "ستستأنف المفاوضات مع " بريتش غاز"االسبوع بأن 
حيث من المقرر ان يتوجه مدير عام . اشارت الى انه ال يزال يتوجب التغلب على مصاعب جوهرية

م وزارة البنية التحتية االسرائيلية حزاي كوبلر، وزارة المالية االسرائيلية ياروم ارياف، ومدير عا
ومستشار رئيس الوزراء االسرائيلي جابي غوالن، في نهاية االسبوع الى لندن، للقاء كبار مسؤولي 

واشار الى ان " اتوقع عملية طويلة جداً"فرانك تشابمان " بريتش غاز"وقال مدير عام ". بريتش غاز"
على مدى هذه السنين، فشلت "ونوهت الى انه . عار الغاز الطبيعي اليومالتأخيرات في الصفقة ترتبط باس

لشراء الغاز الطبيعي من المخزون، بسبب " بريتش غاز"المساعي للتوقيع على اتفاق بين اسرائيل و
خالف مالي على شروط الصفقة، وتعقيدات الجوانب الفنية والتخوف في جهاز االمن في أن يستخدم 

ع للشركة والسلطة الفلسطينية والشركة اللبنانية من قبل المنظمات االرهابية في المردود التي سيدف
  ".المناطق

  ٢/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 االقتصاد اإلسرائيلي يدخل في حالة تباطؤ في الربع الثاني من العام الحالي  .٣٢

لي دخل في حالة اكدت معطيات مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي ان االقتصاد االسرائي: القدس
، متوقعة انخفاض في التصدير وفي السياحة في الربع الثاني من ٢٠٠٨تباطؤ في الربع الثاني من العام 

 ١٢,٥في الربع الثاني، مقابل  % ١٤ويتبين من المعطيات ان تصدير البضائع ارتفع بنسبة . هذا العام
، وارتفع تصدير التكنولوجيا  %٥١,٦، والتصدير الصناعي ارتفع ٢٠٠٨من الربع االول في العام % 

. فقط % ٦,٧ارتفع بنسبة ) الغذاء والمالبس(، وتصدير الصناعات القديمة  %٣٢,٥العليا بنسبة 
) جدول الطلب في السوق المحلية(بالمقابل، فان االستهالك الخاص مستمر ومردود التجارة بالمفرق 

اما مبيعات . في الشهرين السابقين % ٠,٦ ايار، بعد ان انخفض -في نيسان  % ٢,٦ارتفع بنسبة 
ومبيعات  %) ٠,٨بعد  % (١,٩فقد ارتفعت بنسبة ) التي تشكل ثلث التجارة بالمفرق(شبكات التسويق 

في الربع االول، واجمالي مشتريات  % ٤استمرارا النخفاض  % ٢,٤شبكات الغذاء انخفضت بنسبة 
. في الربع السابق % ٣,٥ حزيران، مقابل -يسان في ن % ٥الجمهور ببطاقات االئتمان ارتفع بنسبة 

 ايار استمراراً لـ -في نيسان  % ٢,٤كما ارتفعت انتاجية العمل في فروع التجارة والخدمات بنسبة 
،  %١٢اما انتاجية العمل في فرعي المالية والتأمين فانخفضت بنسبة . في الشهرين السابقين % ١,٥

وارتفع اجمالي االنتاج الصناعي بنسبة  %.  ٦,٤تجارة بالجملة بنسبة فيما ارتفعت انتاجية العمل في ال
وارتفع انتاج . في الشهرين السابقين % ٩,٥ ايار، بعد ارتفاعه الشاهق بنسبة -في نيسان  % ٥,٨

كما أن  %. ٠,٦مقابل انخفاض االنتاج في الصناعات التقليدية بنسبة  % ٤١,١التكنولوجيا العليا بنسبة 
والى ذلك،  %. ٠,٨ عدد الليالي لالسرائيليين في الفنادق انخفض بنسبة -خلت في حالة ابطاء السياحة د

وارتفع التضخم المالي . في الربع االول % ٤في الربع الثاني مقابل  % ٤,٣ارتفع التضخم المالي بنسبة 
  .بقفي الربع السا % ٥,٥، مقابل  %٥,١بنسبة ) دون السكن، والخضار، والفواكه(االساس 

  ٢/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  جيش االحتالل يجري تجربة محاكاة لسقوط صاروخ كيميائي .٣٣
أجرى أول أمس الخميس، تمرينـا هامـا        " اإلسرائيلي"ذكر بيان عسكري أن جيش االحتالل       : )ب.ف.أ(

  .يحاكي سقوط صاروخ بالستي يحمل رأسا كيمائياً على إحدى قواعده في تل أبيب
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، "هذا التمرين كان واحدا من أهم التمارين في السنوات األخيرة في إحدى قواعد الجـيش              "وقال البيان إن    
شارك في التمرين وحدات من االحتياط وخبراء مكافحة األسلحة الكيميائية والجرثومية وأجهزة            "وأضاف  

  ". الصحة في الجيش، بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة اإلطفاء وأجهزة الطوارئ وأجهزة البلدية
  ٢/٨/٢٠٠٨خليج اإلماراتية ال

  
  حملة شعبية مقدسية للتصدي لالستيطان .٣٤

نظم مركز دراسات القدس التابع لجامعة القـدس جولـة للمتـضامنين الـدوليين              :  القدس -فرح سمير   
 بحجة أن   ، عائلة مقدسية لهدم بيوتها وتهجيرها     ٢٧ حيث تتعرض    ،واألهالي مع سكان حي الشيخ جراح     

  .ض يهوديةهذه البيوت تقام على أر
  ٢/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
   األمن في الضفةأجهزةلدى  خالل اعتقاله يؤكد تعرضه للتعذيبنعيرات رائد الدكتور  .٣٥

أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة األكاديمي الفلسطيني، الدكتور رائد نعيـرات رئـيس قـسم               : القدس
في رأسه وأطرافـه، نتيجـة      العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، بكسور في أنفه ورضوض           

