
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الرد اإلسرائيلي عليهاتشاؤم ألفكار رايس وارتياح في السلطة
  هنية يؤكد تمسك حكومته بالثوابت الوطنية والحصار مصيره الزوال

  "سالحنا نصنعه في غزة والثقيل منه يأتي عبر البحر ":لتهريب عبر األنفاقحماس تنفي ا
  السفارة المصرية في عمان رفضت تسلّم رسالة تطالب بفتح معبر رفح

  أبو الغيط يحذر حماس من اقتحام معبر رفح مهددا برد رادع
  الحروب المستقبلية ستجري في الجبهة الداخلية: اولمرت

رايس طرحت ترتيبات للقدس
تعديل و وتعويض الالجئين
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            ٢ ص                                   ١١٨٣:         العدد                  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٥   من الرد اإلسرائيلي عليهاتشاؤم ألفكار رايس وارتياح في السلطة .٢
 ٥  مسؤولية مأساة اللجوء" إسرائيل"عباس يشدد على حق العودة ويحّمل  .٣
 ٥  هنية يؤكد تمسك حكومته بالثوابت الوطنية والحصار مصيره الزوال .٤
 ٦  ويؤكد استعداد فتح للحوار... الرحمن يستبعد حل الدولتين قبل نهاية العام حمد عبدأ .٥
 ٦  بإقامة دولة مستوطنات بالضفة"يلإسرائ" يتهم حاتم عبد القادر .٦
 ٧  "انقالبها" وعلى حماس التراجع عن ..سيحضر الحوار بصفته رئيساً للجميع"عباس : عمرو .٧
 ٧  الحوار مازال في مربع استطالع مواقف األطراف ومشواره ليس سهالً: هنية .٨
 ٨  إضراب غزة جزء من مخطط تنتهجه قيادات في السلطة إلفشال الحوار الوطني : النونو .٩
 ٨  ؤكد دعمه لخطوات اتحاد المعلمين والنقابات في قطاع غزةت حكومة فياض.١٠
 ٨   باليمن بسبب إرباك من جهات غير رسميةإغالق سفارة فلسطين:  في قطرالسلطةسفير  .١١
 ٩  طالب باجتماع عاجل لوزراء الخارجية لحمايتهوتتحذر من قصف األقصى  األوقاف المقالة .١٢
 ٩  الحكومة المقالة تحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسير السعودي .١٣
 ٩  "هيمنة السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير"الوطني الفلسطيني يجتمع لبحث  .١٤
 ٩  مليون دوالر كندي٢٦٥الوكالة الكندية للتنمية تدعم السلطة بـ  .١٥
 ٩  عباس يغادر عمان إلى بيروت .١٦
    

    :المقاومة
١٠  استمرار الخالف بين فتح وحماس حول إضراب المعلمين .١٧
١٠   لوقف اإلضرابات فوراً في غزة تطالب عباس بالتدخل الفوري" فتح"حركة  .١٨
١٠  لن تكون مع بداية العام القادمنهاية والية عباس  ... حوار القاهرة للتشاور فقط :األحمد .١٩
١١  للعفو عن عناصرها في الضفة" إسرائيل"كتائب األقصى في غزة ترفض أي اتفاق مع  .٢٠
١١ ورقة سلمتها لسليمان بتشكيل حكومة انتقاليةفي الديمقراطية تطالب  .٢١
١٢   الشعبية تطالب بنقل ملف القضية الفلسطينية إلى المنظمة الدولية .٢٢
١٢   "سالحنا نصنعه في غزة والثقيل منه يأتي عبر البحر ":حماس تنفي التهريب عبر األنفاق .٢٣
١٣  قضاها في سجون االحتاللبعد أكثر من أربع سنوات قيادي في حماس اإلفراج عن  .٢٤
١٣   بين عنصر من جند الشام وآخر من فتح عين الحلوة  مسلح في مخيماشتباك .٢٥
١٣ يطالبون األونروا  باإلسراع في إعمار المخيم" نهر البادر"جبهة اليسار الديمقراطي وأهالي  .٢٦
    

    :رائيلياإلسالكيان 
١٤  الحروب المستقبلية ستجري في الجبهة الداخلية: اولمرت .٢٧
١٤  إلنجاح موفاز عضو إلى كديما٣٥٠٠هم الليكود بتنسيب معسكر ليفني يت .٢٨
١٤  لخالفة اولمرتليفني توسع الفارق في صدارة السباق : استطالع .٢٩
١٥  "الصواريخ المعادية" أصبحت في مرمى "اسرائيل"جميع أراضي : فلنائي .٣٠
١٥   تسهيل معامالت إقامة مشروع سياحي: أولمرت مشتبه بقضية فساد جديدة .٣١
١٥  معايير االفراج عن معتقلين فلسطينيين تعتزم تليين "اسرائيل" .٣٢
١٥  حجم االنتاج الصناعي االسرائيلي يتجاوز نظيره الصيني واالمريكي: صحيفة بريطانية .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١١٨٣:         العدد                  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخميس :التاريخ

١٦ قلق كبير في تل ابيب بعد اختطاف رجل أعمال إسرائيلي في نيجيريا .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٦ األقصىمؤسسة  من "إسرائيل"نحتفظ بنسخة من كل ما صادرته : كمال الخطيب .٣٥
١٦  الخضري يدين اعتقال االحتالل لناشط إسرائيلي شارك في كسر حصار غزة .٣٦
١٦   طلبة فلسطينيين١٠وعلى متنهما سفينتا كسر الحصار تغادران غزة اليوم  .٣٧
١٧   لدى االحتالل اإلسرائيليوكشف مصير المفقودين" األرقام"حملة لتحرير شهداء  .٣٨
١٧  االنتهاكات اإلسرائيلية بحق االسرى الفلسطينيين استمراراألسرى يؤكدون  .٣٩
١٧ اإلضراب في قطاع غزة تضامناً مع اتحاد المعلمينيعلنان قطاعا الصحة والوظيفة العمومية  .٤٠
   

   :اقتصاد
١٧ ةترشيد استهالك الطاقة الكهربائيمهندس فلسطيني يطور نظاماً ل .٤١
   

   : األردن
١٨  بون بطرد سفير الكيان الصهيونيالمحامون األردنيون يطال .٤٢
١٨  العاهل األردني يدعو الغربيين لدعم السلطة الفلسطينية .٤٣
١٨         "إسرائيل"العجلوني يعيد فتح ملف المفقودين األردنيين في  .٤٤
١٩ "إسرائيل"ن يستوردون بضائع من قائمة سوداء بتجار أردنيي .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٩  السفارة المصرية في عمان رفضت تسلّم رسالة تطالب بفتح معبر رفح .٤٦
١٩ أبو الغيط يحذر حماس من اقتحام معبر رفح مهددا برد رادع .٤٧
٢٠  امعة الدول العربية تؤكد دعمها للجهود المصرية للحوار الفلسطينيج .٤٨
٢٠  مصر سترسل خبراء ومستشارين إلى غزة في حال تحقيق المصالحة الفلسطينية .٤٩
٢٠  أمن غزة لمصر والضفة لألردن: خطة عربية .٥٠
٢١    القاهرة تبعث بتطمينات إلى حماس .٥١
٢١ "إسرائيل" أفريقيا إلى ٣٧إحباط تسلل : مصر .٥٢
٢١   نفقاً أرضياً يربط غزة بأراضيها١٤٠مصر كشفت  .٥٣
٢١    بوقف التهديدات ضد لبنان" إسرائيل"مصر تطالب  .٥٤
٢٢ "إسرائيل"حلفاء في المنطقة يمكن االعتماد عليهم للرد إذا هاجمتنا : إيران .٥٥
   

   :دولي
٢٢   ومصر بفتح المعابر"إسرائيل" مليون شيكل لطالب غزة وتطالب ٢٠األنروا تقدم  .٥٦
٢٢  حماس والجهاد اإلسالميحركتي  تحويل أموال الى بنك الصين ينفي .٥٧
٢٢   مفاوضات غير مباشرة قريبا"إسرائيل"ساركوزي يأمل في بدء لبنان و .٥٨
٢٣ وفد المتضامنين الدوليين لفك حصار غزة يعتصم أمام مقر األمم المتحدة .٥٩
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    :مختارات
٢٣  دوالر أمريكي للفرد١,٢٥ مليار شخص يعيشون على أقل من ١,٤ناك ه: البنك الدولي .٦٠

   
    :تحقيقات وتقارير

٢٣ رواتب ضخمة وتعويضات تقاعد اضخم وسرية مطلقة: "اسرائيل"جنراالت  .٦١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  فهمي هويدي... الخواجات أحرجونا .٦٢
٢٦  علي بدوان... ٢٠٠٧الخارطة التهويدية حتى نهاية  .٦٣
٢٨ مازن حماد... المماطلة هي أسهل الطرق .٦٤
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  ١٩٦٧تعديل حدود عام و تعويض الالجئينو ترتيبات للقدس طرحترايس  .١

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تفاصيل ما دار من حديث بـين الـرئيس              :  أحمد رمضان  -رام اهللا 
الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس اول من امس في رام اهللا، حيـث                

 ١٩٦٧ االولى مفهومها لالراضي المحتلة عام       عرضت رايس رؤيتها ازاء الحل الشامل، وطرحت للمرة       
وطالبت بوضع الترتيبات االدارية واالمنية لشطري القدس واالماكن المقدسة وعرضـت وضـع اليـة               

واشارت المصادر ذاتها، الى ان رايس طلبت من الطرفين ايجاد حل للمنطقة الحرام              .لتعويض الالجئين 
لسطينية قامت اسرائيل بتهجير سكانها واالستيالء عليهـا        التي تشمل ثالث قرى ف    ) منطقة دير اللطرون  (

بالكامل، واقامة مستوطنات اسرائيلية على انقاضها، وضمها الى اسرائيل بعيد حـرب حزيـران عـام                
، حيث كانت هذه المنطقة جزءا من الضفة الغربية وتحت السيادة االردنية ولكنها كانـت تعتبـر                 ١٩٦٧

 يحظـر التواجـد     ١٩٤٩والضفة الغربية بموجب قرار الهدنة لعـام         ١٩٤٨منطقة حرام بين حدود عام      
وبحسب المصادر ذاتها طالبت الوزيرة االميركية ان يعد الطرفـان الفلـسطيني             .العسكري االردني فيها  

واالسرائيلي خرائطهما وتعيين نقاط االتفاق واغالق ملف الحدود، بما فيها تبادل االراضي بين الجانبين،              
لمحـت   أو .مستوطنات التي سيتم تفكيكها وايها سيبقى في اطار تبادل االراضي بين الجانبين           وتعيين أي ال  

رايس الى ان مستوطنة ارئيل غرب الضفة الغربية المقامة على اراضي مدينة سلفيت تمثل مشكلة فـي                 
بـداء  التواصل الجغرافي لالراضي الفلسطينية وبالتالي على اسرائيل ان تعمل على تفكيكهـا، مقابـل ا              

الجانب الفلسطيني قدراً من المرونة حيال بقاء مستوطنة معاليه ادوميم شرقي القدس، واعتبار مـساحتها               
، وكذلك بحث الترتيبات االمنية بـين الجـانبين         %٧,٥جزءا من االراضي المتبادلة التي تصل الى نسبة         

ـ          .بمساعدة الجنرال جيمس جونز    ن الجـانبين العمـل     وبشأن القدس قالت المصادر ان رايس طلبـت م
العالقة االدارية بـين شـطري المدينـة        : للتوصل الى صيغة تفاهمات فيما يخص المدينة في امرين هما         

الشرقي والغربي، والترتيبات االمنية بينهما، وهو ما اعتبر إقراراً بان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة               
ية اسرائيلية تطلق علـى منطقـة المـسجد         الفلسطينية، والثاني بحث ما سمته الحوض المقدس وهي تسم        

ت الطرفين ان اإلدارة األميركيـة ستـساعد فـي          غوقالت المصادر ان رايس ابل     .االقصى وقبة الصخرة  
بلورة تفاهم بشأن االلية الدولية لتعويض الالجئين الفلسطينيين وذلك كجزء من حل هذه المـشكلة وقـد                 

للمساعدة في وضع هذه االلية، ولفتت المصادر الـى ان          اصطحبت الوزيرة المستشار القانوني لوزارتها      
رايس حضت الطرفين على انجاز وثيقة مشتركة خالل ثالثة اسابيع قبل موعد انعقاد اللجنـة الرباعيـة                 
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 ٢٢الدولية على المستوى الوزاري في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة لالمم المتحـدة فـي                 
ى اقل تقدير حوصلة االتفاقات الممكنة في أي ملف من الملفـات موضـع              المقبل، او عل  ) سبتمبر(ايلول  

البحث، وخصوصا ملف الحدود الذي تعتقد رايس ان تقدماً ملموساً حصل فيه يسمح حتى موعد اجتمـاع       
  .نيويورك باعالن ما يبدد ما يساور مختلف االطراف من شكوك حول جدوى ونجاح عملية السالم

  ٢٨/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  
   من الرد اإلسرائيلي عليهاتشاؤمألفكار رايس و السلطة ياح فيارت .٢

التـي  " األفكار الجديدة " أبدى مسؤولون في السلطة الفلسطينية أمس ارتياحهم إلى          : محمد يونس  -رام اهللا   
قدمتها وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس لدفع المفاوضات مع اإلسرائيليين إلى األمام، لكـنهم              

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبـو ردينـة لــ             .في قبول الجانب اإلسرائيلي لها    شككوا  
مهمة وتدخل في التفاصيل، لكـن مـن غيـر المؤكـد أن يقبلهـا الجانـب                 "إن األفكار الجديدة    " الحياة"

  ".يليينمجرد أفكار، وال تعني تقدماً أو تراجعاً، وننتظر رد اإلسرائ"وأضاف أنها ". اإلسرائيلي
وقدمت رايس في لقائها مع الرئيس عباس أول من أمس موقفـاً أميركيـاً مـن المفاوضـات اعتبـره                    

مطالبة الجانبين بالتوصل إلى اتفاق إطـار يرسـم حـدود    "الفلسطينيون أفكاراً جديدة مشجعة، تقوم على      
 إجراء مفاوضات مكثفة    واقترحت رايس  ".الدولة الفلسطينية ونسب األراضي المنوي تبادلها بين الدولتين       

بـدت  "إن رايـس    " الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ      . في األسابيع المقبلة للتوصل إلى هذا االتفاق      
منفتحة على أسس حل الصراع ضمن رؤيا قريبة من رؤية الفلـسطينيين التـي تتحـدث عـن وقـف                    

، بما فيها القدس، مع تبادل      ١٩٦٧ يونيو   /االستيطان، وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران        
  ".األراضي بالنسبة والنوعية نفسيهما بين الجانبين وفقا لحاجتيهما

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
  
  مسؤولية مأساة اللجوء" إسرائيل"عباس يشدد على حق العودة ويحّمل  .٣

س كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تفاصيل ما دار من حديث بـين الـرئي             :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
 في رام اهللا، حيـث      أمس من   أولالفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس         

 عبـاس،   أن المصادر   وأكدتالمسؤولية عن مأساة اللجوء،     " إسرائيل"شدد األول على حق العودة وحمل       
 فـي هـذا    اتصالين بخادم الحرمين والرئيس المصري حول التطورات، كان واضـحاً         أمس أجرىالذي  

 وتحميـل  ١٩٤٨ في العـام  أراضيهم من الشأن لجهة تأكيده على حق العودة لالجئين الذين هجروا قسراً       
  . اآلنإلىالمسؤولية عن المأساة التي يعيشونها " إسرائيل"

