
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إطالق الصاروخبالوقوف وراء  "ئهاعمال"يتهم و إغالق المعابر" إسرائيل" ينتقد قرار الزهار
  المصلحة المشتركة تعيد بعض الدفء للعالقات بين األردن وحماس

  تطورات هامة ستحدث في قضية شاليط ومستعدون لدفع ثمن اطالق سراحه: باراك
  ١٩٦٧ حدودى العودة إل"إسرائيل"و الهدف من المفاوضات بين الفلسطينيين: بان كي مون

رفضتالقيادات الفلسطينية
شمل القدس تسودة اتفاق ال م

  وتنفي حق الالجئين بالعودة
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    :أخبار الزيتونة
 ٥  ٢٠٠٧ستراتيجي الفلسطيني لسنة التقرير اإلمركز الزيتونة يصدر  .٢

    
    :السلطة
 ٨   مصر لفتح معبر رفحودع وتبرعاية عربية داخليتشجيعها ألي حوار تؤكد حكومة هنية  .٣
 ٩  بحر يطالب الحكومة المصرية باإلسراع في فتح معبر رفح .٤
 ٩ لدى الجامعة العربية يبحث مع موسى التهدئة ومبادرة عباس للمصالحة مندوب فلسطين .٥
 ٩  لهدم مواقع أثرية مجاورة لألقصى"إسرائيل"ـبتوفير غطاء ل" اليونسكو"تهم ي عبد القادر .٦
١٠ فراج عن مروان البرغوثي لن نمنح حماس رصيد اإل: العجرمي .٧
١٠  الحكومة المقالة تهدد بإعدام قاتل وعميل من دون مصادقة عباس .٨
١٠ السلطة في رام اهللا تصدر جواز سفر فلسطيني في غضون أيام .٩

    
    :المقاومة

١١  إطالق الصاروخبالوقوف وراء  "ئهاعمال"يتهم و إغالق المعابر" إسرائيل"قد قرار  ينتالزهار .١٠
١٢    أي محاولة للتأثير على واقع غزة ستقاوم بكل قوة... الدولة ثنائية القوميةنرفض: الزهار .١١
١٢   "تهاء والية الضعفاء الثالثةان"الزهار يؤكد ان ال حوار إال بـ  .١٢
١٣  جبريل الرجوب يؤكد ضرورة الحوار مع حماس .١٣
١٣  " إسالميتتطلع لبناء دولة أو إمارة ذات طابع ديني"األحمد يتهم اإلخوان المسلمين بأنها  .١٤
١٤  عبرهاكسر الحصار ال يأتي ... األنفاق جلبت الكوارث: فلسطينية فصائل تسعة .١٥
١٤ اللقاء األمني بين ممثلين إسرائيليين والسلطة تحفظ أمن االحتالل وتحاصر المقاومة: الجهاد .١٦
١٥  تحذر من انهيار التهدئةألوية الناصر .١٧
١٥  الحركة غير مستعدة الستئناف التفاوض حول شاليط: عن مصادر في حماس" هآرتس" .١٨
١٥  اللبناني-  الفلسطيني  للحوار ما جاء في البيان الوزاري يشكل ارضية:الديمقراطية .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   تطورات هامة ستحدث في قضية شاليط ومستعدون لدفع ثمن اطالق سراحه: اكبار .٢٠
١٦  إسرائيليون وفلسطينيون يبحثون التنسيق األمني في جنين .٢١
١٦   في التوازن العسكري"اإلخالل"مناورات إسرائيلية ضخمة في الجوالن لمواجهة  .٢٢
١٦  ٢٠٠٩ في "إسرائيل" مليار دوالر ميزانية ٨٩ .٢٣
١٧   وحدة خاصة في دائرة الهجرة اإلسرائيلية لمراقبة طالبي اإلقامة في إطار لم الشمل .٢٤
١٧  ع مصر لمنع عمليات التسلل آالف كلب على الحدود م٣سؤول اسرائيلي يوصي بنشر م .٢٥
١٧  افي ديختر يعلن رسميا عن تنافسه على رئاسة حزب كديما في اطار االنتخابات التمهيدية .٢٦
١٨ ليفني تطالب الفروف بإبقاء مطار تبليسي مفتوحاً .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٨  الفلسطينيون يوّدعون اليوم محمود درويش في رام اهللا .٢٨
١٨  االقتتال الداخلي أضر بالقضية الفلسطينية: خبراء قانونيون وحقوقيون .٢٩
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١٩  الخضري يقلل من أهمية قرار االحتالل إغالق معابر قطاع غزة .٣٠
١٩   سيتأخر مدة أسبوع لسوء األحوال الجوية غزةموعد وصول سفينة كسر حصار .٣١
١٩   غزةالمهربين باالستفادة من الحصار المفروض على قطاععالقون فلسطينيون يتهمون  .٣٢
١٩  الل ينفذ حملة اعتقاالت واالحتمستوطنون يحاولون إحراق مسجد في الخليل .٣٣
   

   :اقتصاد
٢٠  مليون شيكل الى مصارف في قطاع غزة٦٨تحول الفلسطينية سلطة النقد  .٣٤
   

   : األردن
٢٠  المصلحة المشتركة تعيد بعض الدفء للعالقات بين األردن وحماس .٣٥
٢١ العاهل األردني يضم طلبة األونروا في مخيم حطين إلى مشروع التغذية المدرسية .٣٦
   

   :لبنان
٢١  الحص يؤكد لهنية استمرار الجهود لفتح معبر رفح .٣٧
٢١  بطرس حرب يشدد على رفض التوطين ويدعو لسحب الجنسيات المزورة .٣٨
٢١ سنعيد إعمار البارد وندعو الفلسطينيين الى استئناف الحوار لضبط سالح المخيمات: مكاوي .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  مصر ترفض استخدام الورقة اإلنسانية للضغط عليها لفتح معبر رفح .٤٠
٢٢  األسبوع المقبل سيبدأ الحوار الوطني الفلسطيني: يمصدر مصر .٤١
٢٢  مشاورات فلسطينية مصرية حول وثيقة رايس .٤٢
٢٣    نفقاً تحت حدودها مع غزة٤٠مصر تدمر  .٤٣
٢٣  لفلسطينيةنائب إسالمي ينتقد منح دعم للّسلطة ا: الكويت .٤٤
٢٣  يشيد بموقف أوروبا وروسيا من االستيطان في الضفة" التعاون الخليجي" .٤٥
٢٤ تورط الموساد في اغتيال أحد مستشاري األسد .٤٦
   

   :دولي
٢٤  ١٩٦٧ حدودى العودة إل"إسرائيل"و لسطينيينالهدف من المفاوضات بين الف: بان كي مون .٤٧
٢٤  قضية ضد مسؤولين ليبيين طبيب فلسطيني بعد رفع"التعذيب"تحقيق بتهمة : فرنسا .٤٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  حسن أبوطالب. د... !والمأزق الثالثي.. مصر وحماس والسلطة .٤٩
٢٧  عريب الرنتاوي... عن األردن وحماس.. مرة ثانية .٥٠
٢٨  أحمد الحيلة... استقالة أولمرت وإدارة الملفات الساخنة .٥١
٢٩  موشيه آرنس-هآرتس... حزب اهللا وحماس اخطر كثيرا علينا من ايران .٥٢
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  
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  شمل القدس وتنفي حق الالجئين بالعودةتمسودة اتفاق ال رفض ت القيادات الفلسطينية .١
 عرضـاً   وان رفض ي الفلسطيني  أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  

قدس ويستثني الالجئين ويقضم سبعة في المئة من         اتفاق سالم نهائي يؤجل قضية ال      إلىإسرائيلياً للتوصل   
وقال نبيل   .مساحة الضفة الغربية يعتقد بأن الجزء األكبر منها سيكون في مدينة القدس المحتلة ومحيطها             

العرض اإلسرائيلي غير مقبول ألنه يتنافى مـع الـشرعية   "أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني إن  
دولة فلـسطينية   "وأكد أن القيادة الفلسطينية ترفض أي عرض ال يتضمن          ". دوليةالفلسطينية والعربية وال  

وذكّـر  ". ١٩٦٧متصلة جغرافياً، تكون عاصمتها القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود            
تجميد االستيطان أوالً، وإقامـة دولـة       " في خصوص    "أنابوليس"أبو ردينة الجانب اإلسرائيلي بتفاهمات      

  ". تبادل أراض في القيمة والنوعية ذاتهاوإجراء، ١٩٦٧نية على األراضي المحتلة عام فلسطي
عـدم  "العبرية أمس دليالً علـى      " هآرتس"واعتبر الفلسطينيون العرض اإلسرائيلي الذي نشرته صحيفة        

ئـيس  وأفادت الصحيفة أن ر    ".جدية إسرائيل ومحاولتها التهرب من فكرة إقامة الدولتين، وإضاعة الوقت         
 الذي عقد بينهمـا     األخير قدم عرضه هذا للرئيس الفلسطيني في اللقاء         أولمرتالوزراء اإلسرائيلي ايهود    

 األخيـر ورأى الفلسطينيون في تسريب نبأ العرض من مكتب أولمرت محاولة مـن              . الماضي األسبوع
حاولة لربط اسـمه    لصرف أنظار اإلسرائيليين عن التحقيقات الجارية معه في قضايا فساد ورشاوى، وم           

ويشكل العـرض   . قبله" إسرائيل"بعرض للسالم مع الفلسطينيين قبل أن يغادر مكتبه، على غرار زعماء            
 اتفاق سالم بـين الجـانبين فـي الـزمن           إلى عدم وجود فرصة حقيقية للتوصل       إلىاإلسرائيلي مؤشراً   

اق سالم ال يتضمن القدس المحتلـة       المنظور، إذ أن أي زعيم فلسطيني لن يمتلك تفويضاً للتوقيع على اتف           
  .والالجئين
 صائب عريقـات،     أن  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ١٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   

بأنه ال أساس له من الصحة في       " هآرتس"رئيس دائرة المفاوضات، في منظمة التحرير وصف ما نشرته          
ـ       . ائق، وأما النصف الثاني فهو أنصاف حق      األولنصفه   الـشرق  "ورفض عريقات فـي تـصريحات لـ
وقال إن الهدف من هذه التسريبات التي جاءت من مستويات عاليـة فـي              . العرض اإلسرائيلي " األوسط

ونفـى  ". ٢٠٠٠هو زرع لعبة اللوم، على غرار ما عملوا بنا في مفاوضات كامب ديفيد عام               "،  "إسرائيل"
 ، مؤكـداً  "هآرتس"تلقت المقترح اإلسرائيلي مكتوباً، كما زعمت       عريقات نفياً قاطعاً أن تكون السلطة قد        

 سـمعناها مـنهم،     األشياءإن بعض   "وقال   . من صعيد في المفاوضات    أكثروجود نقاشات معمقة، وعلى     
".  ولـم تنـاقشْ    اإلطالقوطرحت في المفاوضات، لكن مسألة تأجيل ملف القدس لم تكن مطروحة على             

 تتـساوى   أراضنحن ليس لدينا مانع لتبادل      . هناك سوء فهم   "إن قال   ضياألراوبالنسبة لموضوع تبادل    
 ومن ثم يجري    ١٩٦٧ إسرائيل بحدود    إقرارمن حيث القيمة والمثلية، ولكن التبادل يتم بالقيمة والمثل بعد           

 بمعنـى   ...وهذا ممكن بين الدول المتجاورة    .. .الحديث عن تبادل أراض وفق مصالح الدولتين المعنيتين       
  ". غير مقبولأمرقبل االنسحاب هذا %  ٧ تتحدث عن استقطاع أنال يحق انه 

 السلطة بعدما تستعيد سيطرتها على قطاع غزة مـن          إلىوحول ربط تسليم ما يريدون تسليمه من الضفة         
لدينا جرح اسمه انقـالب     ..  الداخلية الفلسطينية  األوضاع هذه محاولة الستغالل     إن"حماس، قال عريقات    

 أننعم نحن نعـرف     . ماسك بهذا الجرح ويستخدمه كسيف ضدنا     ) ولمرتأ(اع غزة، وهو    حماس في قط  
وإذا كانـت حمـاس     .  ولكننا لن نسمح باستغالله البتزازنا وتحارب نقاط مضموننا         فلسطينياً هناك جرحاً 

 ".فلن اسمح إلسرائيل بان تقبض ثمن هذه التياسة) أحمقتصرفت تصرفا (تيست 
 وليد عـوض وزهيـر      ،الناصرةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    ١٣/٨/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
بتـسريبها حـول    " إسـرائيل " المعلومات التي تقـوم      إن قال   عباسنمر حماد مستشار     إلى أن    اندراوس

 فقط تؤكـد علـى عـدم جديـة          وأخبار المفاوضات هي معلومات     أروقةالمفاوضات وما يتم نقاشه بين      
  .  يتم قبل نهاية العام الحاليأنفاق كما اتفق  اتإلىللوصول " إسرائيل"
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حمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح والمستشار السياسي للرئيس عبـاس             أ نفى   جهته،ومن  
 إسرائيل جادة فـي عمليـة       أنكل ما نسمعه هو بالونات إعالمية إلظهار        ":  اإلسرائيلية، وقال  األنباءتلك  
مع بها على أي مستوى قيادي، وهي مجرد تسريبات إسرائيلية واختبـار            وهذه التصريحات لم نس    .السالم

  ."ال أكثر وال اقل
 وعـن    آمال شـحادة     ،فلسطين المحتلة  نقالً عن مراسلتها في    ١٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  

نرفض أي عرض يمكـن أن يمـس الحقـوق          "المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري قال         أن   وكاالتال
ورغم أن المتحـدث    ". ية أو أن يؤدي إلى االعتراف بشرعية االحتالل على أي جزء من أرضنا            الفلسطين

تثبيت هـذا المقتـرح     "إال أنه اعتبر أن     " أنباء صحافية "باسم حماس رأى أن المقترح ال يزال عبارة عن          
وشكك ". ةيهدف إلى تجاوز الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني بخاصة حق العودة ومدينة القدس المحتل            

ابتـزاز الـسلطة    "في إمكان أي انسحاب إسرائيلي من الضفة، واعتبر أن إطالق الوعود يهـدف إلـى                
ال يوجد تفويض ألي جهة اآلن للتفـاوض باسـم          "واعتبر أنه   ". وإلزامها بالمزيد من االستحقاقات األمنية    

  ".سلطةأبو مازن على وشك أن يغادر كرسي رئاسة ال) الرئيس(الشعب الفلسطيني ألن 
حكومة الفلسطينية المقالة، أعربت عن رفضها لمـا        ال  إلى أن  غزةمن   ١٢/٨/٢٠٠٨ قدس برس ولفتت  

مـن حقـوق    " انتقاصاً خطيراً "، واعتبرتها   أولمرترشح عن خطة إسرائيلي بفرض التسوية التي قدمها         
  .  تعبيرهامع االحتالل بشكل فوري، وفق" اللقاءات العبثية"الشعب الفلسطيني، داعية إلى وقف 

 المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية مارك ريغيفـرفض        أن ١٣/٨/٢٠٠٨السفير  في  حلمي موسى   وأفاد  
 المفاوضـات الجاريـة مـع       أثنـاء  سـجل     مهماً تقدماً "إن بالقول   ، مكتفياً "هآرتس"التعقيب على تقرير    

نقلت عن مسؤول   " ترزروي "أنغير  ". الفلسطينيين حول مواضيع عديدة وخصوصا حول الحدود النهائية       
  ".لن يكون هناك اتفاق وهذا هو كل ما هنالك"إسرائيلي إن أولمرت يحاول بذلك أن يخلد أعماله، مضيفا 

  
   ٢٠٠٧التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني لسنة مركز الزيتونة يصدر  .٢

 في للعام الثالث على التوالي، أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: حسن ابحيص/ عرض
 .٢٠٠٧بيروت تقريره اإلستراتيجي الفلسطيني السنوي الذي يغطي سنة 

ويهدف التقرير إلى متابعة الشأن الفلسطيني بالرصد واالستقراء والتحليل، مناقشا في ثمانية فصول 
الوضع الداخلي الفلسطيني، والمشهد اإلسرائيلي الفلسطيني، والمواقف العربية واإلسالمية والدولية من 