فـي الـضفة    استهدافه بالضرب والتعذيب خالل احتجازه الذي استمر ثالثة أيام، من قبل أجهزة األمـن               
  .أمسنعيرات الذي أفرج عنه مساء الغربية ضمن حملة االعتقاالت األخيرة، وهو األمر الذي أكده 

  ٢/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   القنطار  سمير أسيراً فلسطينياً للتعذيب إثر احتفاله بتحريرسجانو االحتالل يخضعون .٣٦
 مـرة،   ٦٧كشفت مؤسسة مانديال لألسرى أن األسير عبداهللا البرغوثي الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد              

في سجون االحتالل أصيب بتمزق في عضالت قدميه، ورضوض مختلفة في أنحاء جسده، اثر تعرضه               
أكدت رئيسة المؤسسة المحامية    قد  و. جانين بعد احتفاله بتحرير سمير القنطار     للتعذيب الشديد من قبل الس    

  . لذلكبثينة دقماق أن األسير في حالة صحية سيئة بعد تعرضه
  ٢/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  في سجون االحتالل ٣٠دخل عامه الـ يأكرم منصور الفلسطيني األسير  .٣٧

أن األسير أكرم منصور من مدينه      " سرى وحقوق اإلنسان  أحرار لدراسات األ  "أفاد مركز   : رامي دعيبس 
ـ       ، التـي دخلهـا      خلف قضبان األسر في السجون االسرائيلية      ٣٠قلقيلية، دخل صبيحة هذا اليوم عامه ال

من جهته قال فؤاد الخفش، مدير المركز، أن األسير يأتي ترتيبه كرابع أقدم أسير               و . عاماً ١٦ عمرهو ب و
 عاما في األسر بعد األسير سعيد العتبة، واألسـير نائـل            ٣٠ قائمة أكثر من     لىذلك إ بلينضم  فلسطيني،  

  .البرغوثي، واألسير فخري البرغوثي
  ٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   بينهم نائبة في التشريعي خالل الشهر الماضي فلسطينيا٣١٣ً اعتقلت "سرائيلإ: "تقرير .٣٨

ن قـوات   أ ، فـي تقريـره الـشهري      ىرالمركز الفلسطيني للدفاع عن األس     كد أ : وليد عوض  -  رام اهللا 
 وقـد   . بينهم نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني       مواطناً ٣١٣االحتالل اعتقلت خالل الشهر المنصرم      

محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحافظات الفلسطينية في عدد المعتقلين حيث بلغ عـددهم              تصدرت  
ليات المداهمة التي نفذتها قوات االحتالل خالل الـشهر          أن عدد عم   ىلإنوه المركز   إلى ذلك   . ١١٢قرابة  
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ـ        دتعتمأن هذه القوات ا     عملية مداهمة، مبيناً   ٩٤الماضي بلغت قرابة      ى فـي عمليـات االعتقـال عل
  .المداهمات الليلية للمنازل

  ٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  إصابة العشرات في مظاهرة بلعين األسبوعية ضد الجدار واالستيطان .٣٩
أصيب العشرات من المتظاهرين في مـسيرة بلعـين األسـبوعية، نتيجـة             :  بلعين - أبو رحمة    عبد اهللا 

 بعـد صـالة     واخرج الذين   استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل على المتظاهرين         
ياسة بـس تنديـداً  شارك فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسـرائيليين،         التي  مسيرة  الالجمعة في   

االحتالل من بناء للجدار ومصادرة لألراضي وبناء المستوطنات، واغالق للطرق، وحصار للمدن، ومن             
وفي سـياق    . األطفال منهم، باالضافة إلى شعارات تدين االعتداء على المعتقلين         قتل للمدنيين وخصوصاً  

ستمعوا إلـى شـرح     اجدار و ذي صلة، زار القرية، وفد من المتضامنين اإليطاليين، حيث قاموا بزيارة ال           
ومن ثم عن وصف لمعاناتهم جراء بناء هذا الجداره من اللجنة الشعبية عن بداية المعركة ضدواف ،.  

  ١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   العنصري في بلدتي نعلين والمعصرة جدارالعشرات المصابين خالل مسيرات ضد  .٤٠
 نعلـين غـرب رام اهللا والمعـصرة          في بلدتي  ، من بينهم عدد من األطفال،     أصيب عشرات الفلسطينيين  

 بمـشاركة   مس جراء قمع الجيش اإلسـرائيلي لتظـاهرتين سـلميتين         أجنوب بيت لحم بالضفة الغربية      
 على استمرار إقامة جدار الفصل العنصري الذي يقتطع أجزاء           احتجاجاً متضامنين فرنسيين وإسرائيليين،  

  .كبيرة من أراضي البلدتين
  ٢/٨/٢٠٠٨المستقبل 

  
   فلسطينيين في انهيار نفق بين غزة ومصر ٥مقتل  .٤١

، المدير العام لالسعاف والطوارىء في وزارة الصحة الفلسطينية معاوية حسنين         ذكر  :  و ص ف   -غزة  
 آخرون بعضهم اختناقاً بسبب تسرب غـاز        ١٥ في انهيار نفق وأصيب      وا قتل أن خمسة شبان فلسطينيون   

سـباب  أيـضاح   إلم يتمكن من     إال أنه    .ع غزة ومصر  في حي السالم في منطقة رفح الحدودية بين قطا        
  .تسرب الغاز في انتظار مزيد من المعلومات

  ٢/٨/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
  
   فلسطينيا٢٢٥ً مرضى يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى ٣وفاة  .٤٢

 في قطاع غـزة جـراء       واتوف ثالثة مرضى فلسطينيين  أن  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار     ذكرت  : غزة
 إلـى   من المرضـى  م من السفر للعالج في الخارج، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي             منعه
  . فلسطينيا٢٢٥ً

  ٢/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  
  والد ونجله يتخرجان معاً في دفعة جامعية واحدة: مفارقة فلسطينية .٤٣