  ٢٨/٨/٢٠٠٨المستقبل 
  
 هنية يؤكد تمسك حكومته بالثوابت الوطنية والحصار مصيره الزوال .٤

وزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الحكومة قررت في جلستها زيادة مبلغ أعلن رئيس ال :شمال غزة
دوالر " نصف مليون"المساعدات التي تقدمها إلى البلديات في قطاع غزة خالل األشهر الثالثة القادمة 

) ألف ٨٠٠(وجدد هنية خالل جولة تفقدية لشمال قطاع غزة، قدم فيها مساعدات للشمال بقيمة . شهرياً
 تمسك الحكومة بالثوابت الوطنية، رافضاً استمرار سياسة المفاوضات التي تنتهجها السلطة دوالر،

وأكد على أن الحصار سيؤول إلى زوال  .الفلسطينية مع االحتالل التي لم تثمر حتى اللحظة عن شيء
حيث وستنكسر إرادة المحاصرين، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن للتخفيف عن المواطنين 

. دوالر أمريكي) ٣,٨٩٦,٠٠٠(بلغت مساعدات الحكومة لمحافظة شمال قطاع غزة الفترة الماضية نحو 
ال يمكن لنا التنازل عن حقوق شعبنا في القدس والعودة، ولن نقبل المال مقابل الكرامة وإهدار " :وقال
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ل للمال المسيس والمشروط دماء الشهداء أو آنات الجرحى أو آالم األسرى في سجون االحتالل، لذلك نقو
 ". أنه مرفوض ونكتفي بما يمن به اهللا علينا من محبين ومتعاطفين في أوساط األمة

  ٢٨/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ويؤكد استعداد فتح للحوار... الرحمن يستبعد حل الدولتين قبل نهاية العام حمد عبدأ .٥

الفلـسطيني   حركة فتح مستشار الـرئيس       الرحمن الناطق باسم    صرح أحمد عبد   : جمال جمال  -رام اهللا   
 الحالـة الـصعبة     إلنهاء وقت ممكن    أسرع حركة فتح مع الحوار وتسعى له في         إن"للشؤون اإلعالمية،   

ـ  ."اً وعربياً وإسالمياً  يوغير المقبولة فلسطين    ال تريد الحـوار فهـذا       أميركا كانت   إذا"": الدستور"وقال ل
 نحن فنقول المهـم     أما ال يخدم مصالحها،     ألنهطيني وال تريد الحوار     شأنها، وإسرائيل تريد االنقسام الفلس    

 مستعدون للحوار الوطني رغم     إننا الفلسطينية ونتمسك بقرارنا المستقل ونعلن بصراحة        اإلرادةهو جدية   
كل الضغوط التي يجري الحديث عنها حتى التلويح بقطع المساعدات الدوليـة عـن الـسلطة الوطنيـة                  

 بالوحدة وال شـيء يجعلنـا       إالفال شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية التي ال تتحقق          : "تابعو ".الفلسطينية
 وسر قوة الشعب الفلسطيني وعنـدما       األساس مطلب الوحدة، فالوحدة هي      أمامرهينة للمساعدات الدولية    

 ونحن نخضع    هناك فيتو  أن أقول ال   أنا": الرحمن واستدرك عبد ". نبلغها نحن ال نعير انتباها للمساعدات     
 لدينا موقفنا الوطني وقرارنا     إن لك   أقول ما تشاء لكن     أميركاله، فهذا وهم ولتقل إسرائيل ما تشاء ولتقل         

 المطلقة على كل عالقاتنـا      األولويةالوطني الذي يعبر عن مصلحة الشعب الفلسطيني وهذه المصلحة لها           
 قـرار فـتح   أو قرار السلطة    أير الفلسطيني    هناك فيتو على القرا    أنالدولية وبالتالي نحن نرفض القول      

وتـساءل  ". فهذا كالم مرفوض ونحن جاهزون للوحدة والحوار الوطني لخدمة مصلحة الشعب الفلسطيني           
 كانـت   إذا انها أي وعقائدية؟،   إقليمية أولوية أمهل حماس تضع الحوار كأولوية فلسطينية       : الرحمن عبد

 وبالتالي تعطل الوحـدة الوطنيـة       األوهاملممانعة فستظل تطارد    تعتبر نفسها جزءاً من ما يسمونه قوى ا       
 التشريعية وستواجه التحديات    أو جاهزة لالنتخابات سواء الرئاسية      فتحن  أالرحمن    عبد  وأكد .الفلسطينية

وعن فـرص دخـول      . صاحبة المشروع الوطني والعمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية        ألنهابقوة  
نحن ال نعتـرض  :  قال ٢٠٠٦ منظمة التحرير حسب اتفاق القاهرة       إلىاد اإلسالمي   حركتي حماس والجه  

 حركة لمنظمة التحرير بشرط واحد هو االلتزام بالبرنامج الـسياسي لمنظمـة             أو فصيل   أيعلى دخول   
 اتفاق بعد جولة وزيرة الخارجية األمريكية األخيرة حول حل          إلىالرحمن التوصل    واستبعد عبد  .التحرير

  .لتين قبل نهاية العامالدو
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  بإقامة دولة مستوطنات بالضفة"إسرائيل" يتهم حاتم عبد القادر .٦

أكد حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس الخبيـر            :  عاطف دغلس  - القدس
انية بالقدس، وذلك بتوسـيع مـستوطنات        تقوم ببناء أكثر من ألفي وحدة استيط       "إسرائيل"باالستيطان، أن   

وشرح للجزيرة نت أن إسرائيل تتذرع بأن التوسعة هـي          . غنيم، ورأس العامود، والنبي يعقوب     جبل أبو 
نمو طبيعي وليس بناء مستوطنات جديدة، ولكنه شدد على أن التوسعة بالنسبة للفلـسطينيين مـستوطنات                

المخطط الهيكلي للمستوطنات حوالي ثالثـة  "ار إلى أن وأش. جديدة تبنى على حساب أراضي الفلسطينيين  
أضعاف حجم المستوطنة الطبيعي، فمثال مستوطنة معاليه أدوميم تقع على عـشرة آالف دونـم ولكـن                 

 وأوضح عبد القادر أن التوسع االستيطاني يعنـي إحـالالً         . مخططها يصل إلى ثمانية وأربعين ألف دونم      
وال أعتقـد أن إسـرائيل      "سطينيين وفرض طوق استيطاني حول القـدس،         مكان الفل   إسرائيلياً ديمغرافياً

  فرضت واقعاً  "إسرائيل"وأكد أن   ". ستتوقف ألنه ال يوجد من يوقفها ال سياسيا وال عسكريا وال اقتصاديا           
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 بالضفة الغربية أصبح من الصعب الحديث معه عن دولة فلسطينية، فهي تفاوض ليس على حـدود       جديداً
 .  وإنما على األمر الواقع الذي رسخته اآلن١٩٦٧يونيو / رانالرابع من حزي

وكشف عبد القادر عن أن المخطط اإلسرائيلي لحل األزمة بين الطرفين يقضي بتقسيم ما تبقى من الضفة                 
الغربية بين المستوطنين بإقامة دولة لهم على الكتل االستيطانية الثالث الممتدة من شـمال الـضفة إلـى                  

ائيل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون، وتكون هذه الدولة قابلة للحياة من خالل التواصل             جنوبها وهي أر  
الجغرافي وشق الطرق واألنفاق، وإعطاء الفلسطينيين ما تبقى من األرض، وبالتالي تذويب الفلـسطينيين              

 .بدولة المستوطنات اإلسرائيلية كما قال
ى وقف االستيطان، وأن حالـة االنقـسام دفعـت      وأشار إلى أن وضع السلطة صعب ال يجعلها قادرة عل         

 إلى االستهتار أكثر بالفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف العربي ضعيف والموقف الـدولي منـافق               "إسرائيل"
  . "إسرائيل"ـومحابٍ ل

ودعا عبد القادر السلطة إلى البحث عن خيارات أخرى غير خيار المفاوضات وحل الدولتين، وأضـاف                
 يكون بحل دولتين وهو غير ممكن، وخيار الدولة الديمقراطية الـذي ترفـضه             "إسرائيل"الحل بيننا وبين    

 .  اآلن، والحل الثالث هو الصراع الطويل بين الطرفين"إسرائيل"
 ٢٧/٨/٢٠٠٨ الجزيرة نت

  
  "انقالبها"وعلى حماس التراجع عن ... سيحضر الحوار بصفته رئيساً للجميع"عباس : عمرو .٧

إن الرئيس محمـود    " الحياة" قال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو لـ          :حسيني جيهان ال  -القاهرة  
 بصفته رئيساً للجميع وسيشارك في الوقت المناسب ولن يمثل فصيالً           ]في القاهرة [سيحضر الحوار "عباس  
وقال إن حركـة فـتح تعتبـر مـشاركة          . وشدد على ضرورة مشاركة المستقلين في الحوار      ". أو جهة 
وعن شروط المصالحة مع حماس، قـال إن         ".شرطاً من شروط بدء الحوار وضمانة لنجاحه      "قلين  المست

أوالً التراجع عن االنقالب ثم تسليم جميع مقار السلطة إما لسلطة الرئيس عباس أو لجهـة                "على الحركة   
هـا فـي    عربية، واإلفصاح عن مداخيلها المادية مع التوقف عن أخذ أموال الـشعب الفلـسطيني وإخفائ              

إنهم يحصلون الضرائب من المواطنين وينفقـون علـى أنفـسهم مـن دون تقـديم                : "وقال ".السراديب
هذا السؤال سيوجه إلى حماس في بداية       "وأشار إلى أن    . ، داعياً الحركة إلى إثبات عكس ذلك      "مسؤوليات

طالبها بـأن تتحمـل     إذا استمرت حماس في هذا النهج، فإن السلطة سـت         "، الفتاً إلى أنه     "جلسات الحوار 
  ".مسؤولياتها في اإلنفاق على الشعب طالما تسيطر على غزة

ولم يبد عمرو قلقاً إزاء االنفتاح األردني على حماس، مفسراً ذلك بأن األردن سيستقبل رئـيس المكتـب                  
 يبدو أن مشعل بدأ يـشعر     : "وقال". مواطناً يحمل الجنسية األردنية   "السياسي للحركة خالد مشعل بصفته      

". بالقلق جراء المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل، وآثر البحث المبكر عن مكان يلـوذ بـه                
مشعل يدرك جيداً أن لألردن سياسة واضحة تجاه السالم وتجاه إسرائيل والـسلطة ومنظمـة               "ورأى أن   

 يساورني أي قلق من     وبالتالي ال ... التحرير، وال أظن أن في وسعه التأثير على الموقف األردني الراسخ          
بلوغ العالقات األردنية مع حماس أي مستوى من المستويات، فأنا على يقين من أن األردن سيفعل كـل                  

  ".ما في استطاعته من أجل عقلنة مواقف حماس
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
  ًالحوار مازال في مربع استطالع مواقف األطراف ومشواره ليس سهال: هنية .٨

 المقال إسماعيل هنية إن الحوار الفلسطيني ال يـزال فـي مربـع اسـتطالع                قال رئيس الوزراء   :غزة
الحوار مشواره ليس سهالً ويمكن أن يصل إلى نتائج مرضية          "المواقف، وقال في تصريحات صحافية إن       

وفـي  ". للشعب الفلسطيني إذا توفرت النوايا الصادقة وإذا تخلصت بعض األطراف من الفيتو األمريكي            
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ال أسـتطيع أن أعـد      "ح وإمكان فتحه من جانب مصر قبيل شهر رمضان، قال هنية            خصوص معبر رف  
  ".الشعب الفلسطيني بهذا الموضوع، وما زلنا نطالب األشقاء في مصر بضرورة فتح معبر رفح

  ".أعتقد أن المدارس تسير بشكل جيد"وفيما يتعلق بإضراب المعلمين في القطاع، قال 
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  إضراب غزة جزء من مخطط تنتهجه قيادات في السلطة إلفشال الحوار الوطني: النونو .٩

 المتحـدث باسـم الحكومـة      أن    قيس صفدي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/٨/٢٠٠٨األخبار  ذكرت  
ضـغوط  "فـي إطـار     يأتي  ، طاهر النونو، رأى أن إضراب المعلمين في قطاع غزة           الفلسطينية المقالة 
من الحكومة،  " لن تنجح في انتزاع المواقف السياسية     "وأضاف أن هذه األساليب     ". رام اهللا تمارسها سلطة   

تهديد ما يسمى نقابة الموظفين في رام       "وقال إن    ".ولن تغير من مضيها في سياسة اإلصالح التي تتبناها        "
الفتاً إلـى أن    ،  "اهللا باإلضراب الشامل في وزارات قطاع غزة هو نكتة سخيفة ال قيمة لها على األرض              

وشدد النونو علـى     ".الكل يعرف أن غالبية الذين يأخذون رواتبهم من رام اهللا هم مستنكفون عن العمل             "
أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها ولن تثنيها هذه التهديدات، التي تعالت مع تهاوي وفـشل سياسـة        "

لوقت الذي يـأتي فيـه المتـضامنون        في ا : "وقال". الحصار الصهيوني الذي تشترك فيه هذه األطراف      
الدوليون على متن سفينتين لكسر الحصار متحدين القرارات اإلسرائيلية، تبادر هذه األطراف إلى التلويح              

  ".بإجراءات جديدة قديمة بعد فشل رهاناتها السابقة
تـي   طاهر النونو ربط بين خطوات االنفراج ال        إلى أن  غزةمن   ٢٧/٨/٢٠٠٨ قدس برس ولفتت وكالة   

 إنهاء الحصار على قطاع غزة، والجهود الوطنية والعربية إلنهاء االنقـسام            بإمكانيةبدأت تلوح في األفق     
السياسي بين رام اهللا وغزة، وبين دعوات اإلضراب التي بدأت تطل برأسها على غزة مع افتتاح العـام                  

واتهم النونو في    . الحوار وإجهاض مبادرات  الدراسي الجديد، واعتبر ذلك محاولة يائسة إلضعاف حماس       
مجموعة متنفذة داخل السلطة في رام اهللا وفي فـتح بالعمـل علـى              " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    

  . إجهاض أي مبادرة للحوار الوطني
  
  ؤكد دعمه لخطوات اتحاد المعلمين والنقابات في قطاع غزةت حكومة فياض .١٠

لخطوات التي يقوم بها االتحـاد العـام للمعلمـين           دعمه ل  أمس ]في رام اهللا  [ أكد مجلس الوزراء   :رام اهللا 
ونقابات المهن الصحية ونقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية، ردا على ممارسات حماس فـي               

 وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، وحكومتـه برئاسـة              .قطاع غزة 
دة وصاحبة الحق الوحيد بأي إجراء في الوظيفـة الحكوميـة وال            سالم فياض، هي الجهة الشرعية الوحي     

أحد غيرها، مؤكدا االلتزام بكامل حقوق ورواتب كافة العاملين والمتقاعدين في قطاع غـزة الملتـزمين                
 .بالشرعية، ودعمهم الكامل في مطالبهم واستنكارهما لكل ما يتخذ بحقهم من إجراءات تعسفية
 ٢٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  إغالق سفارة فلسطين باليمن بسبب إرباك من جهات غير رسمية:  في قطرالسلطةسفير  .١١

 فـي التمثيـل     أزمـة  أينفى منير غنام سفير دولة فلسطين في قطـر وجـود             : كوكب محسن  –حوار  
 الـسفارة   إغـالق  إلى أدت ما حدث في اليمن من اشتباكات        إنالدبلوماسي الفلسطيني في الخارج، وقال      

إن ) الشرق(ة هناك لفترة لم تكن نتيجة الزدواجية التمثيل الدبلوماسي، وقال في حوار خص به               الفلسطيني
  . حماس ليست حكومة وال تمثل فلسطين دبلوماسياًأن على اإلرباك جاء من جهات غير رسمية مؤكداً

