
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

   أتوالهآخر منصب رسميوهذا  ليس قريباً "إسرائيل"الحل السياسي مع : فياض
  يتمنى إشعال نار االنتفاضة في الضفةورد على تصريحات دايتون يالزهار 

  مليء بالمفاجآت غير السارةال "التقرير المالي"تهامسون بالمشكالت التي سيثيرها قادة فتح ي
   بشأن استمرار حالة التهدئة مع قطاع غزة والشاباكالجيش  بينت خالفا:معاريف
  هانهيار اقتصادان واجتياحاته وحروب لبن مسؤولية يحمل القضية الفلسطينيةعون : السفير

   لجنة فتح معبر رفح تؤكد وحدة الفلسطينيين وتحثّ على رفع الحصار عن غزة

واشــنطن:قريــع وعريقــات
 من  القضية الفلسطينية أسقطت  
  حساباتها

  
 ٣ص...

 ٩/٨/٢٠٠٨١١٦٤السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٦٤:         العدد                  ٩/٨/٢٠٠٨السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤   أتوالهآخر منصب رسميوهذا  ليس قريباً "إسرائيل"الحل السياسي مع : فياض .٢
 ٥  لدفع رواتب موظفي السلطة  مليون دوالر إلى غزة٢٠ تسمح بدخول "إسرائيل" .٣

    
    :المقاومة

 ٥  يتمنى إشعال نار االنتفاضة في الضفةورد على تصريحات دايتون يالزهار  .٤
 ٦  حماس رفضت دعوة فياض إلى تشكيل حكومة انتقالية .٥
 ٦  مليء بالمفاجآت غير السارةال "التقرير المالي"قادة فتح يتهامسون بالمشكالت التي سيثيرها  .٦
 ٧  االدارة االميركية تسعى لخلق فتنة فلسطينية: حماس .٧
 ٧  "إسرائيل"تطالب بوقف المفاوضات مع " الشعبية" .٨
 ٨  األكثرية الساحقة داخل فتح مع التفاهم مع حماس: الحوراني .٩
 ٨  فتح في نابلس تعلن االستنفار وتؤكد ان الضفة لن تكون كما هي غزة اآلن .١٠
 ٩  في أحداث غزةممارسات كتائب القسام خاطئة : غازي حمد .١١
 ٩   السماح لهم بالمغادرة"إسرائيل" فلسطينيين من غزة مطاردين من حماس ترفض ثمانية .١٢
 ٩   من استمرار اعتقال واغتيال قادتها"اسرائيل"كتائب االقصى تحذر  .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   بشأن استمرار حالة التهدئة مع قطاع غزة والشاباكالجيش  بينت خالفا:معاريف .١٤
١٠   ال يأمل في نجاح المفاوضات مع الفلسطينيين حتى نهاية السنةباراك .١٥
١١  أولمرت خضع لجولة تحقيق خامسة بشبهة الفساد .١٦
١١   رانإلي" ٣٠٠أس "إذا باعت نظام   تهدد روسيا بتعطيل دفاعاتها الجوية "إسرائيل" .١٧
    

    :األرض، الشعب
١١  سالح جديد يستعمله االحتالل لقمع المسيرات المنددة بالجدار" المجاري"مياه  .١٨
١٢   تطال المساجد في مدينة الخليللمستوطنيناعتداءات ا .١٩
١٢  يدعو لوضع حد للعبثية المدمرة التي تشهدها الساحة الفلسطينيةالناصرة بالتجمع الوطني  .٢٠
١٢  مصر تفتح معبر رفح لعودة مرضى إلى غزة .٢١
   

   :اقتصاد
١٢ تنكّر المانحين الدوليين يدفع فياض لالستعانة بشركة محمول لدفع رواتب الموظفين .٢٢
   

   :صحة
 ١٢  ٢٣٣وفاة ثالثة مرضى في قطاع غزة جراء الحصار؛ ارتفاع عدد الضحايا إلى  .٢٣
   

   :لبنان
١٢  هانهيار اقتصادحروب لبنان واجتياحاته و مسؤولية ة الفلسطينيةيحمل القضيعون : السفير .٢٤
١٣ حزب اهللاية أي هجوم يقوم به لبنان مسؤولتُحمل " إسرائيل" .٢٥
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   :عربي، إسالمي
١٣    عن غزةلجنة فتح معبر رفح تؤكد وحدة الفلسطينيين وتحثّ على رفع الحصار .٢٦
١٤   العام الحالي" اسرائيل" مهاجرا على حدودها مع ٥٨٧مصر تعتقل  .٢٧
١٤    افتتاح المؤتمر الفلسطيني األول في الواليات المتحدة .٢٨
١٤ نلعب مع إسرائيليين احتلوا فلسطيننتنازل عن الميدالية ولن : العبتا السيف من مصر .٢٩
١٥    في واشنطن" إسرائيل"وفد طالبي خليجي يزور سفارة  .٣٠
   

   :دولي
١٥   تشييد المستوطنات غير شرعي ويقوض السالم:االتحاد األوروبي .٣١
١٥ "إسرائيل"ة تعيد فتح ملف التجسس لحساب السلطات األمريكي .٣٢
١٦  فلسطينيون يتبرعون باالموال للمرشح الجمهوري جون مكين .٣٣

   
    :حوارات ومقاالت

١٦   هآرتس-الوف بن... تدريب وتسليح األمن الفلسطيني على طريق الدولة .٣٤
١٨   نقوال ناصر...القدس ليست خطا أحمر لدى المفاوض الفلسطيني .٣٥
٢٠   ياسر الزعاترة... اإلسرائيلية"بوادر حسن النية"حول  .٣٦
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
   من حساباتهاالقضية الفلسطينيةواشنطن أسقطت : قريع وعريقات .١

تحدث المفاوض والقيادي الفلسطيني البارز أحمد قريع عن خيبة أمل كبيرة  :أحمد عبدالفتاح - لقدس ا
اصابته مع الدكتور صائب عريقات، بعد االستماع لنخبة من المسؤولين االميركيين، مؤكدا انه استمع 

 االسرائيلي لرسالة أميركية واضحة وحاسمة تشير إلى ان القضية الفلسطينية والصراع العربي ــ
 .ومشروع الدولة الفلسطينية مسائل لم تعد في نطاق األولويات بالنسبة لإلدارة االميركية على االطالق

وعكس قريع وعريقات معا مشاعر االحباط الشديد التي لحقت بهما اثر زيارتهما االستكشافية األخيرة 
ثالثاء في الطريق إلى رام اهللا، وسجال إلى الواليات المتحدة، حيث عاد الرجالن معا إلى عمان مساء ال

االنطباعات التي توصال إليها في لقاءات خاصة جمعتهما بشخصيات سياسية أردنية وفلسطينية في 
  .عمان

 األولويات األميركية
ونقل مصدر أردني استمع مباشرة إلى قريع عنه قوله إن اإلدارة االميركية حددت له بوضوح ومن دون 

 السياسة الخارجية في هذه المرحلة، ولم يكن من بينها الملف الفلسطيني، وقال قريع لبس سلسلة أولويات
، »كما فهمناها هي العراق والملف االيراني وأفغانستان بصورة حصرية«إن أولويات االميركيين 

 .»قيل لنا ان ملفاتكم لم تعد بين أولوياتنا وان عليكم ان تتدبروا انفسكم«واضاف 
تقريرا مفصالً عن الزيارة الفاشلة لمكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن زار وقد أعد عريقات 

مع قريع واشنطن أخيرا في محاولة الحياء اهتمامها بالقضية الفلسطينية، ونقل عن قريع قوله إن 
اكلها وال مسؤولين في واشنطن قالوا له بوضوح ان اإلدارة لم تعد معنية أبداً بالسلطة الفلسطينية وال بمش

حتى بالصراع بين فتح وحماس أو بالمفاوضات، كما تلقى قريع وعريقات نصيحة من وزارة الخارجية 
وحسب تعليقات وشروحات قريع، . االميركية بأن يتدبر الفلسطينيون أمرهم بالتعاون مع الدول العربية
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ل في أي ضغط على رفض االميركيون تنشيط تنسيقهم من أجل عودة المفاوضات، كما رفضوا التدخ
ايهود أولمرت خوفاً من المسارعة بإسقاطه وأشاروا إلى ان إقامة دولة فلسطينية مسألة لم تعد ذات 

وخلص قريع إلى القول بعدم وجود أي أمل في أي رهان . »رؤية بوش«أولوية، بالرغم مما يسمى بـ
لسطينيين لتثبيت وقائع تسبق سيناريو على اإلدارة االميركية من دون ان يستبعد تقصدا اميركيا بتجاهل الف

  .مجهوالً حتى اآلن
 تجنب ليفني

واستمع قريع وعريقات إلى نصيحة اميركية أخرى تطالبهما بتجنب الضغط على وزيرة الخارجية 
االسرائيلية تسيبي ليفني، النها لن تتجاوب أبداً في هذه المرحلة، حيث قال االميركيون إن ليفني قد تصعد 

تالل موقع أولمرت، وهي عموما في وضع ال يسمح لها حتى بتصريحات معتدلة عن السالم وتترشح الح
والمفاوضات الن أي عبارة خارج السياق االسرائيلي اآلن ستتسبب بخسارتها، ولذلك نصح األميركيون 

  .قريع بعدم المحاولة مع ليفني النها لن تتجاوب
 أزمة عباس

جدا عشية توقفهما في عمان عائدين من واشنطن في رحلة وتقدم عريقات وقريع بمالحظات محبطة 
وصفها عريقات بأنها فشلت تماماً في تحديد أي موقف أميركي إيجابي، في ما يرى مراقبون فلسطينيون 
ان النتائج السيئة التي حصل عليها الرجالن من واشنطن ستساهم في تعميق ازمة الرئيس محمود عباس 

 داخل مؤسسات السلطة وكوادر حركة فتح تهدف إلى وقف الرهان على الذي يتعرض لضغوط عنيفة من
 .خيارات التفاوض

وتتخذ هذه الضغوط عدة أشكال وتقاطعات وعلى رأسها التباينات التي ظهرت في عمان بين برنامج 
   .عباس السلمي والتفاوضي وبين توجهات اللجان التحضيرية الموسعة لعقد المؤتمر الحركي لحركة فتح

 أسيرا ١٥٠ حين شكّك اإلعالن االسرائيلي أمس في ان أولمرت وعد عباس باطالق سراح وفي
 .فلسطينيا قبل نهاية اغسطس الجاري، ظهرت أمس تعقيدات تعترض طريق تنفيذ هذا الوعد

ونقلت االذاعة العبرية الرسمية عن محافل سياسية اسرائيلية قولها انه لم يتم خالل االجتماع الذي عقد 
تحديد عدد ) أبو مازن(ين رئيس الوزراء ايهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس ب

السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار بادرة حسن النية االسرائيلية، كما ولم يتم تحديد 
 .هوياتهم

 مروان البرغوثي وأحمد واشارت المصادر ذاتها إلى ان أبو مازن طلب خالل اللقاء مجدداً اطالق سراح
سعدات، اال ان طلبه هذا رفض بتاتا، مضيفة ان أولمرت وعد أبو مازن بدراسة قائمة بأسماء سجناء 