من الجامعـة   تخرج أب فلسطيني مع ابنه في دفعة واحدة حاملين شهادتي ماجستير في وقت واحد               : غزة
  فقد تخرج حسن عبد اهللا الخطيـب، مـن دراسـة            .ذاتها، مع فارق في السن بينهما يتجاوز ثالثة عقود        
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الماجستير في كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة، وكان بجواره يوم تخرجه زميله أحمد حـسن                
  .صاالت بالجامعة ذاتهاتخرج من دراسة الماجستير في هندسة االتحيث الخطيب، الذي هو ابنه، 

  ١/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  

   تجدد العالقات بين حماس واألردن تعبر عن خشيتها من "إسرائيل" .٤٤
قالت مصادر إسرائيلية وصفت بأنّها رفيعة المستوي الجمعة إن العالقات :  زهير اندراوس-الناصرة 

ونقل محلل  .و عشر سنواتتجددت في اآلونة األخيرة بعد قطيعة استمرت نححماس  وحركة األردنبين 
شؤون الشرق األوسط في القناة الثانية التجارية في التلفزيون اإلسرائيلي ايهود يعري، عن مصادر أمنية 
وسياسية في الدولة العبرية قولها إن الحكومة اإلسرائيلية أعربت عن خشيتها من هذه الخطوة، وزاد قائالً 

مد نزال ومحمد نصر، قاما في الفترة األخيرة إن عضوي المكتب السياسي في حركة حماس، مح
بزيارتين إلى المملكة الهاشمية بناء على دعوة من السلطات األردنية لبحث العالقات بين الطرفين 

وتابع قائالً أن مدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي التقى نزال  .وإعادتها إلى مسارها الطبيعي
 مع خالد مشعل  لمحمد نزال إلى عمان منذ إبعاده-  صحت المعلوماتإن -ونصر، وهذه أول زيارة 

  .١٩٩٩وآخرين العام 
  ٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  تمهيد للتوطينهو   ضمن استراتيجية واحدةدمج سالَحي المقاومة والفلسطينيين: "الكتائب" .٤٥

حي المقاومة طرح الربط بين سال"سليم الصايغ أن " الكتائب"رأى النائب الثاني لرئيس حزب 
وحذر من المفاوضات  ".والفلسطينيين ضمن استراتيجية واحدة هو تمهيد لتوطين الفلسطينيين في لبنان

مع ما يرشح عنها من إمكان قبول سوريا بتوطين الفلسطينيين الموجودين على " اإلسرائيلية، -السورية 
موجودين على األراضي اللبنانية من وما يمكن أن يمهد ذلك من تحفيز لتوطين الفلسطينيين ال. أراضيها

 ".خالل ربط السالحين الذي تم الحديث عنه
  ٢/٨/٢٠٠٨المستقبل 

 
  خطوة تركية مبتكرة للتواصل مع الفلسطينيين" جسر البريد مع فلسطين" .٤٦

تقوم مجموعة من أصدقاء فلسطين في تركيا، بأنشطة جديدة لتعزيز العالقات والجسور بين : اسطنبول
وتهدف المجموعة التي  ".جسر البريد مع فلسطين"ومن هذه األنشطة، إقامة ما يسمى بـ. نتركيا وفلسطي

يوليو الماضي، إلى إقامة هذا الجسر االفتراضي عبر موقع على / بدأت أعمالها في مستهل شهر تموز
ة تأسيس شبكة مراسالت في الخطوة األولى بين األتراك والفلسطينيين، تشمل في المرحلل ،اإلنترنت

بلغتين هما التركية والعربية، " جسر البريد مع فلسطين"وقد انطلق موقع  .الثانية العالم اإلسالمي بأكمله
 . نولكن إدارة الموقع تسعى جاهدة إلضافة اللغة اإلنجليزية في أقرب وقت ممك

  ١/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  توسيعها يخالف القانون الدولي بناء المستوطنات أو :المتحدثة باسم األمم المتحدة .٤٧

عقد األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، مساء أمس الخميس، مباحثات مع وزيرة : واشنطن
الخارجية اإلسرائيلي، تسيبي ليفني، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حيث ناقشا عملية التسوية 

وقالت المتحدثة باسم األمم المتحدة، ميشيل  .ي لبنانالسياسية في الشرق األوسط بما في ذلك الوضع ف
تناولت العمليات المتعلقة بتقديم المساعدات إلى غزة والضفة الغربية، باإلضافة "مونتاس، إن المحادثات 
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مونتاس إن األمين العام  وأضافت ".إلى وضع الطلبة الفلسطينيين غير القادرين على الخروج من غزة
  .، وفق توضيحها"د مرارا أن بناء المستوطنات أو توسيعها يخالف القانون الدوليأك"لألمم المتحدة 

  ١/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  

  االستبداد الفلسطيني .٤٨
  داود الشريان

 فهي أصبحت مصدراً. الحركة الوطنية الفلسطينية بشقيها العلماني واإلسالمي تواجه اليوم أزمة حقيقية
. لدفاع عن حقوقه وحمايته من جور االحتالل وهمجية المحتلالضطهاد المواطن الفلسطيني عوضاً عن ا

، الذي صدر يوم األربعاء الماضي تحدث عن تجاوزات خطيرة، "هيومن رايتس ووتش"فتقرير منظمة 
قامت بها قوات األمن التابعة لحركتي فتح وحماس، خالل حملة االعتقاالت المتبادلة بين الطرفين، 

فية وتعذيب ضد مواطنين وصحافيين، فنقل صورة ال تختلف كثيراً عن تلك فالتقرير أشار إلى أعمال تعس
  . ضد الفلسطينيين"إسرائيل"التي تمارسها 

تقرير المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان تضمن مطلباً مهماً، فهو طالب الذين يدعمون حركتي فتح وحماس 
فيجب أن يؤخذ بجدية . مطلب عادلوهذا ال. بربط مساعدتهم بوقف االنتهاكات ضد المواطن الفلسطيني

لكن  .من قبل الدول العربية، خصوصاً السعودية ودول الخليج التي تعتبر أهم داعم للشعب الفلسطيني
ربط الدعم بوقف االنتهاكات والتسلط ضد المواطنين الفلسطينيين سيعني مقاطعة الشعب الفلسطيني، 

