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  مشروط" إعالن مبادئ"عباس يوافق على و".. األجهزة األمنية " لدعميةأمريكمنحة   دوالر مليون80 .1
 طالب الـرئيس محمـود عبـاس    : محمد يونس،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/8/2007الحياة  نشرت  

وزيرة الخارجية االميركية رايس في لقائهما المشترك في رام اهللا امس بدور اميركي فاعل في المـؤتمر                
الدولي للسالم المزمع عقده الخريف المقبل، في حين طالبته رايس بدور امني فاعـل يمهـد النخـراط                  

تقـود الـى    " قضايا اساسية "في المفاوضات السلمية، مؤكدة ان اولمرت ابلغها انه مستعد لبحث           اسرائيل  
اتفـاق اعـالن    "واعلن عباس قبوله اقتراح اولمرت في شأن التوصل الى           .اقامة دولة فلسطينية مستقلة   

) ؤتمر الـسالم  في م (حديثنا  : "، لكنه اشترط ان يقود هذا االعالن الى نتيجة معروفة مسبقا، وقال           "مبادئ
سيكون منصبا على تطبيق خريطة الطريق، وعندما ننتهي الى اعالن مبادئ، من المهم ان نـصل الـى                  

وحدد عباس االسـس     ".نتيجة، ان نعلم السقف الذي سنصل اليه، اما مراحل التطبيق فيمكن االتفاق عليها            
ـ        ن أمرين، االول هـو رؤيـة       خريطة الطريق التي تتضم   "التي يسعى الى التفاوض عليها مع اسرائيل ب

الرئيس بوش إلقامة دولتين لشعبين، والثاني مبادرة السالم العربية التي تشمل جميع القضايا التي يمكـن                
 اسـرائيلي،   -طالبنا بأن يسبق المؤتمر تحضير فلسطيني       : "وقال ياسر عبد ربه    ".بحثها في الحل النهائي   

تمر سيحل المشكلة، لكنه سيشكل مظلة واطارا يجـري         ال نعتقد ان المؤ   : "، واضاف "ودور اميركي فاعل  
سيحدد المؤتمر قواعد التفاوض وهي مبـادرة الـسالم         : "وتابع".  اسرائيلي - في ظله تفاوض فلسطيني   

وقال ان الجانب الفلسطيني ال يستطيع التفاؤل ازاء نتائج هذا المؤتمر ما لـم تقبـل اسـرائيل                   ".العربية
 .تزم المجتمع الدولي مراقبة اتفاقية السالم وتطبيقها ضمن جدول زمني محـدد        مبادرة العربية، وما لم يل    ال

، قـال   "اوسلو"على غرار   " اتفاق اعالن مبادئ  "وعن اعالن عباس قبوله اقتراحا اسرائيليا بالتوصل الى         
نريد أن نعرف اوال ما هو اعالن المبادئ هذا، هل سيكون اعالنا عاما ام تفـصيليا يتـضمن                  : "عبد ربه 

  ".ود ضمانات دولية لتحقيقه وجدوال زمنيا للتطبيق؟وج
وفي الزيارة، جددت رايس التعبير عن ثقة االدارة االميركية بعباس ورئيس وزرائه سـالم فيـاض، اذ                 

وقدم لها وزير الداخلية اللواء     . بدأت زيارتها بزيارة فياض في مقر حكومته وبمشاركة اعضاء الحكومة         
 للخطة االمنية التي وضعها لتطبيق القانون والنظام في الضفة، معربـا            عبدالرزاق اليحيى شرحا مفصال   

عن امله في ان تمارس االدارة االميركية ضغطا على اسرائيل لضمان عدم قيامها بافشال هذه الخطة من                 
  .خالل االجتياحات واالعتقاالت

 مليـون   80لسطينية مبلـغ    ووقعت رايس وفياض اتفاقا قدمت االدارة االميركية بموجبه الى الحكومة الف          
وقال مرافقون لرايس ان هذه المساعدات ال تتضمن شراء اسلحة، وانهـا            . دوالر الصالح اجهزة االمن   

  . تقتصر على معدات واجهزة غير قتالية
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أكـدت رايـس، إلـى أن       :  أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/8/2007المستقبل  وأوردت  
ن المبادرة العربية أحد العناصر االيجابية، التي تساعد في السير نحـو حـل              الرئيس األميركي، اعتبر أ   

 .الدولتين
 : وليد عوض واشرف الهـور     ،غزةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    3/8/2007القدس العربي   وأضافت  
ـ    ذكرت  بان رايس حاولت اقناع عباس وفيـاض بـضرورة          "القدس العربي " مصادر فلسطينية مطلعة ل

مع الطروحات االسرائيلية بنوع من المرونة وخاصة ان تل ابيب تعيش حالة من عدم الثقة فـي    التعاطي  
 منع رجال المقاومة من تنفيذ عمليات ضد اسرائيل انطالقـا مـن             ىمقدرة االجهزة االمنية الفلسطينية عل    

 اسرائيل لوقـف نـشاطاتها      ىوحسب المصادر فان رايس وعدت عباس وفياض بان تضغط عل         . الضفة
، وذلك التاحة المجال للحكومة الفلسطينية للعمل فـي تلـك المنـاطق             "أ"مناطق المصنفة   الالعسكرية في   

  .بشكل اسهل مما هو قائم حاليا
نقلت " يديعوت احرونوت " صحيفة   وعن الوكاالت إلى أن   ،  نقالً عن مراسلها   3/8/2007السفير  وأشارت  

من المحتمل عقد اللقاء الدولي حـول الـسالم فـي           برايس أنه   " وثيقة الصلة "عن مصادر وصفتها بأنها     
مـؤتمر الـسالم الـذي      "إلى هذه المصادر قولها إن      " يديعوت"ونسبت  . المنطقة في غضون ثالثة أشهر    

، مـشيرة إلـى أن      "سيضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة قد يعقد في واشنطن في تشرين الثاني المقبل            
أسماءها كمشاركين محتملين، فيما توقع مسؤول أميركي انعقاد        المغرب وتونس وقطر والبحرين طرحت      