ية الفلسطينية، والجوانب المتعلقة باألرض والمقدسات، والمؤشرات السكانية واالقتصادية القض
  .الفلسطينية

 كانت من أصعب السنوات التي مرت على الفلسطينيين فيما يتعلق بإدارة ٢٠٠٧ويرى التقرير أن سنة 
فاق مكة وتشكيل شأنهم الداخلي في التاريخ المعاصر؛ حيث جمعت بين آمال التوافق الوطني عبر ات

حكومة الوحدة الوطنية، وبين إحباطات االنفالت األمني وتطبيقات خطط دايتون والحصار الخانق، 
  .واالنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي الذي تال سيطرة حماس على قطاع غزة

هو و.  خبيرا وباحثا من نخبة المتخصصين في الشأن الفلسطيني١١شارك في كتابة فصول التقرير 
 مدعمة بالجداول والرسوم البيانية، كما أنه يلتزم الدقة ٢٠٠٧يتميز بتحديث معلوماته حتى نهاية 

  .والمنهجية العلمية األكاديمية نفسها التي تميز بها التقريران السابقان
 شقاء األشقّاء

للتعبير عن " شقاء األشقّاء"تناول الفصل األول من التقرير الوضع الفلسطيني الداخلي وحمل عنوان 
  . على الصعيد الداخلي٢٠٠٧الخالف الفلسطيني الذي كان المظهر األبرز الذي تمّيزت به سنة 

واستعرض تفاصيل الصورة العامة في هذه السنة، بدءا من استمرار حالة الخالف بين حركتي فتح 
بمرحلة اتفاق مكة وحماس، وبين الرئاسة والحكومة، بأشكال مختلفة كان أبرزها التوتر األمني، مرورا 
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 وأنتج تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم تصاعد األزمة األمنية واستقالة وزير ٨/٢/٢٠٠٧الذي وقّع في 
الداخلية هاني القواسمي، وسيطرة حماس على قطاع غزة، وإجراءات السلطة الفلسطينية ردا عليها، 

 .ومحاولة الرئاسة الفلسطينية السيطرة على المجلس التشريعي
تطرق الفصل إلى األزمة الداخلية لحركة فتح، وناقش كذلك مواقف الفصائل الفلسطينية األخرى من كما 

مختلف المجريات التي شهدتها الساحة الفلسطينية، ثم تناول مسألة مواصلة الحصار على قطاع غزة بعد 
  .سيطرة حماس عليه، مقابل فك الحصار عن حكومة رام اهللا

 أظهرت أن البناء المؤسسي الفلسطيني لم يستوعب بما فيه الكفاية ٢٠٠٧وخلص التقرير إلى أن سنة 
  . أصول اللعبة الديمقراطية وال التداول السلمي للسلطة

كما لم ينجح في إدارة االختالف بين نهجين يشوبهما الكثير من التعارض، خصوصا فيما يتعلق بمساري 
  .الل اإلسرائيلي، ومع الشرعية الدوليةالتسوية والمقاومة، وأساليب وطرق التعامل مع االحت

كما أنها أظهرت مدى قدرة الضغوط اإلسرائيلية واألميركية والدولية على التأثير في الوضع الداخلي 
إال أنه رأى أن . الفلسطيني، وأنها كانت عامال محددا، والعبا رئيسيا في إذكاء الصراع بين فتح وحماس

راف فلسطينية متنفذة للتجاوب مع الضغوط الخارجية في سبيل تنفيذ هذا ما كان ليحدث لوال استعداد أط
  .أجندتها الخاصة

 استثمار االنقسام ومراوغات السالم
 سنة "إسرائيل"ـ كانت بالنسبة ل٢٠٠٧بحث هذا الفصل المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني، وذكر أن سنة 

 على ٢٠٠٦تموز  /بعد تجربة حرب يوليو، كما كانت سنة ترتيب لألوضاع "استثمار االنقسام الفلسطيني"
اعتداءاتها واستمرت في بناء " إسرائيل"وفي الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن السالم، تابعت . لبنان

  .الحقائق على األرض
أما الوضع الداخلي اإلسرائيلي، فقد أشار الفصل إلى أنه تمحور حول مجموعة من الوقائع والمتغيرات 

  ".إسرائيل"ب الحياة السياسية في التي شملت معظم جوان
وقد استعرض هذه المتغيرات بشيء من التفصيل، كما سلط الضوء على ظاهرة الفساد السياسي التي 

في السنوات األخيرة، وعلى تقرير لجنة فينوغراد التي بحثت في إخفاقات الحرب " إسرائيل"برزت في 
  .على لبنان

 خمسة ٢٠٠٧قد بلغ في نهاية " إسرائيل"أن عدد اليهود في ثم تطرق إلى المؤشرات السكانية، مبينا 
  . ألفا٢٤٤البالغ سبعة ماليين و" إسرائيل"من عدد سكان % ٧٥,٦ ألفا، يشكلون ما نسبته ٤٧٤ماليين و

وفي استعراضه للمؤشرات االقتصادية، أشار التقرير إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي حقق نسبة نمو بلغت 
  . مليون دوالر٨١٧,٩ مليارا و١٦١ إلى ٢٠٠٧محلي اإلجمالي ارتفع سنة ، وأن الناتج ال%٥,٣

 ٢٠٠٧وتحدث عن العديد من المؤشرات العسكرية، مبينا أن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية عاشت سنة 
تداعيات حربها على لبنان، وحاولت استخالص مجموعة من الدروس والعبر من هذه الحرب التي جعلت 

 .ية اإلسرائيلية وأساليب األداء الميداني موضع مراجعةالنظريات العسكر
، موضحا أن عدد الشهداء بلغ ٢٠٠٧كما ناقش هذا الفصل العدوان اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية سنة 

  .  إسرائيليا في عمليات نفذها الفلسطينيون١٣ فلسطينيا، في حين قُتل ٤١٢
ي الفلسطيني، وناقش بعدها التطورات المتعلقة بالتسوية من الوضع الداخل" إسرائيل"ثم تحدث عن موقف 

  .من مؤتمر أنابوليس ومن المبادرة العربية للسالم" إسرائيل"السلمية وآفاقها، وموقف 
 القضية الفلسطينية والعالم العربي

 شهدت تكشّف ثمار ٢٠٠٧تطرق هذا الفصل إلى المواقف العربية من القضية الفلسطينية، ورأى أن سنة 
وحلّه، فيما يشبه االنصراف العربي عن ما كان " إسرائيل"لغرس الرديء في مجرى إدارة الصراع مع ا

  ".فلسطيني إسرائيلي"قضيتهم المركزية، وتحويلها إلى نزاع 
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وأضاف أن متابعة الموقف العربي من التطورات الفلسطينية في تلك السنة ومن حصار قطاع غزة، 
أوالها تخص الموقف الشعبي العربي الذي افتقد الكثير من قوته : هامةكشف عن مجموعة من الحقائق ال

  . وعنفوانه
وثانيها ضعف موقف النظام الرسمي العربي ممثال في جامعة الدول العربية؛ حيث لم يستطع أن يكون 

  .على مستوى الحدث، وجاءت بياناته وإجراءاته الفعلية تقليدية ورخوة بمستوى رخاوة هذا النظام
  .ثالثة هذه الحقائق فتخص مواقف الدول العربية التي كانت السلبية هي الموقف المشترك لكثير منهاأما 

" إسرائيل"وقد تعرض الفصل كذلك للتطورات في مجال التطبيع، مشيرا إلى أن العالقات االقتصادية بين 
األردن مثال في وبعض الدول العربية شهدت تقدما ملحوظا، حيث زادت الصادرات اإلسرائيلية إلى 

  .عن السنة التي سبقتها% ٨٥ بنسبة ٢٠٠٧
 القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي

استعرض هذا الفصل القضية الفلسطينية في بعدها اإلسالمي عبر تحليل مواقف منظمة المؤتمر 
  .اإلسالمي وكل من تركيا وإيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا من القضية الفلسطينية

ولم .  كانت كسابقاتها، بشكل عام، في تفاعل العالم اإلسالمي مع القضية الفلسطينية٢٠٠٧ن سنة ورأى أ
توفر الظروف الذاتية والموضوعية للبلدان اإلسالمية ما يمكّن من إحداث تغييرات ذات مغزى طوال تلك 

 والشعبي للعالم وأسهم الوضع الفلسطيني المنقسم والمتردي في إضعاف إمكانات الدعم الرسمي. السنة
  .اإلسالمي

 في تحقيق اختراقات حقيقية في العالم اإلسالمي، لكن ٢٠٠٧لم تنجح في سنة " إسرائيل"وخلص إلى أن 
الفلسطينيين لم ينجحوا أيضا في تحقيق تغييرات حقيقية في دعم قضيتهم وفك الحصار عن شعبهم في 

  .الداخل
 القضية الفلسطينية والوضع الدولي

لفصل مواقف كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والصين واليابان تناول هذا ا
  .والمنظمات الدولية تجاه القضية الفلسطينية

وتتبع سياسات كل من تلك القوى وكشف أن لها سمتين مركزيتين حددتا اإلطار الذي تحركت فيه 
ة الفلسطينية قبل اتفاق مكة وبعده، ومحاوالت األزمة الداخلي: السياسات الدولية تجاه الموضوع الفلسطيني

  .بعث الحياة في مسار التسوية
وأوضح أن سياسات بعض القوى الدولية اتسمت في توجهاتها المركزية بالعمل على الحيلولة دون تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية في المرحلة األولى، وعند تشكيلها سعت إلى إفشالها عبر إرهاقها بمطالب 

 .ختلفة وتدخالت من وراء ستارم
كما أن السياسات الدولية أسهمت، إلى جانب عوامل أخرى، في حدوث انشطار حاد في البنية الفلسطينية 
الحكومية واإلقليمية، عملت بعض الجهود الدولية على استثماره بما يخدم رؤيتها اإلستراتيجية للمنطقة، 

ركية كوندوليزا رايس للشرق األوسط والتي بلغت ثماني مشيرا إلى أن زيارات وزيرة الخارجية األمي
الدافعة نحو توظيف هذا االنشطار، والتي " الحمى الدبلوماسية"زيارات في تلك السنة، كانت مؤشرا على 

  .أفرزت الدعوة لعقد مؤتمر دولي لم تكن واشنطن متحمسة له قبل االنشطار
تعلق بالشأنين الفلسطيني واإلسرائيلي، مشيرا إلى أن كما قدم الفصل نموذجا لدراسة حالة للهند فيما ي

إجماع أغلب الباحثين على أن الهند تمثل أبرز الدول النامية من حيث األهمية الدولية اآلنية والمستقبلية 
 .هو ما دفع التقرير إليالء موقفها بعض العناية أكثر من غيرها

تمكنت من تمتين عالقاتها مع الهند، بصفتيها " إسرائيل" تظهر أن ٢٠٠٧ولفت االنتباه إلى أن سنة 
  .الرسمية والشعبية، أكثر من أي وقت مضى على الرغم من المعارضة اإلسالمية واليسارية الشديدة

 األرض والمقدسات
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بحث هذا الفصل االعتداءات اإلسرائيلية على األرض والمقدسات مع التركيز بشكل خاص على مدينة 
بأغلبية " إسرائيل"وتيرة السياسات اإلسرائيلية الهادفة لجعلها عاصمة أبدية لـالقدس، منبها إلى تسارع 

يهودية مطلقة، وبأقلية عربية تسهل السيطرة عليها، ضمن مشروع واضح المعالم، يستغل مفاوضات 
  .التسوية والمعاهدات العربية اإلسرائيلية لتمريره

صل العنصري في الضفة الغربية، مشيرا إلى زيادة كما استعرض أبرز التطورات المتعلقة ببناء جدار الف
 إلى ٧٠٣، وزيادة طول الجدار من ٢ كلم٧١٣ إلى ٢ كلم٥٥٥مساحة المنطقة المعزولة خلف الجدار من 

 ٤٨٢وتناول استمرار التوسع االستيطاني اإلسرائيلي، وزيادة عدد المستوطنين فيها إلى نحو .  كلم٧٧٠
  .ألفا

 صاديةاألوضاع السكانية واالقت
الفصل السابع من التقرير تحدث عن المؤشرات السكانية الفلسطينية، مشيرا إلى نتائج التعداد السكاني 
الثاني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها محافظة القدس، الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء 

ناطق بلغ حوالي ثالثة ماليين ، والذي أظهر أن إجمالي عدد السكان في هذه الم٢٠٠٧الفلسطيني في سنة 
  . ألف نسمة٧٧١و

أما .  ألف نسمة عن التقديرات السابقة للجهاز وللسنة نفسها٢٤٤ولفت إلى أن هذه التقديرات تقل بحوالي 
 ألف نسمة، يقيم ٣٤٢ ماليين و١٠ فذكر أنه يقدر بحوالي ٢٠٠٧مجموع الفلسطينيين في العالم في نهاية 

 ألف في ١٠٢، وحوالي ثالثة ماليين و١٩٤٨هم في األراضي المحتلة عام  ألفا من١٨٤حوالي مليون و
  . األردن

وبحث الفصل الخصائص الديمغرافية للفلسطينيين في أماكن توزعهم، ثم تناول موضوع الالجئين 
الفلسطينيين، كما بحث اتجاهات النمو السكني، والجدل حول تقدير عدد السكان الفلسطينيين داخل حدود 

 التاريخية، وهجرة الفلسطينيين إلى الخارج ونزيف األدمغة والكفاءات الفلسطينية، وفلسطينيي فلسطين
  .الخارج وحق العودة

أما آخر فصول التقرير فقد استعرض الوضع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتناول فيه 
نصيب الفرد من الناتج المحلي باألرقام والبيانات الحسابات العامة وأداء القطاعات االقتصادية، و

وذكر أن . اإلجمالي، والمالية العامة، والمساعدات الخارجية، والحصار واإلغالق اإلسرائيلي، وغيرها
  . مليون دوالر١٣٥,٨ بلغت أربعة مليارات و٢٠٠٧قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في سنة 

قتصادي منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي  كان األسوأ على الصعيد اال٢٠٠٧وأشار التقرير إلى أن العام 
، علما بأن التباين في مستوى التدهور والتراجع في مجمل األنشطة ١٩٦٧للضفة والقطاع عام 

االقتصادية في القطاع كان كبيرا مقارنة بالوضع في الضفة؛ حيث ارتفعت نسبة السكان الفلسطينيين 
 على مستوى الضفة ٢٠٠٧سنة % ٦٧حوالي  إلى ٢٠٠٠سنة % ٢٢الذين يقعون تحت خط الفقر من 

 .  مع نهاية السنة% ٩٠والقطاع، أما في قطاع غزة فقد وصلت النسبة إلى 
  ١٢/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
   مصر لفتح معبر رفحودع وتبرعاية عربية داخليتشجيعها ألي حوار تؤكد  هنية حكومة .٣

، أّن إغالق الـسلطات     )١٢/٨(عية، الثالثاء   حكومة الفلسطينية المقالة، في جلستها األسبو     ال اعتبرت   :غزة
انتهاك خطير للتهدئة، ال سـيما وأّن       "اإلسرائيلية للمعابر الثالثاء ومنع إدخال المواد الالزمة لقطاع غزة؛          

ودعت الحكومة في بيانها،    ". االحتالل لم يلتزم طوال الفترة الماضية بإدخال الكميات والنوعيات المطلوبة         
رفح الحدودي والسماح للفلسطينيين بالدخول والخروج من قطـاع غـزة بحريـة،             مصر إلى فتح معبر     

 .بالعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني جراء هذا الحـصار          " اللجنة العربية لفك الحصار   "وحثت  
، "برعاية عربية كريمة، بدون أي شروط     " فلسطيني   -وأكدت حكومة هنية، تشجيعها ألي حوار فلسطيني        
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استمرار وضع الشروط على لسان ناطقي فتح ومسؤوليها، وآخرها تصريح نبيل عمرو باألمس             "ة  معتبر
. ، حـسب تقـديرها    "، داللة واضحة على وضع العراقيل أمام انطالق أو نجاح أي حوار وطني            )االثنين(