اكات لن تتوقف، طالما أن هدف المنظمتين فاالنته. وربما أصبح كلمة حق تفضي إلى ظلم وحصار
ولهذا ينبغي البحث عن طريق آخر . الوصول إلى السلطة على جثث الفلسطينيين وكرامتهم وحقوقهم

ليس . لدعم الشعب الفلسطيني، فال يمر هذا الدعم عبر األبوات والمجاهدين، والقنوات الرسمية للمنظمتين
 ربط أي دور سياسي للمصالحة بين السلطة وحماس بقضية هذا فحسب، بل يجب على الدول العربية

حماية حقوق اإلنسان الفلسطيني، وتغيير منطلقات المصالحة السياسية بين الطرفين من مصالحة بين 
معارضة وسلطة إلى مصالحة هؤالء السياسيين مع الشعب الفلسطيني أوال، وااللتزام بوقف انتهاك حقوق 

تمادي في دعم السلطة الفلسطينية فهي باتت تمارس األفعال التي تعير بها المواطنين، كما يجب وقف ال
  .حماس

نحن اليوم لسنا بحاجة إلى المصالحة بقدر حاجتنا إلى لجم استبداد وتسلط هؤالء الساعين إليها، هذا على 
السالم للحل، فالقضية اليوم لم تعد خالفاً بين منظمتين إحداهما تقر مبدأ . افتراض جديتهم في المصالحة

القضية أصبحت حماية الناس من ظلم ذوي القربى، من ظلم . وأخرى تتمسك بالمقاومة لتحقيقه
ومؤلم أن يعذب الفلسطيني وتنتهك . مؤسف ما يجري في األراضي الفلسطينية. المجاهدين والمناضلين

  ."إسرائيل"سى همجية وكريه أن نتحدث عن ظلم الفلسطيني للفلسطيني ونن. حقوقه باسم الجهاد والنضال
  ٢/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  لكي ال يفقد المرء رأسه .٤٩

  فالح الطويل
يحتاج المرء للمشاركة في حلقة نقاشية عمانية حول الوضع المأساوي الذي يعيشه شعبنا في غزة 
والضفة الغربية، ليتفاجأ بأننا جميعا، وليس فقط الفلسطينيون في حمأة الصراع األعمى المتمثل بتفجيرات 

  .زة وعمليات استئصال الخصوم، لم نعد نرى مكامن الخطرغ
الجميع منشغلون بتوجيه االتهامات الجاهزة وإلصاقها بكل آخر محتمل، اتهامات ال دليل عليها سوى أنها 

  ...يتهمون حماس نفسها، مرة، والجهاد اإلسالمي، أخرى، وفتح، ثالثة، وهكذا: مقررة سلفا
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قتتال الفلسطيني، دون فذلكات ومحاوالت تجميل كالمية، بأن المتقاتلين ال يتفاجأ، وهو يرى جريمة في اال
يضعون في حسابهم، من الناحية العملية، بأنهم، مهما كانت آيديولوجياتهم، أو حصافتهم السياسية أو 
  .ذكاؤهم، إنما هم جميعا يلعبون الورقة اإلسرائيلية الرابحة على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

 قوة عسكرية وبشرية ودبلوماسية ومالية تنتظر هذا "إسرائيل"، أن  أو سلوكياًال يأخذون باعتبارهم، عملياً
 من أي مسؤولية نحو شعب ال يجمع على قيادة وال يتفق  لتحل نفسها دبلوماسيا١٩٩٣ًاالقتتال منذ سنة 

  على األرض، كما لو كان تحركاًثم تُتْبع االنتصار الدبلوماسي بتحرك عسكري واقتصادي. على منهج
 من كل المعيقات والضغوط الداخلية والخارجية لخلق وقائع على األرض الفلسطينية في فراغ، حراً

  .سوف يكون من الصعب تغييرها الحقا
 قيام الدولة الفلسطينية التي تحدث بها بوش أو أنابولس أو مبادرة السالم العربية، "إسرائيل"ال تريد 

تها موضع التنفيذ بتحويل األرض العربية المحتلة التي يمكن أن تقوم عليها هذه الدولة إلى وتضع إراد
قطع غير متصلة يتحرك عليها الفلسطينيون تحت سمعها وبصرها، ويقتتلون فوقها اقتتاال تديره كما لو 

  .بالريموت كونترول
، ٥٠٠ـن، وتخفيف نقاط التفتيش ألعندما ضغطت إدارة بوش عليها الحقا للتخفيف من معاناة الفلسطينيي

  . نقطة تفتيش إضافية ثابتة، ثم سمحت ببناء آالف الوحدات السكينة في المستوطنات١٨أقامت 
فعلت ذلك بصمت تحت ضجيج الرصاص والتفجيرات الفلسطينية، موفرة الهرج لمفاوضاتها مع حماس 

، فهي "إسرائيل"وكالهما ال تريدها .  لما يسمونه بالتهدئة وإطالق سراح شاليتفي القاهرة وصوالً
  .تستخدمهما بنجاح في قهر الفلسطينيين أنفسهم

خ القسام كانت قد هدمت جزءا من بيت في سديروت فحولته إلى متحف قادوا باراك أوباما إليه يصوار
، اثناء زيارة جون ماكين،  وقبل أن يكون المتحف موجوداً"!!فظاعات وإرهاب حماس"ليطلعوه على 

كانتا كذبتين واضحتين، لكن . ا المرشح الجمهوري يومها إلى بيت مهدوم بالكامل وبفعل الجرافاتقادو
  .آلتهم اإلعالمية كفيلة بطمس أية أكاذيب أو تحويلها إلى حقيقة

 بتفجير ١٩٩٥ كيف قام الموساد اإلسرائيلي سنة نذكر جيداً. أما الضجيج حول شاليت، فضجيج مفتعل
نهم رفضوا التجنيد العسكري، فلم يكونوا أ لمجرد  روسياً يهوديا٢٧ً أبيب لقتل النادي الليلي في تل

وقد أغرق بن جوريون ذات يوم سفينة مهاجرين . مقتنعين بالرواية اإلسرائيلية عن خطر الفلسطينيين
  .شاليت مجرد سالح في معركة. يهود ألنهم لم يكونوا من انصاره

