
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وعينه على الرئاسة... بدعم من السعودية ومصر "حماس"و" فتح"الرجوب يتوسط بين 
   عباس ال ينوي خوض االنتخابات الرئاسية:مصادر فلسطينية

  لدينا من وثائق الفساد ما يذهل العالم: قعزت الرش
  باشتباك مع سرايا القدس في غزة" التنفيذية"مقتل عنصر من 

  إلقامة دولة فلسطينية مجتزأة" إسرائيلية "-" أمريكية"موسكو ترفض خطة 
  "يخرق والءه للدولة"لى اقتراح سحب المواطنة ممن الكنيست تصادق ع

ال لبحـث الحـدود: ""سرائيلا"
  "والالجئين والقدس

 
 ٤ص... 
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    :مختارات

٢٠   نديم بشير الجميل التقى ابنة اسحق رابين في لندن:سينسيناتي بوست .٥٧
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    :حوارات ومقاالت

٢٠  عزمي بشارة... !عاش المؤتمر الدولي... ماتت خريطة الطريق .٥٨
٢٣  رنده حيدر... بمحمود عباس يليتشكيك إسرائ .٥٩
٢٤  عاموس عوز... الفصل بين غزة والضفة مناسبة تاريخية .٦٠
٢٥  راسم عبيدات. "..رايس"و" الفروف" بين  .٦١
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  "ود والالجئين والقدسال لبحث الحد: ""سرائيلا" .١

أكدت وزيرة الخارجيـة االسـرائيلية      : علي حيدر عن مراسلها   نقالً   ٢/٨/٢٠٠٧ األخبار اللبنانية    قالت
تسيبي ليفني، عقب لقائها نظيرتها األميركية رايس في القدس المحتلة أمس، أن اسرائيل لن توافق علـى                 

والالجئين ومستقبل القدس، خالل المؤتمر الدولي      بحث القضايا االساسية للنزاع مع الفلسطينيين، الحدود        
هذه فرصة للبحث مع الرئيس أبـو مـازن والحكومـة           "وقالت ليفني إن    . للسالم الذي دعا الرئيس بوش    

مـا  "المطروح، مـشددة علـى أن       " جدول االعمال "وأضافت أن إسرائيل ترفض أن تفصل       ". الفلسطينية
ولكن أحياناً ليس من الحكمـة ان نطـرح علـى الطاولـة             سيطرح على الطاولة أمور هامة للطرفين،       

ووصفت ليفني إعالن وزير الخارجية السعودي سـعود الفيـصل اسـتعداد             ".المواضيع االكثر حساسية  
قيمة حاسمة، وال توجد لحظـة ال       "وشددت على أن للوقت      ".مشجع"الرياض للمشاركة في المؤتمر بأنه      

ناك تهديدات من المتطرفين، إيران وحزب اهللا وحماس، ولكن هناك          ال يزال ه  "، مشيرة إلى أنه     "قيمة لها 
لن تفوت فرصـة الحـوار مـع    "وأضافت أن اسرائيل ". حكومة فلسطينية تلتزم بمطالب المجتمع الدولي 

التنفيذ سيكون بالطبع متالئماً مع قـدرة الحكومـة الفلـسطينية علـى             "وان  " عباس والحكومة الفلسطينية  
ورأت ليفنـي أن    ".  على االلتزام بتعهداتها، وبشكل أساسي ما يتعلق بـأمن اسـرائيل           السيطرة، وقدرتها 

  ".فرصة للعالم العربي لدعم المعتدلين ودعم مسيرة الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين"المؤتمر 
 "حمـاس "خالل لقائه رايس، على ضرورة إبقاء        أكد أولمرت :  ووكاالت  ٢/٨/٢٠٠٧ السفير   وأضافت

، الفتاً إلى أن إسرائيل مهتمة بتسليم السلطة الفلسطينية صالحيات أمنية في الضفة الغربية،              "للعبةخارج ا "
  ".ضمانات أمنية"، وتقديم "بعد التزامات ضرورية من جانب الفلسطينيين"لكنه أضاف أن أمرا كهذا سيتم 

 مضى نحو الفصل الختـامي  اقرب من أي وقت"من جانبه، قال بيريز إن الواليات المتحدة تقود إسرائيل   
نقلت عن مسؤولين في مكتب أولمرت أن األخير سيحاول         " هآرتس"وكانت  ". للمفاوضات مع الفلسطينيين  

إقناع رايس خالل لقائهما بدعوة السعودية للمؤتمر الدولي، وأن تحـضره شخـصية سـعودية رفيعـة                 
  ". من أجل التعبير عن تقدم سياسي"المستوى 

ر سياسي إسرائيلي أن عدم معارضة إسرائيل بيع الواليات المتحدة أسلحة متطورة            إلى ذلك، اعتبر مصد   
. للسعودية ساهم في اتخاذ القيادة السعودية قرارا بالمشاركة في المؤتمر الدولي حول الـشرق األوسـط               

عن المصدر قوله إن الشروط األساسية التي وضعها الرئيس بوش للمشاركة في المؤتمر             " هآرتس"ونقلت  
  . ي االعتراف بحق إسرائيل بالوجود، ونبذ العنف، وتأييد االتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيينه

انها مرحلة مليئة   : "قالت رايس :  ومن القدس   أسعد تلحمي   عن الناصرةمن   ٢/٨/٢٠٠٧ الحياة   وجاء في 
تفويت هذه الفرص بسبب نقص     علينا التقدم بحذر ألننا ال نريد       : "، مضيفة "بالفرص وآن األوان الغتنامها   

الحل القائم على دولتين هو في نهاية المطاف الطريق الوحيد لسالم دائم بـين              "واعتبرت ان   ". استعدادنا
اسرائيل وجيرانها، والضغط من اجل احراز تقدم على المسار الثنائي بين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين،               



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                      ٨٠١ :                                العدد٢/٨/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

". نعتقد ان األمـرين مهمـان للغايـة       ... العالم العربي وايضا حتى يمكن إلسرائيل ان يكون لها افق مع          
وسعت إلى طمأنة سكان غزة قائلة إنه لن يتم التخلي عنهم وان الجهود إلدخال المعونة االنسانية ستستمر                 

  .وستزيد عندما تكون هناك ضرورة
ساعدة العـسكرية   تناولت أيضاً زيادة الم   المحتلة  افادت االذاعة االسرائيلية ان لقاءات رايس في القدس         و

ما سيمكن الجيش اإلسرائيلي من اقتناء أحدث       " مليون دوالر    ٦٠٠األميركية السنوية إلسرائيل بأكثر من      
األسلحة والعتاد العسكري األكثر تطوراً في العالم على نحو يضمن الحفاظ على تفوقهـا النـوعي فـي                  

اليات المتحدة تريد من اسرائيل توسيع      وقال ديبلوماسيون ومسؤولون اسرائيليون ان الو      ".الشرق األوسط 
واضافوا انه ليس واضحا المدى الذي يمكن       . نطاق المحادثات مع عباس أمال في التقدم في قضايا أساسية         

أن يذهب اليه أولمرت في اطار مساعي واشنطن لدعم عباس، موضحين انه مـستعد لمناقـشة الحـدود            
فـي خـصوص    " اتفاق على المبادئ  "كن ان تفضي الى     يم" بطريقة عامة "وغيرها من القضايا الجوهرية     

اقامة دولة فلسطينية، لكنه لم يوافق بعد على اجراء مفاوضات كاملة في شـأن الموضـوعات الثالثـة                  
  .الرئيسية الخاصة بالوضع النهائي وهي الحدود والقدس والالجئون كما اقترح عباس

  
  وعينه على الرئاسة... ومصربدعم من السعودية  "حماس"و" فتح"الرجوب يتوسط بين  .٢

ـ     : سامي سعيد  -رام اهللا    أمس أن جبريـل الرجـوب يقـود        " األخبار" كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل
وأشارت المـصادر    .بدعم من السعودية ومصر   " حماس" و فتحوساطة حقيقية لتقريب وجهات النظر بين       

، في ظل جملة الشروط     هماة الحوار بين  ال تزال كبيرة، ما يعرقل عود     " حماس"و" فتح"إلى أن الفجوة بين     
باستمرار، وتردها إلى ضغوط أميركية كبيرة علـى أبـو          " حماس"التي يضعها الرئيس عباس وترفضها      

وأوضحت  .من أجل تكريس االنقسام والقطيعة بين الضفة والقطاع وعدم العودة إلى الحوار           " فتح"مازن و 
م تعد راضية عن الطريقة التي يدير بها أبـو مـازن            هذه المصادر أن دوالً عربية كالسعودية ومصر ل       

وأكـدت المـصادر أن      ".حمـاس "السلطة وال تفهم لماذا يصر على وضع الشروط قبل بدء الحوار مع             
تجري بعيداً عن وسائل اإلعالم كي ال تتعثر، مشيرة إلى أن الرجوب            " حماس"حوارات الرجوب مع قادة     

قبل نحو أسبوع واتصل بقيادي في المكتب السياسي للحركة في          في قطاع غزة    " حماس"التقى بقيادي في    
مستعدة من دون شروط للحوار مع أبو مازن وأنها تقبل بوساطة عربية إلنهـاء              " حماس"دمشق وفهم أن    

وقالت المصادر إن الرجـوب أبلـغ        .إلى سابق عهدها  " حماس"هذا الملف وعودة األوضاع بين عباس و      
إلى درجة  " حماس" في منحه التفويض والصالحية للذهاب في الحوار مع          مسؤولين في السلطة أنه يرغب    

  .ال يروقها الحوار" فتح"متقدمة من دون تدخالت في عمله من جانب قيادات أخرى في 
ـ " فتحاوية"إال أن مصادر     يقوم بوساطة بين الحركتين بدعم عربـي سـعياً         "إن الرجوب   " األخبار"قالت ل

الرجوب، الذي يـسعى ألن     "، مشيرة إلى أن     "حة الوطنية العليا كما يقول    لتحقيق هدف شخصي، ال للمصل    
 حصل على وعد من حماس بدعم ترشيحه لالنتخابات الرئاسية، وهو ما            عباسيكون رئيساً للسلطة، بعد     

واعترفت المصادر بوجود ضغط عربي على عباس لعـودة الحـوار، لكـن هـذه                ".سيضمن له النجاح  
  .تقدمة وهي في بداياتهاالضغوط لم تصل لمرحلة م

ـ   عباس،من ناحيته، أكد المستشار اإلعالمي ل      أن مؤسسة الرئاسة اقترحت على كل      " األخبار" نبيل عمرو ل
بإرجاع كل شيء في غزة إلى طبيعته، وهذا يستوجب         " حماس"من يتوسط من أجل عودة الحوار أن يقنع         

  .أوالً" حماس"خطوة من 
  ٢/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  فصائلالو" فتح"و "حماس" على قيادات تتنصت الوقائي: فلسطين اآلن .٣
كشفت معلومات جديدة أن جهاز األمن الوقائي الفلسطيني في قطـاع           : عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

غزة كان على علم بأدق التفاصيل داخل حركة حماس، ومن بينها قرار الحركة المشاركة في االنتخابات                
يرة واختيارها إلسماعيل هنية لرئاسة قائمة الحركة في االنتخابـات وذلـك مـن خـالل                التشريعية األخ 

  .التجسس على المكالمات الهاتفية لقياديين في الحركة
 في اكتشاف غرفة تنـصت، تابعـة لجهـاز          "حماس"وجاء الكشف عن هذه المعلومات بعد نجاح نشطاء         

على مكالمات هاتفية لقياديين في الحركة وأيـضا         إنها استخدمت للتجسس     "حماس"األمن الوقائي، وتقول    
أحمد حلس، القيادي في حركة فتح في غزة وقياديين من حركة الجهاد اإلسالمي وفصائل أخرى، إضافة                

 تفاصـيل عمـل     "حماس"المحسوب على   ) فلسطين اآلن (ونشر الموقع اإللكتروني     .إلى مواطنين عاديين  
الوثيقة "وقال الموقع   . ، مستندا إلى تقرير وجد بمقرها     )لدائرة الفنية ا(هذه الوحدة التي قال إنها تحمل اسم        

تشير لمعلومات حول نشاط هذه الدائرة وكيفية العمل بعد التسجيالت التي يقوم بها موظفوها، وعمليـات                
التي يستخدمها أفراد وقيـادات كتائـب القـسام الجنـاح           " السناو"التنصت على مكالمات جهاز الهوائي      

 مـديرين   ٧يستلم التقريـر    "وأضاف   ".لحركة حماس ومن ثم تُفرغ على شاكلة تقارير ورقية        العسكري  
موردا أسماء القياديين السبعة وهم رشـيد       " بعدما يختم من الخارج بختم رسمي مكتوب عليه سري للغاية         

أبو شباك وسمير المشهراوي وسليمان أبو مطلق وأحمد عيسى وعاطف عليان ويوسف عيـسى وبـسام                
  .ازوري، وجميعهم قياديون في جهاز األمن الوقائيالي

وذكر الموقع أن من بين المكالمات التي تم تسجيلها، مكالمة بين خالد مشعل وإسـماعيل هنيـة حـول                   
مشاورات مجلس الشورى للحركة بخصوص االنتخابات، حيث حصل إسـماعيل هنيـة علـى معظـم                

  .محمود الزهار.األصوات، ما عدا صوت هنية نفسه الذي ذهب لصالح د
كما سجلت جميع المكالمات التي دارت بين قيادات الحركة بخصوص أمور داخلية تتعلـق باالنتخابـات                

  .وغيرها تكشف قدرات الحركة واستراتيجية عملها
تحـدثا خاللهـا حـول      ) شطب اسمه لدواع أمنية   (وسجلت كذلك مكالمة لـ أبو ماهر حلس مع شخص          

  .ياسية واالجتماعيةأوضاع البلد، وخاصة األمور الس
وأشار الموقع إلى أن التسجيالت تضمنت أيضا مكالمات لقياديين في األجهزة األمنيـة الفلـسطينية مـع                 