  . المؤتمر في أواسط تشرين األول المقبل وذلك بعد انتهاء األعياد اإلسالمية واليهودية
أن إسرائيل ومصر والسعودية تعمل بالتعاون على بلـورة صـيغة           " معاريف"من جهتها، ذكرت صحيفة     

 بوسـاطة أميركيـة     "سرائيلا"الدولي، مضيفة أن السعودية طالبت      متفق عليها حول جدول أعمال اللقاء       
  .الموافقة على البحث في الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية ووضع القدس وحق العودة

 رفـضه الي    محمود عبـاس  كد   أ :الوكاالتنقالً عن   القدس و من   3/8/2007القبس الكويتية   وجاء في   
  . ما كانت عليه في قطاع غزة ما لم تعد االمور الى"حماس"حوار مع 

وردا على سؤال حول تنكر الواليات المتحدة لنتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية التـي فـازت بهـا                 
الرئيس عباس يمثل جميع الفلسطينيين وهناك ادراك عالمي بانه كذلك وقد عين            " قالت رايس ان     "حماس"

نحن نؤمن بقوة باالنتخابات    'واستدركت قائلة    ."شرعيةحكومة تعترف بها دول العالم ونعتبر انها حكومة         
لكن من ينتخب عليه ان يحكم بشكل مسؤول من خالل الشرائع الدولية ومن ضـمنها قبـول االتفاقـات                   

  ."السابقة وااللتزام بالمبادئ الدولية للسالم ونبذ العنف واالعتراف بحق اآلخرين في الوجود
 رفيع المستوى، حـضر لقـاء       اً فلسطيني  مسؤوالً  إلى أن  رام اهللا من   3/8/2007األخبار  اللبنانية    ولفتت  

وأشار المسؤول،   . قالت لعباس ومعاونيه إنها تفتقد محمد دحالن       رايس، أن   "األخبار"عباس ورايس أبلغ    
ال يعني أن   " "حماس"الذي اشترط أالّ يذكر اسمه، إلى أن رايس تحدثت مع عباس عن أن سقوط غزة بيد                 

، لكنه كان من المفترض أن تقوم السلطة، جميعها، وعلى          "حماس"ن يفعل شيئاً ضد إرهابيي      دحالن لم يك  
وأوضح المسؤول أن رايس أبلغت أبو مـازن أمنياتهـا           ". اإلرهابية "حماس"رأسها عباس، بالعمل ضد     

الجيـدة   واإلدارة األميركية بشفاء دحالن سريعاً، وطالبت بأن يبقي أبو مازن على عالقته              بوشوأمنيات  
  .وإن خسروا المواجهة األولى" أقوياء"بدحالن ورجاله، ألنهم 
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   فرنسي يزور مركز الزيتونة-وفد صحفي بلجيكي  .2
لعوا على  ن من فرنسا بزيارة مركز الزيتونة حيث اطّ        صحفي مكون من صحفي بلجيكي وصحفيي      قام وفد 

لمدير العام الدكتور محسن صالح تركزت      كما قاموا بإجراء مقابلة صحفية مع ا      . تجربة المركز وأنشطته  
. على الشأن الفلسطيني والتطورات األخيرة خصوصاً في قطاع غزة وانعكاساتها على الساحة الفلسطينية            

ية التيارات اإلسالمية   وتم التطرق لرؤ  . وجرت مناقشة لألوضاع اإلقليمية والسياسة األمريكية في المنطقة       
  . المحتملةااللتقاءو االختالفربي ومواطن للعالم الغ

  
  

   الفلسطينية رايس تسعى الى تكريس االنقسام واذكاء الخالفات الداخلية:هنيةحكومة  .3
رفضت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسـة هنيـة بـشدة              :  فتحي صباح  -غزة  

في بيان صحافي امس    وقالت الوزارة    .تصريحات رايس التي ادلت بها على هامش زيارتها الى المنطقة         
الى تكريس االنقسام في الساحة الفلسطينية واذكاء الخالفات الداخلية بطلبهـا اخـراج             "ان رايس تسعى    

الغالبية البرلمانية في المجلس التشريعي من الحكومة والمؤسسات الفلسطينية وقيامها بـالتحريض علـى              
واعتبرت الوزارة ان زيارة     ".ي قطاع غزة  استمرار القطيعة بين الرئيس عباس وحكومة تسيير االعمال ف        

 االسرائيلي االستراتيجي والدعم االميركي المطلـق لدولـة         -جزء من تعزيز التحالف االميركي      "رايس  
االحتالل االسرائيلي، وتنكر الواليات المتحدة التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني ووصم نـضاله وقـواه              

ت المجانية واجراءات التطبيع الرسمي وغير الرسمي عبـر مـا           باالرهاب، وابتزاز المزيد من التنازال    
ودانت الوزارة مـا     ".الدولي الذي دعا اليه الرئيس بوش في الخريف المقبل        ) االجتماع(يسمى بالمؤتمر   

رياض منصور لدوره في    ) مندوب فلسطين لدى االمم المتحدة    (الموقف غير المسؤول للسفير     "وصفته بـ   
للتحقيـق  "ودعت الوزارة    ". لفك الحصار عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة        افشال صدور قرار يسعى   

 ".الفوري لمعرفة مالبسات ما حدث ومراجعة وجود السيد منصور ممثالً لفلسطين في األمم المتحدة
  3/8/2007الحياة 
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   مليونا فقط119دخل الخزينة و مليون دوالر 400هنية تسلم من قطر : عزام األحمد .4
 عزام االحمد رفض حركته اجراء اي حوار مع حركـة حمـاس             البرلمانيةرئيس كتلة فتح     جدد   :عمان

بغض النظر عن الجهة التي تتوسط الجراء مثل هذا الحوار ما لم ينته االنقالب وتـسلم غـزة للـرئيس              
شـار  أو. عباس وتعتذر عن كل ما قامت به، مشيرا الى ان الجانب المصري يتمسك ايضا بهذا الموقف               

ء مع عدد من الصحفيين في عمان امس الى وساطة الوفد البرلماني العربي برئاسة جاسم الـصقر                 في لقا 
 "حماس"وقال ان اية محاولة من طرف       . ، وقال ان خالد مشعل غير موقفه عدة مرات        "حماس" و "فتح"بين  

