
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضية ستبقى عصية على التصفية.. لالجئين على حساب لبنان واألردن لن نقبل حالً:مشعل
   حماس لن تتجاوز المستوى االمنيمع السلطة بان العالقة تبلغان عم ":سما"

  عبر مصر باستهداف قياداتها" إسرائيل"حماس تنفي تلقي رسالة تهديد مباشرة من 
  ال بديل لوساطة مصر".. إسرائيل"أطراف عربية ودولية اتصلت بحماس للتوسط مع : نزال

  بل نهاية العامليفني تشكك في فرص التوصل الى سالم ق
 أمريكي يتوسط بين أولمرت وعباس للوصول إلى تسوية -رجل أعمال يهودي: معاريف

هنية يجـدد رفـض حكومتـه
أي اتفاق يتنازل   : "اتفاق الرف "

  عن القدس واألرض باطل
  

 ٤ص ... 

 ٢٢/٨/٢٠٠٨١١٧٧الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٧٧:         العدد                  ٢٢/٨/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
  ٥   حماس لن تتجاوز المستوى االمنيمع السلطة بان العالقة تبلغان عم ":سما" .٢
 ٥  ٢٠٠٨ة تقرر مواصلة المفاوضات حتى بعد انتهاء السلط .٣
 ٥  عباس يبحث مع القنصل األميركي دفع عملية السالم .٤
  ٦  ال تقدم في المفاوضات وأبو مازن لن يوقع إال على اتفاق شامل: نمر حماد .٥
 ٦  جهود اكبر للتخفيف من الحصار ويحثه بذل  وفدا للصليب االحمر الدوليهنية يستقبل .٦
 ٦  المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة وفيتو أميركي على الحوار بين فتح وحماس: عزام األحمد .٧
 ٧ قدسالسلطة الفلسطينية تقدر جهود األردن للحفاظ على عروبة ال .٨
 ٧  المالكي يتهم إسرائيل بتقوض عمل الحكومة الفلسطينية .٩
 ٧   بطاقات تعريف للفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية:منظمة التحرير في لبنانممثلية  .١٠
 ٨  ها بمكاتب الخدمات الجامعية بالضفة وغزةسفارة فلسطين بالقاهرة تعلن عدم عالقت .١١
 ٨ من قبل نواب التشريعي في وسائل االعالم" الكانتين"وزارة األسرى تستغرب إثارة آلية  .١٢
    

    :المقاومة
 ٨  عصية على التصفيةالقضية ستبقى ..لالجئين على حساب لبنان واألردن لن نقبل حالً:مشعل .١٣
 ٩  ال بديل لوساطة مصر".. إسرائيل"أطراف عربية ودولية اتصلت بحماس للتوسط مع : نزال .١٤
١٠  عبر مصر باستهداف قياداتها" إسرائيل"حماس تنفي تلقي رسالة تهديد مباشرة من  .١٥
١٠   تكشف ضغوطاً خارجية لمنع الحوار" الجهاد" .١٦
١١   فصائل فلسطينية تدعو إلى البدء بحوار وطنيسبعة .١٧
١١   اإلعتداءات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى  مستمرة: لجان المقاومة .١٨
١١  لديمقراطية تدعو إلى اإلسراع في الحوار الوطني دفاعا عن األقصىالجبهة ا .١٩
١٢  تدعو المعلمين في غزة لإلضراب مطلع العام الدراسي الجديد" فتح" .٢٠
١٢   ا وفتح تتهمها بمالحقة عناصره بالضفة من انصارها٢٢ باعتقال السلطةحماس تتهم  .٢١
١٢ " تصعد من خروقاتها للتهدئة في قطاع غزة"إسرائيل: "سرايا القدس .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   ليفني تشكك في فرص التوصل الى سالم قبل نهاية العام .٢٣
١٤   أمريكي يتوسط بين أولمرت وعباس للوصول إلى تسوية -رجل أعمال يهودي: معاريف .٢٤
١٤  أولمرت يطالب روسيا بعدم بيع صواريخ متطورة لسورية .٢٥
١٤   ستعدل مسار جدار الفصل"إسرائيل" .٢٦
١٤ جيا خطّطت لضرب إيران من جور"إسرائيل" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٥    حرجةته أطفال في نعلين أحدهم إصاب٤ شبان منهم ٩إصابة  .٢٨
١٥   أيام احتجاجاً على اجراءات حماس بالقطاع٥ االضراب االحد المقبل يعلن اتحاد المعلمين  .٢٩
١٥  "اسرائيل"تعجيل الحوار الفلسطيني ووقف المفاوضات مع ل العربية الفلسطينية تدعو لجبهةا .٣٠
١٥  سفينة كسر الحصار تصل شواطىء غزة غدا: الخضري .٣١
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١٥  يهود يحطمون قبورا وشواهدها في مقبرة مأمن اهللا المقدسية .٣٢
١٦   ماليين صورة الكترونية للمسجد١٠ المسجد األقصى  الحراق٣٩في الذكرى الـ  .٣٣
١٦   دونم من أراضيهم٤٠٠٠ يسترجعون سكان قريتي أبو ديس والعيزرية .٣٤
١٦  ٢٠٠٨ منذ مطلع ٣٧٤٩مجموع المعتقلين : الغول .٣٥
١٦   ماليين توقيع لنصرة القدس في ذكرى حريق األقصى٧إطالق حملة  .٣٦
١٧   لكرة القدم واستثناء نوادي غزةلدوري الفلسطينيا انطالق .٣٧
١٧  االحتالل يصادر أراضي في الخليل لصالح االستيطان .٣٨
١٧  صحافيون فلسطينيون يرفضون تبرئة قتلة شناعة .٣٩
١٧ اكتشاف مغارة أثرية في نابلس .٤٠
   

   :اقتصاد
١٧  المصارف والتأمين فيانخفاض مؤشرات الصناعة واالستثمار والخدمات وارتفاع .٤١
   

   :صحة
 ١٨   في حصار مرضى قطاع غزة"إسرائيل" السلطة في رام اهللا بمشاركة  تتهمالصحة المقالة .٤٢
 ١٨  ال يحق لمصر إعدام أبنائنا بشكل يومي :لجنة أهالي المرضى .٤٣
 ١٨  مريضا٢٣٩ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٤٤
   

   : األردن
١٨ "حفريات االقصى"ستدعي السفير االسرائيلي في عمان احتجاجا على ياألردن  .٤٥
   

   :لبنان
١٩  "بضرورة التنبه"ونصائح "... إسرائيل"لبنان يرفض تحذيرات  .٤٦
١٩  دة المسلمينتحرير القدس ال يكون إال بوح: قباني .٤٧
١٩   مليون ليرة١٩مساجد صيدا تتبرع لفلسطينيي غزة المحاصرين بـ  .٤٨
١٩ "رد مزلزل"حزب اهللا يتوعد بالثأر لمغنية بـ : في صورخالل مهرجان لحركة حماس .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
١٩   ات حقوقية تدعو مصر لفتح معبر رفح أمام الطالب الفلسطينيينمنظم .٥٠
٢٠  إلقاء القبض على مصريين على صلة بعمليات تهريب السلع إلى غزة عبر األنفاق: مصر .٥١
٢٠  األجهزة األمنية المصرية تضبط نصف طن متفجرات على الحدود  مع رفح .٥٢
٢٠  الحص يناشد مصر فتح معبر رفح .٥٣
٢٠ السعودية تحذّر من سلع إسرائيلية مسرطنة .٥٤
   

   :دولي
٢١   االستيطان وحصار غزة واالنقسام الفلسطيني: السالم تعرقلثالث مشكالت: الفروف .٥٥
٢١ تهام اميركي جمع امواال لصالح حماسا .٥٦
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    :تقارير
٢١ "االقصى"فوق " اورشليم اليهودية"االحتالل يعمل لتأسيس : مؤسسة القدس الدولية تحذر .٥٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣ فايز أبو شمالة. د... غرباء في رام اهللامغتربون عن غزة : قاطعو الرواتب .٥٨
٢٥ عريب الرنتاوي... أي سياق؟...تحذيرات مصر لحماس .٥٩
٢٦ ماجد كيالي... التسوية وإشكالياتها اإلسرائيلية .٦٠
٢٩  يسرائيل هارئيل-هآرتس ... حدةوجهان لعملة وا" .. كاديما"و" العمل" .٦١
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  أي اتفاق يتنازل عن القدس واألرض باطل: "اتفاق الرف" رفض حكومته يجددهنية  .١

جدد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية امس رفض حكومته            :  فتحي صباح  -غزة  
لمفاوضات الحل النهائي الذي يتضمن رفض إسرائيل التنازل عن القدس أو عودة الالجئين              "اتفاق الرف "

 وبقاء الـسيادة األمنيـة فـي االراضـي          ١٩٤٨الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها في نكبة عام          
  .الفلسطينية في يدها

فـاوض الفلـسطيني أو     وقال هنية إنه بغض النظر عن صحة هذه التسريبات من عدمها، وإن أيـدها الم              
نعلن باسم الحكومة والشعب واألمة أن أي اتفاق فيه تنازل عن القدس واألرض وفلـسطين هـو                 "نفاها،  

  ."اتفاق باطل ال يلزم الشعب الفلسطيني ال اليوم وال لألجيال المقبلة
امس فعاليات  جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية خالل مهرجان إعالن إطالق وزارة األوقاف والشؤون الدينية               

لن نتوه في أزقـة     ": وقال هنية . الحملة الشعبية العالمية لنصرة مدينة القدس المحتلة في مدينة غزة أمس          
حصار القطاع على حساب الصراع والقضية والالجئين، وهم صحيح حاصروا أجسادنا في غزة، لكـنهم       

على أن محاوالت طمس مدينـة      ، مشدداً   "لم يتمكنوا من حصار أرواحنا التي تحلق وستحلق فوق القدس         
  .القدس ومعالمها اإلسالمية التاريخية فاشلة ولن تنجح

أليمة وصعبة وتظهر حجم الـوهن      "ووصف هنية ذكرى حرق المسجد األقصى التي صادفت أمس بأنها           
والضعف الذي أصاب األمة من جهة، وحجم العدوان والطغيـان الـذي مارسـه ويمارسـه االحـتالل                  

كيف تضيع القدس وفيها أجيال وأبطال يقتلون في سـبيل          ": وتساءل. "لشعب الفلسطيني اإلسرائيلي بحق ا  
: وقـال . "وكل عوامل التغيير عليها لن تستطيع انتزاعها من عقيدتنا وفكرنا ومنهجنـا           (...) الدفاع عنها   

استعادة أرادوا أن يحرقوا المسجد، فكانت نقطة انطالق نحو استعادة حيوية الشعب واألمة وربطها نحو               "
  ."القدس

وانتقد الرئيس محمود عباس من دون أن يسميه، كما انتقد منهج التفاوض المتبع مع اسرائيل، وقـال إن                  
تحرير القدس والمقدسات يكون بالمقاومة والجهاد والتضحيات، وليس بالمفاوضـات واللقـاءات التـي              "

يل فلسطين حامل شـعلة المقاومـة       آت ال ريب فيه، وج    "وشدد على أن تحرير القدس      . "تتخللها القبالت 
  ."والجهاد قادر على تحقيق ذلك

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة 
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  حماس لن تتجاوز المستوى االمنيمع السلطة بان العالقة تبلغان عم ":سما" .٢
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان قلقا يسود اوساط السلطة في رام اهللا جراء التقارب االخيـر                : رام اهللا 

اليـوم ان   " سـما "وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالـة         .والمملكة الهاشمية بين حركة حماس    
طة الفلسطينية طلبت تفسيرا من المملكة للتقارب الحاصل في العالقة بين الجانبين في ظل خشية رام                لالس

 واضافت المصادر ان   .في غزة " انقالب حماس "اهللا من ان تؤدي الخطوة االردنية الى شرعنة ما اسمته           
عمان ابلغت السلطة بان االتصاالت تهدف الى حل بعض االشكاليات االمنية وانها لم تتجاوزاللقاءات مع               

 " .الذهبي"مدير المخابرات االردنية اللواء 
وكان العاهلل االردني عبداهللا الثاني التقى في عمان امس مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس حيـث                 

وثمن الملك االردنـي خـالل      . وحدة الوطنية الفلسطينية وعملية السالم    تباحث الجانبين في سبل تعزيز ال     
نقطة إنطالق نحو تعزيـز الوحـدة       " معتبرا اياها   " اللقاء دعوة الرئيس عباس للحوار الوطني الفلسطيني      

الوطنية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة علـى              
تقدم ملمـوس فـي     "وقالت مصادر اردنية ان العاهل االردني شدد على ضرورة تحقيق           . الوطنيترابه  

العملية التفاوضية ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي الفلسطينية فـي الـضفة               
سـع  موضحا أن التصعيد الراهن في قطاع غزة والتلويح بشن هجوم عـسكري وا            " الغربية وقطاع غزة  

على القطاع واستمرار إسرائيل في سياساتها التي تستهدف بناء المزيد من المستوطنات وتكثيف التوسـع               
االستيطاني وبخاصة في محيط مدينة القدس يشكل خطرا كبيرا على أمن وإسـتقرار المنطقـة ويلحـق                 

 . ضررا بالغا بمساعي تحقيق السالم
  ٢٢/٨/٢٠٠٨وكالة سما 

  
 ٢٠٠٨فاوضات حتى بعد انتهاء السلطة تقرر مواصلة الم .٣

لن نفقد ": "الشرق االوسط"قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، لـ:  كفاح زبون- رام اهللا 
 مؤكدا ان السلطة الفلسطينية ابدت استعدادا لمواصلة المفاوضات "األمل في تحرير ارضنا واقامة دولتنا

المفاوضات ليست هدفا، وانما وسيلة من اجل انهاء "ف واضا). ٢٠٠٨(حتى بعد انتهاء العام الجاري 
  . "االحتالل االسرائيلي، ونحن على استعداد لالستمرار في المفاوضات، لكن، أال تبقى مفتوحة لالبد

رئيس الوفد المفاوض إنه لن يكون هناك أي اتفاق بين الفلسطينيين ) ابو عالء(وقال احمد قريع 
ة ولكافة القضايا، مضيفا أنه ال يمكن القبول بأقل من دولة فلسطينية على واإلسرائيليين إال برزمة واحد

 . وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية الالجئين حال عادال وعلى أساس قرارات الشرعية١٩٦٧حدود 
ال اعتقد اننا سنتوصل هذا العام الى اتفاق مع الجانب االسرائيلي لعدة "وأضاف ابو عالء في بيان 

ها صعوبة العملية التفاوضية، وثانيا الن الجانب االسرائيلي هذه االيام يولي كل اهتماماته اسباب، أول
  ."لمشاكله الداخلية

 ٢٢/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 عباس يبحث مع القنصل األميركي دفع عملية السالم  .٤

ينـة رام اهللا  اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس في مقر الرئاسـة بمد :  د ب ا-رام اهللا  
وذكرت وكالة االنبـاء الفلـسطينية       .بالضفة الغربية ، مع القنصل األميركي العام في القدس جاك والس          

أن عباس أطلع القنصل األميركي على آخر التطورات في األراضي الفلسطينية ، والجهود المبذولة              ) وفا(
 .لدفع عملية السالم مع إسرائيل

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الدستور 
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  ال تقدم في المفاوضات وأبو مازن لن يوقع إال على اتفاق شامل:حمادنمر  .٥
كشف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد ان المفاوضات مع اإلسرائيليين لم تصل             : القاهرة

إلى شيء حتى اآلن، ولكن الجانب الفلسطيني ال يستطيع االنسحاب من المفاوضـات ألن ذلـك يـضر                  
ـ  بالقضية الفلسطينية، و    إن أبومازن لن يوقع على أي اتفاق ال يشمل كـل القـضايا              "الجريدة"قال حماد ل