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  زراء الخارجية لحمايتهطالب باجتماع عاجل لووتتحذر من قصف األقصى   المقالةاألوقاف .١٢
طالبت وزارة األوقاف في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس بعقـد اجتمـاع عاجـل لـوزراء                : )أ.ب.د(

الخارجية العرب التخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية مدينة القدس والمسجد األقصى، محـذرة مـن قيـام                
  .باركمتطرفين يهود بقصف المسجد األقصى بالصواريخ في شهر رمضان الم

نحـذر إسـرائيل مـن أي       : "وقال طالب أبو شعر وزير األوقاف المقال في مؤتمر صحافي بمدينة غزة           
اعتداء قد يقع على المسجد األقصى فذلك سيكون الشرارة التي ستحرك األمة اإلسـالمية فـي مـشارق                  

  ".عة شاملةاألرض ومغاربها ليدافعوا عن قبلتهم األولى وستجد الدولة العبرية نفسها في حرب واس
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   المقالة تحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسير السعوديالحكومة .١٣

حملت وزارة شؤون األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة سلطات االحتالل المسؤولية عـن             : )ا.ب.د(
ت الوزارة فـي بيـان، أمـس، إن         وقال .معتقل لديها منذ ثالثة أعوام ونصف العام      " أسير سعودي "حياة  

يحتجز في سجن مدني وتنقل بين سجني الرملة وبئر السبع وهو            "الرحمن العطوي  األسير السعودي عبد  "
 في الوزن نتيجة خوض ثالثة إضـرابات عـن الطعـام منـذ               كبيراً  صحية صعبة ونقصاً   يعاني ظروفاً 

التـدخل العاجـل إلطـالق سـراح        "ـ  دية ب وزارة الجامعة العربية والحكومة السعو    الوطالبت   ".اعتقاله
  ".األسرى العرب

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "هيمنة السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير" الفلسطيني يجتمع لبحث الوطني .١٤

يعقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في األردن اجتماعاً فـي           :  نادية سعد الدين   - عمان
بهيمنة السلطة الوطنية الفلسطينية على منظمة      " المقبل، لبحث ما وصفته مصادر مطلعة        عمان يوم األحد  

، استناداً إلى عدة مؤشرات كان آخرها ما تردد عبر وسائل اإلعالم وجرى نفيه الحقاً من قرار                 "التحرير
  .نظيمية لهاينص على عدم دفع الرواتب لكل المؤسسات التابعة للمنظمة إالّ بعد استكمال الهيكلية الت

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  مليون دوالر كندي٢٦٥ الكندية للتنمية تدعم السلطة بـ الوكالة .١٥

 اتفقت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة التخطيط، والحكومة الكنديـة ممثلـة            : ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   
دعم قطـاع األمـن والعدالـة،        مليون دوالر كندي ل    ٢٥٠، على تخصيص    )سيدا(الوكالة الكندية للتنمية    

 مليـون   ١٥، وان الحكومة الكندية حولت للبنك الـدولي         واإلنسانية االجتماعية واالقتصادية    واألولويات
جاء ذلـك خـالل      .دوالر دعما لخزينة السلطة الفلسطينية من خالل صندوق االئتمان التابع للبنك الدولي           

ما بين السلطة الوطنية وممثلي الحكومة الكنديـة، فـي          اللقاء التشاوري السنوي الثنائي الذي عقد أمس،        
 .قاعة فندق جراند بارك برام اهللا

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عمان إلى بيروتيغادرعباس  .١٦

يغادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عمان اليوم الخميس متوجهـاً           : نادية سعد الدين   –عواصم  
وقالت مـصادر    . واحداً يلتقي خاللها بعدد من المسؤولين اللبنانيين       إلى بيروت، في زيارة تستغرق يوماً     

الرئيس عباس سيجري مباحثات في لبنان تتناول آخر المستجدات في األراضـي الفلـسطينية              "مطلعة إن   
 ". اإلسرائيلية، إضافة إلى بحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان         –المحتلة والمفاوضات الفلسطينية    
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الرئيس عباس سيرجع إلى عمان غداً الجمعة، علـى أن يغادرهـا إلـى رام اهللا                "لمصادر أن   وأضافت ا 
  .صباح يوم السبت المقبل

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  استمرار الخالف بين فتح وحماس حول إضراب المعلمين .١٧

إعـالن  اتخذت الخالفات الحادة بين حركتي فتح وحماس منحى خطيرا جداً، بعد ':غزة ـ أشرف الهور 
نقابة المهن الصحية في فلسطين ونقابة الموظفين أمس األربعاء عن إضراب شامل عن العمـل يـستمر                 

في رام اهللا بــ     ' فريق السلطة 'لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، واتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية            
القدس 'ة في تصريح تلقت     ، وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحرك       'تخريب العملية التعليمية في غزة    '

ال يزال فريـق رام     'وقال أبو زهري    .'دليالً على عدم جديته في الحوار     'نسخة منه ان هذا يعتبر      ' العربي
اهللا يواصل جهوده الحثيثة لتخريب العملية التعليمية في غزة من خالل إجراءات عديـدة، مـن أبرزهـا                  

 .'بقطع رواتب كل من يلتزم بالعمليـة التعليميـة        إجبار المدراء والمدرسين في غزة لإلضراب وتهديدهم        
دليالً على عدم جدية الرئاسة الفلسطينية في الدعوة للحوار، وإن مواقفـه بهـذا              'واعتبر هذه اإلجراءات    

  .'الخصوص فاقدة المصداقية
دليل صـارخ   'إال أن أحمد عبد الرحمن الناطق باسم حركة فتح قال ان إضراب المعلمين في قطاع غزة                 

واعتبر عبـد الـرحمن الـسبب الرئيـسي      .، في إشارة منه لحركة حماس   ' إفالس زمرة االنقالبيين   على
هو قيام سلطة حماس االنقالبية بمداهمة المقر العـام التحـاد المعلمـين ومـصادرة             'إلضراب المعلمين   

تطـاف  اخ'واتهم الناطق باسم فتح حمـاس بــ          .'محتوياته وإغالقه واختطاف العاملين دون أدنى مبرر      
، موضـحاً أن    'مدراء المدارس وإجراء تنقالت تعسفية لتحويل المدارس إلى مقرات في خدمة االنقالبيين           

  .هذا السبب، هو ما أدى إلى إعالن اإلضراب
  ٢٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  لوقف اإلضرابات فوراً  فتح في غزة تطالب عباس بالتدخل الفوري .١٨

إن االسـتمرار فـي سياسـة       ": "قدس برس "لت نسخة منه لـ     في غزة أرس  " فتح" بيان لحركة    قال: غزة
باالستمرار في سياسة القهر الوظيفي واإلقـصاء فهـي         " حماس"اإلضراب يعني إعطاء الفرصة لحركة      

تستغل هذه اإلضرابات إلحالل موظفيها بدالً من الموظفين القدامى والتابعين إلى حركة فتح وهـذا مـا                 
األخيرة وفي اإلضراب األخير الذي دعا إليه اتحاد المعلمين مع بدايـة            شاهده الجميع وخاصة في الفترة      

 ."الفرصة إلقصاء موظفينا وقاداتنا من الوظائف العامة      " حماس"العام الدراسي الجديد فال نريد أن نعطي        
نطالب السيد الرئيس محمود عباس بصفته رئيس الشعب الفلسطيني والقائد العام لحركة            : " البيان وأضاف

حرير الوطني الفلسطيني فتح بالتدخل الفوري ووضع حد لهذه المهاترات وإصدار أوامـره المباشـرة               الت
بوقف اإلضرابات فوراً وعدم زج القطاع الصحي والتعليمي في المناكفات السياسية وتحريم هذا األمـر               

  ".ومعاقبة كل المخالفين
 ٢٨/٨/٢٠٠٨قدس برس

  
 هاية والية عباس لن تكون مع بداية العام القادمن... حوار القاهرة للتشاور فقط: األحمد .١٩

البرلمانية عزام األحمد عن أن الحوارات التي تجري في         " فتح"كشف رئيس كتلة    :  أماني سعيد  -رام اهللا   
مصر مع الفصائل الفلسطينية هي للمشاورة فقط، واستيضاح رؤية الفصائل المشاركة فيها للخروج مـن               

ي سببته حركة حماس بانقالبها على السلطة في قطاع غزة منتصف يونيـو             المأزق الفلسطيني الحالي الذ   
على أن الظرف العربي لم ينضج بعد للحوار، كما " الجريدة"وشدد األحمد في مقابلة خاصة مع  .٢٠٠٦
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ال تريد الحوار، مبدياً استغرابه عدم تحرك الجامعة العربية بعد أن أطلق الرئيس محمـود               " حماس"أن  
مبادرته التي دعا فيها إلى تنفيذ قرار قمة عربية وب المبادرة اليمنية التي تبنتها قمـة                "  مازن أبو"عباس  

  .دمشق منذ شهرين ونصف
ما زال أبناء الشعب الفلسطيني متمسكين بالمبادرة اليمنية، ويـدعون          : "وعن المبادرة اليمنية، قال األحمد    

أحبط المبادرة من األول هي حركة حماس ألنها ال تريد          إلى تطبيقها، ولكن ال توجد آلية لتطبيقها، والذي         
الحوار، حماس ال تريد المبادرة اليمنية وال غيرها، إنها تريد حوارا يكرس شرعية االنقـسام، وهـذا ال                  

 ".يمكن ان نسمح به
موقفنا واضح وضـوح الـشمس، نحـن نريـد          : "وعن الموقف الفلسطيني من المفاوضات، قال األحمد      

 بحل عادل ودائم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بحيث تـتم إقامـة دولـة                 مفاوضات تنتهي 
 وإنهاء االحتالل من دون مـستوطنات القـدس         ١٩٦٧فلسطينية مستقلة على األراضي المحتلة منذ عام        

 ".١٩٤عاصمتها األبدية، وحل عادل لقضية الالجئين على أساس قرار 
يركية هي التي تضع العراقيل أمام تنفيذ رؤية الرئيس األميركي جورج           أن اإلدارة األم  " فتح"وبين قيادي   

  . بوش للسالم في الشرق األوسط من خالل انحيازها الكامل للجانب اإلسرائيلي
المجلـس  "وأوضح األحمد أن نهاية والية الرئيس محمود عباس لن تكون مع بداية العام القادم، حيث إن                 

رئيس عرفات وحددت االنتخابات قبل انتخاب ابو مـازن قمنـا بتعـديل             التشريعي السابق عندما توفي ال    
 بحيث يتم انتخاب الرئيس مع انتخاب المجلس التشريعي، وبالتالي مـددت بـشكل طبيعـي،                ١١١المادة  

 ".وعندما تجري انتخابات تشريعية تجري انتخابات رئاسية بالتزامن دون االنتظار
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  للعفو عن عناصرها في الضفة" إسرائيل"ألقصى في غزة ترفض أي اتفاق مع كتائب ا .٢٠

أعلنت كتائب األقصى في قطاع غزة أمس، رفـضها ألي اتفـاق بـين الـسلطة الفلـسطينية                  : )أ.ب.د(
بشأن العفو عن العشرات من عناصر الكتائب في الضفة الغربية مقابل تسليم أسلحتهم ووقف              " اسرائيل"و

ندعو عناصرنا في الضفة الغربية     "وقالت الكتائب في بيان صحافي منسوب لها         ".رائيلإس"العمليات ضد   
مطالبـة ايـاهم    "والسلطة الفلسطينية بتسليم أسلحتهم     " اإلسرائيلي"إلى رفض االنسياق لدعوات االحتالل      

ن يقوم بتـسليم    م"وأضافت ان   ". المتواصلة" اإلسرائيلية"بالتخطيط للقيام بعمليات نوعية رداً على الجرائم        
واعتبرت كتائب األقصى في غزة ان اعالن االتفاق على          ".سالحه هو خارج عن اطار الكتائب وسياستها      

  ". ما هو إال كذر الرماد في العيون" مطارداً من عناصرها في الضفة ٤٥العفو عن 
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 حكومة انتقاليةورقة سلمتها لسليمان بتشكيل في  تطالب الديمقراطية .٢١

طالبت فيه ورقة ستقدمها الجبهة الديمقراطية لرئيس جهاز االستخبارات :  صالح جمعة-  القاهرة
على نسخة منها، بتشكيل حكومة فلسطينية " الشرق االوسط"المصرية الوزير عمر سليمان، حصلت 

التحضير إلجراء انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة، وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة، و
انتخابات جديدة، قال السفير الفلسطيني بالقاهرة نبيل عمرو، إن الرهان على القاهرة، من أجل إنهاء حالة 

واضاف إن الجانب الفلسطيني سيدعم الجهود المصرية ". رهان موضوعي وسليم"االنقسام الفلسطيني 
".  وإغالق جرح غزة النازف وتوحيد الوطنكي ننجح في استعادة الوئام للساحة الفلسطينية،.. "بكل قوة 

لكي ننجح في الحوار، فال بد أن تلغى كل "أنه " الشرق األوسط"وأوضح عمرو في تصريحات لـ
المظاهر التي تشير إلى وجود كيانين أو شرعيتين على أرض الوطن الواحد، والعمل على أن غزة 
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أن تدرك حماس أن الفوز في االنتخابات " و،"والضفة الغربية وحدة جغرافية وسياسية وإدارية واحدة
  ".يعني الدخول في شراكة موضوعية مع اآلخرين وليس سياسة االستبدال واإللغاء

وقال عمرو إنه التقى األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح، على هامش المحادثات 
ستمعت منهم إلى تقييمهم الخاص للوضع في غزة، وا"الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل الفلسطينية، 

) من شأنها أن(ولمجمل الوضع على الساحة الفلسطينية، كما استمعت منهم إلى أفكار وتقديرات إيجابية 
  ".تساهم في إنجاح الحوار الجاري في القاهرة

 ٢٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  لدولية الشعبية تطالب بنقل ملف القضية الفلسطينية إلى المنظمة ا .٢٢

دعت الجبهة الشعبية أمس، القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية          ):وكاالت(،  "الخليج"-القدس المحتلة   
العتماد خطة واضحة ومحددة قبل بدء أعمال الدورة العادية القادمة للجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي                 

واعتبـر نـاطق    .نية إلى المنظمة الدوليةايلول المقبل، وأكدت ضرورة نقل ملف القضية الفلسطي /سبتمبر
إهانة واسـتهتاراً بعقـول الفلـسطينيين       "باسم الجبهة مواقف وتصريحات رايس خالل زيارتها األخيرة         

  .والعرب وبكرامتهم وتشريعاً عملياً لالستيطان واالحتالل
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "  غزة والثقيل منه يأتي عبر البحرسالحنا نصنعه في ":حماس تنفي التهريب عبر األنفاق .٢٣

تهريبها أسلحة عبر األنفاق بين مصر وغزة، مؤكدة أنها تـصنع سـالحها             " حماس"نفت حركة   : القاهرة
تستخدم فقط فـي  "وشددت على أن األنفاق ". الثقيل منه، إن وجد، عبر البحر"الخفيف في القطاع وتُهرب   

  .إنهاء هذه الظاهرة في حال فتح مصر معبر رفح، متعهدة "تهريب البضائع واألدوية الشحيحة
يتم عبر البحر، وإسـرائيل تعلـم ذلـك         "أن تهريب السالح    " الحياة" وأكدت مصادر مصرية مطلعة لـ      

  ".جيداً
وجاء هذا الموقف بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك الذي ناقش مع الـرئيس                 

موضوع استمرار عمليات التهريب لألسـلحة والـصواريخ        " من أمس    حسني مبارك في اإلسكندرية أول    
، لكنه قـال    "تحسن ما في مواجهة التهريب    "وأشار إلى   ". والمواد األولية لصناعة الصواريخ عبر الحدود     