 وقـال   . على هكذا محاولة   "حماس"في الضفة على غرار غزة سيتم اجهاضها، معربا عن شكه بأن تقدم             
 موحدة في مواقفها، وان االنتخابات المبكرة قد تكون الحل االفضل واالخير النهاء حالة التمزق               "فتح"ان  

 هي التي تسببت بالفلتان االمني منذ اكثر من خمـس سـنوات، وان              "حماس"واشار الى ان     .الفلسطيني
اسـماعيل هنيـة ترشـح      وقـال ان     ."حمـاس "العزلة الداخلية والخارجية من اهم وسائل الضغط على         

وقـال ان    . عن حزب الخالص االسالمي الذي موله الراحـل ابوعمـار          96لالنتخابات التشريعية عام    
 لم تكن ترغب بتشكيل حكومة وحدة وطنية منذ ان تم تكليف هنية بتشكيل الحكومـة العاشـرة،                  "حماس"

خرى، مشيرا الى انه كـان       كانت تفاوض الفصائل اال    "حماس" لكن   "فتح"وكانت ترغب بالشراكة فقط مع      
لدى الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية وحزب الشعب رغبة جامحة في المشاركة بالحكومة العاشرة لكن              

 بأنه سيتصدى لحمـاس اذا اعترفـت        "حماس"وقال انه ابلغ قادة      . كانت تعرقل كل شيء    "حماس"شروط  
 لتـشكيل   "حماس"ني بدأنا حوارا ثانيا مع      وقال اننا من اجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطي         .باسرائيل

 فـي قطـاع     "فتح" بعدة اغتياالت ضد كوادر      "حماس"حكومة وحدة وطنية، وترافق هذا الحوار مع قيام         
 هـذه  "فـتح " كان العقيد راجح ابو لحية، وبعده موسى عرفات، وقد امتصت     "حماس"غزة، واول ضحايا    

لت الحوار، الذي تخلله خالفات على الحقائب الوزارية،        الجرائم تجنبا لتفجير الموقف في القطاع، وواص      
وقال  . تعليق المفاوضات، واندلعت االشتباكات    "حماس"وعندما وصلت االمور الى طريق مسدود طلبت        

ان حكومة هنية طوال عشرة اشهر لم تقدم تقريرا واحدا للسلطة الفلسطينية ولم يجب اي وزير منها على                  
 مليون دوالر من قطر دخل الخزينة منها فقـط          400شيرا الى ان هنية تسلم      سؤال واحد في التشريعي، م    

وقال انه كان بامكان     . مليون دوالر من ايران    200 مليونا والباقي ال احد يعلم اين ذهب، الى جانب           119
 افشال والغاء انتخابات التشريعي ولم تفعل، وكان بامكانها اسقاط الحكومة عندما اعتقلت اسـرائيل             " فتح"

 ارتكبت اخطاء كثيرة وقامت     "حماس"النواب االربعين ولم تفعل حفاظا على الوحدة الوطنية، في المقابل           
 الـى   "فتح"بتجاوزات كبيرة مثل تشكيل القوة التنفيذية قبل االنقالب، واالغتياالت واالعتداءات على ابناء             

  .ان قامت باالنقالب العسكري في قطاع غزة
  3/8/2007الدستور 

  
  ليس لدينا أي مشكلة في البحث مع األميركيين أو األوروبيين في أي موضوع: يوسفأحمد  .5

 إسـماعيل هنيـة،     "المقال"لم يستبعد أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني           :رام اهللا 
 لـيس ": "هاآرتس"وقال في حديث صحفي مع      .  اتصاالت مع الواليات المتحدة    "حماس"إمكانية أن تجري    

، مبيناً أنه توجـد محافـل       "لدينا أي مشكلة في البحث مع األميركيين أو مع األوروبيين في أي موضوع            
 .أوروبية مستعدة لمحاولة التوسط بينهم وبين األميركيين ولكن حتى اآلن يغلق األميركيون كل األبـواب              

رئيس عباس وحـده، دون     لاوأشار إلى أن استمرار االتصاالت السياسية من جانب الواليات المتحدة مع            
  .، يشكل مجرد صورة مشتركة ليس أكثر وال أقل"حماس"صلة بـ

  3/8/2007االتحاد االماراتية 
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   خطوات عملية على األرض"سرائيلا"المطلوب من : سالم فياض .6
سالم فياض أن الهدف األساسي للـسياسة الداخليـة         . د  الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء  ": وفا "-القاهرة  
ينية اآلن تحقيق االستقرار، السيما على الصعيد األمني؛ كي تصبح الظروف ممكنة للعـودة إلـى                الفلسط

إن ما يقال عـن جديـة       : وقال .الشعب واالحتكام إلرادته نتيجة لحالة االستعصاء السياسي التي نعيشها        
علـى  إسرائيلية في استغالل فرص التوصل إلى سالم وتسوية نهائية، يجب أن يتـرجم إلـى خطـوات             

األرض، وإنه يجب التركيز على القضايا األساسية وقضايا الحل النهائي، وليس على القـضايا اليوميـة                
وكان فياض، يتحدث خالل لقاء تلفازي أجري معـه علـى هـامش              .االنتقالية، على الرغم من أهميتها    

  .مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء العرب في القاهرة
 3/8/2007األيام الفلسطينية 

  
   تجوع غزة "سرائيلإ": شعثنبيل  .7

 قال نبيل شعث امس الخميس ان اسرائيل تجوع غزة بالحصار         : مخلص علي  -رويترزمراسل   -جاكرتا  
لـرئيس  وصرح شعث الذي يزور اندونيسيا كمبعوث خاص ل       . الذي تفرضه علي القطاع الساحلي الفقير     

. لدولي المساعدة النهاء الحصار االسرائيلي    عباس بأن غزة تحتاج الي مساعدات انسانية وناشد المجتمع ا         
عبر عن قلقه علـي     ) االندونيسي(الرئيس  ان   محادثات مع الرئيس االندونيسي      ىوقال شعث بعد ان اجر    