 ١٩٦٧العالقة، وال تقوم بموجبه دولة فلسطينية مستقلة علـى األرض الفلـسطينية المحتلـة فـي سـنة       
وعاصمتها القدس الشرقية، وطالب حماد حركة حماس بالتراجع عن مفهـوم االنقـالب، وأن تنخـرط                

  .لية السياسية وفق برنامج سياسيالحركة في العم
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  جهود اكبر للتخفيف من الحصار ويحثه بذل  وفدا للصليب االحمر الدولييستقبلهنية  .٦

استقبل رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية وفداً من البعثة الدولية للصليب األحمر العاملين : ألفت حداد
واستمع هنية إلى شرح مفصل من كاترينا رتيسي مديرة بعثة الصليب األحمر  .في األراضي الفلسطينية

وأشادت  .في األراضي الفلسطينية حول نشاطات البعثة في األراضي الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً
كاترينا بالتعاون الكبير من قبل سلطة السجون في قطاع غزة في السماح لهم بشكل دائم بزيارة 

تقاء بهم واالستماع لهم والتجاوب الذي تلقاه البعثة من قبل المسؤولين عن السجون المسجونين واالل
 .ومراكز االعتقال المختلفة في قطاع غزة

من جانبه رحب هنية بزيارة وفد البعثة والجهود التي تبذل من أجل التخفيف عن معاناة الشعب 
دخال المعدات واألجهزة الطبية نظراً الفلسطيني، وحث البعثة على بذل كل الجهود الممكنة من أجل إ

إن : "وقال .لعدم استطاعة المرضى السفر والعالج بالخارج وحاجتهم الماسة إلى هذه األجهزة والمعدات
، "مليون ونصف المليون في قطاع غزة باتوا في سجن كبير بفعل الحصار االسرائيلي واغالق المعابر

 بجهود اكبر للتخفيف من أثار هذا الحصار والعمل على مشيرا إلى ضرورة قيام بعثة الصليب األحمر
وطلب من البعثة رسميا التدخل لدى كل الجهات للسماح للمرضى من أبناء قطاع غزة بالخروج  .إنهائه

وحث هنية بعثة الصليب األحمر الدولي القيام بمزيد من الضغط من أجل عودة زيارة  .للعالج بالخارج
كما طلب من البعثة زيارة المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية في . زةاألسرى وخاصة أبناء قطاع غ

 . رام اهللا
 ٢١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة وفيتو أميركي على الحوار بين فتح وحماس: األحمدعزام  .٧

إن قال رئيس كتلة فتح في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني عـزام األحمـد                : نادية سعدالدين  - عمان
فيتو أميركي علـى    "، مشيراً إلى    "لن تؤدي إلى نتيجة   " اإلسرائيلية الجارية حالياً     -المفاوضات الفلسطينية   

تغيير الوضع القائم أو التوصل إلى شـكل مـن أشـكال            "وأضاف أن    ".الحوار بين حركتي فتح وحماس    
ار، خالل اجتماع المجلس    وأش ".التسوية أمر غير ممكن في ظل االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة           

الوطني الفلسطيني أمس بعمان، إلى أن مبادرة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمـود عبـاس التـي             
 سـاعة مـن اعالنهـا، الن حمـاس          ٤٨انتهت بعد   "الماضي قد   ) يونيو(اعلنها في الرابع من حزيران      

ما سيجري في القاهرة من     "واعتبر ان    ".وواشنطن ال يريدانها فيما ظلت الدول العربية ساكنة دون حراك         
مخطـط  "وأشار األحمد إلـى      ".دعوة للفصائل الوطنية للحوار مضيعة للوقت تحت شعار تهيئة االجواء         

المبعوث األميركي لشؤون األمن فـي      "، كاشفاً عن فحوى تقرير قدمه       "لتدمير األجهزة األمنية الفلسطينية   
الوطنية قبل يومين سيعلن قريبـاً، قـد وضـع األجهـزة            الشرق األوسط الجنرال جيمز جونز للسلطة       

  ".الفلسطينية المعنية في خانة الصفر فيما يتعلق بااللتزامات المطلوب تنفيذها تجاه إسرائيل
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، "تصلح للحرب األهليـة   ) مضروبة(األسلحة الموجودة في الضفة الغربية أسلحة إسرائيلية        "ولفت إلى أن    
 قطعـة سـالح مـن األردن    ١٠٠٠رفض إدخـال    "يلي شاؤول موفاز    وأن نائب رئيس الوزراء اإلسرائ    

وقـال   ".وأخرى من مصر إلى الضفة مقترحاً على الجانب الفلسطيني شراء أسلحتهم من السوق السوداء             
الجنرال كيت دايتون جاء في ضوء خريطة الطريـق لمـساعدة الـسلطة             "إن المنسق األمني األميركي     

األمنية وال عالقة له بأي شيء آخر أو باالعتقاالت، بينما جاء جونز بعد             الوطنية في إعادة بناء األجهزة      
  ".أنابوليس لمراجعة تنفيذ الجانبين للمرحلة األولى من الخطة

محاذير تصفية  "واستعرض اجتماع أمس األوضاع الراهنة في األراضي الفلسطينية المحتلة، بإشارة إلى            
س الوطني وتجاوز منظمة التحرير وخطف القرار الفلسطيني        القضية الفلسطينية، ومحاوالت تدمير المجل    

من أجل تركيزه في الحكومة فقط، فيما تشن حرب شعواء على بنية فتح في الضفة الغربية، عبر إنهـاء                   
المطلوب اليوم صناعة   "وتابع أن   ". خدمة ضباط وعسكريين وشراء الذمم بالمال واالحتكار الفردي للقرار        

 فتح ومنظمة تحرير على المقاس اإلسرائيلي األميركي، بعدما كان المطلوب في            سلطة فلسطينية وصناعة  
  ".البداية شطب منظمة التحرير

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  السلطة الفلسطينية تقدر جهود األردن للحفاظ على عروبة القدس .٨

 أمس رئيس مكتـب      استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام اهللا         : بترا – رام اهللا    -عمان  
وقال القرالـة لمراسـل وكالـة األنبـاء          .التمثيل االردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يحيى القرالة       

يأتي اللقاء في إطار التشاور بين االردن والسلطة في كل ما يهـم القـضية الفلـسطينية                 ): بترا(األردنية
  .والشعب الفلسطيني الشقيق 

ة الدكتور صالح الدين البشير اتصاال هاتفيا أمس مـن وزيـر الخارجيـة              الى ذلك تلقى وزير الخارجي    
الفلسطيني الدكتور رياض المالكي عبر خالله عن شكر وتقدير السلطة الوطنية الفلـسطينية وحكومتهـا               
للجهود االردنية المباركة ودعمها للحفاظ على هوية وعروبة القدس والمقدسات ورصـدها االجـراءات              

  .دية الجانب في المدينة المقدسةاالسرائيلية أحا
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   بتقوض عمل الحكومة الفلسطينية"إسرائيل"المالكي يتهم  .٩

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ووزير اإلعالم :  عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
قائال إنه من الواضح أن ، ينيةوالخارجية رياض المالكي أمس أن إسرائيل تقوض عمل الحكومة الفلسط

اإلسرائيليين ال يروق لهم إجراءات الحكومة، والتطور الذي بدأ يشعر به المواطنون في األمن وفرض 
القانون، حتى يقوم جيش االحتالل بتصرفات غير مبررة باقتحام مقار ثالث محطات إذاعية في منطقة 

كي حرصه على عدم انتشار ظاهرة الفوضى التي وأكد المال .الخليل بالضفة الغربية المحتلة مؤخرا
  .يتسبب االحتالل بالجزء األكبر منها

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   بطاقات تعريف للفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية:منظمة التحرير في لبنانممثلية  .١٠

الحـوارات مـع    بعد سلسلة من اللقـاءات و     "أوضح بيان صدر عن ممثلية منظمة التحرير في لبنان انه           
الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، توصل الطرفان الى اتفاق يمـنح بموجبـه فاقـدو     
األوراق الثبوتية بطاقات تعريف صادرة عن األمن العام اللبناني، بحيث تتمكن هذه الفئـة مـن العـيش                  

ضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومـع      واالقامة في لبنان الى ان تتحقق عودتهم الى فلسطين او الى أرا           
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ان الهدف االساسي من منح هذه      "واشار البيان الى    . "القرار بفتح حوار مع االردن ومصر لتجديد وثائقهم       
الفئة بطاقات تعريف يؤمن لهم حماية إنسانية وقانونية، حيث تسمح لهم بممارسة حياتهم العادية والتسجيل               

الخ من الحقوق المدنية واإلنسانية، وهي ادنى الحقوق التي نصت          ... في الجامعات وتسجيل عقود الزواج    
عليها االتفاقات المتعلقة بالالجئين، وما جاء في اعالن المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعـة لالمـم                

  . " االقامة المؤقتة تمهيدا للتوطين او التهجير"المتحدة، وليس كما يحاول البعض التلميح الى منطق 
  ٢٢/٨/٢٠٠٨السفير     

  
 سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن عدم عالقتها بمكاتب الخدمات الجامعية بالضفة وغزة .١١

 أعلنت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، امس، أن ال عالقة لها بأي مكتب : وفا–القاهرة 
قة لها مع أي مكتب أو وأضافت أيضا أنه ال عال .من مكاتب الخدمات الجامعية في الضفة وقطاع غزة

شخص يتقاضى أية مبالغ لقاء مقعد استثنائي أو منحة، الفتة إلى أنه محض احتيال، ومشيرة إلى أنها 
تتولى تقديم الطلبات وتنسيق القبول مجانا عبر لجنة مشتركة مكونة من مكتب الرئيس ووزارة التعليم 

ء مقعد استثنائي أو منحة أن يقوم فورا ودعت كل من دفع مبلغا لقا .العالي والسفارة في القاهرة
 .باسترداده من أي شخص أو مكتب دفعه إليه

 ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
 
 من قبل نواب التشريعي في وسائل االعالم" الكانتين" األسرى تستغرب إثارة آلية وزارة .١٢

واب التشريعي أصدرت وزارة شؤون األسرى بياناً ردت فيه على اجتماع لمجموعة عمل ن: رام اهللا
الخاصة بالشؤون االجتماعية، واستغربت الوزارة اثارة الموضوع مجدداً في وسائل االعالم، مؤكدة ان 

 .لألسرى وليس اتفاقية مع مصلحة سجون االحتالل" الكانتين"ما يتم الحديث عنه آلية لتوصيل أموال 
ول هذه اآللية وأنهم تفهموا بشكل وقال البيان ان الوزير أشرف العجرمي شرح تفاصيل كثيرة للنواب ح

ايجابي كافة جوانب القضية خاصة انه تم توضيح كافة جوانب التوصل لهذه اآللية التي حلت أزمة خانقة 
 .عصفت بأبناء الحركة األسيرة ألشهر طويلة

 ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عصية على التصفيةالقضية ستبقى .. ن على حساب لبنان واألردنلالجئي لن نقبل حالً: مشعل .١٣

رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، قـال فـي          أن  : وعن وكاالت  ٢٢/٨/٢٠٠٨السفير  ذكرت  
ـ           " تجمـع العـودة الفلـسطيني     "كلمة ألقاها بالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، خالل افتتاح المؤتمر االول ل

 وحق العودة في الذكرى الـستين       آفاق في قضية الالجئين الفلسطينيين    "في دمشق، تحت عنوان     ) واجب(
موقف المجموع الفلسطيني يؤكد عدم وجود بديل لحقّ العودة، وال عبرة لالستثناء والجالسين             "، أن   "للنكبة

تسهم في التفريط بحـق     "متهماً بعض األطراف الفلسطينية بأنها      " على الهوامش والمتكلّمين في السراديب    
طين والوطن البديل، ولن نقبل حالً علـى حـساب األردن وال            سيظّل شعبنا يرفض التو   "أضاف  ". العودة

  ". على حساب لبنان، وال على حساب أي طرف آخر
منظمـة  "ورأى مشعل أن حماية حق العودة تأتي من خالل اعتماد مرجعيـة فلـسطينية وإعـادة بنـاء                   

لمناكفات الداخليـة،   من يصر على عدم إعادة بناء المنظمة، ومن يستخدمها فقط في ا           "وقال إن   ". التحرير
ال بديل عن المرجعية واإلطار الوطني الجامع، وال أحد قادر علـى            "مضيفا  " هو من يفرط في هذا الحق     

  ". وال أحد يستطيع إيقاف حركة التاريخ... استمرار احتكار هذه المرجعية أو جعل مفاتيحها في جيبه
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وقـال أن حمـاس     ".  عموما أمام األعـداء    االنقسام الفلسطيني يكشف الفلسطينيين   "وشدد مشعل على أن     
حتـى اآلن   ... طرقت كل أبواب العواصم من أجل الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ولكن من دون جدوى            "

  ". الباب موصد في موضوع المصالحة الفلسطينية، ألن هناك فيتو أميركي إسرائيلي
د حواراً يبدأ بين حماس وفتح، ثـم       نريد الحوار والمصالحة على قاعدة ال غالب وال مغلوب، نري         "أضاف  

ـ     "يمتد ليكون حواراً وطنياً شامالً يضع األمور في نصابها         أي اختبار من أي    "، الفتا الى استعداد حركته ل
  ". طرف كان، فنحن جاهزون للحوار الوطني

أيـضا  ال تضيقوا خياراتنا، فبرغم محدودية هذه الخيارات فإن المتاح منها           "وخاطب مشعل العرب قائال     
  ". معقد

في ما يخص الحرب الروسية الجورجية، فإننا نقف مع روسيا في سـعيها لحمايـة أمنهـا                 "وقال مشعل   
ومصالحها أمام االستفزاز االميركي الوقح، واألصابع الصهيونية الدفينة في جورجيـا، وأمـام الـدرع               

  ". يدةالصاروخي الذي تريد منه الواليات المتحدة تهيئة األجواء لحرب باردة جد
أمة العرب واإلسالم، كـان     "ورأى مشعل أن المرحلة المقبلة ستشهد نهاية لحقبة القطب الواحد، قائال أن             

لها الفضل في إنهاء هذه الحالة، والتحضير لمرحلة تعدد األقطاب، ومن هذا المنطلق ندعو روسيا إلى أن                 
ليس إسرائيل، وأن تعيـد ترتيـب       تعرف من هم الالعبون الجدد والمؤثرون والصادقون في المنطقة، و         

  ". أولوياتها
 مـشعل أكـد علـى أن الواليـات المتحـدة       أن:دمشق من ٢٢/٨/٢٠٠٨صحيفة فلـسطين     واضافت

ستبقيان عاجزتين عن تصفية القضية الفلسطينية، مناشداً الدول العربية لعدم الرهـان علـى              ) إسرائيل(و
 .أمريكا، وأن تكون معسكراً واحداً يدافع عن األمة

وأشاد بالرعاية المصرية والعربية ألي حوار فلسطيني من أجل رأب الصدع، مؤكداً جاهزيـة حركتـه                
  .لحوار جاد، ومشدداً على ضرورة وجود إرادة فلسطينية وعربية تضع خلفها الفيتو األمريكي

ـ        تمر ينعقد في   طارق حمود، أكّد فيها على أن المؤ      " واجب"وفي كلمة الجهة المنظمة، ألقاها األمين العام ل
أما الزمان، فنحن نعيش الذكرى الستين للنكبة، وأما المكان فهو دمـشق بمـا              "مكان وزمان استثنائيين؛    
  ". تعنيه بالنسبة للفلسطينيين