  ".النتائج ما زالت غير مرضية"إن 
بتهريب " عم اإلسرائيلية المزا"لكن المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أحمد يوسف نفى           

هذه المزاعم مردود عليها، ألن األنفاق كانت موجـودة أثنـاء           "إن  " الحياة"وقال لـ   . أسلحة عبر األنفاق  
  ".وجود االحتالل في القطاع وكان السالح موجوداً

إذا كان هناك سالح خفيف فإنه يصنع في غزة وال حاجة إلى تهريبه، أما األسلحة الثقيلـة إن                  : "وأضاف
. ماذا تساوي هذه األسلحة أمام الترسانة العسكرية اإلسرائيلية       : "وتساءل". وجدت فتجد طريقها عبر البحر    

  ".إذا كان لدى إسرائيل دليل على تهريب سالح فلتعلنه
األنفاق وسيلة لتوفير الحد األدنى من حاجات القطاع مـن المـواد الـشحيحة كاألدويـة                "وأشار إلى أن    

اإلساءة إلى سمعة مـصر أمـام       "، معتبرا أن مزاعم إسرائيل هدفها       "لسلع األساسية والمالبس والغذاء وا  
  ".الدوائر الدولية وزيادة الضغط األميركي عليها لتقليل الدعم أو ما شابه

تصرف الناس سـيكون أشـد،      . النفجر الوضع وكانت له تداعيات أكبر     "وحذّر من أنه لوال هذه األنفاق       
 ".ي اتجاه معبر رفح ولكن في اتجاه كل المعابرواالنفجار ليس بالضرورة ف

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الحياة 
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  بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في سجون االحتاللقيادي في حماس اإلفراج عن  .٢٤
، عن عضو القيادة الـسياسية فـي        )٢٧/٨(أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني، اليوم األربعاء       : رام اهللا 

بعد اعتقـال   ) شمال الضفة الغربية  (أفت ناصيف من مدينة طولكرم      ر" حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    
باإلفراج عنه، مشيراً إلى معاناة     " المنقوصة"وأعرب ناصيف عن سعادته      .دام أربع سنوات ونصف السنة    

 ألف أسير فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل، داعياً إلى إغالق ملف األسرى إلى األبـد                ١١أكثر من   
إن األسرى يعيشون أوضاعاً صعبة وقاسية للغاية جـراء         : " الشامل والتام عنهم، وقال    من خالل اإلفراج  

 ".ممارسات إدارات السجون بحقهم وخاصة سياسة العزل والتنقالت ومداهمة األقسام والعقوبات الجماعية           
تـم  لدى لجنة التنسيق الفصائلي بطولكرم قبيـل اعتقالـه، و         " حماس"يذكر أن ناصيف كان ممثال لحركة       

  .اعتقاله خالل عملية عسكرية صهيونية في بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد أن طورد ألكثر من سنتين
 ٢٧/٨/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بين عنصر من جند الشام وآخر من فتح عين الحلوة  مسلح في مخيماشتباك .٢٥

ي السعدي والبقاعي في المخيم،     اندلعت ظهر امس اشتباكات عنيفة بين عائلت      : محمد صالح  -]لبنان [صيدا
ـ            ـ " فتح"وافادت مصادر فلسطينية ان االشتباك بداية وقع بين عنصرين األول تابع ل ". جند الشام "والثاني ل

والثاني نسيب  " جند الشام "وهو في االساس ناجم عن إشكال فردي بين شخص من آل البقاعي ينتمي الى               
وتطور االشكال الى اشتباك اسـتخدمت فيـه     . تاني للمخيم آل السعدي الذي اصيب بقدمه في الشارع التح       

األسلحة الصاروخية والرشاشة حيث اطلقت زخات من الرصاص بكثافة على بيوت العائلتين من مسافات              
  . قريبة

وعلى االثر، تدخلت القوى الفلسطينية وعقدت سلسلة اجتماعات من أجل تهدئة الوضـع وبـذلت لجنـة                 
من وقف االشتباك وسحب المـسلحين      " الكفاح المسلح "وقف االشتباكات، وتمكن    المتابعة اتصاالت حثيثة ل   

  . وانتشار عناصر الكفاح بين بيوت العائلتين
منير المقدح وجمـع المـسؤول      " الكفاح المسلح "في المقابل، تمكن اللقاء الموسع الذي عقد في منزل قائد           

والـشيخ جمـال    " عصبة االنـصار  "لين عن   مع ممث " فتح"كمال مدحت وممثلين عن     " فتح"الفلسطيني في   
وأكـدت  ،  خطاب واعضاء لجنة المتابعة وفعاليات فلسطينية، من التوصل الى تفاهم وافق عليه الجميـع             

المصادر الفلسطينية ان هذا االتفاق سوف يمهد الجراء المصالحة في المخيم، خاصة بعد التعويض عـن                
 . ممتلكاتالقتلى وعن الجرحى وعن االضرار التي لحقت بال

  ٢٨/٨/٢٠٠٨السفير 
  
  يطالبون األونروا  باإلسراع في إعمار المخيم " نهر البادر"جبهة اليسار الديمقراطي وأهالي  .٢٦

. بعد يومٍ من اعتصام أبناء مخيم نهر البارد النازحين في شاتيال، انتقل االعتصام إلى مخيم برج البراجنة                
الضغط على المعنيين بملفّ المخيم فـي       " المنكوبون"هالي   ساعة، أراد من خاللهما األ     ٢٤اعتصامان في   

الشعبية، الديمقراطيـة، حـزب     [ الديمقراطي   توجهت جبهة اليسار  ، و محاولة لإلسراع في تسهيل العودة    
مأساة البارد عبر تنفيذ مقررات مؤتمر فيينا       " المتضامنة مع المعتصمين إلى األونروا بطلب إنهاء         ]الشعب

كمـا  ". في أسرع وقت، خوفاً من امتداد تداعياتها إلى المخيمات الباقيـة          ) إلعادة اإلعمار للدول الممولة   (
للخروج من عقدة االنتماء إلى الفصيل، وتوجيه األنظار نحـو مطالـب     "توجهت إلى الفصائل الفلسطينية     

المخيم، مـن دون    لتسهيل عودة الالجئين وحياتهم داخل      "، وإلى المؤسسات األمنية على اختالفها       "الشعب
  ".أزمة التصريحات عند المداخل

  ٢٨/٨/٢٠٠٨األخبار 
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  الحروب المستقبلية ستجري في الجبهة الداخلية: اولمرت .٢٧
قال رئيس الوزراء ايهود اولمرت ان الحروب المستقبلية لن تجري في ميادين القتـال               -القدس المحتلة   

ابات مبينا ان الجبهة الداخلية ستكون الهـدف  بهدف السيطرة على اراض او خالل معارك تشترك فيها دب       
وراى اولمرت ان حماية السكان يجب ان تنسق مع السلطات المحلية ولكـن الـدوائر                .الرئيسي للهجوم 

وجـاءت  . االمنية هي التي ستكون صاحبة القرار بالنسبة لتحديد سلم االولويات وكيفية صرف االمـوال             
جلس الوزاري المصغر للشؤون السياسة واالمنية حول اعـداد  اقوال اولمرت خالل جلسة عقدها أمس الم   

 شيكل لتطبيـق    ٢٢٠وجاء في الجلسة ان ثمة حاجة لتخصيص مبلغ         .الجبهة الداخلية في حاالت الطوارئ    
وقد استعرض نائب وزيـر الـدفاع       . قرار الحكومة باعادة توزيع الكمامات الواقية من الغازات السامة          

  .سلطة الطوارىء الوطنية التي تم استحداثها مؤخراًمتان فلنائي خالل الجلسة 
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
   عضو إلى كديما إلنجاح موفاز٣٥٠٠ ليفني يتهم الليكود بتنسيب معسكر .٢٨

اتهمت أوساط مقربة من وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، حزب الليكود اليميني  :تل أبيب
بطريقة " كديما"ياهو، بمحاولة التدخل في االنتخابات الداخلية في حزب المعارض ورئيسه بنيامين نتن

 ".غير قانونية وغير أخالقية"
" كديما" عضو، انتسبوا الى ٣٥٠٠ما ال يقل عن " كديما"وقالت هذه األوساط ان الليكود زرع في حزب 

الداخلية التي ستبدأ في وهم مسجلون في نفس الوقت، أعضاء في الليكود، بهدف المشاركة في االنتخابات 
وأكدت . المقبل الختيار خليفة رئيس الحزب الحالي ورئيس الوزراء، ايهود أولمرت) ايلول( سبتمبر ١٧

" العاشرة"و" الثانية"هذه االتهامات في عدة تحقيقات صحافية أجرتها القناتان التلفزيونيتان التجاريتان 
وبما أن .  شخص مسجلين في قوائم الحزبين٣٥٠٠وكذلك الصحف المكتوبة، وفيها وجدت حوالي 

" كديما"القانون االسرائيلي يمنع المواطنين من االنتماء الى أكثر من حزب واحد، فقد توجهت قيادة حزب 
 .الى قيادة الليكود للتدقيق معا في القوائم، إال ان نتنياهو رفض التعاون

 ٢٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ي صدارة السباق لخالفة اولمرتليفني توسع الفارق ف: استطالع .٢٩

 أظهرت نتائج استطالع يوم الخميس أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي              -) رويترز(القدس  
ستفوز بسهولة بانتخابات زعامة حزب كديما الحاكم لتحل محل رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي تحيط               

  .به المشاكل
 في المئة من اصوات اعـضاء       ٤٩اريف أن ليفني ستحصل على      وكشفت النتائج التي نشرتها صحيفة مع     

واوضح االستطالع  . كديما لتوسع الفارق بينها وبين اقرب منافسيها في الحزب وزير النقل شاؤول موفاز            
  . في المئة٢٨ان موفاز سيحصل على 

بقة ان  واظهرت اسـتطالعات سـا    . وجاءت نسبة التأييد لمرشحين اثنين اخرين اقل من عشرة في المئة          
 نقطـة   ١٨ تتقدم بما بين ثماني نقاط الى        - وهي كبيرة المفاوضين االسرائيليين مع االفلسطينيين        -ليفني  

  .مئوية عن موفاز وزير الدفاع السابق
واثار اولمرت الذي يخضع لتحقيق في فضيحة فساد فوضى سياسية في اسرائيل يمكن ان تهـدد جهـود                  

شهر الماضي انه سيستقيل كرئيس للوزراء بعد انتخابـات زعامـة           السالم في الشرق االوسط باعالنه ال     
 من ناخبي كـديما     ٤٠٠وشمل االستطالع الذي نشرت نتائجه يوم الخميس         . سبتمبر ايلول  ١٧كديما يوم   

  . في المئة٤,٩وبلغ هامش الخطأ به 
  ٢٨/٨/٢٠٠٨رويترز 
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  "الصواريخ المعادية " أصبحت في مرمى"اسرائيل"جميع أراضي : فلنائي .٣٠
في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية قال متـان فلنـائي نائـب وزيـر الجـيش                 :من أشرف الهور   -غزة  

جميع أراضي دولة إسرائيل أصبحت في مرمى الصواريخ المعادية ال سيما تلك الموجودة             'اإلسرائيلي ان   
حد من قدرة العدو على     يمكن ال 'لكن المسؤول اإلسرائيلي ذكر أيضاً أنه        .'في الجبهة الشمالية وفي إيران    

' أعـداء إسـرائيل   'وأشار فلنائي إلى ان     . 'إصابة أهداف في إسرائيل من خالل اتخاذ الترتيبات المناسبة        
حسم المعركة في جبهة القتال ولذلك أقاموا منظومـات تـستهدف ضـرب             'يدركون أنهم ال يستطيعون     
منذ حرب لبنان الثانية لمواجهة     ' تلفةإجراءات مخ 'وأوضح أن بالده اتخذت     . 'إسرائيل في عمق أراضيها   

سلطة 'وستعرض  . 'يجب بذل المزيد من الجهود في هذا االتجاه       'هذه التهديدات، لكنه قال في الوقت ذاته        
التي يترأسها فلنائي أمام المجلس الوزاري المـصغر للـشؤون الـسياسية واألمنيـة              ' الطوارئ الوطنية 

، وستقدم توصيات   'صدياً للتهديدات التي تواجهها الجبهة الداخلية     ت'االستعدادات والخطوات التي تقوم بها      
  .تتعلق بمجال التشريع ورصد االعتمادات المالية

  ٢٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  تسهيل معامالت إقامة مشروع سياحي: أولمرت مشتبه بقضية فساد جديدة .٣١
 اإلسرائيلي إيهود أولمرت، اليوم عن قضية فساد جديدة ترتبط برئيس الوزراء" مراقب الدولة"كشف 

الذي كان " أكفاريا"وحسب تقرير المراقب حول المشروع السياحي . حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة
يفترض أن يقام في منطقة الجنوب على يد رجل األعمال والمسؤول السابق في سالح الجو ران 

ت تدخل بشكل مباشر وغير مباشر ممثال لشركات ورجال أعمال أمريكيين، فإن أولمر) بيكر(رونين
 .لتسهيل معامالت المشروع

ويقول المراقب إن المشروع حظي على تسهيالت كبيرة من دائرة األراضي ووزارة السياحة ووزارة 
الداخلية، جراء تدخل مدير عام مكتب رئيس الوزراء حينذاك، أفيغدور يتسحاكي، ومساعد أولمرت 

  اليوم سكرتير الحكومةحينذاك عوفيد يحزكئيل الذي يشغل 
 ران ٢٠٠٢وحسب التقرير فإن المبادرين للمشروع وهم رجال أعمال ومستثمرين أمريكيين عينوا عام 

 . دنم١٣٠٠رونين ممثال لهم ومديرا للمشروع الذي كان يفترض أن يقام شمال إيالت على مساحة 
 ٢٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  لين فلسطينيين تعتزم تليين معايير االفراج عن معتق"اسرائيل" .٣٢

 اعلنت االذاعة االسرائيلية العامة امس ان لجنة وزارية اسـرائيلية سـتبحث             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
االحد في تليين معايير االفراج عن معتقلين فلسطينيين في اطار عملية محتملة مع حركة حماس لمبادلـة                 

وبحسب االذاعة لم تعط الحكومة االسرائيلية       .اسرى بالجندي االسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط       
 تطالب حركة حماس باالفراج عـنهم فـي مقابـل           ٤٥٠ اسما من اصل     ٨٠حتى االن موافقتها اال على      

ويرمي  ٢٠٠٦،االفراج عن شاليط الذي خطف في هجوم نفذ عند تخوم قطاع غزة في حزيران ـ يونيو  
  .االجتماع الى وضع قائمة اولى بهذه االسماء

  ٢٨/٨/٢٠٠٨ستور األردنية الد
  
  حجم االنتاج الصناعي االسرائيلي يتجاوز نظيره الصيني واالمريكي: صحيفة بريطانية .٣٣

البريطانية وتناولت حجم االنتاج الصناعي في      " ايكومينست  " جاء في معطيات نشرتها صحيفة       -بيت لحم 
اوز الول مرة مثيلـه الـصيني        دولة ان حجم االنتاج الصناعي االسرائيلي خالل العام المنصرم تج          ٦٠

واضافت الصحيفة ان حجم االنتاج الصناعي االسرائيلي قد سجل خـالل العـام الماضـي                .واالمريكي
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 سجله االنتاج الصناعي الصيني رغم الجهود الكبيرة التي بذلها التنـين            ١٤,٧مقبل  % ١٩ارتفاعا بنسبة   
  .ا قبيل الدورة االلعاب االولومبية الصيني لرفع وتيرة االنتاج ضمن استعداداته التي قام به

ان الدول الغربية قد تراجعت الى اسفل قائمة من حيث          " االربعاء  " ويتضح من المعطيات المنشورة يوم      
  .حجم االنتاج الصناعي فيما احتلت الواليات المتحدة المرتبه الثاثلة بعد الصين 