الموقف الخطير للفلسطينيين خاصة في غزة نتيجة الحصار االسرائيلي ونتيجة دفع الشعب نحو المـوت               
أعرب عن كامل تأييده للوحـدة الفلـسطينية         )االندونيسي(وصرح شعث للصحافيين بأن الرئيس       .جوعا

وصرح شعث بان تقسيم االراضي الفلـسطينية أضـعف         . والنضال الوطني النهاء االحتالل االسرائيلي    
الموقف التفاوضي للفلسطينيين وان عباس يبذل كل ما هو ممكن العادة توحيد غزة والـضفة الغربيـة                 

العمل لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية وانهـاء الموقـف      وقال شعث هناك الكثير من      . سياسيا
  . سنعمل بجد لتحقيق االندماج في أقرب وقت ممكن  ...الذي حدث في غزة

  3/8/2007القدس العربي 
  

   التحدي األكبر للسلطة إنهاء االنقالب في غزة:سعدي الكرنز .8
البدء بتنفيذ الخطة االمنيـة     ]  حكومة فياض  في[ سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء       .علن د أ :القدس

التي وضعتها السلطة بالتنسيق مع الرئيس عباس لضمان االمن واالمان لجميع المواطنين وانهـاء حالـة         
ـ    . الفوضى التي كانت سائدة    في ) المطاردين(انه وبالنسبة لقضية    " الدستور"ولفت في تصريحات خاصة ب

كريمة لهم ومساعدتهم ورعايتهم، وكذلك العمل علـى اطـالق          الضفة فان السلطة تعهدت بضمان حياة       
واكد ان التحدي االكبر لحكومة فياض هو انهاء االنقالب، وتحقيـق   .سراح األسرى من سجون االحتالل 

الحقوق لشعب الفلسطيني وتنفيذ البرنامج السياسي الفلسطيني المتمثل في انهاء االحتالل واقامـة الدولـة               
وعن المؤتمر الدولي للسالم الـذي       .ة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين الي ديارهم      الفلسطينية المستقل 

هذا كان مطلب عربي فلسطيني إسرائيلي منذ فترة طويلة جدا، وهناك تقبـل             : دعا له بوش، قال الكرنز    
. .دولي لحماية الشعب الفلسطيني هذا هو مطلب المشروع الوطني الفلسطيني والمبادرة السالم العربيـة             

وكل ذلك أصبح في خطر بسبب ما حصل في غزة، ومع ذلك يجب ان نستمر ونناضل من اجل تحقيـق                    
  .أهداف المشروع الوطني الفلسطيني

  3/8/2007الدستور 
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  وزارة التعليم في رام اهللا تعتبر نتائج الثانوية في غزة غير رسمية .9
حكومة المقالـة برئاسـة     ال العالي في     اعلنت وزارة التربية والتعليم    :غزةمن   3/8/2007الحياة  نشرت  

واعلن النتائج وزيـر الزراعـة       .لطلبة قطاع غزة امس   ) التوجيهي(هنية نتائج امتحانات الثانوية العامة      
محمد األغا في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بمدينة غزة في حـضور              .وزير التربية والتعليم د   

" حمـاس "وبدا ان   . احمد بحر، وقادة الحركة   .ي بالنيابة د  ورئيس المجلس التشريع  " حماس"عدد من نواب    
وحكومة هنية تسابقان الزمن العالن نتائج التوجيهي امس قبل ثالثة أيام من الموعد الذي حددتـه وزارة                 

ان المفاوضات بين الوزارتين بـاءت بالفـشل        " الحياة"وعلمت   .التربية والتعليم العالي في حكومة فياض     
 عجل باصدار النتائج امس في حين ستصدر نتائج التوجيهي في الضفة بعـد غـد                حتى أول من امس ما    

  .األحد
ومعظم المديرين العامين والمديرين والعـاملين      ) حماس(محمد أبو شقير    .وغاب وكيل الوزارة في غزة د     

  .في دائرة االمتحانات عن المؤتمر الصحافي
ادات الثانوية العامة الصادرة من غزة للعام       وبناء على هذه الخطوة قررت حكومة فياض عدم اعتماد شه         

واصدر الرئيس عباس قرارا بوقف اعتمـاد   .الدراسي المنصرم، في مظهر من مظاهر المناكفة السياسية       
  .توقيع وكيل الوزارة ابو شقير على أي اوراق رسمية

ات الثانوية  وسادت اشاعات أمس ان حكومة فياض طالبت من مختلف الدول في العالم عدم اعتماد شهاد              
  .الصادرة من غزة هذا العام

إن نسبة النجاح فـي الفـرع العلمـي    : "األغامحمد .د قال  :غزةمن   2/8/2007 قدس بـرس  وأضافت  
أما في القسم التجاري فنـسبة       )". في المائة  57،96(، ونسبة النجاح في الفرع األدبي       ) في المائة  82،24(

 فـي   35(، وفي القـسم الـصناعي       ) في المائة  25،49(ي  وفي القسم الزراع  )  في المائة  85،71(النجاح  
  ). في المائة47(وفي االقتصاد الصناعي )  في المائة85(، وفي قسم االقتصاد المنزلي )المائة

  
   رايس ونتائجه-تنتقد لقاء عباس " الشعبية"و" الجهاد"و" حماس" .10

بـشدة تـصريحات    " حماس"القيادي في   انتقد صالح البردويل    : غزة 3/8/2007 الشرق األوسط    ذكرت
الرئيس عباس عقب مباحثاته مع وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، التي جدد فيهـا رفـض                 

هو في الحقيقة ينفـذ     " حماس"الرئيس محمود عباس عندما قال ال للحوار مع         : "، وقال "حماس"الحوار مع   
 شكل مساعدات أمنية لتكـون الطلقـة    مليون دوالر في80ما قالته له رايس التي أعطته في ذات الوقت         

  . ، على حد قوله"ومع أبناء الشعب الفلسطيني" حماس"هي أداة الحوار مع 
لوكالة فرانس برس ان زيارة     " حماس"قال فوزي برهوم المتحدث باسم      : 2/8/2007 48 عرب وأضافت