 .آخرين تتماشى أوضاعهم والمعايير التي حددت مسبقا الطالق سراح سجناء فلسطينيين
 ٨/٨/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
   أتوالهآخر منصب رسميهذا و ليس قريباً "إسرائيل" السياسي مع الحل: فياض .٢

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، قبل توجهه : عبد الرؤوف أرناؤوط: رام اهللا، القدس المحتلة
أمس إلى اليمن أن منصبه الحالي في السلطة الفلسطينية هو آخر منصب رسمي يتواله في هذه السلطة، 

وسياسيا أكد فياض على أن الحل  ". عهد عليهذه آخر وظيفة لي في السلطة الفلسطينية وهذا"وقال 
الحل ليس قريبا وال أراه قريبا بل على العكس فإن الحركة "السياسي مع إسرائيل ليس قريبا وقال 

االستيطانية اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية والسلوك األمني اإلسرائيلي على األرض يؤكد على أنه 
ن الفلسطينيون قبلوا في أوسلو بحق إسرائيل بالوجود فإنهم لم يقبلوا مشددا على أنه إذا كا"ال يوجد شيء 

إنهاء الصراع هو كرت بأيدينا ولن يكون هناك إنهاء للصراع ما لم "وقال  .حتى اآلن إنهاء الصراع
  ".نحصل على حقوقنا كاملة
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تحدث عن إعادة حماس ال تقبل المبادرة اليمنية لسببين األول وهو أن البند األول ي"وقال فياض إن 
األمور إلى ما كانت عليه والثاني وهو المضمون السياسي للمبادرة الذي تحدث عن التزامات منظمة 
التحرير الفلسطينية وااللتزامات الدولية وبالتالي فإن المخرج هو االتفاق على حكومة توافقية انتقالية تعيد 

 ."الوحدة إلى الوطن
لو حماس قبلت أو " كومة معلومة األجل لها مهمة محددة وقالوشدد على أن الحكومة القادمة هي ح

ووصف فياض حماس بأنها تنظيم مناوئ  ."استعدت لقبول المبادرة اليمنية كما هي لكانت األمور محلولة
 .للسلطة الفلسطينية

  ٩/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
 طةلدفع رواتب موظفي السل  مليون دوالر إلى غزة٢٠ تسمح بدخول "إسرائيل" .٣

لمعالجة أزمة نقص )  مليون دوالر٢٠( مليون شيكل ٧٢في تطور الفت، وافقت إسرائيل بإدخال : غزة
وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية،  .السيولة في هذه العملة لدى البنوك العاملة في القطاع

اتب موظفي السلطة إن إسرائيل سمحت بإدخال هذا المبلغ لمساعدة البنوك في غزة على دفع رو
 ١٠٠وأضاف الوزير في تصريحات صحافية، أن النقص في عملة الشيكل يبلغ حوالي . الفلسطينية

وقال بيتر ليرنر المتحدث باسم منسق االنشطة اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، انه  .مليون شيكل
يطرت حماس على القطاع وشددت اسرائيل حصارها على قطاع غزة بعد ان س. يتحرى عن هذا التقرير

  .الساحلي منذ أكثر من عام
 ٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  يتمنى إشعال نار االنتفاضة في الضفةورد على تصريحات دايتون ي الزهار .٤

قال القيادي البارز في حركة : ـ من أشرف الهور وزهير اندراوس' القدس العربي'غزة ـ الناصرة ـ   
ردا علـى   ' القـدس العربـي   '، في حديث خاص أدلى به لصحيفة        حماس الدكتور محمود الزهار الجمعة    

أنا ال أفهـم مـا معنـى         '،تصريحات األمني األمريكي للمناطق الفلسطينية اللفتنانت جنرال كيث دايتون        
الجيش الوطني يشرف عليه دايتون ليقوم بمهام الجيش اإلسرائيلي، بمعنى أنّه يريد أن يحارب المقاومـة                

نع المقاومين من مقاومة االحتالل ويمنع الشعب الفلـسطيني مـن مقاومـة التوسـع               الفلسطينية، وأن يم  
االستيطاني الصهيوني ويحمي المستوطنات والمستوطنين، وبالتالي أنا أسأل كيف لجـيش يحمـل هـذه               
 المواصفات أن يكون جيشاً وطنياً، إال إذا كان الجيش اإلسرائيلي جيشاً وطنياً فلسطينيا يقوم بنفس المهام               

وتابع الدكتور الزهار قائالً إن هذا الحديث هو حديث مضحك ومخز بنفس الوقت، وهـؤالء               . الفلسطينية
الناس في رام اهللا يحاولون تسويق هذه األمور على الشعب الفلسطيني، ولكن شعبنا الفلسطيني على علـم                 

  .وعلى إدراك بهذه المخططات الخبيثة
طيني فقال الدكتور الزهار إن الحوار هـو آليـة، وآليـة الحـوار     أما بالنسبة للحوار الفلسطيني ـ الفلس 

الفلسطيني الداخلي هي المصالحة، هل رام اهللا اآلن على استعداد للمصالحة؟ أنا أقول وبملء الفم إنّنـي                 
أشك في ذلك، وأكبر دليل على ذلك، أن عباس يريد أن يقيم جيشاً وطنيا فلـسطينياً مرتبطـا باألعـداء                    

القضية بالنسبة لي هي ليست قضية تشاؤم أو تفاؤل، عليك أن تسأل أبو مـازن،               . األمريكيينالصهاينة و 
هل رفعت أمريكا الفيتو عن الحوار الفلسطيني الداخلي، فإذا رفعوه فهناك إمكانية للحـوار إلعـادة رأب                 

ة، الـسيد عمـرو     الصدع داخل البيت الفلسطيني، وأذكرك في هذا السياق أن األمين العام للجامعة العربي            
موسى هو الذي قال إن أمريكا تفرض الفيتو على الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، وخرجـت وزيـرة    
الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس لتؤكد هذا األمر وتقول إنّه ال بد من تلبية شروط الرباعية الدوليـة،              
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وأضاف قائالً إن سـلطة     . البيت الفلسطيني؟ ماذا يريدون منّا؟ أن نعترف بإسرائيل حتى نتحاور بيننا في           
  .رام اهللا تتعاون عالمكشوف مع إسرائيل واألمريكيين

وعن المزاعم اإلسرائيلية واألمريكية والفلسطينية بأن حركة حماس تخطط النقالب في الـضفة الغربيـة            
ئيلي سلب أراضـيها    الضفة الغربية شاركت في مقاومة االحتالل، واالحتالل اإلسرا       'قال الدكتور الزهار    

ووضع خيرة شبابها في السجون وأساء معاملتها، اآلن إذا قامت سلطة رام اهللا بـنفس المعاملـة، فمـاذا             
تتوقع من الشعب الفلسطيني؟ أنا أقول أنّه سينتفض ضد هذه المعاملة، وأنا أقول أيضاً إن حركة حمـاس                  

وأنا أقـول ولـست   . وجب نتائج االنتخاباتيجب أن تحكم في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بم          
  .'خائفاً أتمنى على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة أن يشعلوا نار االنتفاضة
  ٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  حماس رفضت دعوة فياض إلى تشكيل حكومة انتقالية .٥

كومة تسيير األعمال سـالم     في دعوة رئيس ح   ” حماس“شككت حركة   :  ”آي.بي.يو“ رائد الفي،    -غزة  
مـشير  ” حمـاس “، واتهم النائـب عـن       ”مناورة سياسية “فياض لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة باعتبارها       

التي ترفض الحـوار بـين      ” اإلسرائيلية”أكثر المروجين لألجندة األمريكية و    “المصري، فياض بأنه من     
، ”حمـاس “ن المنـاورة الـسياسية علـى        وقال إن دعوة فياض لحكومة انتقالية نوع م       . ”حماس”و” فتح“

وال فـي   ” فتح“، كما أنه ال يمثل ثقالً في حركة         ”فتح”و” حماس“ليس طرفاً في النزاع بين      “وأضاف إنه   
لـو كانـت هـذه      “إلى دعوته بجدية، وأضـاف      ” حماس“ال تنظر   “الشارع، الفتاً إلى أنه بموجب ذلك       

مـستعدة  ” “حماس“وأكد أن    .”تعامل معها سيختلف  التصريحات صادرة عن قياديين كبار في فتح لكان ال        
لحوار يعيد اللحمة إلى التراب والشعب الفلسطيني على أساس اتفاقات القاهرة، ومكة، وصنعاء، ويكـون               

بدورنا في حماس ندعو الرئيس محمود عباس إلى االبتعاد عن          “وقال   .”تحت مظلة جامعة الدول العربية    
من خالل حـوار وطنـي، بعيـدا عـن أي أجنـدات             ” حماس“لى حركة   األجندة األمريكية، واالنفتاح ع   

  .”خارجية
  ٩/٨/٢٠٠٨الخليج االماراتية 

  
  مليء بالمفاجآت غير السارةال "التقرير المالي" فتح يتهامسون بالمشكالت التي سيثيرها قادة .٦

اوية توفير السبيل   تحاول أطراف في المعادلة الفلسطينية والفتح     ' :من بسام البدارين  'القدس العربي  '-عمان
يضمن أقل مستوى ممكن من اإلتهامات والضجة وحسب بعض التوقعات الفوضى           ' بممر آمن 'لما يسمى   

عاليات المؤتمر الحركي السادس الذي إنتهـت إجتماعاتـه         فعلى هامش   ' التقرير المالي 'في حال مناقشة    
الخالفات حول نـصوص وثيقـة      وفيما سيطرت   . التحضيرية مساء الثالثاء في العاصمة األردنية عمان      

البرنامج السياسي على الجو العام للنقاشات يتم عبر الكواليس واألقنية الخلفية الترتيب إليجـاد طريقـة                
بأنه مليء بالمفاجـآت غيـر      ' القدس العربي 'لمناقشة هادئة لتفاصيل التقرير المالي الذي وصفته مصادر         

  .يات بارزة في الحركة وفي العمل الفلسطينيالسارة وينطوي على إدانات مباشرة قد تطال شخص
ويميل كثيرون لعرض تفاصيل التقرير المالي بعيدا عن األضواء لكن ال يوجد حتى اآلن ضمانات بان ال                 
تناقش تفاصيل التقرير المالي بصخب وإثارة خصوصا وان نخبة مـن أبنـاء الحركـة المخلـصين او                  

الماضي مستعدون جدا وينتظرون بشوق فتح بـاب النقـاش          المهمشين او الذين لم يحظوا بإمتيازات في        
  .على الملفات المالية في المؤتمر الحركي الذي لم يعرف مصيره بعد

ويعتبر التقرير المالي من التقارير األساسية والمهمة ويتشوق كثيرون لمناقشاته أمال في تصفية الحسابات              
 المطروح بقوة والمتعلق بأموال وممتلكات حركـة        السياسية أحيانا وسعيا للبحث عن إجابات على السؤال       