  ٢٧/٨/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
 
  بعد اختطاف رجل أعمال إسرائيلي في نيجيرياقلق كبير في تل ابيب  .٣٤

أعربت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، أمس األربعـاء، عـن خـشيتها             : زهير اندراوس  -الناصرة  
العميقة بعد اختطاف رجل أعمال إسرائيلي في نيجيريا، وأشارت المصادر، التي لم تكشف عن اسمه، أنّه                

. رة من الليل في مدينة بورت هاركورت، الواقعة في دلتا نيجيريا          تم اختطافه يوم الثالثاء في ساعة متأخ      
وزادت المصادر قائلة إن رجل األعمال، الذي يعمل في شركة إسرائيلية، اختطف بعد أن شارك في حفل                 
في بيت حاكم دولة ريفر ستيت في نيجيريا، حيث ترك المكان برفقة سائقه، ولدى وصوله إلى البيت قام                  

  .ة السيارة، ورموا السائق جانباً، فيما اقتادوا رجل األعمال إلى جهة مجهولةملثمون بمهاجم
وكشفت المصادر اإلسرائيلية النقاب عن أن سفير تل أبيب في نيجيريا، موشيه رام، التقـى قبـل نحـو                   

ـ              شير أسبوعين بالمفتش العام للشرطة النيجيرية وأبلغه بأن المخابرات اإلسرائيلية تملك معلومات مؤكدة ت
  .إلى أن منظمة حزب اهللا اللبنانية يخطط لتنفيذ عمليات في الدولة ضد اإلسرائيليين

  ٢٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  

 األقصىمؤسسة  من "إسرائيل"نحتفظ بنسخة من كل ما صادرته : الخطيبكمال  .٣٥
لخط داخل ا الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشمالية أكد:  وديع عواودة- حيفا 

أن مؤسسة األقصى تحتفظ بنسخة إضافية من المستندات المصادرة من قبل السلطات األخضر، 
 .  تم االحتفاظ بها في مكان سري،اإلسرائيلية

  ٢٨/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
 
   يدين اعتقال االحتالل لناشط إسرائيلي شارك في كسر حصار غزةالخضري .٣٦

لجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، اعتقال أدان رئيس ال :يو بي آي -   رائد الفي- غزة 
سلطات االحتالل لناشط السالم اإلسرائيلي جيف هالبر المناهض لسياسة هدم البيوت الفلسطينية، خالل 
محاولته اجتياز معبر بيت حانون بعد زيارة غزة لبضعة أيام ضمن وفد المتضامنين على متن سفينتي 

لخضري، لنشطاء سفينتي كسر الحصار، آلية االحتالل في التعامل مع شرح امن جهة أخرى، و. الحرية
مبيناً أن ما يدخل غزة عبر بعض المعابر التي تفتح بشكل جزئي ال . معابر القطاع، وإغالقها المتكرر

ا المتضامنين األجانب بضرورة العمل لنقل الصورة الحقيقية يعاد.  في المائة من االحتياجات١٥يتعدى 
عبرت جريتا برلين، المتضامنة األمريكية عن سعادتها لدخولها  من جهتها و.في القطاعلما يجري 

بعض إال انه أكد ترك  غزة، ة المتضامن األمريكي بول الرودي لمغادرفيما أسف. األراضي الفلسطينية
  . الفلسطينيين في غزةنضال من أجلال ارمرتساعداً با، وةمساعدلالمتطوعين ل

  ٢٨/٨/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية
  
  طلبة فلسطينيين١٠ كسر الحصار تغادران غزة اليوم وعلى متنهما سفينتا .٣٧

 إلىتغادر سفينتا كسر الحصار الدوليتان قطاع غزة، صباح اليوم، عائدتين : نظير مجلي -  تل أبيب
نقطة االنطالق في قبرص، وعلى متنهما عشرة ركاب جدد هم طالب فلسطينيون يغادرون إلكمال 

.  التي تدعي أنها لم تعد تحتل قطاع غزةاإلسرائيليةإلحراج السلطات ، م الجامعية في الخارجدراساته



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                   ١١٨٣:         العدد                  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخميس :التاريخ

جيف ، بحسب ما قال الناشط اإلسرائيلي ، تظهر على حقيقتها كمحتلةاإلقالعفإذا اعتقلتهم أو منعتهم من 
  .هالبر

 ٢٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   لدى االحتالل اإلسرائيليدينوكشف مصير المفقو" األرقام" لتحرير شهداء حملة .٣٨

، أمسأطلق العشرات من ممثلي عائالت الشهداء والمفقودين الفلسطينيين،  : منتصر حمدان- رام اهللا 
في مقابر األرقام، والكشف عن مصير " إسرائيل"حملة وطنية لتحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى 

كز القدس للمساعدة القانونية بالتعاون مع شبكة أمين أطلقت الحملة خالل لقاء دعا إليه مرقد و. المفقودين
اإلعالمية بمشاركة وزير شؤون األسرى والمحررين، اشرف العجرمي، والنائبة عن الجبهة الشعبية 

  .خالدة جرار
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينييناألسرىاالنتهاكات اإلسرائيلية بحق  استمرار يؤكدون األسرى .٣٩

أكد مركز األسرى للدراسات الفلسطينية من خالل اتصاالت مع األسرى المفرج عنهم وكذلك : رام اهللا
سجلت رقماً قياسياً فى انتهاكاتها بحق األسرى اإلسرائيلية في السجون أن إدارة مصلحة السجون 

اق، وأكد األسير المحرر أبو علي يطا أن مصلحة سجون االحتالل جعلت حياة األسرى ال تط .والمعتقلين
 تعاقب األسرى وتضيق الخناق عليهم، كما أنها تتعمد حرمانهم من كافة مقومات الحياة، مشيراً هاأنمبيناً 

 عاماً متتالية في السجون ٢٠ الذي أمضى األسرىأكد احد  كما .إلى أن األسرى يعانون خلف القضبان
ردات فعل قوية من األسرى عبر اتصال هاتفي من سجن رامون، أن السجون اآلن ال تطاق وأنه يتوقع 

في أكثر من سجن وبشكل فردي وجماعي لكي يحافظ األسرى على حياة كريمة وإعادة االنجازات التي 
  . مقابلها عشرات الشهداء األسرى المفتوحة التي دفعواإلضراباتتم تحقيقها بالدم والجهد 

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  اإلضراب في قطاع غزة تضامناً مع اتحاد المعلمينيعلنان  الصحة والوظيفة العمومية قطاعا .٤٠

أعلن قطاعا الصحة والوظيفة العمومية اإلضراب في قطاع غزة اعتباراً من السبت تضامناً مع  :غزة
وقال أمين عام اتحاد المعلمين جميل شحادة في في  .اتحاد المعلمين الذي سبقهما في إعالن اإلضراب

لوقف اإلضراب هو اعتذار حماس للمعلمين عن اإلجراءات المرتكبة رام اهللا، أمس، إن الشرط األول 
  ".الذي استولت عليه بقوة السالح"بحقهم، وإعادة مقر االتحاد 

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ةترشيد استهالك الطاقة الكهربائي فلسطيني يطور نظاماً لمهندس .٤١

ي، الحاصل على درجة الماجستير في هندسة تمكن المهندس محمد خليل السعد : أمين أبو وردة- نابلس
، ، إلدارة الطاقة الكهربائية في المؤسسات العامة"نظام للمراقبة والتحكم عن بعد"الطاقة، من تطوير 

 تم تطبيق هذا النظام على جامعة وقد. توفير وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية في هذه المؤسساتبهدف 
، بفترة استرجاع رأسمال ال %٤٥بيراً حيث حقق نسبة توفير تقارب النجاح الوطنية، ولقي نجاحاً ك

أكد الدكتور سامر ميالة، المشرف على هذا المشروع، أنه يعتبر من جهته و .تتعدى العام ونصف العام
  . دوالر١٠٠تكلفة منخفضة جداً ال تتعدى ب وهواألول من نوعه في المنطقة، 

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ن األردنيون يطالبون بطرد سفير الكيان الصهيونيالمحامو .٤٢
من عمان وإغالق " اإلسرائيلي"طالبت نقابة المحامين األردنيين، أمس، الحكومة بطرد السفير : عمان

السفارة احتجاجا على استهداف االحتالل للمسجد األقصى ومدينة القدس، معتبرة في بيان لها القدس خطاً 
ودعا المحامون وزارة األوقاف األردنية . و التفريط في أي شبر من أرضهأحمر ال يجوز المساس به أ

إلى تحمل األمانة والمسؤولية التي على عاتقها في الحفاظ على مقدسات القدس وإرسال فريق مختص 
للكشف عما يدور من مؤامرات هناك عبر األنشطة والندوات وتسيير المظاهرات والمهرجانات الحاشدة 

وحض البيان جامعة الدول العربية على لعب . وضيح ما يجري ضد مدينة القدس بأكملهاوالمؤتمرات لت
لجنة المحامين للدفاع عن "دور فعال وواضح تجاه هذه القضية، فيما أعلنت نقابة المحامين تبنيها تشكيل 

  ".األقصى والمقدسات
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  سلطة الفلسطينيةالعاهل األردني يدعو الغربيين لدعم ال .٤٣

الدول "ان " االكسبرس"قال العاهل االردني عبداهللا الثاني في حديث نشرته مجلة :  ا ف ب- باريس 
اذا كان القادة "واضاف ". الغربية تركز كثيرا على حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية
، داعيا "ر للسلطة الفلسطينيةاالسرائيليون واالمريكيون واالوروبيون ينبذون حماس، فليقدموا دعما اكب

بعدم اتباع هذه "واكد عبداهللا الثاني انه ". رفع الحواجز ووقف بناء المستوطنات"ايضا إلى " اسرائيل"
سيكون من "، الفتا إلى انه "وشركاؤها الغربيون يساعدون موضوعيا حماس" اسرائيل"السياسة تكون 

وشدد على ". انب الفلسطيني للتفاوض معه حول السالمالسهل جدا بعدها ان يقال لنا ان ال شريك في الج
اذا اراد "وقال ايضا . عن اختبار القوة مع ايران" القضية االسرائيلية الفلسطينية ليست منفصلة"ان 

، "االمريكيون تقليص نفوذ طهران في المنطقة، فعليهم االستثمار اكبر في القضية االسرائيلية الفلسطينية
بعض "واوضح العاهل االردني ان ". تخدمون هذا الملف الحراز تقدم والمناورةااليرانيين يس"الن 

السياسة االسرائيلية ليست غريبة "، مشيرا إلى ان "المناطق القريبة من المتوسط تنظر بايجابية إلى ايران
زاع بين ودعا الرئيس االمريكي المقبل إلى التركيز منذ انتخابه على حل الن". عن هذه الشعبية المستجدة

االسرائيليين والفلسطينيين لن يتمكنوا "، معتبرا ان "الوقت يمر بسرعة"والفلسطينيين الن " اسرائيل"
  ".وحدهم من التوصل إلى حل

  ٢٨/٨/٢٠٠٨األيام البحرينية 
  
       "  إسرائيل" يعيد فتح ملف المفقودين األردنيين في العجلوني .٤٤

 السجون اإلسرائيلية سلطان العجلوني إن قضية المفقودين قال عميد األسرى األردنيين في: محمد النجار
 ٢٥هي التي تحظى باألولوية لديه بعد إطالق سراحه، وإنه سيعمل مع مختلف الجهات إلجالء مصير 

مفقودا أردنيا، سواء من جنود الجيش العربي أو من شبان الدوريات الذين نفذوا عمليات عبر الحدود مع 
العجلوني للذاكرة حديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون إلحدى وأعاد . فلسطين المحتلة

بهدف " إسرائيل"يتوفر لدى " بنك أسرى" حيث اعترف ألول مرة بوجود ٢٠٠٣الصحف اإلسرائيلية عام 
كما أن هناك مقابر لشهداء أرقام، هناك "ويقول العجلوني . مبادلتهم مع الجهات التي تختطف إسرائيليين

". رى أرقام تؤكد شهادات ووقائع عديدة أنهم ضمن القوائم السرية للمعتقلين في السجون اإلسرائيليةأس
وطالب بتشكيل فريق عمل متخصص مشكل من قاض ومندوب من الجيش لكون العديد من المفقودين 

 . من جنود الجيش األردني، ومندوبين من مؤسسات المجتمع المدني واألجهزة األمنية
  ٢٧/٨/٢٠٠٨  نتالجزيرة

  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                   ١١٨٣:         العدد                  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخميس :التاريخ

 "إسرائيل" بتجار أردنيين يستوردون بضائع من سوداءقائمة  .٤٥
كشفت نقابة المهندسين الزراعيين األردنيين عن حصر أسماء تجار وشركات :  خالد فخيدة-عمان 

وسوف يعلن عنهم في قائمة " إسرائيل"أردنية استوردوا مواد زراعية كالمانجو والشعير والذرة من 
 وقال مصدر مسؤول في النقابة إن الخطوة تأتي بعد عملية متابعة .ف رمضان المقبلسوداء في منتص

من المانجو المستوردة إسرائيلية % ٩٩لمنشأ المستوردات الزراعية إلى البالد وتم االكتشاف خاللها بأن 
ويا من  وأشار إلى أن تنامي استيراد الذرة والشعير والص.وليست مصرية كما يتردد في السوق األردني

 طن ١٥٠٠ أطنان و٥٦١٠والذي بلغ بدءا من العام الحالي وحتى يوليو الماضي على التوالي " إسرائيل"
 طن، مما دفعهم إلى االتصال بالمستوردين من التجار وتخييرهم بين وقف التعامل مع الجانب ٣٠٠٠و

   .اإلسرائيلي أو وضعهم في القائمة السوداء التي سيعلن عنها في رمضان
  ٢٨/٨/٢٠٠٨طن السعودية الو

 
   المصرية في عمان رفضت تسلّم رسالة تطالب بفتح معبر رفحالسفارة .٤٦

وجهت مؤسسات وشخصيات حزبية ومعارضة في األردن إنتقادات حادة للحكومـة           : عمان بسام بدارين  
المصرية ولسفارتها في العاصمة عمان بعد رفض السفير المصري في عمـان إسـتالم رسـالة تمثـل                  

الشخصيات األردنية تطالب مصر بفك الحصار عن قطاع غزة وفتح حدود مدينـة رفـح مـع                 عشرات  
وفوجىء نشطاء مقاومة التطبيع في األردن أمس بالسفارة المصرية ترفض اسـتقبال وفـد              . الفلسطينيين

 شخصية، ضم فعاليات شعبية ونيابية وناشطي حقوق انسان وشخـصيات وطنيـة،             ٣٥اردني مكون من    
ة موجهة للرئيس المصري حسني مبارك، للمطالبة بفتح معبر رفح أمام دخول الغذاء والدواء              لتسليم مذكر 

  .وحركة المرضى والطالب من أبناء غزة
وعبر الوفد االردني في مؤتمر صحافي أمس عن رفضه لهذا التصرف من السفارة المـصرية، الـذي                 

عره الرافضة الستمرار حصار غزة     يتناقض تمام التناقض مع كرامة وشهامة الشعب المصري ومع مشا         
  .وإغالق معبر رفح والمساهمة في قتل مليون ونصف مليون انسان

واعتبر الوفد ان رفض السفارة يمثل إساءة للشعب االردني أوال وللقضية التي جاءوا مـن أجلهـا إلـى                   
تناغم مع موقف   السفارة ثانيا، وهي المطالبة بفتح معبر رفح، مؤكدان على موقف الشعب االردني الذي ي             

  .الشعب المصري الرافض لهذا الحصار
رئيس كتلة حزب جبهة العمل االسالمي الشيخ حمزة منصور اكد خالل المؤتمر الذي عقـد فـي مقـر                   