شقاق الفلسطيني الداخلي   تهدف الى تعزيز االن   "رايس ولقاءاتها مع الرئيس عباس والمسؤولين الفلسطينيين        
ولمزيد من الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وايجاد حالة من التنسيق االمني وهـو امـر                 

  ".هذه سياسة مرفوضة"واكد ان حركته تعتبر ". خطير على وحدة الموقف الفلسطيني
روعا ضـد المقاومـة   تحمل مش"معتبرا ان رايس " ضد التنسيق االمني"واكد ان حركته ستتخذ اجراءات      

  ".الفلسطينية ولحماية االحتالل االسرائيلي من خالل تقديم هذه المساعدات لعباس وتعزيز موقفه
سامي ابو  " حماس"رأى القيادي في    :  سامي سعيد   عن   -رام اهللا    3/8/2007 األخبار  اللبنانية     وأوردت

نتائج جولة رايس عكست    "بيان، إن   وقال، في   ". لن تفلح في تقويض حماس    "زهري أن المنحة األميركية     
 مليون دوالر يؤكد أن رايس لم تأت لبناء دولة فلـسطينية            80األهداف الحقيقية لهذه الزيارة، إذ إن تقديم        

  ".بل لبناء أجهزة الموت التي تستخدم في مالحقة قوى المقاومة وفي مقدمها حركة حماس
نافـذ   الـى أن  : وليد عوض واشرف الهوررام اهللا ـ غزة ـ من  2007/ 3/8القدس العربي وأشارت 

وقال نحن في الجهاد نشكك في أي جهد أمريكي          . في الهدف من الزيارة    ، شكك "الجهاد"القيادي في   عزام  
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وتابع نشعر أن زيارة رايس تهدف الي تعميق االنقسام في الـساحة       .في المنطقة تجاه قضيتنا الفلسطينية      
وحذر عزام من    .ارسة المزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني      الفلسطينية، وأنها كذلك تهدف الي مم     

وتمني عزام أن ال     .محاولة استغالل ما جري في الساحة الفلسطينية إلعادة التعاون بين السلطة وإسرائيل           
  .يتعاطي الرئيس عباس مع الموقف األمريكي 

ة للمنطقة على اعتبار أنهم مبعوثـو        بجولة مبعوثي اإلدارة األمريكي    "الجبهة الشعبية "كما ندد ناطق باسم     
  .حرب واستعمار جديد، وليسوا رسل حرية وسالم

  
   نقاط تتضمن شروطاً إلنهاء االنقسامسبع تعرض مبادرة من "حماس" .11

ووصف النـاطق باسـم     . نقاط 7مبادرة سياسية جديدة من     " حماس"قدمت حركة   :  فتحي صباح  -غزة  
فـي اشـارة إلـى      "  من أجل الحوار وانهاء األزمة بين الجانبين       مبادرة"أيمن طه المبادرة بأنها     " حماس"

وحدة الوطن وعدم فصل الضفة الغربية عـن        "وقال إن هذه المبادرة تقوم على       ". حماس"و  " فتح"حركتي  
قطاع غزة بأي حال من األحوال، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الـسلطة الفلـسطينية فـي                 

   ".سلطة واحدة ونظام سياسي واحداألراضي الفلسطينية تحت 
اصالح االجهزة االمنية واعادة بنائها على اسس وطنية مهنية، بحيث          "كما تنص المبادرة حسب طه على       

" حماس"وقال ان    ".حماس"لـوال  " فتح"ـتكون هذه االجهزة تابعة للحكومة وليست مسيسة وال تابعة ال ل          
منذ هذه اللحظة على أن يتسلمها الرئيس عباس الـذي نقـر            إلعادة مقار لالجهزة االمنية     "على استعداد   

هناك مقار لن يتم تـسليمها اال لالجهـزة التـي يعـاد             "واضاف ان    ".بشرعيته مثل مقره وبيته في غزة     
يمكن ان تكـون اساسـاً لحـل        "واعتبر طه ان هذه االسس السبعة        .من جديد " صوغها وبناؤها وهيكلتها  

توفر مناخات يمكن ان يبنى عليهـا       "ا بأنها شروط الستئناف الحوار، بل       ، رافضا وصفه  "المشكلة الراهنة 
  ".تصور لحل االزمة

  3/8/2007الحياة 
  

 لخدمة مشروعه السياسي" حماس"عباس وظف سيطرة ": الشعبيةالجبهة  "فيقياديون  .12
ت عبـاس   أمام الصحافيين المـصريين إن إجـراءا    " الشعبية لتحرير فلسطين   الجبهة"قال قياديو   : القاهرة

وأمريكا وحدهما، مـشيرين   "إسرائيل"االنفعالية كرست االنقسام داخل الصف الفلسطيني وقدمت خدمة ل          
في غزة أضرت أيضا بالمقاومة الفلسطينية، ودعا جميل مجدالوي القيـادي           " الحماسية"إلى أن الخطوات    

وانتقد ربـاح   . تبادلة مطالبا  إلى حشد الضغط على الحركتين لدفعهما إلى وقف اإلجراءات الم          "الجبهة"ـب
وأشار .  في غزة  "حماس" ما وصفه بخطأ قرار الحسم العسكري الذي لجأت إليه           "الجبهة"ـمهنا القيادي ب  

 إلى أن مهام هذه المرحلة تتطلب توحد الجميع في جهود دفع الوفاق الوطني،              "الجبهة"كايد الغول عضو    
ي غزة ونشوء ازدواجية السلطة بين مؤسسة الرئاسـة          بالسلطة ف  "حماس"مشيرا إلى رفض الجبهة انفراد      

وحذر الغول من سياسات عباس التي أدت إلى تحميل الشعب الفلـسطيني             . وبين حكومة إسماعيل هنية   
  .أعباء تثقل كاهله

  3/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ..ال يجوز تصادم أبناء مشروع المقاومة مهما كانت المبررات: "الجهاد" .13
 اليوم، الخميس، عن أسفها الشديد لالشتباكات التي شهدتها مدينة غـزة            "الجهاد"عبرت حركة   : ألفت حداد 