بعد ذلك جاءت كلمة فلسطينيي الشتات، وألقاها ماجد الزير، ثم كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، وألقاهـا           
مـدير  " علي مصطفي "وألقى  .  القيادة العامة  –  العام المساعد للجبهة الشعبية    الدكتور طالل ناجي األمين   

الهيئة العامة الالجئين الفلسطينيين العرب في سورية كلمة الهيئة التي أكد خاللها علـى التمـسك بحـقّ                  
ني ال مـن    العودة، والدفاع عنها، معتبراً أن المفاوضات التي تتم اآلن مع االحتالل ال تهم الشعب الفلسطي              

" خليـل مـشهدية   "هذا ومثّـل    . قريب وال من بعيد، مؤكّداً على أن العودة هي صلب القضية الفلسطينية           
الجمهورية العربية السورية في المؤتمر، وألقى كلمة الجمهورية، وعبر عن تأييد سورية لحـق العـودة                

 .  كحق للشعب الفلسطيني في الشتات
    

  ال بديل لوساطة مصر".. إسرائيل"ت بحماس للتوسط مع  عربية ودولية اتصلأطراف: نزال .١٤
قال محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان الحركة ال تبحث عن :  علي الصالح-  لندن

الوسيط هو "وقال . بديل للوساطة المصرية مع اسرائيل في قضية الجندي االسرائيلي االسير جلعاد شليط
وقلنا اننا لن نقف في . طرافا اتصلت بحماس وطلبت ان تتدخلولكن هناك ا. نفس الوسيط المصري

ولكننا ال نبحث عن وسيط . طريق اي طرف يريد ان يمارس جهودا للمساعدة في اطالق سراح االسرى
  .واكد ان هذه االطراف عربية واجنبية، رافضا ذكر اي اسماء ".جديد غير الوسيط المصري

انه بحث مع مدير المخابرات االردنية محمد الذهبي " الوسطالشرق ا"واوضح نزال في حديث مطول لـ 
خالل لقاءيهما في عمان، الملفات األمنية العالقة بين الحركة والحكومة االردنية باريحية، ويعمل االن 
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كما تناول اللقاءان، حسب قوله، . ومن بين هذه الملفات اعتقال اردنيين بتهمة تهريب السالح .على حلها
ية تتعلق بجوهر الموقف السياسي لكل من االردن، وحماس خصوصا، السيما ان هناك ملفات سياس"

لذلك جرى تناول الملفات السياسية . قضايا مشتركة، فالقضية الفلسطينية بالنسبة لالردن هي مسألة داخلية
 ".بصراحة ووضوح وشفافية

 ٢٢/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  عبر مصر باستهداف قياداتها" سرائيلإ"حماس تنفي تلقي رسالة تهديد مباشرة من  .١٥

 سامي أبـو زهـري    " حماس"المتحدث باسم حركة     أن   :غزة من ٢٢/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   ذكرت  
بأنها سخيفة هدفها ابتـزاز     " حماس"التهديدات اإلسرائيلية باستهداف قادة     : وصف في تصريحات صحفية   

ولكن التهديدات اإلسرائيلية ليست جديدة،     نحن لم نتلق رسالة من مصر بهذا المضمون،         :" ، وقال "حماس"
وهي تهديدات سخيفة لن تؤثر على موقف الحركة، ولن تفلح في ابتزازها، فقد قدمت الحركة عددا مـن                  
قادتها التاريخيين نتيجة تمسكها بالثوابت الفلسطينية، ومن الطبيعي أن ال نكترث لهذه التهديـدات بغـض             

ليط لن يعالج إال في سياق صفقة تبـادل األسـرى وبالـشروط             موضوع شا : "وقال ".النظر عن جديتها  
الفلسطينية، ولن يرى شاليط النور إال بعد أن يعود أسرانا إلى بيوتهم، وإذا قدمنا لشاليط شيئا فلن يكـون                   

  ".ذلك إال باستقدام زمالء جدد له من جنود االحتالل ليواسوه في وحدته
ال صحة ألنباء تجميـد  : "برهوم في تصريحات للصحفيين وقالت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي        

 ".مع مصر، ونؤكد أن الحركة حريصة على عالقتها مع مصر" حماس"عالقات 
صـفقة تبـادل    : إن حماس ما زالت تثق بمصر في التوسط في الملفات األربعة الهامة           : "وأضاف برهوم 

  . جانب بحث فتح معبر رفح الحدودي، استئناف الحوار الوطني، والتهدئة إلى)إسرائيل(األسرى مع 
فوزي برهـوم أكـد علـى أن تهديـدات     أن  : غزة من ٢١/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ونشر  

ـ         المماطلة في قضية الجندي األسير جلعـاد       "االحتالل باغتيال قيادات الحركة السياسية جراء ما وصفه ب
وقال برهوم فـي تـصريح       ".قضية األسرى "سة  ، لن تثني الحركة عن موقفها تجاه القضية المقد        "شاليط

ـ    هذه التهديدات تعبر عـن     ): "٢١/٨ (]أمس [اليوم الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاص أدلى به ل
  ".المنهج اإلجرامي الذي يتبعه العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة ضد أبناء شعبنا

معركة، يذهب لعملية القتل الممنهج ظناً منه أنه قد         كلما أفلس االحتالل في قضية أو هزم في         : "وأضاف 
، الفتـاً االنتبـاه إلـى أن هـذه          "وقياداتها عن تمسكها بمواقفها وثوابتها وشروطها     " حماس"تثني حركة   

التهديدات تؤكد على حالة اإلفالس في التعاطي مع المقاومة وشروطها، التي هزت الكيان الصهيوني أمام               
  .والعالميالرأي العام الصهيوني 

  
  تكشف ضغوطاً خارجية لمنع الحوار " الجهاد" .١٦

اإلسراع في  " قال ممثل الحركة في لبنان الحاج أبوعماد الرفاعي في بيان إن             :والوكاالت" البيان "- غزة
ترتيب الحوار الفلسطيني الفلسطيني بات ضرورة ملحة، الن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل مزيـدا مـن                 

حوار جدي وسريع إلنقاذ الوضع الفلسطيني وإعـادة اللحمـة          "وطالب الرفاعي بـ    ". الخالف واالنقسام 
  ". الداخلية، وحل كل الخالفات على طاولة الحوار التي من خاللها سيتم إنقاذ الوضع الفلسطيني

هناك أطرافا يمارس عليها ضغط خارجي لمنع الوصول إلى هذا االتفاق ونحن ما زلنـا        "ومضى يقول إن  
ون بعض األطراف الفلسطينية غير قادرة على إبرام اتفـاق، نتيجـة بعـض االلتزامـات                نخشى أن تك  

والضغوط التي تحرجها في االلتزام فيما يتم االتفاق عليه في القاهرة ومن جانب آخر في ظل الخالفـات                  
  ". العربية العربية
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اد صيغ للحـل علـى      إذا لم يكن هناك موقف عربي جاد، ورؤية عربية موحدة لكيفية إيج           "وأضاف أنه   
   الفلسطيني، -مستوي الخالف الفلسطيني 

فمن المستبعد أن يتم إنجاح هذا االتفاق ألن التناقضات العربية والخالفات تنعكس بـشكل كبيـر علـى                  
  ".الوضع الفلسطيني، وتمنع الوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني

  ٢٢/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية 
  
  لى البدء بحوار وطني فلسطينية تدعو إفصائل سبعة .١٧

طالبت فصائل فتح وحزب فدا والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحريـر وجبهـة             :  حامد جاد  - غزة
التحرير والمبادرة الوطنية وجبهة النضال الرئيس عباس بتنفيذ المبادرة اليمنية للـشروع الفـوري فـي                

 القاهرة مثمنة الجهود التي تبذلها مصر       الحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعالن        
وبحثت الفصائل المذكورة خالل اجتماع عقدته أمس في        . بهدف رأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية     

مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة غزة سبل الخروج من حالة االنقسام الـداخلي والخطـوات                
  .بالحوار الفلسطيني الداخلي واإلجراءات الالزم اتخاذها تمهيدا للتمهيد 

وأكد المجتمعون ضرورة وقف التحريض اإلعالمي المتبادل بين حركتي فتح وحماس وعمليات االعتقال             
السياسي واالعتداءات على الجمعيات والمؤسسات الوطنية وكافة الممارسات واإلجراءات التي من شأنها            

وطالب ممثلو الفصائل حركـة حمـاس    .الفلسطينيةتعميق فجوة االنقسام وتصعيد حدة التوتر في الساحة        
بااللتزام باإلجماع الوطني الفلسطيني واالستجابة لدعوات الحوار والبدء في تنفيذ بنود المبـادرة اليمنيـة         

  .التي أصبحت مشروعاً عربياً بعد إقرارها في القمة العربية بدمشق
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  سرائيلية بحق المسجد األقصى  مستمرة اإلعتداءات اإل: لجان المقاومة .١٨

أكد أبو مجاهد الناطق الرسمي للجان المقاومـة الـشعبية فـي             :من وليد عوض  "اللقدس العربي "-رام اهللا 
فلسطين بان الذكرى التاسعة والثالثين لجريمة الحرق الذي تعرض لها المسجد األقصى المبـارك تؤكـد             

أن االعتداءات االسـرائيلية بحـق المـسجد األقـصى          "ح  وأوض .على استمرارية الخطر الذي يحدق به     
مستمرة بداية من جريمة الحرق إلى جرائم الحفريات المستمرة والتي تهدد أساسات المـسجد األقـصى                
والعمل على تهويد مدينة القدس باإلضافة إلى المجازر التي ارتكبت بحق المصلين في أكثر من مرة من                 

إن هذه الجرائم واالعتداءات التي     "وقال أبو مجاهد    ".  مسرى الرسول  أجل ردعهم عن التواصل في حماية     
يتعرض لها المسجد األقصى سواء كانت من مجموعات متطرفة أو من قبل جهات في حكومة االحـتالل             
تتم بمباركة رسمية وأن الكيان االسرائيلي سوف يدفع الثمن باهظاً في حالة االستمرار بتعريض المسجد               

  ".األقصى للخطر
وطالب جماهير األمة اإلسالمية حشد طاقاتها وتوحيد جهودها من أجل نصرة المسجد األقصى المبـارك               
والعمل على تحريره وحمايته من مخططات االحتالل التي تهدف إلى هدمه وتهويد مدينة القدس إلقامـة                

  .هيكلهم المزعوم
  ٢٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 في الحوار الوطني دفاعا عن األقصىالجبهة الديمقراطية تدعو إلى اإلسراع  .١٩

دعت الجبهة الديمقراطية إلى القيام بحملة واسعة لحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات إسرائيل : دمشق
، وحماية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة من المخططات "العدوانية والتوسعية"التي وصفتها بـ 

وحذرت الجبهة الديمقراطية في بيان  . وتغيير معالمها الديموغرافيةاإلسرائيلية التي تسعى إلى تهويدها
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من " قدس برس" لجريمة إحراق المسجد األقصى أرسلت نسخة منه لـ ٣٩لها بمناسبة الذكرى الــ 
ينذر بمخاوف هدمه وتهويده، "استمرار إسرائيل في حفرياتها تحت المسجد األقصى، وقالت بأن ذلك 

 الدولي للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف عدوانها وحصارها على شعبنا ويستدعي تحرك المجتمع
  ".الفلسطيني

وطالبت الجبهة الديمقراطية بضرورة اإلسراع في انجاز الحوار الوطني الشامل الستعادة الوحدة 
لية طريق الشعب الفلسطيني إلى النصر، ومواجهة كافة المخططات اإلسرائي"الوطنية، التي قالت بأنها 

 ".العدوانية ضد شعبنا ومقدساته اإلسالمية
 ٢١/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
   المعلمين في غزة لإلضراب مطلع العام الدراسي الجديدتدعو" فتح" .٢٠

في قطاع غزة، إلى اإلضراب مطلع العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في " كتلة فتح للمعلمين"دعت : غزة
جا على ما أسمته تنقالت قامت بها وزارة التربية والتعليم يستمر لمدة خمسة أيام وذلك احتجاو) ٢٤/٨(

ويشار إلى أن الوزارة تقوم مع بداية كل عام دراسي جديد بإجراء عدة  .في غزة لعدد من المدرسين
  .تنقالت إدارية لعدد من المدرسين و مدراء المدارس

التنقالت بحق المعلمين "يام وأكدت الكتلة في بيان لها، أن سبب اإلضراب والذي سيتمر لمدة خمسة أ
حسب ". وإقصاء مدراء ومعلمين واستبدالهم بآخرين من حركة حماس، واحتالل مقر اتحاد المعلمين بغزة

  .قولها
لن نسمح تحت أي " ورفضت الكتلة هذه الممارسات بحق التعليم والمعلمين والمدراء بقطاع غزة وقالت 

ة ال يعنيها إال مصالحها الحزبية الضيقة فقط علي حساب ظرف بارتكاب مجزرة بحق التعليم بأيدي عابث
  ".مصلحة الوطن ومؤسساته

 ٢١/٨/٢٠٠٨قدس برس
  
   وفتح تتهمها بمالحقة عناصرها  بالضفة من انصارها٢٢ باعتقال السلطةحماس تتهم  .٢١

 االجهزة االمنية الفلسطينية امـس      ،في بيان صحافي امس   ،   حماس  حركة اتهمت : وليد عوض  -رام اهللا   
وحسب بيان حماس اقتحمت األجهزة األمنيـة شـركة عـالم           .  من انصارها بالضفة الغربية    ٢٢باعتقال  

وكانت قد استدعت األجهزة األمنية عدداً من النـساء فـي           . المستقبل للحاسوب واعتقلت حسان البشتاوي    
  .المدينة للتحقيق معهن واالستجواب

 .واقتحام منازلهم والتضييق على انصار الحركة     ومن جهتها اتهمت فتح حركة حماس بمالحقة عناصرها         
وفي ذلك االتجاه اوضحت حركة فتح بأن مسلحين من حماس طردوا الموظفة سماح المدهون من مكـان                 

  .عملها بوزارة األوقاف في مدينة غزة، بسبب تأييدها لحركة فتح
  ٢٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ئة في قطاع غزة تصعد من خروقاتها للتهد"إسرائيل: "سرايا القدس .٢٢

أن الخروقات اإلسرائيلية للتهدئة المتواصلة في قطاع غـزة         " سرايا القدس "أكدت   : وليد عوض  -رام اهللا   
 فان اإلحـصائية الخاصـة      السراياوحسب  . بلغت ذروتها في االسبوع الماضي بالرغم من سريان اتفاقها        

ات الصهيونية للتهدئة السارية فـي القطـاع        أن الخروق "التابع للسرايا تبين    " اإلعالم الحربي "التي أعدها   
وتنوعت الخروقات ما بين تنفيذ عملية توغل محـدودة جنـوب           ".  خرقاً خالل أسبوعها التاسع    ١٢بلغت  

قطاع غزة وما بين إطالق نار متكرر من الزوارق البحرية اإلسرائيلية تجاه الساحل ومراكب الصياديين               
  .لي في سماء غزةالفلسطينيين، وتحليق الطيران اإلسرائي
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تواصلت االعتداءات الصهيونية في مدن الضفة المحتلـة        "اما بالنسبة للضفة الغربية فقالت سرايا القدس        
بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات االحتالل خالل األسبوع ذاته من التهدئة الـسارية فـي                

ميدانية في طولكرم وجنين شمال الضفة، كمـا         مواطناً بينهم اثنان من قيادات سرايا القدس ال        ٢٧القطاع  
 مواطناً جميعهم في قريتي نعلين وبلعين خالل مسيرات مناهضة لجدار الفصل العنـصري،              ٤١أصيب  

