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    :السلطة
 ٥  في تاريخ األمة" نقطة سوداء"استمرار إغالق معبر رفح : صيام .٢
 ٥  تتهم السلطة بمنع تزويد غزة بجوازات السفر الداخلية التابعة للحكومة المقالة .٣
 ٦  قبلالحوار الوطني الفلسطيني سيبدأ األسبوع الم: نبيل عمرو .٤
 ٦   تسعى للحصول على ثمن سياسي كبير مقابل البرغوثي"إسرائيل: "مصادر فلسطينية .٥
 ٦   أسير فلسطيني٢٠٠ االفراج عن "إسرائيل"حكومة تصريف األعمال ترحب بقرار  .٦
 ٦   فلسطين واالردن ويبحث اخر المستجداتاليحيى يشيد بالتعاون بين .٧
 ٧  المالكي يدين مخططا اسرائيليا لبناء كنيس يهودي وجسر عسكري في باب المغاربة .٨
 ٧   المقالة تستعد إلطالق الحملة الشعبية العالمية لنصرة القدس"األوقاف" .٩
 ٧   ضعف عدد من ستفرج عنهم١٨ اعتقلت "اسرائيل": النائب البرغوثي .١٠
 ٨   فقدت حيادها و قدرتها على التأثير"اليونيسكو" :مستشار رئيس السلطة لشؤون القدس .١١
 ٨  بصورة استبدادية" التشريعي"ى من االستيالء عل" حماس"االنقسام مكّن ": أبو ليلى"النائب  .١٢
 ٨  النائبة راوية الشوا تطالب بتوزيع الصحف في غزة والضفة .١٣
 ٩  طلب بطاقة هوية إسرائيلية البنتهقريع  :تلفزيون إسرائيلي يؤكد ومكتبه ينفي .١٤
 ٩   على خلفية تفجير الشاطئ١٨٠ واستمرار اعتقال "فتحاوي"ي اطالق صحاف: غزة .١٥
 ٩  مليون شيكل شهرياً لتغطية الرواتب والوقود واألدوية في غزة٣٣٠السلطة تدفع  .١٦
    

    :المقاومة
١٠  لقاءاتنا مع المخابرات األردنية سياسية وصريحة  : نزال .١٧
١١    سليمان رسالة شديدة اللهجة لمشعلتوجيهالزهار ينفى  .١٨
١١  لن نغير من شروط صفقة األسرى: البردويل .١٩
١١   في العالم يؤيدون أفكار حماسا مليون شخص١٧": فيس بوك"موقع الـ  .٢٠
١٢  اتفاق التهدئة أّمن الحدود اإلسرائيلية وعزز االنقسام الداخلي: قيادي في الجهاد .٢١
١٢  ضد رموزنا في غزة صمتنا لم يعد ممكناً على ممارسات حماس: كتائب األقصى .٢٢
١٢  نود إلعادة الحوار مع فتح والكرة في ملعب األخيرةاتفقنا على العديد من الب: حماس .٢٣
١٣    ليس أكثر من محمية اسرائيليةالسلطة على "اسرائيل "ما تعرضه: تيسير خالد .٢٤
١٣ القيادة العامة تؤكد على ضرورة أن يكون الحوار الوطني شامال .٢٥
١٣   منظمة التحرير لم تعد مخولة التفاوض أو الحديث باسم الشعب الفلسطيني: حماس .٢٦
١٣  تسبب مشاكل" نهر البارد"اإلجراءات األمنية على حواجز الجيش اللبناني  في : حماس .٢٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   أسير فلسطيني٢٠٠على إطالق سراح  الوزارية تصادق اللجنة .٢٨
١٤   الفساد يهدد وجودنا: وثيقة للجيش اإلسرائيلي .٢٩
١٥   "عباس"اإلفراج عن أسرى فلسطينيين هو أقراص مهدئة لـ: شاكيد .٣٠
١٥  ليص ميزانية الدفاعباراك يرفض تق .٣١
١٦    تصبح ثاني مصدر للسالح إلى الهند"إسرائيل" .٣٢
١٦    صاروخية سوريةاختبارات طت أجهزة الرادار التق:"إسرائيل" .٣٣
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١٦  األولتقرير إسرائيلي يعتبر إيران الخطر االستراتيجي  .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٦  ارتفاع شعبية عباس وانخفاض لهنية: استطالع .٣٥
١٧   تكثف سرقتها للمياه الفلسطينية"إسرائيل" .٣٦
١٧  قابة والحكومةالحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن بدء أزمة بين الن: زكارنة .٣٧
١٧  مفتي الديار الفلسطينية يدعو المسلمين الى شد الرحال الى المسجد األقصى .٣٨
١٧  مناشدة حقوقية إلنقاذ حياة أسير من الموت .٣٩
   

   :اقتصاد
١٨ تشديد الحصار أدى الى شلل اقتصادي وخسائر فادحة: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .٤٠
   

   :صحة
 ١٨  مصر تشارك في قتل المرضى باستمرارها اغالق معبر رفح:  المرضىلجنة أهالي .٤١
   

   :بيئة
 ١٨  تقرير إحصائي حول إحصائات المياه في األراضي السطينية .٤٢
   

   : األردن
١٩  عودة العالقات بين األردن وحماس تصحيح لخطأ: عربيات .٤٣
١٩  والحركة االسالمية األردنيةالمخابرات العامةإنفراج في العالقة بين  .٤٤
   

   :لبنان
١٩  سببه شروط مناقصة الجرف"نهر البارد"خيم متأخير في إعادة بناء ال: مكاوي .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  نص المبادرة المصرية تمهيدا للحوار الفلسطيني .٤٦
٢٠    القاهرة تبدأ حوارات مع الفصائل الفلسطينية األسبوع المقبل .٤٧
٢١  " إسرائيل"شرطي على الحدود الدولية بين مصر ومقتل  .٤٨
٢١    تشارك بمؤتمر الجغرافيين في تونس" إسرائيل" .٤٩
٢١  لن تأتي بأي جديد علي صعيد العملية السياسيةجولة رايس : مصادر مصرية .٥٠
٢١  "القدس عاصمة للثقافة العربية"لدعم حملة يمنية  .٥١
٢٢ "اإلسرائيليين أصدقاء اإليرانيين"نفي استقالة نائب نجاد صاحب تصريحات إن  .٥٢
   

   :دولي
٢٢  "إسرائيل"وفد عسكري فرنسي يتفقد الحدود بين مصر وغزة و .٥٣
٢٢   قدمت المساعدة األهم لجورجيا"إسرائيل": موسكو .٥٤
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    :حوارات ومقاالت
٢٢  فهمي هويدي... اتفاقية المعابر لم تعد تلزمنا .٥٥
٢٥  نقوال ناصر... تغيير إستراتيجي غربي نهر األردن .٥٦
٢٧  أحمد الحيلة... فاحذروها.. ادمة بأجندة خطيرةرايس ق .٥٧
٣٠  عريب الرنتاوي... في العالقة بين األردن وحماس" القطبة المخفية .٥٨
٣١ نواف الزرو... التهويد الكبير يجتاح القدس .٥٩
    

    :كاريكاتير
***  

  
  وفد من حماس برئاسة مشعل إلى عمان قريباً: مصادر عربية ترجح ويوسف يؤكد .١

مصادر ديبلوماسية عربيـة    أن  : جيهان الحسيني  القاهرة مراسلتها من  عن ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
رجحت أن يقوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بزيـارة لعمـان مطلـع                 في القاهرة 

موعد الزيارة لـم    "ان  " الحياة"ال أن قيادياً وعضواً في المكتب السياسي للحركة قال لـ           األسبوع المقبل، إ  
مـسألة فنيـة    "، موضحاً أن تحديد موعد الزيارة والوفد المرافق لمشعل على وجه الدقة مجرد              "يحدد بعد 

  ".وليس هناك أي إشكالية سياسية في خصوصها
تين قام بهما كل من أعضاء المكتب السياسي محمد نـزال           وأشار القيادي في حماس إلى أن الزيارتين الل       

وضعت خاللهما اللمسات األخيرة للزيارة المرتقبـة       "ومحمد نصر إلى عمان خالل األسبوعين الماضيين        
أصبح تحصيل حاصل، وتوقيـت الزيـارة       "، معتبراً أن استئناف العالقات بين األردن والحركة         "لمشعل

عالقـات  " ذلك يعني عودة األمور إلى طبيعتها ألن األصل هو في وجود             ورأى أن ". مسألة إجرائية بحتة  
وبين األردن، خصوصاً أن األردن دولة جارة للـضفة الغربيـة، ونحـن             ) حماس(ايجابية متوازنة بيننا    

سـنبحث فـي   : "وأوضح أنه ال مطالب من األردن لحركة حماس، وقال       ". حريصون على التواصل معها   
  ".فية توثيقها وكل القضايا الفلسطينية وعلى رأسها الحوار الفلسطينيالعالقات الثنائية وكي

: ، وقال "تحقيق عالقات متوازنة في الساحة الفلسطينية     "وعزا االنفتاح األردني على حماس إلى ضرورة        
يبدو أن األردن أدرك أنه ال توجد مصلحة حقيقية له في مقاطعة الحركة، وانه يجب أال ينفرد بين الدول                   "
وعما إذا كانت هذه الزيارة لعمان ستتوج بأن تلـين          ". ربية ودول المنطقة بعدم إقامة عالقة مع حماس       الع

حماس مواقفها من قضايا محددة، مثل موقفها من إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير فـي غـزة غلعـاد                  
ـ ". مطالبنا معروفة ومحددة لدى الجانب اإلسرائيلي، وهو لم يلبها        : "شاليت، أجاب  مواقفنـا فـي    : "الوق

القضايا المختلفة معلنة للجميع، ونحن متمسكون بها، واألمر لن يختلف مع اإلخـوة المـصريين أو مـع      
 ".األردنيين
أحمد يوسف المستـشار    . أكد د أن  : غزة سمير حمتو   عن مراسلها من     ١٩/٨/٢٠٠٨ الدستور   ونشرت

 صحة األنباء التي تحـدثت عـن     ،"ستورالد"في تصريح لـ     السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق،    
خالد مشعل إلـى األردن، حيـث يلتقـي مـسؤولين           " حماس"زيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي لـ       

  .سياسيين مرجحا أن تتم هذه الزيارة خالل األيام المقبلة
مرار وأشار يوسف إلى أن العودة لخيار الوطن البديل خلقت مخاوف لدى الجميع وخاصة األردن من است               

تكريس القطيعة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وانفراد االحتالل بابتالع الضفة والقدس وخلق حقـائق               
 .في الضفة الغربية على األرض ال تسمح بقيام دولة فلسطينية
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، كما توقع ان يقـوم      "تنتقل اللقاءات من المستوى األمني لترتقي الى المستوى السياسي        "وتوقع يوسف ان    
ور بارز في إصالح ذات البين بين الفلسطينيين والسعي لمصالحة وطنية مـن خـالل جمـع                 األردن بد 

  .القيادتين لكل من حركة فتح وحماس او جمع الرئيس ابو مازن مع خالد مشعل
  
  في تاريخ األمة" نقطة سوداء"استمرار إغالق معبر رفح : صيام .٢

صيام استمرار إغالق معبر رفح الحـدودي،       وصف وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة سعيد         
 في صفحات األمة العربيـة      "نقطة سوداء "المنفذ الوحيد لفلسطينيي قطاع غزة على العالم الخارجي، بأنه          

ال مبرر لهذا الصمت والسكوت أمام بقاء المعبر مغلقاً في وجه الـشعب             "واعتبر صيام أنه    . واإلسالمية
وأشار صيام خالل جولة قام بها أمس على مقار األجهزة األمنيـة             ."الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة    

قدمت رؤيتها لتـشغيل المعبـر   "ومعبر رفح في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع إلى أن الحكومة المقالة          
التـاريخ والـشعب    "وشـدد علـى أن      . "لكل الفرقاء والمعنيين، لكن اإلرادة غير متوافرة حتى اللحظـة         

نعلم يقينـاً أن    ": ، وقال "لم لن تغفر ألي كائن كان سكوته على إغالق هذا المعبر          الفلسطيني وشعوب العا  
تمثـل  "وأضاف أن الحكومـة المقالـة        ."أطرافاً عدة ال تريدنا في المعبر، ال لشيء إال لهوى في أنفسهم           

ي تأكيداً  الزيارة إلى المعبر تأت   "واعتبر أن   . "الشرعية، ومن حقها المشاركة في إدارة معبر رفح الحدودي        
بقاء المعبر مغلقاً نقطة سـوداء      "، واصفاً   "لهوية المعبر وللمطالبة بفتحه أمام العالقين والمرضى والطالب       

الحصار سينكسر والمؤامرة ستـسقط وأن  "وقال إنه على ثقة بأن      . "في صفحات األمة العربية واإلسالمية    
  ." الفلسطيني وإيمانه بحقه وقضيتهالمعابر كافة، بما فيها معبر رفح، ستفتح نتيجة ثبات الشعب

  ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  تتهم السلطة بمنع تزويد غزة بجوازات السفر  التابعة للحكومة المقالةالداخلية .٣

وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في قطاع  أن :غزة من ١٨/٨/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية ذكرت
فر التي كانت متوفرة لديها للحاالت الطارئة، متهمة عن نفاد دفاتر جوازات الس غزة، أعلنت أمس،

إن عدم إرسال دفاتر : وقالت الوزارة .السلطة الفلسطينية في رام اهللا بمنع تزويد القطاع بالدفاتر الالزمة
الجوازات إلى القطاع سيحرم مئات المرضى من الحصول على جوازات سفر لتلقي العالج في الخارج، 

عليم في الخارج أو إكمال تعليمهم هناك، باإلضافة آلالف المواطنين الذين حصلوا وسيحرم الطالب من الت
والذين لم يسافروا منذ سنوات عديدة وبحاجة لجوازات سفر للتواصل مع أهلهم في ) لم الشمل(على 

 حالة ١٥٠٠وأشارت إلى وجود أكثر من  .خارج القطاع حين فتح معبر رفح الحدودي مع مصر
 .عالج في الخارجمرضية بحاجة لل

مصادر فصيلية فلسطينية كشفت لـ     أن  : فتحي صباح  عن مراسلها    غزة من ١٩/٨/٢٠٠٨ الحياة   وقالت
 بمغادرة قطاع غزة رداً علـى       "فتح" قررت عدم السماح ألي قيادي من حركة         "حماس" أن حركة    "الحياة"

وقـررت  . ة في الحكومة المقالة   سفر الى وزارة الداخلي   الرفض السلطة الفلسطينية ارسال دفاتر جوازات       
منع قيادات فتح من السفر ما لم تُحل مشكلة المواطنين في حقهم في الحصول علـى جـوازات                  "الحركة  

 أبلغت عدداً من الفصائل بـالقرار اخيـراً، مـضيفة أن            "حماس" ان   "الحياة"وقالت المصادر لـ     ."سفر
 وقـررت مطالبـة     "ة األمور بهذه الطريقـة    الفصائل رفضت القرار جملة وتفصيالً، كما رفضت معالج       "

الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بإرسال دفاتر جـوازات سـفر، وعـدم تعـريض مـصالح                 
  ."المواطنين، خصوصاً المرضى والطالب، للخطر في مناكفات سياسية
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  الحوار الوطني الفلسطيني سيبدأ األسبوع المقبل: نبيل عمرو .٤
كشف السفير الفلسطيني لدى مصر نبيل عمرو أن مـصر أبلغتـه            : د ب أ  ، قيأشرف الف : غزة، القاهرة

أمس رسميا بأن الحوار الوطني الفلسطيني سيبدأ األسبوع المقبـل، مـشيرا إلـى أن وفـود الفـصائل                   
الفلسطينية ستتوافد على القاهرة لبدء حوارات ثنائية مع المسؤولين المصريين لبلـورة موقـف موحـد                

أن القاهرة  ، "الوطن"في تصريحات لـ    ، وأوضح عمرو  .الحالية وإنهاء حالة االنقسام   للخروج من األزمة    
انتهت من إجراء اتصاالت بجميع األطراف الفلسطينية، كما بدأت في تلقي اإلجابات على الدعوات التي               

سـلم  ) أبو مازن (وجهتها للفصائل لحضور الحوار الوطني، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس            
  .مصر موافقته على الدعوة المصرية للحوار الوطني إلنهاء حالة االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني

 ١٩/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   تسعى للحصول على ثمن سياسي كبير مقابل البرغوثي"إسرائيل: " فلسطينيةمصادر .٥

 باستبعاد اسم   "اإلسرائيلية"كشفت مصادر فلسطينية عن وجود مؤشرات إلى رغبة القيادة          : رام اهللا، نابلس  
 والنائب األسير مروان البرغوثي من قوائم األسرى الذين تعتزم اإلفراج عـنهم             "فتح"القيادي في حركة    

 أسـيراً، بيـنهم اثنـان       ١٩٩بعدما صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بصورة نهائية، أمس، على إطالق           
وأكدت  .ا، لكن عائلة العتبة استقبلت الخبر بتشكك      محكومان بفترات طويلة هما سعيد العتبة وأبو علي يط        