كل من يفكر بالضغط على الشعب الفلسطيني أو الحكومة من أجـل تحقيـق              "وشّددت الحكومة على أّن     
  .، كما قالت"أهداف سياسية أو فرض شروطه؛ لن يجني سوى الفشل والخسارة

  ١٢/٨/٢٠٠٨ قدس برس
  
  بحر يطالب الحكومة المصرية باإلسراع في فتح معبر رفح .٤

أحمد بحر الحكومة المصرية باإلسراع في فتح معبـر         . طالب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     : غزة
ولفـت بحـر إلـى أن       . طاع غزة، وإدخال المستلزمات الحياتية كافة     رفح الذي يشكل المتنفس الوحيد لق     

واجب مصر التاريخي واألخالقي كقائد للعالم العربي وأكبر قوة اقتصادية في طليعـة العـالم العربـي                 
جاء ذلـك فـي مهرجـان       . والجار األول واألقرب لقطاع غزة يتطلب موقفا سريعا وعاجال لفتح المعبر          

ة، مساء أول من أمس، بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة لتكريم طلبة الثانويـة              نظمته الكتلة اإلسالمي  
 . العامة المتفوقين

 ١٣/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 لدى الجامعة العربية يبحث مع موسى التهدئة ومبادرة عباس للمصالحة  فلسطينمندوب .٥

 آخر تطورات األوضاع    أمسعربية عمرو موسى    بحث األمين العام لجامعة الدول ال     .): أ.ب.د( –القاهرة  
على الساحة الفلسطينية مع المندوب الفلسطيني الدائم لدى الجامعة العربية السفير حسين عبد الخالق الذي               
أكد عقب اللقاء ضرورة االلتزام بمساعي التهدئة وكذلك التعامل بشكل إيجابي مع مبادرة الرئيس محمود               

وقال عبد الخـالق     .لحة فلسطينية من خالل تنفيذ كافة بنود المبادرة اليمنية        عباس التي تدعو لتحقيق مصا    
جهودا فلسطينية وعربية وخاصة جهود الشقيقة مـصر للعمـل علـى الوصـول              "عقب اللقاء، إن هناك     

 ".للمصالحة الفلسطينية للتفرغ والعمل لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني والمنطقة
على سؤال حول تفسيره لما يتردد بشأن عدم تجاوب بعض األطـراف الفلـسطينية مـع الـدعوة                  وردا  

ال يمكن القول إن هناك عدم تجاوب مع هذه الدعوة بل هناك            " المصرية للحوار الداخلي، قال عبد الخالق     
 ".مشاورات للعمل على ضمان نتائج للحوار والمصالحة الوطنية

  ١٣/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  لهدم مواقع أثرية مجاورة لألقصى"إسرائيل"ـبتوفير غطاء ل" اليونسكو"تهم ي رعبد القاد .٦

ن ي مسؤول  أن عبد الرؤوف أرناؤوط  ،  القدس نقالً عن مراسلها في    ١٣/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   ذكرت  
 المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة         األمم منظمة   إلىوجه انتقادات غير مسبوقة      نيورجال دين مسلم  

 إسـالمية  أثريـة  لتنفيذ عمليات هدم لمواقع      اإلسرائيلية، متهمين إياها بتوفير غطاء للسلطات       "يونسكوال"
 لشؤون القـدس،    ]سالم فياض [انتقد حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء       و .األقصىمجاورة للمسجد   

ية والقـرارات الدوليـة،      الدولية وعن الشرعية الدول    المبادئالتي اتهمها بالخروج عن     " اليونسكو"منظمة  
 اعتراف بشرعية االحتالل في القدس وثانيـا يعطـي          أوالالقرار الذي اتخذته خطير فهو       "أن إلىمشيرا  
 في داخـل المـسجد      أو سواء في باب المغاربة      األقصى تفويضا ويطلق يدها للعمل في المسجد        إسرائيل
هذا هو  .. األقصىبمظلة دولية على المسجد      إسرائيلية وثالثا فان القرار هو بداية لفرض سيطرة         األقصى

 بعقد جلسة طارئة سواء على مستوى       اإلسالميوطالب عبد القادر منظمة المؤتمر       ".معنى قرار اليونسكو  
 أن حتى على مستوى القمة من اجل التصدي لمثل هذا القرار ألن تمريـره يعنـي                 أووزراء الخارجية   

 ".األقصى المسجد  غطاء دوليا للسيطرة علىأخذت قد إسرائيل



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                   ١١٦٨:         العدد                  ١٣/٨/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 حـاتم   أن  عيسى الشرباتي  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  
 بورقة  أولمرتلقد تقدم   "عبد القادر حذر من خطورة المفاوضات الجارية على مستقبل الفلسطينيين وقال            

 وتفاوضنا على قـضايا     األغوار أودس  حول القضايا التي سيفاوض الفلسطينيين عليها وهي ال تشمل الق         
، وان تلك المفاوضات    األرض هناك فرضا للواقع على      أنغير هامة، فما جدوى تلك المفاوضات خاصة        

 ". الشرعية الدوليةأساسال تقوم على 
  
 لن نمنح حماس رصيد اإلفراج عن مروان البرغوثي: العجرمي .٧

ضه ورفض السلطة الفلسطينية إلطالق سراح      عجرمي، عن رف  الأعرب وزير األسرى الفلسطيني، أشرف      
وحركة حماس، وفقما نقل موقـع      " إسرائيل"األسير مروان البرغوثي في إطار صفقة تبادل األسرى بين          

أريد أن يتم إطالق سراح البرغـوثي فـي إطـار           : "ونقل الموقع عن العجرمي قوله    . اإللكتروني" واال"
ذلك يساعد  : " وأضاف. ر صفقة تبادل األسرى مع حماس     مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وليس في إطا      

  ". أبو مازن والسلطة ونحن ال نريد أن نمنح حماس الرصيد في تحرير البرغوثي
 مـن الـسجون      فلـسطينياً   أسـيراً  ١٥٠رئيس عباس بإطالق سراح     لوتطرق العجرمي لتعهد أولمرت ل    

هناك : "وأردف قائال . جات باالتفاق بين الجانبين   نأمل أن يتم التوصل إلى قائمة اإلفرا      : "وقال. اإلسرائيلية
لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة لبحث المعايير، وكان يفترض أن تبحث إطالق سراح األسرى إال أنهـا    

إلفراج انريد  . نريد أوال اإلفراج عن األسرى الذين سجنوا قبل اتفاقات أوسلو         : "وأضاف". لم تجتمع بتاتا  
طفال، ومسؤولين في القيادة السياسية الفلسطينية كالقيادي فـي فـتح مـروان             عن المرضى والنساء واأل   

فاإلفراج عنهم يساعدنا في إقناع الناس بتأييد الحل        . البرغوثي واألمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات      
قـال  تفقد أوراق مساومة باإلفراج عن المسؤولين       " إسرائيل"وفي رد على سؤال إذا ما كانت         ".السياسي

لئك الذين تطلـب حمـاس اإلفـراج        وإسرائيل لديها الكثير من أوراق المساومة وخاصة أ       "العجرمي إن   
 ".عنهم

 ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  الحكومة المقالة تهدد بإعدام قاتل وعميل من دون مصادقة عباس .٨

ـ       " هيئة القضاء العسكري  "قالت   : رائد الفي  -غزة   ا ستـسعى   التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة إنه
في حال لم يصادق الرئيس عباس على حكمي اإلعدام الـصادرين بحـق مـدان               " مخرج قانوني "إليجاد  

  .بجريمة قتل وآخر متعاون مع مخابرات االحتالل
لن تعجز في اسـترداد حقـوق   " وشدد رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد أحمد عطا اهللا على أن الهيئة  

، ملمحـاً إلـى إمكـان       "ال رفض الرئيس المصادقة على قرار المحكمة      المواطنين وتطبيق القانون في ح    
الـذي ابتدعـه    " الفقـه القـانوني المقـاوم     "تطبيق األحكام من دون مصادقة الرئيس استناداً لما وصفه          

  .الفلسطينيون لخصوصية حالتهم
  ١٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يامالسلطة في رام اهللا تصدر جواز سفر فلسطيني في غضون أ .٩

 قال مدير عام اإلدارة المركزية للجوازات في وزارة الداخلية واألمن الوطني يوسف حـرب إن                :رام اهللا 
السلطة الفلسطينية ستقوم في غضون أيام بإصدار جواز سفر فلسطيني جديد، ذو مدة صالحية أطـول،                

وأكد حرب إن كلفة  . منهاوبلون جديد، فيما ستبقى الجوازات بيد المواطنين فعالة لحين انتهاء سريان كل
 ديناراً أردنياً لن ترتفع، ولن يطرأ أي تغير علـى إجـراءات الحـصول               ٣٥إصدار الجواز البالغة اآلن     
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عليها، فيما سيتغير لون الجواز الفلسطيني من اللون األخضر إلى اللون األسود وتزيد مدة الصالحية من                
  . سنوات٥ سنوات إلى ٣

  ١٢/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  إطالق صاروخ على سديروت  "ئهاعمال"يتهم و إغالق المعابر" إسرائيل" ينتقد قرار الزهار .١٠

 محمود الزهـار القيـادي      .د  اتهم :غزة أشرف الهور   عن مراسلها    ١٣/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
راء ، بـالوقوف و   "عمالء لالحتالل "البارز في حماس في سياق حديث مع القدس العربي من وصفهم بـ             

إطالق سقوط صاروخ محلي الصنع سقط قرب بلدة سيديروت، منتقداً في الوقت ذاته الموقف اإلسرائيلي               
من التهدئة، وقال أن إسرائيل لم تلتزم باالتفاق، وأنها تقف وراء الهجمات من أجل الضغط على حمـاس                  

تهدئة، وأن أيا منها لم تقم       على ال  "أجمعت"وأشار إلى أن كل الفصائل الفلسطينية        ."فتح ملفات أخرى  "لـ  
إسرائيل لم تدخل أي زيادة ولو كيلو جرام واحد على حجم البضائع التـي              "وقال الزهار    .بخرق االتفاق 

وذكر أن إسرائيل    ."مواد استهالكية "، الفتاً إلى أن كل ما يدخل القطاع         "تدخل غزة بموجب اتفاق التهدئة    
 شاحنة، معتبراً أن العـدد كبيـر إذا مـا قـورن             ٨٠ل   شاحنة محملة بالفواكه من أص     ١٢تسمح بعبور   

  .باحتياجات السكان األساسية
تجار فلسطينيون تضرروا من    " اإلسرائيلية أن من يقف خلف الهجوم        "يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   

 هؤالء التجار والذين استعانوا   "ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها أن         ."فتح المعابر مع إسرائيل   
بمسلحين أطلقوا هذه القذيفة يريدون رفع أسعار البضائع التي يملكونها من خالل دفع إسرائيل إلغـالق                

  ."المعابر التي تربطها بالقطاع
في مقابلة على الهواء    أن الزهار قال    : غزة فتحي صّباح   عن مراسلها من   ١٣/٨/٢٠٠٨ الحياة   ونشرت

الجانب اإلسرائيلي يريـد أن يـربط       "أمس أن   " السالميالجهاد ا "التابعة لحركة   " صوت القدس "مع إذاعة   
بين هذه القضية وقضية تبادل األسرى، وهذا أمر رفضناه منذ البداية، لكنه عملياً يحاول أن يبقي عليهـا                  

التهدئـة، فعلـيهم أن يعيـدوا       ) انهـاء (وهذه سياسة خطرة، ألنها إذا استمرت فستدفع الناس جميعاً الى           
  ".وا هذه المناورات في هذه الطريقة المكشوفة تماماًحساباتهم، وأال يلعب

التهدئة لم تلب الحد األدنى المطلوب أوالً، وثانياً كان االتفاق أن تفتح المعـابر تمامـاً،                "وقال الزهار إن    
ورفضنا سياسة التدرج إال في جزئيتين بعد ثالثة أيام ثم عشرة أيام على أساس أنه عندها سـتكون كـل                    

وثالثاً، يجـري تقـويم     . ت، وبالتالي لم تلب الحد األدنى ولم تلب الشروط التي اتفقنا عليها           المواد قد دخل  
  ".يومي لما يدخل

وشدد الزهار على أن استمرار هذه السياسية قد يدفع الجانب الفلسطيني الى تقويم شـامل للتهدئـة، ثـم                   
، في اشارة الـى انهـاء       "ه القصة إعطاء رأي، أو إنذار بأنه إذا استمرت السياسية، ستخرج الناس من هذ           

من المبكر الحديث عن الخروج من قضية التهدئـة، إذ أن           "لكنه استدرك بالقول إن     . التهدئة مع اسرائيل  
  ".الجانب االسرائيلي ما زال يناور حتى هذه اللحظة

 آخر حديث مـع "وعن العالقة مع مصر واالتصاالت من أجل رفع الحصار المحكم على القطاع، قال إن          
أمس، إذ أبلغوا الجانب االسرائيلي بأن هذا األمر غيـر مقبـول، ويـشكل خرقـاً                ) أول من (مصر كان   

الـدور  "وأضـاف أن    ". لذلك، حتى هذه اللحظة، ليس هناك أي تغيير في الموقف الفلـسطيني           . لالتفاق
علق بمعبـر   وفي ما يت  ". المصري كان ضاغطاً على الجانب االسرائيلي، واآلن ينقل رسائل من الجانبين          

قدمت رؤيةً واضحة عن مشاركة الجميع في إدارة المعبر، لكن          " حماس"حركة  "رفح، أوضح الزهار أن     
رام اهللا ال تزال تستخدم المعبر وسيلة للضغط، ظناً منها بأن ذلك سيؤدي إلى انهيار الوضع في قطـاع                   

إال أنه ال يزال األمـل يـراود        على رغم كل النجاحات، التي حققتها الحكومة في غزة،          "وقال إنه    ".غزة
  ".الذين يظنون أن تجويع الناس وحرمانهم قد ينفعهم) الشياطين(بعض 
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  أي محاولة للتأثير على واقع غزة ستقاوم بكل قوة ... الدولة ثنائية القوميةنرفض: الزهار .١١
عدد مـن   محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، خالل لقاء مفتوح مع .دشكك  : محمد ياسين- غزة

إن طرح الدولة ثنائية القومية عبارة عن ترف فكري وسياسـي؛ ألنهـم يـدركون أن                : أمس الصحافيين
االحتالل اإلسرائيلي لن يقبل به نتيجة خشيته من عامل الديمغرافية الفلـسطينية التـي ستقـضي علـى                  

ة االحتالل في   وشدد على رفض حركة حماس لهذا الطرح كونه ينطوي على اإلقرار بشرعي           )". إسرائيل(
  .  األراضي الفلسطينية المحتلة

الزهار نية حركة حماس إرسال إجاباتها على األسئلة المصرية الثالثة بشأن رؤيتهـا ألجنـدة               . وأعلن د 
الحوار الوطني المرتقب خالل األيام المقبلة، مشككاً في ذات الوقت في جدية حركة فـتح فـي تحقيـق                   

 . اهنة الرئيس محمود عباس على اإلدارة األمريكية الراحلة عما قريبالمصالحة الوطنية، الفتاً إلى مر
الزهار إلى توجه حركة حماس لتصحيح عالقاتها مع بعض الدول التي قاطعت حماس خـالل               . وأشار د 

فـي ينـاير    : الفترة الماضية، متوقعا المزيد من التطورات على هذا الصعيد خالل المرحلة المقبلة، وقال            
  ". وال الشبح األمريكي سيحدث انفراج في العالقة بين حماس والكثير من الدولالقادم وبعد ز

وحول ما تردد عن نية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتخاذ قرار باعتبار قطاع غزة إقليمـاً متمـرد،                  
 أي  إن: تساءل القيادي في حماس عن شرعية منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني، مضيفاً            

  ".محاولة لفرض واقع جديد للتأثير على واقع غزة ستقاوم بكل قوة
وأكد على مساعي الحكومة الفلسطينية إلنهاء بعض مظاهر العسكرة في شوارع قطاع غزة، وأكد الزهار               
عزم حركة حماس ترميم عالقة عائلة حلس بالشعب الفلسطيني، داعياً الذين فروا من أفراد العائلة خالل                