 عملية اقتحام في معظم مدن الضفة المحتلة وتركزت غالبيتهـا           ٢٨ونفذت قوات االحتالل ما ال يقل عن        
  ".في مدن شمالها

  ٢٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   تشكك في فرص التوصل الى سالم قبل نهاية العامليفني .٢٣

أبدت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني امس شـكوكا حيـال           :  وكاالت االنباء    -القدس المحتلة   
 ، محذرة من ان تحقيق اتفاق مجتـزأ قـد           ٢٠٠٨فرص التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين خالل العام         

 .يؤدي الى اندالع اعمال عنف
هناك بعض التوقعات حول التوصـل الـى        "وقالت خالل لقاء مع الصحافة االجنبية في القدس المحتلة،          

اعتقد ان الجدول الزمني مهم لكن المهـم ايـضا هـو فحـوى              "واضافت  ". نتيجة قبل نهاية العام الحالي    
وصل الى اتفاق ما    وتعتبر واشنطن ان الت    ".وطبيعة االتفاقات التي نستطيع التوصل اليها مع الفلسطينيين       

يزال امرا ممكنا رغم عدم تحقيق اي اختراق في المفاوضات التي تتعثر خصوصا حول مسالة استمرار                
 .االستيطان

اعتقد ان اي محاولة لردم الفجوة التي تفصل بيننا بشكل سـابق الوانـه او اي محاولـة                  "وتابعت ليفني   
صول عليه قد تؤدي الى مواجهات وسـوء فهـم          للتوصل الى اتفاق ليس كامال كمثل ذلك الذي نامل الح         

لن يكون هناك اتفاق طالما ليس هناك توافق علـى جميـع            "واكدت الوزيرة االسرائيلية     ".واعمال عنف 
واشارت الى احتمال عدم تطبيق االتفاق حتى في حال التوصل الى ذلك طالما ان حركة حمـاس        ".النقاط

 .تفرض سيطرتها على قطاع غزة
م اشراك حماس في المفاوضات خصوصا وان اسرائيل والواليات المتحـدة تعتبرانهـا             وشددت على عد  
 .منظمة ارهابية

كما شددت على حقيقة ان اي اتفاق لن يتضمن حق العودة الى اسرائيل بالنسبة لالجئين الفلـسطينيين او                  
 . ماليين نسمة وفقا الحصاءات االمم المتحدة٤،٦المتحدرين منهم ، اي 

ا نتحدث عن دولتين لشعبين فالفكرة تعني ان اسرائيل بلـد للـشعب اليهـودي ، والدولـة                  عندم"وقالت  
ومـا يـسميه    . ليس هناك اي اتفاق محتمل بعيدا عن هذا المفهـوم         "واكدت  ". الفلسطينية بلد للفلسطينيين  

 ".الفلسطينيون حق العودة ليس خيارا
ر مرة اخرى اذا وضع المجتمع الدولي الكثيـر         وقالت الوزيرة االسرائيلية ان انتفاضة فلسطينية قد تتفج       

من الضغوط على االطراف للتغلب على الخالفات واالسراع نحو التوصل الـى اتفـاق بـشأن الدولـة                  
 .الفلسطينية

وقارنت ليفني التي تتصدر السباق لخالفة ايهود اولمرت في منصب رئيس الوزراء بعد استقالته المزمعة               
عندما انهارت محادثات سالم في كامـب ديفيـد كـان    ٢٠٠٠ الحالي وعام في الشهر المقبل بين الموقف   

 .يتوسط فيها الرئيس االميركي انذاك بيل كلينتون واندلع العنف
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الدستور 
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  أمريكي يتوسط بين أولمرت وعباس للوصول إلى تسوية -رجل أعمال يهودي: معاريف .٢٤
 أولمرت دفع  رئيس الوزراء اإلسرائيلياليوم أن العبرية" ريفامع"ذكرت صحيفة : حسن عبد الحليم

عباس بقبول المقترحات  الرئيس بصديقه، رجل االعمال اليهودي االمريكي دانيئيل ابراهام، إلقناع 
 . اإلسرائيلية والتوقيع على اتفاق للحل الدائم يستثني القدس واألغوار وحق العودة

مساحة التي تعرضها إسرائيل للدولة الفلسطينية ال تتعدى وكان خبراء فلسطينيون قد أكدوا يوم أمس أن ال
، إذ أن إسرائيل تحتسب %٩٣ وليس كما تدعي إسرائيل ١٩٦٧من األراضي المحتلة عام % ٦٠الـ 

 .مساحة الضفة الغربية دون القدس ومنطقة األغوار والمستوطنات
صل الى اتفاق على مسودة التسوية تهدف إلى إقناع ابو مازن بالتو" مهمة وساطة"وفيما أسمته الصحيفة 

الدائمة خالل األسابيع القالئل المقبلة، اجتمع ابراهام مؤخرا عدة مرات مع ابو مازن في رام اهللا ومع 
 .اولمرت في القدس

 ٢٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  أولمرت يطالب روسيا بعدم بيع صواريخ متطورة لسورية .٢٥

 أولمرت استباق نتائج زيارة الرئيس السوري بشار        حاول رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود    : يحيى دبوق 
قادرة على كـسر    "األسد الى روسيا، وطالب القيادة الروسية باالمتناع عن تزويد دمشق بأسلحة متطورة             

ووفقاً لمكتب رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، فإن الـرئيس الروسـي ديمتـري             ".ميزان القوى في المنطقة   
تزويد سوريا بسالح روسي متطور، يخل بالتوازن القـائم فـي           " له أن    مدفيديف هاتف أولمرت الذي أكد    

مشكلة تزويد إسرائيل لجورجيا    "، أثيرت في الحديث الهاتفي      "معاريف"وبحسب صحيفة    ".الشرق األوسط 
الدولة العبرية قررت تعليق كل عمليات تزويـد        "، لكن أولمرت أكد أن      "بوسائل قتالية من صنع إسرائيلي    

  ".ورجيا سواء السالح الدفاعي أو الهجوميالسالح الى ج
  ٢٢/٨/٢٠٠٨األخبار 

  
   ستعدل مسار جدار الفصل"إسرائيل" .٢٦

اكدت وزارة العدل االسرائيلية امس ان اسرائيل ستعدل مسار جدار الفصل : عبد القادر فارس - غزة 
عد رفع قضيتين لصالح الفلسطينيين في منطقة معالي ادوميم، وهي اكبر مستوطنة في الضفة الغربية، ب

 هكتار ٤٠٠واكدت الوزارة في بيان ان مسار الجدار سيعدل نحو الغرب، مما يترك . امام المحكمة العليا
  . لصالح الفلسطينيين" من االراضي الى شرق الجدار"

 ٢٢/٨/٢٠٠٨عكاظ السعودية 
 
   خطّطت لضرب إيران من جورجيا"إسرائيل" .٢٧

 اإلسرائيلية تنـشط باتجـاه اسـتخدام        -لعالقات الجورجية   األميركي أن ا  " تي بي آر نيوز   "كشف موقع   
وقال الموقع، في تقرير له، إن اسرائيل بدأت ببيع          .أراضي الدولة القوقازية لضرب أهداف نووية إيرانية      

معدات عسكرية لجورجيا منذ سبع سنوات بمبادرات مواطنين جورجيين هاجروا إلى إسرائيل وأصبحوا             
تقرير أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية زودت الحكومـة الجورجيـة بطـائرات            وأضاف ال  .سماسرة أسلحة 

ـ "تجسس من طراز  اإلسرائيلية، الستخدامها تحت قيادة االستخبارات اإلسرائيلية بهدف " ٤٥٠يو اي في 
  .التجسس على روسيا وإيران

  ٢٢/٨/٢٠٠٨األخبار 
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  حرجة ته أطفال في نعلين أحدهم إصاب٤ شبان منهم ٩ إصابة .٢٨
 أطفال، وصفت إصابة أحدهم بأنها خطيرة جراء إصابته ٤ متظاهرين، بينهم ٩أصيب : صالح الخواجا

وأكد منسق لجنة نعلين  .بالرأس، اليوم الخميس، وذلك في مسيرة نعلين ضد جدار الفصل العنصري
، ي بلدة نعلينأن جيش االحتالل يمارس أبشع وسائل القمع والتنكيل ألهال" عاهد الخواجا"لمقاومة الجدار 

وطالب الخواجا كافة الجهات الرسمية والمؤسسات اإلنسانية والحقوقية الوقوف على جرائم االحتالل من 
 . قتل وجرح وتدمير في بلدة نعلين

  ٢١/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  أيام احتجاجاً على اجراءات حماس بالقطاع٥ االضراب االحد المقبل يعلناتحاد المعلمين  .٢٩

 اعلنت االمانة العامة التحاد المعلمين عن استجابتها لمطالب المعلمين :مدانمنتصر ح - رام اهللا 
والمعلمات في المحافظات الجنوبية باالعالن عن اضراب احتجاجي لمدة خمسة أيام ابتداء من األحد 
المقبل، بسبب ما وصفته باجراءات حماس التعسفية بحق المعلمين في قطاع غزة، والتي كان آخرها 

 . ر االتحاد في القطاع االمر الذي يؤثر سلباً على امكانية البدء بالعام الدراسي في اجواء هادئةاغالق مق
 ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 "اسرائيل"الى تعجيل الحوار الفلسطيني ووقف المفاوضات مع  العربية الفلسطينية تدعو لجبهةا .٣٠

بالدعوة المصرية للحوار الوطني الفلسطيني رحبت اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية : غزة
وشددت على ضرورة االستعجال في انجازه، داعية حركة حماس الى القيام بخطوات جريئة وشجاعة 
تسبق الحوار من اجل تهيئة األجواء لنجاحه، كما وأكدت اللجنة المركزية للجبهة أن أي حوار فلسطيني 

المصالح العليا للشعب الفلسطيني واالبتعاد عن البحث عن ال يكون شامالً وال يقوم على أساس تغليب 
ودعت اللجنة المركزية إلى  مصالح فئوية وحزبية ضيقة لن يكتب له النجاح وسيكون عبئا على شعبنا 

وقف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي خصوصاً في ظل عدم إحراز أي تقدم وقيام إسرائيل بعملية 
 من خالل افراغ المفاوضات من مضمونها دون إن تبدي أي التزام تضليل كبيرة للمجتمع الدولي

  .باستحقاقات السالم
 ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 سفينة كسر الحصار تصل شواطىء غزة غدا : الخضري .٣١

 النائب جمال الخضري رئـيس اللجنـة         أن : د ب ا   عن وكالة   غزة   من   ٢٢/٨/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
 أن الخطوة األهم والمرحلة األخيرة في رحلة سفينة كسر الحصار سـتبدأ              أكد الشعبية لمواجهة الحصار  

وقال الخضري في تصريح صحفي امـس، إن         .اليوم بالتحرك من قبرص لتصل قطاع غزة صباح الغد        
السفينة ماضية في طريقها وستصل غزة بإذن اهللا كما هو مقـرر لهـا رغـم المعوقـات والتهديـدات                    

ودعا الجماهير الفلسطينية والمؤسسات الناشـطة ضـد    .لنشطاء بل زادتهم قوةاإلسرائيلية التي لن تثني ا   
   الحصار ، الى المشاركة الفاعلة في استقبال السفينة والنشطاء

 أن اللجنة الشعبية لمواجهة كسر الحصار قالت صـباح اليـوم            ٢١/٨/٢٠٠٨ ٤٨ عرب  وأضاف موقع 
 .خول سفينتي كسر الحصار إلى قطاع غزةالخميس أن االحتالل سيدفع ثمنا باهظا في حال منع د

  
 يهود يحطمون قبورا وشواهدها في مقبرة مأمن اهللا المقدسية  .٣٢

حطم متطرفون يهود عددا كبيرا من القبور والشواهد في مقبرة مأمن اهللا :  جمال جمال- القدس المحتلة 
األقصى بتوثيق االعتداء وقامت مؤسسة  .استفزازي اإلسالمية التاريخية في مدينة القدس الغربية بشكل
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ومن ثم قامت بجمع معلومات تشير كلها الى ارتكاب جهات يهودية متطرفة لهذه الجريمة بشكل متكرر 
 .وأكثر من مرة في فترة االيام األخيرة 

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
    ماليين صورة الكترونية للمسجد١٠ المسجد األقصى  الحراق٣٩ الـ الذكرىفي  .٣٣

 الحراق المسجد االقصى على يـد احـد   ٣٦احيا الفلسطينيون امس الذكرى الـ :عوضوليد  - رام اهللا
المستوطنين االسرائيليين بالتعهد بحمايته والعمل على تحريره من االحتالل االسرائيلي، والدعوة العماره            

تـوي  وتح . ماليين صورة الكترونية للمسجد    ١٠بشد الرحال اليه واقامة الصالة فيه، اضافة الى توزيع          
  . الصور االلكترونية التي وزعتها على صورة جوية مفصلة باأللوان للمسجد ومحيطة

وأوضح وليد محمد علي رئيس الهيئة أن هذه الصورة اإللكترونية تهدف إلى التعريف بالمسجد األقصى               
سجد األقصى  المبارك تعريفاً دقيقاً، مبيناً أن هذه الصورة توضح من خالل الترقيم العددي كافة مرافق الم              

من مصلى المسجد األقصى، وقبة الصخرة، والمصلى المرواني، وجامع عمر،          ) داخل األسوار (المبارك  
  .وجامع النساء وكافة مآذن الحرم الشريف، وتحديدا دقيقا لكافة أبواب الحرم القدسي الشريف
  ٢٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  من أراضيهم دونم ٤٠٠٠ يسترجعون سكان قريتي أبو ديس والعيزرية .٣٤

حقق سكان قريتي أبو ديس والعيزرية الفلسطينيتين، جنوب القدس، انجازا مهما : نظير مجلي - تل أبيب
 دونم من أراضيهم التي خططت حكومة ٤٠٠٠فقد استرجعوا . في محكمة العدل العليا في اسرائيل أمس

 .اسرائيل لمصادرتها في اطار بناء الجدار العازل حول القدس
 ٢٢/٨/٢٠٠٨سط الشرق األو

  
  ٢٠٠٨ منذ مطلع ٣٧٤٩مجموع المعتقلين : الغول .٣٥

قال مدير الدائرة االعالمية لوزارة المحررين واالسرى في الحكومة الفلسطينية اسامة : ر ووكاالتالسفي
 فلسطينيا كل شهر، وهكذا ٦٦٠ و٣٣٠الغول بحسب إحصائياتنا، اعتقلت إسرائيل منذ بداية العام ما بين 

  . ٢٠٠٨ منذ مطلع ٣٧٤٩لمعتقلين يبلغ مجموع ا
  ٢٢/٨/٢٠٠٨السفير 

  
   ماليين توقيع لنصرة القدس في ذكرى حريق األقصى٧إطالق حملة  .٣٦

قاف والشؤون الدينية طالب أبو شعر إطالق فعاليات الحملة الشعبية العالمية أعلن وزير األو: غزة
 إلحراق المسجد األقصى، موضحاً أنها ستشمل عدة ٣٩لنصرة القدس وذلك بالتزامن مع الذكرى ال 

  .فعاليات وخطوات رسمية وشعبية
وأعلن عن  .القدس ماليين على وثيقة عهد ٧ وذكر أن من أبرز الخطوات إطالق حملة جمع تواقيع 

وفي السياق، أشار عزام التميمي في  .إنشاء متحف القدس الذي يعنى بتراث المدينة ووثائقها ومخططاتها
كلمة الجاليات اإلسالمية في أوروبا، إلى تزامن إطالق هذه الحملة مع استمرار وتصاعد الحفريات 