حماس مكانة أو شرعية بين الفصائل الفلسطينية شبيهة بمكانة لقد استخدموا التفاوض بشأنه إلعطاء 
وتبنت .  أسير فلسطيني مقابل شاليت٥٠٠أعلنوا مطالبة حماس بإطالق . وشرعية حزب اهللا في لبنان

مصر وحدها .  يتراوح بين الرفض والمماطلة، كما لو أنها تفكر باالستجابة تفاوضياً موقفاً"إسرائيل"
وأن الخطة هي استخدام شرعية حماس الموهومة لمزيد من . طالب حماستعرف أنها تسخر من م

  .العقل اإلسرائيلي عقل مركب يستفيد من السذاجة العربية. االقتتال الفلسطيني
 بمفاوضة ممثلي السلطة في واشنطن، مرفقة كل تحرك من قبلها بهذا االتجاه بالتذكير هاهي تقوم أيضاً

لكن اإلصرار على التفاوض مع السلطة تحت هذه . نعلم ذلك. لالجئينالرسمي أال تفاوض حول القدس وا
  .الشروط أشبه بإيغار الصدور على ممثلي السلطة، ودفع لإلصبع الحمساوي ليضغط على الزناد

ثم هي ترسل مبعوثيها لتركيا لتفاوض غير مباشر مع سوريا حيث يتنقل الوسيط التركي بين الوفود 
الثة أرباع الوقت، غير مبقية من الوقت إال ما يتسع للمجامالت والحمالت المتفاوضة تنقال يستغرق ث
  .اإلعالمية التضخيمية للحدث

، وهذا واقع سياسي، ال تفاوض الفلسطينيين، بل القاهرة وواشنطن وأنقره وأوروبا مستخدمة ما "إسرائيل"
أما في فلسطين، فهي غارقة . ولتدعيه من تنازالت إرضاء لها لحل مشاكلها الثنائية بينها وبين هذه الد
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في العسل، بعد أن حولت النضال الفلسطيني إلى حرب إسرائيلية بالنيابة تشنها على الفلسطينيين أنفسهم 
  .وقضيتهم

  .هل يفهم الفلسطينيون ذلك؟
  ٢/٨/٢٠٠٨الراي األردنية 

  
 !ما بين تشاؤم اولمرت وتفاؤل رايس .٥٠

  جواد البشيتي
ائيلي في مسألة القدس لجهة صعوبة واستعصاء أمر التوصل إلى اتفاق مع ما قاله رئيس الوزراء اإلسر

الفلسطينيين على حلٍّ نهائي لها قبل مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض، وعلى أهميته، ليس بذي أهمية 
إذا ما قورن بما قاله، في الوقت نفسه، في مسألة الالجئين الفلسطينيين، فهذه المسألة، التي هي جوهر 
النزاع والحل النهائي، ما عادت، بحسب ما أبلغه اولمرت إلى لجنة الشؤون الخارجية واألمنية في 

، في مفاوضات السالم بين الطرفين، فلقد أصبح ممكناً، على ما زعم، "الهوة السحيقة"الكنيست، بـ 
 .الجئين الفلسطينيين ال تتحمل مسؤولية مصير ال"إسرائيل"إلى اتفاق ينص على أن ) اآلن(التوصل 

أضاف إليه اولمرت استسهاالً آخر إذ قال إن االتفاق على حلٍّ لمشكلة الحدود ما عاد هو " االستسهال"هذا 
 .أيضاً باألمر المتعذَّر تحقيقه اآلن، أو قبل مغادرة الرئيس بوش البيت األبيض

م مع الفلسطينيين هي اآلن قاب قوسين أو اولمرت إنَّما أراد أن يبلغ إلى اإلسرائيليين أن مفاوضات السال
 كسويسرا لجهة عالقتها بالالجئين "إسرائيل"أدنى من انتزاع موافقة المفاوض الفلسطيني على أن 

الفلسطينيين، مشكلةً وحال، فالنزاع التاريخي يوشك أن يصبح ممكناً الحل، بعد، وبفضل، نزع لغم مشكلة 
ع منه مزيد من ألغامٍ كهذا الالجئين الفلسطينيين منه، وكأننْزالحل النهائي لهذا النزاع يكمن في أن ي 

 .اللغم
 اآلن، وبوصفها طرفاً يشبه سويسرا لجهة عالقته بالالجئين الفلسطينيين، مشكلةً وحال، ليست "إسرائيل"

سطينيين يقوم على مع الفل" االتفاق"ضد أيِّ حلٍّ لمشكلتهم، أو ضد أن تساعد في التوصل إليه، ما دام 
وغني عن البيان أن هذا المبدأ لن يتَرجم عملياً إالَّ . مبدأ أن الدولة اليهودية ال تتحمل مسؤولية مصيرهم

بما يمنع عودة أي الجئي فلسطيني إلى حيث كان قبل أن يصبح الجئاً ألسباب ليس منها ما يدعو إلى 
مسؤولية حل ما حلَّ به، فَلْيقرِّر الالجئون الفلسطينيون مصيرهم  مسؤولية ما حلَّ به، أو "إسرائيل"تحميل 

، إذ قَبِلَت أن تكون دولة "أفرطت في التنازل"، و"تنازلت"، التي "إسرائيل"في حرِّية تامة؛ ولكن بعيداً عن 
ي إظهار ، أيضاً، ف"تُفْرِط"يهودية يخالطها بعض الشوائب العربية من الوجهة الديمغرافية، والتي يمكن أن 

 !، فتسمح لنزر يسير من الالجئين الفلسطينيين بالقدوم إليها"مناقبها"وتأكيد 
" الحساب"ليست بالمشكلة التي يتعذَّر حلها ما دام الفلسطينيون يفضِّلون، أو باتوا يفضِّلون، " الحدود"و

راضي الفلسطينيين في في حلِّهم لتلك المشكلة، فالمستوطنون مع ما أصبح حقَّاً لهم من أ" الهندسة"على 
بما ) توصالً إلى حلٍّ كهذا(، التي تتنازل إقليمياً "إسرائيل"يضمون إلى ) والقدس الشرقية(الضفة الغربية 