أمس، األربعاء واليوم الخميس، بين عناصر من القوة التنفيذية وسرايا القدس أسفرت عن سقوط ثالثـة                
 يمثل خسارة   "حماس" و "الجهاد"من يسقط من     ""الجهاد"وقال نافذ عزام القيادي في       .قتلى وثمانية جرحى  

، موضحا أنه ستبذل الجهود من أجل منع أي تصادم آخـر بـين              "للشعب الفلسطيني ولمشروع المقاومة   
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 في هذه الظروف الصعبة والحساسة، ألنه ال يجوز تصادم أبناء مـشروع المقاومـة               "الجهاد" و "حماس"
طيني، خاصة ألويـة     جهود المخلصين من أبناء الشعب الفلس      الحركةوثمنت   .بغض النظر عن المبررات   

الناصر صالح الدين وحرصهم على تماسك أبناء الشعب الفلسطيني وتماسك مشروع المقاومة، موضحا             
أنه كانت هناك اتصاالت مباشرة بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من أجل إنهاء الصراع والتـوتر                

ركته مع تطبيق القانون على     وأوضح أن ح   .الذي حدث مشيرا إلى أن الجميع كان عند مستوى المسؤولية         
 .الجميع بدون تمييز، معبرا عن استعداد حركته للتعاون من أجل ذلك

  2/8/2007 48عرب
  

  "الجهاد اإلسالمي"قريباً ضربةً قاضية لـ " حماس"أهالي غزة يتوقعون أن توجه  .14
" حمـاس "ميتين  يسود اعتقاد لدى الفلسطينيين ان التوتر الذي يسود العالقة بين الحركتين االسـال            : غزة
 سرعان ما سيتحول الى اقتتال بين الطرفين، على رغم عدم رغبة احد في الشارع الفلـسطيني                 "الجهاد"و

لكن كثيرا من المواطنين يسوقون امثلة وشواهد ومؤشرات عدة لوقوع مثل هذا    .بحدوث مثل هذا االقتتال   
وينبع التوتر في العالقـة مـن        .ن فيهما االقتتال الذي ال يرغب به قادة الحركتين، حسب ما يؤكد قياديو          

طالما تم دفنها في مهدها قبل أن تتحـول         التي  خالفات كثيرة   والالميدان الذي يتنافس فيه وعليه الطرفان،       
 أبعد كان في ما يبدو ضرباً من الخيال اول من امـس،  أمدلكن ارجاء هذا الصدام الى      .صدامات مسلحة 
 وقبلها ازمات اخـرى      كان ستتحول إلى نزاع عنيف       الث سابقة ث أزماتقيادة الحركتين   ورغم تجاوز     

 مراقبين ومحللين وحتى مواطنين عاديين يرون ان مسار العالقة بين الطرفين يتجه نحو              إال أن صغيرة،  
 ترى  "الجهاد"وفيما تقول القوة التنفيذية ان ال احد فوق القانون سواء كان فصيال ام عائلة، فإن                 .التصعيد

حاولة لسحب سالح المقاومة او منع عمليات اطالق الصواريخ من القطاع األمر الذي تحـذر               في ذلك م  
  .منه ومعها بقية فصائل المقاومة

  3/8/2007الحياة 
  

   على حافة االنهيار"كتائب األقصى "اتفاق مطاردي .15
سرائيلي حول  أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أمس تعثر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإل          : رام اهللا 

في الضفة الغربية، والذين تـم العفـو عـنهم          " فتح"، التابعة لحركة    "كتائب األقصى "ملف المطلوبين من    
وأشارت المصادر إلى أن السلطة طالبت اسرائيل بـالعفو عـن جميـع              .وتطالب السلطة بزيادة عددهم   

حقتهم لم يسلموا أسلحتهم    لكنها رفضت مبررة ذلك بأن نصف الذين عفت عنهم وأوقفت مال          " فتح"نشطاء  
" كتائـب االقـصى   " ايضاً عن مسؤول فـي       " يديعوت أحرنوت  "ونقل موقع  .إلى قوات األمن الفلسطينية   

واوضح المصدر الفلسطيني   . تهديده بأنه في حال لم يتم ضمه ورفاقه الى القائمة، لن يلتزم باتفاق التهدئة             
، وأكد المصدر نفسه على أن عدداً من        "لى حافة االنهيار  أتفاق المطلوبين بين اسرائيل والفلسطينيين ع     "ان  

يتحدثون عن ان نزع سالحهم، حتى لو كان مع تعهـد اسـرائيلي             "النشطاء رفضوا تسليم سالحهم وانهم      
  ".بعدم المس بهم، يمكن ان يبقيهم مكشوفين النتقام العمالء او عائالتهم

  3/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

   ينتظرون األوامر في تل أبيب"حماس"" إنتحاريو: "مصادر إستخبارية .16
قدرت مصادر إستخبارية فلسطينية وعربية بأن حركة حماس قد نجحت في إدخال عناصر تـابعين لهـا              

" إنتحاريـة "إلى األراضي الفلسطينية، وأنهم نجحوا في التسلل إلى مدن إسرائيلية بهدف تنفيذ عمليـات               
يتبعونها خالل السنوات الماضية، مستهدفين إيقاع أكبر عدد ممكـن          بأسلوب مغاير لألساليب التي كانوا      

وقالـت المـصادر إن     . من القتلى اإلسرائيليين من دون استبعاد تفخيخ عمارات ومبان في تـل أبيـب             
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 اليزالون بدون تعليمات مباشرة من قادة حركتهم للبدء بتنفيذ العمليات داخل تل أبيب،              "حماس"" انتحاريي"
وشددت . وقف على تقديرات قادة الحركة في تقييم فشلهم أو نجاحهم بعد السيطرة على غزة             وأن األمر مت  

المصادر على أنه إذا وجد قادة الحركة أنفسهم محاصرين باستمرار الرفض الدولي الـراهن ألي تعـاط                 
سياسي معهم، فإنهم قد يصدرون األوامر للخاليا النائمة في إسرائيل إلعـادة خلـط األوراق وصـرف                 