  .فتح
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ومن المنتظر ان يتضمن التقرير المالي التقديرات والمعلومات التي كشفها عضو المركزية الجنرال نصر              
  .يوسف بعد ان كلف بحصر ممتلكات وأموال وعقارا ت الحركة في كل من لبنان وسورية

غار طوال أربعة أيام قضوها فـي العاصـمة األردنيـة           وفي غضون ذلك تهامس قادة فتح الكبار والص       
مؤخرا بمعلومات وشائعات تحت العنوان المالي ورغم ان الخالف بين الرئيس محمود عبـاس ورئـيس                

لنشاطات الدائرة السياسية إنتهى قبـل أيـام بتلبيـة          ' الدعم المالي 'الدائرة السياسية فاروق القدومي على      
 الحركة ال زالت تشهد نقاشات عاصفة وأحيانا تبـادال لإلتهامـات حـول              متطلبات الثاني إال ان كواليس    

أسرار وخلفيات مالية لها عالقة بمليكات الحركة الخاصة وان ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان عبـاس                
زكي قدم من جانبه للرئاسة تقريرا يحصر األوضاع الحالية لعقارات الحركة وممتلكاتها في لبنان ومـن                

  .ارع وشقق ومبالغ مالية ومؤسسات تجارية صغيرةبينها مز
بان اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر السادس وبعد اإلنتهـاء         ' القدس العربي 'وفي غضون ذلك علمت     

من جدول أعمال إجتماعاتها األخيرة في عمان قررت إستئناف اإلجتماعات في وقت الحق بعد مناقـشة                
 مع أقاليم حركة فتح في الخارج عمال بالتقليد المعمـول فـي هـذه               التصورات التي توافقت عليها اللجنة    

الحاالت حيث سيقود مكتب التعبئة والتنظيم المركزي في الحركة عملية وضع األقاليم بصورة ما انجـز                
  .وتسلم مالحظاتها بهدف الترتيب لإلنتقال لنقاشات التحضير المقبلة

  ٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  كية تسعى لخلق فتنة فلسطينيةاالدارة االمير: حماس .٧

اعتبرت حركة حماس امس أن تصريحات الجنرال األميركي كيث دايتون حول تزويـد             :  د ب أ   -غزة  
تؤكد على دور اإلدارة األميركية في خلق فتنة على الساحة          "األجهزة األمنية الفلسطينية بالعتاد العسكري      

الحركة سامي أبو زهري في تصريح صـحفي        وقال المتحدث باسم     ".الفلسطينية ودعم طرف ضد طرف    
إن ما أعلنه دايتون يؤكد طبيعة الدور المناط بأجهزة أمن السلطة في رام اهللا ، والمتمثل في قمع                  "مكتوب  

أن هذه الوقـائع تعنـي أن       "وأضاف   ".المقاومة الفلسطينية خدمة لالحتالل الصهيوني واإلدارة األميركية      
نه بدالً من أن يستخدم في وجه االحتالل يستخدم في وجـه الـشعب      سالح هذه األجهزة غير شرعي ، أل      

أن جملة هذه الفضائح عن دور هذه األجهزة وطبيعة الدور المنـاط بهـا              "ورأى أبو زهري     ".الفلسطيني
 ".السالح الشرعي الوحيد هو سالح المقاومة الفلسطينية والهدف من تسليحها ، بات يؤكد أن

  ٩/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  "إسرائيل"تطالب بوقف المفاوضات مع " يةالشعب" .٨

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين امس السلطة الفلـسطينية بوقـف      :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
فوري للمفاوضات مع إسرائيل اثر فشل اللقاء الذي جمع الرئيس محمـود عبـاس ورئـيس الـوزراء                  

 بيان صحفي صادر عن الجبهة ان اإلصرار علـى          وأضح. اإلسرائيلي أيهود أولمرت االربعاء الماضي    
مواصلة اللهاث وراء سراب الحلول والوعود األميركية واإلسرائيلية، بات يهدد بخلط األولويات الوطنية             

وأضاف أن هذه السياسة باتت تحـرف األنظـار عـن حقيقـة             . والخروج على إرادة الشعب الفلسطيني    
كية لتوظيف هذه المفاوضات في خدمة االسـتراتيجية الراميـة          السياسات اإلسرائيلية والمخططات األمير   

وأكد البيان أن الخروج الصارخ عن القانون فـي         . لتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية     
قطاع غزة والضفة الغربية وانتهاكات حقوق وحريات المواطن الفلسطيني واالستهتار بحياتـه وبوحـدة              

  .تماعية ومقومات صموده، يقوض األساس الذي تقوم عليه الشرعيةالمجتمع السياسية واالج
 ٩/٨/٢٠٠٨عكاظ 
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  األكثرية الساحقة داخل فتح مع التفاهم مع حماس: الحوراني .٩
أعتقد أن كل األطراف    : "محمد الحوراني " فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة       : قدس برس  - رام اهللا 

رار في التراشق اإلعالمي ألنه أمر مسيء لصيرورة شعب         يجب أن تحرص على عدم االنزالق واالستم      
يناضل من أجل الحرية واالستقالل، على اعتبار أن هذا المنحى في التعامل بين الفلسطينيين يهدد الـسلم                 
األهلي الداخلي ويعرض النسيج االجتماعي الموحد الذي يعتبر الضمانة الحقيقية لوحدة الشعب الفلسطيني             

 ".إلى التحلل
إن المطلوب هو أن نتعلم جميعا من أخطائنا وأن نـضع           ":" قدس برس "بع في تصريحات خاصة لـ      وتا

الخط الفاصل بين الحق في التعدد السياسي واالختالف الحزبي وبين تجاوز هذا الخـط إلـى مـستوى                  
 ". االستبداد بالرأي واألحادية التي ال تفيد شعبنا الفلسطيني المناضل من أجل التحرر الوطني

معروف أن القاهرة وجهت أسئلة رسمية للفصائل تمهيداً لعقد حوار وطني، ويبـدو             : "وأضاف الحوراني 
ونفى وجود تيـار    ". أن الدعوة اقتربت ولذلك على الجميع أن يسعى لتوفير األجواء المالئمة لهذا الحوار            

رية الساحقة من أبناء    الذي أعرفه أن األكث   : "، وقال "حماس"رافض للحوار مع    " فتح"استئصالي في حركة    
، وأنا ال أرى التيـار      "حماس"هي مع توجه استعادة الوحدة الوطنية وانجاز تفاهم واقعي مع           " فتح"حركة  

داخل فتح، صحيح أن البعض داخل فتح غاضب، فهذا شـيء وانجـاز وحـدة    " استئصاليا"الذي يسمونه  
 .عبيره، على حد ت"وطنية ضرورة موضوعية ندركها بالرغم من كل الجراح

 ٩/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
  فتح في نابلس تعلن االستنفار وتؤكد ان الضفة لن تكون كما هي غزة اآلن .١٠

اعلنت حركة فتح في نابلس استنفار كافة عناصرها، نتيجة االحداث في قطـاع   :رام اهللا ـ وليد عوض 
ادر الحركـة فـي   من قيـادات وكـو   ' ١٥٠'غزة، وذلك في اجتماع عقد في مكتب إقليم حركة فتح ضم            

وقد حمل المجتمعون حركة حماس المسؤولية الكاملة عن احداث قطاع غزة والتـي راح               .محافظة نابلس 
ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى والمعاقين والمشردين، مؤكدين التفـافهم حـول محـافظ نـابلس                

 مجرد التفكير بمحاولة    جمال المحيسن ودعمهم المطلق له في قراراته وتصريحاته، وحذروا حماس من          .د
  .المساس بشخص المحافظ ممثل الشرعية بالمحافظة

وأعلنت الحركة في تصريح لها استنفار كافة كوادرها وعناصرها وشعبها التنظيمية في كافـة المنـاطق                
وحذر المجتمعون من المساس بأي كـادر        .والتواصل مع قيادة الحركة حسب األصول التنظيمية المتبعة       

حركة وأن ما يسمى بقائمة الموت التي نشرتها حركة حماس والتي ضمت أسماء كوادر من               من كوادر ال  
حركة فتح سوف يتم التعامل معها بكل حزم وقوة، وان الحركة لن ترحم ولن تتهـاون إزاء أي مـساس                    

وأكد المجتمعون على    .بأبناء الحركة، وستسحق كل من تسول له نفسه مجرد التفكير بمثل تلك الحماقات            
  .دعمهم المطلق لألجهزة األمنية الفلسطينية والوقوف بجانبها في كافة مواقعها

وحذر المجتمعون حركة حماس من المساس بالسلم األهلي واألمن المجتمعي في الضفة الغربية، في ظل               
ودعا المجتمعون خطباء المـساجد إلـى        .تصريحات أطلقها البعض عن نقل المعركة إلى الضفة الغربية        

 في الحديث عن خطورة الدعوة إلى التكفير والقتل، التي تصدر عمن يدعون أنهم أئمة مـساجد                 التطرق
واحتلوا منابر رسول اهللا صلى اهللا عليه الناس عنوة، وأضلوا الناس ورفعوا راية التكفير ودعـوا للقتـل                  

  .وقطع الرؤوس وتصدير الموت من غزة إلى الضفة، على حد تعبير حركة فتح
معون اهالي الضفة الغربية انها لن تكون كما هي غزة اآلن، وعاهد المجتمعون اهللا، ومـن                وطمأن المجت 

  .ثم أبناء شعبنا بأن غزة ستعود إلى حضن الوطن ال محالة
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ودعا المجتمعون أبناء الشعب الفلسطيني وأصحاب رؤوس األموال إلى عدم التخوف من الوضـع فـي                
ي الضفة مستقرة، وعدم االلتفات إلى حمالت التحريض التـي          الضفة الغربية حيث أن األوضاع األمنية ف      

  .تقوم بها أجهزة حماس اإلعالمية وإن فتح ستبقى العين الساهرة على أمن المواطن الفلسطيني
  ٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ممارسات كتائب القسام خاطئة في أحداث غزة:  حمدغازي .١١

ي حركة حماس، انتقادات شديدة لكتائب القسام بعـد         وجه غازي حمد القيادي ف    :  عبد القادر فارس   -غزة  
وقال في مقال نشره في صحيفة الرسالة الصادرة بغزة والمقربة من حركة حماس إن              . حادث تفجير غزة  

هناك بعض الممارسات الخاطئة التي ارتكبت، وبصراحة يمكن القول بأنه حدثت تجاوزات غير مقبولـة               
 القسام أي دور خارج إطار المقاومة، وعلى الكتائب أال تتـدخل     وفوضى ونحن لسنا مع أن يكون لكتائب      

وعبر حمد عن اعتقاده بأن حكومة حماس المقالة في غزة كان بإمكانهـا             . في أي عمل هو شأن حكومي     
التعامل مع ما حدث ضمن إطار القانون دون خروقات معربا عن أسفه لوجود تجاوزات مطالبا بالتعامل                

  . تصبح نمطا وسلوكا وسياسة عامة راسخة لدى من قاموا بهامعها بصورة جدية حتى ال
 ٩/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
  السماح لهم بالمغادرة"إسرائيل" فلسطينيين من غزة مطاردين من حماس ترفض ثمانية .١٢