وقالـت إن   .  تسعى للحصول على ثمن سياسي كبير مقابل البرغـوثي         "إسرائيل" أن   "الخليج"المصادر ل   
وأكـد وزيـر    . اسمي العتبة وأبو علي سيكونان ضمن القائمة، في حين سيجري استبعاد اسم البرغوثي            

 مبدئية لإلفراج عن ابـو      "إسرائيلية"، الحصول على موافقة     شؤون األسرى والمحررين اشرف العجرمي    
 . علي والعتبة

  ١٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   أسير فلسطيني٢٠٠ االفراج عن "إسرائيل" تصريف األعمال ترحب بقرار حكومة .٦

 رحبت حكومة تصريف األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض اليوم االثنين بقرار إسرائيل: رام اهللا
إال  .تجاه السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس" كباردة حسن نية" أسير فلسطيني ٢٠٠اإلفراج عن 

غير "أن الناطق باسم الحكومة وزير اإلعالم رياض المالكي اعتبر في مؤتمر صحفي، أن هذا الخطوة 
لفلسطينيين من سجون ، مطالبا باستكمال إطالق سراح كافة األسرى والمعتقلين ا"كافية وأحادية الجانب

السلطة الفلسطينية لم تتلق رسميا أية قوائم أو أسماء من إسرائيل بخصوص "وأكد المالكي أن  .إسرائيل
، مطالبا إسرائيل باإلفراج الفوري عن جميع األسرى دون استثناء، وفق "اإلفراج عن أسرى فلسطينيين

  .جدول زمني محدد باالتفاق مع السلطة
  ١٨/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   يشيد بالتعاون بين فلسطين واالردن ويبحث اخر المستجداتاليحيى .٧

اشاد وزير الداخلية الفريق الركن عبد الرزاق اليحيى بالعالقات االخوية بين فلسطين واالردن : عمان
جاء ذلك خالل اجتماعين منفصلين عقدهما الوزير اليحيى مع نظيره االردني عيد . وشعبيهما الشقيقين

لفايز ومدير المخابرات االردنية الفريق اول محمد الذهبي في العاصمة االردنية عمان امس والذي تناول ا
العالقات الثنائية بين البلدين وافاق التعاون المشترك واالوضاع واخر المستجدات في الضفة والقطاع 

عراقيل االسرائيلية التي تعترض والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية لفرض سيادة القانون وال
واكد اليحيى ان وزارته تمكنت من خالل خطتها االمنية على مدى العام الماضي من انهاء مظاهر . ذلك

 . الفلتان االمني حيث عملت على فرض النظام والقانون وتقديم الخارجين عن القانون للعدالة
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لويات الملك عبد اهللا الثاني حل القضية الفلسطينية من جانبه قال وزير الداخلية عيد الفايز ان من أهم أو
ودعا الفايز الى حل النزاعات . حالً عادالً وشامالً واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة

والخالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية عبر الحوار البناء والهادف لما في ذلك من مصلحةً للشعب 
 . الفلسطيني

 ١٩/٨/٢٠٠٨ديدة الحياة الج
  
  يدين مخططا اسرائيليا لبناء كنيس يهودي وجسر عسكري في باب المغاربةالمالكي .٨

رياض المالكي وزير االعالم، الحفريات والمخططات االسرائيلية في محيط .  أدان د:وفا–رام اهللا 
الً اسرائيل المسجد األقصى، والهادفة القامة كنس يهودي وجسر عسكري في منطقة باب المغاربة، محم

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده، امس، عقب جلسة الحكومة األسبوعية . مسؤولية عواقب المخطط
في رام اهللا، ان مجلس الوزراء كلف، حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، بالتشاور 

 االسرائيلية، لعرقلة التنفيذ مع الطاقم القانوني لرفع االعتراضات القانونية ضد المخطط في المحاكم
ودعا منظمة المؤتمر االسالمي بتحمل  . ألطول مدة ممكنة العطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية لوقفه

مسؤوليتها الحباط المخطط االسرائيلي، والتحرك على المستوى الدولي الرغام اسرائيل على وقف 
 . مخططاتها

 ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  قالة تستعد إلطالق الحملة الشعبية العالمية لنصرة القدس الم"األوقاف" .٩

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية المقالة في غزة أمس ، استعدادها إلطالق الحملة الـشعبية               : غزة
العالمية لنصرة مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الحملة تحمل العديد من الرسـائل واألهـداف إلـى                  

ة والعربية وإلى العالم أجمع، تفضح من خاللها الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على المدينة             األمتين اإلسالمي 
 .المقدسة والمسجد األقصى المبارك

وأكد وزير األوقاف طالب أبو شعر في تصريح صحفي تلقت الدستور نسخة منه أن الوزارة قررت بدء                 
الشعوب العربية واإلسالمية بهدف خلق حراك      الحملة الشعبية العالمية والتي تهدف من خاللها إلى تعبئة          

جماهيري عالمي فاعل ضاغط من أجل نصرة القدس ، واعلن أن الحملة الشعبية العالمية لنصرة القدس                
المحتلة تهدف إلى التأكيد على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وثابت من الثوابت الفلسطينية ال تقبل                

 .المساومة وال التفريط
  ١٩/٨/٢٠٠٨ الدستور

 
  ضعف عدد من ستفرج عنهم١٨ اعتقلت "اسرائيل":  البرغوثيالنائب .١٠

اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية ان قرار اسرائيل :  الخليل–رام اهللا 
د  اسير بينهم ابوعلي يطا وسعيد العتبة هو خطوة منقوصة في ظل وجود اكثر من اح٢٠٠االفراج عن 

عشر ألف اسير في اقبية االحتالل بينهم مرضى واطفال ونساء وقيادات سياسية يعيشون في ظروف 
وقال البرغوثي انه رغم ترحيبنا باالفراج عن مناضلين عريقين سيعانقون الحرية خاصة  .غير انسانية

سرائيلية مجرد االسيرين العتبة وابو علي يطا من قدامى المعتقلين اال اننا نرى في تلك الخطوات اال
لفتات طالما ان هناك اسرى ما زالوا في سجون االحتالل مشددا على ضرورة االفراج عنهم دون قيد او 

وجدد البرغوثي رفضه للتصفيات والمعايير االسرائيلية التي تمنع االفراج عن مناضلين  .شرط او تمييز
 .شعبهم وانهاء االحتالل االسرائيليقدموا اغلى ما يملكون وهو حريتهم وزهرة شبابهم من اجل حرية 
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 اسيرا فيما ٧٨٨واضاف النائب انه ومنذ بدء الحديث عن بوادر حسن النوايا افرجت اسرائيل عن 
 طفال فيما يمثل ثمانية عشر ضعف ٣٠اعتقلت منذ انابوليس اكثر من ثالثة آالف وسبعمئة مواطن بينهم 

 اسيرات داخل االسر والى ان ١١٠ وجود حوالي واشار البرغوثي الى .عدد من سيتم االفراج عنهم
 بينهم اسرى ما زالوا في سجن االحتالل وقد ٦٧ الف مواطن جرى اعتقالهم منذ احتالل عام ٧٠٠

 .مضى على اعتقالهم اكثر من ثالثين عاما
 ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  على التأثير فقدت حيادها و قدرتها "اليونيسكو" :مستشار رئيس السلطة لشؤون القدس .١١

حذر المهندس عدنان الحسيني مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لـشؤون          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
من تفاقم األوضاع في المدينة جراء اوامر الهدم التي تضاعفت ، ومالحقة المقدسيين في              "القدس المحتلة   

 تنم عـن اربـاك وضـعف ،        ارزاقهم واغالق مؤسساتهم بصورة عنجهية ، وفي ممارسات استعراضية        
وقال الحسيني خالل لقـاء نظمـه نـادي          ".مؤكداً أن سياسة التهويد في المدينة فشلت بعد اربعين عاماً         

دون عودة القدس عربية إسالمية لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية ، مشيراً             "الصحافي المقدسي امس  
روفة حدودها ومحفوظة ولن يخدعونا باحياء       مع ١٩٦٧الى ان القدس التي احتلت في الرابع من حزيران          

 ".مبعثرة حولها لنقيم قدسا عليها
أكد ان المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ال تسير كما يجب ومتعثرة منذ مدة وقد تغيرت طبيعة التعامل                و

 اإلسرائيلي في المدينة المقدسة واصبحت عنيفة وفي غاية الشراسه وبتعال وتهديـد مـستمر باالقـصاء               
 .ووصف الحسيني ما يجري في الجلسات التفاوضية بانه مضيعة للوقت. والتدمير والمصادرة

ورداً على سؤال حول تقرير اليونيسكو األخير ، قال ان هذه المنظمة الدولية فقدت حيادها و قدرتها على                  
ـ       .التأثير فلم تتمكن منذ البداية وقف العمل في باب المغاربة          تمكن مـن وقـف     واكد ان اليونيسكو لـم ت

 . وهذا جزء من دورها غير المريح وغير المقبول ١٩٦٧الحفريات في القدس منذ العام 
  ١٩/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
 بصورة استبدادية" التشريعي"من االستيالء على " حماس"االنقسام مكّن ": أبو ليلى"النائب  .١٢

س التشريعي الذي عول علية الناخبون إن المجل" أبو ليلى"قال النائب قيس عبد الكريم ": وفا"رام اهللا ــ 
أبو "وأضاف  .وشاركت فيه معظم الكتل واألحزاب لم يرق إلى مستوى آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر ديوان الرقابة المالية واإلدارية في رام اهللا، امس، إن انحسار " ليلى
.  دوامة الصراع واالستقطاب بين القوتين الرئيسيتين فيهدور المجلس التشريعي يعود إلى دخوله في

إذا انتهى العام المقبل دون حوار وطني شامل ودون اجراء انتخابات جديدة فهذا يعني المساس "وقال 
واشار إلى أن االنقسام والصراع الدائر مكّن حماس من االستيالء ". بشرعية كافة المؤسسات الفلسطينية

ي وكافة المرافق والمؤسسات الحكومية بصورة استبدادية وغير شرعية لينتهي على المجلس التشريع
التي " التوكيالت"وشدد على ان سياسة  .األمر بها مؤخرا إلى السيطرة على مقار المحافظات في القطاع

تنتهجها حماس لضمان عقد جلسات للمجلس التشريعي في غزة هي غير قانونية وغير شرعية وبدعة 
 .د الطريق امام انشاء نظام استبدادي يمارس دوره بالقمع والترهيبسياسية تمه

 ١٩/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 النائبة راوية الشوا تطالب بتوزيع الصحف في غزة والضفة .١٣

) القدس، وااليام، والحياة الجديدة(طالبت النائبة راوية الشوا باعادة توزيع الصحف اليومية الثالث : غزة
السماح بتوزيع صحيفتي فلسطين والرسالة في الضفة الغربية، مشيرة الى ان حجب في قطاع غزة و
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الصحف عن القراء والمجتمع خاصة في منطقة محاصرة مثل قطاع غزة يؤدي الى انعكاسات سلبية 
وقالت الشوا في تصريح صحفي ان منع توزيع الصحف  .على االصعدة النفسية واالجتماعية والثقافية

 عشرات العائالت المستورة من الحصول على لقمة عيشها من خالل توقف الموزعين ادى الى حرمان
وشددت الشوا على  .االفراد من عملهم، اضافة الى ما يشكله منعها من انتهاك صارخ للحريات االعالمية

ضرورة توقف التعامل بقاعدة الخطأ مقابل الخطأ، والتصرف بردات الفعل ألن الخاسر في هذا الصراع 
لداخلي هو الشعب الفلسطيني صاحب التضحيات، والذي يعاني اصالً من االحتالل وممارساته ا

 .ومخططاته التي تهدد حاضره ومستقبله
 ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
  طلب بطاقة هوية إسرائيلية البنتهقريع  :تلفزيون إسرائيلي يؤكد ومكتبه ينفي .١٤

 مكتب رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع لــ          نفى  :من وليد عوض  'القدس العربي  '-رام اهللا 
صحة خبر نشرته احدى القنوات التلفزيونية االسرائيلية الليلة قبل الماضية عـن طلـب              ' القدس العربي '

التوسط لدى وزير الداخلية االسرائيلي لمنح ابنته هوية القدس،         ' تسيبي ليفني 'قريع من نظيرته االسرائيلية     
بنته التي تقدمت بطلب لم شمل منذ سنوات كونها متزوجة من مواطن مقدسي لم تحصل               ومشيرا الى ان ا   

وال بد من الذكر ان سـلطات االحـتالل         .على بطاقة الهوية الخاصة بأهل القدس بشكل نهائي لغاية االن         
تمنع منى قريع التي تسكن في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس من لم شمل عائلتها والسكن مع زوجهـا                    

ونفى مكتب قريع ان تكون منى قريع متزوجة من مواطن داخل االراضـي المحتلـة عـام                  .في القدس 
 ويحمل الجنسية االسرائيلية كما ورد في الخبر االسرائيلي بل متزوجة من مـواطن مـن مدينـة                 ١٩٤٨

  .القدس ويحمل الهوية االسرائيلية الزرقاء
  ١٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   على خلفية تفجير الشاطئ١٨٠ واستمرار اعتقال "ويفتحا"اطالق صحافي : غزة .١٥

أطلقت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة امس رئيس تحرير الموقـع              : غزة
 الصحافي داود داود بعد ساعات قليلـة علـى          "شبكة الفينيق برس  " في قطاع غزة     "فتح"الرسمي لحركة   

 في أعقاب تفجير الـشاطئ      "فتحاوياً" قيادياً وكادراً    ١٨٠استمر اعتقال نحو    احتجازه والتحقيق معه، فيما     
 وطفلة قبـل ثالثـة      "حماس"، الذراع العسكرية لحركة     "كتائب القسام "الذي أودى بحياة خمسة من قيادات       

 في أعقاب اطالقه انه لم يتعـرض ألي أذى، وانـه         "شبكة الفينيق "وقال داود في تصريح نشرته       .أسابيع
ونفى قطعيا أن يكون تعرض ألي اهانة أو اذى جسدي، مطالباً األطراف كافة             . ى معاملة طيبة وحسنة   تلق

باالستمرار في الدعوة إلى الوحدة الوطنية وإطالق كل المعتقلين السياسيين، مع التركيز على أهمية التئام               
  .الحوار الوطني وتوحيد الصف الفلسطيني

  ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
   مليون شيكل شهرياً لتغطية الرواتب والوقود واألدوية في غزة٣٣٠السلطة تدفع  .١٦

 مليون شيكل شهرياً لقطاع غزة لتغطية الرواتب ٣٣٠كشفت دراسة ان السلطة تدفع ": األيام"رام اهللا ـ 
 مليون شيكل ٤٠تحصل نحو " حماس" مليون شيكل للرواتب وان حركة ٥٧٢والوقود واألدوية منها نحو 

وعرضت الدراسة التي . ب ورسوم ال تشمل مدخالت األنفاق والتبرعات والجماركشهرياً من ضرائ
واصدر تقريرا حولها أهم المؤشرات " بكدار"اعدها المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار 

  االقتصادية والمالية في األراضي الفلسطينية،
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  الفلسطينية لسنوات مختلفة،  وأظهر التقرير تطور عدد الموظفين لدى السلطة الوطنية 
  ١٩/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 لقاءاتنا مع المخابرات األردنية سياسية وصريحة   : نزال .١٧

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أن اللقاءات التي عقدتها : أواب المصري - بيروت 
" كانت سياسية بامتياز"د الذهبي قبل أيام الحركة مع مدير دائرة المخابرات العامة األردنية الفريق محم

ووصف نزال، خالل حديث أجرته الجزيرة نت معه أثناء زيارته  .رغم تناولها بعض الملفات األمنية
إيجابية للغاية واتسمت بالصراحة والشفافية والدفء، وتم خاللها تناول "بيروت تلك اللقاءات بأنها كانت 
أسست لمرحلة جديدة في العالقات بين األردن "معتبراً أنها " مة للطرفينالملفات السياسية واألمنية المه

 ". وحركة حماس
وتعقيباً على تعليقات غمزت من زاوية أن لقاءات وفد حماس كانت مع القناة األمنية وليست السياسية، 

مثّله، قال نزال إن األعراف في العالقات بين األطراف المختلفة تقوم على أن كل طرف يحدد من ي
وحماس معنية بأن تكون الجهة الممثّلة ألي طرف تتحاور معه مسؤولة وصاحبة قرار، وليست لديها أي 

 . حساسية في التعامل مع أي جهة سواء كانت سياسية أو أمنية
من خالل "وأشار نزال إلى أن ما ينطبق على األردن ينطبق على مصر، حيث إن عالقتها بحماس هي 

مؤكداً أن اللقاءات مع مدير المخابرات الفريق " عامة الذي يرأسه اللواء عمر سليمانجهاز المخابرات ال
الذهبي كانت سياسية بامتياز، فالقضايا السياسية كانت هي الغالبة على جدول أعمال اللقاءات، وإن كانت 

 . بعض الملفات األمنية قد تم بحثها
التي دعت المملكة لتغيير موقفها من الحركة بعد وحول التساؤالت التي طُرحت عن األسباب والدوافع 