تتم مراقبة اتصاالت عناصر من حماس وكتائب القـسام بـشكل           "وعن أسلوب العمل قال الموقع       .فتيات
ة السناو والهـوائي، إضـافة إلـى         ساعة، ولدى الدائرة القدرة على مراقبة أجهز       ٢٤يومي وعلى مدار    

الهاتف والجوال، ويقوم موظفو الدائرة بتسجيل جميع المكالمات ومن ثم تفريغها كتابة، وطباعتهـا، فـي     
 ".تقرير يرفع لمدير الدائرة

   ٢/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

  ممثلين عن التشريعي والقوى الوطنية واإلسالمية ةشاركبمتشكيل لجنة مصالحة وطنية  .٤
صدر رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، قراراً بتشكيل لجنة المـصالحة الوطنيـة،             أ:  حداد ألفت

 .١٦/٧/٢٠٠٧وذلك تطبيقاً وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته الحادية والعشرين بغـزة بتـاريخ               
ثلـين عـن    مازن هنية، مستشار رئيس الوزراء للشريعة اإلسـالمية مقـرراً، ومم          .وتتكون اللجنة من د   

المجلس التشريعي، وثالثة ممثلين عن القوى الوطنية واإلسالمية، وممثل عن رابطة علمـاء فلـسطين،               
وأكد القرار على دور اللجنة بإجراء مصالحة وطنية بـين الفـصائل             .وممثل عن جمعية أساتذة فلسطين    

خيـرة، ومـنح رئـيس    ومكونات الشعب وشرائحه االجتماعية المختلفة، والتي تأثرت بسبب األحداث األ       
 . ورفع توصياتها لعرضها على مجلس الوزراء٢٠/٨/٢٠٠٧الوزراء اللجنة النجاز عملها حتى 

  ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                      ٨٠١ :                                العدد٢/٨/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

  
  هنية يرفض استالم راتبه احتجاجاً على حرمان موظفين من رواتبهم على خلفية سياسية  .٥

ري من حكومة سالم فيـاض،       رفض رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية تسلم راتبه الشه          :غزة
إنهـاء سياسـة التمييـز    "باعتباره نائباً في التشريعي، وقرر إعادته إلى وزارة المالية، الفتاً إلى أهميـة      

إن رئيس الوزراء   "وقالت رئاسة الوزراء في غزة في بيان        ". الخطير الذي يمس كرامة الناس ومعيشتهم     
عوا أيديهم على المال العام في رام اهللا بابتزاز المواطن          هنية قرر اعادة راتبه نظراً الستمرار الذين وض       

في لقمة عيشه وسياسة التالعب برواتب الموظفين وحرمان اآلالف منهم من تقاضي رواتبهم على خلفية               
  ".انتماءاتهم السياسية والتزامهم بواجبهم الوظيفي

  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  نتخابات الرئاسية عباس ال ينوي خوض اال:مصادر فلسطينية .٦
ـ     :  عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات     -رام اهللا، غزة     " الـوطن "كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب ل

أبلغ عدداً من مساعديه أنه ال ينوي خوض االنتخابات الرئاسية في حال تـم إجـراء                "  أن الرئيس عباس  
قيادي آخر من حركة فتح لخوض هـذه        انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وأنه يفضل أن يترك المجال ل         

وأشارت المصادر إلى أن عباس أبلغ اجتماعا عقد مؤخرا للجنة المركزية لفتح صراحة بأنه               .االنتخابات
  .ال ينوي خوض االنتخابات

   ٢/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

  السلطة تسعى الى تحقيق هدفين من زيارة رايس .٧
د عباس ورئيس وزرائه سالم فياض اليوم وزيرة الخارجية          يستقبل الرئيس محمو   : محمد يونس  -رام اهللا   

صائب عريقات ان الجانب الفلسطيني سيسعى في هذه الزيـارة الـى تحقيـق              .وقال د . االميركية رايس 
هدفين، االول هو محتوى جيد لمؤتمر السالم الذي دعا اليه الرئيس بوش، والثاني العمل على اسـتئناف                 

وعن احتمال مشاركة السعودية ودول عربيـة أخـرى فـي            .سرائيليينمفاوضات الوضع النهائي مع اال    
ال اعتراض لنا على اي موقف تتخذه السعودية او اي من الـدول العربيـة،               : "مؤتمر السالم المقبل، قال   

  ".ونتطلع الى اتخاذ موقف عربي مشترك من المؤتمر يقوم على قاعدة مبادرة السالم العربية
  ٢/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
 الورقة القطرية من شأنها تكريس االنقسام بين غزة والضفة: لسطينيوزير ف .٨

، )حكومة فيـاض  (اعتبر محمود الهباش، وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية         :  كفاح زبون  - رام اهللا 
مـن شـأنها     ،)"منطقة منكوبة إنسانياً  " لإلعالن عن غزة     الذي قدمتها لألمم المتحدة   ( أن الورقة القطرية  

إن موقف السلطة من ذلك واضـح  " الشرق األوسط"ة االنفصال بين الضفة والقطاع ، وقال لـتكرس حال 
انه ربما يريد القطريون التخفيف عن معاناة الفلسطينيين فعال، لكنهم بـذلك يكرسـون              "ومرفوض، وقال   

ـ              ر أن  الفصل ويدعمون خططا قديمة بذلك، واستغرب الهباش عدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية، واعتب
  . الرئيس عباس هو الممثل الوحيد للفلسطينيين، وطالب القطريين بتفسير موقفهم

  ٢/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

   تطالب سوريا بإدخال العالقين على حدودها مع العراقالمقالةحكومة ال .٩
المقالة، الحكومـة الـسورية بالعمـل علـى إدخـال الالجئـين             الفلسطينية   طالبت حكومة الوحدة   :غزة
  .لى داخل المخيمات الفلسطينية في سورياإسطينيين العالقين قرب الحدود السورية العراقية الفل
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تصاالت مكثفة بهـدف    ا حثيثة و  عي وجود مسا  إلىوأشار حسام أحمد مسئول ملف الالجئين في الحكومة         
مؤكداً  بيرة، شهر لوقف معاناتهم الك    ١٥إقناع الحكومة السورية بالقبول بإدخال العالقين على الحدود منذ          

. لـى أراضـيها   إستعداد جهات متعددة لتغطية األعباء المالية المترتبة على موافقة سوريا على دخولهم             ا
   . لألراضي السوريةالجئا فلسطينيا  ١٨٥٠ أن الحديث يدور عن إدخال إلى أحمد في بيان له لفتو

   ١/٨/٢٠٠٧ قدس برس
  
 لألسرى" ائيلإسر"طالب برقابة دولية على معاملة أحمد بحر ي .١٠

طالب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة، المجتمـع الـدولي ومؤسـسات              : )أ.ب.د(
وقال في بيـان صـدر   . لألسرى" إسرائيل"حقوق اإلنسان واألمم المتحدة بالتدخل العاجل لمراقبة معاملة         

اع معيشية سيئة مـن قبـل       األسرى يتعرضون إلى عزل وتعذيب وإهمال طبي وأوض       "مساء الثالثاء إن    
ضـد  " اإلسرائيلية"والتي كان آخرها خالل الجريمة التي ارتكبتها المخابرات         " اإلسرائيلية"إدارة السجون   

بحـق  " اإلسرائيلية"واستنكر بحر الجريمة     ".األسير الفلسطيني شادي بن سعيد من خالل تعذيبه واغتياله        
  ".في مواجهة المقاومة" اإلسرائيلية" عجز المخابرات هذه الجريمة تبين"األسير ابن سعيد، مؤكدا أن 

  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 هنية يلغي عطلة الخميس للموظفين ويكتفي بيوم الجمعة .١١

قررت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة هنية إلغاء عطلة يوم الخميس، واالكتفاء بيـوم الجمعـة               : غزة
قاب تأثر المؤسسات الرسمية بشكل سلبي بالتضارب الحاصل بين         وجاء هذا القرار في أع    . كعطلة رسمية 

التعليمات الصادرة عن الحكومة المقالة التي دعت الموظفين لاللتزام بيومي الخميس والجمعـة كيـومي               
 .إجازة أسبوعية، وحكومة تسيير األعمال برئاسة فياض التي حددت يومي الجمعة والسبت كيومي اجازة

 ٢/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  تدفع رواتب جميع الموظفين كاملة مع نسبة من المستحقات المتأخرةفياض حكومة  .١٢

 عقب اجتماعها، أمـس، فـي رام اهللا، أن كافـة            ]حكومة فياض  [أكدت الحكومة  :كتب حسام عز الدين   
الموظفين سواء في القطاع المدني أو العسكري والمتقاعدين سيتلقون راتبهم كامالً عن الشهر المنصرم،              

وم اإلثنين المقبل، وأنه سيتم كذلك دفع نسبة من المستحقات المتأخرة للموظفين، ليصبح ما تقاضوه لغاية                ي
  .من مستحقاتهم المتأخرة% ٦٠يوم اإلثنين ما نسبته 

 ٢/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  وزارة اإلعالم في الحكومة المقالة تمنع بث برنامج حواري أسبوعي من غزة .١٣

طالبت وزارة اإلعالم الفلسطينية في حكومة هنية أمس وكالـة رامتـان لألنبـاء               :ر أشرف الهو  -غزة  
بتعليق بث برنامج خط أحمر الذي يقدمه اإلعالمي حسن الكاشف من قطاع غزة ويبث مساء كل أربعاء                 

وقالت وكالة رامتان أن وزارة االعالم بررت في رسالتها طلبها بوقف بث             . شاشة فضائية فلسطين   ىعل
امج ألن البرنامج يعد لتلفزيون فلسطين الرسمي من قطاع غزة الذي مازال مصيره مرتبطاً بالحالة               البرن

السياسية القائمة وخطوات ترتيب البيت الفلسطيني علي أساس المفهوم الوطني العـام ووفـق نـصوص         
  .١٩٩٥قانون المطبوعات والنشر لعام 

القدس "عالم في الحكومة المقالة في اتصال مع        حسن أبو حشيش وكيل وزارة اإل     .وفي ذات السياق قال د    
، ال يوجد لدي الحكومة أي مانع من عمل األستاذ حسن الكاشف أو غيره من االعالميين في أي                  "العربي

 أن موضوع إيقاف بث برنامجه كان بسبب مواضيع لهـا عالقـة بعمـل               ى، الفتاً ال  ىوسيلة إعالم أخر  
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مؤسسة متوقفة عن العمل وخاضعة للحل السياسي المرتقب بين         وقال تلفزيون فلسطين     .فضائية فلسطين 
واعتبر أن فضائية فلسطين مؤسسة سيادية يجب أن تكون خاضعة لسيطرة            .الرئاسة والحكومة الفلسطينية  

  .الحكومة الفلسطينية
  ٢/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  تزوير وثائق في وزارة الصحةتقوم بعمليات " حماس: "رياض المالكي .١٤

 عـن عمليـة     فياض،رياض المالكي وزير اإلعالم الناطق باسم الحكومة        .كشف د  :م عز الدين  كتب حسا 
لخلق " حماس"قامت به حركة    " تزوير وانتحال لتوقيع وزير الصحة في الحكومة الحالية فتحي أبو مغلي            

اخ  باستنس "حماس"قامت  : وقال وهو يعرض نسخة عن الكتاب المزور       ".بلبلة في وزارة الصحة في غزة     
 قراراً قاموا بصياغتها وشملت اجراء تنقالت في وزارة الصحة          ٤١توقيع الوزير ابو مغلي وتثبيته على       

 ألف شيكل، على حساب رقم      ٤٠وعرض المالكي صورة عن شيك مزور، قيمته         .في غزة إلحداث بلبلة   
وهـذا  "وقال . قمنذر الشريف وكيل وزارة الصحة الساب.مغلق منذ اربع سنوات، حيث تم تزوير توقيع د    

ولفت وزير اإلعالم، إلى     ".نوع من السذاجة، اضافة الى كون الحدث جريمة جنائية يجب المحاسبة عليها           
أن وزارة الداخلية، قررت تعليق عملها في قطاع غزة احتجاجاً على قيام رئيس الوزراء المقال، بإجراء                

  .تنقالت لمدراء عامين في الوزارة
 ٢/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  "انجازاتها"فياض تصدر تقريراً عن حكومة  .١٥

حكومة ( أظهر تقرير صادر عن األمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة الثانية عشر             :رام اهللا 
، حققت إنجازات ملموسة على األرض في مختلف الجوانب، وخـصوصاً األمنيـة،             )إنفاذ حالة الطوارئ  

وذكر التقرير أن هذه الحكومة نفذت خالل الفتـرة          .والعالقات الخارجية واالقتصادية والمالية واإلدارية    
الواقعة ما بين الخامس عشر من حزيران، والرابع عشر من تموز الماضي مشاريع كثيرة، رغـم أنهـا                  

   .تولت مهامها في ظروف أمنية وسياسية صعبة ومعقدة
     ١/٨/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 باشتباك مع سرايا القدس في غزة" التنفيذية"مقتل عنصر من  .١٦

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل عنصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخليـة فـي              :  رائد الفي   غزة
الحكومة المقالة، وإصابة سبعة آخرين في اشتباكات مسلحة، بين مجموعة من القوة وسرايا القدس فـي                

رت المصادر إلى أن االشتباكات اندلعت بين الجانبين على خلفيـة           وأشا .حي الشجاعية شرق مدينة غزة    
واتهم القيـادي فـي حركـة        .اطالق نار في حفل زفاف ألحد عناصر حركة الجهاد االسالمي في الحي           

بـدوره، شـدد    . الجهاد خضر حبيب القوة التنفيذية بشن عملية دهم واعتقال لعناصر من سرايا القـدس             
  ".ال احد فوق القانون سواء كانت عائلة ام فصيال"يذية اسالم شهوان على أنه المتحدث باسم القوة التنف