 األخيرة مع األجهزة األمنية إلى العودة لقطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة ستقاضي من تورطـوا                المواجهة
في جرائم فقط، مشيرا إلى أن عائلة حلس عائلة كريمة ومحترمة وقدمت العديد من الشهداء و الجرحـى                  

  .اواألسرى، وال يمكن بحال اعتبار قلة من المسيئين والمغرر بهم هم خيار العائلة وعنوانه
  ١٣/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   "انتهاء والية الضعفاء الثالثة" يؤكد ان ال حوار إال بـ الزهار .١٢

 محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس في حـديث مـع القـدس               .داتهم   : أشرف الهور  -غزة  
ـ        ـ        "إعاقة"العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح ب   جهـود المـصالحة الفلـسطينية، لـ

، يقـصد بـوش     "انتهاء والية الـضعفاء   " للفيتو األمريكي، وقال أن الحوار لن يتحقق إال بعد           "خضوعه
العمل "وقال الدكتور الزهار أن موقف حماس من الحوار واضح يقوم على أساس             . وأولمرت وأبو مازن  

لتي أرسلت قبـل    ، مشيراً إلى أن مصر ا     "من أجل الوصول إلى اتفاق فلسطيني داخلي ينهي حالة االنقسام         
ورأى القيادي البارز في حماس     . "تعلم موقف حماس جيداً   "، للفصائل الفلسطينية    "دعوات استكشافية "أيام  
أبو مـازن ال    "وقال   ."هو ما يحول دون قبول حقيقي من أبو مازن إلجراء الحوار          " األمريكي   "الفيتو"أن  

  ."ته للحوار تأتي فقط من باب العالقات العامةيستطيع أن يخرج من تحت العباءة األمريكية، لذا فإن دعوا
واعتبر الزهار أن مسألة تأخر إجراء الحوار ليست موجودة عند حركة حمـاس، بـل عنـد القيـادات                   

  .،"التي تخضع للفيتو األمريكي"الفلسطينية في رام اهللا، 
ة رغـم علمهـا    عن سبب توجيه مصر دعوات للحوار للفصائل الفلسطيني      "القدس العربي "وفي سؤال لـ    

معرفـة نوايـا    "بتوجهات الرئيس عباس المسبقة، قال الزهار أن الدعوة المصرية كانت فقط تهدف لـ              
وذكر أن الـدعوة المـصرية التـي        . "األطراف من الحوار، وليس إلجرائه، ألنها تعلم موقف أبو مازن         

، وقال أن حركته    " فيها الحوار  معرفة اآللية التي يمكن أن تبدأ     "أرسلت قبل أيام كانت تتضمن أسئلة بهدف        
  .استلمت األسئلة
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في األيـام القليلـة     "وعن آخر التطورات التي حدثت في ملف المصالحة الفلسطينية اكتفى الزهار بالقول             
قبل "لكنه أكد في الوقت ذاته استحالة عقد أي مصالحة فلسطينية داخلية            . "القادمة سيتضح مصير الحوار   

رئيس األمريكي جورج بوش والفلسطيني محمود عباس، واإلسرائيلي أيهـود          ، يقصد ال  "مغادرة الضعفاء 
  ."قبل رحيلهم لن يحدث حوار"أولمرت، وقال 

عدم االعتراف بأبي مازن رئيسا عقب انتهاء واليته        "وأكد الزهار على موقف حركة حماس القاضي بـ         
  ."في يناير القادم

دعوة مصرية لبدء الحوار، وأكد أيمن طه القيـادي         وفي سياق الحوار الداخلي نفت حركة حماس تلقيها         
في حماس أن حركته لم تتلق أي دعوة أو رسالة من مصر بشأن إجراء مفاوضات ثنائيـة بـين مـصر      

الهادف إلنهاء االنقسام، مشيراً إلـى      . والفصائل الفلسطينية، للتباحث في شأن الحوار الفلسطيني الداخلي       
ورقة أسئلة لإلجابة عليها حـول أهـداف الحـوار          "يادة المصرية   أن حماس تلقت في وقت سابق من الق       

  . "والقضايا التي يراد الحوار فيها
 ١٣/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الرجوب يؤكد ضرورة الحوار مع حماسجبريل .١٣

أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح جبريل الرجوب أن ال سبيل لحل : محمد النجار - عمان 
واتهم الرجوب في حوار مع . السيما مع حركة حماس إال بالحوار الوطني الشاملالخالفات الفلسطينية و

الذي دعا له الرئيس الفلسطيني " األجواء اإليجابية الستئناف الحوار"الجزيرة نت حركة حماس بتعطيل 
لكن القيادي الفتحاوي اعتبر . في قطاع غزة" بعد أن أقدمت على مهاجمة حي الشجاعية"محمود عباس 

 . القرار اإلستراتيجي لحركة فتح يكمن في ضرورة الحوار مع حماس وصوال للوحدة الفلسطينيةأن 
وكشف الرجوب عن اتصاالت أجراها مع قيادات في حركة حماس في الضفة الغربية بعد أحداث غزة 

نئته بعد األخيرة، وأنه قام باالتصال برئيس الوزراء في الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية لته
 . أن أجرى األخير عملية جراحية

وعبر الرجوب عن قناعته بأن المؤتمر العام السادس لحركة فتح لن يتم عقده قبل حل مشكلة االنقسام 
وحول ما تردد عن توجه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلعالن قطاع غزة . الفلسطيني

ال يوجد لديها حد أدنى من االستعداد أو التفكير بالحديث عن ) فتح (الحركة"، قال الرجوب "إقليما متمردا"
أقاليم متمردة أو عن تكريس انقسام أو عن تصعيد عنف لفظي أو مادي في حل المشكلة بيننا وبين 

 ". اإلخوة في حماس
 ١٢/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  " إسالمي طابع دينيتتطلع لبناء دولة أو إمارة ذات"األحمد يتهم اإلخوان المسلمين بأنها  .١٤

سيـشكل  "عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن الحوار هو الحل الوحيد لألزمة الفلسطينية، ألنه               عّد  
عالجا فعاال لقضايا الخالف واالنقسام شرط االلتزام بما يتم االتفاق عليه وليس النظر له نظرة مؤقتة كما                 

واعتبر األحمد في سياق حوار نـشر أمـس أن          . فشاله، الذي اتهم حركة حماس بإ     "جرى مع اتفاق مكة   
  ."ليس خالفا بين فتح وحماس"الخالف في الساحة الفلسطينية 

وبرنـامج  (..) الخالف جذري بين الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة ببرنامج منظمـة التحريـر             "وقال  
عب رئيسي داخل فلسطين من     المحيط اإلقليمي والدولي الذي ليس بعيدا عما يدور في الساحة حيث أنه ال            

  ."خالل حماس
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تتطلع لبناء دولة أو إمارة ذات طابع ديني إسالمي تكـون           "واتهم األحمد جماعة اإلخوان المسلمين بأنها       
، الفتاً إلى أن هذا المخطط هو مـا جعـل حمـاس         "قاعدة لهم لالنطالق في الشرق األوسط بشكل خاص       

  . "ا من القاهرة وانتهاء بالسنغالتفشل وتبطل كافة التحركات التي جرت بدء"
 ١٣/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عبرهاكسر الحصار ال يأتي ... األنفاق جلبت الكوارث:  فصائل فلسطينيةتسعة .١٥

 أن ظاهرة انتشار األنفاق ،أكدت فصائل العمل الوطني بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة اليوم: ألفت حداد
قيقة قد جلبت الكوارث على سكان القطاع عامة وسكان رفح على امتداد حدود محافظة رفح مع مصر الش

خاصة بما حصدته من أرواح بريئة وبما دخل من سموم ومخدرات عبرها والتي تستر أصحابها خلف 
شعار كسر الحصار ليتم ممارسة جرائم التهريب بشتى أنواعها فمع دخول بعض السلع الغذائية تدخل 

 . ات التي انتشرت في صفوف الشبابكميات كبيرة من الممنوعات والمخدر
 وجبهة النضال الشعبي، ،جاء ذلك في بيان صحفي لتسع فصائل وهي حركة فتح، والجبهة الشعبية

وحزب الشعب، وفدا، والجبهة العربية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والمبادرة 
 .الوطنية الفلسطينية

ر ال يأتي عبر األنفاق إنما يأتي من خالل توحيد صفوف شعبنا بكافة وأكدت الفصائل أن كسر الحصا
شرائحه و أطيافه السياسية وحشد كافة الطاقات واإلمكانات لمواجهة عدوان االحتالل وحصاره الذي 
يفرضه على شعبنا وإجباره على فك الحصار وفتح المعابر وذلك عبر برنامج وطني شامل يتضمن 

شعبية مترافقة و متزامنة مع تحرك سياسي على كافة المستويات محلياً ودولياً سلسلة من الفعاليات ال
 .وعلى الصعيدين الرسمي الشعبي

ودعت الفصائل إلي العمل الجاد لحماية أرواح المواطنين والتصدي لمظاهر االستغالل واالحتكار 
قيقة مصر إلى بذل كافة وتوحيد كافة الجهود الفلسطينية للنضال من أجل فتح المعابر، كما دعت الش

الجهود لفتح معبر رفح، معتبره أن ظاهرة األنفاق ال يمكن أن تشكل بديال عن فتح المعابر ورفع 
وطالبت الفصائل المجتمع الدولي بالتدخل الجاد و تحمل مسئؤلياته تجاه شعبنا و الضغط على  .الحصار

 كيان االحتالل إلجباره على فك الحصار و فتح المعابر
 ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  اللقاء األمني بين ممثلين إسرائيليين والسلطة تحفظ أمن االحتالل وتحاصر المقاومة : الجهاد .١٦

حركة الجهاد اكدت إن  ن أ:عن مراسليها ألفت حداد ورأفت الكيالني ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨ عربموقع ذكر
إليه االحتالل من وراء اللقاء األمني الذي جرى في محافظة جنين باألمس هو دليل ساطع على ما يرمي 

هذه اللقاءات وما يدور خاللها من تنسيق امني يهدف إلى معرفة تحركات المقاومين ومتابعة تطبيق 
الخطط األمنية التي تحفظ أمن االحتالل وتحاصر المقاومة وتمنعها من التصدي لالعتداءات والهجمات 

قوى وفصائل شعبنا الحية بضرورة إعالء وطالبت الجهاد من كافة . التي يقوم جنود العدو ومستوطنوه
لقد آن األوان ألن تستفيد السلطة من كل التجارب السابقة "صوتها الرافض للتنسيق األمني، واضافت 

وان تنحاز إلى خيار المقاومة والتحرير بدالً من المساعدة في حصار المقاومة ومالحقة فصائلها 
  ".ورجالها
أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل     الجهاد أعلنت، في بيان،      أن  :  أ  د ب  عن ١٣/٨/٢٠٠٨ الدستور   وأضافت

من جهـة أخـرى، قالـت       . ثالثة من عناصرها في بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية           
الجهاد إن جهاز المخابرات الفلسطينية أرسل بالغات لعدد من عناصـر وقيـادات الحركـة وجناحهـا                 

وحملت الحركة قيادة األجهزة األمنية أي مسؤولية عـن          .از في جنين  العسكري، للحضور الى مقر الجه    
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حياة عناصر الحركة داخل السجن أو الذين تالحقهم بغرض اعتقالهم، مؤكدة أنها ستبذل كـل جهودهـا                 
 ".لحل قضية االعتقال السياسي المتواصلة بحق المقاومين في الضفة"
 
  تحذر من انهيار التهدئة الناصرألوية .١٧

 أبو القاسم دغمش في تصريح صـحافي إن          الدين لوية الناصر صالح  ألقال األمين العام    : ب أ  د   -غزة  
التهدئة ال يمكن لها أن تستمر في ظل االستخفاف اإلسرائيلي بمصير الشعب الفلسطيني ومعاناته الحقيقية               "

 ".وانطالما لم تلتزم إسرائيل ببنودها الملزمة لها من فتح المعابر وفك الحصار ووقف العد
  ١٣/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  الحركة غير مستعدة الستئناف التفاوض حول شاليط: عن مصادر في حماس" هآرتس" .١٨

، قولهـا إن الحركـة غيـر مـستعدة          "حماس"، عن مصادر رفيعة المستوى في       "هآرتس"نقلت صحيفة   
ر عن قطاع غزة وتلغي كل      الستئناف التفاوض حول تبادل األسرى ما لم ترفع إسرائيل رفعاً تاماً الحصا           

وأكدت مـصادر    .وكذلك انتقدت الطريقة التي يدير بها المصريون االتصاالت       . القيود على نقل البضائع   
واسـتندت فـي    . ومصر حول مفاوضات تبادل األسرى    " حماس"أمنية إسرائيلية وجود توتّر واضح بين       

 وزارة الدفاع اللواء احتياط عاموس غلعاد       استنتاجها إلى المحادثات التي أجراها رئيس القسم السياسي في        
المفاوضات حول الجندي جلعاد شاليط، مجمـدة       "ولفتت المصادر الى أن      .في القاهرة األسبوع الماضي   

نتيجة تشدد الطرف الفلسطيني، بعد صفقة التبادل بين إسرائيل وحزب اهللا حيث طالـب بـإطالق نحـو                  
  ". أسير فلسطيني في مقابل شاليط١٠٠٠

  ١٣/٨/٢٠٠٨ار األخب
  
   اللبناني- الفلسطيني  للحوار ما جاء في البيان الوزاري يشكل ارضية:الديمقراطية .١٩

وألقى فؤاد الحركة   . مسيرة في مخيم شاتيال لمناسبة سقوط مخيم تل الزعتر        " الجبهة الديموقراطية "نظمت  
ثم  . وتوحيد البيت الفلسطيني  كلمة باسم نقيب الصحافة محمد البعلبكي، دعا فيها الفلسطينيين الى الحوار            

كانت كلمة لعضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، اعتبر فيها ان اوضاع الفلـسطينيين فـي لبنـان                  
 -تزداد تدهورا، مشيرا الى ان ما جاء في البيان الوزاري يشكل ارضية نحو استئناف الحوار الفلسطيني                 

ودعا الى ابعاد   . ق والواجبات واحترام السيادة اللبنانية    اللبناني وصياغة جديدة للعالقات على قاعدة الحقو      
  . الوضع الفلسطيني في لبنان عن التوظيف في السجاالت والتجاذبات الداخلية اللبنانية
  ١٣/٨/٢٠٠٨السفير     

   
 تطورات هامة ستحدث في قضية شاليط ومستعدون لدفع ثمن اطالق سراحه: باراك .٢٠

قولـه مـساء    " ايهود باراك "عبرية الرسمية عن وزير الحرب االسرائيلي       نقلت االذاعة ال  : القدس المحتلة 
وقال بـاراك فـي      .الثالثاء ان تطورات هامة ستحدث في قضية الجندي االسير في غزة جلعاد شاليط              

اسرائيل مستعدة لدفع الـثمن    "تصريحات له امام تجمع انتخابي لدعم مرشح حزب العمل لبلدية ديمونا ان             
   ".راح شاليطمقابل اطالق س

 مليون  ٧٢لقد حولنا   "وحول عملية نقل االموال الى خزينة السلطة الفلسطينية التي تمت اليوم قال باراك              
شيكل الى خزينة السلطة الفلسطينية وهذه االموال ستذهب الى رئيس الحكومة الفلسطينية فياض ولـيس               

 ".الى حماس
ة معاريف االلكتروني ان المفاوضات حول شـاليط        من جهتها قالت مصادر امنية اسرائيلية لموقع صحيف       

متوقفة وان حماس رفعت من سقف مطالبها مشيرة الى المصريين ال يبـدون تاييـدا لمطالـب حمـاس                   
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واضافت المصادر ان الخالفات بين فتح وحماس تلقي بظاللها على محادثـات اطـالق سـراح                 .الحالية
 هذا الملف االمر الذي ادى الى تهديـد حمـاس           ان مصر ال تتحرك بصورة متعجلة في      "شاليط موضحة   

 .حسب المصادر" بنقل الملف الى جهات اخرى
  ١٣/٨/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   وفلسطينيون يبحثون التنسيق األمني في جنينإسرائيليون .٢١