في دعوى عاجلة مقدمة إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في القدس، كشف النقاب أمس عن : تل أبيب
 الصراعات الفلسطينية الداخلية، حيث يعاني ثمانية فلسطينيين، بينهم مريضان، مأساة أخرى من مآسي

من مطاردة حماس في قطاع غزة، ويحاولون الهرب الى الضفة الغربية، ولكن السلطات اإلسرائيلية 
 . والثمانية هم من ناشطي فتح، فرض التعتيم على أسمائهم خوفا على أرواحهم. ترفض السماح لهم بذلك

وتوجه . ، فقرر تبنيها»مركز الدفاع عن الفرد«وصلت قضيتهم بالصدفة الى تنظيم اسرائيلي يدعى وقد 
الى سلطات الجيش فوجدها ترد بجفاء، فقرروا التوجه الى المحكمة العليا باعتبار ان في المسألة قضية 

مة االسرائيلية أو ال ومن المتوقع ان تبت المحكمة في اصدار أمر يلزم الحكو. انسانية من الطراز األول
 .يلزمها بإنقاذ الفلسطينيين الثمانية

 ٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   من استمرار اعتقال واغتيال قادتها"اسرائيل" االقصى تحذر كتائب .١٣

 الجمعة، اسرائيل من استمرار اعتقـال  ،بيانفي حذرت كتائب شهداء االقصى، ':رام اهللا ـ وليد عوض 
وأكـدت الكتائـب    . في الداخل والخارج، وقالت انها لن تقف مكتوفة االيدي          قادتها ومحاوالت اغتيالهم،    

أنها الزالت تتمسك بقرارات الرئيس محمود عباس أبو مازن، بشأن التهدئة، مؤكـدة علـى ان كتائـب                  
اننا متمـسكون بقـرارات     ':وقالت. االقصى في الضفة لم تنته ومستمره، ولن يستطيع اي احد من ايقافها           

مازن ولكن اذا استمرت محاوالت االحتالل في االعتقال او االغتيال في صفوف الكتائب سنرد              القائد ابو   
  .' ذلكتعلى هذه المحاوالت وااليام ستثب

  ٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  

  
    بشأن استمرار حالة التهدئة مع قطاع غزة والشاباكالجيش  بينت خالفا:معاريف .١٤
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اإلسرائيلية أمس إن خالفـا دائـرا بـين         " معاريف"يفة  قالت صح : اف ب  - برهوم جرايسي  -الناصرة  
األجهزة اإلسرائيلية بشأن استمرار حالة التهدئة مع قطاع غزة، ففـي حـين يؤيـد جـيش االحـتالل                   

  .، يطالب بوقفها"الشاباك"استمرارها، فإن جهاز المخابرات العامة 
 فيهـا كـل طـرف مواقفـه         وحسب ما نشر، فإنه في األيام األخيرة عقدت سلسلة اجتماعات، وعرض          

وتمنح هدوءا مباركـا    "المناقضة للطرف اآلخر، فجيش االحتالل يرى أن التهدئة تستجيب للمتوقع منها،            
  ".بعد سنوات طويلة من العيش في ظل إطالق الصواريخ والقذائف) جنوب(لسكان النقب الغربي 

دات المختلفة، لالستعداد في حـال      ويقول الجيش إنه يستغل الهدوء من أجل إجراء تدريبات وانعاش الوح          
ضرورة شن عملية في قلب قطاع غزة، في حال انهارت التهدئة، وتقول الصحيفة، إن قائـد األركـان                  
غابي اشكنازي، ونائبه، وافقا بداية على التهدئة، على الرغم من تحفظهم منها، ولكنهما اليـوم يؤيـدان                 

  .استمرارها من دون تحفظ
لشاباك، يعتقد ان التهدئة هي مصلحة عليا لحركة حماس فقط، على الرغم مـن              وفي المقابل فإن جهاز ا    

الهدوء السائد في اآلونة األخيرة، ويصر رئيس جهاز الشاباك، يوفال ديسكين على موقفـه المعـارض                
ويقول ديسكين إنه ال مفر من مواجهة قاسية في غـزة، تتطلـب اجتياحـا لجـيش                 .للتهدئة واستمرارها 

ولهذا فمن المفضل عدم السماح لحركة حماس باستغالل التهدئة من أجل تعزيز            " أم عاجال،    االحتالل آجال 
  .، كما يقول ديسكين في تلك االجتماعات"قوتها العسكرية

من صحراء سـيناء    " تهريب األسلحة "ويدعي الشاباك، إن حركة حماس تستغل التهدئة من أجل مواصلة           
ن حماس مشغولة في اآلونة األخيرة بإقامة تحـصينات تحـت          المصرية إلى قطاع غزة، ويقدر ديسكين أ      

  .األرض لمواجهة جيش االحتالل في حال شن عملية في القطاع
، إن موقف وزير الحرب، إيهود باراك، يميل للقبول بموقف الجيش، الذي يرى أيـضا               "معاريف"وتقول  

دل أسرى، تشمل جندي االحتالل     أن التهدئة فسحت المجال أمام إجراء مفاوضات جديدة إلبرام صفقة تبا          
  .األسير في قطاع غزة

  ٩/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
   ال يأمل في نجاح المفاوضات مع الفلسطينيين حتى نهاية السنةباراك .١٥

أعلن نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وزير الدفاع ايهود باراك، انه ال يرى في              : نظير مجلي  -تل أبيب 
ى اتفاق حول التسوية الدائمة للصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني حتى نهايـة   األفق أية امكانية للتوصل إل

أبـو  (السنة الجارية، كما يأمل ذلك رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس              
 .، واإلدارة األميركية)مازن

ئيلية، انه نقل رأيه الى     وكشف باراك، الذي كان يتحدث أمام مجموعة من مؤيديه رؤساء البلديات االسرا           
االدارة األميركية، وقال ان وضع الشعب الفلسطيني اليوم يدل على انه غير مؤهل القامة دولة فلسطينية                

فليس عندهم سلطة حقيقية يستطيع الشعب االعتماد عليها، وخير دليـل علـى ذلـك               . مستقلة وعصرية 
من المناطق المرشحة لتكون أرض الدولة      االنقالب العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة، وجعلت          

وال توجد لـديهما    . وال يوجد أي استقرار في هاتين الدويلتين      ". دويلتين في الحفاظ  "الفلسطينية عبارة عن    
وأضاف باراك ان األمر    . وسجونهم منتهكة . مخابراتهم تعيسة وقضاؤهم بسيط ساذج    . سلطة قانون واحدة  

ينية في الضفة الغربية بشكل معقول هو االقتصاد، وذلـك بفـضل            الوحيد الذي يسير في السلطة الفلسط     
ولذلك فإنه، يرى ان الجهود يجب أن تنصب حاليا         . الخبرات التي يتمتع بها رئيس الوزراء، سالم فياض       
  على البناء واالزدهار االقتصادي في الضفة الغربية،

  
 .  حتى تكون نموذجا للفلسطينيين ولالسرائيليين وللعالم أجمع
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  ٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  أولمرت خضع لجولة تحقيق خامسة بشبهة الفساد .١٦

خضع رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت امس الـى جولـة تحقيـق             : ووكاالت –القدس المحتلة   
وذكرت االذاعة االسرائيلية أن التحقيقات استمرت أكثر من ثالث ساعات في منزل            . خامسة بشبهة الفساد  

 . القدس المحتلة، وانصبت على العديد من القضايا التي يشتبه في تورط أولمـرت فيهـا               أولمرت بمدينة 
وتعمل الشرطة اإلسرائيلية على استكمال التحقيقات في عدد من قضايا الفساد المـالي يـشتبه بـضلوع                 

التوصـية  أولمرت فيها حتى نهاية الشهر الجاري ليتم إحالة ملفات هذه القضايا إلى النيابة العامة مرفقة ب               
  .بتقديمه للمحاكمة

كما اعلن مصدر في الشرطة االسرائيلية الجمعة ان مستشارا سابقا الولمرت خضع لالستجواب وفرضت              
  . ساعة٢٤عليه االقامة الجبرية 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان هناك اشتباها في تورط الداد روثمان فـي قـضية                   
 .٢٠٠٦) ينـاير ( وكانون الثاني    ٢٠٠٣رت وزيرا للتجارة والصناعة بين      استغالل نفوذ عندما كان اولم    

ويمكن ان تؤدي شهادته الى ادانة اولمرت بأنه عين مقربين منه سياسـيا علـى رأس مؤسـسة تابعـة                    
  .للوزارة

  ٩/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  
  رانإلي" ٣٠٠أس "إذا باعت نظام   تهدد روسيا بتعطيل دفاعاتها الجوية "إسرائيل" .١٧

حذرت إسرائيل روسيا، أمس، من أنها إذا مضت قدما في بيع أكثـر نظمهـا الـصاروخية                 :  أي يو بي 
يتم تطويرها حاليا لتحييـده،     " حربية الكترونية "المضاد للطائرات تقدما إلى إيران، فإنها ستستخدم معدات         

  . وكنتيجة لذلك ستصبح روسيا عرضة لالختراق جوا
يعد من أحدث أنظمـة الـدفاع       " ٣٠٠أس  "أن النظام الروسي    إلى  " جيروزاليم بوست "وأشارت صحيفة   

 ١٢ هدف في الوقت ذاته، وإسقاط       ١٠٠الصاروخية الجوية في العالم، ويملك قدرة على رصد ومالحقة          
 ٢٧ كيلومتر، وبإمكانه إسقاط أهداف تحلق على ارتفاع         ٢٠٠منها في آن معا، ويملك مساحة تغطية تبلغ         

  . ألف متر
  ٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  سالح جديد يستعمله االحتالل لقمع المسيرات المنددة بالجدار" المجاري"مياه  .١٨

أصيب العشرات من المتظاهرين بحاالت التقيؤ واالختناق وذلك لدى :  بلعين–عبد اهللا أبو رحمة 
مشاركتهم في مسيرة بلعين األسبوعية، حيث قامت قوات االحتالل باستخدام خراطيم المياه العادمة 

 ..ووسائل أخرى لقمع المتظاهرين لوثة، باإلضافة إلى استخدام الغاز والرصاص المغلف بالمطاطوالم
بعد صالة الجمعة في مسيرة شارك فيها مجموعة من المتضامنين قد خرجوا وكان أهالي قرية بلعين 
  .الدوليين واإلسرائيليين

 حيث في األراضي المهددة بالمصادرة انطلقت مسيرة حاشده في بلدة نعلين، بعد أداء صالة الجمعة،كما 
 برشها على المتظاهرين، إضافة الستخدام  اإلحتاللأصيب العشرات بالتقيؤ نتيجة مياه المجاري التي قام

 شبان بالرصاص ٣ أصيب  حيثقنابل الغاز والصوت والمطاط الذي استخدم لقمع المسيرة السلمية
 .المعدني المغلف بالمطاط