  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "فتح"على خلفية تصفيات داخلية في  كانالمخابرات مقتل الضابط في  :ايهاب الغصين .١٧

يـة ان   كشف ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومـة هن           : عبدالرازق أبو جزر   -غزة  
 ومـن جهـاز     "فـتح "تحقيقات الوزارة واألجهزة األمنية في جريمة مقتل إسماعيل الشموخي الناشط في            

 ."فتح"المخابرات العامة في رفح قبل يومين اظهرت ان الجريمة ارتكبت على خلفية تصفيات داخلية في 
  ٢/٨/٢٠٠٧القبس الكويتية 
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  اللواء حمودة جروانينعي هنية  .١٨

وم األربعاء، اللواء حمودة جروان، النائب      يئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية       نعى ر : ألفت حداد 
ـ    . العسكري السابق  القائد الكبير والرجل العظـيم مـن رجـاالت شـعب           "ووصف هنية اللواء جروان ب

  .وكان اللواء جروان قد وافته المنية بعد ظهر يوم األربعاء، إثر نوبة قلبية ألمت به ".العظماء
  ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨بعر

  
  "حماس" و"فتح" ترحب بالموقف الروسي الساعي إلى التوسط بين "حماس" .١٩

رحبت حركة حماس في بيان لها اليوم بالموقف الروسـي          : ألفت حداد  من ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨ عرب ذكرت
قد ساءنا محاولة الـبعض تحريـف       "  الحركة في بيانها      وقالت ."فتح" و "حماس" التوسط بين    إلىالساعي  
الروسي وتصويره بالموقف المعادي للحركة والمصطف إلى جانب فريق فلسطيني ضـد آخـر              الموقف  

فـي  ) سيرجي الفـروف  (وهو مسألة عارية عن الصحة أكدها موقف السيد وزير الخارجية الروسي            ..
مكالمة مع األخ خالد مشعل قبل أيام، ويشهد لذلك تأكيـد روسـيا علـى ضـرورة اسـتئناف الحـوار                 

تراط روسيا مقابل تزويد السلطة بخمسين مدرعة بعدم استخدامها في أي صراع داخلي             واش ..الفلسطيني
الدول العربية الشقيقة إلى أن تحذو حذو روسيا وننتظر منهـا دوراً فـاعالً              "ودعت الحركة    "..فلسطيني

غير متفرج في الوساطة لحوار وطني فلسطيني بضمانات عربية تعيد للعمق القومي مـسؤوليته تجـاه                
  .قضية الوطنيةال

 امس ان التصريحات الروسـية      "حماس"اعتبرت  :  اف ب  -غزة   ٢/٨/٢٠٠٧ القدس العربي    وأضافت
وقال سامي ابـو زهـري       .امس بتقليص العالقات معها تاتي في سياق مجامالت سياسية للرئيس عباس          

ريحات  وهي لن تتوقـف عنـد تـص        "الروسي" ان حركته تؤكد ترحيبها بالدور       "حماس"المتحدث باسم   
. بتقليص مستوي العالقة معها الن هذه التصريحات تاتي في سياق مجامالت سياسـية للـرئيس عبـاس              

  . مستوي جيد ال يمكن مسه او االنتقاص منهىواضاف ان حجم العالقة مع روسيا عل
  
  لدينا من وثائق الفساد ما يذهل العالم: عزت الرشق .٢٠

عن تفهمه لرد فعل السلطة الفلـسطينية       " حماس" فيعضو المكتب السياسي    عرب غزت الرشق    أ: دمشق
ال يمكن أن يتوقع المرء من رموز السلطة الفلسطينية         : "محمود الزهار، وقال  .على الوثائق التي كشفها د    

إال أن ينفوا ويدافعوا عن أنفسهم، فهم اآلن في أزمة وتوتر شديدين بسبب انكشاف الكثير من ممارساتهم                 
لـدينا مـن    : " أن ما أظهره الزهار من وثائق ليس إال الجزء اليسير، وقـال            وأشار الرشق إلى  ". السيئة

الوثائق ما يذهل العالم بسبب فساد األجهزة األمنية وأنشطتها في خدمة االحتالل وبما يـضرب الـشعب                 
  ".الفلسطيني والمنطقة بكاملها

 ١/٨/٢٠٠٧قدس برس 
  
 عالقتها والحركة تنفي "حماس" مصدر أمني يحذر :تفجير في نابلس .٢١

يحتجز فيه الذي اثار انفجار قرب سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، :  كفاح زبون- رام اهللا
، حالة من القلق لدى االجهزة االمنية الفلسطينية من جهة، وحركة حماس على حد "حماس"معتقلون من 

ادر امنية تؤكد وتنفي، قال سواء، وفي الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات حول االنفجار بين مص
. مصدر امني مطلع ان عبوة صغيرة انفجرت قرب باب السجن، لكنها ال يمكن ان تسبب اضرارا تذكر

 من جهتها اية عالقة لها باالمر لكن الناطق باسمها في الضفة حذر من استغالل الحادثة "حماس"ونفت 
وكانت بعض الوكاالت . ان القضية ملفقةكغطاء لشن المزيد من الهجمات على ابناء الحركة، وشكك ب
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 في الضفة "كتائب القسام"المحلية قد قالت انها تلقت اتصاالت من مجهولين عرفوا انفسهم بانهم من 
، ما استدعى تحذيرا شديد اللهجة "حماس"الغربية، وهددوا باستهداف مقار امنية اذا لم تفرج عن معتقلي 

 فانه ..إن من يجرؤ أو يفكر باطالق رصاصة" الشيخ الذي قال اصدره قائد شرطة الضفة الغربية كمال
  "..،سيالحق حتى االرض السابعة، على حد تعبيره

ان الكتائب في الضفة تعرف ما عليها " في قطاع غزة "كتائب القسام"من جهته قال ابوعبيدة الناطق باسم 
، واضاف "لى اعتداءات االجهزة االمنيةفعله، ولها الحق في تقدير الموقف، واتخاذ ما تراه مناسبا للرد ع

 ". انه ال يستبعد اقدام القسام على ردود ال يتوقعها احد"ابوعبيدة 
 ٢/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  في غزة" المقاومة الوطنية"و" القسام" لـشهيدان .٢٢

، "وطنيةكتائب المقاومة ال  "، و "كتائب القسام "من  اغتالت قوات االحتالل أمس مقاومين      :  رائد الفي  -غزة  
الـشهيد  " القـسام "ونعت   .وجرحت خمسة آخرين، في عملية توغل جديدة في بلدة بيت الهيا شمال غزة            

وفي ذات الـسياق    . سعد رجب صبح  الشهيد  ،  "كتائب المقاومة الوطنية   "كذلك نعت . كمال سليمان صالح  
شتبكت مع قوات خاصة    ، إن مجموعة مشتركة بينهما ا     "ألوية الناصر صالح الدين   "و" كتائب القسام "قالت  

اسرائيلية في منطقة تلة الداعور شمال غربي بلدة بيت الهيا، مؤكدة أنها أوقعت إصابات فـي صـفوف                  
تفجير منزل فُخّخ مسبقاً بالعبوات والمتفجرات وكان يعتلي سطحه أفراد          " كتائب القسام "وأعلنت   .االحتالل

  . بيت الهيامن القوات اإلسرائيلية الخاصة في بيارة الرملي شمال 
  ٢/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  أي مؤتمر اقتصادي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لن يجدي نفعا: الحوراني .٢٣

من أن الهروب مـن مواجهـة االسـتحقاق الـسياسي           " فتح"قيادي في    ال حذر محمد الحوراني  : رام اهللا 
وأوضـح الحـوراني     . الفلسطيني الفلسطيني واالستعاضة عنه بمشاريع اقتصادية لن تنطلي على الشعب        

تعليقا على اعتزام مفوض الرباعية في الشرق األوسط توني بلير عقد مؤتمر اقتصادي يجمع الفلسطينيين               
محاولة الهروب من استحقاق القضية الفلسطينية الجوهرية المتعلقة بالملف الـسياسي           "واإلسرائيليين، أن   

صحيح أن المطلـوب تحـسين الوضـع        : "ي نفعا، وقال  من خالل الذهاب إلى الملف االقتصادي لن تجد       
وأشـاد   ".االقتصادي لكن أن ال يكون ذلك على حساب الملف السياسي، ومفاوضات الوضـع النهـائي              
   .الحوراني بدعوة الرئيس بوش إلى قيام دولتين، لكنه حذر من أن مفهوم الدولة قد يكون مخادعا

 ١/٨/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "الشعبيةالجبهة " فيمجهولون اغتالوا قياديا  .٢٤

تل امس طالل أبو صفية أحد قادة الجبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطين               قُ : عبدالرازق أبو جزر   -غزة  
وقال  .والضابط في المخابرات الفلسطينية باطالق النار عليه في شمال مدينة غزة لدى خروجه من منزله              

طقة التوام شمال غزة ولـدى بعـده        شهود عيان ان أبو صفية خرج في سيارته من منزله الكائن في من            
 . مترا فاجأه أربعة مجهولين باطالق النيران في اتجاهه ووصل الى مستشفى الشفاء جثة هامدة              ٤٠قرابة  

من جهة أخرى، كشف ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة إسماعيل هنية المقالـة ان                 
 ومـن جهـاز     "فـتح "قتل إسماعيل الشموخي الناشط في      تحقيقات الوزارة واألجهزة األمنية في جريمة م      

 ."فتح"المخابرات العامة في رفح قبل يومين اظهرت ان الجريمة ارتكبت على خلفية تصفيات داخلية في 
  ٢/٨/٢٠٠٧القبس الكويتية 
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  "إسرائيل" هجوما ضد ٣١و..  صاروخا٦٢و..  شهداء٨": سرايا القدس"إحصائية لـ  .٢٥
إن الجيش اإلسرائيلي   : خالل الشهر الماضي  عملياتها   في تقرير عن حصاد      "القدس سرايا"قالت   :رام اهللا 

 قذيفة هاون مـن العيـار الثقيـل         ٤٤أن مجاهديها تمكنوا من إطالق      "وأضافت  . قتل ثمانية من قيادييها   
 ١٣، والتصدي لالجتياحات اإلسرائيلية ومهاجمة مواقع وأهداف إسرائيلية من خـالل إطـالق       "ملم١٠٠"

 عبوات ناسفة بآليات االحتالل في القطاع والضفة وتنفيذ عشرة عمليات قـنص             ٨وتفجير   R.B.Gة  قذيف
  ونفذت  صاروخا استهدفت التجمعات اإلسرائيلية    ٦٢وبين التقرير أن السرايا أطلقت       ."في جنوب القطاع  

  .يوليو الماضي /تموز هجوما خالل شهر ٣١
 ١/٨/٢٠٠٧قدس برس 

  
  إعالن غزة منطقة منكوبةالسلطة واالحتالل يمنعان .٢٦

". في األمـم المتحـدة    " إسرائيل"الفلسطينيون في خدمة    "تقريراً نشرته، أمس،    " معاريف"عنونت صحيفة   
والسلطة تمكنا في مسعى مشترك ونادر من عرقلة مشروع قرار منـاهض            " إسرائيل"وقالت إن سفيري    

في أعقاب مشروع قرار تقدمت به قطر       وجاء التعاون    .كان يوشك اتخاذه في مجلس األمن     " إسرائيل"ـل
ضـد حمـاس    " اإلسرائيلية"، األمر الذي كان سيجعل السياسة       "منطقة منكوبة إنسانياً  "لإلعالن عن غزة    

لن أسـمح   "ونقلت الصحيفة عن عباس قوله      . صعبة ويعرضها كمن حقق إنجازا مهماً في الساحة الدولية        
، أضافت أن عباس طالب بدفع القطاع       "ي مجلس األمن  لحماس بموطئ قدم في العالم من خالل إنجازات ف        
وقالت الصحيفة إن السفيرين الفلـسطيني منـصور        . إلى أزمة إنسانية حقيقية، إللقاء الذنب على حماس       

  ".إسرائيل"داني غيلرمان عمال في األمم المتحدة معا على منع تمرير القرار المعادي ل" اإلسرائيلي"و
  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 "األردن" و"مصر" إلقامة مفاعل نووي بالتعاون مع "إسرائيلي"مشروع  .٢٧

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن فكرة آخذة في التبلور لدى وزارة البنى التحتية في اسرائيل لبناء 
ومن بين األفكار التي تطرح في هذا السياق، التعاون مع . مفاعل نووي جديد إلنتاج الطاقة الكهربائية

وذكرت مصادر مطلعة ان الفكرة  .ن مصر واألردن في المشروع، وربما دول أخرى في المنطقةكل م
بدأت تتبلور في السنتين األخيرتين، وان وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، حصل على موافقة 

خطار األمنية، رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، لدراستها من ناحية الجدوى االقتصادية واألمان البيئي واأل
، التي تدير الفرن الذري االسرائيلي العسكري في ديمونة، نفذت دراسة شاملة "لجنة الطاقة الذرية"وان 

في الموضوع وخرجت باالستنتاج بأن المشروع حيوي ومجد، وان أخطاره البيئية تقل عن أخطار انتاج 
ن تحدثوا في األشهر األخيرة عن فكرة ولوحظ ان عدة مسؤولين اسرائيليي .الكهرباء بالطرق التقليدية

انتاج الكهرباء بالطاقة الذرية بشكل علني، وذلك بهدف فحص ردود الفعل في اسرائيل والعالم قبل أن 
وعلم من مصادر رافقت تلك الدراسة ان أحد التحسبات األساسية في اسرائيل  .يبدأ العمل في المشروع

ولكن أوساطا في الجيش االسرائيلي أبدت تحفظا من  .يرانيمن هذا المشروع هو رد الفعل العربي واإل
المشروع بدعوى ان اسرائيل هي دولة ذات مساحة صغيرة للغاية وأي خلل جدي في فرن كهذا، قد 