القطيعة الطويلة معها، قال نزال إن حماس ال تجد نفسها معنية بالبحث في األسباب والدوافع لكنها معنية 
بالتعامل اإليجابي مع هذا التطور السياسي، وهي منشغلة اآلن بالبحث في كيفية تطوير هذه العالقة نحو 

 .  المعوقات والمؤثرات السلبية التي قد تعترض طريقهااألفضل، وحمايتها من
 العالقات الفلسطينية

وقال نزال أيضا إن تحسن العالقة بين األردن وحماس ينبغي أال يغضب األطراف الفلسطينية األخرى، 
شعر مشيراً إلى أن تياراً داخل تلك الحركة ي) فتح(والسيما الرئاسة الفلسطينية وحركة التحرير الوطين 

خاصة أن برنامج هذا التيار يقوم على عزل "بعدم الرضا من التطور في العالقة بين حماس واألردن 
 ". حركة حماس سياسياً، وإفساد عالقاتها مع محيطها العربي واإلسالمي

ووفقاً لعضو المكتب السياسي لحماس فإن عالقات حركته مع اآلخرين ال تقوم على حساب عالقات 
ى، فحماس كانت ومازالت تطالب بالتوازن في العالقات وضد االنحياز مع طرف ضد األطراف األخر

عالقة حماس مع األردن ليست على حساب فتح أو غيرها، وإذا كان البعض يفكر "آخر، الفتاً إلى أن 
 ".  بعقلية االحتكار السياسي، فنحن النفكر بهذه الطريقة
صيغ ومشاريع سياسية متعلّقة باألردن تثير الشبهات ورأى نزال أن موقف حماس من عودة الحديث عن 

وهي ستواجه " التوطين"مؤكداً أن الحركة تعارض مشروع " واضح وضوح الشمس في رابعة النهار"
وكل المشاريع المشبوهة األخرى التي تكون على حساب األردن، مشيراً إلى أن " الوطن البديل"مؤامرة 

 .   نية مميزةحماس مع قيام عالقات أردنية فلسطي
  ١٩/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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    سليمان رسالة شديدة اللهجة لمشعلتوجيه ينفى الزهار .١٨
محمـود  . قال القيادي في حماس ووزير الخارجية الفلـسطيني األسـبق د          :  زهير اندراوس  -الناصرة  

رتس والـذي    الذي نشرته صـحيفة هـآ      الزهار للقدس العربي أمس االثنين إنّه ينفي جملةً وتفصيالً النبأ         
ذكرت فيه أن الوزير عمر سليمان وجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس المكتب الـسياسي لحمـاس خالـد                  

  .، وزاد قائالً إن العالقة بين حماس ومصر غير مبنية على التهديدات المتبادلةمشعل
ئيل التي تواصـل    وزاد قائالً إنّه إذا كانت هناك رسالة من الجنرال سليمان فإنّها ستكون موجهة إلى إسرا              

وضع العراقيل في طريق الصفقة، ونحن أوضحنا للمصريين بصورة جليه أن هناك تراجعاً مـن قبـل                 
اإلسرائيليين في االتفاقات التي تم التوصل إليها، مشدداً على أن حركة حماس معنية جداً بإنهـاء الملـف               

جون اإلسرائيلية، وكشف النقاب عـن      وإطالق سراح األسرى الفلسطينيين، الذين يقبعون في غياهب الس        
أن الحكومة اإلسرائيلية وافقت على إطالق سراح عدد ضئيل من األسرى الذين تم إدراجهم في القائمـة                 

  .التي قدمتها الحركة إلسرائيل بواسطة المصريين
  ١٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 لن نغير من شروط صفقة األسرى : البردويل .١٩

صالح البردويل في تصريحات . د" حماس"لتشريعي الفلسطيني عن حركة أوضح عضو المجلس ا: غزة
أن المعيار الذي تستند إليه إسرائيل في التمييز بين األسرى معيار غير مقبول " قدس برس"خاصة لـ 

الجميع يعلم أن الذي جمد هذه الصفقة هو العدو اإلسرائيلي الذي يصر معاييره : "، وقال"حماس"لدى 
القوانين واألعراف الدولية، فهناك أسرى معظمهم مدنيون اختطف من بيته نطالب بإطالق المجانبة لكل 

سراحهم مقابل جندي إسرائيلي أسر وهو يقاتل شعبنا الفلسطيني، والعدو اإلسرائيلي يريد أن يجعل من 
 من مختطفينا مجرمين ويطبق عليهم قانونه، ونحن لسنا مجبرين ألن نخضع لمزاجه ومعاييره، ولدينا

 ألف أسير فلسطيني اخترنا منهم ألفا من جميع ١١أوراق القوة ما يمكننا من فرض شروطنا، فهناك 
 .، على حد تعبيره"الفصائل، ونحن مازلنا عند شروطنا، التي هي شروط الشعب الفلسطيني

 ١٨/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
   في العالم يؤيدون أفكار حماسا مليون شخص١٧": فيس بوك"موقع الـ  .٢٠

على عرش كبرى التنظيمات العالمية من حيث المنتسبين والمنضمين إليهـا  " حماس"تربعت حركة  :غزة
" فـيس بـوك   "في األفكار واألهداف، وذلك على ثـاني أشـهر موقـع عـالمي للتعـارف والـصداقة                  

)Facebook.(  
ركـة أنـشئت    ح(في العالم، وأنهـا     " التنظيمات اإلرهابية "ويصنفها الموقع على أنها أحد أكبر ما يسميه         

وتستخدم أساليب غريبـة فـي      ) إسرائيل( على يد الشيخ أحمد ياسين، تحارب من أجل تدمير           ١٩٨٧عام
  .، على حد وصفه"القضاء عليها

منظمـة إرهابيـة    "وحسب تعريف الموقع، الذي ينضم إليه كل شهر مليون مشترك جديد، فإن حمـاس               
، "واالتحاد األوروبي وبريطانيـا واليابـان     ) لإسرائي(موضوعة على الئحة اإلرهاب في كندا وأمريكا و       

على أكثر عدد منتسبين لها في فكرها، حيث وصل عددهم إلـى سـبعة              " حماس"وحصلت   .حسب زعمه 
  .عشرة مليون مواطن على مستوى العالم يؤيدون هدف الحركة ويتشابهون باألفكار معها

، إلى أن تعريف الموقع لحركة حماس فقط        أكرم العواودة . ويشير الناشط في مجال الدراسات األمريكية د      
وذلك للخروج من صبغة الحرب الدينية وتسييسها على نظـام          " حماس"وليست حركة المقاومة اإلسالمية     

  ".إرهابي"عقائدي وإبقائها على مفهوم 
  ١٩/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  لداخلياتفاق التهدئة أّمن الحدود اإلسرائيلية وعزز االنقسام ا:  في الجهادقيادي .٢١

انجـازات  "قال إبراهيم النجار القيادي بحركة الجهاد أمس أن إسـرائيل تجنـي             " : أشرف الهور  -غزة  
لجهاد أن أبرز هـذه    لالموالي  " فلسطين اليوم "وقال النجار في تصريحات نقلها موقع       . من التهدئة " بالجملة

 وتعميـق لهـوة االنقـسام       تعزيـز "االنجازات أن إسرائيل ضمنت أمن حدودها، إلى جانب أن التهدئة           
وأعرب النجار عن أمله أن تتم مراجعة قريبة من قبل فصائل المقاومة لهـذه التهدئـة التـي                   ".الداخلي

للخروج بموقف موحد بشأنها، تحافظ فيه على وحدة الصف الوطني، مع تفعيل لدور             " المهينة"وصفها بـ   
، مشيداً بدور المقاومة التي قال أنها هي        "فلسطينيالورقة الوحيدة في يد الشعب ال     "المقاومة التي اعتبرها    

 ".التي تجبر االحتالل على االلتزام بتعهداته ال سيما وأنه بات يستغل التهدئة لتشديد الخناق علـى غـزة                 "
من قبل الجانب الفلسطيني بالتهدئة في ظـل تنـصل          " االلتزام الحديدي "وانتقد النجار سياسة ما وصفها      

 .االحتالل من تعهداته
  ١٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ضد رموزنا في غزة صمتنا لم يعد ممكناً على ممارسات حماس:  األقصىكتائب .٢٢

 بيان صحافي عبر الفاكس غير مختوم أو ممهور وتصريح هاتفي لمحمد أبو قال:  احمد سليم- رام اهللا 
نا قارب على إننا في كتائب شهداء األقصى نعلن بشكل واضح ان صمت: "النصر من كتائب األقصى

النفاد، وان ردنا سيكون مزلزالً وقاسياً لكل من تسول نفسه المس بكرامة الشعب وقضاياه من خالل 
إهانة لكل الشعب الفلسطيني "، معتبراً هذا التجاوز "المس برموزنا وعلى رأسهم مبعدي كنيسة المهد

مقبول ويشكل موافقة ضمنية صمت حركة حماس في الضفة الغربية غير "إن " وقال البيان ".ومناضليه
بالضفة وقياداتها لتعلن رفضها " حماس"، وأعطى البيان فرصة لحركة "على كل الممارسات في غزة

رد قاس "الصريح لما يحصل من جرائم، ولالستنكار العلني لما جرى بحق األخ مازن حسين محذرا من 
  ".ضد حماس في الضفة اذا لم تعلن استنكارها العلني

  ١٨/٨/٢٠٠٨لسطينية القدس الف
  
  اتفقنا على العديد من البنود إلعادة الحوار مع فتح والكرة في ملعب األخيرة: حماس .٢٣

فوزي برهـوم النـاطق      أن   :رام اهللا وليد عوض    عن مراسلها من   ١٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
يـت الفلـسطيني    أكد امس أن حركته اتفقت على العديد من البنود إلعادة ترتيب الب            "حماس"باسم حركة   

إن الكرة اآلن في ملعب حركة فتح، لترتيب وضـعها واالسـتعداد       : "وإعادة الحوار مع حركة فتح، وقال     
  ". الفلسطيني-للحوار الفلسطيني

الذي يستقطب إقليمياً ودولياً ولديه حسابات سياسية خاصـة، ولديـه           : "وقال برهوم في تصريح صحافي    
 فتح، وبالتالي متى هيئت حركة فتح أجواءها للبدء فـي هـذا             أصوات معطلة وانقسام داخلي هي حركة     

  ".الحوار، ومتى اتخذت قراراً فعلياً وواقعياً وليس شكلياً فقط، للحوار فنحن جاهزون
أكد  برهومأن :  د ب أ،أشرف الفقي غزةعن مراسلها من  ١٩/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية وأضافت 

 وحركة الجهاد بتشكيل لجنة وطنية تعمل على تهيئة أمس أن حركته وافقت على طرح من قوى اليسار
األجواء والمناخ نحو المضي عملياً بخطوات تنفيذية للحوار الوطني، على أن تتواصل هذه اللجنة مع 

الشبكة اإلعالمية "في تصريحات نقلها موقع ، وقال برهوم .حركة فتح للدفع باتجاه الشروع في الحوار
مجموعة من المبادئ للحوار، أبرزها تشكيل حكومة توافق وطني وإعادة إن حماس قدمت ، "الفلسطينية

بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية، واحترام نتائج االنتخابات التشريعية الثانية، وإعادة تفعيل المجلس 
 .التشريعي، وإعادة تشكيل منظمة التحرير على أسس وطنية بعيداً عن االستقطاب اإلقليمي والدولي
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   ليس أكثر من محمية اسرائيلية السلطة على "اسرائيل "ما تعرضه: ير خالدتيس .٢٤

مـا  "اكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان حكومة           : وليد عوض  - رام اهللا 
تعرضه حكومة اسرائيل على الجانب الفلسطيني ليس أكثر من محمية تحت السيادة االسرائيلية تـسميها               

وهو ما يجب أن يدفع الجانب الفلسطيني الى وقف هذه المفاوضات والعمل على ترتيب االوضـاع                 لةدو
الترتيبات المذلة والمهينة، التي تضمنتها وثيقة شعبة       "وأضاف أن    ".الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية     

وأنها في حقيقـة االمـر      التخطيط في جيش االحتالل، تعكس االطماع العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل           
جزء من مشروع تسوية متكامل تحاول اسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني في اطار ما بات يعـرف                 

، الذي يستثني من البحث مدينة القدس ومحيطها ومناطق االغوار الفلـسطينية والكتـل              "اتفاق الرف "بـ
لميت، فضال عن قضية الالجئـين      االستيطانية وجدار الفصل العنصري ومصادر المياه وشاطيء البحر ا        

  .الفلسطينيين
 ١٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  العامة تؤكد على ضرورة أن يكون الحوار الوطني شامالالقيادة .٢٥

لؤي ، على لسان ]أمس [اليوم، االثنين" القيادة العامة"أكدت الجبهة الشعبية : ألفت حداد ورأفت الكيالني
 على ضرورة توفر اإلرادة السياسية الجادة للوصول إلى نتائج ،القريوتي الناطق الرسمي باسم الجبهة

ملزمة التنفيذ ضمن آليات وتواريخ محددة وواضحة، وضرورة أن يكون الحوار شامال لكل الفصائل 
 .العاملة على الساحة الفلسطينية لكي يكون حوار وطني شامل

 ١٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  أو الحديث باسم الشعب الفلسطيني منظمة التحرير لم تعد مخولة التفاوض : حماس .٢٦

أضاليل "قال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، إن الخطة األمنية اإلسرائيلية            :  قيس صفدي  -غزة  
االعتراف باالحتالل وشرعيته وكذلك فكرة     "، مجدداً رفض    "من االحتالل غير مقبولة وال تنطلي على أحد       

لم تعد مخولة التفاوض أو الحديث باسم الشعب        "نظمة التحرير   وقال إن م  ". الدولة المؤقتة أو دولة شكلية    
الفلسطيني بعد رفضها االلتزام بما ورد في اتفاقي مكة والقاهرة، عدا عن أن رئـيس الـسلطة محمـود                   

" سلطة رام اهللا  "وأشار أبو زهري إلى أن أحد أهداف        ".عباس هو في األشهر األخيرة من واليته الرئاسية       
ليس المصالحة، بل من أجل البحث عن صيغة لتمرير أي          "عن الحوار في هذه المرحلة      من إثارة الحديث    

أي حوار يجري يجب أن يكون هدفه       "، مشدداً على أن     "اتفاق يمكن التوصل إليه مع االحتالل اإلسرائيلي      
شـارة  في إ " ترتيب الصف الفلسطيني الداخلي وتحقيق المصالحة على قاعدة االتفاقات الفلسطينية السابقة          

  .٢٠٠٧ واتفاق مكة ٢٠٠٦ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٥إلى تفاهمات القاهرة 
  ١٩/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
  تسبب مشاكل" نهر البارد"اإلجراءات األمنية على حواجز الجيش اللبناني  في : حماس .٢٧

  مسؤول حركة حماس في مخيمات الشمال أبو ربيع شهاب إنقال:  نقوال طعمة- لبنان، مخيم البداوي 
اإلجراءات األمنية على حواجز الجيش اللبناني على مدخل المخيم، وتصاريح المرور تعيق إعادة "

وانتقد شهاب تأخر ". العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتسبب مشاكل وإحراجات على الحواجز
المبلغ الذي تعهدت به لم يدفع من "وقال ، التمويل والتلكؤ في تقديم مهل العمل مما يثير الشكوك حسبه

 مليون، بينما المبلغ ٧٠ مليون دوالرا وصل منها إلى أونروا فقط ١٢٢الدول المانحة في مؤتمر فيينا إالّ 
فهل سيعاود الخليجيون عقد المؤتمر "وتساءل عن وعود دول الخليج ".  مليون دوالر٤٧٥اإلجمالي هو 
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ن أجل تحديد مساهمات دول الخليج في إعادة تموز الفائت م/ الذي لم يعقد في السابع من يوليو
 ". اإلعمار؟

تقديم إثباتات وضمانات قانونية من الحكومة "وخلص مسؤول حماس إلى ثالثة شروط مطلوبة هي 
اللبنانية بخصوص إعادة اإلعمار، وإصدار مرسوم باستمالك األراضي، واعتبار المخيم الجديد جزءا 

األم، وعدم إعطاء الحق ألي كان بانتزاع أي من األمالك في هذا وامتدادا طبيعيا وجغرافيا للمخيم 
  ". القسم
ندد فلسطينيون بمخيمي الجئين في لبنان بتأخر إعادة بناء مخيم النهر البارد، وأعربوا عن مخاوف من و

  .  تراجع الوعود الدولية والمحلية بهذا الشأن
 ١٩/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
   أسير فلسطيني٢٠٠طالق سراح  على إ الوزارية تصادقاللجنة .٢٨

صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية الخاصة باألسرى الفلسطينيين أمس االثنين         :" من أشرف الهور   -غزة
 أسير فلسطيني قبل نهاية الشهر الجاري، مما أثـار خالفـات فـي المؤسـسة                ٢٠٠على إطالق سراح    
ة أن هذه اللجنة التي اجتمعت صباح أمس بمشاركة         وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العام   ."السياسية اإلسرائيلية 