تنسيق أمني كشف الجيش اإلسرائيلي النقاب عن اجتماع  :  عبدالرؤوف أرناؤوط-  القدس المحتلة
 إسرائيلي عقد أمس في مقر المقاطعة في مدينة جنين في الضفة الغربية بهدف تعزيز التنسيق - فلسطيني

األمني بين األجهزة األمنية الفلسطينية واألجهزة األمنية اإلسرائيلية بما فيها الجيش اإلسرائيلي في منطقة 
فلسطينية في الضفة الغربية خالل األشهر األربعة الضفة الغربية إضافة إلى مراجعة اإلنجازات األمنية ال

 .الماضية
االجتماع عقد بمشاركة قائد الجيش اإلسرائيلي في الضفة "وقال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي في بيان 

الغربية الجنرال نوعام تيبون ورئيس اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية يؤاف مردخاي 
 ".اإلسرائيلي مع ممثلين عن األجهزة األمنية الفلسطينيةوضباط في الجيش 
بعد قرار حكومي إسرائيلي بالسماح بسلسلة من اإلجراءات لتحسين حياة المواطنين "وكشف البيان أنه 

 عنصرا إضافيين من الشرطة الفلسطينية في منطقة جنين كجزء من الحملة ٤٧٠الفلسطينيين تم نشر 
 مركز ٢٠م في المنطقة، إضافة إلى ذلك فإن مصادقة مبدئية قد صدرت لفتح األخيرة لتحسين األمن العا

 ". منها في منطقة جنين وحدها٤شرطة فلسطينياً، 
تم إنشاء نظام متقدم لتنسيق أنشطة المسؤولين األمنيين الفلسطينيين وتم التقدم في بناء البنية "وأضاف

 ".عبر المعابر إلى المسؤولين الكبارالتحتية األمنية وتم تسليم وثائق لمرور سريع وسهل 
  ١٣/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

 
  في التوازن العسكري"اإلخالل" إسرائيلية ضخمة في الجوالن لمواجهة مناورات .٢٢

نفذ الجيش االسرائيلي مناورات ضخمة في هضبة الجوالن السورية، المحتلـة           :  أسعد تلحمي    -الناصرة  
د باراك ورئيس هيئة أركان الجيش الجنـرال غـابي اشـكينازي،            باشراف وزير الدفاع االسرائيلي ايهو    

  . في التوازن العسكري على الضفة األخرى، وفقاً الذاعة الجيش"االخالل"لمواجهة 
من جانـب حـزب اهللا      ) العسكري(نراقب اإلخالل في التوازن     ": وقال باراك، خالل حضوره المناورات    
 لم يـنجح فـي      ١٧٠١شيراً الى أن قرار مجلس األمن الرقم        ، م "وسورية وتعاظم القوة في الجهة الثانية     

حزب اهللا أجرى تعزيزات مهمـة جـداً خـالل          "ورأى أن   . تحقيق المرجو منه لجهة وقف إمداد السالح      
نتابع احتمال اإلخالل في التوازن مع دخول منظومات أسلحة متطورة من سـورية             ... السنوات األخيرة 

أما عن بقية األمور فأفضل أال      .  بما هو ضروري في إطار االستعدادات      وعلينا أن نقوم  ... إلى حزب اهللا  
  ."أسهب الحديث، إنما العمل عند الحاجة

  ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  ٢٠٠٩ في "إسرائيل" مليار دوالر ميزانية ٨٩ .٢٣

 ٣١٩ سـتبلغ  ٢٠٠٩ ميزانية البالد في عـام  إن أمسقالت وزارة المالية االسرائيلية : القدس ـ رويترز 
وقال كبار مسؤولي الوزارة في مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل الميزانية          ).  مليار دوالر  ٨٩( شيكل   مليار

 في المئـة فـي عـام        ٤,٢ في المئة مقابل     ٣,٥المقترحة انها تعتمد على تقديرات بمعدل نمو اقتصادي         
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محلي وذكرت  وحددت الوزارة نسبة العجز في الميزانية عند واحد في المئة من اجمالي الناتج ال              .٢٠٠٨
  .٢٠٠٨ في المئة عن ميزانية عام ١,٧انها ملتزمة بسقف انفاق يزيد 

 مليار شيكل نتيجة زيادة نفقات الدفاع واالنفـاق         ١٢,٥ حوالي   ٢٠٠٩وتبلغ الزيادة في حجم ميزانية عام       
  .االجتماعي

 ١٣/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

 قامة في إطار لم الشمل خاصة في دائرة الهجرة اإلسرائيلية لمراقبة طالبي اإلوحدة .٢٤
كشف رئيس دائرة الهجرة، التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية، أن مكتبه يفعل وحدة تحقيقات خاصة 

 .  الذين يطالب أحدهما بمكانة قانونية في إسرائيل في إطار لم شمل األسر"العالقة بين الزوجين"لفحص 
، إلعداده للتصويت بالقراءة الثانية "مة غير القانونيةاإلقا"وجاء هذا الكشف خالل مناقشة اقتراح قانون 

وهو قانون مكمل لقانون المواطنة الذي مدد الشهر الماضي، ويهدف . والثالثة في الهيئة العامة للكنيست
فلسطينيي (حامالت المواطنة اإلسرائيلية/ إلى طرد الفلسطينيين المتزوجين أو المتزوجات من حاملي

 ). الداخل
، مغادرة إسرائيل والتقدم بطلب للحصول على "غير قانوني"قانون على المتواجدين بـشكل ويفرض ال

إال أن قانون المواطنة الذي تم تمديده الشهر الماضي ال يتيح لهم الحصول على لم الشمل، . مكانة قانونية
الوحدة الخاصة وتستخدم  . أي أنهم سيغادرون دون أن يكون لديهم إمكانية الحصول على مكانة قانونية

وادعى مدير الدائرة، . التابعة لدائرة الهجرة سبل تحقيقات مختلفة كالمراقبة والتتبع وجمع المعلومات
 منها ٧٠ ملف فحصتها وحدة التحقيق تبين أن ١٠٠يعكوف غانوت، أن التحقيقات بينت أن من بين 

 .مفبركة
 ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
 لى الحدود مع مصر لمنع عمليات التسلل آالف كلب ع٣ اسرائيلي يوصي بنشر سؤولم .٢٥

االسرائيلية اليوم ان يعقوب غانوت رئيس سلطة الهجرة " يديعوت احرونوت" قالت صحيفة -  تل ابيب
االسرائيلية اوصى الحكومة بنشر آالف الكالب على طول الحدود مع مصر بهدف مكافحة عمليات 

  .التسلل عبر الحدود
لحكومة االسرائيلية خالل االشهر السبعة االولى من العام الجاري وتشير معطيات جمعها مكتب رئيس ا

الى تسلل اربعة آالف مهاجر عمل عبر الحدود معظمهم من افريقيا، وقال رعنان دينور مدير عام مكتب 
  ".قد تتحول هذه الى مشكلة كبيرة االمر الذي ال نوافق عليه: "رئيس الحكومة االسرائيلية امس االول

في ضوء طلب دينور كيفية اغالق الثغرات على طول الحدود بصورة ناجعة جداً، آخذاً وبحث غانوت 
 . مليار شيكل، وذلك خالل ثالثة اعوام٣باالعتبار امكانية اقامة جدار امني على الحدود الجنوبية بحوالي 

  .العسكريةوأكد غانوت انه يتم اآلن استخدام الكالب لحراسة المواقع االمنية مثل السجون والقواعد 
 ١٢/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

 
 افي ديختر يعلن رسميا عن تنافسه على رئاسة حزب كديما في اطار االنتخابات التمهيدية .٢٦

 أعلن وزير األمن الداخلي آفي ديختر رسمياً عن تنافسه على رئاسة حزب كديما في اطـار                 -معا-القدس
قال الوزير ديختر في اجتمـاع النـصاره بمدينـة      و .االنتخابات التمهيدية التي ستجرى بعد حوالي شهر      

هرتسليا انه ينضم الى هذا السباق لوضع رؤيا سياسة واضحة أمام الناخبين والعمل على حـل القـضايا                  
  .االجتماعية في البالد
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وانتقد ديختر بصورة مبطنة الوزير شاؤول موفاز الذي يتنافس هو اآلخر على رئاسة حزب كديما فقـال                 
قنابل كالمية على ايران ولن يدلي بتصريحات تؤدي الى ارتفاع أسعار النفط في االسـواق               انه لن يلقي    

  .العالمية
وعلى صعيد آخر قال ديختر انه يجب تحديد هدف استراتيجي واضح لجيش الدفاع يتمثل بالقضاء علـى                 

  .القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة
  ١٢/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  تطالب الفروف بإبقاء مطار تبليسي مفتوحاً ليفني .٢٧

 أعربت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني امس، في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي              :وكاالت 
 مـن الجـورجيين     ٢٥٠سيرغي الفروف، عن قلقها إزاء االزمة الحالية في جورجيا، في وقت يـستعد              

  .  اإلسرائيلية"العال"ركة اليهود للهجرة الى اسرائيل بطائرة تابعة لش
وقالت ليفني إن اسرائيل تقيم عالقات حسنة مع روسيا وجورجيا على حد سواء، مؤكدة ضرورة االبقاء 

واعربت عن املها . على مطار تبليسي مفتوحا الفساح المجال امام كل من يرغب في مغادرة جورجيا
 "معاريف"وذكرت صحيفة .  المتنازعةفي دخول وقف اطالق النار حيز التنفيذ قريبا بين االطراف

، وهي دائرة تابعة لمكتب رئيس الوزراء "ناتيف"االسرائيلية ان مندوبين عن الوكالة اليهودية ومنظمة 
اإلسرائيلي وتعمل على تشجيع اليهود في دول االتحاد السوفياتي السابق على الهجرة إلى إسرائيل، 

  .رة إلى إسرائيليعملون على إقناع اليهود في جورجيا بالهج
  ١٣/٨/٢٠٠٨السفير 

  
   يوّدعون اليوم محمود درويش في رام اهللالفلسطينيون .٢٨

يلقي الفلسطينيون اليوم نظرة الوداع األخيرة على جثمان الشاعر محمود درويش في مقر : رام اهللا
لمدن والقرى تشهد ا فيما .الرئاسة في مدينة رام اهللا، قبل أن يشيعونه في مسيرة يتوقع أن تكون حاشدة

 مسيرات وتجمعات على ضوء الشموع حداداً على درويش منذ وفاته السبت ٤٨المحتلة عام العربية 
 من  عن ألمهم وحبهم للشاعر المولود في قرية البروة في الجليلهناكأعرب الفلسطينيون وقد . الماضي

قال من جهته و . عن ذلكاًاألكثر تعبيركانت  وقفات الشموع ومسيراتها إال أن، خالل أكثر من نشاط
 جنازة رمزية في قرية البروة بحمل نعش ملفوف بالعلم الفلسطينيأن عضو الكنيست جمال زحالقة 

  .بعد االنتهاء من التشييع في رام اهللاستجري 
  ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
 االقتتال الداخلي أضر بالقضية الفلسطينية :  قانونيون وحقوقيونخبراء .٢٩

 قانونيون وحقوقيون من أن األوضاع المتردية التي شهدتها األراضي الفلسطينية حذر خبراء :رام اهللا
خالل العام الماضي، واألحداث األخيرة في غزة والضفة الغربية، أثرت بشكل سلبي على صورة الشعب 

   .الفلسطيني المكافح من أجل حقوقه
 أسقط الفلسطينيين أخيراًورأى عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن ما جرى بين 

، مشيراً إلى أن الحضور الفلسطيني وشرعية القضية ة الفلسطينيةقضيالالمشروعية األخالقية لعدالة 
خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير  فيما بّين .تقوضت في أوساط كثيرة نتيجة ما شاهده وسمعه العالم

تراجع نتيجة لما يمارسه الفلسطينيون بعضهم ضد التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين أن  ،لحقوق اإلنسان
 عن  سيئاًأن االقتتال الداخلي أعطى العالم انطباعاًفأكد المحلل السياسي عبد الستار قاسم  أما .بعض
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الفلسطينيين؛ إذ إنهم يعانون ويالت االحتالل وعدوانه المستمر عليهم بينما يقتلون بعضهم بعضا على 
  .سلطة ليست بسلطة

  ١٣/٨/٢٠٠٨ الكويتية الجريدة
  
   يقلل من أهمية قرار االحتالل إغالق معابر قطاع غزةالخضري .٣٠

  غزةوصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري معابر قطاع:  فتحي صّباح-غزة 
ن  وبّي. إغالقها"إسرائيل" من أهمية قرار لالًمقشكل طبيعي، على رغم التهدئة، ببأنها مشلولة وال تعمل 

 في المئة من ١٥ن ما يدخل إلى قطاع غزة عبر بعض المعابر التي تفتح في شكل جزئي ال يتعدى أ
 شاحنة من المواد الخام الالزمة ٤٠٠ إلىولفت إلى أن القطاع يحتاج يومياً . قطاع المحاصرالحاجات 

  .للقطاعات الصناعية المختلفة، إضافة إلى البضائع الالزمة للتجار والمستوردين
  ١٣/٨/٢٠٠٨حياة ال

  
  سيتأخر مدة أسبوع لسوء األحوال الجوية غزة وصول سفينة كسر حصارموعد .٣١

 شواطئ غزة سيتأخر مدة ىأكد جمال الخضري أن موعد وصول سفينة كسر الحصار إل: ألفت حداد
  .أسبوع وذلك بسبب سوء األحوال الجوية في جزيرة كريت

 ١٣/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   غزةلمهربين باالستفادة من الحصار المفروض على قطاعا فلسطينيون يتهمون عالقون .٣٢

 "ومن وراءهم"اتهم عالقون فلسطينيون في مدينة العريش الحدودية مع قطاع غزة المهربين : القاهرة
واعتبر الناطق اإلعالمي باسم الفلسطينيين . باالستفادة من الحصار االقتصادي المفروض على القطاع

 أن من يدعي بأن التهريب عبر األنفاق وسيلة لفك الحصار عن مليون ،بالمقيمين في سيناء حسن زعر
ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة غير منطقي، ألن األنفاق وسيلة كسب سريعة لعدد من المهربين 

   .فقط على حساب معاناة أبناء القطاع
، ويمنح شرعية ٢٠٠٥ في الوضع الحالي يشكل خرقاً التفاق عام  رفحرأى أن تشغيل معبرفي حين 

الموقف الحالي ال يتطلب وجود جماعات " أن إلىلحماس ستنتهي معها سيطرة السلطة على القطاع، الفتاً 
  ."متشددة على الحدود مع دول الجوار الفلسطيني

  ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  واالحتالل ينفذ حملة اعتقاالت يحاولون إحراق مسجد في الخليلمستوطنون .٣٣

 مصادر أمنية فلسطينية، أمس، أن مستوطنين متطرفين حاولوا إحراق مسجد ذكرت : الغربيةالضفة
شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتدوا على " أربع"القريب من مستوطنة كريات " الرأس"

اثنين من قوات التواجد الدولي المؤقت، وعلى نشطاء سالم أجانب وعاملين في وكالة الغوث الدولية، إلى 
  .عتداء على عدد من المواطنين في المناطق المجاورة للمستعمرة المذكورةجانب اال

 في عملية لها في مدينة نابلس ذكر أن قوات االحتالل اعتقلت  ثالثة عشر مواطناًومن جهة أخرى، 
  . في الضفة الغربيةومخيم بالطة

 ١٣/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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 ى مصارف في قطاع غزة  مليون شيكل ال٦٨تحول الفلسطينية  النقد سلطة .٣٤
 مليون شيكل من ٦٨ أعلن محافظ سلطة النقد جهاد الوزير أن السلطة حولت امس، :وفا -رام اهللا 

 نظيراتها في قطاع غزة، لتغطية احتياجات هذه المصارف من إلى  الغربيةالمصارف العاملة بالضفة
  .العملة النقدية الالزمة لصرف رواتب الموظفين

  ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   المشتركة تعيد بعض الدفء للعالقات بين األردن وحماسالمصلحة .٣٥

بينما ذكرت مصادر اسالمية اردنية أن بوادر التقارب بين حركتي حماس واالردن بعد :  عمان- لندن 
انقطاع دام حوالي عقد من الزمن، يعود الى المصلحة المشتركة والتطورات السياسية المتوقعة في 