  .ة المقدسةاإلسرائيلية واإلجراءات العدوانية الرامية إلى تهويد المدين
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   لكرة القدم واستثناء نوادي غزةلدوري الفلسطينيا انطالق .٣٧
اعلن في الضفة الغربية يوم الخميس عن انطالق الدوري الفلسطيني لكرة القدم الذي كان قد جمد عند 

  . ٢٠٠٠اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية ضد االحتالل االسرائيلي عام 
 ناديا من الضفة على بطولة الدوري الذي يستمر طيلة سبعة شهوراال ان نوادي قطاع ٢٢وسيتنافس  

غزة ستستثنى من المشاركة في الدوري، حيث تفرض السلطات االسرائيلية تقييدات مشددة على السفر 
وري ويأتي قرار احياء الد. من والى القطاع منذ استيالء حركة حماس على زمام السلطة هناك

 . الفلسطيني عقب انتخاب القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب رئيسا لالتحاد الفلسطيني لكرة القدم
  ٢١/٨/٢٠٠٨بي بي سي 

 
   يصادر أراضي في الخليل لصالح االستيطان االحتالل .٣٨

قالت مصادر فلسطينية إن السلطات اإلسرائيلية أصدرت أمس أمرا عسكريا : غزة ـ ماهر إبراهيم
اليد على أراض شمال غرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية لغرض شق طريق يقضي بوضع 

األمر   أنوأوضحت اللجنة العامة للدفاع عن األراضي في الخليل استيطاني وإقامة موقع عسكري، 
 متر ٢٠٠ مترا وعرض ستة أمتار، وبوضع اليد على نحو ١٤٧ يقضي بشق طريق بطول العسكري

وحذر خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي حنتش من خطورة األمر ، لسطينيةمربع من األراضي الف
إنه يساهم في تشديد الحصار على الفلسطينيين والحد من تحركاتهم والتحكم بهم، : العسكري الجديد قائال

  . كما ويلتهم مزيدا من األراضي الواقعة في مناطق حيوية ومهمة
  ٢٢/٨/٢٠٠٨البيان االماراتية  

  
   فلسطينيون يرفضون تبرئة قتلة شناعة فيونصحا .٣٩

تظاهر صحافيون فلسطينيون في غزة أمس للتنديد بتقرير الجيش اإلسرائيلي الذي برأ طاقم : د ب أ
الدبابة الذي قتل مصور وكالة رويترز لألنباء الصحافي الفلسطيني فضل شناعة وثمانية أطفال آخرين 

  ، وسط قطاع غزة قبل أربعة أشهر
  ٢٢/٨/٢٠٠٨ االماراتية البيان 

  
  مغارة أثرية في نابلساكتشاف .٤٠

اكتشفت شرطة السياحة واآلثار في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية امس أثناء أعمال التجريف : رام اهللا
 .في موقع المقاطعة ، مغارة أثرية خالل أعمال حفر في موقع المقاطعة بالمدينة

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  المصارف والتأمين فيؤشرات الصناعة واالستثمار والخدمات وارتفاع مانخفاض .٤١

) ١٢,٥٨( نقطة منخفضاً ما قيمته ٦٦٧,٤٣أغلق مؤشر القدس نهاية اليوم عند مستوى : القدس المحتلة
وأشار تقرير صادر عن سوق فلسطين . عن اغالق االسبوع الماضي%) ١,٨٥(نقطة أي ما نسبته 

إلى أن انخفاض مؤشر سوق القدس يأتي على خلفية " قدس برس"سخة منه لـ لألوراق المالية أرسلت ن
انخفاض مؤشرات كل من قطاعات الصناعة واالستثمار والخدمات وارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك 

 نقطة، كذلك ارتفع ١٠١,٣٢ليغلق عند مستوى % ١,٩٠والتأمين، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 
 نقطة، أما بالنسبة لباقي القطاعات فقد ٦٥,٦٧ليغلق عند مستوى % ٠,٧٥بنسبة مؤشر قطاع التامين 

 نقطة، كذلك انخفض ٦٦,٥٧ليغلق عند مستوى %) ١,٦٤(سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضاً بنسبة 
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 نقطة، وأخيراً انخفض مؤشر قطاع ٣٩,١٧ليغلق عند مستوى %) ٢,٤٧(مؤشر قطاع االستثمار بنسبة  
 . نقطة٦٦,٢٧ليغلق عند مستوى %) ٢,٧٢(الخدمات بنسبة 

٢٢/٨/٢٠٠٨ قدس برس  
 
   في حصار مرضى قطاع غزة"إسرائيل" السلطة في رام اهللا بمشاركة  تتهم المقالةالصحة .٤٢

 وزارة الصحة في الحكومة أن :أ ب  د عن وكالة غزة من ٢٢/٨/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية ذكرت
 في حصار مرضى قطاع غزة من خالل منع "إسرائيل"كة  بمشار السلطة في رام اهللا اتهمت المقالة 

قرار منع تزويد القطاع “وقالت وزارة الصحة المقالة، في بيان إن . تزويد القطاع بدفاتر جوازات السفر
. بدفاتر جوازات السفر يترتب عليه منع مئات المرضى من السفر لتلقي العالج في مستشفيات الخارج

 حالة مرضية بحاجة للعالج في الخارج قد أصبح في دائرة ١٥٠٠ مستقبل أكثر من“وأضافت أن 
  .الخطر، خاصة في ظل الحصار

للعالمين " الصمت الرهيب" أن وزارة الصحة استنكرت بشدة ٢٢/٨/٢٠٠٨ ٤٨موقع عرب وأضاف 
حيث "العربي واإلسالمي تجاه ممارسات االحتالل البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، 

ع المرضى من مغادرة القطاع للعالج بالخارج فضالً عن منع وصول األدوية للقطاع وهو ما يعد تمن
 .جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

  
  ال يحق لمصر إعدام أبنائنا بشكل يومي :لجنة أهالي المرضى .٤٣

 محمد  اتهمت لجنة أهالي المرضى في قطاع غزة مصر بالتسبب باستشهاد الطفل المعتصم باهللا:غزة
. والمصاب بشلل دماغي بسبب رفضها فتح معبر رفح في وجه المرضى والعالقين) عامان(جندية 
 .ال يحق لمصر إعدام أبنائنا بشكل يومي: وأضافت

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   مريضا ٢٣٩ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٤٤
لسطينية المقالة بغزة أن عدد ضحايا أفادت وزارة الصحة في الحكومة الف : وليد عوض-رام اهللا 

  . مريضاً، فيما يتهدد الموت مئات آخرين٢٣٩الحصار وصل إلى 
  ٢٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي  

  
  "حفريات االقصى"ستدعي السفير االسرائيلي في عمان احتجاجا على ي األردن .٤٥

 تقوم بها السلطات  رفضه القاطع للحفريات التي، أمس،"إسرائيل"أبلغ األردن :  جهاد المنسي- عمان
ونقل رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية  .اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى وتحديداً في باب المغاربة

 عن وزير الخارجية صالح الدين البشير انه استدعى ، أمس،بمجلس النواب محمد أبوهديب للصحافيين
ن القاطع للحفريات التي تقوم بها السفير اإلسرائيلي لدى عمان عوديد عيران وابلغه رفض األرد
إن الحكومة أكدت  وقال أبوهديب .السلطات اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى وتحديدا في باب المغاربة

للسفير عيران أن الحفريات اإلسرائيلية انتهاك لمعاهدة السالم الموقعة بين الطرفين والتي تقر باشراف 
وهدد أبو هديب باسم لجنة الشؤون العربية والدولية  .دس المحتلةاألردن على المقدسات اإلسالمية في الق

 بتنفيذ سياستها لهدم المسجد األقصى والصخرة "إسرائيل"في حال استمرت " تصعيدية"باتخاذ إجراءات 
واعتبر التمادي اإلسرائيلي في مواصلة الخروقات في محيط، وتحت المسجد األقصى الشريف  .المشرفة

  .ونية وسياسية وأخالقية اليمكن السكوت عنها أو غض النظر عن عواقبهابالقدس جريمة قان
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الغد االردنية 
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 " بضرورة التنبه"ونصائح "... إسرائيل"لبنان يرفض تحذيرات  .٤٦

" إسرائيل"أن تهديد "اعتبر وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ :  ووكاالت-  داوود رمال -بيروت 
وقال صلوخ لوكالة فرانس . هدفه اإلساءة إلى صورة لبنان" ستهداف حزب اهللابضربات للبنان تتخطى ا

إنه تهويل من االستخبارات . هذه تخيالت إسرائيلية لإلساءة إلى صورة لبنان داخليا وخارجيا"برس 
  ". والموساد

  ٢٢/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  تحرير القدس ال يكون إال بوحدة المسلمين: قباني .٤٧

هورية الشيخ محمد رشيد قباني بياناً، امس، في ذكرى إحراق المسجد األقصى شدد فيه أصدر مفتي الجم
تحرير بيت المقدس اال يكون اال بوحدة المسلمين وتضامنهم وهي مسؤولية الجميع في الحاضر "على ان 
اعيا ، د"لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية" إسرائيل"الضغط على "وطالب األمم المتحدة بـ". والمستقبل

  ".توحيد صفوفهم ونبذ خالفاتهم"الفلسطينيين الى 
  ٢٢/٨/٢٠٠٨المستقبل 

  
   مليون ليرة١٩مساجد صيدا تتبرع لفلسطينيي غزة المحاصرين بـ  .٤٨

في صيدا والجنوب حسن " ائتالف الخير"سلم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، منسق : صيدا
 ١٩الحاج بسام صفدية شيكاً مصرفياً بمبلغ " ة للرعايةالهيئة اإلسالمي"أبو زيد وعضو مجلس أمناء 

 ألف ليرة لبنانية تم جمعها من مساجد صيدا ومن المحسنين نصرة ألخوانهم وأهلهم ١٣مليوناً ومائتين و
  . في غزة المحتلة

 ٢٢/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  
  "رد مزلزل"حزب اهللا يتوعد بالثأر لمغنية بـ : في صورخالل مهرجان لحركة حماس .٤٩

قال عضو قيادة حزب اهللا الشيخ أحمد مراد، أمس،  في كلمة خالل مهرجان لحركة حماس : آي.بي.وي
ان الحزب سينتقم الغتيال المسؤول العسكري في الحزب عماد )  لبنانجنوب(في مخيم البرج الشمالي 

" إسرائيل"لن تنعم  "وشدد بالقول" مفاجآت كبرى"، وأشار إلى "مزلزالً"، وإن االنتقام سيكون "قريباً"مغنية 
، وتعهد بتطهير األرض المقدسة "أو جنراالتها باالستقرار ولن يبقى صهيوني غادر على أرض فلسطين

  ". األنجاس"من 
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

                                                            
  الب الفلسطينيين  تدعو مصر لفتح معبر رفح أمام الطحقوقيةمنظمات  .٥٠

دعت منظمات حقوقية مصرية وعربية الحكومة المصرية  : ياسر مهنا، شادي محمد-القاهرة، العريش 
إلى السماح فوراً للطلبة الجامعيين الفلسطينيين العالقين في غزة بالمرور عبر معبر رفح للتمكن من 

ون تأشيرات لدخولها، في ظل تعنت استئناف دراستهم في الدول التي يدرسون في جامعاتها والتي يحمل
وأدانت المنظمات الحقوقية، في بيان . السلطات اإلسرائيلية في السماح لهم بالسفر عبر الحدود اإلسرائيلية

لها، استمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة بما اعتبرته منسـقاً مع الحكومة المصرية، 
 اإلنسانية وتفاقم لمعاناة أكثر من مليون ونصف من ضحايا وما نجم عنه من تردّ مقلق لألوضاع

ولفت البيان إلى الضغوط التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية على الطلبة من أجل تجنيدهم . الحصار
كمرشدين أمنيين في مقابل السماح لهم بمغادرة غزة، وهو ما صار معه أغلب الطلبة يخشون من محاولة 
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سرائيلية خوفاً من التعرض للتنكيل أو المالحقة أو االعتقال بسبب إصرارهم على الخروج عبر الحدود اإل
  . أال يتحولوا لمرشدين لسلطات االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٢/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   القبض على مصريين على صلة بعمليات تهريب السلع إلى غزة عبر األنفاقإلقاء: مصر .٥١

ألقت أجهزة األمن المصرية، في وقت مبكر من صباح : ي محمد ياسر مهنا، شاد-القاهرة، العريش 
أمس الخميس، القبض على سبعة مصريين يرجح أنهم على صلة بعمليات تهريب السلع إلى غزة عبر 
األنفاق والمشاركة في تهريب المهاجرين األفارقة عبر الحدود الدولية مع مصر فيما تم القبض على 

بئين في أحد المنازل المصرية القريبة من خط الحدود مع غزة استعداداً ثالثة مصريين آخرين كانوا مخت
  ". إسرائيل"لتهريبهم عبر الحدود الدولية إلى غزة أو 

  ٢٢/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  األمنية المصرية تضبط نصف طن متفجرات على الحدود  مع رفح األجهزة .٥٢

لمصرية، أمس، مخزنا به نصف طن ضبطت أجهزة األمن ا:  أحمد ربيع، خيري حسين-القاهرة 
شديدة االنفجار بالقرب من الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في " تي. ان.تي"متفجرات من مادة 

وتقوم الشرطة المصرية . منطقة األحراش برفح تمهيدا لتهريبها عبر األنفاق إلى الجانب الفلسطيني
  . الشريط الحدوديبتمشيط المنطقة للقبض على المتهمين وردم األنفاق على

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  الحص يناشد مصر فتح معبر رفح .٥٣

ناشد الرئيس الدكتور سليم الحص الحكومة المصرية فتح معبر رفح لتخفيف الحصار عن الفلسطينيين في 
يتوجه فريق من المتطوعين، معظمهم من االميركيين :  في تصريح له امس،قطاع غزة، وقال
ى غزة على متن مركبين بحريين، تعبيرا عن استنكارهم للحصار الخانق المفروض على والبريطانيين، ال

 الحؤول دون تنفيذ المهمة فما استطاعت وتلقى عدد من اعضاء "اسرائيل"ولقد حاولت . قطاع غزة
اننا في اللجنة العربية لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن قطاع : ضافأ. الفريق تهديدات فلم تجد نفعا

 وعموم فلسطين، نشيد بهذه الخطوة المباركة، راجين ان يكون لها مردود على صعيد اثارة الرأي غزة
  .العام العالمي انتصارا للمحاصرين في غزة

  ٢٢/٨/٢٠٠٨السفير     
  
   تحذّر من سلع إسرائيلية مسرطنة السعودية .٥٤

هربين في المناطق الساحلية حذرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أمس، من قيام الم: يو بي آي
هذه المواد "وأضافت أن  ".إسرائيل"بين اليمن وجيبوتي والصومال بإدخال مواد مسرطنة مصنّعة في 

والصين وتايوان، ومنها المبيدات الحشرية والسماد الزراعي وألعاب األطفال " إسرائيل"مصنّعة في 
ت والمعلبات المنتهية الصالحية، إضافة إلى والمعلبات والعطورات والسجائر وبعض العصائر والحلويا

في المقابل، قال مدير اإلدارة العامة للصحة البيئية في أمانة منطقة الرياض، ". احتوائها مواد مسرطنة
ليس لدى األمانة أي معلومات بشأن وجود مواد مسرطنة في األسواق "المهندس سليمان البطحي، إنه 

  "".إسرائيل"مهربة من 
  ٢١/٨/٢٠٠٨ل موقع الجم
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   االستيطان وحصار غزة واالنقسام الفلسطيني: السالم تعرقلثالث مشكالت: الفروف .٥٥
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن فرص التوصل إلى تسوية في            :  رائد جبر  -موسكو  