 .يؤدي الى كارثة، وهذا فضال عن خطر تفجير هذا الفرن بضربة صاروخية معادية
 ٢/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
 "إسرائيل"تجزأ من الجوالن جزء ال ي: نتنياهو .٢٨

، كبرى المستوطنات اإلسرائيلية في الجوالن، أن "كتسرين"اكد بنيامين نتنياهو في كلمة أمام مستوطني 
أنا  ".هي جزء ال يتجزأ من إسرائيل، وأنها رقعة األرض األجمل في شمال إسرائيل"هضبة الجوالن 
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اؤكد لكم أن الجوالن سيبقى جزءا من واثق أن المستقبل سيكون أفضل لكتسرين والجوالن أيضا، وأنا 
هي حجر "واعتبر أن هضبة الجوالن  ".إسرائيل، بل سيكون أجمل واكبر مركز جذب لكل اإلسرائيليين

إقامة هذه البلدة كانت بمثابة  الزاوية بالنسبة لدولة إسرائيل، وهي من أجمل مناطق ارض إسرائيل، وان
 ".يلنقطة تحول في التاريخ الحديث لدولة إسرائ

  ٢/٨/٢٠٠٧المستقبل 
  
  "مصر"وزير األمن اإلسرائيلي يدعو إلى بناء حاجز على الحدود مع  .٢٩

دعا وزير األمن االسرائيلي مئير شطريت أمس إلى بناء حاجز علـى طـول            :أ ف ب   - القدس المحتلة 
رض بناء هذا الحاجز يفت   "وقال شطريت إن    . الحدود مع مصر لمنع تسلل مهاجرين أفارقة غير شرعيين        

  . " مليون شيكل، أنه ثمن بخس اذا قارناه بما سندفعه اذا لم نبن الحاجز١،٥ان يكلفنا حوالى 
  ٢/٨/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
  ٢٠٠٢ تعلن عن اعتقال منفذ عملية المنطار عام "اسرائيل" .٣٠

بأنه قام بـزرع    سمح بالنشر عن اعتقال المقاوم الذي يشتبه        ) الشاباك(أفادت التقارير اإلسرائيلية أن جهاز    
  .٢٠٠٢عبوة ناسفة أدت إلى نسف دبابة إسرائيلية ومقتل ثالثة من جنود االحتالل اإلسرائيلي في شباط                

وادعت المـصادر   . ، وهو أحد عناصر لجان المقاومة الشعبية      ) عاماً ٣٩(وجاء أنه تم اعتقال ناهد أقرع       
وحسب الشاباك فقد اعتـرف أقـرع       . خرىذاتها أن المعتقل اعترف بدوره بتنفيذ سلسلة من العمليات األ         

بسلسلة من عمليات المقاومة ضد أهداف إسرائيلية، كما ينسب ألقرع، الذي قطعت رجله في المواجهات               
 كيلوغرام تـم تفعيلهـا لنـسف دبابـة          ١٠٠بين حركتي فتح وحماس، دور في زرع عبوة ناسفة بزنة           

كما جاء أن هذه العملية قـد       . ٢٠٠٢اط من العام    في شب )  نيتساريم -كارني(إسرائيلية في محور المنطار     
  .خطط لها الشهيد جمال أبو سمهدانة

   ٢/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  باالطالع على اإلفادات ضدهما" فينوغراد"أولمرت وبيرتس يطالبان  .٣١

، الحـصول علـى     "لجنة فينـوغراد  " طلب ايهود اولمرت، بواسطة محاميه ايلي زوهر، من          :يو بي أي  
ونقلت وسائل االعالم اإلسـرائيلية عـن       .  التي تم اإلدالء بها أمامها وأدت إلى استنتاجات ضده         اإلفادات

مصادر في مكتب أولمرت، ان رئيس الوزراء لم يطلب المثول مجددا امام اللجنة او التحقيق مع شـهود                  
ات ضـده امـام     كذلك طلب وزير الدفاع السابق عمير بيرتس االطالع على االفاد         . ادلوا بإفادات امامها  

  . اللجنة، وذلك قبل ان تصدر اللجنة تقريرها النهائي
  ٢/٨/٢٠٠٧السفير 

  
   في الضفة بمباركة أولمرت"أرئيل"في مستوطنة " يهودا والسامرة"المركز الجامعي  .٣٢

المقامة في مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم األربعاء، عن           " يهودا والسامرة "أعلنت كلية   
ورئيسته، وزيرة المعارف يـولي     " مجلس التعليم العالي  "رغم اعتراض   " مركز جامعي "ل الكلية إلى    تحوي

وقال في رسالة وجهها إلى     . وبارك رئيس الوزراء، إيهود أولمرت هذه الخطوة      . تمير على هذا التحويل   
ع قاعدة التعلـيم    هذا التحويل سيساهم في توسي    "رئيس الكلية االستيطانية، بروفيسور دان مئيرشطاين أن        
  ".العالي وسيعود بالفائدة على االقتصاد والمجتمع اإلسرائيلي

  ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  "يخرق والءه للدولة"الكنيست تصادق على اقتراح سحب المواطنة ممن  .٣٣
يخـرق  "صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم، على اقتراح قانون يجيز سحب المواطنـة ممـن                

المبادر للقانون هو عضو الكنيست اليميني، غلعاد إردان، الذي يخـتص بتقـديم قـوانين                ".الوالء للدولة 
بعد االنتفاضة والحـرب    : وقال إردان في معرض تقديمه القتراحه     . عنصرية تستهدف فلسطينيي الداخل   

لهـذه  . األخيرة، تكشفت ظواهر تشير إلى تدخل قسم من مواطني الدولة في نشاطات تخدم قوات معادية              
  ".لحاالت يتطلب استخدام وسائل قاسية كسحب المواطنة بهدف الردعا

  ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   مليار دوالر٢٨,٣ من النقد االجنبي الى "اسرائيل"هبوط احتياطيات  .٣٤
 مليون دوالر في يوليو     ٦٢٧قال بنك اسرائيل يوم االربعاء ان احتياطيات اسرائيل من النقد االجنبي قلت             

هذا الهبوط  "وقال البنك المركزي في بيان       . مليار دوالر  ٢٨,٣٢شهر السابق الى    تموز عما كانت عليه ال    
يعزى اساسا الى تحويالت القطاع الخاص الى الخارج التي عوض عن جزء منها دخل بنك اسرائيل من                 

 مليار دوالر في يوليو تمـوز  ٢٧,٩٨واوضح البيان ان االحتياطيات بلغت قيمتها   ."استثمار االحتياطيات 
   .٢٠٠٦ عام من

  ١/٨/٢٠٠٧رويترز 
  
  مركز الميزان يعبر عن القلق من تصاعد أعمال القتل في قطاع غزة .٣٥

استنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة جريمة قتل المواطن طالل أبو صفية، معبرا              : ألفت حداد 
 قطـاع اللقتلى فـي   عدد ا عد هذه الجريمة  رتفع ب  حيث ا  .قطاعالعن بالغ قلقه من تصاعد أعمال القتل في         

  .٢٠٠٧ سقطوا خالل شهر تموز ٩من بين القتلى و جريحاً، ٦٠ قتلى و١٠ إلى
  ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   شهيدا٢٠١ فلسطينيا في تموز يرفع ضحايا العام إلى ٣٠استشهاد : إحصائية .٣٦

 فلسطينيا، معظمهم سقطوا في قطاع غزة، ليكون عدد الشهداء    ٣٠استشهد في شهر تموز المنصرم      : غزة
وبذلك يرتفع عـدد ضـحايا انتفاضـة        .  شهيدا ٢٠١الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري قد وصل إلى          

القوات اإلسرائيلية قتلت منـذ أسـر الجنـدي          كما يذكر في هذا السياق، أن        . شهيدا ٤٧٥٣األقصى إلى   
هدئة فـي    في حين سقط منذ توقيع الت      . أيضا  فلسطينيا، معظمهم سقطوا في قطاع غزة      ٧٠٤اإلسرائيلي،  

كان مع بداية انتفاضة األقصى في الربع األخيـر مـن العـام            قد  و . فلسطينيا ٢١٧تشرين ثاني الماضي    
 ١١١٥استـشهد   فقـد    ٢٠٠٢فـي عـام     أما   فلسطينيا،   ٩٠٠، قد استشهد    ٢٠٠١، وخالل العام    ٢٠٠٠

نيا،  فلـسطي  ٩١٢ استـشهاد    ٢٠٠٤سجل العام   في حين    شهيدا،   ٦٩٣ سقط   ٢٠٠٣فلسطينيا، وفي العام    
  . شهيدا٦٩٢، ٢٠٠٦سجل العام ما  فلسطينيا، في٢٤٠، ٢٠٠٥وسقط في العام 

  ١/٨/٢٠٠٧ قدس برس
  
 آخرين ٣٠٠واعتقل فلسطينيا كبادرة حسن نية أسيراً  ٢٥٦االحتالل أطلق : تقرير حقوقي .٣٧

لي قوات االحـتالل اإلسـرائي    ، أن    الشهري لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان      ذكر التقرير : نابلس
 فلسطينياً بينهم تسعة قضوا في عمليات اغتيال، في حين استـشهد طفـل              ٣٣قتلت خالل يوليو الماضي     

 األراضي الفلـسطينية شـهدت انخفاضـاً         وأشار من جهة أخرى، إلى أن      .دون الثامنة عشرة من عمره    
وخاصـة شـهر     مواطناً بالمقارنة مع الشهور الماضية       ١٧ حيث قتل    ،ملحوظاً في ظاهرة الفلتان األمني    

دولة االحتالل أقدمت علـى      وأورد أن    .ذلك فلسطينياً نتيجة    ١٥٠حزيران الذي سجل فيه مقتل أكثر من        
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 لكنها في المقابـل صـعدت مـن    ، أسيرا فلسطينياً كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني    ٢٥٦اطالق  
  . أسير٣٠٠حمالتها االعتقالية لتطال أكثر من 

  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   يضربون عن الطعام استنكارا فلسطينيألف أسير ١١ .٣٨
 ألف أسـير فلـسطيني      ١١ نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان، أن         قالت جمعية :  د ب أ   - رام اهللا 

لدى إسرائيل أعلنوا أمس إضرابا عن الطعام حدادا واستنكارا لوفاة األسير شادي السعايدة في الـسجون                
  . التي قتل فيها ستة جنود اسرائيليين٢٠٠٢، الذي كان قد نفذ عملية عين عريك عام سرائيليةاإل

  ٢/٨/٢٠٠٧األيام البحرينية 
  

   من تقديم االمتحان لعدد من مواد التوجيهي الفلسطينيات منع االسيراتاستنكار .٣٩
م مصلحة الـسجون    اقدا،   للعمل االجتماعي   الفلسطينية  استنكر اتحاد لجان المرأة    :نائل موسى  -رام اهللا   

 من تقديم عدة مواد من امتحان الثانويـة العامـة، قبـل ان               الفلسطينيات  على منع االسيرات   سرائيليةاال
  .تطالب المؤسسات الحقوقية واالنسانية بتدخل سريع وفاعل النقاذ مستقبل المعتقالت االكاديمي
  ٢/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
 "حماس" و"فتح"ساسية بين  يدخل الحرب األ العامةامتحان الثانوية .٤٠

كشفت مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم العالي عن وجود إشكاليات فـي مـا يخـص                 : رام اهللا 
. إعالن نتائج شهادة الثانوية العامة جراء زج النتائح في الصراع القائم بـين حركتـي فـتح وحمـاس                  

 هـا يستطيع تسليم نتائج الثانوية العامة ل      بأنه لن     الوزارة وزارة في قطاع غزة ابلغ    الوأوضحت أن وكيل    
 ألف طالـب وطالبـة      ١٥بناء على طلب من قيادة حماس في القطاع، األمر الذي قد يهدد مستقبل قرابة               

شف عن معلومات تفيد بأن الحكومة باتـت تـدرس          وكُ. تقدموا المتحان الشهادة الثانوية في قطاع غزة      
وتحميل حماس مسؤولية التبعات المتعلقة باألضرار التـي         فقط،  الغربية إمكانية إعالن النتائج في الضفة    

  .قد تلحق بالطلبة
  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  إنهاء محنة دفعة رابعة من العالقين بسبب إغالق معبر رفح .٤١

استمرت أمس عمليات نقل العالقين الفلسطينيين وذلك مـن اسـتاد ومطـار              : ماهر إسماعيل  -العريش  
 من  ٨٠ فلسطينيا بينهم    ٦٨٠ حافلة   ١٢ غزة عن طريق منفذ العوجة البري، وقد أقلت          العريش إلى قطاع  

 وقعت مشاجرات ومشاحنات بين عدد من العالقين وموظف فـي     إلى ذلك فقد   .العالقين في مطار العريش   
 مسؤول عن تنظيم عملية المغادرة، وذلك احتجاجا علـى عـدم إتاحـة               في القاهرة،  السفارة الفلسطينية 

  .أطلقوا هتافات تنتقد أداء الحكومة الفلسطينية ومسؤولي السفارةحيث . صة لهم بمغادرة العريشالفر
 ٢/٨/٢٠٠٧القبس الكويتية 

  
   في النقب شخًصا خالل تصديهم لهدم منازلهم١٦إصابة  .٤٢

أدت المواجهات، بين قوات من الشرطة وبين أهالي قرية عرب النصاصره           :  زهير اندراوس  -الناصرة  
   شخصا غالبيتهم من االطفال والنساء الحوامل فيما اعتقلـت          ١٦، إلى إصابة     في النقب  عترف بها غير الم 
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وكانت المواجهات اندلعت في اعقاب قيام دائرة األراضي وجرافات          .الشرطة أربعة شبان للتحقيق معهم    
  . على هدم بيتين بحجة البناء غير المرخص االسرائيليةوزارة الداخلية