  ٩/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   تطال المساجد  في مدينة الخليلاعتداءات المستوطنين .١٩
صعد المستوطنون في مدينة الخليل اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتهم بحق المـساجد،             

  .حيث تكررت مؤخراً وبشكل الفت حوادث إلقاء القاذورات أمام بيوت اهللا
  ٩/٨/٢٠٠٨الخليج االماراتية 

 
  يدعو لوضع حد للعبثية المدمرة التي تشهدها الساحة الفلسطينيةلناصرة اب   الوطنيالتجمع .٢٠

إلى وضع حد      في الناصرة دعا    الوطني الديمقراطي  لحزب التجمع   في بيان    :زهير اندراوس -الناصرة  
للحالة العبثية المدمرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية الداخلية والتي وصلت إلى ذروة خطيـرة أواخـر                

لقد حان الوقت ليدرك الطرفان انه ليس بإمكان اي منهم لوحده،           ' : بيان بالقول ال الماضي واختتم    األسبوع
وال حتى الطرفان وحدهما إخراج الحركة الوطنية الفلسطينية من أزمتها الخانقة وقيادتها إلى بر األمان،               

يـات والقـوى الـشعبية      بل يحتاج األمر إلى تجديد الحوار بصورة فورية بين الطرفين وعمـوم الفعال            
الفلسطينية، وذلك عبر إطالق مبادرات مدروسة ومنهجية من داخل تجمعات الـشعب الفلـسطيني فـي                

  .'والوطن والشتات
  ٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  مصر تفتح معبر رفح لعودة مرضى إلى غزة .٢١

يقهم إلـى    فلسطينيين لألراضي المصرية في طر     ٧ إلى مغادرة     رفح الحدودي  أشارت مصادر في معبر   
  .قطاع غزة بعد تماثلهم للشفاء، وجميعهم ممن سبق لهم الحضور للعالج في مصر

  ٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  تنكّر المانحين الدوليين يدفع فياض لالستعانة بشركة محمول لدفع رواتب الموظفين .٢٢

 مليون  ٧٨وافقت شركة التصاالت الهاتف المحمول على ان تضخ سريعا مبلغا مبدئيا            :  رويترز –القدس  
 بل انها قدمت ايضا ضمانات مكتوبة الى البنـوك حتـى            ،دوالر في الخزائن الخاوية للسلطة الفلسطينية     

رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الحصول على تمويل قصير االجل لدفع كشوف الرواتب              يستطيع  
دفع الشركة الفلـسطينية    وقال المسؤولون انه على االجمال من المتوقع ان ت         .يوم الخميس السابع من اب    

 مليون دوالر هـي رسـوم       ٣٥٤الوطنية التصاالت المحمول بمرور الوقت للسلطة الفلسطينية اكثر من          
 مليون دوالر من    ٤٢ انه تلقي     فياض ودفع فياض رواتب الموظفين يوم الخميس بعد ان اعلن         .الترخيص

   .االمارات العربية المتحدة
  ٩/٨/٢٠٠٨الرأي االردنية 

  
 ٢٣٣الثة مرضى في قطاع غزة جراء الحصار؛ ارتفاع عدد الضحايا إلى  ثوفاة .٢٣

أعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبده نقال عن : ألفت حداد ورأفت الكيالني
 ٦ ساعة إلى ٢٤مصادر الطبية عن وفاة ثالثة مرضى جدد مساء أمس ليرتفع عدد الضحايا خالل 

 . ضحية٢٣٣يا الحصار ضحايا وليصبح عدد ضحا
  ٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 

  
  هانهيار اقتصادحروب لبنان واجتياحاته و مسؤولية يحمل القضية الفلسطينيةعون : السفير .٢٤
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 القضية الفلسطينية مسؤولية انهيار االقتـصاد       ، العماد ميشال عون   "تكتل التغيير واالصالح  "حمل رئيس   
ـ        ـ . تياحات وأحداث منذ الستينات حتى يومنا هـذا       اللبناني وكل ما شهده لبنان من حروب واجـ ى وتبن

 في معرض انتقاده للعجز العربي عن مواجهة القضية الفلسطينية، وهو خطـاب             اً عنصري اً خطاب )عون(
 مليـون  ١٢": ساءة مزدوجة لالنسان الفلسطيني أوال، وللعمالة اآلسيوية ثانيا، حيث جـدد القـول      إيشكل  

ولـو يعطـوا لمليـون عربـي        ...  مليونـا  ١٧لى  إل الخليج ويصلون    آسيوي على األقل يعملون في دو     
  ! "زيادة يشتغلوا هونيك) فلسطيني(

هذا الشعب تهجر بنتيجة قرار دولي، كل الدول التي ساهمت بالقرار يترتـب عليهـا حقـوق                 "وأضاف،  
كـل واحـد    لى  إهنا أريد أن أتوجه     ": وأوضح ".للشعب الفلسطيني، ألن النتائج كانت تشريده من أرضه       

من يريـد   . يحاول أن يحور كالمي كما قال السيد وليد جنبالط اليوم من أننا نريد ترحيل الفلسطينيين، ال               
منعهم من التجوال والعمل حتى يحصلوا على عيش كريم هو من يريد أن يبقيهم هنا في المخـيم حتـى                    

   ".لنا الحق في أن نتهمه بهذه التهمة. يوطنهم
  ٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  حزب اهللاية أي هجوم يقوم به لبنان مسؤولتُحمل " رائيلإس" .٢٥

 تحميل لبنان مسؤولية أي هجوم ضدها يقوم به حزب اهللا ثأراً لمـوت قائـده                "إسرائيل"قررت  : بيروت
هذا القرار الـذي اتّخذتـه الحكومـة        "وذكر موقع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن       . العسكري عماد مغنية  
بعاء الماضي، يشكل تغيراً في السياسة اإلسرائيلية التي لطالما ميزت بين حزب اهللا             األمنية المصغرة األر  

  .والحكومة اللبنانية
مسؤولين في وزارة الدفاع لحظوا خالل اجتماع الحكومة األمنية، أن تطورين           "وأشارت الصحيفة إلى أن     

ليوم شريكاً في حكومة الوحدة الوطنية في       حتّما تغيير السياسة اإلسرائيلية، أولهما هو أن حزب اهللا بات ا          
لبنان ويتمتّع بالقدرة على تعطيل قرارات الحكومة، وثانيهما هو أن البيان الـوزاري الجديـد للحكومـة                 
اللبنانية الذي وافق عليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان يسمح لحزب اهللا بمواصلة نشاطاته العـسكرية               

اع أن هذه الظروف الجديدة ستحسن قوة الردع التي تتمتّع بها إسـرائيل             وترى وزارة الدف  . ضد إسرائيل 
يدرك العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا الواقع الجديد في حال نُفّذ أي هجوم ضـد                  لكون حزب اهللا  

  .إسرائيل من لبنان أو في الخارج
  ٩/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  لى رفع الحصار عن غزة لجنة فتح معبر رفح تؤكد وحدة الفلسطينيين وتحثّ ع .٢٦

اليوم العربي "، لقاء تضامنياً لمناسبة "اللجنة العربية لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة"عقدت 
نحن نفهم ان : "وألقى الرئيس سليم الحص كلمة جاء فيها. في نقابة الصحافة" والعالمي لفتح معبر رفح

ولكننا ال نفهم ان يشارك عربي . قطاع غزةيكون العدو الصهيوني قد قرر فرض الحصار الخانق على 
ال نفهم ان تكون مصر، عرين العروبة، شريكاً للعدو اإلسرائيلي في شد الخناق حول . في هذا الحصار

لذا، نهيب بالرئيس المصري حسني مبارك ان يوعز بفتح معبر رفح . عنق العربي المنكوب في غزة
ال يتوالى، بين الحين واآلخر، بين حركتي حماس وفتح اال ان ال يسعنا واالقتت: "وتابع". أمام المحاصرين

اال يدركون ان االنقسام بينهم يهدد . نلح على الفريقين الفلسطينيين الكف عن هذا الجنون االنتحاري
القضية الفلسطينية في صميم وجودها؟ اال يدرون ان في اقتتالهم مقتال لقضية فلسطين؟ كيف يمكن العالم 

شفيق الحوت، قال " المؤتمر القومي اإلسالمي"ثم كانت كلمة لممثل ". يتشاحنون ويتقاتلون؟تأييدهم وهم 
وانتقد ". ما يجري اليوم هو تأدية تكاد تكون نموذجية لما يتمناه التحالف االمبريالي ضد فلسطين: "فيها

سامة حمدان، باسم وأكد مسؤول حركة حماس أ".  الفلسطيني وال يوجد ما يبرر ذلك- التقاتل الفلسطيني "
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إننا لن نستسلم وباسم الشعب الفلسطيني ندعو مصر الى فتح معبر رفح "، "تحالف الفصائل الفلسطينية"
نحن مستعدون للمصالحة الفلسطينية وما يجري هو صراع بين خيار : "وقال". وهو مفيد اقتصادياً لها

لمطلوب اعادة بناء النظام السياسي المقاومة وخيار التسوية الذي يستعد للتنازل عن كل فلسطين وا
ال حل لوضع "وشدد أن ". الفلسطيني الذي يشمل كل القوى الفلسطينية لتحديد تعريف موحد لفلسطين
ودعا ممثل منظمة التحرير ". الفلسطينيين اال عبر الحوار لتنظيم الصف الداخلي، وهذا واجب علينا

". لتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنها"الفلسطينية علي فيصل، المؤتمر االسالمي الى 
اطالق تحركات شعبية في كل "، ودعا الى "التدخل المباشر إلعادة فتح المعبر"وطالب الجامعة العربية بـ

  ". العالم لتشكيل قوة ضغط إلعادة فتح معبر رفح
  ٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  الي العام الح" اسرائيل" مهاجرا على حدودها مع ٥٨٧مصر تعتقل  .٢٧

قالت مصادر أمنية مصرية، انه تم منذ بداية العام الجاري وحتى اآلن اعتقال :  يسري محمد-رفح 
عبر الحدود الدولية " إسرائيل" مهاجرا غير شرعي معظمهم من األفارقة أثناء محاوالتهم التسلل إلى ٥٨٧

.. راضي اإلسرائيليةنعلم أن هناك عددا آخر تمكن من دخول األ"وقالت المصادر المصرية . مع مصر
". التسلل والتهريب طبيعة أي منطقة حدودية في العالم، ال يوجد دولة يمكنها ضبط حدودها بالكامل

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة األمن حصلت على معلومات جديدة عن طرق نقل المهاجرين إلى 
السلطات اإلسرائيلية لم تعد سيناء وأماكن اختبائهم بما يفيد في تفكيك شبكات التهريب، موضحة أن 

وأشارت المصادر إلى أنه إلى جانب المهاجرين . للجانب المصري أي متسللين أفارقة خالل العام الحالي
 مهاجرا حاولوا التسلل إلى ١٩وقتل نحو .  صينيين٥ أتراك و٤ جورجيا و١٥األفارقة تم أيضا اعتقال 