 "حمـاس "وال تستبعد المصادر أن تصدر التعليمات لخاليـا         . األنظار عن المأزق السياسي الذي يعيشونه     
ـ             القيـام  " حـزب اهللا  "بالضرب داخل إسرائيل بالتزامن مع تعليمات إقليمية من جانب سوريا وإيران لـ
ن شـرارة حـرب     بعمليات عسكرية على حدود إسرائيل الشمالية األمر الذي تعتبره المصادر بأنه سيكو           

            . شاملة في المنطقة
  2/8/2007موقع إيالف 

  
  أولمرت أبلغ رايس أن الفلسطينيين اليتحملون فكرة التسوية: هارتس .17

كشفت صحيفة هآرتس أمس ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت اقتـرح            3/8/2007 الشرق القطرية    قالت
مع رئيس السلطة الفلسطينية،    " ادئ متفق عليها  مب"على وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس بلورة        

واوضح ان هذه المبادئ ستبحث في اقامة دولة فلسطينية، ويفتـرض أن تـشكل اساسـا                . محمود عباس 
الذي بادر اليه جورج بوش، وقال مصدر سياسي إسـرائيلي فـي تـل أبيـب ال                 " اللقاء الدولي "النعقاد  

ثمة حاجة للتوافق على الـسبل للتقـدم فـي المـسيرة            ضرورة للتوقيع على اتفاق مبادئ مفصل، ولكن        
في كل االحـوال،    . واضاف ان المهم المضمون ان يكون محترما، ويتيح تأييد الغالف العربي          . السلمية

قـال  ،  وحسب صحيفة هـآرتس   ". اللقاء الدولي لن يكون بديال عن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين         
قادرين االن على تطبيق التسوية الدائمة، ولهذا يجب التقدم بحذر في           اولمرت لرايس ان الفلسطينيين غير      

  ". ان االمريكيين والفلسطينيين على حد سواء يفهمون ذلك اليوم"ويجمع المحللون اإلسرائيليون  . المسيرة
إن هنـاك   " إسرائيلي" مصدر سياسي    هقالما  : من القدس المحتلة   3/8/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت
تأييـد الغـالف    " للتوافق على السبل للتقدم في مسيرة التسوية، وشدد على ضرورة توفر ما سماه               حاجة
لن يكون بديال عن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، ناقال عن          " اللقاء الدولي "، مشيرا إلى أن     "العربي

ئمة، ولهذا يجـب التقـدم      اولمرت قوله لرايس إن الفلسطينيين غير قادرين اآلن على تطبيق التسوية الدا           
بحذر في المسيرة، واقترح على رايس ان يكون لقاء الخريف، بمشاركة السعودية، تـونس، المغـرب،                

  . البحرين ودول عربية أخرى وبمندوبين على مستوى وزراء على األقل
  

  إسرائيل تبلغ أميركا موافقتها على بناء مدينة فلسطينية بالضفة .18
اإلسرائيلي على شبكة االنترنت إن رئيس الوزراء إيهود        " ملف دبكا "ر موقع    ذك : د ب أ   -القدس المحتلة   

أولمرت أعطى موافقته لوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس خالل اجتماعهما أمس االربعاء لبناء             
مدينة فلسطينية جديدة في المنطقة الواقعة بين مدينتي رام اهللا ونابلس والتي تـصنفها إسـرائيل ضـمن                  

 كيلو متر مربع ،     35وبحسب الموقع فإن المدينة ستقام على مساحة         .الواقعة تحت سيطرتها  " بي"مناطق  
 ألف فلسطيني ، وفي المرحلـة الثانيـة سـيتم           40 إلي   30حيث سيتم في المرحلة األولي إسكان ما بين         

ر إسرائيلية بأن   وذكرت مصاد  . ألف فلسطيني  70إسكان ضعف العدد لتصل السعة االجمالية للمدينة إلى         
شركات أمريكية متخصصة في بناء المدن ومهندسين معماريين من الواليات المتحـدة أعـدوا الخطـط                

وفي اآلونة األخيرة قام المهندسون بزيارة القدس وأراضـي الـضفة           "األولية لعملية بناء المدينة الجديدة      
إن المـشكلة   "وتقول المـصادر   ".لمدينةالغربية سرا للوقوف عن قرب على المنطقة التي سيتم فيها بناء ا           

  .الحالية التي تواجه األمريكيين فيما يتعلق ببناء المدينة هي قضية تمويل البناء 
  3/8/2007الدستور 
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   حماس الطالق سراح شاليطىرامون يطالب المصريين بالتوسط لدحاييم  .19

الوزراء االسرائيلي حاييم   قالت صحيفة يديعوت احرونوت ان نائب رئيس         :  زهير اندراوس   -الناصرة  
رامون طلب رسميا من عمر سليمان وزير المخابرات المصرية تجديد الوساطة مع حركة حماس خشية               

  .  تعريض حياة الجندي االسير جلعاد شاليط للخطرى الحركة في غزة الىان يؤدي الضغط عل
  3/8/2007القدس العربي 

  
  ى الجنود األسرذطة بهدف انقا لمحوه عن الخارىسأفجر األقص: نائب إسرائيلي .20

 استعداد لوضـع    ىقال النائب في الكنيست دافيد روتم، امس الخميس انه عل         :  زهير اندراوس  -الناصرة  
المبارك لتفجيره ومحوه عن بكرة ابيه، اذا اكدوا لـه ان هـذا العمـل               ى  المتفجرات تحت المسجد االقص   

واضـاف النائـب     . حركة حمـاس وحـزب اهللا      ى االفراج عن االسرائيليين المحتجزين لد     ى  سيؤدي ال 
االسرائيلي وهو من حزب اسرائيل بيتنا العنصري والمتطرف في مقابلة اجرتها معـه اذاعـة صـوت                 

 من اجل الـسالم، هـذا اذا        ى استعداد ايضا لتفجير المسجد االقص     ىالسالم االسرائيلية الفلسطينية، انه عل    
  . لدولة العبريةكان في الطرف الثاني شريك لصنع السالم مع ا

  3/8/2007القدس العربي 
  

  العدوان اإلسرائيلي على غزة خالل أسبوع: مسؤولون أمنيون فلسطينيون .21
قال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن إسرائيل أبلغت مصر أنها تنوي تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق               