في الوقت الذي نسجل فيه اعتزازنا لمن كسروا الحصار الذين جاءوا عبر البحـار، اشـعر               'الحزب، انه   
  .'بي الذي أصبح شريكا مع الصهيونيةبالخزي والعار من الموقف الرسمي العر

ال أدري هل كانت الجامعة العربية تشاهد االوروبيين الذين نختلف معهم عقيدة وجنسية ومـصالح               : وقال
عندما كسروا الحصار، مشيرا إلى انه آن األوان للشعوب العربية ان تتحرك، فالحكومات استخفت بإرادة               

  .شعوبها وفي مقدمتها شعب مصر
لجنة الحريات في جبهة العمل االسالمي موسى العبد الالت ان رفض السفارة المـصرية              وصرح عضو   

لقاء الوفد االردني يعبر عن مدى عمق ازمة النظام العربي الرسمي برمته، فـإغالق ابـواب الـسفارة                  
  .المصرية يعني ان النظام الرسمي ضد االطفال والشيوخ والمرضى وطالب الجامعات

  ٢٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  أبو الغيط يحذر حماس من اقتحام معبر رفح مهددا برد رادع .٤٧

حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بشكل غير مباشر حركة حماس من أي محاوالت : دبي
القتحام معبر رفح، مهددا برد قوي ورادع في حال حدث ذلك من أي جهة كانت، وقال أبو الغيط في 
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الذي يبث على قناة العربية اليوم الخميس، إن مصر تفتح أبوابها أمام ، "بالعربي"حوارٍ لبرنامج 
  .المواطنين الفلسطينيين في حاالت عدة منها الحاالت المرضية والعاجلة

  ٢٨/٨/٢٠٠٨العربية نت 
  
   الدول العربية تؤكد دعمها للجهود المصرية للحوار الفلسطينيجامعة .٤٨

امعة الدول العربية على لسان االمين العام المساعد لشؤون اكدت االمانة العامة لج:   وكاالت- عواصم 
فلسطيني محمد صبيح دعمها للجهود المصرية، مثلما اكدت حرصها على وحدة الصف الفلسطيني مشيرة 

وقال . الى التاثير السلبي لالنقسام الفلسطيني على دعم القضية الفلسطينية خصوصا على المستوى الدولي
 العربية ترفض الوضع المتردى على الساحة الفلسطينية وان هناك نقاطا اساسية صبيح ان جامعة الدول

يجب توافرها لنجاح الحوار الفلسطيني منها ان تكون المصلحة الفلسطينية العليا فوق كل اإلعتبارات 
  .الفصائلية او الحزبية الضيقة

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  حال تحقيق المصالحة الفلسطينية سترسل خبراء ومستشارين إلى غزة في مصر .٤٩

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة، عزم مصر على إرسال خبراء :  جيهان الحسيني-القاهرة 
ومستشارين أمنيين وكوادر فنية متخصصة إلى غزة للوجود في مختلف المؤسسات الفلسطينية، في حال 

إذا نجح الحوار الفلسطيني الشامل وتوج "ار وقالت المص. تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
للمساهمة في إعادة ) إرسال خبراء ومستشارين إلى غزة(باتفاق وطني، فإن مصر ستقوم بهذه الخطوة 

ونفت نية مصر ". األمور إلى نصابها ودعم االستقرار في القطاع وترتيب األوضاع في مختلف الميادين
إلقاء " إسرائيل" إلى أن القاهرة لديها هاجس كبير من محاولة إرسال قوات عسكرية إلى القطاع، الفتة

ودعت . قطاع غزة في وجهها، لذلك فهي لم تأخذ على عاتقها تشغيل معبر رفح من جانب واحد فقط
وقالت إن . المصادر إلى ضرورة معالجة الوضع الحالي في غزة حتى ال تتحول إلى بؤرة صديدية

ئالت عريقة ومستقلون ومتخصصون وشخصيات عامة إضافة إلى القطاع ليس كله حماس، فهناك عا
  .أسر فتحاوية وأخرى تتبع فصائل فلسطينية متنوعة

وقال إن . في غضون ذلك، نفى مصدر مصري موثوق به، نية بالده إرسال قوات عسكرية إلى غزة
رك ضمن قوة مصر لن تقحم نفسها في ذلك، ولن تقوم بأي خطوة في هذا االتجاه، موضحاً أنها ستشا

 فلسطيني من أجل المساهمة في إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية -عربية في غزة بتوافق فلسطيني 
لكنها شددت على أن هذا الموضوع يتعلق باستقرار األمور في غزة . وتنظيمها على أسس مهنية

  . فلسطيني ووجود آلية لتنفيذه- والتوصل إلى اتفاق فلسطيني 
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الحياة 

 
  أمن غزة لمصر والضفة لألردن:  عربيةخطة .٥٠

كشف مصدر دبلوماسي عربي أن مصر والسعودية تتبنيان خطة تقضي بنشر : فلسطين المحتلة، عواصم
وإلى جانب إنهاء سيطرة حماس على القطاع تعرض . قوات عربية في القطاع يقودها ضباط مصريون

. ة في الضفة وتسليم السيطرة األمنية للجيش األردنيالخطة إجراء تغييرات سياسية في مؤسسات السلط
وألمح المصدر إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك ناقش الخطة مع وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود 

لكنه قال إن حماس ترفض الخطة، معتبرا أن حماس رفضت شيئا ال . باراك خالل لقائهما، قبل يومين
  . تفهمه جيدا

 ٢٨/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١١٨٣:         العدد                  ٢٨/٨/٢٠٠٨الخميس :التاريخ

   تبعث بتطمينات إلى حماس  القاهرة .٥١
بعثت القاهرة بتطمينات واسعة الى حركة حماس من خالل تصريحات للمتحدث باسم الخارجية  :القاهرة

تدرك اهمية دور مصر في التوصل "المصرية السفير حسام زكي الذي قال ان حركة المقاومة االسالمية 
واضاف ان  ." واالفراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليتالى التهدئة والى تسوية لصفقة االسرى

تدرك تماما محورية دور مصر الذي يصعب جداً استبداله باي دور مصر الذي يصعب جداً "حماس 
استبداله باي ادوار اخرى، وانه في المقابل فان مصر تعلم ان هناك قيادات في حماس تريد ان تحقق 

واشارت المصادر الى ان التطمينات التي قدمتها القاهرة امس لحماس  ."الخير لشعبها لكن برؤى مختلفة
تأتي في اطار القضاء على مخاوف ابداها عدد من قيادات الحركة بشأن وجود غضب مصري من 
حماس في ضوء بعض المطالب باللجوء الى وساطات غربية في صفقة شاليت، مؤكدة وجود تحركات 

  .ود الوساطة والتهدئةعربية داعمة للدور المصري في جه
 ٢٨/٨/٢٠٠٨القبس الكويتية 

 
 "إسرائيل" أفريقيا إلى ٣٧إحباط تسلل : مصر .٥٢

" إسرائيل" شخصا إلى ٣٧أحبطت أجهزة األمن المصرية، أمس، محاولة تسلل :  أشرف الفقي- القاهرة 
كانت أجهزة و. عن طريق الحدود الدولية بوسط سيناء، حيث تم إلقاء القبض عليهم وجار التحقيق معهم

حيث تم ضبط مجموعة أثناء محاولتهم التسلل " إسرائيل"األمن تقوم بمراقبة الحدود الدولية بين مصر و
  . إلى األراضي اإلسرائيلية من عند إحدى العالمات الدولية بوسط سيناء

 سيدة وهم من السودان وإريتريا وجزر القمر، وقد اعترفوا في ١٢ أطفال و٤ومن بين المتسللين 
 وعلى .للبحث عن فرصة عمل" إسرائيل"التحقيقات األولية أنهم جاؤوا إلى المنطقة بهدف التسلل إلى 

صعيد آخر ألقت سلطات األمن، اليوم األربعاء، القبض على شابين مصريين أثناء محاولتهما التسلل إلى 
 حاوال الدخول إلى واعترف الشابان خالل التحقيق معهما بأنهما. غزة عبر الحدود بين مصر والقطاع

  .غزة بهدف البحث عن عمل
  ٢٨/٨/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
   نفقاً أرضياً يربط غزة بأراضيها١٤٠مصر كشفت  .٥٣

كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس األربعاء، أن قوات األمن المصرية اكتشفت :  أشرف الهور- غزة 
  . نفقاً أرضياً يربط قطاع غزة بمصر١٤٠خالل الفترة الماضية 

وذكرت اإلذاعة ان كالً من وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي ومدير المخابرات المصرية اللواء  
عمر سليمان أبلغا خالل لقائهم الثالثاء في مدينة اإلسكندرية وزير الجيش أيهود باراك، تمكن أجهزة 

  . متحدةاألمن المصرية من اكتشاف هذه األنفاق بواسطة أجهزة حديثة تلقتها من الواليات ال
  ٢٨/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

 
    بوقف التهديدات ضد لبنان" إسرائيل" تطالب مصر .٥٤

وقال وزير . أكدت مصر، امس، رفضها التهديدات االسرائيلية االخيرة للبنان:  وكاالت- بيروت 
 الخارجية احمد ابو الغيط بعد محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، امس في بيروت، ان بالده طالبت وزير

الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الذي زار القاهرة، امس االول، والتقى الرئيس حسني مبارك بوقف هذه 
  .التهديدات

 ٢٨/٨/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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 "إسرائيل"حلفاء في المنطقة يمكن االعتماد عليهم للرد إذا هاجمتنا : إيران .٥٥
الثوري االيراني، جيش النخبة في الجمهورية اعتبر الجنرال علي جعفري، قائد الحرس :  لندن-طهران 

بحسب ما نقلت وكالة أنباء مهر اإليرانية، " في مرمى صواريخ إيران البالستية" "اسرائيل"اإليرانية، أن 
االسرائيليين يعلمون في حال شنوا هجمات على ايران بأنه مع قدرات العالم "وقال جعفري ان . أمس

، موضحا ان إيران يمكنها كذلك "منطقة سيتعرضون لضربات موجعةاالسالمي والعالم الشيعي في ال
  . االعتماد على حلفاء في المنطقة للرد على اي هجوم إسرائيلي

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ومصر بفتح المعابر "إسرائيل" مليون شيكل لطالب غزة وتطالب ٢٠األنروا تقدم  .٥٦

في قطاع غزة عن تقديم " االونروا"عمليات وكالة أعلن جون جنج مدير : ألفت حداد ورأفت الكيالني
في قطاع غزة لمساعدتهم " االونروا" ماليين دوالر لطلبة مدارس ٦ مليون شيكل أو ما يعادل ٢٠مبلغ 

وقال جنج الذي كان تتحدث في احتفال  .في تلبية احتياجاتهم الدراسية في بداية العام الدراسي الحالي
ة الناجحين في امتحانات الدور الثاني إن المؤسسة الدولية تبذل جهود كبيرة كبير أقامته االونروا للطلب

وطالب مصر وإسرائيل بالتحرك واالستجابة اإلنسانية وفتح معبر  .للتخفيف عن الناس في قطاع غزة
 أن تلك المعابر مفتوحة، ولكنها لفئات معينة وليس للناس"أمام الفلسطينيين العاديين موضحا " رفح وايرز"

البسطاء وعلى الجميع أن يتحرك في اتجاه فتح هذه المعابر والتخفيف من حدة االحتقان واليأس في قطاع 
 ".غزة

 ٢٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب                                                                              
  
  حماس والجهاد اإلسالميحركتي  ينفي تحويل أموال الى الصينبنك  .٥٧

ل تحويل اموال الى     نفى بنك الصين أحد اكبر اربعة مصارف صينية امس ان يكون سه            : ا ف ب   -كينب
االتهامـات ال   '' على موقع البنك علـى االنترنـت ان          "وانغ جاوين "وقال المتحدث    .مجموعات فلسطينية 

بنك "مالحقة  وكانت مجموعة من االسرائيليين رفعت دعوى في لوس انجليس ل          .''اساس لها وال معنى لها    
 عبر تحويل ماليين الـدوالرات الـى        "اعمال ارهابية " امام القضاء االميركي بتهمة المساعدة في        "الصين

سيرد على الـدعوى    '' ان المصرف    "بنك الصين "وقال المتحدث باسم     .حركتي حماس والجهاد االسالمي   
ظ بحق رفع دعوى من جانبنـا او        واوضح وانغ نحتف   .''لتقديم توضيحات والتأكد من الوقائع التي تشملها      

نحن مقتنعون بان المحكمة االميركية ستصدر قرارا عادال بما يتفـق           . القيام باي تحركات قضائية اخرى    
 قدموا   القائمين على بنك الصين ليميتد    "واكد المدعون االسرائيليون في دعواهم ان        .مع القانون والوقائع  

، الى الجهاد االسالمي وحماس الفلسطينيتين وهذه الخـدمات         خدمات مصرفية واسعة عمدا او بدون انتباه      
  ."المصرفية سببت او اتاحت او سهلت الهجمات التي تضرر فيها المدعون او اقرباؤهم او قتلوا

  ٢٨/٨/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  مفاوضات غير مباشرة قريبا"إسرائيل" يأمل في بدء لبنان وساركوزي .٥٨

في وقت ليس "يس الفرنسي نيكوال ساركوزي أن يشرع لبنان وإسرائيل أمل الرئ: ميشال ابونجم: باريس
 من إنجاح هذه "تتمكن فرنسا، بناء على طلب الجانبين" في محادثات سالم غير مباشرة وأن "ببعيد

  . المباحثات
وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيزور سورية يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل، منوها بالنتيجتين 

إقرار إقامة عالقات دبلوماسية بين :  مع دمشق وهما"الجديد"سيتين اللتين أفضى اليهما الحوار الرئي
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سورية ولبنان، وطلب سورية أن ترعى بالده مع الواليات المتحدة المفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية 
 .عندما تصل الى مرحلة المفاوضات المباشرة

 ٢٨/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  الدوليين لفك حصار غزة يعتصم أمام مقر األمم المتحدة نالمتضامنيوفد  .٥٩

 جمعية ١٣شارك وفد المتضامنين الدوليين لفك الحصار عن قطاع غزة مع : ألفت حداد ورأفت الكيالني
زراعية في اعتصام أمام مقر األمم المتحدة في غزة، مطالبين بفك الحصار وإنهائه عن القطاع، کما 

وقال رئيس  .عددة في أنحاء القطاع لالطالع عن كثب على معاناة الفلسطينيينواصل الوفد جوالته المت
إن المشكلة اإلنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون أصبحت اليوم " بول الرودي " غزة حرة"منظمة 

 .مشكلة كل العالم وليست مشكلة أهل فلسطين وحدها، حيث ال بد من وقف االحتالل والحصار والدمار
 ٢٧/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   دوالر أمريكي للفرد١,٢٥ مليار شخص يعيشون على أقل من ١,٤ناك ه: الدوليالبنك  .٦٠

واحد من بين ( مليار شخص ١,٤تكشف تقديرات جديدة عن معدالت الفقر نشرها البنك الدولي أن هناك 
 مقابل ٢٠٠٥ دوالر أمريكي للفرد في اليوم في ١,٢٥في العالم النامي يعيشون على أقل من ) كل أربعة

وتظهر هذه األرقام الجديدة انتشار الفقر بصورة  .١٩٨١في ) واحد من بين كل اثنين( مليار شخص ١,٩
أكبر من التقديرات السابقة في مختلف أنحاء بلدان العالم النامية على مدى السنوات الخمس والعشرين 

 نحو تحقيق - ما بين مختلف المناطق  وإن كان متبايناً في- الماضية، لكن هناك في الوقت نفسه تقدم قوي 
  .الحد من الفقر الكلي