جع مصدر مطلع في حماس عودة الدفء الى العالقات بين الطرفين الى ما سماه حاجة المنطقة، ار
االردن للعودة الى الساحة السياسية الفلسطينية عبر بوابة حماس بعد انتقال نقطة ارتكاز السلطة 

  .الفلسطينية الى مصر
سبة لالردن البوابة  ان حماس اصبحت بالن"الشرق االوسط" وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ

التي تعود من خاللها للعب دور اكبر في القضية الفلسطينية، مع الحصول منها على ضمانات بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية االردنية، وهذا ما جانبه يخدم حماس ويساعدها على وضعها الحالي، 

وفي عمان، اكدت . االردنيولفت الى ان التحرك االول جاء من الجانب . وحماس معنية بذلك جيداً
مصادر مطلعة ان اللقاء الذي جمع مدير المخابرات االردنية، الفريق محمد الذهبي، وعضوي المكتب 
السياسي لحماس؛ محمد نصر ومحمد نزال ممثل حماس في عمان في القطيعة اواخر التسعينات، تناول 

اجة الى فتح قنوات اتصال من شأنها عدة قضايا مفصلية بالنسبة للطرفين، حيث رأى كل جانب انه بح
وأضافت ان اللقاء كسر الجليد الذي جمد العالقة قرابة . المحافظة على الحد األدنى من العالقات السياسية

  .١٩٩٩عشر سنوات عندما تم إبعاد قادة حماس الى قطر عام 
كان دافئا، وقد يعيد العالقة  بأنه "الشرق االوسط"ووصف مصدر في الحركة االسالمية باألردن اللقاء لـ

واكد ان لدى االردن عدة . بين الحكومة والحركة إلى ما كانت عليه قبل أن تتصاعد األزمة بين الطرفين
. تحفظات على اعادة فتح مكاتب حماس باالردن حيث طلب ضمانات بعدم التعرض للقضايا االمنية

عدم التدخل في شؤون الحركة االسالمية كما طلب االردن من حماس . ووافقت حماس على هذا الطلب
وقال . او تجنيد كوادر من الحركة للعمل لصالح حماس، وتم ابالغ الحركة االسالمية االردنية بهذا الطلب

مصدر اسالمي، فضل عدم ذكر اسمه، ان حماس تعرف اهمية الدور الذي يؤديه االردن في الصراع 
 في حماية المقدسات اإلسالمية في القدس، اضافة الى الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وكذلك دور األردن

واكدت مصادر سياسية ان حماس تعمل . عالقاته الجيدة والمتينة مع مصر التي تعتبر مفتاح قطاع غزة
جاهدة للتوصل الى اتفاق مع األردن إلعادة فتح مكتبها السياسي بعمان وسط خشية إبعادها من سورية 

ق سالم مع إسرائيل كي تبقى في الدول المجاورة لفلسطين، وعدم في حال توصلت دمشق الى اتفا
  .اضطرارها للذهاب الى ايران

وترى مصادر مقربة من االسالميين إن أسبابا أخرى يمكن قراءتها من هذا االنفتاح األردني باتجاه 
مية وملف ال يشكل انعطافاً بالسياسة الرسمية األردنية تجاه الحركة اإلسال"حماس، حيث أن اللقاء 

، وأن "اإلصالح الداخلي، بقدر ما ينم عن مقاربات أكثر توازناً في عالقات الدولة األردنية الداخلية
األردن ما زال يتحرك بتحفظ شديد مع عدد من القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني فهو ال يقبل أن 

  .تهم حماسيكون وطنا بديال للفلسطينيين، وهو ذات موقف الفلسطينيين؛ وفي مقدم
  ١٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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   األردني يضم طلبة األونروا في مخيم حطين إلى مشروع التغذية المدرسيةالعاهل .٣٦
اصدر العاهل األردني عبداهللا الثاني، امس، خالل زيارته إلى مخيم حطين قراراً بشمول : ماجد األمير

وع التغذية المدرسية، لتأتي استكماال بمشر" االونروا"كافة الطلبة في مدارس وكالة الغوث الدولية 
  .  لمبادرات تهدف الى تحسين مستوى معيشة ابناء المخيمات وتقديم افضل الخدمات لهم 

  ١٣/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
  الحص يؤكد لهنية استمرار الجهود لفتح معبر رفح .٣٧

، في بيان "وم فلسطيناللجنة العربية لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة وعم"أعلنت : بيروت
سليم الحص، تلقى اتصاال هاتفيا من رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة . رئيس اللجنة د"أمس، أن 

إسماعيل هنية في مركز إقامته في غزة، حيث تحدث عن أهمية فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين 
ا إغالق المعبر بوجه المرضى المحاصرين في القطاع، وذلك نظرا للحاالت المأساوية التي يتسبب به

والطالب الذين يتابعون تحصيلهم في الخارج، والعائالت التي انقطع االتصال بين أفرادها ناهيك 
اللجنة "وأكد الحص لهنية ان ". بأصحاب الحاجات الملحة على الصعد الطبية والغذائية وما الى ذلك

صري حسني مبارك التجاوب مع المطالب العربية سوف تستمر في نشاطها وفي مناشدتها الرئيس الم
  ".اإلنسانية التي تقتضي فتح المعبر بأسرع ما يمكن

  ١٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   حرب يشدد على رفض التوطين ويدعو لسحب الجنسيات المزورةبطرس .٣٨

. روننالت الحكومة ثقة مئة نائب فيما حجبها خمسة نواب وامتنع نائبان وغاب عش: دنيز عطااهللا حداد
وأثناء الجلسة األخيرة لمناقشة البيان الوزاري، ذكّر النائب بطرس حرب بأن الدستور يمنع التوطين كما 
يمنع التخلي عن أحد أقسام األراضي اللبنانية أو التنازل عنه وأنه ال يمكن إعادة النظر في هذين 

يس الجمهورية إلى اقتراح تعديل القانونين إال بموافقة الثلثين من أعضاء مجلس النواب، لكنه دعا  رئ
دستوري بإضافة فقرة تنص على أن القبول بالتوطين أو بالتخلي عن أحد أقسام األراضي اللبنانية أو 

كما . التنازل عنه يستدعي إجماعاً وطنياً ونيابياً، وال تكفي إلقراره توافر أكثرية ثلثي المجلس النيابي
نحوا الجنسية اللبنانية بطريقة غير قانونية، ضمن مرسوم طالب بسحب جنسيات الفلسطينيين الذين م

إعالن حياد لبنان اإليجابي وتوفير االعتراف والدعم كما دعا إلى . ١٩٩٤التجنيس الذي صدر عام 
الدولي واإلقليمي لهذا الحياد، بحيث يبقى لبنان ملتزماً بالحق الفلسطيني في الصراع مع العدو 

لدول العربية مجتمعة، ويكون في موقع الحياد اإليجابي تجاه الصراعات اإلسرائيلي، ومتضامنا مع ا
  . العربية أو صراعات المحاور اإلقليمية أو الدولية، ويقي نفسه بذلك تكرار مآسي الماضي- العربية 

  ١٣/٨/٢٠٠٨السفير 
  
  سنعيد إعمار البارد وندعو الفلسطينيين الى استئناف الحوار لضبط سالح المخيمات: مكاوي .٣٩

 الفلسطيني السفير خليل مكاوي، انه ستتم دعوة الجانب الفلسطيني الى -أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني 
ننتظر البدء بإزالة الركام من : "وقال مكاوي في حديث صحافي. استئناف الحوار بعد نيل الحكومة الثقة

ر المقبل بعد ان ترسو المناقصات سبتمب/ المخيم القديم في نهر البارد والمتوقع الشروع به مطلع ايلول
اما في المخيم الجديد، فالعمل جار الصالح ما يمكن اصالحه، والعائالت . على شركة من بين خمس

فالمؤتمر الدولي إلعادة اعمار مخيم . اما ما تهدم، فينتظر التمويل إلعادة اعماره. تعود اليه تتم تدريجيا
يون دوالر وهذا غير كاف، اذ ان الكلفة االجمالية تقدر  مل١١٥نهر البارد اّمن حتى الساعة مبلغ 

 مليون دوالر، ونعّول على عدد من الدول العربية وخصوصا الخليجية منها التي ستساهم بمبالغ ٤٥٠بـ
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نحن بصدد البدء بالعمل بالمبلغ المتوافر لدى االونروا : "اضاف". كبيرة لتغطية نصف تكاليف المخيم
ذ ان ازالة الركام وبدء ورشة العمل من شأنه تشجيع دول عديدة لم تساهم على  مليون دوالر، ا٨٠وهو 

سنعيد طرح : " الفلسطيني قال مكاوي- وعن الحوار اللبناني ". المساهمة او التي اسهمت لزيادة مساهمتها
رت القضايا العالقة على الطاولة مع وفد فلسطيني موحد بعدما انقطعت االجتماعات بفعل الظروف التي م

ويهّمنا اعادة فتح ملف العالقات بدءا من السالح الى اعطاء . بها البالد وخصوصا ازمة نهر البارد
ورأى ان التفجيرات واالغتياالت في عين الحلوة ". الفلسطينيين حياة كريمة حتى عودتهم الى وطنهم

ومن غير الجائز . ماتتشكل سببا جوهريا للفلسطينيين لالقتناع بوجوب ضبط وتنظيم السالح داخل المخي
بعد نيل الحكومة الثقة سنناشد الجانب الفلسطيني : "وقال. استمرار الوضع على حاله داخل المخيمات

  ".العودة الى الحوار
  ١٣/٨/٢٠٠٨المستقبل 

 
  مصر ترفض استخدام الورقة اإلنسانية للضغط عليها لفتح معبر رفح .٤٠

أعلنت مصر مجدداً دعمها للمفاوض الفلسطيني :  محمود النوبي، أشرف أبو الهول-القاهرة، غزة 
جاء ذلك على لسان حسام زكي المتحدث . واطمئنانها لسالمة وقوة الموقف التفاوضي للسلطة الوطنية

الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات له أمس، اعتبر فيها أن التشكيك في المفاوض الفلسطيني 
ناك تشاورا وتنسيقا مستمرين بين الجانبين المصري اليتفق مع الواقع والمنطق، موضحا أن ه

مؤكدا في الوقت نفسه رفض استخدام الورقة اإلنسانية للضغط عليها من أجل . والفلسطيني في هذا الشأن
إن الشعارات العاطفية ليس هذا مجالها وال وقتها، مشددا على أن مصر : وقال زكي. فتح معبر رفح

  . بقطاع غزة بجدية كاملة نابعة من مسؤولياتها القوميةتتعامل مع كل األمور المتعلقة
  ١٣/٨/٢٠٠٨األهرام المصرية 

 
  األسبوع المقبل سيبدأ الحوار الوطني الفلسطيني:  مصريمصدر .٤١

قال مصدر مصري مطلع أن مصر تلقت ترحيب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن  :ألفت حداد
المصدر، إن عباس أعرب عن ثقة الشعب الفلسطيني وقياداته وقال  .بالدعوة المصرية للحوار الوطني

وأشار الى أن إنهاء حالة االنقسام الفلسطينى تأتى على رأس أولوياته . فى فعالية الدور المصري
السياسية والوطنية وتعهده من موقعه كرئيس منتخب لكل الشعب الفلسطينى أن يبذل كل ما فى وسعه 

يل عنها إلنهاء الخالفات الداخلية وتوحيد الصف الفلسطينى خلف قضيته إلنجاح الحوار كوسيلة ال بد
وقال المصدر، إنه وفى ضوء رغبة . الرئيسية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية فى االسراع لعقد الحوار الوطنى الفلسطينى فى مصر، ستبدأ إعتبارا من االسبوع 
دعوة الفصائل الفلسطينية لحوارات ثنائية لبلورة موقف موحد للخروج من االزمة الحالية واإلعداد القادم 

للمشروع الوطنى الفلسطينى وسيعقب ذلك اللقاءات عقد حوار شامل بالقاهرة لكافة الفصائل بعد أن تكون 
 .الرؤى قد تبلورت بشكل واضح

  ١٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ثيقة رايسمشاورات فلسطينية مصرية حول و .٤٢

أكدت القاهرة أنها تحترم خيارات الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وستدعم ما تراه في : القاهرة
جاء ذلك على لسان مصدر دبلوماسي مصري، أمس، رداً على معلومات . مصلحة الشعب الفلسطيني

س للمنطقة، للتوصل تتردد حول مساعي اإلدارة األمريكية  خالل زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا راي
إلى وثيقة فلسطينية إسرائيلية تحدد نقاط االتفاق بين الجانبين حول التسوية النهائية، تستخدمها اإلدارة 
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للزعم بتحقيق إنجاز وبالوفاء بوعودها بتحقيق تقدم على هذا المسار قبل نهاية والية الرئيس جورج 
ؤولين المصريين، خالل األيام القليلة الماضية، وأكد المصدر أن اتصاالت فلسطينية جرت مع المس. بوش

حول هذا الموضوع وطلب واشنطن توقيع الفلسطينيين على الوثيقة لتقديمها للجمعية العامة لألمم المتحدة 
لإلدارة، " النجاح الدبلوماسي"في افتتاح دورتها الجديدة في األسبوع الثالث من الشهر المقبل كنوع من 

ي غير مرتاح لوثيقة غير واضحة تتناول العموميات من دون التزامات إسرائيلية وأن الجانب الفلسطين
  .محددة

  ١٣/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
    نفقاً تحت حدودها مع غزة٤٠مصر تدمر  .٤٣

اإلسرائيلية، أمس، أن قوات األمن المصرية دمرت خالل األسابيع " هآرتس"ذكرت صحيفة : رام اهللا
ت حدودها مع قطاع غزة يستخدم في عمليات التهريب إلى داخل قطاع غزة،  نفقاً تح٤٠الماضية نحو 

  .زاعمة استخدامها قنابل دخانية سامة في مكافحة نشاط التهريب عبر تلك األنفاق
  ١٣/٨/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية

  
  نائب إسالمي ينتقد منح دعم للّسلطة الفلسطينية: الكويت .٤٤

جلس األمة الكويتي وليد الطبطبائي، امس، قرار الحكومة منح انتقد النائب اإلسالمي في م: الكويت
 مليون دوالر، وتساءل ما إذا كان منح هذا ٨٠صندوق دعم الفلسطينيين، الذي يديره البنك الدولي، 

المبلغ، الذي سيقدم الى السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، انحيازاً من الكويت الى هذه 
صراعا مع الحكومة المنتخبة شرعيا التي تقودها حماس، كما تخّوف على هذه السلطة التي تخوض 

وجاءت انتقادات النائب للمساهمة الكويتية في . األموال من الفساد الضارب أطنابه في السلطة الفلسطينية
ئية الجهة الفلسطينية النها"سؤال برلماني الى وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح طلب فيه االفادة عن 

هل من : "وسأل". التي ستستلم هذه االموال الكويتية والتي يفترض انها ستقدم الى الشعب الفلسطيني
ضمانات جادة بأن هذه االموال ستُصرف في األوجه التي تساعد المحتاجين من الفلسطينيين وأن الفساد 

كما قال إن الساحة . "الضارب اطنابه في سلطة محمود عباس لن يمّس األموال التي تقدمها الكويت؟
". تعاني من صراع سياسي بين حكومة حماس المنتخبة شعبياً وسلطة عباس المدعومة غربيا"الفلسطينية 

أال يمثّل منح الكويت دعماً مالياً ألحد طرفي الصراع من دون غيره تدخالً في الشأن السياسي : "وقال
اعتادت الديبلوماسية الكويتية على مثل هذا الفلسطيني وتغليباً ألحد طرفي الصراع على اآلخر؟ وهل 

  ".االنحياز في مواقع الصراع و الفتن؟
  ١٣/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  يشيد بموقف أوروبا وروسيا من االستيطان في الضفة"  الخليجيالتعاون" .٤٥

أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموقف االتحاد األوروبي وروسيا من قرار سلطات : الرياض
فقد وصف مصدر مسؤول  .الل اإلسرائيلي، بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقيةاالحت

باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقف كل من االتحاد األوروبي وروسيا، الذي ينتقد 
دس الشرقية المحتلتين، القرار اإلسرائيلي القاضي ببناء مساكن استيطانية جديدة بالضفة الغربية والق

الصائب والمشرف، في وجه الممارسات المشينة وغير اإلنسانية التي ترتكبها سلطات االحتالل "بالموقف 
 ".اإلسرائيلي بحق األرض والشعب الفلسطينيين

  ١٢/٨/٢٠٠٨قدس برس 
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  الموساد في اغتيال أحد مستشاري األسدتورط .٤٦
ت صحيفة التايمز البريطانية، إلى أن المراقبين يرجحون أشار:  علي عيد، فرح سمير- دمشق، القدس 

تورط الموساد باغتيال العميد سليمان في مدينة طرطوس السورية مؤخرا معتبرة أن طريقة االغتيال 
والسالح المستخدم فيها والحرفية اإلجرامية، تشير كلها الى بصمات االستخبارات اإلسرائيلية في هذه 

  .الجريمة
  ١٣/٨/٢٠٠٨عكاظ 

  
  ١٩٦٧ حدودى العودة إل"إسرائيل"و الهدف من المفاوضات بين الفلسطينيين: بان كي مون .٤٧

لالقتتـال الفلـسطيني    عن نظرته    األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون         قال:  طارق فتحي  -نيويورك
 ،نهمـا طبعا أشعر بقلق عميق من تصاعد اعمال العنف بي    : الداخلي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية     

واألمر المؤكد هنا ان وحدة االراضي والقرار الفلسطيني يمثالن عنـصرين           ..  في الجانبين  ىوسقوط قتل 
 تعيشان جنبا إلي جنـب      "اسرائيل" السالم في المنطقة واقامة دولتين فلسطينية و       ىاساسيين في التوصل إل   
   .في سالم وحدود آمنة
 المجتمع الدولي أن    ى وعل ،مزيد من الدعم والمساندة   عملية انا بوليس في حاجة إلي       وأضاف كي مون أن     

 والطريق الوحيد لدعم عمليـة      ،يقوم بما في استطاعته من أجل استمرار المفاوضات الثنائية بين الجانبين          
طـار  إ ومن جانبي سأستمر في تذكيري الطـرفين ب        ، األرض ىحداث تغيير عل  إانابوليس هو من خالل     

 االقليمية ومجلس األمـن لتطبيـق االلتزامـات        ىمع اللجنة الرباعية والقو   القانون الدولي والعمل الوثيق     
 وعلينا ان ندرك ان الهدف من ذلك هو انهـاء االحـتالل الـذي تـم فـي                   ،الواردة في خارطة الطريق   

 واعتبر كي مون    . جنب في أمن وسالم    ى واقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إل       ١٩٦٧يونيو
 قدرة الواليات   ى وايضا عل  ، خاصة في قطاع غزة    ،ع السياسي له آثار سلبية علي المدنيين       الوض أن تجميد 

  .المتحدة في تقديم الدعم االنساني الذي نحتاج إليه
  ١٣/٨/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  قضية ضد مسؤولين ليبيين طبيب فلسطينيتحقيق بتهمة التعذيب بعد رفع: فرنسا .٤٨

ه تم في فبراير الماضي فتح تحقيق قضائي في فرنسا بعد ان رفع أعلن مصدر قضائي أمس أن :باريس
الذي احتجز في ليبيا مع الممرضات البلغاريات قضية على المسؤولين والطبيب الفلسطيني االصل 

وتحدث . ويستهدف التحقيق الزعيم الليبي معمر القذافي وخمسة شرطيين وطبيب بتهمة التعذيب. الليبيين
أعلن حجوج انه تعرض لتعذيب وستة عن تعرضهم للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات السجناء السابقون ال

 . بالصدمات الكهربائية والكالب، وحرِم من النوم وتعرض لالعتداء الجنسي
 ١٣/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  !والمأزق الثالثي..  وحماس والسلطةمصر .٤٩

  حسن أبوطالب. د
ري لمعبر رفح الحـدودي بـين قطـاع غـزة واألراضـي             في تعقيبه على مطاِلـب حماس بالفتح الفو      

المصرية، قال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي، إن موقف مصر معروف، فهي تفـتح               
المعبر بين الحين واآلخر لتلبية المطالب اإلنسانية، من عالج وسفر للطـالب الفلـسطينيين، ولكنهـا ال                 

 لم يكن هناك وجود مباشر لقوات السلطة الوطنيـة الفلـسطينية            تفكِّـر في فتح المعبر بصورة دائمة، ما      
وطالما أن هذه القوات غير موجودة، فسيكون من العسير فتح المعبــر            . على الطرف اآلخر من المعبر    

  .بصورة دائمة
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وبالطبع، فإن هذا ال يـفيد حماس كثيرا، بل تَـراه ضاّرا بإستراتيجيتها في السيطرة علـى القــطاع،                 
  .يدا لشيء ما في الضفة، حين تَـحين ظروف مناسبةتمه

  موقف ُمـعلن ومعروف
هذا الموقف المصري ليس جديدا وسبق إعالنه، ولكن في صـيغ أقل وضوحا عّمـا قاله حسام زكـي                 
على المأل مؤخّـرا، والذي أضاف أن هذا القول سبق التّـأكيد عليه في العلن، كما في الغُـرف المغلقة،                 

لحظة التي قام فيها بعض أنصار حماس في القطاع بالتجّمـع بالقرب من المعبر وأقاموا مـا                وذلك في ال  
يـشبه احتفالية علنية تدعو إلى الفتح الفوري للمعبر، ومطالبين األشقاء في مصر أن ال يكونوا جزءا من                 

  .الحـصار، وإنما جزءا من فكّـه
          معبر رفَـح بصورة دائمة وروتينية لن يحـدث،        بمعنى آخر، ومن وجهة نظر مصر الرسمية، فإن فتح

طالما أن وضع غّزة على ما هو عليه اآلن، أي تحت سيطرة حماس بمـفردها، في حين تغـيب السلطة                  
  .عن القطاع تماما

فالمسألة ليست مفارقة بين مشاعـر النفس المتعاطفة مع مـعاناة الفلسطينيين، وقرار العقـل الـسياسي               
اضى عن المشاعر، مهما كانت درجة حرارتها، وإنما المتطلّـبات اإلستراتيجية التي تبدو            البارد الذي يتغ  

معاكسة، طالما استمّر وضع غزة تحت سيطرة حماس واسـتمر االنقـسام الفلـسطيني، وزادت وتيـرة                 
  .المطالب األمريكية بأن يلحق القـطاع بمصر

حماس، التي تـسيطر اآلن علـى كـل كبيـرة           ولما كانت عودة السلطة إلى القطاع مرهونة بقبول من          
وصغيرة في القطاع، السيما بعد أن حاصرت كل منتسبي فتح وتخلّـصت من كـبار العائالت المناصرة               
لها تاريخيا، وآخرهم عائلة حلّـس الشهيرة، ومرهونة أكثر بنجاح حوار وطني فلسطيني شامل يــعيد               

  .هو أمر يبدو أكثر صعوبة من ذي قبل، و٢٠٠٧األوضاع إلى ما كانت عليه قبل يونيو 
والصعوبة هنا، ليست مقصورة على حماس أو فتح أو أي طرف فلسطيني آخر، بـل شـاملة للوسـيط                   
المصري الذي يـجاهد في سبيل إنجاح مثل هذا الحوار، ولكنه يفتقـد اليقين مـن أن البيئـة اإلقليميـة                   

 سيكون قطعا أكثر صعوبة من حـوارات فلـسطينية          والفلسطينية نفسها مؤّهـلة لمثل هذا الحوار، الذي      
  .سابقة جرت تحت الرعاية المصرية أيضا

  مأزق حماس واليقين المفقود
لقد كان التجّمـع األخير ذي الطابع السلمي بالقُـرب من معبر رفح، مؤشِّـرا على أن حمـاس تعـيش                  

ع والتزامها بأهـم شرط في التهدئة      فبالرغم من نجاحها في إبعاد كّل رموز فتح عن القـطا         . مأزقا كبيرا 
مع الجانب اإلسرائيلي، وهو عدم القيام بعمليات إطالق صواريخ على المستوطنات اإلسـرائيلية شـمال               
القطاع، فإنها ليست على يقين بأن الحـصار المضروب عليها وعلى الشعب الفلسطيني في غـزة قابـل              

التمّسـك بالتّـهدئة من جانب، ويتيح القول أن صـمود         للرفع، ولو الجزئي، الذي يتيح مزيدا من أسباب         
  .حماس قد أتى بثـماره على ساكني القطاع من جانب آخر

عدم اليقين هذا يرتبط ببـعد آخر، يتمثل في عدم الّرغبة بالتضحية بالعالقة مع مصر، والتي تبدو حتـى                  
أمام أي حوار مع فتح ومـع الـسلطة،   اللّـحظة الخـيار العملي الوحيد ـ بحـكم الجغرافيا والدور ـ   

وأمام التّـواصل مع إسرائيل من أجل تثبيت التّـهدئة واستمرارها بأقَـل قدر من المنغِّـصات، وهـي               
أيضا ـ أي مصر ـ المعبـر األرضي الوحيد الذي يمكن أن يكون فاتـحة خير، وإن بشروط معّيـنة،   

  .هايبدو أن حماس ليست بعد على استعداد لتلبِـيت
  مأزق مصري ُمـقابل

وليس غريبا أو جديدا القـول      . هذا المأزق الذي تعيشه حماس، يقابله مأزق مصري، ولكن من نوع آخر           
أن مصر الرسمية لديها حساسية عالية جدا من نجاح أي قّوة ذات مرجعية دينية في الحـكم بالقرب من                  

لى حركة اإلخوان المسلمين أو على فكرها       حدودها، خاصة إذا كانت هذه القوة محسوبة بشكل أو بآخر ع          
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أو لديها روابط ظاهرة وغير ظاهرة مع الجماعة المصرية، التي تُـحسب محظورة قانونا رغم وجـود                
 نائبا مرتبِـطون بها تنظيميا في البرلمان، نتيجة انتخابات عنيفة جّدا جرت وقاِئــعها فـي شـهر                  ٨٠

  .٢٠٠٥نوفمبر 
 االقتراب من حماس له طابـع خاص، فهي قوة أمر واقع في القطاع الذي              هذه الحساسية المـعلنة تجعل   

ال يـمكن لعين األمن المصرية أن تغفل عنه، ألسباب إستراتيجية بعيدة المدى، ومن ثّم فالتّـعامل معها                
ال يـمكن الفـرار منه، لكنه تعامل واقعي وله مرام محّددة، أبرزها السيطرة على الحـدود المـشتركة                 

وفي المقابل، تعمـل مـصر      . منع التجاوزات بحق مصر أو حدودها، وتأمين الوضع الداخلي في غزة          و
على تثبيت التّـهدئة وفتح حـوار فلسطيني وإعادة اللحمة مّرة أخرى إلى األراضي الفلسطينية، ومتابعة              

  .طينيةالجهود في قضية األسرى الفلسطينيين، مقابل األسير اإلسرائيلي لدى الفصائل الفلس
  التجاوب البعيد

. هذه الصيغة التي تعمل عليها مصر، تتطلّـب تجاوبا مـريحا من قيادة السلطة الوطنية وقيادة فتح معـا   
والظاهر، أن األبعاد النفسية والسياسية التي تتحكم في العالقة بين فتح وحماس، باتـت مـن التّــعقيد                  

 الوساطة أو في رعاية حوار فلسطيني شامل يـضـم          والتوتّـر، ما يتجاوز قُـدرة الجهود المصرية في      
كل الفصائل الفلسطينية، وليس فقط فتح وحماس، وهو الشرط األساسي الذي يتمّسـك به الرئيس محمود               
عباس، جنبا إلى جنب تطبيق بنود المبادرة اليمـنية، التي نالت تأييد قّمـة دمشق، ولكنها محّل مـجادلة                

رى في بنود المبادرة خطّـة طريق تتطلّـب المزيـد مـن التفـاوض حـول             من قـبل حماس، والتي ت    
  .التفاصيل، وليس التطبيق الفوري، كما تقول أوساط السلطة الفلسطينية

  
  شروط عباس وقناعته

ومن شروط الرئيس عباس أن تتوقف حماس عن دعايتها الّسوداء، التي تبثُّـها في حقـه، تتهمـه فيهـا             
  . والتّـنازل عن الحقوق الفلسطينية ومماألة اإلسرائيليين واالنصياع لألمريكيينبالتّـفريط والخـيانة

وكان عباس إّبـان زيارته األخيرة إلى القاهرة فى نهاية شهر يوليو الماضي، قـد وفّــر مــعطيات                  
ـ               ن تفصيلية للجِـهات المصرية، ِلـما يصفه بمحاولة اغتياله التي أعّدتها حماس وكانت بعـلم مباشر م

  .خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس
ووفقا لرؤية الرئيس عباس، فعلى مصر أن تقوم باإلعداد للحوار الفلسطيني مع كل فصل على حـدة، ثم                 
بعد ذلك، تتحّول إلى إدارة حـوار شامل، وصوال إلى مخرج مـتكامــل، قـد يتـضّمـن اإلعـداد                  

لو قليال عن موعـدها، وهي االنتخابات التي يراها فرصة لكـي           النتخابات رئاسية وبرلمانية مبكّـرة، و    
  .تستعيد حماس شعبيتها ووضعيتها كفصيل فلسطيني قائد، يتمتّـع بشعبية كبيرة ومناسبة

  
في ضوء هذه األولويات الفلسطينية المـختلفة، تبدو مصر في سباق مع الزمن، السيما إذا وضعنا فـي                 

لت إليها اللِّـقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية، واألزمة السياسية الحكومية في         االعتبار حالة الجمود التي وص    
إسرائيل على خلفية االنتخابات المبكّـرة في حزب كاديما الختيار زعيم بدل اولمرت، الذي يـواجــه               
باتهامات فساد لم تتحّول إلى حالة رسمية بعد، ولكنها تؤثر على وضعه ووضع حكومته، ناهيـك عـن                  

  .ول إدارة بوش دائرة الّسـكون بسبب االنتخابات الرئاسيةدخ
ماذا يـمكن لمصر أن تفعل؟ ورغم أنه ال توجد خـيارات كثيـرة، فلـيس هنـاك                : ولذا، يظل السؤال  

مفَـّر، سوى متابعة االتصاالت مع كل أطراف اللُّـعبة لعلّـها تُـسفر الحقا عن تحـّول جزئـي هنـا                  
 وبما يـمهد إلى حوار وطني فلسطيني يـفرز نتائج أكثـر صـمودا فـي               يـقابله تحّول جزئي هناك،   

  .مواجهة المتغيـرات المعاكـسة، وما أكثرها
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وفي كل األحوال، يبدو أن بقاء وضع غّزة الراهن ليس مقبوال مصريا، ألنه ببـساطة يــمثل عــبئا                   
  .ااستراتيجيا كبيرا على القضية الفلسطينية برّمـتها، وعلى مصر أيض

  سويس انفو: المصدر
 ١٢/٨/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 

  
  عن األردن وحماس.. مرة ثانية .٥٠

 عريب الرنتاوي
االنفراج النسبي في العالقة بين األردن وحماس ، حّمله البعض أكثر مما يحتمـل ، إذ ذهبـت بعـض                    

بين األردن  " يجيإعادة بناء التحالف االسترات   "أو باألحرى   " شراكة استراتيجية "القراءات حد الحديث عن     
 الحمساوية ، وفي ظنـي أن هـذه         -وحماس ، وذلك باالستناد إلى وقائع التسعينات في العالقة األردنية           

، أو أنها لم تلحظ حجم وكمية المياه التي جـرت فـي             " رغائبية"القراءة ، إما أن تكون نابعة من نزعة         
 . التي تبدو غاربة تماما ، وحتى يومنا هذاأنهار األردن وفلسطين والمنطقة ، منذ تلك األزمنة والعصور

مع حماس ، وفتح لها أبواب عاصمته التي احتـضنت قيادتهـا            " استراتيجية"نعم ، األردن احتفظ بعالقة      
ومقارها ، وله الفضل في اإلفراج عن زعميها ومؤسسها الراحل الشيخ أحمـد ياسـين مـن الـسجون                   