 آخرون ١٩ص الشرطة المصرية، بينما أصيب  آخرون برصا٢٥إسرائيل منذ بدء العام فيما أصيب 
 .أثناء محاوالتهم الفرار" إسرائيل"نتيجة ارتطامهم باألسالك الشائكة التي تفصل بين مصر و

  ٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
      

   افتتاح المؤتمر الفلسطيني األول في الواليات المتحدة  .٢٨
األول في " المؤتمر الشعبي الفلسطيني"افتتح في شيكاغو في والية ايلينوي، أمس، : ايلي هيدموس

الواليات المتحدة، الذي يستمر حتى يوم غد األحد، وتسعى من خالله مجموعة من الفلسطينيين 
االميركيين إلى الخروج من التهميش وصوغ استراتيجية موحدة للعمل الفلسطيني، يشارك فيها أبناء 

 على الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمها التمسك بحق الجالية على اختالف انتماءاتهم، وذلك بهدف التأكيد
  ". إسرائيل"العودة وحق تقرير المصير، ومواجهة االنحياز االميركي التام لـ

 ٩/٨/٢٠٠٨السفير 
  
  نتنازل عن الميدالية ولن نلعب مع إسرائيليين احتلوا فلسطين: العبتا السيف من مصر .٢٩

 هي من آية السعيدإلسرائيلية، إن السيافة المصرية قالت صحيفة معاريف ا:  زهير اندراوس- الناصرة 
أبرز المتنافسين على اللقب مع اإلسرائيلية نوعام ميلسن، الفتةً إلى أن السالم بين الدولة العبرية وبين 

وقالت الشابتين المصريتين اللتين تشاركان في ألعاب األولمبياد، آية السعيد . مصر ال يهمهما بالمرة
 للصحيفة اإلسرائيلية إنّهما ترفضان بأي حال من األحوال المشاركة في مباراة تجمعهما وإيمان جابر،

هو بالنسبة " إسرائيل"بالعبة إسرائيلية في مجال السيف، وزادتا قائلتين إن السالم الذي وقعته مصر مع 
  . لهما تراجيديا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان
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 يقومون يومياً بقتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين في األراضي وأضافتا قائلتين إن اإلسرائيليين
الفلسطينية المحتلة، وأضافتا أنّه في الحقيقة يوجد اتفاق سالم بين الدولة العبرية وبين مصر، ولكن من 
المستحيل أن تقيم عالقات من أي شكل من األشكال مع العدو الذي يقوم بقتل إخوتنا يومياً في األراضي 

  . لسطينية المحتلة، على حد وصفهماالف
وقالت آية للصحافي اليهودي اإلسرائيلي الذي أجرى اللقاء معها، لقد وصلتم إلى فلسطين، وقمتم 
باحتاللها وطرد شعبها بالقوة من أراضيه، مشددة على أن الشعب الفلسطيني كان في فلسطين منذ آالف 

وأكدت آية أنّها من الناحية اإلستراتيجية على . ١٩٤٨ام السنين وأن اليهود هم السبب في نكبته في الع
  .استعداد للتنازل على الميدالية وفقط عدم التنافس مع اإلسرائيليين

  ٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   في واشنطن " إسرائيل"وفد طالبي خليجي يزور سفارة  .٣٠

بي خليجي السفارة اإلسرائيلية في  اإلسرائيلية، زار وفد طال-للمرة األولى في تاريخ العالقات العربية  
ووصفت الصحيفة الزيارة . واشنطن، هذا األسبوع، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، أمس

العلنية، التي ضمت عشرات الطالب من السعودية والبحرين واإلمارات وقطر فضالً عن باكستان، بأنها 
ا إلى السفارة في إطار جولة برنامج تدريبي للقيادات زيارة تاريخية، مشيرة إلى أن الشبان العرب وصلو

وذكرت يديعوت أحرونوت، أن الطالب العرب استمعوا إلى .  الشابة العالمية، تموله اإلدارة األميركية
كلمات سياسية موجزة أدلى بها موظفو السفارة، ثم راحوا يطرحون األسئلة على مسؤول اإلعالم في 

من ". إسرائيل"ى كل منهم رزمة تتضمن كتيبات وصور وأسطوانات عن وتلق. السفارة رافي هربيز
جهته، وصف هربيز الزيارة، في تقرير أرسله إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تل أبيب، بأنها كانت 

  . فرصة مميزة لشرح الموقف اإلسرائيلي مباشرة من دون وسيط
  ٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  وطنات غير شرعي ويقوض السالم تشييد المست:األوروبياالتحاد  .٣١

 اعتبرت الرئاسة الفرنسية لالتحاد االوروبي امس ان مشروع بناء مـساكن جديـدة              : ا ف ب   -بروكسل  
للمستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية يضر بمصداقية المفاوضات الجارية مـع الفلـسطينيين،              

ية في بيان ان هذا القرار يـساهم فـي إضـعاف            ورأت الرئاسة االوروب  . مبدية قلقها الكبير بهذا الصدد    
وذكرت رئاسة االتحاد االوروبي بان اقامة المستوطنات اينما كان          .مصداقية العملية الدبلوماسية الجارية   

  .في االراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، امر غير شرعي بنظر القانون الدولي
  ٩/٨/٢٠٠٨الرأي االردنية 

 
 "إسرائيل" األمريكية تعيد فتح ملف التجسس لحساب لسلطاتا .٣٢

 خالل األسابيع األخيرة قضية المهندس في الجيش فتحت السلطات األمريكية :  أحمد محسن- واشنطن 
 وأبعد عن التعامل مع "إسرائيل'األمريكي ديفيد تاتنبوم الذي اتهم قبل عشر سنوات بالتجسس لحساب 

قيل آنذاك " دولة أجنبية"ضمن الملف اتهاما لتاتنبوم بالتجسس لحساب يو. منيةالملفات الحساسة ألسباب أ
 . "إسرائيل"وإن بصورة غير رسمية إنها 

  ٩/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  يتبرعون باالموال للمرشح الجمهوري جون مكينفلسطينيون .٣٣
النتخابية للمرشح الجمهـوري    صندوق الحملة ا  وفقا لمراسلة صحيفة هآرتس في العاصمة األمريكية فإن         : غزة

 بعد اعادة مبالغ مالية وصلت الصندوق بطرق غير مباشرة مـن            ه فقر يدزيس- الفقير اصال -جون مكين   
 بان كافة القواعـد     مكينوقال المتحدث باسم الحملة االنتخابية لجون        متبرعين اجانب من اصل فلسطيني،    

ؤكدا بانهم سيفحصون عددا من التبرعات التـي        المرعية قد تم احترامها خالل حمالت جمع التبرعات، م        
  .قدر قيمتها بمئات االف الدوالرات للتأكد من سالمتها القانونية 

  ٨/٨/٢٠٠٨الوطن دنيا 
  

  األمن الفلسطيني على طريق الدولةوتسليحتدريب  .٣٤
  هآرتس - الوف بن

 يذكروه باعتباره ان كانت ستتشكل دولة فلسطينية في الضفة فإن الجنرال كيت دايتون يرغب في ان
 شخصا ساعد الفلسطينيين في اقامة قوة امنية حديثة وفعالة - شخصا قد لعب دوراً هاما في اقامتها 

على غرار الضابط البريطاني افارد فن غيت الذي علم التجمع االستيطاني اليهودي . ومسلحة كما يجب
ايتون االن يضع اسس الدولة في ارض اسرائيل ما هو الجيش وكيف تتم مكافحة االرهاب، ها هو د

 .لديه شعور بأنه يحمل رسالة عميقة وهو على قناعة ان مشروعه قد ينجح. القادمة للفلسطينيين
قوات االمن "كتيبة اولى من :  مهمات٣في هذا االسبوع توجه دايتون لزيارة للوطن بعد ان استكمل 

 اشهر في االردن، وفي ٤اعداد الى  مجند من الضفة، عادت من فترة ٥٠٠المستحدثه وتضم " الوطني
اريحا يشيدون منشأة تدريب للحرس الرئاسي، وفي وزارة الداخلية الفلسطينية في رام اهللا تشكلت وحدة 

بعد تأخير كبير نجح دايتون في الحصول على مصادقة وزارة الجيش اإلسرائيلية . للتخطيط االستراتيجي
الجنرال صاحب الثالثة نجوم وضع في . ة وجيبات جديدةعلى تزويد القوات الفلسطينية بسترات واقي

 كمنسق امني لدى السلطة الفلسطينية وهو خالفا للمبعوثين الدوليين االخرين ٢٠٠٥القدس في آواخر 
الذين يقومون بزيارات قصيرة يسكن هنا هو وطاقمه ويتجولون في الميدان، التحدي الذي يواجهه اكثر 

عليه اقناع الفلسطينيين ان نجاحهم في تنظيم . هنية التي تنطوي عليها المهمةتعقيداً من حيث الجوانب الم
وعليه ان يظهر . قواتهم االمنية سيقربهم من االستقالل ولن يساعد فقط في استمرار االحتالل

لالسرائيليين انهم ان تركوا اللجام قليالً فسيتمتعون بجار يتحلى بالمسؤولية في المناطق وان من االفضل 
هم دعم الفلسطينيين وعدم التركيز على ايران وحزب اهللا فقط وعدم حث الكونغرس على التوقف عن ل

 .دعم االصالحات في العالم العربي
 :كم من الوقت سيتطلب بناء القوة: س
 .هذا يعتمد على اسرائيل ولكن بناء القوة يتطلب افقاً سياسياً حقيقياً يتطلع الفلسطينيون اليه: ج

 مسلحةالجندورما 
دايتون يدرك كرجل عسكري محترف المنطق من وراء منظومة الحواجز التي شكلها الجيش االسرائيلي 

وهو يدرك ايضا سبب عرقلة الحواجز لحركة الفلسطينيين واثقالها عليهم كدبلوماسي هو . في المناطق
ة كخليفة للجنرال دايتون وصل للقدس بعد فك االرتباط عن غز. يحاول الجسر بين احتياجات الجانبين

تشارلز وورد مهمته االولى كانت تدريب قوات السلطة الفلسطينية في غزة وتزويدها بالسالح ولكن 
حظر االتصال مع حماس الحق بحظر سابق على دخول . حماس فازت باالنتخابات حينئذ فتعقدت المسألة

كما .  السفارة االميركية في غزة سنوات اثر مقتل المرافقين من٥االميركيين للقطاع وكان قد فرض قبل 
دايتون وطاقمه الذي يضم . ان الكونغرس رفض دعم هذه المهمة خشية ان يصل المال الى حماس

اميركيين وبريطانيين وكنديين حاولوا مساعدة الحرس الرئاسي للسلطة لمحمود عباس بأن يشرفوا على 
 .تزويد اي احد في غياب التمويلالمعابر وخصوصا على رفح ولكنهم لم يتمكنوا من تدريب او 
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دايتون واتباعه قدروا بصورة صحيحة صراعات القوة في القطاع وعندما بدأت المعارك بين فتح 
سيطرة حماس واالنهيار .  اعطوا تقديرا جيداً لقدرة الحرس الرئاسي على القتال٢٠٠٧وحماس في ربيع 