 ".المساحة نفسها"يعطي الفلسطينيين 
ـ في وزن القضية الفلسطينية يصبح ممكناً إلباسها هذا اللبوس من الحلول النهائية، ف" التخسيس"وبعد هذا 

لالجئين (من حق العودة " الدولة اليهودية"مفاوضات السالم يكفي أن تنتهي إلى تفاهم على استثناء إقليم 
، وعلى التعويض اإلقليمي، الذي فيه يمسخُ الحساب الهندسة، حتى ال يبقى من عقبة يصعب )الفلسطينيين

ة للحل اآلن يمكن، بحسب أقوال اولمرت ، فهذه المشكلة غير القابل)الشرقية(إالَّ القدس ) اآلن(تذليلها 
ذاتها، أن تستمر المفاوضات في شأنها إلى أن يصبح األمر الواقع، الذي يمكن تجميله قليالً، وفي وجهه 

ساعة "الديني على وجه الخصوص، هو جوهر وأساس الحل المتَّفَق عليه بعد زمن يقاس ويحسب بـ 
قطرة في بحر األحياء اليهودية، ويصبح اتِّخاذُها ) اإلسالمية(بية أي عندما تصبح األحياء العر".. أورشليم
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عاصمة لدولة فلسطين ال يتنافى، ديمغرافياً وجغرافياً، مع بقاء القدس الموحدة عاصمة أبدية لدولة 
 !"إسرائيل"

 تصوير وأحسب أن الدول العربية لن تعترِض على حلٍّ نهائي كهذا لمشكلة القدس الشرقية ما دام ممكناً
لقدسية المسجد األقصى وقبة الصخرة، أي )" يهودي(تدنيس "هذا الحل وإظهاره على أنَّه يخلو من كل 

لجهة عالقتها بالدول الفلسطينية وبالعالمين " فاتيكاناً إسالمياً"لمنطقة الحرم القدسي التي يمكن أن تكون 
 !العربي واإلسالمي

طيني بالمبدأ التفاوضي الذي طالما أكد استمساكه به، والذي إنَّه ألمر مهم أن يستمسك المفاوض الفلس
على شيء قبل االتفاق على كل شيء؛ ولكن األمر الذي في منتهى ) يوقَّع ويعلَن(بموجبه ال اتفاق 

األهمية هو مضمون االتفاق الخاص بكل قضية من قضايا الخالف والنزاع الجوهرية واألساسية، 
ضية كقضية الالجئين الفلسطينيين، يجب أن يظْهِر من التشدد التفاوضي فالمفاوض الفلسطيني، وفي ق

 لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ينص على أن حال ول بين اولمرت وبين أن يزعم أنحالواقعي ما ي
  !  ال تتحمل مسؤولية مصيرهم قد أصبح في متناول أيدي الموقِّعين"إسرائيل"
 

 !ةولكنَّ رايس متفائل.. 
سرِّ "، على أن يتقيدا بـ ٢٠٠٨ما زال لديهما من الوقت ما يكفي للتوصل إلى اتفاقية سالم في نهاية 

في مفاوضاتهما الصعبة والشائكة والمعقَّدة في واشنطن، والتي تستضيفها وزيرة " السرِّية"، وهو "النجاح
 .الخارجية األميركية كوندوليزا رايس

ي حديثها عن المحادثات بين وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني هذا ما قالته وأكدته رايس ف
ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض أحمد قريع، والتي تشارِك فيها، وكأنَّها كانت، في بعض من أهداف 

أمل تصريحاتها هذه، والتي تُطْلق فيها شعاعاً من التفاؤل في ظُلْمة التشاؤم، ترد على القائلين بأن ال 
 .واقعياً في التوصل إلى إنجاز حقيقي ألسباب عدة في مقدمها ضآلة ما بقي من عمر إدارة الرئيس بوش

بصرف (إذا كانت القضية التي بها يقاس ويحسب النجاح والفشل هي توقيع الطرفين المتفاوضين اتفاقية 
ليس بالعقبة التي يصعب، أو ال يمكن، " تضيق الوق"فإنَّنا نشاطر رايس الرأي في أن ) النظر عن تنفيذها

 والفلسطينيين يمكن، إذا ما استوفى شروطه، أن "سرائيلإ"تذليلها، فاالتِّفاق على حلٍّ نهائي للنزاع بين 
 .في أيامٍ، بل حتى في ساعات.. يتحقَّق وينْجز في زمن متناه في الصغَر والضآلة

صلحة في أن تُظْهِر نفسها، في آخر أيامها، على أنَّها مجترحة ولو افْتَرضنا أن إلدارة الرئيس بوش م
المعجزات فإن مصلحتها هذه يمكن أن تتحقَّق على خير وجه إذا ما نجحت في حمل الطرفين 

، الذي تسلَّح به منتقدوها ومعارضوها في "ضيق الوقت"المتفاوضين على إنجاز اتفاقية سالم على رغم 
زيد من التشاؤم، وإلى إظهار تلك اإلدارة على أنَّها عاجزة عن أن تفي بما سعيهم إلى بث وإشاعة م

 .وعدت، وعن أن تنتهج سياسية تضيق فيها الفجوة بين القول والعمل
حتى يظْهر أمر " تعاجزت"، التي "المعجزة"ولكن، هل لها مصلحة حقيقية في ذلك، أي في اجتراح تلك 

 ؟"معجزة"أنَّه التوصل إلى تلك االتفاقية على 
إن لهذه اإلدارة مصلحة اآلن في أن توظِّف كثيراً من سياستها الخارجية في خدمة مرشَّح الرئاسة 
الجمهوري ماكين، فترجيح كفَّته على كفَّة مرشَّح الرئاسة الديمقراطي أوباما هو ما يستبد بتفكيرها، 

 .وبتفكير رايس على وجه الخصوص
 والفلسطينيين، يمكنها "سرائيلإ"ا نعتقد، أن تسعى إدارة الرئيس بوش التفاقية بين وهذا إنَّما يعني، على م