السياسي الحالي خالد مشعل ، واإلفراج أيـضا عـن رئـيس            اإلسرائيلية ، وفي إنقاذ حياة رئيس مكتبها        
مكتبها السياسي السابق الدكتور موسى أبو مرزوق ، بيد أن بقاء الحال مـن المحـال ، فقـد تغيـرت                     

له ،  " ذخرا"األوضاع والمعطيات ، وأصبحت حماس مصدر تهديد لألمن الوطني األردني بدل أن تكون              
 . التي جرى عرض أبرز مالمحها قبل عامين"استراتيجية األمن الوطني"وفقا لـ

والحركـة  " النظام"من منظور أردني ، كان التحالف مع حماس امتداد لتحالف تاريخي أعمق وأمتن بين               
اإلخوانية ، باعتبارها جزء عضويا من إخوان األردن ، وهذا التحالف نشأ في مواجهة الناصرية والبعثية                

 .ت وستينياتهوالشيوعية في خمسينيات القرن الفائ
ومن منظور أردني كذلك ، كان التحالف مع حماس مصمما لمواجهة الكيانية الفلسطينية االستقاللية التي               
رفع لواءها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، فكانت الحركة اإلسالمية في فلـسطين واألردن ،                

حدة من أهم خيول الرهان األردنـي فـي         المؤمنة بارتباط الضفتين ، الرافضة الحقا لفك ارتباطهما ، وا         
الضفة الغربية ، وهو رهان مر بمحطات تاريخية معروفة كقـرارات الربـاط ، واالنتخابـات البلديـة                  

 مرورا بـإعالن    ١٩٨٥والقروية ومن ثم االنتفاضة األولى وفشل محادثات لندن ، ومن قبل اتفاق شباط              
 .االستقالل وفك االرتباط
األردن لم يعد يرغب القيام بأي دور سياسي أو أمنـي فـي الـضفة               .. يرة تماما اليوم تبدو الصورة مغا   

الغربية ، والدولة الفلسطينية مطلب أردني مثلما هي مطلب فلسطيني ، واإلخوان لم يعودوا على عالقـة                 
 مع النظام ، بعد أن تبوأوا موقع قيادة المعارضة ، وامتدادا فقد احتلت حماس خانـة               " تحالف استراتيجي "

 .العربي" االعتدال"مقابل محور " الممانعة"باصطفافها في محور " مهددات األمن الوطني"في قائمة 
صحيح أن ثمة ما يشير إلى تبدل في بعض توجهات السياسة الخارجية األردنية ، وإلى استعداد حمساوي                 

ت ليـست كافيـة ،      للتعاون مع األردن والتنسيق معه ، لكن الصحيح كذلك ، أن هـذه التحـوال              " متفاقم"
، على األقـل فـي   " التحالف"إلى " العداء"واألرجح أنها لن تكون كافية لالنتقال بالعالقة بين الجانبين من         

 .المدى المنظور والمتوسط
لألردن مصلحة في فتح قنوات الحوار واالتصال مع حماس ، هذه أمر ال جدال فيه ، والعالقة مع حماس                   

 األردنية أن تضطلع بدور في ترتيب البيت الفلسطيني الـداخلي ، أو فـي               مطلوبة إن أرادت الدبلوماسية   
التجسير بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ، وهذا أمر ثان ال جدال فيه كذلك ، لكن أن يقـال بـأن األردن                    

: مع حماس ، فهذا ما يستمطر وابال من األسئلة والتساؤالت من نوع           " تحالف استراتيجي "يسعى في إقامة    
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 ولماذا وألية أهداف وما هي العوائق والعواقب ، وأي مصير سيصيب العالقة مع عباس والقـاهرة                 كيف
 .ومحور االعتدال والغرب عموما والواليات المتحدة على وجه الخصوص

التحـالف  "لم نكن من مؤيدي سياسة القطع والقطيعة بين عمان وحماس من قبل ، ولسنا اليوم من أنصار                  
يس باإلمكان إقامة عالقات طبيعية متوازنة ومتزنة مـع جنـاحي الحركـة الوطنيـة               ، أل " االستراتيجي

واإلسالمية في فلسطين ، وهل المطلوب أن ننتقل من النقيض إلى النقيض في مواقفنا وسياساتنا ، ألـيس                  
 كذلك؟،" مكونات الشعب الفلسطيني"باإلمكان أن نقف على مسافة واحدة من 

 ١٣/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
   أولمرت وإدارة الملفات الساخنةةاستقال .٥١

 أحمد الحيلة
عن نيته تقديم استقالته من رئاسة الحكومة بعد انتهاء كاديما مـن انتخـاب              ) ٣٠/٧(أعلن إيهود أولمرت    

 .رئيس للحزب خلفاً له، مفسحاً بذلك المجال أمام رئيس الحزب المنتخب تشكيل حكومة جديدة
، إال  ..ل الدائر حول فرضية خروج أولمرت من الحياة السياسية        ورغم أن هذا اإلعالن قد وضع حداً للجد       

أنه ال يعني بالضرورة خروج أولمرت من دائرة الفعل والتأثير خالل األشـهر المتبقيـة قبيـل تـشكيل                
 .الحكومة الجديدة، والتي قد يتطلب تشكيلها نحو ثالثة أشهر منذ اآلن

ياسية حوله إلخفاقاته المتعددة وخاصة في حربه على        اختيار أولمرت االنسحاب في ظل تعاظم الجلبة الس       
، من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص هامش الحركـة والمنـاورة            ..غزة ولبنان، والتهامه بالفساد والرشوة    

لحكومته الراهنة، بسبب تقدم أولوية سباق االنتخابات الداخلية لحزب كاديمـا، وبـسبب انـشغال أهـم                 
مة لخالفة أولمرت على كرسي الوزارة، ال سيما وأن التنافس سـيكون            الشخصيات الوزارية داخل الحكو   

على أشده بين أهم الوزراء أمثال وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير المواصالت شـاؤول موفـاز،                
 .ووزير الداخلية مئير شطريت، ووزير األمن الداخلي آفي ديختر

اه العديد من الملفات الحيويـة والهامـة التـي          هذا بدوره سينعكس بشكل أو بآخر على أداء الحكومة تج         
المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين، الملف النووي اإليراني، والمفاوضات حول صفقة          (تضطلع بها   

 ..، بمعنى أن الحكومة الراهنة يفترض بها أن تقترب في أدائها إلى حكومة تسيير األعمال)األسرى
 إعالن أولمرت على إدارة الحكومة ألهم الملفات السياسية الساخنة،          وإذا أخذنا انعكاسات تلك الحالة وأثر     

إن الجمود الحكومي سينعكس بشكل مباشر على إدارة ملف المفاوضـات مـع الـسوريين             : فيمكن القول 
والفلسطينيين، لمجموعة من األسباب أهمها أن المفاوضات ال تعبر عن أولوية لدى إدارة الرئيس بـوش                

وهذا ما تحدث به رئيس الوفد الفلسطيني المفـاوض الـسيد أحمـد قريـع، وكبيـر                 في الوقت الراهن،    
المفاوضين السيد صائب عريقات في عّمان نقالً عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أثناء زيارتهما              

 ..أغسطس، هذا ناهيك عن تعقيدات التفاهم حول التفاصيل/ األخيرة لواشنطن في األسبوع األول من آب
 مقابل ذلك الجمود، ال بد من اإلشارة إلى أن الملف النووي اإليراني، والذي يشكل تهديـداً أمنيـاً                   ولكن

 قد يبقى مفتوحاً خالل األشهر الثالثة المتبقية        -حسب التقديرات اإلسرائيلية  -داهماً على الكيان الصهيوني     
خيار الضربة العسكرية فـي     من عمر حكومة أولمرت، خاصة إذا قررت اإلدارة األمريكية اللجوء إلى            

فلحد اآلن ورغم تراجع خيار الحل العسكري، إال أن إدارة البيت األبـيض مـا زالـت                 . اللحظة األخيرة 
منقسمة حوله، ولم تقرر بعد، وبشكل نهائي، إغالق الملف ونقله إلى اإلدارة األمريكية المرتقبـة، وهـذا                

، وهي الحكومة التـي دأبـت علـى تحـريض     بدوره سيكون له انعكاسه على حكومة أولمرت ونشاطها      
ورغم ضعف هذا الخيار وتراجع حظوظه في اآلونة األخيرة، إال          . األمريكان على ضرب إيران عسكرياً    

أنه يبقى ماثالً قياساً على سلوك الرئيس بوش المغامر، وحاجة أولمرت لرافعة سياسـية فـي اللحظـة                  
 .األخيرة
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، األسير لدى حركة حماس؛ فمن الواضـح أن إيهـود           "جلعاد شاليط "أما فيما يتعلق بالجندي اإلسرائيلي      
ومرد . أولمرت معني بنجاح الصفقة رغم التعقيدات وتضاؤل فرص النجاح ال سيما بعد عزمه االستقالة              

اهتمام أولمرت بنجاح الصفقة عالوة على كونه إنجازاً قومياً للجيش والحكومة، فإن عودة الجندي شاليط               
، سيخدم أولمرت شخصياً  ألنه سيوفر له رافعة أمام الرأي العام اإلسرائيلي، ويـوفر لـه                 إلى أهله " حياً"

له عن جزء من األخطاء التي ارتكبهـا خـالل الـسنتين            " كفّارة"من الحلبة السياسية، و   " مشرفاً"انسحاباً  
 .الماضيتين

 مؤيديـه مـن منتـسبي     أولمرت اآلن، في أضعف حاالته، ولكنه في ذات الوقت يملك ورقة التأثير على            
حزب كاديما بدفعهم للتصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك، وهذا قد يمنحه ورقة أخيرة للمساومة علـى                 

 . تمرير صفقة األسرى في المجلس الوزاري إذا اقتنع بأهميتها لتحسين صورته الملطخة بالفساد والفشل
  ١٣/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  

  
  من ايران اهللا وحماس اخطر كثيرا عليناحزب .٥٢

   موشيه آرنس- هآرتس
تهديداته الحماسية السرائيل التي تترافق مع االصرار بان اليران حقا . محمود احمدي نجاد ليس احمقا

كامال بمواصلة تخصيب اليورانيوم  المادة التي تستخدم النتاج القنبلة النووية، نجحت في دفع أغلبية قادة 
ني وتجاهل االخطار المباشرة واالقرب الموجودة تماما تحت اسرائيل على التركيز على الخطر االيرا

 . انوفنا بصورة كلية
اغلبية السياسيين عندنا في السنوات االخيرة يشبهون االحصنة التي غطيت عيونها من الجانبين، حتى ال 

 .يبدو وكأنهم فقدوا قدرتهم على الرؤية الشمولية. ترى اال الجهة االمامية
هم يواصلون اضعاف قوة . وم حزب اهللا وحماس بتنفيذ العمل الذي تريده ايرانوفي هذه االثناء يق

في طهران يقولون بالتأكيد أنهم ليسوا بحاجة لقنبلة نووية . اسرائيل الردعية في الشمال وفي الجنوب
لة طالما ظلوا ينومون اسرائيل مغناطيسيا من خالل التهديد بالقنب. حتى يزيلوا اسرائيل من فوق الخارطة

 .االيرانية، صواريخ حزب اهللا وحماس تستطيع أن تقوم بالمهمة بدال عنهم بثمن أقل بكثير
الذي تبناه بن غوريون كأساس لالستراتيجية اإلسرائيلية الدفاعية تحول " السور الحديدي"من ناحية ايران 

 . في السنوات االخيرة الى سور من ورق ومن الممكن اختراقه بكل سهولة
الجيش االسرائيلي يستعد الحراز نصر : "ع الماضي قال وزير الجيش ايهود باراك بزلة لسانفي االسبو

، قال باراك لصحيفة ايطالية في تهديد آخر جديد من تهديداته "ال تنازل فيه ان هاجمت ايران اسرائيل
فاعية قبل هذا الشخص الذي كان قد بدأ باضعاف قدرة اسرائيل الد. الحمقاء والتي ال يوجد لها معنى

ثمانية سنوات عندما أمر الجيش االسرائيلي باالنسحاب من المنطقة االمنية في جنوب لبنان كوزير 
 . للجيش ورئيس للوزراء

التهديدات التي اطلقها في تلك االونة عندما قال ان اسرائيل سترد بشدة على اي تحرش من قبل حزب 
حزب اهللا لم يكتف بالتحرش . لمات خاوية جوفاءاهللا بعد االنسحاب، كانت كما اتضح الحقا مجرد ك

مرات كثيرة باسرائيل في السنوات الالحقة، بل أنه عزز وجوده في جنوب لبنان وتزود بدعم ايراني 
عدد كبير من الصواريخ التي نصبت في تلك االونة اطلق على اسرائيل الحقا في . باالف الصواريخ
 .حرب لبنان الثانية

 الوزراء بعد باراك، وبنيامين بن اليعيزر وشاؤول موفاز اللذان كانا وزراء جيش ارئيل شارون، رئيس
في حكومته جلسا وحدقا حولهما بينما كان حزب اهللا يزيد من قوته حتى درجة بدأ فيها يردع اسرائيل 

 حتى لم يمر وقت طويل. من القيام بعملية وقائية كان بامكانها أن تضع حدا لقدرته العسكرية المتزايدة
 .دفع السكان المدنيون في اسرائيل ثمن بالدة الحس التي اصابت قادتنا من هذا الخطر
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تصريحات ايهود اولمرت المتكررة وخالصتها أن اسرائيل انتصرت في حرب لبنان الثانية وان القرار 
مما كان حزب اهللا اصبح اليوم اكثر قوة .  هو احد انجازاتها الكبرى، تبددت وظهرت كحماقة تامة١٧٠١

عليه قبل الحرب والخطر المحدق باسرائيل االن اكثر واكبر من الماضي بدرجة كبيرة، ناهيك عن أن 
حزب اهللا قد وضع يده على لبنان إثر انتصاره على الجيش االسرائيلي وبسبب موافقة اسرائيل الحمقاء 

 .على استبدال سمير قنطار بجثتي الداد ريغف وايهود غولدفاسر
حظى بالمديح من الرئيس اللبناني الجديد ميشيل سليمان وحقه بتنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب اهللا ي

" رد الفعل الكادح"هذا نتيجة . اسرائيل تعزز من خالل موافقة الحكومة اللبنانية الجديدة ومصادقتها عليه
 اولمرت انجازا الذي تقوم به قوات اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي اعتبرته حكومة

 .عظيما السرائيل في تلك الحرب
في جنوبي البالد تتصرف حكومة اسرائيل وايهود باراك وزير جيشها بنفس الطريقة التي تصرفت فيها 

اسرائيل ستطالب بدفع ثمن باهظ لقاء هذه . لذلك يتوجب عليها ان تتوقف نفس النتائج. في الشمال
 .الال فعل والتقاعس هما البديل االفضلالسياسة التي تقوم على االفتراض بان 

كالهما .  شاؤول موفاز وتسيبي ليفني-االن ظهر مرشحان جديدان لقيادة كاديما وربما قيادة الدولة 
 فما الذي يوجد لديهما لعرضه علينا؟ . شريكان بارزان في االخطاء التي ارتكبتها حكومة اولمرت

هو قادر على التحدث فقط عن التهديد . ن قبل احمدي نجادموفاز مثل اولمرت وباراك منوم مغناطيسيا م
وفي طهران يتقلبون ضحكا بالتأكيد عندما يرون ان انظار الشخص الذي يتطلع لقيادة . النووي االيراني

اسرائيل مغطاة هي االخرى بنفس العصابات التي غطيت بها عيون سابقيه ويبدو أنه ال يالحظ ما يحدث 
اقامة دولة فلسطينية تشكل الحل حسب وجهة نظرها : ي؟ لديها فكرة واحدة فقطوليفن. في لبنان وغزة

 .لمشاكل اسرائيل كلها
من االفضل واالجدر بهؤالء السياسيين ان يزيلوا العصابة عن عيونهم وان ينظروا في كل االتجاهات 

 .ربما يتربص الخطر باسرائيل في االماكن التي ال يتوقعونها تحديدا. جيدا
 ١٣/٨/٢٠٠٨ة الجديدة الحيا 

  :كاريكاتير .٥٣
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