  ٢/٨/٢٠٠٧ي القدس العرب
  

  عائلة مقدسية تتعرض العتداءات المستوطنين: بزعم ملكية المنزل .٤٣
 تسكن في حي بيت صفافا في الجزء المحتـل          فلسطينيةتعرضت عائلة   :  حسن عبد الحليم   -تقرير خاص 

 بإدعـاء    إلى اعتداء همجي من قبل مجموعة كبيرة مـن المـستوطنين،           ، من مدينة القدس   ٤٨منذ عام   
% ٨٤,١ من مدينة القدس يمثل نسبة       ٤٨أن الجزء المحتل عام     إلى  يجدر التنويه   و. لعائلةملكيتهم لمنزل ا  

 إال أن   ،من أراضي القدس الغربية كانت تعـود للعـرب        % ٨٥ملكية  كما أن   . مدينةلمن المساحة الكلية ل   
عربيـة  الكيان اإلسرائيلي قام بتهويدها بالكامل وبنى أحياءه اليهودية فوقها وفـوق أراضـي القـرى ال               

  .المجاورة لها
  ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   صوتية من مجهولين في مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين جنوبي لبنانقنبلة .٤٤

، تبين انه ناجم عن     لبناندوى انفجار فجر أمس، في مخيم الرشيدية لالجئين الفلسطينيين جنوب           : بيروت
ألثر طوقت عناصر حركة فتح المكـان،       وعلى ا  .يبلغ عن إصابات  دون أن   إلقاء مجهولين قنبلة صوتية     

  .بحثاً عن الفاعلين
  ٢/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
 نجاح حكومة فياض يوفر بيئة مناسبة لعودة االستثمارات: منيب المصري .٤٥

،  منيب المصريأشاد رئيس مجلس ادارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار : محمد جمال-رام اهللا 
ن من شأن نجاح  وأعتبر أ.ة تسيير االعمال برئاسة سالم فياضامس، بالخطة االمنية التي بدأتها حكوم

 توفير بيئة مناسبة لعودة االستثمارات الى االراضي ،الحكومة في إعادة االمن وفرض سيادة القانون
 عن تجمع من رجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف من جهة أخرىوكشف  .الفلسطينية

دعا الى تفعيل منظمة التحرير، وضم قد و . القرار السياسي واالقتصاديإطالق منتدى يساهم في صناعة
الفصائل والقطاعات التي ما تزال خارجها، باعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

  .في جميع اماكن وجوده
  ٢/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
   في غزةمن قطاع النقل% ٨٠إغالق المعابر يعطل  .٤٦

أكد مالكو شركات النقل العاملة في قطاع غزة في مجال نقل البضائع من وإلى معابر القطاع،                 :حامد جاد 
من إجمالي عدد الشاحنات العاملة في هذا النشاط توقفت كلياً عن العمل منـذ إغـالق                % ٨٠أن حوالي   

ت مالكي   أن خسارة هذا القطاع ال تقتصر على توقف أدواته عن العمل فقط، بل طال              واوأوضح .المعابر
 سائقاً ممن كانوا يعملـون      ٤٥٠ إلى تعطل نحو     والفت كما   %.٧٠الشاحنات، إذ انخفضت أسعارها بنحو      

  . الواردة والصادرةتها عامل كانوا يقومون بتحميل وإفراغ حمول٣٠٠على هذه الشاحنات، وحوالي 
  ٢/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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 نقص االدوية  بسببالمرضى يموتون ببطء في غزة .٤٧
 أفادت صحيفة اإلندبندانت أمس أن مستشفى الشفاء أضخم المشافي في قطاع غـزة اسـتنفذ                :آي.بي.يو

جميع األدوية التي كانت متوفرة لديه، وأن مئات الفلسطينيين المرضى يموتون بـبطء ويـدفعون ثمـن                 
فـع  وأشارت إلى أن مديري المستشفى ناشـدوا المجتمـع الـدولي ر    .الخالف بين حركتي فتح وحماس   

 طنـاً مـن     ١٥٠نه يحتاج إلـى     أ ،ونسبت إلى المتحدث باسم المستشفى     .الحصار الذي فرضته إسرائيل   
 للصليب األحمـر بتزويـد      مؤخرااعتبر أن األدوية التي سمحت إسرائيل       قد  األدوية على نحو عاجل، و    
  .المستشفى بها لم تكن كافية

  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  س الزخم الدولي لتحريك السالمالعاهل األردني ناقش وعبا .٤٨

ال حوار مع حركة حمـاس      "أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب لقائه العاهل االردني ان           : عمان
وشدد عبداهللا الثاني على اهمية ادامة الزخم الدولي الداعم لجهود     ". قبل ان تعود االمور الى ما كانت عليه       

ى طاولة التفاوض، وتحريك عملية السالم في المنطقة للـدخول          اعادة الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ال    
ونقل بيان اصدره الديوان الملكي عن العاهل االردنـي         . في مفاوضات الوضع النهائي بالسرعة الممكنة     

تأكيده ان االردن مستمر في بذل الجهود على مختلف الصعد لضمان البدء بمفاوضات سلمية وصوال في                
  . ء االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلةنهاية المطاف الى انها

  ٢/٨/٢٠٠٧النهار 
  
  اجماع شعبي أردني على جعل قضية األسرى الفلسطينيين قضية رأي عام .٤٩

أجمع المتحدثون في حفل تضامني مع أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين            :  أسعد العزوني  -عمان  
ي السجون اإلسرائيلية أحمد سعدات وبقية المختطفين العرب والفلسطينيين على ضرورة تبني            المختطف ف 

وقـال نقيـب المحـامين األردنيـين صـالح          . قضية هؤالء المختطفين وجعلها قضية رأي عام عالمي       
. العرموطي في الحفل الذي نظمه حزب الوحدة الشعبية األردني ان قضية المختطفين تستحق كل تقـدير               

اف انه ال شرعية في ظل االحتالل وأن المقاومة المسلحة مشروعة في ميثاق االمم المتحدة وهـي                 وأض
الطريق الوحيد لتحرير إرادة االمة وأن االستشهاديين أقوى من مواثيق األمم المتحدة موضحا أن القانون               

نها مشروعة في ميثـاق     الدولي صريح، وان بوش أو األمم المتحدة ال يملكان اعتبار المقاومة ارهابا، أل            
  .األمم المتحدة

  ١/٨/٢٠٠٧الراية القطرية 
  
  العربية تؤكد تعاون السلطة مع لجنة تقصي الحقائقالجامعة .٥٠

على خلفية اتهامات وجهتها أوساط فلسطينية قريبة من السلطة لعمرو موسى  : محمد علي-القاهرة
، أكدت جامعة الدول العربية أن "لفلسطينيةالتدخل في الشؤون ا"األمين العام لجامعة الدول العربية بـ

السلطة الوطنية الفلسطينية، تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق بشأن ما حدث في األراضي الفلسطينية، التي 
الماضي، نافية ) حزيران(شكلها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في يونيو 

 السلطة، وأوضحت الجامعة على لسان عالء رشدي المتحدث باسم ما تردد إعالمياً حول عدم تعاون
 العربية عمرو موسى، حول ما جرى للجامعةأن السلطة قدمت تقريراً تفصيلياً لألمين العام "أمينها العام 

ولفت رشدي إلى أن اللجنة لم  "... حول تلك األحداث"حماس"في غزة، باإلضافة للتقرير الذي قدمته 
وكانت وكالة  . تطلب القيام بزيارة ميدانية إلى رام اهللا أو غزة على األقل في الوقت الحاليتقرر بعد، ولم

إن الكثير من تصرفات " نقلت عن مصادر محسوبة على السلطة الفلسطينية قولها "فلسطين برس"أنباء 



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                      ٨٠١ :                                العدد٢/٨/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

ال في الشؤون ومقابالت واقتراحات موسى، تأخذه بعيدا نحو االنفراد بمواقف تثير الغرابة، وتشكل تدخ
يشجع االنقالبيين على مواصلة جرائمهم ضد القضية والشرعية ...الداخلية لصالح طرف عربي محدد

 . "الفلسطينية
 ٢/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
 حرص حضور مؤتمر بوش للسالم ستالسعودية  : رايس بعد لقاءهسعود الفيصل .٥١

ير الخارجية الـسعودي األميـر      كشف وز : ر نيروز بك  -جدةمن   ٢/٨/٢٠٠٧ الوطن السعودية    ذكرت
خالل مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايـس ووزيـر             ،  سعود الفيصل 

الدفاع األمريكي روبرت جيتس عقد أمس في جدة، أن المحادثات تناولت في مجملهـا بحـث الـصراع                  
قامت بشرح مبادرة الرئيس األمريكي      رايسالفلسطيني اإلسرائيلي، وعملية السالم في المنطقة، وقال إن         

حول مؤتمر السالم الدولي، مؤكدا ترحيبه بالمبادرة، وقال إنها تضمنت العديد مـن العناصـر الهامـة                 
واإليجابية حول شمولية الحل وقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة األطراف، وكـذلك تفكيـك               

وأضاف بأنها عناصر تلتقي في مضامينها مـع المبـادرة           .المستوطنات وحل مشكلة الالجئين، والقدس    
   .العربية للسالم الشامل
 الـسعودية سـتحرص علـى       ان سعود الفيصل    اكد ٢/٨/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    وفي السياق اضافت  

حضور المؤتمر الدولي للسالم الذي دعا الرئيس بوش الى عقده في الخريف المقبل العادة اطالق عملية                
 .ي الشرق االوسطالسالم ف

  
 قبل بغير استعادة الجوالن كامال نال يمكن ان : األسد .٥٢

". تهيئة الذات لمختلف التـداعيات    " دعا الرئيس السوري بشار االسد امس الجيش السوري الى           :رويترز
ال تزاالن متمـسكتين بالنوايـا      " اسرائيل"وحذر في رسالة بمناسبة يوم الجيش من ان الواليات المتحدة و          

   ".انتصار نهج المقاومة الوطنية"وانية تجاه المنطقة على الرغم من العد
  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطيني عبر العوجة١٠٠٠عبور االخوان يضغطون ومصر تتوصل الى اتفاق ل .٥٣

توصلت السلطات المصرية إلى اتفـاٍق      : أحمد عبد الفتاح  من   ٣١/٧/٢٠٠٧اخوان اون الين    ذكر موقع   
 عالٍق جديٍد إلى مدينة غزة عبر معبر العوجـة، مـرورا بمعبـر              ١٠٠٠الصهيونية بعبور   مع السلطات   

  .إيريز، وأكدت المصادر أن االتفاق الجديد سيتم تنفيذه خالل يومين على األكثر
أعلنـت الكتلـة    :  محمد أبـو عيطـة     - القاهرة-  من العوجة     ٢/٨/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    واضافت

خوان المسلمين امس تشكيل وفد منها للقيام بزيارة ميدانية لتفقـد احـوال العـالقين               البرلمانية لجماعة اال  
وقال االمـين   . الفلسطينيين على معبر رفح، والوقوف على اوضاعهم الصحية واالجتماعية واالقتصادية         

إنهاء العام للكتلة محمد بلتاجي ان الزيارة تمثل رسالة سياسية لدعوة الجميع لممارسة الضغوط؛ من اجل                
  .إلغاثة العالقين" ري العطش"وعلى الصعيد ذاته، وجه اتحاد االطباء العرب امس قافلة  .ازمة العالقين

  
  مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يشدد على ضرورة رفض التوطين : مصر .٥٤

ال دورته  اختتم مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة أعم          : القاهرةـ بترا 
 في الجامعة العربية امس بالتأكيد على التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم               ٧٨الـ  

 وادان المخططات االسرائيلية الرامية الى تدمير مخيمـات الالجئـين فـي             ١٩٤وفقاً للقرار الدولي رقم     
الـى التـدخل الفـوري لوقـف هـذه          غزة داعيا المؤتمر المجتمع الدولي والمنظمات العالمية        والضفة  
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وادان المؤتمر سياسة سلطات االحتالل االسرائيلي المتواصلة باالعتداء على مدينة القـدس             .الممارسات
وأكد المؤتمر التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة ذات الـسيادة            .والمقدسات االسالمية والمسيحية  

  .  بعاصمتها القدس١٩٦٧على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي واالمم المتحدة باتخاذ االجراءات الالزمة الجبار اسرائيل على وقف بناء              

ودعـا المـؤتمر    . طالق سراح االسرى والمعتقلين والمختطفين الفلـسطينيين      ، و جدار الفصل العنصري  
وطنات او اعطـاء منتجاتهـا اي تـسهيالت او          االتحاد االوروبي الى منع استيراد السلع من هذه المست        

  .اعفاءات جمركية
  ٢/٨/٢٠٠٧الدستور األردنية 

 
 لمؤتمر السالم" مبادرة بوش"ترفض عربية اسالمية ؤتمرات ثالثة م .٥٥

" القـومي العربـي   "أعربت المـؤتمرات الثالثـة      : من بيروت  ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   جاء في   
عن االسف والقلق الشديد لبيان المـؤتمر الـوزاري العربـي           " سالميالقومي اال "و" االحزاب العربية "و

الطارئ في القاهرة االثنين الماضي، الذي رحب بدعوة الرئيس بوش لعقـد مـؤتمر يتنـاول المـشكلة                  
للتطبيع مع الكيـان    " هرولة غير مسبوقة   " ما اسمته   المؤتمرات الثالثة في بيان مشترك     ادانةو .الفلسطينية
  .الصهيوني

 نص الكامل للبيان الذي وصله عبـر البريـد           بيروت -مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات     ر  وينش
  :اإللكتروني

االسـالمي  -المؤتمر القومي العربي ومؤتمر االحزاب العربية والمؤتمر القومي       : تلقت المؤتمرات الثالثة  
ة بوش لعقد مـؤتمر دولـي       باالسف والقلق الشديد بيان مجلس الجامعة العربية االخير الذي رحب بدعو          