 أسير فلسطيني معتقلـين فـي       ٢٠٠رئيس الحكومة اإلسرائيلية أيهود أولمرت صادقت على قائمة تشمل          
ولم تكشف اإلذاعة عن    . تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     " بادرة حسن نية  "سجونها في إطار    

فقت هذه اللجنة على اإلفراج عنهم وال عن الموعد المحدد لتنفيذ هذه            أسماء األسرى الفلسطينيين الذين وا    
وكانت الحكومة اإلسرائيلية أقرت األحد خالل جلستها األسبوعية معايير اإلفراج عن األسـرى              .العملية

  .الفلسطينيين هؤالء ومن بينهم من أمضى أكثر من ثالثين عاما في االعتقال
 معتقـل   ٢٠٠أقرت الئحة تضم    "رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن اللجنة      الناطق باسم   " مارك ريغيف "وقال  

  ".فلسطيني سيتم اإلفراج عنهم في بادرة حيال الرئيس عباس
هي نفسها التي طبقـت     "قوله أن المعايير التي اعتمدت في اللجنة        " آفي ديختر "ونقلت اإلذاعة عن الوزير     

، في إشارة منه لرفض بالده إطالق سراح أسـرى          "تفي السنوات األخيرة باستثناء حالتين أو ثالث حاال       
  .فلسطينيين شاركوا في هجمات ضد اإلسرائيليين

شـاؤول  "وأثار قرار اإلفراج خالفات حادة في داخل المؤسسة السياسية اإلسرائيلية، حيث اعتبر الوزير              
ة بل يفـسر أنـه      ال يفسر على انه بادرة حسن ني      "وهو عضو في اللجنة أن اإلفراج عن السجناء         " موفاز
المئات من المخربين دون أن يؤدي      "وقال موفاز أن بالده أفرجت خالل الشهرين الماضيين عن          ". ضعف

ويسعى موفاز في هذه األوقـات إلـى        ". ذلك إلى تحسن مكانة أبو مازن أو إلى اإلفراج عن جلعاد شليط           
خلفـاً ألولمـرت    " كاديمـا "زب  حشد مؤيدين له في المعركة االنتخابية التي سيخوضها للفور برئاسة ح          

  .المتورط بقضايا فساد
  ١٩/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  الفساد يهدد وجودنا: وثيقة للجيش اإلسرائيلي .٢٩

للمرة األولى في تاريخه، يصنف الجيش اإلسرائيلي الفساد السلطوي، في وثيقة رسمية، بأنه خطر علـى                
  . األمن القومي للدولة اليهودية

 كلية األمن القومي ونشر كراسا تدريسيا حول هذا الموضوع المشحون، بعنوان            وأعد مركز األبحاث في   
  ". الفساد السلطوي في إسرائيل: آراء في األمن القومي"
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وشارك في كتابة مقاالت الكراس، رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش والمستـشار القـضائي               
ر ومراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس، إضـافة إلـى         للحكومة ميني مازوز والقاضي المتقاعد اسحق زامي      

  . سياسيين وعسكريين آخرين
واعتبر زاميـر فـي مقالتـه أن        . واحتوى الكراس على آراء عدد من أشهر محاربي الفساد في إسرائيل          

لو طلب مني تعداد القـضايا الخمـس        "مضيفا أنه   " سرطان الفساد يتمدد، وإذا تواصل فإنه يهدد وجودنا       "
وأعتقد أن بالوسع تشبيه الفساد السلطوي      . لى دولة إسرائيل، لوضعت الفساد السلطوي ضمنها      األخطر ع 
وأرى أننا في حالة انتشار مستتر لسرطان الفساد وإذا استمر في التمدد فـسيعرض وجودنـا                . بالسرطان

  ". القومي ذاته للخطر
العالمي يصنف إسرائيل في كل عـام  مقياس الفساد "أما الوزير السابق يوسي ساريد، فكتب في مقالته أن         

وهذا المقياس يظهر لنا رؤساءنا ورؤساء حكوماتنا وأعضاء كنيست         . في مرتبة أقل إيجابية وأكثر سلبية     
وكل هذا يخلق شـعورا     . ورؤساء مجالس محلية وحاخامات، يتنقلون بين مراكز الشرطة برفقة مواكبهم         

  ". واحد على الدولةبالالجدوى الذي يغدو الخطر االستراتيجي الرقم 
أما يارون زليخة، المحاسب العام السابق لوزارة المالية الذي اصطدم برئيس الوزراء ايهـود اولمـرت                

الدولة العبرية هبطت في معيار الفساد من المكانة الخامـسة عـشرة فـي          "حول قضايا الفساد، فكتب أن      
وشدد على  ".  خارج قائمة دول العالم الغربي     منتصف التسعينات إلى المكانة الرابعة والثالثين، وتم رمينا       

  . أن إسرائيل موضوعة اآلن في قائمة دول العالم الثالث بين األردن واألوروغواي
  ١٩/٨/٢٠٠٨السفير 

 
  "عباس"اإلفراج عن أسرى فلسطينيين هو أقراص مهدئة لـ: شاكيد .٣٠

مـس، قـرار الحكومـة    وصف المحلل السياسي اإلسرائيلي رونـي شـاكيد، أ   وكاالت -القدس المحتلة
اإلسرائيلية باإلفراج عن مئتي أسير فلسطيني بأنها عبارة عن أقراص مهدئة وفيتامينات لرئيس الـسلطة               

" ، أن عباس  "يديعوت"وذكر شكيد وهو من كبار المحللين السياسيين اإلسرائيليين بصحيفة          .  محمود عباس 
 صعيد المفاوضات مـع اإلسـرائيليين، فكـل         لم ينجز شيئاً ال على الصعيد الفلسطيني الداخلي وال على         

 ".اجتماعاته مع أولمرت هي فقط بسبب المطلب األمريكي بتواصل االجتماعات الدورية منذ أنابوليس
  ١٩/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

 
  باراك يرفض تقليص ميزانية الدفاع .٣١

كومة اإلسرائيلية عمـا    أبدى وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، امس، أسفه، ألن السجال يدور في الح            
إذا كان ينبغي االقتطاع من ميزانية الدفاع أو من ميزانية الخدمات االجتماعية، مشدداً على أن إسـرائيل                 
  . ال تستطيع، بعد عامين من حرب لبنان الثانية وفي مواجهة تعاظم المخاطر، أن تقلص ميزانيتها الدفاعية

يست، عن اقتراح وزارة المالية لتقليص أكثر من مليـاري          في الكن " العمل"وتحدث باراك أمام كتلة حزب      
. شيكل من ميزانية الدفاع، أو تقليص أكثر من مليار شيكل من ميزانية الرفاه االجتماعي والتأمين الوطني               

ومع كل المـصاعب فـي     ... تمرير الميزانية هو شرط ضروري للعمل الناجع للذراع التنفيذي        "وقال إن   
هناك .  ليس من الصواب خلق تناقض بين مواضيع األمن والمواضيع االجتماعية          ٢٠٠٩الميزانية العام ،  
  . وأكد باراك معارضته القاطعة ألي تقليص لميزانية الدفاع ". أكثر من احتمالين

  ١٩/٨/٢٠٠٨السفير 
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   تصبح ثاني مصدر للسالح إلى الهند"إسرائيل" .٣٢
 قرب إبرام صفقة لبيعها منظومات دفاع جوي من         تحولت إسرائيل إلى ثاني أكبر مزود للسالح للهند، مع        

  .  مليون دوالر٤٢٠، بقيمة "سبايدر"طراز 
أمـس، افـاد أن الحكومـة    " تايمز أوف إنديا"وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى نبأ نشرته صحيفة        

الهندية أعطت الضوء األخضر لسالح الجو الهندي لشراء منظومة دفاع جـوي سـريعة الـرد ضـد                  
وأوضحت وسائل اإلعالم أن الحديث يدور       . اإلسرائيلية" سبايدر"طائرات منخفضة التحليق، من طراز      ال

  سيتم إبرام الصفقة بشأنها خالل أسابيع " سبايدر" بطارية لصواريخ ١٨عن منظومة تضم 
  ١٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  صاروخية سوريةاختبارات  طت أجهزة الرادار التق:"إسرائيل" .٣٣

ثانية في التلفزيون االسرائيلي امس ان سوريا أجرت مناورة عـسكرية مـؤخرا، اطلقـت    ذكرت القناة ال 
  . خاللها سلسلة من صواريخ ارض ـ ارض والقذائف الصاروخية

عن القناة ان أجهزة الرادار االسـرائيلية التقطـت االختبـارات الـصاروخية             " هآرتس"ونقلت صحيفة   
، اللتـان تجهـزان أنظمـة الـدفاع         "الصنوبرة الرائعة "و" الصنوبرة الخضراء "السورية، بينها منظومتا    

  ). السهم" (آرو"الصاروخي االسرائيلية من طراز 
 ٧٠٠ و ٣٠٠، يبلغ مداها بين     "سكود"سوريا تمتلك حوالى الف طراز من صواريخ        "وتابعت الصحيفة ان    

كـن للجـيش    ويم. الصواريخ السورية قادرة على ضرب اهداف في أي مكان فـي اسـرائيل            . كيلومتر
السوري ان يحمل الصواريخ برؤوس كيميائية، كما قد يكون أجرى اختبارات علـى رؤوس بيولوجيـة                

  ". ايضا
  ١٩/٨/٢٠٠٨السفير     

 
   يعتبر إيران الخطر االستراتيجي األول" إسرائيلي"تقرير  .٣٤

 هـي الخطـر      أن إيـران   ٢٠٠٩لعام  " اإلسرائيلي"اعتبر تقرير للجيش     :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
، ورأى أن الدمج بين الجهود الذي تبذلها إيران في المجـال النـووي              "إسرائيل"االستراتيجي األول على    

في العـالم   " اإلرهاب"وقدراتها في مجال الصواريخ العابرة للقارات، وانشغالها المكثف في نشر ما سماه             
وسـيبجث  . في كل ما يتعلق بالمخاطر    حاليا  " المكانة األعلى "خصوصا، تمنحها   " إسرائيل"عموما وحول   

إطالق إيران للقمر   " إسرائيليون"ورأى خبراء   . المجلس الوزاري المصغر تقرير الجيش في جلسة قريبة       
االصطناعي حدثا بالغ األهمية وقفزة كبيرة في مجال إطالق الصواريخ وارتقـاء بالغـا فـي القـدرات               

، إن  "طـال عنبـار   "في معهد فيـشر،     " اإلسرائيلي"وقال رئيس مركز أبحاث الفضاء      . العسكرية إليران 
 ". إسرائيل"نقطة انعطاف وتوجد لهذا األمر انعكاسات بعيدة المدى على أمن "إطالق القمر اإليراني يشكل 

  ١٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 ارتفاع شعبية عباس وانخفاض لهنية: استطالع .٣٥

رأى العام الفلسطيني، أن تحسناً كبيراً طـرأ علـى          ظهرت نتائج استطالع لل   ا:  منتصر حمدان  -رام اهللا   
أداء عباس إيجاباً، في حين أشـارت النتـائج         % ٦٣تقييم الفلسطينيين الداء الرئيس محمود عباس ويقيم        

 ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في كـل مـن الـضفة             "حماس"ذاتها إلى انخفاض شعبية حركة      
% ٤٦أيار إلـى    /في مايو % ٥٥قييمات اإليجابية لحكومة هنية من      الغربية وقطاع غزة، كما انخفضت الت     

حاليـا،  % ٥٥إلـى   % ٤٦ إلى ازدياد التقييمات اإليجابية لحكومة فياض مـن           وأشار اإلستطالع  .حاليا
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، فيما انخفض االستعداد للتصويت لحمـاس       %٥٣إلى  % ٤٧وارتفع االستعداد للتصويت لحركة فتح من       
 %.٢٩إلى % ٣٧من 

  ١٩/٨/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل
  
   تكثف سرقتها للمياه الفلسطينية"إسرائيل" .٣٦

من خالل تقرير أعـده     .  كثّفت سرقتها للمياه الجوفية الفلسطينية     "إسرائيل"أكد تقرير فلسطيني أن      :نابلس
وأشار التقريـر    .٢٠٠٧الجهاز المركزي لإلحصاء حول إحصائيات المياه في األراضي الفلسطينية عام           

 تتعمد حرمان الشعب الفلسطيني من مياهه من خالل ممارساتها المختلفة من إقامة جدار              "رائيلإس"إلى أن   
الفصل العنصري الذي يتطابق مساره مع مسار األحواض الجوفية، ومصادرة آبار المياه، ومنـع حفـر                

 .اآلبار االرتوازية، وغيرها من الممارسات
  ١٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تتحمل المسؤولية الكاملة عن بدء أزمة بين النقابة والحكومةالحكومة: زكارنة .٣٧

 قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الحكومة تتحمل المسؤولية :رام اهللا
الكاملة عن اي ازمة جديدة قد تنشأ بين الحكومة والنقابة بسبب عدم التزامها باية اتفاقية بينهما وبين 

ن الحكومة لم تلتزم باالتفاقية االخيرة والتي التزمت بها بدفع جميع المستحقات على ست دفعات زكارنة ا
واستهجن زكارنة تحكم بعض المسؤولين . آخرها ينتهي مع راتب الشهر الحالي وال شيء يلوح في االفق

ألزمة المالية في وزارة المالية في تقديم التوصيات بعدم اهمية الصرف لموظفي القطاع العام بسبب ا
على الرغم من استالمهم جميع مستحقاتهم في بداية تسلم الحكومة الحالية لمهامها دون اي اكتراث 

سالم فياض الذي لم يرد على .وطالب زكارنة رئيس الوزراء د .باألزمة المالية التي يتحدثون عنها
ات بضرورة وقفها والزام رسالتين بشأن المستحقات واللجان والذي تم إعالمه أيضا بهذه التجاوز

الحكومة باالتفاقيات الموقعة وصرف المستحقات ودعوة اللجان التي شكلت بين النقابة والحكومة 
لالجتماع ومن اهم اللجان لجنة غالء المعيشة والمواضيع االدارية للموظفين مثل من هم دون مؤهل 

 .بكالوريوس وان تحترم االتفاقيات ال تجاوزها
 ١٩/٨/٢٠٠٨ة الحياة الجديد 

  
  مفتي الديار الفلسطينية يدعو المسلمين الى شد الرحال الى المسجد األقصى .٣٨

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى المبـارك الـشيخ            : ماهر إبراهيم -غزة
، فـي    إلحراقـه  ٣٩محمد حسين المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى وإعماره في الذكرى ال            

وقت كسر مواطنون مقدسيون قراراً لالحتالل وأقاموا حفل تخرج لمخيم صيفي في القدس، فيما أكـدت                
جبهة النضال الشعبي الفلسطينية ان إجراءات االحتالل في القدس لن تثني أهلهـا عـن التمـسك بهـا                   

سات والمنظمـات   وناشد الشيخ حسين الزعماء العرب والمسلمين، وحكوماتهم ودولهم، والمؤس        . وحمايتها
الدولية، أال تقف موقف المتفرج من هذا المسلسل لتهويد المدينة المقدسـة والمـس بالمـسجد األقـصى                  

   .المبارك
  ١٩/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية 

  
  مناشدة حقوقية إلنقاذ حياة أسير من الموت .٣٩

ة أسير فلسطيني    دعا مركز حقوقي فلسطيني، أمس، الى تحرك حقوقي وإنساني عاجل إلنقاذ حيا            :أ ب د
مريض مصاب بمرض نادر في سجون االحتالل اإلسرائيلي والعمل لإلفراج عنه بشكل فـوري لوقـف                
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تدهور حالته الصحية المصاب بسرطان نادر وخطير حسب آخر الفحوصات التي أجريت له مـن قبـل                 
 . إدارة سجن بئر السبع

  ١٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تشديد الحصار أدى الى شلل اقتصادي وخسائر فادحة: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .٤٠

أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن قرارات سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتشديد :  وائل بنات-غزة
ما في، الحصار، أدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات االقتصادية في قطاع غزة وكبدها خسائر فادحة

وركز المركز في تقرير على النتائج  .٢٠٠٠يعاني القطاع من اقتصاد متدهور أصالً منذ سبتمبر 
وأضاف أن سلطات االحتالل منعت على مدار العام دخول أية . التدميرية للحصار على مدار عام كامل

ات والبناء، كما كميات من المواد الخام الالزمة لقطاعات الصناعة، والزراعة والصيد أو قطاع اإلنشاء
لم تسمح بتصدير أية سلعة من البضائع المنتجة في القطاع، باستثناء كميات محدودة جدا من الزهور 

وأدى منع دخول مواد البناء إلى انهيار قطاع اإلنشاءات والبناء والتعمير، وانخفاض  .والتوت األرضي
 شركات فقط، مما أدى إلى تسريح ٥ شركة إلى ١٢٠عدد شركات المقاوالت العاملة في قطاع غزة من 

وبين التقرير أن إجمالي خسائر قطاع اإلنشاء والمقاوالت  . ألف عامل في هذا القطاع٤٢نحو 
 مليون دوالر، باإلضافة إلى توقف العمل في ٥٨والصناعات اإلنشائية المرتبطة به بلغ خالل عام نحو 