في محتواها وشكلها أن تَحمل جماعات الضغط والتأثير اليهودية على تحويل مزيد من الصوت االنتخابي 
رضي تلك ، فت"إسرائيل"إلى رصيد المرشَّح الجمهوري، وكأن فَرض اتفاقية على الفلسطينيين، ترضي 
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الجماعات، فتتحسن، بالتالي، فرص فوز ماكين، هو ما يستأثر باهتمام إدارة الرئيس بوش اآلن، أو من 
 .اآلن وصاعداً

أما إذا تمكَّن المفاوِض الفلسطيني من أن يحبط هذا المسعى، ويمنع الوصول إلى اتفاقية كهذه، فليس ثمة 
 هذا الفشل في خدمة مصلحة ماكين في الحصول على ما يمنع إدارة الرئيس بوش من أن توظِّف حتى

مزيد من تأييد جماعات الضغط والتأثير اليهودية، وأن تُظْهِر هذا الفشل على أنَّه فشٌل للمفاوِض 
 "!سانحة وذهبية"الفلسطيني في اغتنام فرصة السالم التي كانت 

ئيس بوش هو اآلن جزء من الحملة وأحسب أن الجزء األكبر واألهم من السياسة الخارجية إلدارة الر
في السياسة (االنتخابية للمرشَّح الجمهوري ماكين، وأن هذه اإلدارة تَزِن اآلن كل أقوالها وأفعالها 

 .بميزان واحد فحسب، هو الميزان االنتخابي للربح والخسارة) الخارجية
فاوضات واشنطن لن تنجح، إذا ما وإذا كان من شيء مفيد يمكن قوله اآلن فهذا الشيء إنَّما هو أن م

 والحملة االنتخابية "إسرائيل"نجحت، ولن تفشل، إذا ما فشلت، إالَّ على نحو يفيد، في المقام األول، 
 .لماكين التي تديرها إدارة الرئيس بوش، ورايس على وجه الخصوص

  ١/٨/٢٠٠٨الوطن العمانية 
  

  كل اآلفاق مسدودة مع بوش ومن دونه .٥١
  عصام نعمان

الشرق األوسط لن يتحسن من دون إقامة دولة        : "قالت. خيراً، نطقت بها كوندوليزا رايس وبكل صراحة      أ
إذا لم يكـن    : في سالم وأمن وديمقراطية، إذن، فالسؤال هو      " إسرائيل"فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع       

  ".اآلن، فمتى؟
لعله وبقية مسؤولي الكيان الصهيوني هم      . كوندوليزا كشفت هذه الحقيقة بتصريح بعد لقائها إيهود باراك        

  .ومع ذلك، يستحسن تفكيك مفاصل التصريح لفهمه بأبعاده جميعاً. المقصودون بها بالدرجة األولى
المقصود، إذاً، الشرق األوسط بكـل      ..". الشرق األوسط لن يتحسن   "كوندوليزا استهلت تصريحها بعبارة     

.  مروراً بإيران والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والسودان       دوله، من شمال إفريقيا إلى تخوم وسط آسيا       
  .وأمريكا أو لها مشكلة معهما" إسرائيل"إن كالً من هذه الدول في نزاع مع 

فـي سـالم وأمـن    " إسرائيل"إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع        "إلى ذلك، تشترط كوندوليزا     
ارة أخرى، يقتضي أوالً قيام دولة فلسطينية قابلة للحيـاة          بعب. كي يتحسن الشرق األوسط   .." وديمقراطية

  .وأمريكا" إسرائيل"كشرط ومقدمة لمعالجة وتسوية بقية مشكالت دول الشرق األوسط مع 
) وبالتالي بقيـة مـشكالت دول المنطقـة       (بعدما حددت كوندوليزا الشرط المسبق لتسوية قضية فلسطين         

بعبارة أخرى، إذا لم    ". إذا لم يكن اآلن، فمتى؟    : " شيء من البرم   أطلقت سؤاالً جوهرياً بنبرة تنطوي على     
تتم تسوية قضية فلسطين اآلن، أي خالل ما تبقّى من والية الرئيس جورج بوش، فمتى تتم؟ لعلها لن تتم                   

  .بعدها أبداً
ت التسوية مع   بقدر ما تتوخى حثّها على االستجابة لمتطلبا      " إسرائيل"ال تقصد كوندوليزا بقولتها تلك لوم       

الفلسطينيين، بدليل حرص الناطق باسم الخارجية األمريكية شون ماكورماك على إبداء استياء إدارة بوش              
أمريكا تطالبها، برفق، بوقف االستيطان     ". مشكلة"لبناء مستوطنات جديدة بقوله إنها      " إسرائيل"من خطط   

  ؟"إسرائيل"، هل تستجيب ولكن. كمدخل للتفاوض والتوافق على بقية المشكالت العالقة
السبب؟ وجود صـراع مريـر      . ال أفق الستجابة المسؤولين اإلسرائيليين حيال أي من المشكالت العالقة         

فقبل انتهاء الـصراع    . على خالفة ايهود أولمرت في زعامة حزب كاديما، وبالتالي في رئاسة الحكومة           
 المقبل، لن يتمكن أي مسؤول إسـرائيلي        أيلول/ لمصلحة تسيبي ليفني أو شاؤول موفاز منتصف سبتمبر       

حتى بعد انتهاء الصراع على زعامـة       . باتخاذ أي موقف لين تجاه الفلسطينيين أو غيرهم       " المغامرة"من  
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كاديما ورئاسة الحكومة، فإن أياً من األحزاب السياسية اإلسرائيلية لن يكون في وارد التخلي عن موقف                
  .دس والحدود والالجئينالتصلب حيال قضايا االستيطان والق

  لماذا يبدو األفق مسدوداً؟
، سياسياً واقتـصادياً    "إسرائيل"ألن الواليات المتحدة، خالل إدارة بوش وقبلها، حرصت دائماً على دعم            

وعسكرياً، على نحو مكّنها دائماً من التوسع ورفض كل أنواع التسويات التي جـرى عرضـها إلنهـاء                  
، بسبب الـدعم    "إسرائيل"بكلمة، موازين القوى ما زالت مختلة لمصلحة        . ربالنزاع مع الفلسطينيين والع   