ان هذه المبادرة جاءت في ظل      ".عناصر ايجابية "يتناول الموضوع الفلسطيني، وذلك بحجة احتوائها على        
هرولة غير مسبوقة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، واجراء زيارات رسمية له ، مدانة بكـل المقـاييس،            

ات لم تأخذ في االعتبار مواقـف الـرأي العـام           األمر الذي يدل على ان االغلبية التي اخذت هذه القرار         
  .العربي من المحيط الى الخليج في رفض السياسات والمشاريع االمريكية الصهيونية

فتجارب الرأي العام العربي مريرة خالل الست سنوات الماضية مع حكومات بوش وشارون واولمـرت               
ين والعراق ولبنان واليوم في الصومال      فقد عايش ما سفكته من دماء والحقته من دمار وخراب في فلسط           

ولهذا وقفت الغالبية الساحقة من االمة العربية الى جانب المقاومات والممانعات الحباط            . والسودان كذلك 
االعتداءات واالحتالالت والمشاريع االمريكية التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية وتمزيـق الـبالد             

  . الصهيونية–تحت الهيمنة االمريكية العربية الى دويالت فسيفسائية 
من هنا نعجب من غالبية وزراء مجلس الجامعة العربية، بالرغم من كل تلـك التجـارب، ان يرحبـوا                   
بمبادرة ال يعرفون من سيشارك فيها، وال ما هي أجندتها، وال من يدعى اليها، ان كـان سـيدعى، انـه       

  .ترحيب كالبصم على بياض
االسـالمي ومـؤتمر    -المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القـومي       : مرات الثالثة من هنا فاننا في المؤت    

 نرى في هذا الموقف كشافاً للخلل الكبير الذي اصاب الوضع العربي الرسمي، وأقلـه               االحزاب العربية، 
  .العجز والضعف وقصر النظر، والمسارعة السترضاء امريكا حتى لو جعلت عالي البالد العربية سافلها

ا من حقنا ومن حق امتنا العربية التوجس خيفة من السياسات العربيـة القادمـة وال سـيما اذا مـا                     ولهذ
، التي اعلنت فيها ان ادارة بوش فـي         ٣٠/٧/٢٠٠٧تجاوبت مع تصريحات كونداليزا رايس االخيرة في        

ديـد  لتج:" وذلك كمـا قالـت    " مع اسرائيل والسعودية ومصر ودول الخليج     "صدد عقد اتفاقات عسكرية     
  ".التزامنا بأمنها في مواجهة التهديد االيراني
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وباختصار ان السياسة االمريكية الجديدة تريد من الدول العربية المعنية أداء فاتورة عدوانها على األمـة                
العربية واالسالمية ،والتحالف معها ومع الدولة العبرية ضد دمشق وطهران وقوى الممانعة والمقاومـة،              

 الـذي يحتـل فلـسطين       –رب على ايران واعتبارها العدو بدالً من العدو الصهيوني          وذلك تحضيراً للح  
  .ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية واذالل االمة العربية وتمزيقها

وعليه، فان مؤتمراتنا الثالثة تناشد الدول العربية المعنية، ان بقيت ثمة بقية لمناشدة، ان ترفض بحـزم                 
ديدة التي تستهدف  اشعال الحروب االهلية في فلسطين ولبنان والعراق، بعـد ان              السياسات االمريكية الج  

  .فشلت في تحقيق اهداف المشروع الصهيوني الشرق اوسطي من خالل العضالت العسكرية
واننا في المؤتمرات الثالثة واثقون، بعون اهللا، بان شعوبنا لن تقبل بان تحقق امريكا والكيان الـصهيوني                 

ولهذا لن تـسمح بـان      . يق الصف الداخلي ما لم يحققه عبر العدوان واالحتالل العسكريين         من خالل تمز  
الن الجميع يجب ان يدركوا بانها ستحرق الحقل كله، وهو ما يـسعى اليـه               . تنتقل النار الى داخل الدار    

  .بوش واولمرت المعزوالن المهزومان اال باعين قلة منا  ويا لالسف ويا للعار
  
  خطة أمريكية إسرائيلية إلقامة دولة فلسطينية مجتزأةموسكو ترفض  .٥٦

إن الرئيس الروسي فالديمير بـوتين ألمـح للـرئيس          "قالت الصحف الروسية    :  كريم المظفر   -موسكو  
عباس إلى أن بالده ال تروق لها خطة أمريكية أوروبية إسرائيلية تقضي بإقامة دولة فلسطينية تضم فـي                  

ونقلت عن النائب األول لوزير الخارجية أندريـه دينيـسوف أن           ". غربية فقط المرحلة االبتدائية الضفة ال   
وقالـت  ". حمـاس "عباس حاول إقناع القيادة الروسية باالمتناع عن إجراء المزيد من االتصاالت مـع              

وشدد بوتين على وجوب تحقيـق  " حماس"صحيفة الكومرسانت إن موسكو تنوي مواصلة االتصاالت مع        
  . ية معتبرا ذلك شرطا رئيسيا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلةالمصالحة الفلسطين

 ٢/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   نديم بشير الجميل التقى ابنة اسحق رابين في لندن:سينسيناتي بوست .٥٧

ذكرت صحيفة سينسيناتي بوست األميركية، أن حديثاً ودياً جمع بين نديم بشير الجميل، وبين داليا رابين                
خالل االجتماع األول لجمعية الجيل الثاني لـصانعي الـسالم،          ،   تموز الماضي  ١٧ و ١٦ن يومي   في لند 
العديـد مـنهم دفعـوا      و تضم أبناء قادة عالميين تفانوا من أجل مبدأ الالعنف، في القرن العشرين،              التي

ع، اسم المنطقة التي     الجمعية ستعلن خالل ثالثين يوماً من انعقاد االجتما         وذكر أن  .حياتهم ثمناً لقناعاتهم  
  .دارفور وكوريا الشمالية وبورما والشرق األوسط: ستستهدفها في نشاطها، من بين أربع مناطق هي

  ٢/٨/٢٠٠٧السفير 
  
  !عاش المؤتمر الدولي... ماتت خريطة الطريق .٥٨

  عزمي بشارة
ـ                م يعلـن عـن     لم يكلف أحد من المعنيين نفسه عناء إبالغ الناِس متى توفيت خريطة الطريق، ولماذا ل

طيلة سنتين أو ثالث أحتلـت خريطـة        . وفاتها، خاصة وأنها تبوأت مكانة دائمة على الصفحات األولى        
 في الخطاب السياسي العربي المعتدل      "تنفيذ القرارات الدولية  " واستبدلت   "الشرعية الدولية "الطريق مكان   

 أميركي لتهميش مبادرة السالم     وزادت من التركيز عليها حصراً مصلحة إسرائيلية وتواطؤ       . بشكل خاص 
 بعـد فـشل العـدوان       "عملية السالم "ثم ُأِذن بالعودة إليها إلنقاذ التحرك الديبلوماسي و       . العربية األصلية 

كان االنشغال بخريطة الطريق استحواذيا الى درجة انه حـرم علـى الـسياسي              . اإلسرائيلي على لبنان  
زمة، أويصرح دون إبداء االلتزام بها مع تحيتهـا دون          العربي ان يدلي بتصريح من دون ذكرها، مثل ال        

وكنا نسمع يومياً أخبار الخريطة وتبدل أحوالها الصحية ومزاجها ودرجة حرارتهـا، ثـم              . حفظ األلقاب 
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وبعد أن صدقنا أهمية الموضوع انتقلت اللهجة الى مطالبة الواليات المتحدة بتنفيـذها، مـع أن الجميـع                  
وهي انتقلت بدورها الـى مطالبـة       .  للقضية الفلسطينية  "حل دائم "تصور لـ   عرف أنها ال تحتوي على      

ئيل فـردت   اهم طالبوا بالتزامن والتوازي في تنفيذ االلتزامات، أما إسر        . الفلسطينيين بتنفيذ حصتهم منها   
بضرورة مكافحة اإلرهاب أوالً، رغم ان الجميع كان يعلم ان إسرائيل غير موافقة عملياً على خارطـة                 

ثم، وكأنها مؤامرة منسقة سلفاً،     ... ومع ذلك تابع جميع أطراف ممارسة اللعبة كأنهم ال يعلمون         . طريقال
وربما اختفت الخريطة أو هربت مع عشيق مـن طائفـة أخـرى أوغيرهـا مـن                 . صمت الجميع فجأة  

تجنـب  وربما توفيت بمرض من النوع الذي ي      . المالبسات التي يتحرج الناس من ذكرها في هذه النواحي        
 المهم انه استيقظنا صباح يوم ال أحد يذكره،         ،ال أحد يعلم  . الناس النطق به في هذه البالد تطيرا أو حرجا        

وال كاتب هذا المقال، وإذ بقارئ نشرة الصباح ال يذكرها وعناوين الجريدة الصباحية تتصرف وكأنها لم                
  .توجد في يوم من األيام

 الناس لوجدنا ان هذا هو حال العرب منذ أن قرروا ان يبحثـوا عـن                ولو أعملنا الفكر قليال فيما يتجنبه     
 "حـل "ومسعى البحث عـن     . "أريد حال ":  لقضية فلسطين كأنها معضلة تبحث عن حل بنبرة معذبة         "حل"

يعني إقناع إسرائيل بتغيير موقفها، وهذا ال يعني إجبارها او محاربتها أو التضييق عليها أو استنزافها أو                 
ولكي تغير موقفها ويكـون     . لتأثير عليها بالذات بعد ان اقتنع من اقتنع بفشل الوسائل السابقة          غيره، بل ا  

وال . ، ال بد من افتراض أن تسعين في المئة من أوراق هذه اللعبة بيد أميركـا               "الحل"التأثير عليها باتجاه    
  . لقضية فلسطين"حال"بد ايضاً من االفتراض أن أميركا تريد 

ى من المشاورات والوفود والمؤتمرات واالنتفاضات والحروب وغيره انتهت الواليـات           وبعد ما ال يحص   
ولكنها وصـلت الـى هـذا       .  غير ممكن من دون الدولة الفلسطينية      "الحل"المتحدة إلى قناعة مفادها أن      

ومفادها تخليص إلسرائيل مـن العـرب كعـبء         . االستنتاج بتواز مع وصول إسرائيل إلى نفس القناعة       
وإسرائيل طبعا تعين وتحدد المعادلة بحيث تعني التخلص من اكبر عدد من العـرب علـى                . رافيديموغ

، ومن يقبل   "الحل"والعرب طبعا يرفضون مثل هذا      . أصغر مساحة ممكنة من األرض يتم االنسحاب منها       
 من  "حلحاجة إلى   "خاصة وأن هذا البعض يقارب ما يدعي أنه         .  ال يستطيع فرضه   "الحل"منهم مثل هذا    

، وأنه ال حاجة للعرب وال بـد مـن الحـديث            "أننا هزمنا وكل ما تقدمه إسرائيل لنا كثير علينا        ": منطلق
وما هو  ": وطبعا يردف هذين االدعاءين بالسؤال المحرج ضد من يعارض        . مباشرة مع أميركا وإسرائيل   

حرج هو سالح الـدمار الـشامل        وأذكر أنه إبان النقاش على اتفاقيات أوسلو كان هذا السؤال الم           "بديلك؟
حسنا، ": وأذكر انه عندما كان احدهم يوجه لي السؤال بعد تبيان مخاطر هذا االتفاق            . ضد خصوم أوسلو  

فمن يقوم بفعـل    . عدم التوقيع : أال توقعوا اتفاق اوسلو، هذا هو بديل التوقيع       :  كنت أجيبه  "فما هو بديلك؟  
لقـد  .  أن يعطي المبررات، وليس من يعارض هذا التغيير        فيه هذا االنقالب االستراتيجي هو الذي يجب      

وال استطيع ان اثبت انه لو لـم يوقـع          . ثبت ان توقيع اتفاق أوسلو كان كارثة حقيقية للشعب الفلسطيني         
ولكن يمكن بسهولة اإلثبات ان وضع الفلسطينيين قبله        . لتطور الوضع بشكل افضل، فهذا من علم الغيب       

  .لنضال ولفرض الشروط على إسرائيلكان يحمل آفاقاً أوسع ل
 لقضية فلسطين، بمعنى التوصل الى حل بعد البحث عنه ثم العثور عليه،             "حل"وبرأينا المتواضع ال يوجد     

والمسألة ليست عبقرية في التخريجات على الورق بحيث يخـرج          . فال يوجد حل ضائع ينتظر من يجده      
وهـي  . هذه قضية تحرر من االحتالل    . معضلة رياضية وليست المسألة حال ل   . عدم االتفاق بصورة اتفاق   

أو هـي   . ال تحل، بل تنتهي مع زوال االحتالل، وال تنتهي مع بقاء اي نوع من االحتالل أو االستيطان                
 وفصل عنصري، وهذه ال تحل، بل تعالج بمساواة كاملـة ال يحـصى بعـدها النـاس                  "ابرتهايد"قضية  

أما في سياق موازين القوى الحاليـة   . تيجية النضال من اجل التحرر    وال بد من اختيار استرا    . ديموغرافياً
  .فال ينتج سوى تخريجات للمعتدلين، أو مكرمات لهم، أو حلول لمشاكل إسرائيل المترتبة عن االحتالل
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ولم يمهلنـا جـورج بـوش       . على كل حال لم يسعفنا تساؤلنا عن االختفاء غير المعلن لخريطة الطريق           
والرباعية هي ايضاً مثل    . ئل اإلعالم العربية تزف لنا بشرى تعيين بلير مبعوثا للرباعية         طويال، فإذا بوسا  

مبعوثها مخلوق غريب عجيب بأربعة اطراف تشمل االمم المتحدة كعضو واحد بين دولتين ومجموعـة               
أ وقـد بـد   . وهي من تخريجات الهيمنة األميركية، وال بد أن هذ الطاقم أيضا سوف يختفي يوما             . دولية