وأضاف أن خسائر قطاع الصناعات الخشبية  . مليون دوالر٢٤٠مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 
 ماليين دوالر، بسبب توقف الورش عن اإلنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير ١١٠واألثاث بلغت 

 من العاملين ٦٦٠٠ ورشة ومصنعا لألثاث، وتسريح نحو ٦٠٠منتجاتها، وقد أدى ذلك إلى إغالق نحو 
 .فيها

 ١٩/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
 
  مصر تشارك في قتل المرضى باستمرارها اغالق معبر رفح:  المرضىأهاليلجنة  .٤١

اتهمت لجنة أهالي المرضى الفلسطينيين مجدداً مصر بالمشاركة في قتل المرضى جراء استمرارها فـي               
إغالق معبر رفح الحدودي وعدم السماح بمغادرتهم القطاع لتلقي العالج في الخارج، في وقت ارتفع فيه                

، بعد اإلعالن أول من أمس عن استشهاد المـريض          ٢٣٧يا من المرضى جراء الحصار إلى       عدد الضحا 
 ١٥لقد شهد الشهر الجاري سـقوط       "وقالت لجنة أهالي المرضي، في بيان لها أمس،          .رمضان الغالييني 

ضحية، بينهم ستّ نساء وثالثة أطفال من دون أن تحرك السلطات المصرية ساكناً إزاء تفاقم األوضـاع                 
  ."لصحية للمرضي الفلسطينيين المحاصرين في غزةا

  ١٩/٨/٢٠٠٨األخبار 
  
  تقرير إحصائي حول إحصائات المياه في األراضي السطينية .٤٢

أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء امس تقريراً إحصائياً حول إحصاءات المياه في األراضي : البيرة
هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير واشار في بيان صحفي الى ان إصدار . ٢٠٠٧الفلسطينية لعام 

 .دورية يصدرها الجهاز عن إحصاءات المصادر الطبيعية بكافة موضوعاتها في األراضي الفلسطينية
ويعرض التقرير البيانات اإلحصائية المتوفرة لدى الجهاز المركزي لإلحصاء عن المؤشرات الرئيسية 

 في المياه الفلسطينية، وزيادة سيطرتها وسرقتها "يلإسرائ"لموضوع إحصاءات المياه والتي تؤكد أطماع 
للمياه من أحواض المياه الجوفية في فلسطين، وحرمان شعبنا منها وذلك من خالل ممارساتها المختلفة 

  من إقامة الجدار الذي يتطابق مساره مع مسار األحواض الجوفية، ومصادرة آبار المياه،
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 .ا من الممارسات ومنع حفر اآلبار االرتوازية، وغيره
 ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  عودة العالقات بين األردن وحماس تصحيح لخطأ: عربيات .٤٣

شدد رئيس مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين عبد اللطيف عربيات على أن الزيارة : آي.بي.يو
لنسبة لألردن ستكون هامة سواء با"المرتقبة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى عمان 

، أن تكون الحركة "يونايتد برس"ونفى عربيات، في تصريح لوكالة ". أو لألخوة في حركة حماس
الدولة "وقال إن . اإلسالمية األردنية قامت بدور الوساطة للتقريب بين الدولة األردنية والحركة الفلسطينية

، معرباً عن اعتقاده "أي دور في ذلكاألردنية هي التي بادرت باالتصال مع حركة حماس، ولم يكن لنا 
وشدد .  أن الخطوة األردنية صحيحة مئة بالمائة كما أنها أصلحت خطأ كبيرا وقع قبل عشر سنوات"بـ

أن الدولة األردنية "، ورأى "عودة العالقة بين األردن وحماس هو تصحيح لخطأ قديم"عربيات على أن 
محاوالت حل القضية الفلسطينية على حسابه من خالل أدركت حجم المخاطر التي تحيط باألردن جراء 

الموقف األردني الجديد يحمي خيارات األردن اإلستراتيجية ويدافع "واعتبر أن ". أطروحة الوطن البديل
 ".عن مصالحه الوطنية ويعيد التوازن للسياسة األردنية تجاه الفلسطينيين

  ١٩/١٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
 
  والحركة االسالمية األردنيةالمخابرات العامة بين إنفراج في العالقة .٤٤

أشاد قيادي في الحركة االسالمية باللقاءين السابقين اللذين عقدا بين : فارس حباشنة،  سمير حمتو- عمان 
المخابرات العامة والحركة االسالمية، وأكد أن اللقاءين أوجدا انطباعا ايجابيا لدى قيادات الحركة 

لحكومة بفتح حوار سياسي مع االسالميين وفتح قنوات اتصال جديدة تحافظ على االسالمية بجدية ا
وتوقع القيادي  .االنفراج السياسي بين الحكومة واالسالميين وتعزز تفعيل نتائجه بشكل واضح وملموس

 ذاته مزيدا من اللقاءات في الفترة المقبلة يليها لقاءات على صعيد مواز بين الحكومة وقيادات الحركة
وتؤكد معلومات سربها قياديون  .االسالمية في حزب جبهة العمل االسالمي وجماعة االخوان المسلمين

من الحركة االسالمية أن اللقاءين السابقين مع المخابرات العامة تمخض عنهما تطمينات مؤكدة 
 التي ينظر بخصوص عدم انسحاب تطبيق قانون الجمعيات الخيرية الجديد على جماعة االخوان المسلمين

اليها القانون باعتبارها جمعية خيرية، الى جانب ذلك فان االسالميين توصلوا الى توافق نهائي حول 
قضية جمعية المركز االسالمي الخيرية يعيد بحسب مصادر الحركة الوالية لجماعة االخوان بادارة 

يشارك بعضويته شخصيات الجمعية عقب أن حلت الحكومة مجلس ادارتها السابق وشكلت مجلسا جديدا 
كما تشير قيادات الحركة الى أن انفراجا اخر من المتوقع أن يعلن عنه قريبا يسمح  .اختارتها الحكومة

بموجبه لقيادات من الحركة االسالمية بالعودة الى إلقاء خطب الجمعة وتقديم الدروس الدينية في 
 .المساجد

  ١٩/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  سببه شروط مناقصة الجرف"نهر البارد"مخيم بناء تأخير في إعادة ال: مكاوي .٤٥

برر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي بعض :  نقوال طعمة-  مخيم البداوي
. سوف يبدأ جرف الركام قريباً"عادة بناء مخيم النهر البارد بأسباب تقنية، وقال للجزيرة نت في إالتأخير 

البناية تدمر بثالث دقائق، لكنها تحتاج لسنوات لكي يعاد . ما البناء فليس كذلكالخراب والدمار سهل، أ
ثمة تأخير طفيف سببه الوقت الذي استغرق "وأضاف مكاوي ". فكيف بمخيم دمر بكامله؟. بناؤها
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وبعدما انتهى الموضوع، لزم الجرف لشركة . األونروا لوضع دفتر شروط المناقصة لتلزيم الجرف
 ".   المقبل ريثما أنجزت تحضيراتها العمالنيةسبتمبر / هي تتهيأ للبدء أوائل أيلولعالمية، و

 ١٩/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  نص المبادرة المصرية تمهيدا للحوار الفلسطيني .٤٦

 :في ما يلي نص المبادرة التي بعثت بها مصر إلى الفصائل الفلسطينية
  .ها وقف كافة الحمالت التحريضية من إعالمية وغير-١
  . إطالق سراح كافة المعتقلين من حماس وفتح في وقت واحد وبإشراف لجنة عربية تقودها القاهرة-٢
  . السماح بعودة المواطنين الذين غادروا قطاع غزة بدون التعرض لهم-٣
  . إلغاء الحظر المفروض على عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة والقطاع-٤
 تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، وفي هذا  االلتزام بوحدانية وشرعية-٥

البدء باإلصالح وإعادة هيكلة منظمة التحرير مع انطالق الحوار الفلسطيني، على ) أ(السياق يصار إلى 
فيما . وبحسب المصادر الفلسطينية رفضت فتح هذه الفقرة. أن يتم االنتهاء من ذلك خالل أربعة أشهر

اقتراحا باعتماد مقاييس انتخابية عامة ومؤسساتية واستطالعية لتحديد نسب التمثيل في ) ب(مل الفقرة تح
  .مؤسسات المنظمة

 أن تقوم حركة حماس بإخالء وجودها وعناصرها من مؤسسات ومقرات السلطة في قطاع غزة -٦ 
  .السياسية منها واألمنية وعودة هذه المواقع الى السلطة الشرعية

  .تجميد عمل القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس -٧ 
  . اإلبقاء على عمل الشرطة برقابة مؤقتة من لجنة عربية محايدة-٨ 
 تولي فريق أمني عربي بقيادة مصرية اإلشراف على ترتيب وحل المسائل الخالفية المتعلقة -٩ 

  ). أخرىهذا البند لم توافق عليه حماس وفصائل فلسطينية. (باألجهزة األمنية
 إرسال قوة عربية بقيادة مصرية إلى قطاع غزة للمساهمة في حفظ األمن قوامها ثالثة آالف - ١٠

  ).رفض من حماس(عنصر 
آذار من العام /  تشكيل حكومة انتقالية مهمتها اإلعداد إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل مارس- ١١

  ).رفضته حماس وفصائل اخرى(ر الفلسطينية المقبل على قاعدة االلتزام ببرنامج منظمة التحري
رفضته ( المطالبة بالتزام كافة الفصائل باالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة والتزمت بها - ١٢ 

  ).حماس وفصائل اخرى
 التزام الفصائل بالحل السياسي عبر التفاوض وفي حال فشل هذا الخيار يجري التشاور واالتفاق - ١٣ 

  . وانتهاج خيار آخرعلى اعتماد
 الدعوة لالنخراط في مؤسسات السلطة بما يعني االلتزام ببرنامجها ويحق لألحزاب السياسية - ١٤ 

  .خارج إطار السلطة معارضة ذلك سلميا
  ١٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
     تبدأ حوارات مع الفصائل الفلسطينية األسبوع المقبلالقاهرة .٤٧

 مصري مسؤول في القاهرة أن وفود الفصائل الفلسطينية ستتوافد أكد مصدر: القاهرة، رام اهللا، غزة
على القاهرة االسبوع المقبل لبدء حوارات ثنائية مع المسؤولين المصريين بهدف بلورة موقف موحد 

  .وإنهاء حالة االنقسام الداخلي وتوحيد الشعب الفلسطيني خلف قضيته الوطنية
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ت مع جميع الفصائل إلى حوار وطني شامل في القاهرة بعد  وقال إن مصر ستدعو عقب انتهاء الحوارا
  .أن تتبلور الرؤى بشكل واضح

 ١٩/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  " إسرائيل"مقتل شرطي على الحدود الدولية بين مصر و .٤٨

قتل شرطي مصري وأصيب زميله لدى محاولتهما منع مجموعة من األفارقة من التسلل إلى : رفح
من ناحية أخرى، عثرت الشرطة على مخزن ". إسرائيل"حدود الدولية بين مصر وعبر ال" إسرائيل"

شديدة " تي ان تي" كيلوغراما من مادة ١٢٠للمتفجرات في منطقة التومة القريبة من الشيخ زويد وبداخله 
  .االنفجار داخل جوال

  ١٩/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  تشارك بمؤتمر الجغرافيين في تونس  " إسرائيل" .٤٩

اختتم المؤتمر الحادي والثالثون لالتحاد الجغرافي الدولي أعماله في تونس  :س بن بريك خمي- تونس 
وكان أغلب الحضور العربي من . مؤخرا بمشاركة عربية متوسطة احتجاجا على حضور وفد إسرائيلي

تونس ومصر والمغرب والجزائر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والسودان، كما سجلت مشاركة 
 جغرافيا إسرائيليا في أعمال المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة، ١٨في المقابل شارك . ية يتيمةفلسطين

والذين قاموا بتنشيط العديد من ورشات التكوين بتقديم دراسات عن التغيرات المناخية والسكان والتلوث 
معرفة آخر ويرمي المؤتمر إلى تمكين نحو ألف جغرافي مشارك من تبادل الخبرات و. الصناعي

ورفض التونسيون والمغاربة والكويتيون المشاركون الحديث عما . التطورات في مجال تخصصهم
ودعوة مفتوحة إلقامة عالقات " إسرائيل"وصفه بعض المنتقدين للمؤتمر بأنه شكل من أشكال التطبيع مع 

  .طبيعية معها
  ١٨/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
 ديد علي صعيد العملية السياسيةلن تأتي بأي ججولة رايس : مصادر مصرية .٥٠

قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، إن جولة وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس : القاهرة
لن تأتي بأي جديد علي صعيد العملية السياسية ومفاوضاتها المتعثرة بين الجانبين "المرتقبة الى المنطقة 
عن هذه المصادر تأكيدها أن جوالت رايس وكذا " قدس برس"ونقل مراسل ". الفلسطيني واالسرائيلي

باتت أشبه بسيناريو مكرر سئمته الدول المعنية بهذه العملية السياسية وخاصة الشعب "مواقف إدارتها؛ 
الفلسطيني، خاصة وأنها تأتي وتعود ككل مرة من دون ظهور أي آمال أو بوادر إلحراز اختراق بهذه 

 . ، وفق تعبيرها"دم محدود بهاالعملية أو حتى أي تق
 ١٨/٨/٢٠٠٨قدس برس 

  
  "القدس عاصمة للثقافة العربية"حملة يمنية لدعم  .٥١

أطلقت مؤسسة القدس الدولية برعاية وزارة الثقافة اليمنية في العاصمة اليمنية :  إبراهيم الحكيم-صنعاء 
للتعريف بمدينة القدس وإبراز صنعاء حملة ثقافية أهلية مكرسة لحشد ودعم الجهود الرسمية والشعبية 

وقال نائب وزير  .التحديات التي يواجهها أبناؤها في الحفاظ على هويتها التاريخية العربية اإلسالمية
سيتم استضافة العديد من المفكرين والمثقفين الفلسطينيين في "أحمد سالم القاضي إنه .الثقافة اليمني د

عانيه مدينة القدس من محاوالت لطمس هويتها من قبل االحتالل فعاليات ثقافية تسلط الضوء على كل ما ت
مجلس وزراء الثقافة العرب في "وذكر رئيس اللجنة التحضيرية للحملة طالل جامل إن ". الصهيوني
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، وافقوا باإلجماع على مقترح وزير الثقافة ٢٠٠٦الدورة الخامسة عشرة المنعقدة في مسقط عام 
  ". ٢٠٠٩هللا أبو السبح بتبني القدس عاصمة الثقافة العربية لعام عطا ا.الفلسطيني في حينها د

  ١٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "اإلسرائيليين أصدقاء اإليرانيين"نفي استقالة نائب نجاد صاحب تصريحات إن  .٥٢

نفى رضا موسوي مستشار رئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة اإليراني نبأ استقالة  : طهران- لندن 
ديار رحيم مشائي نائب رئيس الجمهورية رئيس هذه المنظمة الذي أثار جدال سياسيا اخيرا اسفن

وأكد موسوي الذي يتولي منصب المدير . بتصريحاته عن أن الشعب االسرائيلي صديق للشعب االيراني
نباء التي أن اال"العام للعالقات العامة لمنظمة التراث الثقافي والسياحة، في حديث لوكالة انباء فارس، 
وشدد على ان ". تحدثت عن استقالة رئيس هذه المنظمة اسفنديار رحيم مشائي ال اساس لها من الصحة

 .المنظمة سترفع شكوى بحق الموقع الذي نشر النبأ ويتابع الموضوع بصورة قانونية
  ١٩/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  "إسرائيل"وفد عسكري فرنسي يتفقد الحدود بين مصر وغزة و .٥٣

قالت مصادر حدودية مصرية إن وفداً يتبع السفارة الفرنسية بالقاهرة قـام أمـس              :  شادي محمد  - رفح
االثنين بتفقد الشريط الحدودي بين مصر وغزة إضافة إلى مناطق حدودية أخرى على الحدود بين مصر                

ـ              .وإسرائيل ين مـن   وقالت المصادر إن الوفد الفرنسي ضم الملحق العسكري بالـسفارة بالقـاهرة واثن
المسؤولين األمنيين وإن مسؤولين أمنيين مصريين على مستوى عال كانوا في انتظار الوفد الفرنسي لدى               

 .وصوله منطقة الحدود
  ١٩/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   قدمت المساعدة األهم لجورجيا "إسرائيل": موسكو .٥٤

 بمـساعدة جورجيـا     "إسرائيل"اتهم نائب رئيس األركان الروسي الجنرال أناتولي نوغوفيتسين،         : د ب أ  
بشكل جوهري في حربها ضد روسيا، وهو ما رأت فيه مصادر إسرائيلية أمراً ينطوي علـى مخـاطر                  

وأشار نوغوفيتسين إلى أن إسرائيل لم تكتف بإرسال        . وعواقب جدية على مستقبل العالقات بين الدولتين      
ن المعلومات الدقيقة بهذا الـشأن، لكنهـا        ال أملك اآل  "السالح لجورجيا بل قامت بتدريب جنودها، مضيفاً        