 استنتاجات  لكنه حذر من التسرع في التوصل إلى      . الشرق األوسط قبل نهاية السنة الحالية ما زالت قائمة        
وعـدد ثـالث    . ٢٠٠٨محددة مشيرا إلى أن األسس متوافرة لمواصلة الحوار حتى بعد انقضاء العـام              

: مشكالت أساسية تعرقل عملية السالم، وال تترك مجاال للتفاؤل بإحراز تقدم فـي مـدى قريـب، هـي                  
نّاء دعت إليه موسـكو،     وجدد تأكيد الحاجة الى عقد لقاء ب      . االستيطان وحصار غزة واالنقسام الفلسطيني    

وأكد الفروف في مقابلة مع الحياة دعم بـالده          .وسيحدد موعده خالل لقاء الرباعية الدولية الشهر المقبل       
  . "مفاوضات مباشرة في أقرب وقت"مسار المفاوضات بين سورية وإسرائيل، داعيا إلى تحولها إلى 

  ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة 
 

    اميركي جمع امواال لصالح حماساتهام .٥٦
اعلن القضاء الفدرالي االميركي في اريزونا انه وجه الميركي تهمة جمع اموال            : ف ب   أ -لوس انجليس 

اف بي آي    وقال المصدر ان الشرطة الفدرالية       .لصالح مؤسسة يشتبه بان لها عالقات مع حركة حماس        
ابه حـول نـشاطاته     بتهمة الكذب عليها خالل اسـتجو     )  عاما ٥٤(اعتقلت االربعاء اكرم موسى عبد اهللا       

واوضح مكتب المدعي العام ان عبـد اهللا اعلـن           .المفترضة بجمع اموال لحساب مؤسسة تابعة لحماس      
واكـد المـصدر ان      لرجال الشرطة انه لم يعمل لصالح هذه المؤسسة التي يشتبه بعالقاتها مع حمـاس               

 في فونيكس،   ١٩٧ و ١٩٩٤المحكمة تملك ادلة حول ضلوع المتهم في عمليات تمويل هذه المؤسسة بين             
واقر عبد اهللا بالتهمة الموجهة اليه وقد يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات               .كبرى مدن اريزونا  
 . الف دوالر٢٥٠ودفع غرامة بقيمة 

  ٢١/٨/٢٠٠٨موقع ايالف 
  

  "االقصى"فوق " اورشليم اليهودية"االحتالل يعمل لتأسيس :  الدولية تحذرالقدسمؤسسة  .٥٧
 أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريًرا حول االعتداءات على - من مراسل أحمد جالجل - القدس 

، وتزامن ٢٠٠٨) اغسطس( آب ٢١ وحتى ٢٠٠٦) اغسطس( آب ٢١المسجد األقصى من الفترة ما بين
مع الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى المبارك على يدي المتطرف الصهيوني مايكل روهان في 

ورصد التقرير االعتداءات على األقصى خالل اآلونة . ١٩٦٩) اغسطس(رين من آب الحادي والعش
المذكورة ليرسم صورة متكاملة لمشروع االستيالء على المسجد األقصى، انطالقًا من التحوالت الالفتة 

  .في المواقف الدينية والسياسية والقانونية لدى سلطات االحتالل خالل العامين المنصرمين
قرير العرب والمسلمين ضرورة اطالق حمالت شعبية واسعة النطاق للرد على أي اعتداء وأوصى الت

وأثنى التقرير على دور فلسطينيي عام . جديد يطال المسجد، ورفع الوعي بما يجري ألساساته ومحيطه
كما دعا .  وأهل القدس، ودعاهم إلى مضاعفة الجهود عبر المشاريع التي تضمن حماية األقصى١٩٤٨

وخص التقرير قوى . سطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن ال يشغلهم شاغل عن األقصى المهددفل
وفصائل المقاومة بتوصية تدعوها إلى ممارسة دورها الحيوي في حمايته، وإلى توحيد جهودها، ووضع 

  .استراتيجية مدروسة لمواجهة الخطوات الممنهجة التي ينفذها االحتالل لتهويد المسجد
دعا التقرير في توصيته للسلطة الفلسطينية إلى وقف عقد اللقاءات مع االحتالل في مدينة القدس، و

خصوصاً وأن القيادة السياسية لالحتالل هي الالعب األساس اليوم في خطوات السيطرة على االقصى، 
  .بينما قيادة السلطة تعقد اللقاءات معه في مدينة القدس تحديداً

لسلطة إلى إيجاد بدائل عملية للعمل في القدس، بعد ان تكبلت أيديها في القدس بحكم كما دعا التقرير ا
وناشد التقرير الحكومة األردنية مناهضة أي تشويه يجريه االحتالل، . االتفاقات التي تمنعها من العمل
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كل وطالبها ـ بحكم أنها الوصية على المقدسات اإلسالمية في القدس ـ تحمل المسؤولية وتعبئة 
ودعا التقريرالحكومات العربية واإلسالمية إلى . أجهزتها ومؤسساتها للقيام بالواجب الذي ارتضت تحمله

التعامل مع األقصى كقضية جوهرية لألمة وليس قضية داخلية تخص الفلسطينيين وحدهم ما يعني 
س إلى تنسيق واوصى التقرير الجهات العاملة من اجل القد. ضرورة البدء بخطوات عملية لحمايته

واختتم التقرير بتوصيات إلى . جهودها واعتبار حماية األقصى على رأس األولويات في االعوام المقبلة
اإلعالميين ووسائل اإلعالم بضرورة إيالء األقصى والقدس عموما اهتماما فريدا يعدو التعامل مع أخبار 

شكل مستمر على شؤون وشجون المسجد القدس كأخبار عادية، وبالتالي فهي مدعوة إلى تسليط الضوء ب
  .األقصى والقدس في مختلف البرامج

هو حلقة ضمن سلسلة إصدارات تصدرها مؤسسة القدس الدولية " عين على األقصى"يذكر أن تقرير 
لتوثيق وتحليل ما يجري من اعتداءات وتهويد في القدس المحتلة، " عين على القدس"تحت عنوان 

 هذه المدينة للوصول إلى إجراءات عملية إلنقاذها من حملة تشويه وجهها ومحاولة استشراف مستقبل
 لتغطية ٢٠٠٦عام " عين على األقصى"وكانت المؤسسة أصدرت تقريرها األول . العربي واإلسالمي

وأعدت التقرير إدارة اإلعالم المعلومات . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥االعتداءات على األقصى للفترة ما بين عامي 
  .قدس الدولية واعتمد في رصده لألحداث على أبرز المواقع والصحف الفلسطينية والعبريةفي المؤسسة ال

وأوضح أن . وافرد التقرير مقدمة تاريخية وافية حول تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى
ته الغالبية العظمى التطور الالفت في الموقف الديني تمثل بتغير الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي تبنّ

م والقاضي بتحريم دخول اليهود إلى المسجد األقصى الذي يسميه ١٩٦٧من الحاخامات اليهود منذ عام 
 حاخاًما من أبرز ١٦ شكلت مجموعة ال تقل عن ٢٠٠٧فمع حلول عام ". جبل الهيكل"الحاخامات 

 اقتحام المسجد األقصى والصالة حاخامات دولة االحتالل وأكثرهم تأثيراً وراحوا يطلبون من مناصريهم
، ورصد التقرير ازدياًدا تنظيميا وعدوانيا تجاه األقصى من قبل هؤالء الحاخامات "جبل الهيكل"في 

  .ومناصريهم
على الصعيد السياسي، لفت التقرير إلى أن االعتداء على المسجد األقصى بات النقطة الجامعة بين 

 في دولة االحتالل، وعمليا فإن السلطة السياسية شكلت غطاء طوال مختلف األطراف واألطياف السياسية
ولكن . العامين الماضيين لسلطة اآلثار ومختلف الجمعيات االستيطانية التي تعبث في المسجد األقصى

التطور األبرز على هذا الصعيد هو تبني السلطة الرسمية في دولة االحتالل لبعض األعمال العدائية تجاه 
  .٢٠٠٧/٢/٦ واإلعالن عنها، وال سيما الحفريات التي بدأت بها لهدم طريق باب المغاربة في األقصى

على الصعيد القانوني، تحدث التقرير عن الغطاء الذي أمنته المحكمة العليا اإلسرائيلية للمتطرفين اليهود 
. ١٩٦٧ليهم منذ عام القتحام المسجد ألقصى وأداء الطقوس اليهودية فيه بعدما كسرت القيد المفروض ع

وربط التقرير بين المواقف السياسية والدينية والقانونية ليستلخص بعد ذلك أن المسألة ال تعدو كونها 
أورشليم "توزيع أدوار بين األطراف المختلفة في االحتالل للوصول إلى هدف مشترك وهو خلق 

  .اليهود في أقرب وقت ممكنوفي القلب منها تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين و" المقدسة
ورصد التقرير، انطالقا من االنتقال إلى التطبيق العملي لتطور فكرة الوجود اليهودي في األقصى 

، التسارع المحموم لعمليات الحفريات أسفل األقصى وفي "أورشليم المقدسة"ومحيطه وصوالً إلى 
 مواقع ٧ والجمعيات المتطرفة نشطًا في محيطه، حيث كان عمل فرق الحفريات التابعة لدولة االحتالل

مدينة " موقع حفريات، وقد توزعت هذه الحفريات الهادفة إلنشاء مدينة يهودية يزعم أنها ١٨من أصل 
في الجهة الجنوبية للمسجد كان . تحت األرض على مختلف جهات المسجد األقصى" داوود

 متر ويربط ساحة البراق ٦٠٠يمتد لمسافة تزيد على الذي " الطريق الهيرودياني"أخطرالحفريات هو 
 كما يقول التقرير" لمدينة داوود"بالمدخل الجنوبي.  
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 مواقع للحفريات أكثرها نشاطًا شبكة أنفاق ١٠ورصد التقرير في ما يتعلق بالجهة الغربية للمسجد، 
لمدرسة العمرية المالصقة لدرب وفي الجهة الشمالية تركز نشاط الحفريات في منطقة ا. الحائط الغربي

والتي يدعي االحتالل أنّها كانت بركةٌ عامةً، ويستنتج التقرير أن من " بركة القبرة"اآلالم، حيث موقع 
أهداف الحفريات في هذه المنطقة ربط التاريخ اليهودي للمدينة بتاريخها المسيحي، وتوحيد الجوالت 

  .والمدينة اليهودية لتظهر كجزء ال يتجزأ من مدينة القدسالسياحية بين المزارات المسيحية 
وسلط التقرير الضوء على محاولة االحتالل توسيع وجوده في ساحات ومحيط المسجد األقصى بشكٍل 

) فبراير(كبير خالل المدة التي يغطّيها التقرير، وبرز في هذا اإلطار بدء االحتالل في شهر شباط 
المغاربة لتوسيع مكان صالة النساء اليهوديات أمام حائط البراق ليصل إلى الماضي بهدم طريق باب 

أقصى الطرف الجنوبي للمسجد األقصى، وإقرار خطّة لبناء جسرٍ حديدي مكانه بمسارٍ يصل مدخل 
كما لفت التقرير إلى خطورة مخطط االحتالل بناء كنيس في حارة باب . ساحة البراق بباب المغاربة

وق القطّانين، أحد أبواب المسجد األقصى، ويذكر أنه من المفترض أن يتحول هذا الكنيس الواد غرب س
 طوابق وستعلوه قبةٌ ضخمة، وبالتالي سيكون هذا البناء أعلى بكثير من كّل ٤إلى معهد ديني يهودي من 

، ومن "اليهوديالحي "المباني المحيطة، وسيغطّي قبة الصخرة بالكامل للناظر من جهة حارة الشرف 
ولم تسلم الجهة الشرقية لألقصى من اعتداءات . الجهة الجنوبية الغربية للحي اإلسالمي في البلدة القديمة

 متر مربع من أراضي ٨٠٠ أكثر من ٢٠٠٨االحتالل اذ صادرت سلطات االحتالل في منتصف عام 
  .مقبرة باب الرحمة المالصقة للسور الشرقي كما يذكر التقرير

أولهما التدخّل في عمل إدارة األوقاف التابعة : وتحدث التقرير عن شكلين أساسيين من هذا التدخل
للحكومة األردنية والتي من المفترض أن تكون صاحبة الحقّ الحصري بالعمل في المسجد األقصى، 

حتالل إدارة األوقاف من خالل الفترة التي يغطّيها التقرير منع اال. والثاني هو التدخل في حركة المصلين
ترميم تشقّقات خطيرة في الجدار الجنوبي للمسجد، كما منعها من إعادة تبليط المواقع التي حفرت خالل 

يذكر أن االحتالل يمنع إدارة األوقاف . مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الرئيسة في المسجد األقصى
أما بالنسبة إلى التدخل في حركة . لطة اآلثار التابعة لهمن القيام بأي عمل قبل الحصول على إذن من س

المصلين فقد أوضح التقرير أن االحتالل ما زال يمنع المصلّين من الضفة الغربية وغزة من الوصول 
م ، كما يقيد ويراقب حركة المصلّين من القدس واألراضي المحتلة ٢٠٠٠إلى األقصى وذلك منذ عام 

 وداخله، وذلك من خالل الكاميرات والمجسات الحرارية الموزعة في م في محيط المسجد١٩٤٨عام 
 . عاًما من الصالة في المسجد في أحيان كثيرة٤٥أرجاء المسجد ومنع من هم دون الـ 

  ٢١/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  مغتربون عن غزة غرباء في رام اهللا: قاطعو الرواتب .٥٨

  فايز أبو شمالة. د
لى وجه األرض؛ أن عشرات األلوف من الموظفين الفلسطينيين الذين يقطنون فـي             قد ال يصدقُ عاقٌل ع    

غزة ما زالت رواتبهم الشهرية مقطوعة منذ عام، تاريخ االنقسام الفلسطيني، وحتى اليوم، وذلـك لـيس                 
بفعل األعداء الصهاينة الغاصبين، وإنما بفعل األخوة الفلسطينيين الذين غادروا جحيم غزة كما يصفون،              

ما هي مشكلة قُطّاع الرواتب؟ في البداية ظـن قُطّـاع الرواتـب أن              . وذهبوا للحياة في فردوس رام اهللا     
غربتهم عن بيوتهم وأهلهم في غزة، لن تطول، فما هي إال أسابيع، أو شـهور علـى أقـصى تقـدير،                     

تي المهنئـون،   ويعودون عودة المنتصر، يعودون فاتحين تحت ظالل علم األمم المتحدة، أو غيرها، ليـأ             
والحامدون لهم سيرتهم، وتقام لهم المناسبات، وتدق لهم األجراس، ولم يخطر في بالهم أنهم سيعيـشون                 
غرباء في رام اهللا، ولم يحسبوا أن غربتهم المكانية ستطول ألكثر من عام، وما حسبوا أن غربة المكـان                   

دور عليها بالتأقلم، واإلنفاق، والـسهرات،      ستتحول إلى اغتراب عن الزمان، فإذا كانت الغربة المكانية مق         
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واألمسيات، ومسايرة الحال السياسي، إال أن االغتراب عن الزمن، وعن الواقع هو المأساة التي تزلـزل                
  .العقول، وتمس الوجدان، وتخلخل طريقة التفكير السوية

 يعاني منها قُطّاع الرواتب     ماذا تقول غزة هاشم؟ دون التطرق لألسباب السياسية، فإن الحالة النفسية التي           
باتت السبب في اإلصرار على قطع رواتب موظفي غزة، دون خجل، فهم يحاولون إثبـات وجـودهم،                 
واإلعالن عن بقائهم أحياء، وأنهم أصحاب القرار، فهم بقطع الراتب يجدون تعويضاً عن عجز، وتنفيساً               