وهو ليس  . الناس فور سماع نبأ تعيين بلير بالتساؤل جديا عما يعنيه تعيينه، فهو بالتأكيد ليس موفدا عاديا               
 يقول الفالحون في    "!!النِّعم والست نعام  "و. إنه توني بلير  . زيني، وال حتى مبعوث السالم القديم روجرز      

مـاذا  "و.  او عندما يلفظ اسمه فال يأبه أحد       بالدنا عندما يسمعون بعدم اكتراث باٍد اسم شخص الول مرة،         
 وهو شاب مليء بالطاقة والحيوية،      "استقيل"هو فعال أكثر أهمية،     . موفد آخر .  ال شيء  "يعني توني بلير؟  

وسوف يكـون لـدينا     . وصديقه جورج بوش يجد له عمال يلبي طموحاته ويمأل أوقات فراغه بشكل بناء            
 بعد؟ وماذا يريد بلير؟ يبدو ان السؤال عن الهدف أخلى مكانه في             وماذا. موفد أكثر اهمية من صالحياته    

وسوف يعلن بلير عن إحباطه     . العملية كل شيء، أما الهدف فال شيء      . نواحينا للعملية، الصيرورة، االداء   
قريبا ويغادر من دون خبر، او سوف يختص بتوجيه النصائح للفسلطينيين في كيفية التصرف لكسب ود                

كما سوف يساعد المعتدلين من الفلسطينيين في الحصول على دعم          . وهنا سوف ينجح طبعا   . اإلسرائيليين
وسوف يساهم في تعزيز القدرة الفسطينية على إدارة        . دولي ومبادرات حسن نية مكافأة لهم على اعتدالهم       

ن دولة ومفاوضات كما تختص بذلك جمعيات غير حكومية عديدة تساهم في تنشئة جيل مـن الفلـسطيني                
  . والتعامل معه"الحل"مؤهل لقبول 

مؤتمر، أين؟ لماذا؟ متى؟    . ثم وبعد اقل من اسبوع عاجلنا بوش بفكرة المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية           
فلم يسمع عن تغير في     . ال أحد يعرف معناها وسر توقيتها     . ما الهدف؟ ال احد يدري، فكرة صماء تماما       

المؤتمر هو فكرة أخـرى لـدعم       . ن عقد مؤتمر لتطبيق فكرة ما     الموقف األميركي يترتب عليه تفاؤل م     
وال بد ان يدعم من وصل الى قناعة يفاخر بها مفادها نعم للحوار             . "المتطرفين" العرب ولعزل    "المعتدلين"

. من وصل الى قناعة من هذا النوع ويجاهر بها ال بد مـن دعمـه              ... مع إسرائيل وال للحوار مع شعبه     
هذه هـي   ...من يحضر المؤتمر واين يعقد ومتى؟     : هدف؟ الهدف ال شيء، المهم العملية     ولكن ماذا يهم ال   
  .األمور المهمة

وحتى من يتمتع بموهبـة التعليـق       . تم تعيين بلير ثم اطلقت الى فضاء الفضائيات فكرة المؤتمر الدولي          
 ثالثة ألقسمت باهللا    ولو أطلق بوش فكرة   . بجمل جاهزة على أي شيء لم يجد ما يعلق عليه في هذه الحالة            

  .ال بد انه يحضر فعال لحرب. العظيم انها الحرب
فمنذ فترة تحولت قضية فلسطين برعاية بوش وافكار بلير الى دائرة عالقـات عامـة إلدارة الواليـات                  

كان من المفترض ان تكون قضية فلسطين الجوزة األصلب المستعصية علـى            . المتحدة أزماتها االخرى  
فباتت بفضل بعـض المبـادرين فـي        . تخدم ضدها القضايا االخرى في عالقات عامة      الكسر، والتي تس  

 دائرة عالقات عامة تستعرض من خاللها الواليات المتحدة         "العملية" و   "عملية السالم " و   "صناعة القضية "
أنها تعير قضية العرب االولى اهتمامها، وأنها ال تخاطب العرب بحامالت الطائرات والبوارج فحـسب               

 لقضية فلسطين حالما تفرغ من حل دولة العراق، وحالما تنتهي من تحـضير حـصار                "حال"أن لديها   و
وتجد من يتجاوب معها باإلشادة بالجدية االميركية هذه المـرة، وبتمنيـة            . إيران تمهيدا لصفقٍة أو لحرب    

اسوأ الحاالت علينا   ، وفي   "خاصة وانها فقدت أهميتها االستراتيجية    "النفس ان الضغط على إسرائيل مقبل       
  .انتظار االنتخابات االميركية المقبلة

والظرف الفلسطيني مؤات طبعا لخطاب أميركي من هذا النوع، فمن يرفض الحوار مع شـعبه ويـرى                 
، ونفقاً في آخر الضوء، يتم      "عملية" في آخر النفق، وضوءاً في آخر النفق الطويل الذي يسمى الـ             "حال"

بعد اتفاق اوسلو، بعد مرور أكثر من عقد يجري مـرة           . ن نوع إعالن مبادئ   جره من جديد إلى وعود م     
  .فعال أمر ال يصدق، ولكن هذا ما نسمع. أخرى الحديث عن إعالن مبادئ
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 هو أوال، عـدم الحـديث مـع حركـة           "المعتدلون"أما على األرض، فإن الشرط الذي يجب أن يحترمه          
سوف يصاغ إعالن المبادئ بتعـابير وبأسـلوب يحتمـل          .  بجدية "يكافحوا اإلرهاب "، وثانياً أن    "حماس"

فماذا يبقى مـن أمـور يمكـن        . التأويل ألنه يصعب االتفاق على ما سمي في أوسلو بقضايا الحل الدائم           
بعد أخذ ورد واستنزاف آخر ذرة مما تبقى سوف تنسحب إسرائيل تدريجياً الى             : تقديمها كدعم للمعتدلين  

 في الضفة الغربية،    "ب" و   "أ"نية، اي إعادة بسط السلطة نفوذها على مناطق         خطوط ما قبل االنتفاضة الثا    
وتأمل إسرائيل  .  إسرائيلية أخرى ربما تصل حد أمور رمزية الطابع        "مكرمات"ثم مبادرات حسن نية أو      

وهي الدولة التي يعتبر إذنها بـدخول       . ان تتوسع أوساط المستفيدين من حسن أخالق الدولة المحتلة هذا         
سطيني ليس الى مناطق الخط االخضر بل الى الضفة الغربية بادرة حسن نية، ويتم تناسـي ان هـذا                   فل

الواقع، أي واقع طلب اإلذن منها، يعني عدم سيادة السلطة حتى على المناطق التي تديرها فـي الـضفة                   
ن فلـسطيني   وال يفترض أن يكون عند أحد مانع من أن يطلب لمـواط           . الغربية، وتأكيد سيادة االحتالل   

ولكـن  ) فماذا تعني كلمة العودة هنا؟؟    (مشرد وعالق على الحدود العراقية العودة الى الضفة او دخولها،           
، وهـو فـي الواقـع       "المعتـدلين "المشكلة هي في تفسير ذلك سياسيا كتنازل إسرائيلي وكمكرمة تساعد           

  .ممارسة إسرائيل لصالحيتها كدولة احتالل
ية الفلسطينية الى مطالب عينية تقدم الى دولة االحتالل، بل تتم مقايضة هـذه              هنا يتم ليس فقط فرط القض     

 فـي   "نائب خـدمات  "المطالب وما يترتب عليها من تعزيز مكانة من يحصلها من القيادة الفلسطينية كأنه              
برلمان دولة، ويقوم هو بوساطة بين جمهوره والدولة، ومقايضة هذا كله مقابل تفكيك المشروع الوطني               
إلى مطالب واقعية من دولة االحتالل، وتنافس أمام الشعب الفلسطيني حول ما الـذي يفيـد فـي تقـديم                    

االعتدال أي تقديم المشروع الوطني مقابلها، ام تحصيلها من خالل النضال لتطبيق المـشروع              : الخدمات
  الوطني؟

  ٢/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

  بمحمود عباس تشكيك إسرائيلي .٥٩
  رنده حيدر

 ووثيق بين دعوة الرئيس بوش الى عقد لقاء دولي في الخريف المقبل للنظر فـي حـل                  ثمة ربط مباشر  
 االسرائيلي ومشروع اعادة بناء سلطة محمود عباس في الضفة الغربيـة سياسـياً              -للنزاع الفلسسطيني   
  .وعسكرياً واقتصادياً

لشرق االوسط عبر قيام    ويبدو هذه المرة ان الرئيس األميركي مصر على تحقيق رؤيته لحل النزاع في ا             
دولتين لشعبين، ولتحقيق هذا الغرض الذي في حال نجح من شأنه ان يخفف من وطأة االخفاق األميركي                 
في العراق، جنّد بوش كل ما يملك من نفوذ، فأعاد احياء عمل اللجنة الرباعيـة و أوكـل الـى رئـيس                 

ت السلطة الفلسطينية والنهوض باالقتصاد     الحكومة البريطانية السابق طوني بلير مهمة إعادة بناء مؤسسا        
الفلسطيني المدمر، وهو يسعى الى تفعيل النشاط الديبلوماسي للدول العربية المعتدلة وعلى رأسها مصر              

  .واألردن عبر الجولة التي تقوم بها وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في المنطقة
لكبير في احتمال نجاح المبادرة الجديدة للرئيس األميركي في         ولكن منذ اآلن يظهر التشكيك االسرائيلي ا      

فمنذ اعالن الرئيس بوش عن دعوته عقد لقـاء دولـي فـي الخريـف المقبـل يجمـع                   . تحقيق أهدافها 
االسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية المعتدلة لم يظهر المسؤولون في اسرائيل حماسة كبيرة للفكرة             

الدارة األميركية ممارسة الضغط عليهم من اجل تقديم تنازالت للسلطة الفلسطينية           وتوجسوا من محاولة ا   
  .التي يمثلها محمود عباس

ويعود هذا الى حد بعيد الى عدم ثقتهم بقدرة محمود عباس على النهوض من جديد بالسلطة الفلـسطينية                  
 الـضعف خـالل األعـوام       ففي رأيهم زعامة محمود عباس اعتراها الكثير من       . واعادة بناء مؤسساتها  
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ورغم بوادر حسن النية التـي      . بالقوة على غزة  " حماس"الماضية وتلقت ضربة قاسية بعد سيطرة حركة        
قاموا بها تجاه سلطة محمود عباس مثل االفراج عن المعتقلين الفلسطينيين واالحتـضان الكبيـر الـذي                 

 لوال الدعم االسرائيلي والعربي والـدولي       اظهروه لمبادرة طوني بلير ثمة اقتناع اسرائيلي شبه راسخ أنه         
في السيطرة ايضاً على كل مدن الضفة الغربية التي تملك فيها حضوراً سياسـياً بـارزاً                "حماس"لنجحت  

  .يتمثل بالمقاعد التي يشغلها مناصرو الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني
النهوض باالقتصاد الفلـسطيني مجـدداً عبـر        من جهة أخرى ال يبدي االسرائيليون تفاؤالً كبيراً بامكان          

المبادرات االقتصادية المختلفة والمساعدات الدولية التي لم تتوقف عن التدفق على السلطة الفلسطينية منذ              
لكن الفساد المستشري وسوء االدارة واالستزالم جعل هـذه المـساعدات تـذهب الـى جيـوب                 . قيامها

صاد الفلسطيني، ناهيك بالدمار الكبير الذي تسببت به اسـرائيل          السياسيين وحال دون تحريك عجلة االقت     
فما الذي يـضمن اليـوم اال تـذهب         . نفسها لإلقتصاد الفلسطيني في قمعها لالنتفاضة الفلسطينية الثانية       

  المساعدات ايضاً الى غير هدفها؟
مـوذج للدولـة    يطمح األميركيون واألوروبيون الى تحويل الضفة الغربية وسلطة محمود عباس الـى ن            

 -الفلسطينية المستقبلية الناجحة القادرة على التوقيع على اتفاقـات الحـل الـدائم للنـزاع الفلـسطيني                  
وهذا طموح في رأي عدد من الخبـراء    . في غزة وصوالً الى انهياره    " حماس"االسرائيلي وزعزعة حكم    

جذرية في مجتمع من المجتمعات     االسرائيليين يشتمل على مغالطات عدة اهمها استحالة احداث تغييرات          
  .بفرضها من الخارج

أفرايم عنبار ال يمكن اصالح المجتمع الفلسطيني مـن الخـارج           "  السادات -معهد بيغن   "ففي رأي مدير    
كمـا  . والتغيير ال يحدث اال من الداخل وبواسطة القوة وليس عبر الديموقراطية المستوردة من الغـرب              

من هنا ال يتوقع عنبـار نجـاح المبـادرة     . اريخية باستطاعتها ان تنقذهم   يفتقر الفلسطينيون الى زعامة ت    
األميركية األوروبية إلعادة تأسيس سلطة محمود عباس والمراهنة عليها لفـرض ارادتهـا علـى كـل                 

  .فلسطينيي المناطق الفلسطينية بمن فيهم سكان قطاع غزة
التأييد للمبادرة األميركية مـن دون حماسـة        ال يملك المسؤولون االسرائيليون اليوم سوى ابداء الدعم و        

ولكن ما تسعى اليه اسرائيل بحماسة هو       . كبيرة إلمكانات توصل هذه المساعي الى حل في وقت منظور         
التقرب من بعض الدول العربية المعتدلة المشاركة في اللقاء الدولي المرتقب وعلى رأسها السعودية مـن       

  .اجل تدعيم عالقاتها بها
  ٢/٨/٢٠٠٧النهار 

  
  الفصل بين غزة والضفة مناسبة تاريخية .٦٠

  عاموس عوز
إن الفصل بين غزة تحت سلطة حماس وبين الضفة التي يحكمها المعتدلون هي ساعة مناسبة تاريخيـة                 
لصنع السالم بين اسرائيل وحكومة محمود عباس، فحكومة اولمرت وحكومة عباس تقبالن مبدأ دولتـين               