  .")اليوم(ستتوفر لي غداً 
  ١٩/٨/٢٠٠٨السفير 

  
  اتفاقية المعابر لم تعد تلزمنا .٥٥

  فهمي هويدي
أسوأ ما في األمر أن يصبح تدمير حياة الفلسطينيين في غزة خبراً عادياً، وأن يعد اسـتمرار الحـصار                   

 .كحدثاً مقبوالً، وأن نقف متفرجين أمام كل ذل
) ١( 

ما هو مستقبل اهلنا في غزة؟ وأتلقى رسالة من لجنة اهالي المرضـى             : يسألني فهد الرشود من الرياض    
 مريض يحال بينهم وبين العالج في       ١٢٠٠في غزة رسالة تتساءل عما اذا كان هناك حكم باإلعدام على            

يتزامن . لحدودويصبحون مخيرين بين الموت على فراش المرض أو الموت برصاص حرس ا           . الخارج
كما يتزامن مـع    . ذلك مع المظاهرة السلمية التي احتشد فيها الفلسطينيون امام معبر رفح مطالبين بفتحه            

المذكرة التي قدمها رئيس وزراء لبنان االسبق الدكتور سليم الحص باسم اللجنة العربية لفتح معبر رفـح                 
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تي قام بها بعض النشطاء المصريين امـام        وفك الحصار، إلى السفير المصري في بيروت، والمظاهرة ال        
واخيراً يتزامن مع الباخرتين اللتـين      . مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، مطالبة بفتح المعبر ورفع الحصار        

 .حملتا بعضاً من النشطاء االوروبيين واتجهت إلى غزة لمحاولة كسر حصارها
م الخارجية المصرية تحدث فيهـا      وسط هذه االجواء نشرت الصحف المصرية تصريحات للمتحدث باس        

) ١٢/٨هـآرتس    ("اإلسـرائيلية "كما نشرت الصحف    . ٢٠٠٥عن التزام القاهرة باتفاقية المعابر في عام        
الخطوط الرئيسية لمشروع التسوية النهائية الذي قدمه اولمرت إلى الرئيس محمود عباس بدد االمل الذي               

، يحسن  "رف"، حتى وإن كان اتفاق      "اإلسرائيلية"حكومة  علقه البعض على إمكان التوصل إلى اتفاق مع ال        
 . المنظر من دون أن يقدم أو يؤخر

هذه المؤشرات التقت على أمرين، أولهما أنها استدعت موضوع فتح معبر رفح ليصبح احـد العنـاوين                 
ل إلى حل   الرئيسية لألسبوع الماضي، وثانيهما أنها استبعدت، في ظل موازين القوة الحالية، امكان التوص            

، )إن وجـدت (وهو ما يدعونا إلى الكف عن المراهنة على حسن نوايا اآلخرين   . "اإلسرائيليين"سلمي مع   
 ماذا علينا أن نفعل في هذه الحالة؟: ويطرح علينا السؤال الذي يهرب الكثيرون من اإلجابة عنه، وهو

) ٢( 
لى باب معبر رفح وقد اصطحب معـه        منذ اكثر من شهر يقف الناشط الفلسطيني الدكتور خليل النيس ع          

من اسكتلندا سيارة محملة بطن ونصف الطن من االدوية والمساعدات الطبية، اراد توصـيلها مـن دول                 
اوروبا إلى أن وصل إلى العريش في نهاية المطاف، لكن دخوله إلى القطاع، الذي يفترض أال يـستغرق                 

 .ل لها، خالل شهر كامل على االقلعدة دقائق يجتاز خاللها معبر رفح، اصبح مشكلة ال ح
حالة الدكتور خليل ليست فريدة في بابها بطبيعة الحال، بعدما أصبح اغالق معبر رفح الوحيد الذي يربط                 
فلسطين بالعالم الخارجي هو األصل، وهو االغالق ذاته الذي يسري على المعابر األربعة األخرى، التي               

 .حكام الحصار وخنق الفلسطينيين واذاللهم فيها، وتستخدمها في إ"إسرائيل"تتحكم 
لم يعدم الغزاوية حيلة لتحدي الحصار، اذ إلى جانب ثورتهم ضد المعابر ومحاولتهم كسر القيـود التـي                  
كبلت حياتهم، لجأوا إلى حفر األنفاق لمحاولة تمرير بعض االغذية واالدوية التي تسد الرمـق وتخفـف                 

 نفق عبر الحدود من رفح إلى       ٩٠٠ ذكر أنهم حفروا حوالي      ١٢/٨وفي تقرير نشر في     . بعضا من الوجع  
 ومعهم االمريكيون اصروا على اغالقها وتـدميرها،        "اإلسرائيليين"غزة، لتوصيل بعض البضائع، اال أن       

بحجة أنها تستخدم في نقل السالح إلى غزة، في حين أن الذين اقاموها وبدأوها كانوا مهربي المخـدرات                  
بعدهم دخل التجار على الخط وتوسعوا في العملية،االمر الذي رفع من اجور حفـاري              بالدرجة االولى، و  

وخالل العام االخير احتلت عمليـة      .  دوالر ٢،٥٠٠األنفاق حتى وصل االجر الشهري للواحد منهم إلى         
تدمير األنفاق مكانة خاصة في مشروع الحصار، حتى قيل إن االمريكيين ساعدوا على تـوفير اجهـزة                 

 جدا للكشف عن األنفاق وتتبع مسارها، كما أنهم وفروا للجهات المعنية أنواعا معينة من الغازات                متقدمة
واذا اضفنا إلى هذه الخلفية أن ثمة قـرارا لـوزراء           . التي تطلق في النفق فيصيب مستخدميه باالختناق      
مماثـل مـن     الذي اعقبه صدور قـرار       ٢٠٠٦أيلول ، /الخارجية العرب بكسر الحصار في شهر سبتمبر      

جانب وزراء خارجية الدول االسالمية في الشهر التالي مباشرة، وتذكرنا أن مثل هذه القرارات تبخـرت                
فور صدورها، فسوف تدرك أن جهود احكام الحصار والتضييق منه تواصلت وتقدمت، فـي حـين أن                 

ألنها تشير بوضوح   وتلك خالصة كاشفة،    . جهود رفعه وفتح معبر رفح لم تتقدم خطوة واحدة إلى االمام          
اذا كانـت   : إلى أن القدرة العربية في هذه القضية في مستوى الصفر، االمر الذي يستدعي السؤال التالي              

 ، فما بالك بها في ما دون ذلك من قضايا؟"قضيتهم المركزية"تلك حدود القدرة العربية في 
) ٣( 

تفاقات التي كان هـدفها االساسـي        نجحت في فرض ترسانة من اال      "إسرائيل"ال مفر من االعتراف بأن      
. التحكم في قطاع غزة، وتحويله إلى سجن كبير تملك مفاتيحه، وان استخدمت في ذلك واجهات أخـرى                
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تشرين الثاني  / نوفمبر ١٥ الفلسطينية الموقع في     - "اإلسرائيلية"اتفاق المعابر   : وهذه االتفاقات اربعة هي   
 الموقع  "اإلسرائيلي" - االتفاق المصري    - لمراقبة المعبر     فلسطيني - أوروبي -"إسرائيلي" اتفاق   -٢٠٠٥

 "إسـرائيل " اتفاق السالم بين مصر و     - والمعروف باسم اتفاق فيالدلفي      ٢٠٠٥آب عام   /في أول اغسطس  
 .١٩٧٩آذار / مارس٢٩الموقع في 

 للباحث القانوني محمد سيف الدولة بحث مهم في هذا الموضوع تحدث فيه عن ضرورة تحـدي البنيـة                 
وقـد  . التحتية للحصار، وكيف أن خنق معبر رفح بوجه اخص اسهمت فيه اربع اتفاقيات وثالثون دولة              

ذكر أن معبر رفح يخضع من الناحية الشكلية للسلطات الفلسطينية والمصرية، وأن هناك معبرا اخر بين                
ية الشكلية ايضا   من الناح ). كيريم شالوم (غزة ومصر يخضع لسلطات االحتالل، هو معبر كرم ابو سالم           

 والـسلطة الفلـسطينية والواليـات       "إسرائيل"فإن تنظيم الحركة في المعبر تشترك فيه عدة اطراف هي           
وهذه االطراف هي الموقعة على االتفاقيـات  . المتحدة ومصر، واالتحاد االوروبي بدوله السبع والعشرين   

لمعبر يتم من خالل عدد من اجهزة التصوير        لكن من الناحية العملية فإن التحكم في ا       . االربع سابقة الذكر  
وهـذه االجهـزة    .  للمراقبة "إسرائيل"واجهزة الفحص لالشخاص والسيارات التي فرضتها       ) الكاميرات(

. تتحكم في فتح واغالق المعبر، ألن وجودها شرط اساسي الستخدامه طبقا لنـصوص تلـك االتفاقيـات      
 اما أن تمنع المراقبين االوروبيين من الذهاب إلى عملهـم،            عندما تريد اغالقه فإنها    "إسرائيل"ولذلك فإن   

واما أن تسطو على األجهزة وتأخذها إلى مواقعها بعيدا         . والذرائع لديها كثيرة، على رأسها الحجج االمنية      
ذلك أنه ال عبور من دون مراقبين، وال عبور من دون           . عن المعبر، االمر الذي يؤدي إلى اغالقه تلقائيا       

 .وير ومراقبة، وهذه هي خالصة اللعبة التي تتم منذ أكثر من عاميناجهزة تص
) ٤( 

الحجج التي اوردها المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، ال تخلو من وجاهة للوهلـة                
ذلك أن هذه االتفاقات ال تتحرك في فراغ قانوني، بمعنى أنها تظل            . األولى، لكن هناك اكثر من رد عليها      

والكالم ليس من عندي، ولكنه رأي ال       . ومة بمرجعية القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني       محك
يختلف عليه فقهاء القانون، وقد اثبته مفصال الدكتور صالح عامر استاذ القانون الدولي العـام بجامعـة                 

ج المترتبـة علـى اغـالق       القاهرة، الذي اعد مذكرة قانونية بطلب من الحكومة الفلسطينية حول النتـائ           
وفي هذه المذكرة تحدث بوضوح عن أن حق االتصال بين الدول هو مـن الحقـوق                .  للمعابر "إسرائيل"

المعترف بها والمقررة قانونا، االمر الذي ال يجيز ألية دولة أن تفرض حصارا يعزل أية دولة عن العالم                  
يضا أنه في حالة التعارض بين أيـة اتفاقـات          في رأيه ا  . المحيط بها، ويمنع وصول مقومات الحياة اليها      

موقعة وبين القانون الدولي اإلنساني فاألولوية للقانون األخير، ألنه في غير حالة الحروب المعلنة ينبغي               
 .أال يسمح بالتضحية بحياة البشر ألي سبب كان

 "إسـرائيل "تحمـل   تحدث الدكتور صالح عامر ايضا عن أن اتفاقية المعابر التي يكثر االستشهاد بهـا               
 "إسـرائيل "بالتزامات اخلت بها، منها مثال النص على أن تعمل المعابر بشكل متواصـل، وأن تـسمح                 

بتصدير جميع المنتجات الزراعية بالقطاع، وأن تضمن انسياب حركة مـرور االشـخاص والبـضائع               
ـ "وب  ) معبر رفـح  (والمنتجات عبر المعابر التي تصل االراضي الفلسطينية بمصر          .  واالردن "رائيلإس

 لـم   "إسـرائيل "وألن  .  بعدم التدخل في عمله    "إسرائيل"منها ايضا النص على تشغيل ميناء غزة مع تعهد          
تاريخهـا حافـل فـي رفـض     (تف بشيء من تلك االلتزامات جريا على عادتها في أن تأخذ وال تعطي         

إلى بطالن إجـراءات تهويـد      الشرعية الدولية التي نتذرع بها، من رفض قرارات مجلس األمن الداعية            
 "انـابولس "القدس إلى قرار محكمة العدل الدولية ببطالن بناء الجدار، واخاللها بما تم االتفاق عليه فـي                 

، لذلك، فإن من حق السلطة الفلسطينية وحكومتها اما أن تنهي هذه االتفاقات من جانب               )لوقف االستيطان 
كما أن لها الحق    .  من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات      ٦٠ة  واحد أو توقف العمل بها، استنادا إلى الماد       
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 بالتعويضات المالية عما لحق بالفلسطينيين من اضرار محققة جـراء مخالفاتهـا          "إسرائيل"في أن تطالب    
 .الجسيمة لالتفاقات المعقودة

نه يتعذر فـتح معبـر      النقطة الثانية التي اثارها المتحدث الرسمي، والتي ال تخلو من وجاهة ايضا، هي أ             
هذا ايضا مردود عليه بأن ذلك العامل لـه اهميـة،           . رفح وتشغيله في غياب السلطة الفلسطينية الشرعية      

لكنه ال ينبغي أن يكون سببا الستمرار محاصرة القطاع ومنع وصول االحتياجـات الحياتيـة اليـه، ألن                  
من ناحية ثانيـة فـإن فـي فلـسطين          . سياالعتبارات اإلنسانية هنا ينبغي أن تسمو فوق أي اعتبار سيا         

شرعيتين وليس شرعية واحدة، ذلك أن السلطة القائمة في غزة لها شرعيتها المستمدة من فوزهـا فـي                  
االنتخابات النيابية، كما أن السلطة الموجودة في رام اهللا لها شرعيتها المستمدة بدورها مـن االنتخابـات                 

وهو حل وسـط    . قبلت بإدارة فلسطينية مشتركة بين الطرفين     وفي حدود علمي فإن سلطة غزة       . الرئاسية
 .يمكن القبول به بشكل مؤقت حتى يتم الوفاق بينهما

 لكي تزود القطاع باحتياجاته     "إسرائيل"لقد استغربت قول المتحدث باسم الخارجية أن مصر تضغط على           
قل احتراما لقواعد القانون الـدولي      اإلنسانية، ألننا األولى بذلك، إن لم يكن بسبب ما تمثله مصر فعلى اال            

ثم ينبغي أال ننسى أن صبر المحاصرين ليس بال حدود، وأننا ينبغي أن نتوقى اسباب االنفجار                . اإلنساني
 .قبل أن نضطر إلى التعامل معه بعد وقوعه

  ١٩/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تغيير إستراتيجي غربي نهر األردن .٥٦

  نقوال ناصر
على ضفتي نهر االردن حول بوادر عودة التوازن الرسمي األردني بين القوى السياسية             إن الجدل الدائر    

الفلسطينية، وكذلك الجدل الساخن بالكلمة والرصاصة والزنزانة بين قطبي االنقسام الوطني الفلـسطيني،             
يثيران ضجيجا صاخبا، يغطي على هدير جرافات االحتالل اإلسرائيلي، التي تـشق سـطح األراضـي                

محتلة وباطنها، إلقامة البنى التحتية، التي لن تبقي أي أساسات مادية للتوازن اإلستراتيجي وال للتوازن               ال
  . البشري بين ضفتي األردن، وتلغي على أرض الواقع الحدود الفلسطينية األردنية مشتركة

لعـسكري اإلسـرائيلي    إن المنطقة المعرفة في معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية، بأنها خاضعة للحكم ا           
غربي نهر األردن، تكاد تفقد مقومات هذا التعريف، إذ يجري تدريجيا، لكن بصورة متسارعة، تجريدها               
من هويتها الفلسطينية لمنحها الصفة اإلسرائيلية، وتهويدها، بحيث ال يكون هناك عمليا أي جار عربـي                

هذا، هي تشكيل البيئة المادية علـى األرض،        لألردن غربي النهر، والنتيجة العملية المؤكدة ألي تطور ك        
  . إلفراز الشروط الموضوعية الالزمة لحل القضية الفلسطينية خارج موطنها وعلى حساب األردن تحديدا

، التي اقترحها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمـرت         "اتفاق الرف "فهل يوجد أي تفسير آخر لخطة       
 خطة قديمة ـ جديدة، تستثني القدس الكبرى والجانب الفلـسطيني   على الرئاسة الفلسطينية مؤخرا، وهي

  من غور األردن، من أي حل متفاوض عليه؟ 
لقد سوغ ارييل شارون، رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق الغارق في غيبوبته منذ بضع سنوات، موافقته               

ستوفر حال موضوعيا لمـشكلة     على إقامة دولة فلسطينية على جزء من الضفة الغربية، بقوله إن إقامتها             
، لتتحـول الدولـة     "حق العودة "الالجئين الفلسطينيين، باستيعابهم في الدولة الجديدة، حيث يمارسون فيها          

الفلسطينية حسب تفسيره، إلى أكبر مخيم لالجئين الفلسطينيين في العالم، وبالتالي تزول العقبـة الكـأداء                
  . لمشروع الصهيوني في فلسطيناألكبر من طريق االعتراف العربي بدولة ا

لكن موافقة المفاوض الفلسطيني والدعم الرسمي العربي له، إلقامة هذه الدولة على األسس التي وضعها               
شارون، والتي التزم خليفته اولمرت بها، كانت مقدمة منطقية للوضع الراهن، الذي يبدد كل اآلمال بحل                

  . سياسي متفاوض عليه للقضية الفلسطينية



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                   ١١٧٤:         العدد                  ١٩/٨/٢٠٠٨الثالثاء :التاريخ