  ٢٦/٨/٢٠٠٨البنك الدولي 
 

  رواتب ضخمة وتعويضات تقاعد اضخم وسرية مطلقة: "اسرائيل"جنراالت  .٦١
 تتعرض الميزانية العسكرية االسرائيلية التي اعلنتها الحكومة االسرائيلية قبـل ايـام الـى               - -تل ابيب   

القوى السياسية التي تطالب بمراقبة هذه الميزانية أكثر، وازدادت هـذه القـوى             سجاالت حامية اذ زادت     
وبلغ األمر حد قيام شخصيات قيادية في       . شجاعة في مجابهة الجيش وجنراالته واتهامهم الصريح بالتبذير       

مؤسسات الحكم بتسريب معلومات عن األجور الضخمة التي يدفعها الجيش وتزيد بالمعدل عن معـدالت               
ويـذكر أن الميزانيـة     .  في المئة  ١١٥ في المئة و     ٤٠جور المدنية في اسرائيل بنسبة تتراوح ما بين         األ

واألمر المكشوف فيها هـو     .  عاما وحتى يومنا هذا    ٦٠العسكرية في اسرائيل تعتبر سرا أمنيا مطبقا منذ         
.  التفاصيل الدقيقة للميزانية   وحتى وزارة المالية في اسرائيل ال تعرف      . األرقام العمومية للميزانية الشاملة   

وأولئك الذين يعرفون، وهم عادة يكونون قلة من المسؤولين في وزارة الدفاع والجيش وبعض أعـضاء                
  .لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، ال يعرفون كل الحقائق

جيش، مثال،  اللندنية في عددها الصادر اليوم االربعاء ان بمقدور ال        " الشرق االوسط "وقال مراسل صحيفة    
، من دون الرجوع الى أيـة لجنـة خـارج           ) مليون دوالر  ٢٨( مليون شيكل    ١٠٠أن يصرف ما يعادل     

، وما عليه سوى أن يبلغ أنه صرف هذا المبلغ على مشروع ما             )ال في البرلمان وال في الحكومة     (الجيش  
  .يعطيهم عنه فكرة عامة

  :لى بعض المالحظات التوضيحية التاليةوتضمن تقرير الصحيفة االشارة الى تفاصيل عامة تشيرا
وال ) الـشاباك (عندما نتحدث عن ميزانية الجيش، فإن ذلك ال يشمل ميزانيات المخابرات الداخلية             : أوال

وال الشرطة وال دوائر األمن األخرى، التي ال يعرف بعضها أو يعرف بشكل عـام،      ) الموساد(الخارجية  
ع األسلحة الكيماوية في نستسيونا أو دائرة االسـتخبارات فـي           مثل المفاعل النووي في ديمونة أو مصن      
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ميزانية الجـيش ال تـشتمل      : ثانيا. وزارة الخارجية أو دائرة االستخبارات في وزارة االستيعاب وغيرها        
النقـاش  : ثالثـا . على الديون التي تسددها اسرائيل، وقسم كبير منها تم أخذه ألغراض عسكرية أو أمنية             

زانية العسكرية وكيفية صرفها، لم يبدأ اليوم في اسرائيل، بل منذ عقد اتفاقية السالم مع               حول ضخامة المي  
ولم يسكت قادة الجيش على هذا النقاش بل نجحوا دائما وبالتعاون مـع رفـاقهم               . ١٩٧٩مصر في سنة    

وات ولكـن فـي الـسن     . القادة السياسيين الذين تخرجوا من الجيش وتسلقوا سلم الحكم، في قمع النقـاش            
وتـضم قـوى    . األخيرة أخذ هذا النقاش يتصاعد وتحول الى صراع بين قوى العسكر والقوى المدنيـة             

العسكر، أولئك الذين يستفيدون من تجارة السالح وبيع الخبرات األمنية، وبين السياسيين الواقعيين، الذين              
رائيل أن توقـف دائـرة      يريدون اخراج اسرائيل من دائرة الحرب ورجال العلم الذين يرون أن على اس            

الحرب وتكرس قدراتها لتطوير العلم والتكنولوجيا المدنية والعسكرية، وكذلك االقتصاديين الذين يعتقدون            
بأن اسرائيل بتخلفها عن مسار السالم العالمي تضيع الفرصة لتكون دولة غنية جدا، ويرون مـثال فـي                  

 الحرب الداخلية فيها، ثم أصـبحت تتربـع علـى           ايرلندا التي كانت متخلفة عن اسرائيل اقتصاديا خالل       
  ). ألف دوالر٢٦ ألف دوالر، وفي اسرائيل ٤٧دخل الفرد فيها (عرش متقدم بين دول الغرب 

وقف رئيس الوزراء الحالي، ايهود أولمرت، في صف مؤيدي تقليص ميزانية الجيش منذ انتخب              : رابعا
.  مليارات شـيكل   ٥بنداً يدعو الى تقليصها بمبلغ      فوضع في الخطوط العريضة للحكومة      . رئيسا للحكومة 

فغضب الجيش وجره الى حرب لبنان، واضطر أولمرت الى التراجع، وبدال من التقليص تمـت زيـادة                 
 وها هو يزيدها بمبلغ     ٢٠٠٨ مليار شيكل في سنة      ٢,٥ و ٢٠٠٧ مليار شيكل في سنة      ٨,٢الميزانية بمبلغ   

  .٢٠٠٩ مليار شيكل في سنة ١,٣
وغيـر  (السنة كما أشرنا، فإن المعروف عن ميزانية الجيش، التي أقرت في القـراءة األولـى                ميزانية  
 ٦ للجيش مباشـرة و    ٥٢( مليار شيكل    ٥٨في الحكومة االسرائيلية، فجر االثنين الماضي، تبلغ        ) النهائية

 هـو   األول: التفاصيل المعروفة من هذه الميزانية تقتـصر علـى بنـدين          ). مليارات بشكل غير مباشر   
 مليار دوالر، يصرف معظمها علـى مـا تـشتريه           ٢,٤المساعدات األميركية السنوية، التي كانت بقيمة       

 ٣اسرائيل من الواليات المتحدة وباألساس طائرات وأسلحة وذخيرة، وسترتفع في الـسنة المقبلـة الـى        
تعلـق بالمـصاريف    والثاني هو خمس مبلغ الميزانية العسكرية ال أكثـر، وي         . مليارات دوالر في السنة   

. االدارية ـ الرواتب وأجور المكاتب والضرائب البلدية والتعويضات والتأمين الصحي والصيانة وغيرها 
وخـالل النقـاش    . أما بقية الميزانية، فهي سر أمني محكم ال يعرفه سوى قلة قليلة من كبار قادة الجيش               

قتـصاديين وجمعيـات طهـارة الحكـم،        حول الموضوع، يطالب العديد من السياسيين واألكاديميين واال       
  .بإخضاع الميزانية الى المراقبة الدقيقة لمعرفة أين تصرف األموال، ولكن الجيش يمنع ذلك حتى اآلن

ومع ذلك فقد حقق هؤالء جزءا من مطلبهم بتسريب اللوائح بالرواتب، فاتضح منهـا ان هنـاك تبـذيرا                   
وكـذلك االداريـين    %) ١٠البالغة نسبتهم   (مقاتلين  مذهال في الصرف على ضباط الجيش االسرائيلي، ال       

في الوقـت   : ومن األمثلة على ذلك   %). ٩٠البالغة نسبتهم   (والعاملين في التدريب أو في الجبهة الداخلية        
، يبلـغ معـدل     ) دوالرا ٢١٧١( شـيكل    ٧٦٠٠الذي يبلغ فيه معدل األجر المتوسط في اسرائيل حوالي          

 ٢٥٥٦٧ويتقاضى الضابط الذي يحمل رتبة مقـدم       ).  دوالرا ٥٠٨٥( شيكل   ١٧٨٣١الرواتب في الجيش    
واللواء ) أكثر من وزير  ( دوالر   ١١٠٠٠ دوالر ورتبة عميد     ٩٠٠٠، ورتبة عقيد    ) دوالر ٧٣٠٠(شيكال  
وعندما يجري الحديث عن معاش التقاعد يصبح كل ضـابط مليـونيرا فـي              .  دوالر في الشهر   ١٤٢٠٠

 ألـف   ٧٤٢( مليون شـيكل     ٢,٦لقاها ضابط برتبة رائد تصل الى       اسرائيل، حيث ان التعويضات التي يت     
 مليون دوالر واللواء    ١,٩ مليون دوالر والعميد     ١,٥ مليون دوالر ورتبة عقيد      ١,٢، ورتبة مقدم    )دوالر
أجري الحساب على أساس سن التقاعد المتقدم، حيث ان الرائد يخرج للتقاعد في سن              ( مليون دوالر    ٢,٤
والمهندس الذي يعمل في الجيش االسرائيلي، حتى لو عمل اداريـا           ).  عاما ٥٥ي سن    عاما واللواء ف   ٤٢

عن المهندس المدني وتصل الزيـادة الـى        % ٥٨بعيدا عن جبهة القتال، يحصل على راتب يزيد بنسبة          
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 مليـون   ٥٤حـوالي   ( مليون شيكل    ١٩٠وينفق الجيش االسرائيلي مبلغ     . حسب سنوات األقدمية  % ١١٥
 ٥ في ألمانيا و   ٧ في الواليات المتحدة و    ٤٤(الى الخارج   )  شخص ١٠٠(نة على المبعوثين    في الس ) دوالر

لتمثيل مصالح الجيش ومشترياته العسكرية، بحيث      )  في كل من تركيا والهند وبلدان اخرى       ٣في فرنسا و  
ج يمثل الجيش المصري في الخـار     : للمقارنة(يكلف كل واحد منهم حوالي نصف مليون دوالر في السنة           

  ). مبعوثا١٢
 ٢٧/٨/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   أحرجونا الخواجات .٦٢

  فهمي هويدي
الشرفاء الذين نجحوا في كسر الحصار المفروض على غزة، ولفتوا أنظـار            » الخواجات«أحرجنا أولئك   

العالم إلى محنة القطاع الذي يتعرض للخنق، منذ أكثر من عام وسط صمت الجميع، العرب مـنهم قبـل                   
 دولة غربية باإلبحار إلى غزة علـى        ١٤ ناشطا من    ٤٤ك أنه لم يخطر لنا على بال أن يغامر          العجم، ذل 

سفينتين خشبيتين حملتا ببعض األغذية واألدوية، وأن يعلن المتحدثون باسمهم أن مهمتهم ليست إنـسانية               
لتـي هـددتهم    فحسب، ولكنها سياسية أيضا، أقدم هؤالء على مغامرتهم متحدين التحذيرات اإلسرائيلية ا           

وعارفين جيدا ان السلطات االسرائيلية لم      . باستخدام مختلف الوسائل لمنعهم من الوصول الى شاطئ غزة        
تتردد في قمع النشطاء الذين يحاولون االعتراض على بناء الجدار الوحـشي الـذي يلـتهم األراضـي                  

ية اليهودية ريتـشيل كـوري،      الفلسطينية، وسبق لها أن قتلت بإحدى الجرافات واحدة منهم، هي األميرك          
لكنهم بشجاعتهم وتصميمهم على المضي في رحلتهم استطاعوا ان يهزموا العربدة اإلسـرائيلية، بعـدما               
اصبح المسؤولون في تل ابيب مخيرين بين التعرض للفـضيحة أمـام العـالم أو أن يتراجعـوا عـن                    

 .ه القبيحاعتراضهم، فاختاروا تجنب الفضيحة لمواراة الجريمة وإخفاء الوج
 لقد تناقلت وكاالت األنباء ما ذكرته الصحافية البريطانية ايفون ريدلي من انه توجد في غزة عملية إبادة                 

كانت ايفون واحـدة مـن تلـك المجموعـة          ). هل تقصد الزعماء العرب؟   (جماعية ال يالحظها كثيرون     
د استغربت ان تـضم راهبـة       الشجاعة التي ضمت نماذج من البشر جمعتهم النزاهة ويقظة الضمير، وق          

 سنة وعضوا في البرلمان اليوناني، وشقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق            ٨١كاثوليكية عمرها   
هو البروفيسور جيف هـالير     ) االنثروبولوجي(توني بلير، وأستاذا اسرائيليا في علم السالالت االنسانية         

الى بناء منازل الفلسطينيين التي هدتها الجرافـات        الذي رشح لجائزة نوبل، لمشاركته مع جماعة تهدف         
 .االسرائيلية

 سنة اسمه هيري ابيشتاين من بين الناجين من المحرقة،          ٨٤ وذكرت التقارير الصحافية أن يهوديا عمره       
هؤالء أناس شرفاء حقا وأصحاب ضـمائر       .كان مقدرا له ان يشارك في الرحلة، لكنه منع ألسباب طبية          

 أشك في أن أمثالهم كثيرون من النشطاء، في العالم العربي، لكن ما شجع األوروبيـين                حية ال ريب، وال   
على أن يقوموا بما قاموا به أنهم يملكون قرارهم ويعيشون في دول ديموقراطية ال تستطيع أن تحاسـبهم                  

ـ                 ب على ما فعلوه، حتى سفينتاهم اللتان توقفتا في قبرص، رفضت السلطات القبرصـية االسـتجابة لطل
الحكومة االسرائيلية منعهما من االبحار، ونقلت الوكاالت عن مصدر قبرصي قوله ان القانون يسمح لهم               

 بالمغادرة مادامت وثائقهم سليمة، وال نستطيع ان ننتهكه،
 ولست أشك في أن السفينتين لو توقفتا في أي ميناء عربي وطلب االسرائيليون من سلطاته احتجازهمـا                 

 !  بمواصلة الرحلة، لنفذ الطلب من دون ترددوعدم السماح لهما
لقد فعل الناشطون الغربيون ما عجز العالم العربي عن أن يفعله، ونجحوا في كسر الحصار الذي قـرره                  
وزراء الخارجية العرب في لحظة تجل قبل أكثر من خمسة عشر شهرا، ثم لحسوا القرار فور صدوره،                 

الي مباشرة، وما تصور أحد أن الوزراء المحتـرمين يمكـن أن            بحيث لم نعثر له على أثر في اليوم الت        
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يتسلحوا بشجاعة تدفعهم الى فعل شيء مما فعله النشطاء األوروبيون، فيـشكلوا وفـدا يحمـل المـؤن                  
واألدوية الى المحاصرين، والسبب في ذلك معروف، هو أن أولئـك الـوزراء يمثلـون دوال ال تملـك                   

ل إصداره والتغني به امام وسائل االعالم، لكنها ال تملك القـدرة علـى              إرادتها، وقرار مثل هذا قد تحتم     
 . تنفيذه

اما الناشطون العرب فإنهم يتعرضون للقمع والسجن إذا فكروا في محاولة من ذلك القبيل، وأمام إحـدى                 
المحاكم المصرية قضية اتهم فيها شخص بجمع اموال لمساعدة حركة حماس في غزة، وقد ذكرت قبـل                 

أيام ان احد الناشطين العرب أحضر سيارة محملة باألغذية واألدوية وأراد إدخالها الى غزة، لكنه               عشرة  
محتجز أمام معبر رفح منذ أكثر من شهر، ولم يسمح له بالدخول، وهو ليس وحيدا في ذلـك، ألن مـا                     

قطاع غـزة   إن  . حدث معه تكرر مع العديد من المنظمات والتجمعات ومؤسسات المجتمع المدني العربي           
ليس وحده المحاصر، ألن الشعب العربي محاصر أيضا، وكسر ذلك الحصار األخير كفيل بفك الحصار               

 .تلقائيا عن غزة، ادعوا اهللا أن يفرج كربنا وكربهم
  ٢٥/٨/٢٠٠٨موقع أخبارنا 

  
  ٢٠٠٧ التهويدية حتى نهاية الخارطة .٦٣

  علي بدوان
ن نية حكومة أيهود أولمرت العودة لتنـشيط وإحيـاء          كشفت مصادر إسرائيلية مسؤولة قبل أيام قليلة، ع       