 الناس في غزة، فما دام قاطعو الرواتب        عن اختناق، فمن يستطع يصفع، ومن ال يستطع يقطع، كما يقول          
يعيشون في غربة، واغتراب، فلن يسمحوا لغيرهم بالعيش في راحة وهناء، ولن يسمحوا بصرف الراتب               
الشهري لمن يعمل، وإنما الراتب لكل من يقعد في بيته، يتعلم فن الطبخ، ويجهز الحليب لألطفال، وينـام                  

سجن الفراغ، كما يعاني القاطع نفسه سجن االغتراب، فأي ثقافـة           النهار، ويسلي نفسه كل الليل، ويعاني       
هذه يا رام اهللا؟ مقطوعو الرواتب في غزة يحاولون البقاء بشتى الطرق، وتدبير األمر المعيـشي، فقـد                  
تعودت غزة على الجوع، والحرمان، والحصار، وحافظت على شرفها، وكرامتها، وعزتها، وصـمدت،             

نفالت األمني، والفساد، والعائليـة، والمحـسوبية، والوظـائف الوهميـة،           وتحدت، واجتازت مرحلة اال   
والمصاريف الجانبية، والنثرية، ولكن أنتم يا قُطّاع الرواتب فقد صرتم غرباء في حاضركم، ومغتـربين               

، وكـل سـنوات     ١٩٤٨عن ماضيكم، عن طفولتكم، طفولتنا المشتركة التي عشناها في غزة بعد نكبـة              
تذكرون؟ لقد كان الفقر والبؤس يرضع حليب طفولتنا في شوارع المخيم؟ لقد مشينا إلى              الخمسينات، هل   

هـل  ! مقعد الدرس حفاة، أتذكرون يا سكان الفردوس؟ ولم نشبع الخبز إال من مراكز تمـوين األونـروا   
لـة األمـم    مراكز التغذية التابعـة لوكا    ' الطعمة'نسيتم؟ وأنا، وأنتم لم نذق طعم اللحم في طفولتنا إال في            

هل تذكرون؟ وتاهللا هذا ليس عيباً، أو نقيصة، يا من سكنتم رام اهللا، وتمارسون هوايـة قطـع                  ! المتحدة
التي كانت مكتوبة على سراويلنا     ] ليس للبيع أو المبادلة     [ األرزاق؟ وإنما النقيصة أنكم نسيتم داللة جملة        

من للمقطوعة رواتبهم؟ للمقطوعـة    ! المتحدةالمصنوعة من أكياس الدقيق المقدم هدية من شعب الواليات          
رواتبهم الصبر، والتقشف، والعودة إلى بطاقة التموين، والشؤون االجتماعية، وأهل الخير، ولهم األمـل              
بنهاية القصة الحزينة من االنقسام المقيت، وتقسيم الغنائم المالية فيما بينكم، فهم لن يموتوا جوعاً في هذه                 

  .ي خابية القمح فيها ال تنضب، وخوار الزيت ال يفرغاألرض المباركة الت
أما أنتم يا قطّاع الرواتب، فإن المقطوعة رواتبهم يدعون لكم بالعودة إلى غـزة، واالسـتقرار النفـسي،                  
ويشفقون عليكم، ويقدرون غربتكم في رام اهللا، واغترابكم عن الواقع، ويذكرونكم باألموال التي جمعهـا               

[ واللواء غازي الجبالي، ومدير هيئة اإلذاعة والتلفزيون هشام مكي، وخالد سالم            اللواء موسى عرفات،    
وغيرهم الكثير، وقد كانت مفاتيح خزائنهم تنوء بحملها عصبة من الرتب العـسكرية، أيـن               ] محمد رشيد 

ـ                   ن ذهبت؟ وأين ذهبوا، وما قيمة ما جمعوا؟ أين الذين حسبوا أن األرض واقفةٌ، وأن المال زينـتهم؟ أي
ذهب سلطانهم؟ إن قطع الراتب عمل إجرامي ال يقل بشاعة عن التفجير الذي حدث على شـاطئ بحـر                   
غزة، ويحتاج إلى حسم، بل أن قطع الرواتب أكثر وحشية وساديةً، ألنه يحرم عـشرات ألـوف األسـر     

بـين أبنـاء    الفلسطينية من لقمة العيش، ويعزز التقسيم السياسي للقضية الفلسطينية، والتمزق التنظيمـي             
الشعب الواحد، ويخلق التفرقة الجغرافية البشعة بين سكان قطاع غزة، والضفة الغربية، والسيما أن كـل                

  .المقطوعة رواتبهم من موظفي قطاع غزة المحاصر
 مليون دوالر لرواتب المـوظفين دون أن        ٤٢المالمة على دولة اإلمارات العربية وهي تقدم للفلسطينيين         

  هل ستصرف رواتب موظفي قطاع غزة المقطوعة؟ كاتب من فلسطين: تسأل رام اهللا
  ٢٢/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
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  أي سياق؟... مصر لحماستحذيرات .٥٩
 عريب الرنتاوي

في األنباء ، أن المخابرات المصرية حذرت قادة حماس من مغبة الوقـوع ضـحايا حملـة اغتيـاالت                   
، وهو  " صفقة شاليط "روط اإلسرائيلية المعروفة حيال     إسرائيلية جديدة ، إن هم امتنعوا عن االستجابة للش        

حافـة  "أمر فهمه مراقبون ومحللون على أنه داللة على تدهور العالقة بين حماس والقاهرة ، وبلوغهـا                 
 ".القطيعة

ال نريد أن نقبل القراءات االستفزازية التي يذهب أصحابها حد اتهام مصر باالسـتقواء علـى حمـاس                  
 وتهديداتها ، وهي فعلة نربأ بالشقيقة الكبرى عن مقارفتها ، وال أحسب أن عقـالء                باستخبارات إسرائيل 

 .المصرية هذه على غير وجهتها أو أنهم يحملونها أكثر مما تحتمل" التحذيرات"حماس ، يأخذون 
على أننا في الوقت ذاته ، كنا نود أن نقرأ في األهرام ويديعوت أحرونـوت تـسريبات تتحـدث عـن                     

صرية إلسرائيل من مغبة اإلقدام على خطوات مجنونة من هذا النوع ، كأن يقال مـثال بـأن                  تحذيرات م 
فعلة إجرامية بحجم اغتيال أحد قادة حماس ، ستعفي مصر من دورها الوسيط ، وستجعلها تقدم على فتح                  

 .معبر رفح من جانب واحد ، فضال بالطبع عن بقية الخطوات التي يمكن اتخاذها
 وصدقت التسريبات ، فإن القاهرة ما كان لها أن تنقل تحذيرات من هذا النـوع لـوال                  إن صحت األنباء  

توفرها على معلومات مؤكدة ، سياسية وأمنية ، عن النوايا والخطط اإلسرائيلية ، ومن الجيد أن تكـون                  
قل مثل  أنباء كهذه قد نقلت لحماس لرفع درجة استنفارها ويقظتها ، وإال فإن من المحزن أن نصدق بأن ن                 

 .هذه المعلومات هدفة ممارسة الضغط على حماس لتخويفها ودفعها للقبول مرغمة بما لم تقبل به طواعية
قبل سنوات ، كانت العواصم العربية تغضب أشد الغضب حين يقال أنهـا تقـوم بـدور الوسـيط بـين           

إلى جانـب أشـقائهم     الفلسطينيين واإلسرائيليين ، فالعرب ليسوا وسطاء ، بل شركاء وأطراف منحازين            
، أما اليوم ، فإن العواصم ذاتها مـا عـادت تقلـق أو              ) اآلخر(الفلسطينيين في صراعهم مع اإلسرائيلي      

" األخر"تغضب وهي تتلقى االتهامات بأنها وسيط غير نزيه ، وأنها تمارس الضغط على الشقيق ال على                 
عليه ، واستسالما لألمر الواقع الذي ينجح دائمـا         ، ال حبا به بالطبع بل تسليما بانعدام القدرة على التأثير            

من ال يقوى على الحمـار  :"في فرضه علينا جميعا ، والمثل الشعبي الملخص لهذه الحالة معروف للجميع           
 ".، يمتطي البرذعة

من شاليط وشروط تبادل األسرى وأسلوب إدارة       : بين القاهرة وحماس ، جملة خالفات يصعب تجسيرها       
المباشرة ، إلى المعابر وإصرار القاهرة على تسليمها إلى السلطة في رام اهللا ، مـرورا    المفاوضات غير   

بالموقف من قضايا المصالحة الوطنية وبرنامج القواسم المشتركة ، وانتهـاء باالعتقـاالت والمعتقلـين               
تلويح بإنهاء  الحمساويين لدى األجهزة األمنية المصرية ، األمر الذي دفع أوساطا واسعة في حماس إلى ال              

الوساطة المصرية والبحث عن وسيط عربي أو دولي آخر ، أكثر حيوية في متابعة هذه الملفات ، وأقـل           
تورطا في االنحيازات الفلسطينية الداخلية ، وأكثر تجردا من الحسابات والمصالح والحـساسيات التـي               

 .تميز سلوك الوسيط وتؤثر في مواقفه
ال من قبل التيار األعرض في حماس ومن الفلسطنييين ، وال مـن قبـل               مثل هذه النتيجة ليست مرغوبة      

مصر والعرب على العموم ، ولكن إن لم يتبدل أداء الوسيط المصري وسلوكه وفاعليتـه ، فـإن مـن                    
 الفلسطيني مع   -المرجح أن نجد أنفسنا أمام احتمال كهذا ، كما أننا سنواجه قريبا تفاقم الخالف المصري                

 .عليه من نتائج ضارة بقضية فلسطين وصورة مصر ومكانتهاكل ما سيترتب 
  ٢٢/٨/٢٠٠٨الدستور 
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  التسوية وإشكالياتها اإلسرائيلية .٦٠
 ماجد كيالي

يثير الموقف اإلسرائيلي من عملية التسوية العديد من التساؤالت وااللتباسات، إذ يمكن القول مثال بأن 
تماما، مثلما يمكن القول إنها تتجه نحو .  عكس ذلكإسرائيل تنحو نحو عملية التسوية، كما يمكن قول

 .اليسار وهي تتجه نحو اليمين، أو أنها تميل نحو العلمانية مثلما هي تميل نحو التطرف الديني
ومن الواضح أنه يمكن سرد قائمة طويلة من القرائن التي تؤكد صحة وجهة النظر هذه أو تلك، لذلك ثمة 

يلي لعملية التسوية من داخله، إليجاد إجابات مركبة على األسئلة أهمية لتفحص المنظور اإلسرائ
المطروحة التي تعكس حقيقة التعقيد الحاصل في موقف إسرائيل إزاء عملية التسوية، بالنظر لتكوين هذه 

ورؤيتها لذاتها ولمصالحها ولمستقبلها، وذلك بدال من الركون إلى ) غير الطبيعي(الدولة االستثنائي 
، فهذه )األيديولوجية( المتسرعة والسهلة التي غالبا ما تعكس الرغبات أو المواقف السياسية اإلجابات

 .الطريقة في التفكير هي إحدى معضالت التفكير السياسي العربي السائد
والمعنى من ذلك أنه من الخطأ التعامل مع ظاهرة مصطنعة مثل ظاهرة الدولة العبرية بصورة يقينية أو 

هائية، فهذه الدولة لم تنضج بعد من النواحي المجتمعية والسياسية والثقافية للتحول من دولة تقريرية أو ن
وظيفية بذاتها إلى دولة طبيعية لذاتها، وطالما أنها لم تنضج لتسوية أوضاعها الداخلية فهي بالضرورة لم 

 .تنضج إلى الدرجة المناسبة للدخول في تسوية مع محيطها
من المحللين أو المتابعين في الساحة العربية ال يدركون أبعاد الخالفات اإلسرائيلية ال والمشكلة أن العديد 

سيما المتعلقة بعملية التسوية، فثمة من ينظر إليها باعتبارها مجرد تمثيلية، وثمة من يعدها مجرد خالفات 
 .  تكتيكاتهسطحية عابرة ال تستحق أن تؤخذ بعين االعتبار ال في إستراتيجيات الصراع وال في

 إسرائيل عائق أساسي أمام التسوية
الالفت في هذا الموضوع أن المعارضة اإلسرائيلية للتسوية خاصة مع الجانب الفلسطيني احتلت المشهد 

وإلى ) ١٩٩٣(، خاصة منذ عقد اتفاق أوسلو )١٩٩١(السياسي اإلسرائيلي منذ عقد مؤتمر مدريد للسالم 
 . اآلن

 أن إسرائيل أعاقت هذه العملية للتملص من استحقاقاتها أكثر كثيرا مما أعاقها وطيلة هذه المرحلة اتضح
، وذلك على خالف االنطباع السائد في الساحة العربية بأن إسرائيل )والعربي عموما(الطرف الفلسطيني 
 .تلهث وراء التسوية

نية والسياسية واألخالقية بحق المفارقة هنا أن هذه التسوية التي تعد مجحفة بالمعايير التاريخية والقانو
الفلسطينيين تلقى مقاومة عنيدة من بعض االتجاهات في إسرائيل المحسوبة على تيار اليمين والوسط 

، التي ترى في التسوية المتضمنة مجرد االنسحاب من معظم األراضي الفلسطينية )الديني والقومي(
هم فيها انحرافا عن الصهيونية وكارثة ربما تودي المحتلة واالعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة ل

 .بإسرائيل
ويمكن تفسير اإلحجام اإلسرائيلي عن االستجابة الستحقاقات عملية التسوية بانقسام المجتمع اإلسرائيلي 
على نفسه في هذا الموضوع، فرغم االجماع حول أمن إسرائيل وهويتها اليهودية ورفض حق العودة 

ك بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل والعالقة مع الواليات المتحدة، ثمة طيف واسع من للفلسطينيين والتمس
الخالفات بشأن مساحة األراضي التي ينبغي االنسحاب منها وقضايا الحدود والمستوطنات والدولة 

 . الفلسطينية والتعاون اإلقليمي
ة التسوية تفترض ترسيم حدود إسرائيل بالنسبة التيارات اليمينية القومية والدينية في إسرائيل، فإن عملي

الجغرافية والبشرية والسياسية، ما ينتهك مبررات وجودها األيديولوجية الصهيونية واألسطورية، وما 
 .ينتقص من دورها السياسي الوظيفي المفترض بتحويلها إلى مجرد دولة عادية في المنطقة
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وعلى التعبئة األيديولوجية ) الخارجي(سرائيلي وهذه التيارات تركز على إعالء شأن الصراع العربي اإل
الصهيونية، واالستيطان باعتباره قيمة عليا، وعلى قوة إسرائيل وفرادتها في المنطقة، وعلى أرض 

 .إسرائيل الكاملة مقابل دولة إسرائيل، وعلى الشعب اليهودي مقابل شعب إسرائيل
) تسوية األمر الواقع على العرب( التسوية وهي تنطلق في مواقفها من أن إسرائيل قادرة على فرض

 .بوسائل القوة واإلمالء
وأما بالنسبة للمشروع الشرق أوسطي فهذه التيارات ال ترى أي ميزة بالتعاون اإلقليمي للدرجة التي 
تفرض على إسرائيل تقديم تنازالت معينة مقابله، بحكم عالقات إسرائيل الدولية وتقدمها االقتصادي، 

ن على الواليات المتحدة أال تتدخل في شؤون إسرائيل التي ال تدين لها بشيء، بل على وهي ترى أ
 .العكس فإن الواليات المتحدة األميركية هي التي تدين إلسرائيل