المني في السلطة الفلسطينية ليس فكرة جديدة اذ االصالح ا. السريع لفتح بعد عدة اسابيع من ذلك فاجأهم
 سنوات كطريقة النهاء الفوضى الممأسسة  من خالل تفعيل عدة اجهزة امنية ٦كان قد اقترح قبل 

انا اركز على . "دايتون يتملص بلباقة دبلوماسية عندما يسألونه عن عدد هذه االجهزة في السلطة. متنافسة
الشرطة، : سب رؤيته ان تكون هناك ثالثة اجهزة في آخر المطافيقول ومن المفترض ح" المستقبل

 .االمن الوطني، واالستخبارات واالمن الداخلي
وفقا للخطة سيتم ارسال قدامى قوات االمن من عهد عرفات للتقاعد ويحل محلهم مجندون جدد وشبان 

ضفة وال ترتكز على منطقة قوات االمن الوطني الجديدة ستتشكل من متجندين من كل ارجاء ال. بالتدريج
المجندون للكتيبة الثانية التي ستبدأ تدريباتها في آخر الشهر جاؤوا . بعينها او عالقات اسرية وعشائرية

 .من بين االف المتطوعين
هو زار مناطق التدريب مع وزير الداخلية . دايتون مليء بالحماس مما رأه في التدريبات في االردن

دايتون يقول عنه انه . اليحيى المعروف جيداً لالسرائيليين منذ ايام اوسلو االولىالفلسطيني عبد الرزاق 
قد يبدو كرجل مسن اال انه شخص شاب وقد القى خطاباً مذهالً في الدورة قائالً للشبان انتم ال تتعلمون 

. ة في فلسطينهنا كيف تقاتلون االسرائيليين وال مقارعة االحتالل وانما مكافحة قوات الفوضى واالستباح
ان قمتم بعملكم كما يجب فستصبح "واضاف . على طريقته" المجموعات المسلحة"هو قال عن االرهابين 

 ."لدينا دولة وسينجح المشروع الوطني
 هيا بنا نخاطر

 مليون دوالر االمر الذي سيتيح له تدريب وتسليح ٧٥دايتون تلقى في االونة االخيرة ميزانية اضافية بـ 
ومواصلة المشاريع القائمة وتنظيم دورات استكمال للقادة . ن االمن الوطني في السنة القادمةكتيبتين م

تفاؤله ال يرتكز فقط على االنفتاح الذي يبديه الكونغرس في . الكبار من كافة االذرع االمنية في السلطة
 . من اسرائيلالتمويل وال من دافعية المجندين الفلسطينيين وانما من المساعدة التي يتلقاها

مرور . جهاز االمن االسرائيلي سمح للمقاتلين الفلسطينيين بالتوجه للتدريب في االردن والعودة بسرعة
كما ان ايهود باراك .  شخص عبر جسر اللنبي استغرق ساعة ونصف بمساعدة الجهات االسرائيلية٦٠٠

 .له انه يريد ان يراه ينجحصادق على تزويدهم بالمعدات وقد وعد دايتون بعدم عرقلة خطته وقال 
دايتون يمدح . التجربة االولى في استخدام القوات الفلسطينية الجديدة تتم في حملة لفرض النظام في جنين

. قبل عام كانت جنين مثل الغرب الوحشي: "السلطة بقرارها ارسال القوة الى هناك وراض عن النتائج
اليوم هناك دوريات للشرطة في الشوارع . ي الشوارعاشخاص تجولوا هناك مع السالح واطلقوا النار ف

اال ان التنسيق والتعاون مع القوات اإلسرائيلية ". من دون خوف والحوانيت مفتوحة حتى ساعة متأخرة
وزير الجيش باراك زار المنطقة قبل اسبوعين والتقى مع . قد تراجع منذ ذلك الحين رغم بدايته الواعدة

فلسطينيين واثنى على عمل القوة الفلسطينية وتقدمه الى االمام رغم وجود بعض القادة االسرائيليين وال
دايتون التقى في االسبوع الماضي مع قائد المنطقة الوسطى جادي اشميني الذي عبر عن . االخالالت

 .قلقه من هذه االخالالت ووعده بتحسين الوضع عند الفلسطينيين
عادة بناء الثقة التي تصدعت بين الجيش االسرائيلي دايتون يعرف انه سيكون من الصعب جداً ا

والفلسطينيين ولكنه متفائل هو ليس نادما على هذا المنصب ويعتقد انه منصب رائع ويعد بتكريس ثالث 
دايتون يتذكر مرة اخرى مراسيم انتهاء الدورة التي اثارت انفعاله للقوة . سنوات على االقل من حياته له

  .نالفلسطينية في االرد
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ان اصبحت السياسة على ما يرام فكل شيء سيكون على ما . " واللقاء بين عائالت الخريجين والمرشدين
يرام سأبني لكم شيئا سيكون بإمكان حكومة اسرائيل ان تقول هيا بنا نخاطر قليالً ونرى ما الذي 

 .ونحن قريبون جداً من هذه النقطة. تستطيعون فعله
 ٩/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   ليست خطا أحمر لدى المفاوض الفلسطينيلقدسا .٣٥

  نقوال ناصر
 منذ اعلن رئيس وزراء دولة االحتالل االسرائيلي ايهود اولمرت في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية              
والدفاع، االسبوع الماضي ان أي اتفاق يمكن التوصل اليه مع الجانب الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري                

س، وكبار المفاوضين والمتحدثون باسم الرئاسة الفلسطينية يكررون القول ان القدس خـط             لن يشمل القد  
احمر ويرفضون تأجيل التفاوض حولها ويؤكدون رفض أي اتفاق دونها، غير ان اولمرت واسالفه وايا               
 كان من سيخلفه ما كان لهم ان يجرؤوا على التلويح باي اتفاق محتمل ال يشمل القدس، لـو لـم يجـدوا                     

سوابق تشجعهم على ذلك في النهج التفاوضي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو نهج لم يتعامل قـط                 
مع القدس كخط احمر واال لكان جمد اتفاق اوسلو منذ عزل االحتالل المدينة عن محيطها الفلسطيني بعد                 

 شبه اجماع وطني     ولو كان فعل لما كانت هناك اصال أي مفاوضات يحض          ١٩٩٣اشهر من توقيعه عام     
الم تكن قيادة المنظمة هي التي وافقت على تأجيل التفاوض على قضية القـدس منـذ                . على وقفها االن    

 علـى التفـاوض     ١٩٩٣ ثم وافقت منذ توقيع اعالن المبادئ في واشنطن عام           ١٩٩١مؤتمر مدريد عام    
 ال على اسـاس     ١٩٦٧ عام   الحقا حولها على اساس االمر الواقع الذي نشأ عن احتالل شطرها الشرقي           

التي ال تفوت القيادة فرصة دون التأكيد عليها كاطار للتسوية السياسية مع دولة             ' الشرعية الدولية 'قرارات  
االحتالل؟ الم تكن هذه القيادة هي التي وافقت على التفاوض على ارضـية عـدم رفـض االعتـراف                   

ة خالفا لميثاق االمم المتحـدة والقـانون الـدولي    بالمكاسب التي حققها االحتالل في القدس بالقوة المسلح     
وبالتالي وافقت على تقرير وضعها النهائي باالتفاق التفاوضي بين الجانبين ال بتطبيق مـا صـدر مـن                  
قرارات االمم المتحدة بشانها؟ الم تكن هذه هي القيادة نفسها التي لم تعترض على مبادرات وتفاهمات قام                 

قعوا مبدئيا على االعتراف بالمكاسب االسـتيطانية لالحـتالل فـي القـدس،             بها اعضاء فيها وافقوا وو    
علـى سـبيل المثـال علـى بقـاء          ' مبادرة جنيف 'ووصفت مبادراتهم بالفردية وغير الرسمية، لتوافق       

وعلى مبادلتها بمساحات مساوية لمساحتها     ' جفعات زئيف 'و' غوش عتصيون 'و' معاليه ادوميم 'مستعمرات  
ويها في القيمة والنوعية والمثل؟ ومن هو الوسيط الدولي الذي سيلوم اولمرت او غيـره               من النقب ال تسا   

من قادة االحتالل عندما يقترحون اتفاقا ال يشمل القدس بينما يجد هذا الوسيط ان الجانب الفلسطيني وافق                 
ـ                   ة في مبادرة جنيف حتى على اخضاع أي حفريات او ترميمات في الحـرم القدسـي الـشريف لموافق

الطرفين؟ ان االمثلة عديدة على استخدام المفاوض والمحاور والكاتب االسرائيلي لمثل هـذه المبـادرات               
  .حجة ومرجعية ضد قيادة المنظمة قدمها اعضاء بارزون فيها 

وكيف ال يتجرأ قادة االحتالل على احراج هذه القيادة علنا امام شعبها ووضعها في موضع شبهة وطنيـة              
اولمرت االسبوع الماضي عندما تغض هذه القيادة الطرف عـن احـد كبـار المنظـرين                بمثل ما اعلنه    

لبرنامجها السياسي ونهجها التفاوضي وكان في مرحلة ما عضوا في فريق مفاوضيها وقياديا في حركـة                
فتح التي تقود المنظمة وما يزال عضوا في المجلس الوطني للمنظمة، واالدهى انه كان مرة، كما يعرف                 

 أي فـي ذروة     ٢٠٠٢عـام   (مفوض منظمة التحرير الفلسطينية لشؤون القدس       ' في سيرته الذاتية،     نفسه
رئيس جامعة القدس منذ    ' سري نسيبة '، مثل البروفسور    ')عنوانا لها ' االقصى'انتفاضة شعبية اتخذت من     

ـ        ' داعية السالم المخضرم  '، عندما دعا    ١٩٩٥عام   ة االسـبوع   هذا في مقابلة مع القدس العربـي اللندني
الماضي الى مبادلة القدس بحق الالجئين في العودة، بلغة ظاهرها حق يحرص علـى ثالـث الحـرمين                  
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الشريفين لكنها لغة ان لم ترد باطال فانها تخدمه، دون ان تتصدى له قيادة المنظمة في االقل للقـول ان                    
تفق مع الموقف الرسمي المعلن لها      مبادلته المقترحة هذه تمثل اجتهادا فرديا وشخصيا لصاحبها وانها ال ت          

بين حقـوق هـي     ' المبادلة'ان المرونة المفرطة للمفاوض الفلسطيني اوقعته في فخ الموافقة على مبدأ            ! 
جميعها من الثوابت الوطنية الفلسطينية ليبدأ في التدرج التبادلي التنازلي من المطالبة بدولة فلسطينية في               

لة على مساحة مماثلة بعد موافقته على تبادل االراضي مـن حيـث              الى المطالبة بدو   ١٩٦٧حدود عام   
المبدأ، وبالرغم من اعالن الرئيس محمود عباس مؤخرا رفضه للتبادل الديموغرافي فان موافقة المنظمة              
ومفاوضها على التبادل الجغرافي هي في الواقع موافقة على التبادل الديموغرافي الن تبادل االراضـي               