بغض النظر عن االدعاءات الذاتية والتفسيرات أحادية الجانب للمفاوض الفلسطيني، فإن هذا المفاوض             إذ  
قد انطلق في مفاوضاته من األسس التي وضعها شارون وخليفته، وأولها وأهمها، اعتبار األرض التـي                

 محتلـة، يـتم     م أرضا متنازعا عليها، يتقرر مصيرها بالتفاوض، ال أرضـا         ١٩٦٧احتلتها إسرائيل عام    
انسحاب االحتالل منها وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وثاني هذه األسس، التفاوض علـى               
أساس تقاسم األرض المحتلة بين الفلسطينيين وبين المكاسب االستيطانية والعسكرية التي حققها االحتالل             

  . الى نتائجها المنطقية الراهنةبالقوة المسلحة فيها، ومثل هذه المقدمات كانت ستقود حتما غ
فالمجتمع الدولي الذي فرض على العرب القبول بأن فلسطين أرض متنازع عليها ال أرض محتلـة، قـد      
فرض عليهم القبول بتقاسمها مع الحركة الصهيونية، وعلى هذا األساس، صدر قرار الجمعيـة العامـة                

افق المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير      م، بتقسيمها، وقد و   ١٩٤٧عام  ) ١٨١(لألمم المتحدة رقم    
م على هذا المبدأ، عندما أقر وثيقة إعالن االستقالل على أساسه، إذ لم             ١٩٨٨الفلسطينية في الجزائر عام     

تتضمن تلك الوثيقة أي إشارة إلى قرارات األمم المتحدة، ما عدا النص على إعالن االستقالل الفلسطيني                
، وهذه السابقة التاريخية لم يكن فـي وسـعها إال تـشجيع دولـة االحـتالل                 )١٨١(على أساس القرار    

  .  على األساس نفسه١٩٦٧اإلسرائيلي على السعي نحو حل مشكلة األرض المحتلة عام 
ومثلما قاد هذا األساس إلى خلق مشكلة الالجئين األولى بعد النكبة، فإنه بالتأكيد، إذا اعتمد مجددا لتقاسم                 

 سيقود إلى إفراز موجة نزوح فلسطينية جديدة، سيجري التعامل معها في السياق نفـسه،               الضفة الغربية، 
ولن تفلح كل االدعاءات الذاتية والتفسيرات أحادية الجانب للمفاوض الفلسطيني وداعميه العرب، واألردن             

  . سطينفي مقدمتهم، في إخفاء حقيقة الخطر الداهم الذي يهدد األردن بموجة تهجير جديدة لعرب فل
، التي تتباهى سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بإنجازها، تُستخدم لـذر الرمـاد فـي               "قوائم لم الشمل  "وأما  

  . العيون حتى ال ترى الخطر الحقيقي الداهم
م، الذي أصدره الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني فـي           ٢٧وكان التقرير اإلحصائي السنوي لعام      

ابة دليل جديد علـى أن االحـتالل يكـاد يحـسم الـصراع الجغرافـي                الثالث من الشهر الجاري، بمث    
وكان اإلعالن عن قـرار حكومـة       . والديموغرافي على الضفة الغربية، وخصوصا في القدس، لصالحه       

وضـمهما إلـى    " كيدار بـي  "و" كيدار ايه "دولة االحتالل في األسبوع قبل الماضي، بتوسيع مستعمرتي         
ألف دونم من أراضي السواحرة وابـو ديـس،         ) ١١( القدس، بمصادرة    شرقي" معاليه ادوميم "مستعمرة  

جديـدة السـتيعاب    " حضرية"، ببناء ستة آالف وحدة استيطانية       "إقامة مثلث جنوب شرقي القدس    "بهدف  
ثالثين ألف مستوطن، يضافون إلى أكثر من خمسة وثالثين ألفا آخرين في معاليه ادوميم، إلنشاء مدينـة                 

، هو الحلقة االستيطانية األخيرة، التي      "إلى مشارف البحر الميت شرقا    ) ل شرق القدس  شما(جبع  "تمتد من   
  . سوف تحكم إغالق القدس بالمستعمرات من جهاتها األربع

وهذا المثلث هو األخطر في سلسلة التوسع االستيطاني في طوق المستعمرات المحيطة بالقدس، وسيكون              
" عمليـة الـسالم  " القدس، ومعها الدويلة الفلـسطينية الموعـودة و        ، يهدد بابتالع  "مثلث برمودا إسرائيلي  "

والسالم نفسه، ألنه سيقيم مدينة سيبلغ عدد مستوطنيها في المدى المنظور القريب جدا أكثر من سـبعين                 
ألف نسمة، لتكون األكبر خالل بضع سنوات بين القدس وبين نهر األردن، وألن مثل هـذه المدينـة ـ    

انية الجديدة من الناحية العملية، سوف تهود الطريق التاريخي اإلستراتيجي الموصـل            المستعمرة االستيط 
بين بيت المقدس وبين محيطه العربي اإلسالمي في المشرق العربي عبر األردن شرقي النهـر، بإقامـة                 

  . وبشري وعسكري يهودي، يمنع أي تواصل ديموغرافي أردني مباشر مع القدس" حضري"حاجز 
 االستعداد لتعويض سكان الضفة عن هذا الطريق، بتحديث طريق عسكرية قديمة خطـرة              ويجري حاليا 

، بتمويـل وإشـراف   "المعرجـات "بين محافظة رام اهللا وبين اريحا عبر بلدة الطيبة، تعرف باسم طريق        
 ياباني ضمن جهود الدول المانحة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، لمساعدتها في تأهيـل بناهـا التحتيـة                

  . للدولة الفلسطينية الموعودة
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وسيشكل استكمال هذا المثلث ـ المدينة، المسمار الذي يدق في نعش الدويلة الفلـسطينية الموعـودة أو    
وعسكريا بين جنوب الضفة الغربية وبين شمالها، التـي مـا           " حضريا"الموهومة، ال فرق، ألنه سيفصل      

واليات المتحدة األميركية واألوروبيين والـروس فـي        زال المفاوضون يكابرون بأن انتزاعهم لموافقة ال      
اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، على شرط تواصلها الجغرافي، كان إنجازا ورقيا آخر               

، التي تعترف بها هـذه اللجنـة، ومثـل الدولـة            "الوطنية"ال وجود ماديا له على األرض، مثل السلطة         
  !  األشقاء العربالفلسطينية التي يعترف بها

إن إغالق الغور الفلسطيني أمام حرية حركة عرب فلسطين في الضفة الغربية، وقصر حرية الحركة فيه                
على القلة من سكانه الفلسطينيين، وإغالقه أمام االستثمارات الوطنية أو األجنبيـة، واسـتمرار توسـيع                

نيها يعادل عدد مواطنيـه الفلـسطينيين أو        المستعمرات االستيطانية اليهودية فيه، بحيث يكاد عدد مستوط       
يزيد، وتحويله إلى منطقة عسكرية إسرائيلية مغلقة، واستثناؤه من بسط أي سلطة أو صالحيات فلسطينية               

الشرقية لدولة االحتالل اإلسرائيلي    " األمنية"عليه في أي حل تفاوضي يتم التوصل إليه، واعتباره الحدود           
يمليها االحتالل في الجانب الفلسطيني من غـور األردن، إنمـا يفـرض             وغير ذلك من اإلجراءات التي      

بالتدريج، لكن بصورة متسارعة، أمرا واقعا، سيلغي ـ إن لم يجر تداركه ـ أية حدود مشتركة لألردن   
  . مع أي دويلة فلسطينية مأمولة، ويقطع أي تواصل ديموغرافي بين الشعبين الشقيقين على ضفتي النهر

ردن إال أن يكون معنيا مباشرة بأي تغيير إستراتيجي على حدوده الغربية على امتداد نهـر                وال يمكن لأل  
األردن، وما يحدث إسرائيليا غربي النهر، سوف يقود إن عاجال أو آجال، إلى تغيير إسـتراتيجي بكـل                  

  . ة الفلسطينيةالمقاييس، ومثل هذا التغيير ينسف أساسا من األسس التي قامت عليها معاهدة السالم األردني
إن مثل هذا التغيير الجاري والمتوقع، يعد سببا كافيا إلجراء مراجعة أردنية للمعاهدة، والنظر في التزام                
الجانب اإلسرائيلي بها، وعدم تمكينه من استخدامها غطاء للواقع اإلستراتيجي الجديـد، الـذي يحـاول                

ذلك سبب كافي إلعادة النظر في الدعم األردني        فرضه على الحدود األردنية الفلسطينية المشتركة، وهو ك       
ألسس التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي الحالية، وإلعادة النظر في مبادرة السالم العربية برمتهـا، لـيس               
فقط دفاعا عن عرب فلسطين وتضامنا مع آمالهم المشروعة في إنهاء االحتالل وتقرير مصيرهم فوق ما                

لتاريخي، بل أوال وآخرا، دفاعا عن األمن القومي األردني، وما يمكـن أن     أبقاه االحتالل لهم من وطنهم ا     
  . يلحق به من أضرار، جراء تغيير إستراتيجي كهذا

  ١٨/٨/٢٠٠٨مجلة العصر 
  
  فاحذروها.. رايس قادمة بأجندة خطيرة .٥٧

  أحمد الحيلة
مريكية كونداليزا تترقب األطراف المعنية بالتفاوض على المسار الفلسطيني وصول وزيرة الخارجية األ

بين الفلسطينيين ) اتفاق مبادئ" (اتفاق رف"رايس، وسط تواتر الحديث عن وجود مقترح إسرائيلي لـ 
) ١٢/٨(واإلسرائيليين؛ فقد نقلت العديد من الصحف اإلسرائيلية، وخاصة ما نشرته صحيفة هآرتس 

  :وألول مرة، مالمح ذلك االتفاق على النحو التالي
من أراضي الضفة الغربية، على أن تُلحق بإسرائيل % ٩٣االتفاق انسحاب إسرائيل من تقترح مسودة • 

من أراضي الضفة الغربية ومنها األراضي المقام عليها الكتل االستيطانية الكبرى، مقابل % ٧ما نسبته 
من أراضي النقب، تحسب منها األراضي المخصصة للمعبر % ٥,٥تعويض السلطة الفلسطينية بـ 

ويالحظ هنا أن . (ل بين الضفة والقطاع، والذي من المفترض أن يبقى خاضاً للسيادة اإلسرائيليةالواص
من % ٢٠من أراضي الضفة الغربية ال تشمل القدس الكبرى التي تشكل مساحتها نحو % ٩٣نسبة الـ 

من أراضي % ٣٠أراضي الضفة، وال تشمل أيضاً أراضي الغور التي تشكل مساحتها أيضاً نحو 
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من أراضي % ٥٠لضفة، أي أن المقصود في حيثيات المقترح اإلسرائيلي هو االنسحاب فعلياً من نحو ا
  )الضفة الغربية

خط الحدود الفاصل بين الدولة الفلسطينية المقترحة وإسرائيل يتطابق مع مسار الجدار العازل في • 
  .الضفة الغربية

ول القدس، ويمكن إلسرائيل أن تقبل بنقل كل من باتفاق بين عباس وأولمرت يتم تأجيل المفاوضات ح• 
إلى السلطة الفلسطينية مقابل اعترافها بسيادة ) قرى خارج البلدة القديمة للقدس(شعفاط وصور باهر 

إسرائيل على األحياء اليهودية في البلدة القديمة، والموافقة على تأجيل الحسم بخصوص الحرم القدسي 
أي المطلوب عملياً إبقاء القدس تحت . (لوصول إلى حل وسط يتفق عليهوجبل الزيتون إلى وقت الحق ل

  ..)السيادة اإلسرائيلية إلى حين االتفاق
، وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن ٤٨تقبل إسرائيل بعودة رمزية لالجئين إلى األراضي المحتلة عام • 

لك في إطار لم الشمل للعائالت  ألفاً فقط، وبواقع ألفين كل عام وذ٢٠االحتالل سيسمح بعودة نحو 
، أما ما تبقى من الالجئين فيمكن عودتهم إلى الدولة الفلسطينية العتيدة، أو توطينهم في "إنسانية"وبدوافع 
  ).مع اإلشارة إلى أن مكتب ايهود أولمرت نفى قبول هذا العدد من الالجئين. (دولة ثالثة

توطنات الواقعة شرق الجدار والتي لم تضم إلى يتم إخالء المستوطنات خلف خط الحدود أي المس• 
األولى عبر مبادرة الحكومة اإلسرائيلية بتشجيع : السيادة اإلسرائيلية، حيث يتم إخالؤها على مرحلتين

المرحلة الثانية تبدأ بإجبار ما تبقى من المستوطنين على اإلخالء، ". اإلخالء الطوعي"المستوطنين على 
ون اإلصالحات الداخلية، وعندما يكونون قادرين على تنفيذ االتفاق بكامله، ومنها عندما يستكمل الفلسطيني

  .استعادة السيطرة على قطاع غزة
إسرائيل تحصل على كل الكتل االستيطانية فوراً بعد التوقيع على االتفاق، ولكن تسليم األرض البديلة • 

جل إلى حين سيطرة السلطة في رام اهللا من للفلسطينيين، وتفعيل أو تشغيل المعبر بين غزة والضفة، يؤ
  .جديد على قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس هناك

أن إسرائيل نقلت إلى ) ١٧/٨(وفي جانب اإلجراءات والترتيبات األمنية، أفادت صحيفة معاريف • 
تيبات الواليات المتحدة مطالبها من الفلسطينيين من أجل الحصول على موافقة إدارة بوش على وثيقة التر

، والتي تتضمن )١٢/٨هآرتس (األمنية، والتي تم نقل نسخة منها إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا 
التجريد الكامل للدولة الفلسطينية من السالح ـ حظر األحالف العسكرية بين الدولة : النقاط التالية

بال في الضفة الغربية ـ تواجد الفلسطينية والدول األخرى ـ إقامة محطات إنذار مبكر إسرائيلية على ج
الجيش اإلسرائيلي على طول نهر األردن ـ تواجد إسرائيلي في معابر الحدود للدولة الفلسطينية ـ 
استمرار السيطرة اإلسرائيلية على المجال الجوي ـ حق وصول إسرائيل إلى محاور السير في الضفة 

مل للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، البوابة األوسع لبقاء أي إخضاع الدولة الفلسطينية العتيدة بالكا. (الغربية
  ).االحتالل

الخطير في المسألة أن الطرف الفلسطيني لم ينف نفياً قاطعاً وجود تلك المسودة، ولم يعرب عن رفضه 
القاطع لها، بل أن مبعث القلق يزداد عند االطالع على تصريحات الرئيس محمود عباس أمام رؤساء 

، نقالً عن األهرام المصرية، ٣٠/٧/٢٠٠٨المصرية وذلك حسب الدستور األردنية تحرير الصحف 
نقبل بتبادل األراضي بالقيمة نفسها مع تعديالت طفيفة، وبما ال يؤثر على المياه والدولة وترابط : "قوله
م، بينما أما النازحون فسيعودون إلى الضفة، أما الالجئون فيجب االتفاق على عدد العائدين منه. الدولة

، ومدينة "بلديتين"أما القدس فهي أرض محتلة، وبجب أن تعود بصيغة . يحصل الباقون على تعويض
  ".وفي موضوع المياه نحتكم إلى القانون الدولي. موحدة مفتوحة لكل األديان

ما أي أن الطرف الفلسطيني المفاوض لديه القابلية لتبادل األراضي أي ضم الكتل االستيطانية الكبرى ب
والقبول بواقع التقطيع للمدن والقرى . تحوزه من أراض خصبه، ومياه، ومواقع إستراتيجية إلى إسرائيل
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. الفلسطينية على أن يربط بينها شبكة من الطرق االلتفافية حرصاً على راحة المستوطنين وعدم إزعاجهم
ولم ال يقبلوا بالتوطين، أليست أرض ! أما الالجئين فال أباً لهم، فلم ال يقبلوا بالتعويض بديالً عن الوطن؟

أما القدس فال حاجة للسيادة الفلسطينية عليها، وماذا يضير القوم لو حصلوا على إدارة بلدية ! اهللا واسعة؟
ترعى شؤون الفلسطينيين وتحرص على راحتهم تحت السيادة اإلسرائيلية أو تحت علم األمم المتحدة 

  !لفلسطينيينالذي ال يراد له أن يفارق أعين ا
أمام هذا الواقع، نعتقد أن القضية الفلسطينية مقبلة خالل األشهر المتبقية من عمر إدارة الرئيس بوش 
على مرحلة خطيرة وحساسة للغاية قد تفضي إلى شطب الحقوق الفلسطينية بتكييفها وظيفياً لمصلحة هذا 

" التطبيل والتزمير"ين بعد كل هذا الطرف أو ذاك؛ فالسلطة في رام اهللا ال تريد أن تخرج بخفي حن
  . للمفاوضات، ألن البديل عن المفاوضات هو المقاومة التي ال يريدها األسياد في رام اهللا