مشاريع االستيطان االستعماري التوسعي التهويدي في منطقة غور األردن وعلى طول امتـداد الـشريط               
وأشارت المصادر نفسها بأن وزير الحرب اإلسرائيلي الجنـرال أيهـود           . الفاصل بين فلسطين واألردن   

في غـور   ) ماشيخوت(مسكناً جديداً في موقع مستعمرة      ) ٢٠(ء  باراك بصدد إعطاء الضوء األخضر لبنا     
  . األردن، فقد صادقت لجنة في وزارة الحرب اإلسرائيلية على المشروع المذكور

وتأتي هذه المصادقة بعد أن تم تجميد خطط البناء في المستوطنة المذكورة قبل سـنة ونـصف بـضغط                   
بيتا لتوطين مستوطنين تـم إخالؤهـم مـن         ) ١٨٠(وكانت إسرائيل قد خططت في حينه لبناء        . أميركي

مستوطنات قطاع غزة، إال أنه تم إلغاء الخطة في حينه بناء على طلب الواليات المتحدة، كمـا أضـافت                
المصادر ذاتها بأن مئات المستعمرين اليهود الذين غادروا مستعمرات قطاع غزة عقـب تفكيكهـا عـام                 

  . ردن القادمة خالل فترة قد ال تكون بعيدة سيكونون من رواد مستعمرات غور األ٢٠٠٥
ومن الواضح، أن مشاريع االستيطان التوسعي التهويدي الصهيوني تأتي مترافقة ومتكاملة مع عمليـات              
االستيطان التوسعي الناشطة في قلب مدينة القدس الشرقية وفي أحيائها العربية المجاورة لوسط المدينـة،               

لة االستيطان الصهيونية الجائرة، تشهد اآلن في مناطق القـدس زخمـاً            وفي المناطق المحيطة بها، فحم    
  . كبيراً في البناء لم تعهده منذ سنين طويلة

في شراء الشقق االستيطانية، عدا عـن منـاطق         %) ٤٠٠(حيث سجل مؤخراً ارتفاعاً بنسبة تربو على        
 ضمن خطة تعزيز ما يسمى      الجوالن السوري المحتل حيث تجري أيضاً عمليات استيطان وتهويد خافته         

دونما في منطقة البطيحة فـي       ) ٨٠(في الجوالن فوق أراض جديدة بمساحة       » االستيطان اليهودي «بـ  
أقصى جنوب هضبة الجوالن، على ملتقى الحدود األردنية السورية الفلسطينية، من اجـل بنـاء قريـة                 

  . سياحية في منطقة تل الصيادين على الساحل الشرقي لبحيرة طبريا
إضافة إلى البدء ببناء قرية سياحية على أنقاض بلدة بانياس السورية المحتلة والواقعة شـمال الهـضبة،                 
إضافة إلى قرية سياحية ستبنى على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا في منطقة الكرسي مـن األراضـي                 

الفلسطيني الـصادرة   وفي هذا السياق، فقد أظهرت بيانات المكتب المركزي لإلحصاء          . السورية المحتلة 
 في رام اهللا، أن أعداد المستوطنون اليهود فوق أراضي الضفة الغربية والقدس في تزايد               ٣/٨/٢٠٠٨يوم  

  . ١٩٦٧مستمر منذ العام 
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ولو بوتيرة أدنى مما كان عليه األمر خالل العقود الماضية، حيث تناولت بيانـات المكتـب المركـزي                  
فية في المـستعمرات اإلسـرائيلية المقامـة علـى األراضـي            مؤشرات إحصائية حول السكان والجغرا    

  . ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
وذلك في إطار إصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية التي تتناول االنتهاكات اإلسرائيلية فـي المجتمـع                

فلـسطينية،  الفلسطيني، وتوفيراً للبيانات الالزمة لوصف واقع المستعمرات اإلسرائيلية في األراضـي ال           
  . وإبراز السمات األساسية والعوامل الجوهرية التي تؤثر في المجتمع الفلسطيني

 مـع   ١٩٦٧وفي واقع الحال، فقد بلغ عدد المستعمرات اليهودية فوق األرض الفلسطينية المحتلة عـام               
ت تتركز فـي    موقعاً احتاللياً في الضفة الغربية، وأكثر المستعمرا      ) ٤٤٠( ما مجموعه    ٢٠٠٧نهاية العام   

بـؤر خـارج    ) ١٠٩(بؤرة داخل حدود المستعمرات، و    ) ٩٦(مستعمرة، و ) ١٤٤(محافظة القدس، منها    
  . قاعدة عسكرية) ٤٨(موقعاً مصنفاً على أنه مواقع من نوع أخر و) ٤٣(حدود المستعمرات، و

 مع قـرار    مستعمرة تم ضمها  ) ١٦(منها  )  مستعمرة ٢٦( أكثر المستعمرات يقع في إطار منطقة القدس        
، فمحافظة القـدس تـضم اكبـر عـدد مـن            ١٩٦٧الضم الجائر لمدينة القدس منذ احتاللها الكامل علم         

  . المستوطنات، كما أنها تضم المساحة الكبرى من حيث األراضي االستيطانية
 دونم) ١٥٠٠(كما تضم القدس عدداً كبيراً من مستوطنات الفئة األولى التي تزيد مساحتها على أكثر من                

كمستوطنات جيلو، عوفر ومعاليه أدوميم هذا إضافة إلى مستعمرة جبل أبو غنيم التي قاربت على وشـك    
، ويليها محافظة جنين بواقع خمـس       )مستعمرة٢٤(وتلي منطقة القدس محافظة رام اهللا والبيرة        . االنتهاء

  . تعمراتمستعمرات، بينما يقع في محافظة طولكرم أقل عدد من المستعمرات بواقع ثالث مس
مـن  %) ٣٨ .٣( كما وأن سلطات االحتالل وضعت ومازالت يدها وبشكل كامل على مساحة تقـارب              

مجموع مساحة الضفة الغربية باعتبارها أراضي موضوعة تحت إطار المواقع العسكرية، بينمـا تبلـغ               
  .  مربعألف متر) ٢٣٥ .٢٠٩(مساحة األراضي المبنية في مختلف المواقع االستعمارية ما مجموعه 

مستعمر ) ٤٨٣ .٤٥٣( ما مجموعه    ٢٠٠٧ أما أعداد المستوطنين المستعمرين، فقد بلغت مع نهاية العام          
مستعمر في نهايـة العـام      ) ٤٦٦ .٠٠٥(يهودي في مستعمرات الضفة الغربية دون القدس، مقارنة بـ          

  . خالل العامين المذكورين%) ٣ .٧٤(، أي بنسبة نمو مقدارها ٢٠٠٦
مـرة خـالل    ) ٣٩(أعداد المستعمرين اليهود في الضفة الغربية تكون قد تـضاعفت حـوالي              وبذا فان   

وللمقارنة فقد تضاعف عدد اليهود بشكل عـام فـي كامـل          . ٢٠٠٧ ١٩٧٢(السنوات الممتدة بين أعوام     
  . أرض فلسطين التاريخية وبقية األراضي العربية المحتلة بمقدار مرتين تقريبا خالل نفس الفترة

ذلك، فان معظم المستعمرين اليهود يتركزون في مستعمرات محافظة القدس، حيث بلغـت نـسبتهم                إلى  
 ٦٩٥(مـنهم   )  مـستعمر  ٢٥٦ .٠٣٧(من مجموع المستعمرين في الضفة الغربية بواقع        %) ٥٣(حوالي  

  ).  مستعمر١٩٤.
 ٥٠٧(بيت لحـم    ومحافظة  )  مستعمر ٨١ .٨٥١( يلي ذلك عدد المستعمرين في محافظة رام اهللا والبيرة          

أما أقل المحافظات من حيث عدد المـستعمرين        ).  مستعمر ٣٠ .٩٤٧(، ومحافظة سلفيت    ) مستعمر ٥٠.
وحسب المعطيات الموثقة والدقيقة المتـوفرة مـن مـصادر          ).  مستعمر ١ .٣١٩(فهي محافظة طوباس    

 في منطقة   )٢٢(مستعمرة حضرية منها    ) ٤٥(من مجموع المستعمرين يعيشون في      %) ٨٨(مختلفة فان   
مستعمرة ريفية في الضفة الغربية معظمها من نوع المـستعمرات الجماعيـة، معظمهـا              ) ٩٩(القدس، و 

مستعمر، يليها الموشافات بواقـع     ) ٤٣ .٨٢٠(مستعمرة يسكنها   ) ٥٤(تصنف مستعمرات جماعية بواقع     
  . مستعمر) ٣ .٤٦٤(مستعمرة يسكنها ) ١٧(

التي تقارب مساحتها ربع    ) الغربية+ الشرقية  (لقدس الكبرى   من جانب آخر، يمكن تلخيص وضع مدينة ا       
يعيش حالياً في إطار القدس الكبـرى       : مساحة الضفة الغربية، وتحديد الخارطة السكانية فيها وفق التالي        
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من العرب الفلسطينيين، وثمة في     %) ٥٤(يهود، ونسبة   %) ٤٦(مليون نسمة، منهم ما نسبته      ) ١ .٢٥٠(
  %). ٩٠( غالبية يهودية واضحة تبلغ ١٩٤٨ة المحتلة عام حدود القدس الغربي

غالبية عربية نسبتها   ) ضواحيها(غير انه يوجد في مناطق الضفة الغربية الواقعة في إطار القدس الكبرى             
سيصل عدد سـكان    » معهد القدس ألبحاث إسرائيل   «وحسب التقديرات اإلسرائيلية وفق تقارير      %). ٨٥(

ألف يهـودي أي مـا نـسبته        ) ٨٧٠(مليون نسمة، منهم    ) ١ .٨(إلى حوالي    ٢٠١٠القدس الكبرى عام    
  . ألف عربي) ٩٣٠(، وما مجموعه %)٤٨(

  ٢٧/٨/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
  
   هي أسهل الطرقالمماطلة .٦٤

  مازن حماد
ان ايهود اولمرت وكوندوليزا رايس ركزا خالل محادثاتهمـا فـي           » الجيروساليم بوست «تقول صحيفة   

والالفت في تفاصيل هـذا  . الثالثاء على اوضاع القوقاز ومضاعفات ذلك على احداث المنطقةالقدس يوم  
الخبر ان القلق االسرائيلي منصب على تأثيرات األزمة القوقازية تجاه االزمة االيرانيـة ولـيس تجـاه                 

 باسـتقالل   فبعد اعتراف روسيا الرسمي قبل يومين     .المفاوضات االسرائيلية مع الفلسطينيين او السوريين     
اقليمي اوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا ، راجت مخاوف حقيقية من حدوث تـدهور كبيـر فـي                  

فمعنى هذا االعتراف ان الروس لم يعـودوا        . العالقات بين موسكو والغرب ، وخاصة الواليات المتحدة       
زمة عدم الثقة المتصاعدة    يعتبرون االقليمين جزءاً من االراضي الجورجية ، وهو ما من شأنه ان يفاقم أ             

وما يهم اسرائيل في هذا الصدد ان تدفع التطورات بروسيا لوقـف تعاونهـا مـع    .بين موسكو وواشنطن  
اميركا والغرب عموماً فيما يتعلق بالملف النووي االيراني ، وهو ما قد يعيد الى الصدارة مسألة استخدام                 

نت اسرائيل قلقة من دعم موسكو لتحالف جديد بين         واذا كا .القوة إلجبار طهران وقف تخصيب اليورانيوم     
ايران وسوريا وحزب اهللا وحماس على ضوء تداعيات الحرب بين روسيا وجورجيا ، فان قلقهـا مـن                  

ومـع ان خبـر     .تصاعد في االزمة النووية االيرانية يظل ضاغطاً بـصورة أقـوى علـى أعـصابها              
ورايس قد بحثا امكانية فـتح الـروس مخـازن          لم يشر الى ما اذا كان اولمرت        » الجيروساليم بوست «

اسلحتهم امام السوريين بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والطائرات والطوربيدات البحرية ، فان هـذا                
االحتمال يقض مضاجع االسرائيليين خصوصا اذا تضمنت صفقات االسلحة المتوقعة لسوريا صـاروخ             

ي احاديثهم ومؤتمراتهم الصحفية التـي اعقبـت جلـسات          ف.المعروف بدقته في اصابة أهدافه    » اسكندر«
اولمرت ورايس لم يتحدث االميركيون واالسرائيليون عن العقدتين االيرانية والروسية ، وانما خصصوا             
احاديثهم للمسألة الفلسطينية ، مع مالحظة ان وزيرة الخارجية االميركية لـم تـزل متمـسكة بامكانيـة                  

لكن .لى اطار لخطة حل في الشهور القليلة المتبقية على والية جورج بوش           التوصل الى حل او باالحرى ا     
اللصوصية تبقى الكلمة الوحيدة الممكن اطالقها على ما يجري للضفة الغربية هـذه االيـام ، فالنـشاط                  
االستيطاني الذي تستخدم رايس عبارة تلطيفية الخفاء تأثيراته المدمرة يقـضي بالفعـل علـى اي امـل                 

وبدال من ان تقول لنا رايس ان النشاط االستيطاني يقتل عملية السالم ، فانها تلجـأ                . ى اتفاق بالتوصل ال 
وبطبيعة الحال فان   . الى عبارات تسويغية كقولها ان هذا النشاط ال يساعد عملية السالم او يقدم لها فائدة              

كما ان الوفد   .االستيطانيرايس لم ولن تذهب الى حد االعتراف بأن عملية السالم قد فشلت بسبب التوسع               
الفلسطيني الذي يفاوض االسرائيليين لم ولن يذهب الى حد وقف مفاوضاته مع االسرائيليين رغم ان هذه                

لقد .المفاوضات تشكل غطاء سياساً مهماً يمكن الجانب االسرائيلي من الحصول على السالم واالرض معاً             
 الشكلية واالستيالء الفعلي علـى االرض التـي         اختارت اسرائيل كما هو واضح من مسلكها المفاوضات       

وفيما كانت تسيبي ليفني تبلـغ الـصحفيين ان اسـرائيل           . يفترض ان تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية      
، بناء على صور جوية وزيارات ميدانية       » السالم االن «ملتزمة بعدم توسيع لالستيطان ، فضحت حركة        
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لنة باالرقام والنسب المئوية ان االستيطان تـضاعف فـي الـضفة            مدى استشراء العملية االستيطانية مع    
وكان أهم ا أكدته الحركة االسرائيلية ان نصف المباني االستيطانية يشيد شرق جدار             ٢٠٠٧،الغربية عام   

ورغـم  .الفصل وان البناء في بعض االماكن وصل الى مشارف مدن فلسطينية مثل رام اهللا وبيت لحـم                
اآلن والكثير من االسرائيليين من ان التمدد االستيطاني يقود حتماً الى تشكل دولة             تحذيرات حركة السالم    

ثنائية القومية في فلسطين ، فان تحكم مجالس االستيطان بخيوط اللعبة السياسية في اسـرائيل ، فـرض                  
ـ                ك على حكومات كثيرة سابقة التعامل مع الحركة االستيطانية بقدسية واضحة تشهد عليها صـعوبة تفكي

هناك كما يعترف االسرائيليون مائة     .التي تعهد اولمرت الف مرة بالتخلص منها      » العشوائية«المستوطنات  
ولكن . وعشر مستوطنات على االقل يجب اخالؤها من سكانها اذا اريد لحل ما ان يتحقق مع الفلسطينيين               

 هذه الصورة تبقـى المماطلـة       أين هو الزعيم االسرائيلي القادر على توجيه األمر بالبدء باالخالء؟ وسط          
  هي الطريق األسهل للحكومات االسرائيلية،
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