المطلق الذي تتلقاه من الواليات المتحدة، األمر الذي يجعل تراجعها أو تليين موقفها احتماالً ضـعيفاً، إن                 
  .لم يكن مستحيالً

شرق األوسط التي لها    الواقع، أن أفق التسوية ليس مسدوداً في فلسطين وحسب، بل أيضاً في كل دول ال              
ففي كل هذه الدول تقف الواليـات المتحـدة موقـف           . أو مع أمريكا، أو مع كليهما     " إسرائيل"مشكلة مع   

وال تمارس أي ضغط عليها لحملها على التراجع وجعل فـرص التـسوية          " إسرائيل"االنحياز الكامل إلى    
  .ممكنة أو مثمرة

وهي إذ تـرفض    ". إسرائيل"سلح النووي وأن من شأنه تهديد امن        تتهم أمريكا إيران بأنها تنفذ برنامجاً للت      
التراجع عن مطلب وقف تخصيب طهران لليورانيوم، تراها تمارس حيالهـا شـتى تـدابير الحـصار                 

موقفها المنحاز والمتصلب هذا    . والعقوبات االقتصادية والمصرفية، كما تهدد أيضاً باستعمال القوة ضدها        
ن وحسب، بل يتسبب أيضاً في تعقيد الوضع في العراق والوضع فـي لبنـان               ال ينسحب سلباً على إيرا    

، ومـن المؤكـد ان الـدعم        "إسـرائيل "فكل من هذه الدول لها مشكالت عالقة مع         . والوضع في سوريا  
قد أدى إلى جعلها أقوى دولة في الشرق األوسط، بل أقوى من كل دولـه               " إسرائيل"ـاألمريكي المطلق ل  

  ؟"إسرائيل" ثمة أمل بتوصل أي منها إلى تسوية مقبولة مع فهل يبقى. مجتمعة
باختصار، كل اآلفاق ستبقى مسدودة في الشرق األوسط ما دامت موازين القوى تميل جميعها لمـصلحة                

، وبالتالي ال أمل في حصول انفراج يؤدي إلى مفاوضات مثمرة وتسويات مجزية ما لم يطـرأ                 "إسرائيل"
غني عن البيان ان ذهاب إدارة أمريكيـة        . قوى لمصلحة العرب والمسلمين   تعديل جوهري في موازين ال    

فباراك أوباما قد يكون أقل انحيـازاً       . ومجيء أخرى ال يوفّران بحد ذاتهما فرصة لتعديل موازين القوى         
فمـا المطلـوب    . من بوش، لكن ذلك لن يؤدي إلى إحداث تغيير ملموس في موازين القوى            " إسرائيل"ـل

  ن القوى مختلة لمصلحة العرب، أو على األقل لتصبح متكافئة بين الطرفين؟لتصبح موازي
مـن جهـة،    ) والمـسلمين (ثمة سيناريوهات ثالثة تكفل حصول تكافؤ في موازين القوى بين العـرب             

  .من جهة أخرى في المدى الطويل أو في المدى المتوسط" إسرائيل"و
قدرات الواليات المتحدة نتيجة األزمة البنيوية التـي       السيناريو األول، يتمثل في حصول تراجع واسع في         

إن من شأن هذه األزمة وتداعياتها إضعاف الواليات المتحـدة          . تعانيها، والسيما على الصعيد االقتصادي    
هذا من شأنه ان يـؤدي      . اقتصادياً، وبالتالي سياسياً فال تعود معها قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية          

سياسياً وعسكرياً، ما يفضي بدوره إلى إحداث خلل في مـوازين           " إسرائيل"ـعم واشنطن ل  إلى تخفيف د  
  .القوى لمصلحة العرب في المدى الطويل

نفسها نتيجة أزمة بنيويـة ناجمـة       " إسرائيل"السيناريو الثاني، يتمثل في حصول تراجع واسع في قدرات          
ها تعداد اليهود داخل الكيان الصهيوني أقل من        عن اختالل الميزان الديموغرافي بصورة حادة، يصبح مع       

هذا من شأنه ان يؤدي إلى انحسار الفعالية الصهيونية وازدياد الفعالية العربية، وبالتـالي إلـى                . العرب
  .إحداث خلل في موازين القوى لمصلحة العرب على المدى الطويل أو المتوسط

يتـأتى  " إسرائيل"ـكيبة النُظم السياسية المحيطة ب    السيناريو الثالث، يتمثل في حصول تغير جذري في تر        
عنه صعود قوى سياسية راديكالية إلى السلطة حليفة لقوى المقاومة في فلسطين ومتعاونه معها سياسـياً                

وإذا مـا   . وعسكرياً، بشكل أو بآخر، وقادرة على مشاغلة العدو في ثالث او أربع جبهات في آن واحـد                
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، فإن قوى المقاومـة فـي       "إسرائيل"راني في انتهاج سياسة مناوئة ألمريكا و      استمر النظام اإلسالمي اإلي   
فلسطين وفي دول الطوق ستكون في وضع يمكّنها من الحصول على دعم سياسـي ولوجـستي وربمـا                  

ذلك كله يؤدي، في المدى الطويل وربما في المدى المتوسط، إلى إحداث خلل             . عسكري أيضاً من إيران   
  .صلحة العرب والمسلمينفي موازين القوى لم

في ضوء ما تقدم بيانه، يمكن االستنتاج ان االستراتيجية األمريكية لحماية الكيان الـصهيوني وأمنـه ال                 
) والمسلمين(منع العرب   : تنحصر بتعزيز قدراته االقتصادية والعسكرية، بل تمتد أيضاً إلى ما هو أخطر           

سكرية، بطريق تفتيـت كيانـاتهم الحاليـة وتحويلهـا          من تعظيم قدراتهم االقتصادية والتكنولوجية والع     
جمهوريات موز قائمة على أساس قبلي أو طائفي أو مذهبي أو اثني، وعاجزة تالياً عن التضامن والتوحد                 

  .والفعل
  أين العرب من وعي هذه التحديات؟

  ٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  :كاريكاتير .٥٢

  

  
  ٢/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 