أما ايهود أولمرت فهو يتوق التفاق بهذا الشكل أو قريباً منه حتى يختم حياته السياسية بأكبر إنجاز يحافظ 
معظم األراضي الفلسطينية، واالحتفاظ بالقدس أو بالسيادة فيه على يهودية الدولة، التي ستتربع على 

، مقابل سلطة فلسطينية ذاتية "الحوض المقدس"اإلسرائيلية على البلدة القديمة أو ما يسميه الصهاينة بـ 
هزيلة، محكومة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية، وال ضير إن سميت دولة أو إمبراطورية، فالعبرة بالجوهر 

  .ال بالشكل
أما الرئيس األمريكي بوش، فهو بأمس الحاجة التفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين كخشبة إنقاذ إلدارته 
العاثرة في ملفات السياسة الخارجية، ولتبييض صفحته السوداء في الشرق األوسط على حساب 

  .الفلسطينيين المكشوفين حتى العظم
بهذه المواصفات كإطار عام ألي " اتفاق رف"ـ ومن هنا فإن قبول الطرف الفلسطيني المفاوض ل

مفاوضات مرتقبة، يعد تراجعاً مخيفاً وكارثة على القضية الفلسطينية التي فقدت الكثير بفعل التفاوض، 
فاالتفاق سيخفض السقف السياسي الفلسطيني أكثر مما هو منخفض، وسيؤسس لمرحلة مخزية من 

دمة من المفاوضات انطالقاً من اتفاق المبادئ الجديد، األمر الذي فاالحتالل سيبدأ الجولة القا. المفاوضات
هو " اتفاق الرف"يتطلب التفاوض على التنازالت الفلسطينية للوصول إلى تنازالت جديدة، على قاعدة أن 

  .إطار للتفاوض، وليس نهاية الحل
ع القادم، لمناقشة العرض اآلن وزيرة الخارجية األمريكية رايس تتحضر للقدوم إلى المنطقة في األسبو

، فإن )١٧/٨(وبحسب صحيفة معاريف . اإلسرائيلي مع الطرفين، سعياً منها للوصول إلى حل وسط
لجسر الموقف اإلسرائيلي والفلسطيني في منتصف الطريق، " وثيقة جسر"اإلدارة األمريكية معنية بخلق 

لية بين إدارة بوش، وإدارة الرئيس وهي وثيقة ـ إن تم التوصل إليها ـ ستعرض في الفترة االنتقا
نوفمبر، وبموافقة الفريق االنتقالي للرئيس / المنتخب، أي بعد االنتخابات األمريكية في تشرين الثاني

  .األمريكي الجديد
جون (وإذا علمنا أن مقترحات ايهود أولمرت للحل قد القت استحساناً من مرشحي الرئاسة األمريكية 

 أثناء زيارتهما للكيان الصهيوني في األشهر الماضية، فإن ذلك يشي بأن طبخة )ماكين، وباراك أوباما
تطبخ ولم يتبق إال موافقة الطرف الفلسطيني الضعيف والمراهن على المفاوضات وكرم اإلدارة 

  . األمريكية
رة وإذا وافق الطرف الفلسطيني على هذا العرض، فليس من المستبعد أن يكون هذا االتفاق مدخالً لفك

، ألن حيثيات اتفاق الرف ستفضي ال محالة إلى استحالة الحياة في الضفة الغربية )األردن(الوطن البديل 
بعد أن تكون قد سلبت من كل مقومات الحياة الطبيعية، األمر الذي قد يدفع الطرف الفلسطيني المفاوض، 

 الوطن البديل كحل نهائي؛ وهو وفي خضم البحث عن حلول سحرية للمعاناة اليومية، إلى القبول بفكرة
 .حٌل روجت له بعض الدوائر اإلسرائيلية واألمريكية في اآلونة األخيرة

 ١٨/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  في العالقة بين األردن وحماس"  المخفيةالقطبة .٥٨

  عريب الرنتاوي
لم يتوقف  التي تتناول التطورات المتسارعة في العالقة بين األردن وحماس،          " التسريبات"سيل الكتابات و  

التي رافقت والتأزم في العالقة بين الجـانبين،        " التسريبات"التدفق والجريان، بيد أنه كسيل الكتابات و       عن  
الرغبة في المعرفة، ويضع األصبع على الجرح، السيما وأن الخطاب الرسمي لطرفـي           لم يأت بما يشبع     

  .العالقة، ما زال مقتضبا أو غائبا
ـ     هل فقد األردن ثقتـه بقـدرة فـتح والـسلطة           ...لعملية السالم " لفرصة األخيرة ا"هل فقد األردن ثقته ب

والرئاسة على ترميم البيت الفلسطيني الـداخلي وإنـشاء كيـان فلـسطيني موحـد وصـلب                  والمنظمة  
أن حماس العب ال يمكن القفز من فوقه أو تجاهلـه، وان محـاوالت               هل أدرك األردن متأخرا     ...وقوي

هل هو اإلحساس بالخيبـة مـن       ...الفلسطينيين ضعفا  دتها قوة وزادت خصومها من      عزلها وإسقاطها زا  
: في صون مصالح أمنية من نـوع       هل هي رغبة أردنية     ...معسكرا ومواقف وحضورا وأداء   " االعتدال"

بـين حمـاس     فك االرتباط بين حماس فلسطين وإخوان األردن، أو من نوع تحييد األردن في الـصراع                
مشاريع حـل القـضية     "هل هي الخشية من     ... التعامل معه كساحة بل كدولة ذات سيادة       وإسرائيل، وعدم 

، وما تمليه هذه الخشية من حاجة للبحث عن         "دولتين لشعبين "بعد أن تعثر حل     " الفلسطينية خارج فلسطين   
يحدث من  وأصدقاء فلسطينيين غير الحليف التقليدي في رام اهللا، الذي أبدى ضعفا وترهال كما لم                حلفاء  

  .الوطنية الفلسطينية المعاصرة قبل في تاريخ الحركة 
ما سر التحول المفاجئ في الموقـف األردنـي حيـال           : هي محاوالت متعددة لإلجابة على سؤال واحد      

ونقول التحول في الموقف األردني، ألن تحوال لم يطرأ على مواقف حماس ونظرتها لـألردن،                حماس،  
عمان، وسعت إلى ذلك ووسطت أطرافا عديدة، لقيت جميعها الصد والـتحفظ             ع  فهي كانت تريد عالقة م    

  .من قبل المؤسسة الرسمية األردنية
يقال عن حق، أن ليس في السياسة عداوات ثابتة أو صداقات ثابتة، بل مصالح ثابتة، إذن ما الذي تغيـر                    

" مشروع حليـف  "ألمن الوطني إلى    منظومة المصالح األردنية بحيث تنتقل نظرتنا لحماس من مهدد ل          في  
  .اليوم أو غدا

في ظني أن األمر مرتبط بنظرتنا لتطور القضية الفلسطينية وقراءتنا لقادمات األيام، وبالتحديـد لـدورنا                
العالقة مع اإلخوان وموضوع األسلحة     : في هذه المسألة  " البعد الداخلي "ومصالحنا على هذا المسار، وأن       

أهمية، وهنا تذهب التقديرات في شتى االتجاهات، وتقفـز إلـى سـطح تفـسيرات               األقل   والخاليا، هو   
يقول أن ثمة صفقة إسرائيلية فلسطينية على األبـواب، وأن التقـارب             أكثرها تفاؤال   : وسيناريوهات شتى 

وأن األمر برمتها منسق مع السلطة ومحور االعتدال         األردني مع حماس يهدف إلى احتواء ردات فعلها،         
سـالم وشـيك بـين الفلـسطينيين         ربي، أما أشد التقديرات تطرفا وتشاؤما فيقول أن ال أمـل فـي              الع

وفي الضغوط    اإلسرائيلية،   –واإلسرائيليين، وأن األردن يتحضر لمرحلة صعبة في المواجهة الفلسطينية          
الحليـف  "الم، وان   الدولية واإلسرائيلية على الفلسطينيين واألردنيين لتوفير مخارج الستعصاء عملية الس         

المناهض تاريخيا لفك ارتباط األردن عن فلسطين، ربما يكون الحليف األكثـر أهميـة فـي                " اإلسالمي 
الفلسطيني المسكون بهاجس الدولة وتقريـر المـصير ال         " الحليف الوطني "وأن   قادمات األيام، خصوصا    

ال منتهية من التكهنـات والتحلـيالت ال        هي إذن، سلسلة      .ممكنا يمتلك القدرة على جعل هذا الخيار أمرا        
في التطور الحميم، المـستجد والمفـاجئ، فـي         " المخفية القطبة  "يرقى أي منها إلى مستوى الكشف عن        

بانتظار أن يخرج علينا ذات صباح       العالقة بين الحكم من جهة وكل من حماس واإلخوان من جهة ثانية،             
  .اتيجية المرحلة المقبلةجميل، مسئول رفيع ينبئنا بأهم مالمح إستر

  ١٨/٨/٢٠٠٨وكالة سما 
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  التهويد الكبير يجتاح القدس .٥٩

  نواف الزرو
ال نبالغ إن قلنا إن دولة االحتالل الصهيوني تعمل على اختطاف المدينة المقدسة مرة واحدة وإلى األبد ،                  

ثـورة فـي    "لدولة عن    وقد أعلنت تلك ا    - حسب أحدث وثيقة عبرية      -فالتهويد الكبير في المدينة قد بدأ       
الصحف العبرية ، بعـد ان      / في إطار إتفاق تم بين أولمرت وحركة شاس الدينية         "االستيطان حول القدس  

  . " سيكون عام البناء االستيطاني في القدس٢٠٠٨/إن عام"كانت أعلنت منذ مطلع العام عن 
خطر وأشرس حملة تهويديـة     ويصعد االحتالل حرب ابتالع القدس، اذ تتعرض المدينة في هذه األيام أل           

، وعمل ليل نهار على فرض األمر الواقع االحتاللي فوق القدس عبـر تزويـر               ١٩٦٧منذ احتاللها عام    
وثائق ملكية المنازل والعقارات ومنع الفلسطينيين من البناء وترميم منازلهم، وتحت المدينة عبر مواصلة              

 سعياً لتكريس خرافات الهيكل وخزعبالت المنظمات       حفر األنفاق تحت المسجد األقصى واألحياء القديمة،      
 . اليهودية

فدولة االحتالل تتحرك على مدار الساعة على امتداد المساحة المقدسية بهدف احكام قبضتها االستراتيجية              
على المدينة وإخراجها من كل الحسابات الفلسطينية والعربية والدولية، وهي أيضا في سباق مع الـزمن                

ات مستثمرة حالة التشظي والتفكك والضعف والسبات العربية من اجل استكمال مخططاتها            ومع المفاوض 
 . ومشاريعها قبل ان تأتي الصحوة العربية اإلسالمية

 التابعـة لليونـسكو     "لجنة التراث العـالمي   "وليس ذلك فحسب، فقد حظيت قبل أيام بغطاء حتى من قبل            
 بما ينطوي   "لى باب المغاربة وببناء الجسر وفقا لمخططاتها       باإلشراف ع  "إسرائيل"باتخاذها قرارا يخول    

 ..!. عليه ذلك من ضوء أخضر لدولة االحتالل بان تفعل ما تريد في المدينة المقدسة
وها هو الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، ورائـد التـصدي لهـستيريا                 

خمسة مخططات ووثـائق وخـرائط تنـوي        "ب تحذير له عن     التهويد في القدس، يكشف النقاب في أقر      
الحكومة اإلسرائيلية تنفيذها في ساحة البراق وباب المغاربة في داخل المسجد األقصى المبارك، بهـدف               
تهويد المنطقة وبناء مجموعة من الكنس اليهودية في الجهة الغربية الجنوبيـة وبنـاء جـسر عـسكري                  

جميع ساحات المسجد األقصى المبارك ساحات عامة يحق للجميـع           مترا واعتبار    ١٨إسرائيلي بعرض   
  . "١٤/٨/٢٠٠٨ -وكاالت / دخولها تمهيداً للسيطرة عليها وبناء الهيكل الثالث المزعوم

وكشف مركز للدراسات التوثيقية النقاب عن وثيقة أعدها قادة االحتالل موجهة إلى العالم أجمع تتحـدث                
وأن مشروع التهويد الكبير قد بدأ، وأن بناء الهيكل مـا هـو إال              ...  ال محالة  التغيير قادم "عن ما أسموه    

 ترجمـة  "القـدس أوالً " ، وتعرض الوثيقة المعنونـة بــ    "جزء من مشروع يشمل البلدة القديمة بأكملها      
 ، وهو تجسيد إليجاد واقع جديد على        "الحوض المقدس " مصطلحاً جديداً أسموه     "كيدم يروشاليم "لمصطلح  

 . رض، في القدس والمسجد األقصى وما جاورهاأل
وتمضي دولة االحتالل في هجومها على المدينة المقدسة في إطار ما يطلق عليـه الفلـسطينيون هنـاك                  

 أن دولة االحـتالل     ": اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان مثال    "بيتسيلم"سياسات التطهير العرقي، إذ أكدت منظمة       
المقدسيين منذ سنوات، ومنها سحب هويات حق المواطنة ومنع البناء          تمارس سياسة التطهير العرقي ضد      

 ، كما اتهم تقرير حقـوقي إسـرائيل         "١٦/٦/٢٠٠٨/والسكن إلجبارهم على اإلقامة خارج حدود المدينة      
 . بممارسة التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة

 أمام قمة منظمة المؤتمر اإلسـالمي التـي         " إسرائيل "حمود عباس ولذلك حينما اتهم الرئيس الفلسطيني م     
إن شـعبنا فـي المدينـة       " دولة والتي عقدت في العاصمة السنغالية دكار قبل شهور قليلة قائال             ٥٧تضم  

يواجه حملة تطهير عرقي عبر مجموعة من القرارات اإلسرائيلية كفرض الضرائب الباهظة ومنع البناء              
فلسطينية مضافا إلى ذلك عزل المدينة عن محيطها في الضفة الغربية نتيجة بنـاء              وإغالق المؤسسات ال  



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                   ١١٧٤:         العدد                  ١٩/٨/٢٠٠٨الثالثاء :التاريخ

 ، فقد كانت تلك إشارة بالغة األهمية على ما يجري وما يقترفه االحـتالل فـي                 "جدار الفصل العنصري  
 ...! المدينة المقدسة
ن ممارسـات   أ" في سياسة سحب الهويات على سبيل المثال أوضح تقريـر فلـسطيني  -يضاف إلى ذلك  

 ١٣٦٣ سـحبت الهويـة مـن        ٢٠٠٦االحتالل تضاعفت لدرجة خطيرة ولعدة مرات حيث إنه في عام           
  . "١٩٨٥منذ عام  % ٥٠٠مواطناً األمر الذي يعني ارتفاع نسبة سحب الهويات من المقدسيين إلى نسبة 

 من البناء وترميم منازلهم،     كما تقوم تلك الدولة بتزوير وثائق ملكية المنازل والعقارات وتمنع الفلسطينيين          
 أن  "وفي هذا السياق أكد حاتم عبدالقادر مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض لشؤون القدس              

 ، مضيفا فـي     "الجيش اإلسرائيلي يسيطر على منازل الفلسطينيين في القدس بقوة االحتالل واالغتصاب          
زل المقدسيين جزء من الحرب اإلسرائيلية علـى        إن االستيالء على منا   "اتصال مع إذاعة صوت فلسطين      

  . "المدينة وجزء من التهويد الذي لم يسبق له مثيل
من المقدسـيين خـارج     % ٤٠أن السلطات اإلسرائيلية تنوي إسقاط الهوية المقدسية عن نحو          "ناهيك عن   

دين داخـل   الجدار الفاصل، عبر استعدادها للبدء في فرض بطاقات على جزء من المقدسـيين الموجـو              
 وعـن اجتياحاتـه     "التطهير العرقـي  "فالواضح إذن أن ال شيء حتى اآلن يردع االحتالل عن           . "الجدار

 ..! التدميرية والمجازرية واالستيطانية التهويدية على حد سواء
 "خيار الـسالم  "فال الشريك الفلسطيني في المفاوضات قادر على تعطيل اجتياحات بلدوزر االحتالل، وال             

 للتطبيع الشامل، وال حتى األمم والشرعية الدولية تحظـى بـأي تـاثير     " النوايا العربية الطيبة   " و العربي
 ...!. أخالقي على دولة االحتالل بهذا الصدد

والملفت لالنتباه في هذا السياق ذلك الهجوم االستراتيجي التهويدي على المدينة المقدسـة الرامـي إلـى                 
 ال يبقى للفلسطينيين والعرب أو للعالم فرصة للمطالبة بالتفاوض عليهـا    اختطاف المدينة وانهاء ملفها كي    

وكي ال يبقى باالصل شيء يتفاوض عليه، وكل ذلك يتم في سباق مع الزمن وفي ظل غبـار المعـارك                    
الفلسطينية االخرى منها الداخلية الصراعية ومنها على امتداد مدن وقرى ومخيمات الضفة، ومنها تلـك               

 ...! تدمة هناك على معابر وحدود غزةالمعارك المح
 ...! واالخطر ان كل ذلك يتم في ظل سبات عربي وإسالمي غريب عجيب ال يصدق

  ١٨/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
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