غير ناضج ) كما تمثل بحزب العمل(في المقابل، اتضح طيلة المرحلة الماضية أن اليسار في إسرائيل 
تبناها للتكيف مع المتغيرات الدولية واإلقليمية ومع اإلستراتيجية األميركية في تماما لعملية التسوية، وأنه 

المنطقة، النتزاع أكبر قدر من المكاسب والمكافآت من العرب ومن الواليات المتحدة، مقابل االنسحاب 
من األراضي المحتلة على شكل قبول العرب برواية إسرائيل للصراع في المنطقة والدخول معها في 
 .عالقات وترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية وأمنية ثنائية وإقليمية، وتعزيز العالقة اإلسرائيلية األميركية

وهذا التيار ينطلق في دعمه للتسوية من واقع الحفاظ على إسرائيل وهويتها اليهودية وصورتها 
خاطر الديمغرافية الناجمة الديمقراطية، وهو يرى أن االنسحاب من األراضي المحتلة يجنب إسرائيل الم

 ماليين عربي في الضفة والقطاع، ويحافظ على نقاوة الدولة اليهودية، ويخلصها من ٣,٥عن وجود 
 .األعباء السياسية واألمنية واألخالقية الناجمة عن االحتالل

لدى هذا فضال عن أن هذا االتجاه، وبسبب من تطورات العولمة االقتصادية والتغير في عناصر القوة 
الدول، لم يعد يرى أن مساحة الدولة مهمة الستقرار إسرائيل وازدهارها، بقدر ما بات يرى ذلك في 
ميدان التطور االقتصادي والتكنولوجي والعلمي، خاصة بعد أن ضمنت الواليات المتحدة أمن إسرائيل 

 .وتفوقها في المنطقة
تنبني على االستعداد لالنسحاب من معظم األراضي ومعنى ذلك أن المقاربة البرغماتية لهذا االتجاه، التي 

الفلسطينية المحتلة واالعتراف بالشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ليس لها عالقة 
بالمصالحة التاريخية أو بمفاهيم الحق والعدالة، بقدر ما تتعلق بحسابات السياسة الدولية واإلقليمية 

 .  ارها دولة يهوديةومصالح إسرائيل باعتب
 إشكاليات عملية التسوية إسرائيليا

من كل ذلك يتبين أن عملية التسوية مع الطرف اإلسرائيلي ليست عملية سهلة أو عملية مسلما بها، فثمة 
إشكاليات عديدة تعاني منها إسرائيل تجعلها حذرة وأميل إلى االحجام عنها، ولعل أهم هذه اإلشكاليات 

 :  التاليةتكمن في الجوانب
اإلشكالية األولى تتعلق بترابط االستحقاقات الداخلية والخارجية، فعملية التسوية خاصة مع الفلسطينيين 
تتطلب تعريف إسرائيل لحدودها وهويتها ودورها في المنطقة، ما يفسر تعقيدات هذه العملية وتحولها 

 .بمعنى ما إلى قضية إسرائيلية داخلية
، كما أن االعتراف بالشعب الفلسطيني "أرض الميعاد"الفلسطينية يقوض خرافة فاالنسحاب من األراضي 

، وهذا يعني مراجعة إسرائيل لمبررات وجودها وقطعها مع ركيزتين من "أرض بال شعب"يقوض خرافة 
 .ركائز الصهيونية التقليدية

أو وكأنه نقاش داخلي ال ولذلك يبدو النقاش حول عملية التسوية وكأنه نقاش يخص اإلسرائيليين أنفسهم، 
 .عالقة لألغيار به
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اإلشكالية الثانية تنبع من الطابع التاريخي والسياسي الملتبس للدولة العبرية، فهذه الدولة لم تنشأ بنتيجة 
التطور الطبيعي للتجمع اليهودي في فلسطين، وإنما قامت بفعل عمليات الهجرة االستيطانية اإلحاللية إلى 

 .م إرادة أهل األرض األصليين، وبفضل عوامل القوة والهيمنة والمساعدة الخارجيةفلسطين، ونشأت رغ
وبسبب من كونها دولة غير طبيعية من الناحية التاريخية فإن سعيها إليجاد أجوبة حاسمة على األسئلة 
الجوهرية المطروحة عليها، وضمن ذلك سؤال عملية التسوية، يواجه صعوبات وتعقيدات كبيرة تختلف 

 .كثيرا عنها لدى الدول العادية
اإلشكالية الثالثة، وهي مرتبطة بطبيعة النظام السياسي اإلسرائيلي، فأي حزب ولو كان في الحكم ال 

 .، دون إجماع مناسب)بوضعها النهائي(يستطيع الحسم بالقضايا المصيرية، وضمنها عملية التسوية 
، لم يعمد )أي الليكود(ب من األراضي المحتلة لذلك شهدنا أن الطرف الذي يرفض التسوية واالنسحا

لم يحسم أمره ) أي حزب العمل(ألبتة لضم أراضي الضفة والقطاع، في حين أن الطرف المؤيد للتسوية 
باالنسحاب، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم في الضفة والقطاع، ما أدى إلى عدم الحسم في هذا 

 .الموضوع
 استثمرت اللعبة الديمقراطية فيها، للتملص من عملية التسوية واإلطاحة بها، من ومن المعلوم أن إسرائيل

 . انتخابات مبكرة إلى أخرى
اإلشكالية الرابعة ناجمة عن أن الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين يكتسب طابعا فريدا في نوعه، 

صبة أو المحتلة فحسب، وإنما هو فالصراع هنا ليس بين الشعب الفلسطيني والدولة اإلسرائيلية المغت
 .أيضا صراع مع مجتمع هذه الدولة، الذي يتماهى مع أيديولوجيتها وسياساتها

وهذا الصراع ال يقتصر على الجوانب العسكرية أو االقتصادية أو األراضي، وإنما يشمل الرموز 
 .والرواية التاريخية

يختلف عن (ض نفسها، وعلى الوجود وفي اإلدراك اإلسرائيلي يبدو ذلك كأنه صراع على األر
 ).االنسحاب من سيناء أو الجوالن أو جنوب لبنان

القومية (وتدل التجارب على أن المجتمعات االستيطانية المصطنعة، خاصة منها المجتمعات األيديولوجية 
 العنصرية، تحتاج إلى وقت كبير وإلى تجاذبات وضغوط عاتية وإلى مقاومة مستمرة حتى) والدينية

تستطيع حسم خياراتها، كما تؤكد التجارب أن البنى والدوافع الداخلية وحدها تشكل شرطا ذاتيا الزما، 
ولكنه ليس كافيا لعملية التغيير التي تحتاج أيضا إلى عوامل دفع وضغط خارجية إلى الدرجة المناسبة، 

يجبر هذه المجتمعات التي تفقد إسرائيل عناصر قوتها أو التي تصل إلى حد تهديد مصالحها، ما 
 .المتغطرسة على مراجعة خياراتها وسياساتها

هذا ما حصل في الجزائر وفي جنوب أفريقيا، وهذا ينطبق على إسرائيل إلى حد كبير، كما بينت 
 .التجربة، ما يؤكد أن عملية التسوية هي عملية صراعية بحد ذاتها

ها في عملية التسوية من تفوقها العسكري اإلشكالية الخامسة، وتنبع من أن إسرائيل تستمد غطرست
لسياساتها وأمنها ) الواليات المتحدة(واالقتصادي وانتمائها للغرب، ومن تغطية أقوى دولة في العالم 

 .وتفوقها في المنطقة
وهذه اإلشكالية تنبع أيضا من طبيعة إسرائيل التي نشأت في إطار المشاريع اإلمبريالية الرامية للسيطرة 

، )دينية وثقافية وتاريخية(نطقة العربية، وفي الواقع فإن هذه الوظيفة السياسية بين عوامل أخرى على الم
 .أكدت دعم الغرب إلسرائيل وضمان استقرارها وتطورها

وثمة وجهة نظر في إسرائيل مفادها أن عملية التسوية قد تؤدي إلى تآكل الدور السياسي الوظيفي 
عادية، وهو الوضع الذي يحاول حزب العمل تداركه من خالل تأييد إلسرائيل، وتحويلها إلى دولة 

التسوية، وفي الوقت نفسه العمل على تعظيم االمتيازات اإلسرائيلية فيها، إلى جانب تقوية مركز إسرائيل 
 .في الترتيبات اإلقليمية وإدخال تحويالت فيها لمواكبة مسارات العولمة
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 اأزمة التسوية هي أزمة إسرائيل نفسه
ستبقى عقبة كأداء أمام عملية التسوية، ) بوضعها هذا(هكذا يمكن االستنتاج من كل ما تقدم بأن إسرائيل 

وهو ما ينبغي وضعه بعين االعتبار، وعدم االتكال على مقولة أن التسوية هي مصلحة خالصة 
 . إلسرائيل

  
اما مع عملية التسوية، بمعنى على ذلك، وفي المدى المنظور، ال يبدو أن إسرائيل مستعدة للتساوق تم

القطع مع طبيعتها العنصرية واالستيطانية واالحتاللية والوظيفية، وال مع خطابها األيديولوجي، رغم 
 ).من قبل بعض االتجاهات فيها(محاوالتها التكيف مع المتغيرات الدولية واإلقليمية، 

كما يحاول حزب العمل (صيغة وسط والواقع، وإزاء وضعها الصعب هذا، فإن إسرائيل فقط تبحث عن 
، تمكنها من تحقيق التعايش بين طرفي المعادلة، دون أن تؤدي إلى اهتزاز المجتمع اإلسرائيلي، )وحلفاؤه

وفقدان صدقية المشروع الصهيوني، إن بالنسبة للمستوطنين أو بالنسبة لليهود، أو بالنسبة لمصداقية 
 .ربيةدورها السياسي في المنطقة لدى الدول الغ

ستبقى هي العقبة األساسية أمام عملية التسوية، وأمام الترتيبات ) بوضعها هذا(لذلك فإن إسرائيل 
اإلقليمية الجارية، بسبب عدم نضج أوضاعها الداخلية لمثل هذه العملية المصيرية، وبسبب االنعكاسات 

نواحي السياسية واالقتصادية الكبيرة للتسوية العملية على هذه الدولة االستثنائية المصطنعة، من ال
 . والمجتمعية والثقافية

وعليه فإن أزمة التسوية في المنطقة هي إلى حد كبير أزمة إسرائيل نفسها، كما أنها أزمة السياسة في 
 .المنطقة العربية

 ٢١/٨/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  وجهان لعملة واحدة" .. كاديما"و" العمل" .٦١

 يسرائيل هارئيل- هآرتس 
ما هو االختالف العميق الذي سبب الشجار الصارخ بين ايهود باراك وايهود اولمرت؟ هل يفهم احد 

  مليون شيقل من الميزانية الى تهديد اولمرت ٧٠٠لماذا افضى جدٌل بين حزب العمل وكاديما يتصل بـ 
ن نشب في هذا الموضوع ايضا، ما هي الخروق في الحقيقة بي" اختالف"بإقالة باراك؟ او على خلفية 

 وبين العمل وكاديما في الشؤون االمنية؟ يبدو انه كلما كانت الجرة اكثر فراغاً يكون صوت - االثنين 
 .قطعة النقد الوحيدة المطروحة فيها ذا رنين اشد

في النص نفسه، في مقابلة . تنشأ العناوين مشهداً يقول ان الحزبين مختلفان في مسائل الساعة الصعبة
في اكثر الحاالت المهمة ليس الحديث عن اختالفات حقيقية، تعرض . قذلك يصعب ان نجد الفار

يصعب التحرر من االحساس بأن الحديث . تصورات عامة مختلفة، او حتى تناقضات في سبل التطبيق
عن اناس كانوا يستطيعون في ظروف اخرى ان يستريحوا جداً في نفس الحزب والدفاع عن 

 إثر انتسابهم الى الحزب الخصم فيها عن رأي رفاقهم في الموضوعات التي يختلف رأيهم اليوم
 .االئتالف

لم . حسن نصراهللا هو الذي اضافت اقواله في المدة االخيرة منظوراً لالختالفات االمنية في الحكومة
نطرد اولمرت بخزي فقط، قال باستهزاء شديد، لقد اضطررنا باراك قبله بست سنين وجابي اشكنازي 

 .الى الهرب من لبنان في الليل) لشماليةقائد المنطقة ا(
اجل، في موضوع الهرب من لبنان بال اتفاق وعلى نحو يغري العدو بالعودة الى حاله يحسن ان يكف 

ألنه ال يوجد اختالف جوهري بين العمل وكاديما وال عقائدي بيقين بين العمل . باراك النار بلسانه
 سياسة الردع لنصر اهللا، ونتاج ذلك -مسألة الحرجة ايضا في هذه ال. وكاديما او بين باراك واولمرت
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 الحزبان الرائدان - الردع للفلسطينيين وسائر العالم العربي  الذي ما زال لم يسلم لوجودنا كدولة يهودية 
او (يسلك قائداهما سلوكاً معوجاً، ومتوقعاً ويدعان لنصراهللا . بريئان من التميز الحزبي بل الشخصي

 .تعتعهما اي ان يتعتع دولة اسرائيلان ي) لحماس
وبعض ( مثل تحرير مخربين احياء - تنقصهما القدرة على التعلم من نظريات مخطوءة ومن اخطاء 

استقر الرأي هذا االسبوع على اطالق نحو من مائتين . مرة بعد مره عوض جثث) منهم قتلة السرائيليين
هل لحظ احد ما اختالفاً ما بين االحزاب؟ . لفلسطينيةسجين امني وفيهم قتلة، تفضالً على رئيس السلطة ا

 .وهنا في هذا الموضوع تكمن اسس مبدئية كثيرة وتكتيكية بقدر ال يقل عنها
لم يصدر اي صوت خافت في حزب العمل عندما اقترح اولمرت، رئيس الحكومة الذي فقد سلطته 

 - انه لن يكون مرشحاً في االنتخابات المبكرة  بعد ان اعلن - االخالقية والسياسية معا، على الفلسطينيين 
 بالمائة من اراض الضفة، مع زيادة فعل يرمز الى حق العودة وهو اجازة ان يعود ٩٧انسحابا من 

لن يسمي االسرائيليون ذلك في الحقيقة حق العودة، لكن هذا . عشرون الف من الفلسطينيين الى اسرائيل
 -  بالمائة ٣ - واذا لم يكن هذا كافيا، فإنه عوض االرض . قتراحسيكون حقاً المعنى الحقيقي لهذا اال

 .التي ستظل الكتل االستيطانية عليها، ستمنح اسرائيليين الفلسطينيين مساحة ارض مشابهة داخل اسرائيل
في قضية السياسة من سوريا، وهي موضوع يستحق النقاش العام المركز، يصعب ان نالحظ اختالفاً بين 

قبلت الحكومة كلها القرار المحير عندما كانت حماس في وضع (ك في النظر الى حماس وكذل. حزبين
صعب، وهو قبول اقتراحها وقف اطالق النار وتمكينها من ان تنعش نفسها، وتتدرب وتصنع وسائل 

 ).قتالية وتستورد عشرات االطنان من الوسائل القتالية
بات في كاديما تبرز عدم مباالة رئيسي الحزبين على خلفية انشغال العمل الكثير بمعركة االنتخا

 .بالموضوعات الوجودية
اذا اعطوا "لقد عبر شعار الرئيس بنيامين نتنياهو القديم . الوضع في الليكود ال يختلف عن ذلك جوهرياً

، عن توجه )ولم يتمسك به دائما(حتى عندما اصر على التمسك به " سيأخذون واذا لم يعطوا فلن يأخذوا
 .يكي في االساستكت

على صور الحفاظ على المبادئ، وفي جميع اطياف القوس الفكرية اإلسرائيلية، يوجد اليوم، وبغير قوة 
 .سياسية ذات شأن، القليل جداً من الحراس

 ٢٢/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
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