 في المئة من مساحة الضفة الغربية وهذه هي تقريبا نسبة مساحة القدس             ١٢حتالل بنسبة   الذي يريده اال  (
ليس تبادال الراض خالء خالية من النـاس  ) للضفة وتوافق المنظمة عليه بنسبة اقل بحدود ثالثة في المئة     

 في القـدس،    بل هي اراض استولى االحتالل عليها عنوة واقام عليها مستعمراته االستيطانية التي تؤوي            
حيث يجري التفاوض على تبادل االراضي، قرابة مائتي الف مستوطن، واالرض الخالء هي فقط حصة               

المقترح بـين القطـاع     ' الممر االمن 'المنظمة من التبادل الجغرافي في النقب بمحاذاة قطاع غزة وحول           
  .وبين الضفة، كما يرشح من مقترحات تفاوضية 

تبر القدس خطا احمر وترفض حقا التبادل الديموغرافي فانه ينبغي عليها ايضا            فاذا كانت قيادة المنظمة تع    
رفض التبادل الجغرافي كما يجري التفاوض عليه حاليا، خصوصا في القدس، الن قيام قـوة االحـتالل                 
بنقل سكان منها الى االرض التي تحتلها او نقل السكان االصليين من هذه االرض امر يتعارض تمامـا                  

نون الدولي وميثاق االمم المتحدة وينتهك ثابتا وطنيا فلسطينيا انتهاكا صارخا ويرسـخ مكاسـب               مع القا 
االحتالل االستيطانية في بيت المقدس وال يوجد ما يفسر أي موافقة فلسطينية على كل ذلك او بعضا منه                  

لـى وسـاطتها،    سوى رضوخ المفاوض الفلسطيني لرؤية االدارة االميركية، التي ما زال يراهن عبثا ع            
 ١٩٦٧العودة الى حدود عـام      ' من غير الواقعي  'والتي فرضت عليه القبول بتبادل االراضي النها ترى         

وسحب المستعمرات اليهودية الكبرى، كما التزم الرئيس جورج بوش في رسـالته المعروفـة لـرئيس                
على ذلك او بعضا منـه  ان أي موافقة فلسطينية  . ٢٠٠٤وزراء االحتالل السابق ارييل شارون في سنة       

ستكون غير شرعية ومنتزعة باالكراه ومفروضة بقوة السالح لالعتراف باالمر الواقع في القدس، الذي              
لم يبق فيها للفلسطينيين والعرب والمسلمين اال وجود رمزي يتآكل يوميا، ولن يكـون الـسالم مـسوغا                  

من المؤكد ان قيادة تمنح أي شرعية مماثلة        وطنيا مقبوال الضفاء شرعية فلسطينية على امر واقع كهذا، و         
  .سرعان ما تخاطر هي نفسها بفقد شرعيتها الوطنية 

لقد شهدت القدس لدى قيادة التفاوض والتسوية السياسية تآكال متسارعا في مركزية موقعها في النـضال                
سية عـن ملفهـا     الوطني وتراجعا متواصال في اولويتها التفاوضية وتخفيضا في مستوى المسؤولية السيا          

وتشتيتا ال تركيزا لهذه المسؤولية الى غير ذلك من العوامل الذاتية التي قادت في اجمالها الـى تهمـيش                   
قضيتها، التي حاولت انتفاضة االقصى التي يجري اجهاضها اعادتها الى مركز النضال الوطني، بينمـا               

س الذي تدور حوله كل حركتهم السياسية       كان قادة االحتالل في المقابل يحولون القدس الى المحور االسا         
  .الداخلية والخارجية وكل صـــراعهم على االرض مع اهل القدس واصحابها الشرعيين 

ان التهويد المتسارع للقدس والتوسيع المتواصل لالستعمار االستيطاني فيها وحولها والعمليـة التـي ال                
 لطمس هويتهـا العربيـة ومحاصـرة االسـالم          تتوقف الفراغها من اهلها والعمل القائم على قدم وساق        

والمسيحية فيها، مما يحول احتفالية اعالنها عاصمة للثقافة العربية في السنة المقبلة الى مناسـبة منفيـة                 
 سببا كافيا الستجابة قيادة التفاوض للمطالب       ١٩٩٣تجري احداثها خارجها، كان كل ذلك وغيره منذ عام          

ربـط العمليـة    ' المسيحية لــ     -الشعبية الفلسطينية والعربية واالسالمية     المبكرة والمتكررة للمؤتمرات    
وسببا كافيا لوقف   ' السلمية بتحرير القدس وعودتها الى الشعب الفلسطيني ورفض ارجاء التفاوض حولها          

المفاوضات واعادة النظر في مرجعياتها الراهنة واستبدالها بمرجعية منبثقة عن توافـق وطنـي كانـت                
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لمفاوضة حريصة على تجاهله وتجميد او تهميش كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، وفي             القيادة ا 
مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير وفتح، التي يمكنها ان تبلور توافقا كهذا، لكي ال تكون القـدس خطـا                  

  .احمر لحراكها التفاوضي والسياسي يجري تقويم ادائها ومساءلتها على اساسه 
  ٩/٨/٢٠٠٨بي القدس العر

  
  اإلسرائيلية"بوادر حسن النية" حول .٣٦

 ياسر الزعاترة
حتى اآلن ال ينشر سوى القليل من تفاصيل ما يدور بين الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس ورئـيس         
الوزراء اإلسرائيلي أولمرت ، وبين أحمد قريع وتسيبي ليفني ، إذ غالباً ما يجري تلخيص لقاء يـستمر                  

 .ال أكثرساعات ببضع عبارات 
، " كبـادرة حـسن نيـة     "اللقاء األخير بين الزعيمين خرج بشيء عملي هذه المرة ، فقد وعد أولمرت ،               

 أسيراً فلسطينياً يبدو أنهم قدموا هدية للسيدة كوندوليزا رايـس التـي مـا برحـت ،                  ١٥٠باإلفراج عن   
الفلسطينية وتساعد عملية   مشكورة بالطبع،، تحث على تقديم مبادرات من هذا النوع تحسن وضع السلطة             

السالم ، ال سيما أن اإلسرائيليين يستغلونها في تصعيد مسلسل االسـتيطان ، بينمـا ال يتوقفـون عـن                    
االجتياحات واالعتقاالت،، في سياق االحتفال بالخطوة اإلسرائيلية خرج صائب عريقـات يبـشر بـأن               

ن النفي اإلسرائيلي لم يتأخر بـالطبع ،        مروان البرغوثي وأحمد سعدات سيكونان بين المفرج عنهم ، لك         
يذكر أن مـصادر    . معطوفاً على القول إن أسماء المفرج عنهم ستحدد الحقاً بحسب المعايير اإلسرائيلية           

إسرائيلية كانت سربت معلومات حول احتجاج فلسطيني على صفقة التبادل مع حماس ، معتبرة أن تنفيذ                
 األمر الذي لم تكتف السلطة بنفيه ، بل برفع دعوى ضـد             شروط الحركة سيضر أشد الضرر بالسلطة ،      

 .الصحيفة اإلسرائيلية التي نشرت الخبر
 أسيراً سيتبين الحقاً أنهم جميعاً من أعضاء حركة فتح الذين           ١٥٠أياً يكن األمر ، فقد تقرر اإلفراج عن         

سرائيلية من الضفة الغربية    شارفت محكومياتهم على االنتهاء ، مع العلم أن عدد من اعتقلتهم السلطات اإل            
 ، فيما يعلم الجميع أن االعتقاالت قد زادت بشكل واضح منـذ             ٣٣٠خالل الشهر الماضي فقط يزيد عن       

  .الحسم العسكري في قطاع غزة ، كان معظمها في صفوف حركة حماس
ف؟ مـاذا   أية غطرسة يتعامل بها اإلسرائيليون مع شريكهم الفلسطيني ، ومن أين يأتون بكل هذا الـصل               

هـم  :  ألفاً يكدسونهم في سجونهم    ١٢ أو حتى ألف معتقل من بين حوالي         ٥٠٠سيضيرهم لو أفرجوا عن     
الذين بوسعهم اعتقال اآلالف خالل أيام ، ال سيما أن ثمة أكثر من ثالثة آالف معتقل لحركة فتح وحـدها                    

 ال يحترمون سوى األقوياء ، وال       ال تنطبق عليهم مقولة الدم على األيدي التي تعيق اإلفراج عنهم؟، إنهم           
يتراجعون إال أمام منطق القوة ، بدليل الصفقة مع حزب اهللا ، والتهدئة في قطاع غـزة ، أمـا منطـق                      

  .االستجداء فال يستثير فيهم سوى مشاعر الغطرسة والعنجهية
ضر فيها سـلطة    ألم تكن الضفة الغربية هي األولى بالتهدئة ، في وقت تقل فيها عمليات المقاومة ، وتح               

تمارس التعاون األمني ، وتصر على أن برنامجها هو التفاوض ، واستمرار التفاوض فقـط ، بـصرف                  
إلـى  : النظر عن النتيجة؟، لندع هذا اللون من بوادر حسن النية البائسة ، ونتحدث عن المفاوضات نفسها               

قق شيء؟، ثمـة كثيـر مـن         ، وماذا لو لم يتح     ٢٠٠٨أين وصلت وما الذي يمكن أن يتحقق حتى نهاية          
المؤشرات على أن المفاوضات قد بلغت مرحلة متقدمة ، وكالم أولمرت قبـل أسـبوعين أمـام لجنـة                   
الخارجية واألمن في الكنيست يؤكد ذلك ، مع العلم أن رحيل أولمـرت ومجـيء ليفنـي لـن يوقـف                     

 . ذات صلة مباشرة بسائر تفاصيلها- أي ليفني -المفاوضات ، ال سيما أنها 
من الواضح أن ملف القدس القديمة هو الذي يعيق التوصل إلى اتفاق ، فال أولمرت وال ليفنـي قـادران                    
على منح السلطة أجزاء من القدس الشرقية القديمة ، وال الرئيس الفلسطيني قادر علـى تمريـر اتفـاق                   



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١١٦٤:         العدد                  ٩/٨/٢٠٠٨السبت : التاريخ

 من دون الحصول علـى      يتنازل عملياً عن حق العودة ويبقي الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية           
موطيء قدم في القدس القديمة ، ونتذكر أن هذه القضية هي التي فجرت محادثات كامب ديفيـد صـيف                   

 ٢٠٠٠،العام 
ماذا لو لم يتوصلوا التفاق نهائي؟ هل ستقبل السلطة بتفاهمات تؤجل ملف القدس كما يريد األمريكـان ،                  

في الضفة الغربيـة؟، أسـئلة      ) ابل المعونات الدولية  األمن مق (أم تستمر المفاوضات بينما تتكرس سلطة       
فلسطينية ذات  : وعربية ، واألهم  ) الحرب على إيران وتداعياتها   (ترتبط إجاباتها بتحوالت دولية وإقليمية      

 .صلة بحسم الصراع داخل حركة فتح بين من يريدونها حركة تحرر ، ومن يريدونها حزب سلطة
  ٩/٨/٢٠٠٨الدستور 
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  ٩/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 