 السالم والتوجه الذي يؤيد إنهاء االحـتالل االسـرائيلي، وليـست نقـاط              لشعبين، وفكرة المناطق مقابل   
االختالف قليلة، لكن ال يوجد في أية واحدة منها فرق كبير بين الجانبين، قـد يقـرب تفـاوض مكثـف                   

  .االختالف ويفضي الى مسودة اتفاق
ب اهللا؟، يوجد مكـان     وماذا عن غزة التي سقطت في يد حماس، غزة الخاضعة لتأثير ايراني واللهام حز             

 فلسطيني عام، وعندما تقوم دولة فلـسطينية مـستقلة فـي            -لنأمل انه عند التوصل الى اتفاق اسرائيلي        
الضفة، وعندما يزال عبء االحتالل االسرائيلي عن الفلسطينيين في الضفة، أن تنشأ في غـزة حركـة                 

طيع السكان في غزة أال يروا االنجاز       شعبية تثور على سلطة الطغيان والتطرف الديني لحماس، ولن يست         
التاريخي لسكان الضفة، وسيناضلون السقاط عبء حماس عن أعناقهم واالنضمام الى الدولة الفلسطينية،             
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ويبدو ان هناك في هذه االيام بديال ايجابيا من جهة حكومة اولمرت ومن قبل حكومة عبـاس، فقامـت                   
اطالق سراح أسرى فلسطينيين، والموافقة علـى       : ا الخيرة اسرائيل بسلسلة من المبادرات الظهار ارادته     

  .تزويد قوات عباس بسالح جديد، واالتفاق على وقف مطاردة المطلوبين وتخفيفات اخرى
الفلسطينيون، من جانبهم، يبذلون جهودا ملحوظة للسيطرة على االضطراب في الضفة، ولجمـع سـالح               

ف من برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة آخـر األمـر          المسلحين ولمنع هجمات على اسرائيل، وقد حذ      
مادة الكفاح المسلح، وغدا الحديث بدال من ذلك عن اتفاق يتم احـرازه بمفاوضـة اسـرائيل، وأدخـل                   

حل "، الذي يعني القضاء على اسرائيل، مادة تدعو الى          "حق العودة "الفلسطينيون في برنامجهم بدل طلب      
  ".جئينعادل ومتفق عليه لمشكلة الال

وتشهد خطبة اولمرت المهمة في شرم الشيخ ، وهي خطبة عبر فيها الول مرة عن تفهم بل عن عطـف                    
  .لمشكلة الالجئين" عادال ومتفقا عليه"على معاناة الالجئين الفلسطينيين، بأن اسرائيل تريد اآلن حال 

ت إثرها تفاوض حثيث قوي لحل      قد ال تكون التفضالت االسرائيلية أكثر من طرح فتات للفقراء، اذا لم يأ            
جميع المشكالت المختلف عليها الى اآلن واقامة دولة فلسطينية في الضفة، ويجب أن يكـون االجـراء                 

: للنـزاع " الموضوعات الجوهريـة "القادم اذا دخوال فوريا في التفاوض بين اسرائيل وحكومة عباس في     
، واالماكن المقدسة، وفي جميـع هـذه        ١٩٤٨ي  القدس ، والحدود الدائمة، ومستقبل المستوطنات، والجئ      

  .صيغة كلينتون، وصيغة طابا، وصيغة جنيف: الموضوعات أصبحت توجد نماذج ممكنة للحل
فهل سلطة اولمرت ومحمود عباس قوية بما يكفي القناع الشعبين بقبول اتفاق يضطران فيه الـى تقـديم                  

  .تنازالت مؤلمة؟
 استجمعا الشجاعة وتوصال الى مسودة اتفاق، واذا جـيء بمـسودة            اذا: هنا تنتظر الزعيمين أنباء جيدة    

االتفاق الستفتاء الشعب في اسرائيل وفي فلسطين، فسيتبين لعيون الجميع أن الـشعبين مـستعدان لحـل                 
مصالحة، فهل سيكون االسرائيليون والفلسطينيون سعداء باالتفاق؟، هل سيرقصون في شوارع المدينـة             

 الـشعبين   - وهذه هي األنباء الحسنة في الواقـع الـسيء           -ه المؤكد أن ال، لكن      عندما يحرز؟، من شب   
  . ولو كان ذلك بالعض على النواجذ-أصبحا يعلمان ما هي الخالصة، وقد يتبنيانها باستفتاء شعبي 

  يديعوت احرونوت
 ٢/٨/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  "..رايس"و" الفروف" بين  .٦١

  راسم عبيدات
ل أن تستعيد جزءاً من دورها وهيبتها في منطقة الشرق األوسط، ولذلك رأينا كيـف       يبدو أن روسيا تحاو   

أن روسيا ميزت موقفها عن المواقف األمريكية واألوربية، وقد لمـسنا هـذا التميـز فـي اإلنتخابـات                 
التشريعية الفلسطينية، حيث رفضت روسيا المشاركة في الحصار الظالم الذي فرضته أمريكيا وأوروبـا              

، "إرهابيـة " أوروبي منظمة -الشعب الفلسطيني، وكذلك رفضت اعتبار حماس وفق التصنيف األمر        على  
وأبقت على اتصاالتها وعالقاتها مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، وبعـد التطـورات المتـسارعة               

، ومـا  والمتالحقة إقليمياً ومحلياً، وخصوصاً بعد ما أقدمت عليه حماس من حسم عسكري في قطاع غزة            
تاله من إجراءات إدارية وقانونية أقدم عليها الرئيس الفلسطيني من طرف واحد، ووصول األمور إلـى                

، هذه القطيعة التي تغذيها إسـرائيل وأمريكيـا         )فتح وحماس ( حد القطعية بين قطبي الصراع الفلسطيني     
، هذه التغذية لها عالقة     بشكل خاص، ومعها دول أوروبا الغربية ومحور دول ما يسمى باالعتدال العربي           

بالرؤيا والنهج واألهداف والمصالح األمريكية اإلسرائيلية في المنطقة، والتي تشير مجمل التطورات إلى             
أنها تأتي في إطار محاصرة وضرب وتصفية قوى الممانعة والمقاومة والمعارضة العربية واإلسـالمية              

  .لعراق وسوريا ولبنان وانتهاء بفلسطينبدءاً من باكستان ومروراً في أفغانستان وإيران وا
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هذه التطورات التي من شأنها أن توجه ضربة قاصمة للمصالح الروسية، والتي قد تمكن أمريكيا إذا مـا                  
نجحت في تدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، من نشر جيوشها بالقرب مـن الحـدود الروسـية،                 

  .ة أمريكيا في مجال الطاقة والبترولوخسارتها لمصالحها في إيران ويجعلها تحت رحم
ويبدو أن القيادة الروسية، أخذت تعي جيداً المرامي والمقاصد األمريكية، والتي سعت لنشر وإقامة قواعد               
أمريكية في دول أوروبا الشرقية، وبما تشكله من مخاطر جدية على األمن الروسي، وبـدون الخـوض                 

الروسي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة السورية إلعادة اللحمة        التفصيلي في هذا الجانب، نرى أن التحرك        
والوحدة إلى البيت الفلسطيني يندرج في هذا اإلطار، ولكن كل المعطيات والمؤشرات تؤكـد أن اإلدارة                
األمريكية، لن تسمح بإدارة حوار داخلي فلسطيني، قبل أن تقوم بترتيب أوراقها والقيام بفعـل عـسكري              

  . الفعل الممانع والمقاوم والمعترض على الوجود والمشاريع األمريكية في المنطقةضد دول وحلقات
ولعل زيارة وزيرة الخارجية ووزير الدفاع األمريكيين إلى المنطقة، لهـا عالقـة مباشـرة فـي هـذا                   
الموضوع، وما تقوم به الدبلوماسية األمريكية واألوروبية واللجنة الرباعية يـصب فـي هـذا الهـدف                 

، إقامـة   "بوش"لطرح األسطوانة المشروخة، اإللتزام برؤية      " رايس"فعلى سبيل المثال، عادت     . جاهواالت
دولة فلسطينية قبل نهاية والية الرئيس األمريكي الحالي، وهذا االلتزام ستكون جدية ممارسته وتطبيقـه               

الحالية فـي   " س وغيتس راي"رهناً بالتطورات العسكرية وما قد تسفر عنه من نتائج، وما تهدف له زيارة              
المنطقة، هو التمهيد والترتيب لهذا العمل العسكري، من خالل إقامة حلف أمني عسكري سياسي أمريكي               

  ).دول محور االعتدال(  عربي – إسرائيلي –
ولعل اإلعالن عن صفقات األسلحة األمريكية الضخمة مع دول الخليج، وكـذلك المـساعدات لمـصر،                

اً وعسكرياً إلسرائيل لضمان تفوقها النوعي على العرب، هو في صلب الترتيبـات             والدعم الالمحدود مالي  
األمريكية، وهذا يعني بالملموس وحتى يأخذ هذا التحالف طريقه للنور، ضرورة إيجـاد حـل للقـضية                 
الفلسطينية وعزل المسار الفلسطيني عن المسارين اللبناني والسوري، وهذا واضح مـن خـالل دعـوة                

ممثـل  " بليـر "لعقد مؤتمر إقليمي لحل القضية الفلسطينية، وكـذلك تحركـات           " بوش"ريكي  الرئيس األم 
الرباعية وتحديداً في اإلطار اإلقتصادي، تحسين الظروف اإلقتصادية للشعب الفلسطيني، لتخليصه مـن             

، وهذا يتطلب ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني من أجل منع إقامـة أي حـوار                "اإلرهاب  " جين  
اخلي فلسطيني، قبل أن تقوم اإلدارة األمريكية وإسرائيل بعملهما العسكري، ضد دول وقوى الممانعـة               د

  .والمقاومة والمعارضة العربية واإلسالمية، ألن من شأن ذلك إعاقة الترتيبات األمريكية الجارية
ل في خطتهـا،    في جولتها الحالية، ولضمان نجاح مهمتها وضمان مشاركة محور دول االعتدا          " رايس"و

فإنها ستحاول الضغط على الجانب اإلسرائيلي من أجل التعاطي اإليجابي مع مبادرة الـسالم العربيـة،                
والتركيز على المخاطر التي تشكلها الدول والقوى المتطرفة على أمن المنطقة، وبالتحديد إيران وسوريا              

مهماً في منع تبلور الـشرق األوسـط        وحزب اهللا وحماس وغيرها، هذه القوى التي تلعب دوراً بارزاً و          
الكبير، المؤتمر بإمرة أمريكا وتقوده إسرائيل، أصبح التعايش معها مستحيالً، فهي لم تستجب ال لسياسة               
العصا وال لسياسة الجزرة، والمرحلة اآلن تتطلب استخدام الجزرة، قبل أن يتصلب هذا المحور ويخلـق                

د قرأت أمريكيا وإسرائيل مخاطر هذا المحـور فـي لقـاءات            وق. له امتدادات وحواضن إقليمية ودولية    
  .الرئيس اإليراني أحمد نجاد مع قادة سوريا وقوى المقاومة الفلسطينية وحزب اهللا

إذاً أمريكا وجدت في التطورات األخيرة على الساحة الفلسطينية، فرصتها في فكفكة حلقـات التحـالف                
خالل كسر الحلقة الفلسطينية وعزلها، وبما يمكنها من اإلنتقال         الممانع والمقاوم والرافض لسياساتها، من      

إلى خياراتها العسكرية، وبتحالف واسع وعريض أمني وسياسي وعسكري مع إسـرائيل ودول محـور               
االعتدال العربي، وروسيا تسابق وتصارع من أجل منع وقوع منطقة الشرق األوسط وإيران والعـراق               

ة الكاملة، والتي يشكل سقوطها مخاطر جدية وحقيقة، ليس على المصالح           تحت القبضة والهيمنة األمريكي   
  .الروسية في منطقة الشرق األوسط وإيران، بل وعلى أبواب عقر دارها
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ولذلك تأتي مساعي القيادة الروسية من أجل إعادة اللحمة والوحدة إلى الساحة الفلسطينية، والتنسيق مـع                
ندفاع األمريكي، والذي بات قادته مقتنعين، أنه ال بد من توجيه ضربه            القيادة السورية، من أجل إعاقة اإل     

عسكريه إليران، تحد وتشل قدراتها النووية، وتمنع تمددها وتحولها إلى قوة إقليمية كبرى، تلعـب فـي                 
الملعب األمريكي، من خالل تأثيراتها الواضحة في أكثر من ساحة، بدءاً من العـراق ومـروراً بلبنـان                  

  .بفلسطينوانتهاء 
ويبدو أن الصحوة الروسية ستكون متأخرة، وسيكون حظها في لجم التغول والتوحش األمريكـي، لـيس                
كبيراً، وإذا لم ترتب قوى المقاومة والممانعة والمعارضة العربية أوراقها بشكل جيد، وتمتلـك هامـشاً                

 وتحريض واسـعتين لهـا، فإنهـا        كبيراً من المناورة والتكتيك وااللتصاق بالجماهير والقيام بحملة تعبئة        
ستتعرض إلى ضربة مؤلمة وستنجح أمريكيا بفرض هيمنتها وسيطرتها على المنطقة بالكامل، وسـتعم              
الفوضى الخالقة كامل المنطقة، والتي سيعاد رسم جغرافيتها وفق المصالح األمريكية، والتي تضمن لهـا               

رار في نهب خيراتها وثرواته، وتقتيـل أبنـاء         استمرار احتجاز تطور المنطقة لعشرات السنين، واالستم      
  .شعوبها عبر الحروب المذهبية والعرقية والطائفية والجهوية والعشائرية والقبلية

 ١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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