 وأوضـح المـسؤولون أن      ".الجهـاد اإلسـالمي   "في قطاع غزة تستهدف القضاء على حركتي حماس و        
التوغالت واالعتقاالت اليومية التي تنفّذها قوات االحتالل على حدود قطاع غزة مـا هـي إال محاولـة                  
إسرائيلية لتحديث المعلومات التي لديها عن النشطاء الفاعلين في المقاومة استعداداً لعملية التوغل التـي               

وتوقع المـسؤولون أن تقـدم   . طاع لتنتهي في جنوبهيتوقع أن تشمل مناطق واسعة وقد تبدأ في شمال الق     
إسرائيل على مثل هذه العملية بعد نحو أسبوع، بعد أن تكون قد هيأت األجواء لذلك، خـشية االنتقـادات      

وأشاروا إلى أن إسرائيل بدأت منذ نحو أسبوعين تدريبات جوية جديـدة يتوقـع أن تكـون                 . الدولية لها 
  . المتوقعةللتغطية على العملية العسكرية

  2/8/2007التقرير المعلوماتي 
  

 وسائل إعالم الكيان ترجح استعدادات سوريا للحرب .22
رفـض  " اسـرائيل "نشوب حرب استنزاف في الجوالن المحتل، إذا واصلت         " إسرائيلية"توقعت صحف   

إن تحذيرا بهذا المعنى ورد في رسـالة نقلـت إلـى            " يديعوت"وقالت صحيفة   . نداءات السالم السورية  
وأضافت أنه في اآلونة األخيرة وصلت تقارير عن أن سوريا تشدد وجودها في هـضبة               . سرا" إسرائيل"

ودللت الصحيفة أيضا بأن الجيش السوري حظر على        . الجوالن استعدادا إلمكانية نشوب حرب استنزاف     
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سوري كبير أنـه اعتـرف فـي            .االحتياط أخذ إجازات صيف في الخارج     

بشدة على عمليات استنزاف في الجـوالن،       " إسرائيل"محادثات مغلقة بأن سوريا تستعد إلمكانية أن ترد         
  ". لدى سوريا ردا في حالة مهاجمة إسرائيل لمدنها"وحذر من أن 

  3/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  إسرائيل ومصر والسعودية تعد معاً جدول أعمال االجتماع الدولي للسالم": معاريف" .23
أن إسرائيل ومصر والسعودية تعمل بالتعاون علـى        : ، أمس "معاريف"ذكرت صحيفة   : أ.ب. د -القدس  

 .بلورة صيغة متفق عليها حول جدول أعمال مؤتمر السالم الدولي الـمزمع عقده في الخريف الــمقبل               
لقمـة فـي    إن السعودية طالبت إسرائيل بوساطة أميركية بالـموافقة على البحث في ا          : وقالت الصحيفة 

مـستقبلية،  ود الدائمة للدولة الفلـسطينية ال     الحد:  العربي وهي  -ثالث مسائل في بؤرة النزاع اإلسرائيلي       
  .ووضع القدس، وحق العودة لالجئين الفلسطينيين الذين ال تعترف بهم إسرائيل

 3/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  "العمل"عمليات تزوير في انتخاب باراك لرئاسة  .24
امس الخميس ان عمليات تزويـر علـى   " يديعوت احرونوت"ذكرت صحيفة  : أ ف ب -حتلة القدس الم 

نطاق واسع جرت في قرى عربية في االنتخابات التي جرت خالل يونيو وانتخب خاللها وزير الـدفاع                 
وافاد تعداد رسمي لألصوات ان باراك حصل في بعض البلدات          . الحالي ايهود باراك رئيسا لحزب العمل     

وقالت الصحيفة نقال عن شهادات ألعـضاء       . من االصوات % 97ية على نسبة تأييد مذهلة تتجاوز       العرب
مورست على النـاخبين، وكـذلك      " برشاوى وضغوط "في الحزب في القطاع العربي ان نسبا كهذه تفسر          
واطلقت اتهامات بالتزوير من قبل كل االحزاب فور        . بمشاركة اشخاص من خارج الحزب في التصويت      

اال ان اللجنة الداخلية للحزب اقرت النتائج بدون انتظار ما ستفـضي            . تهاء التصويت وفتحت تحقيقات   ان
وفي حال لم تحتسب اصوات العرب، تؤكد النتائج فـوز       .اليه التحقيقات ووافق ايالون على حكم الناخبين      

  . صوتا لباراك25427 صوتا مقابل 25918ايالون على باراك بحصوله على 
  3/8/2007قطرية الشرق ال

  
 "إسرائيل"تعقيدات في صفقة األسرى بين حزب اهللا و .25

جهودا كبيرة إلحراز تقدم في ملف الجنديين األسيرين لدى         " اسرائيل"تبذل  :  آمال شحادة  - القدس المحتلة 
حزب اهللا والحصول على معلومات جديدة حولهما، وذلك إزاء الضغوطات التي تواجهها مـن عـائلتي                

ود ورفض حزب اهللا التنازل عن شروطه التي فرضها منذ بداية المفاوضات، والتي تنفـذ               وأصدقاء الجن 
تنفيـذ الـصفقة    " اسرائيل"وكشف ان تعقيدات الملف تتعمق إزاء رفض        . عبر قنوات دبلوماسية اوروبية   

 تريد تنفيذ الصفقة عبر مرحلتين االولى تكون باإلفراج عـن اسـرى           " اسرائيل"بمرحلة واحدة وتبين ان     
 فتقرر في الثمن الذي ستدفعه مقابـل اعادتهمـا،           مقابل معلومات عن مصير الجنديين ثم المرحلة الثانية       

  .وفق وضعهما
ان المبعوث الخاص لألمين العام لالمم المتحدة الى الشرق االوسـط مايكـل             " هآرتس"وذكرت صحيفة   

مم المتحدة جهودا الجـراء الـصفقة       فيما تبذل اال  " االسرائيلي"وليامز قال ان حزب اهللا يعارض الموقف        
 لقاء على األقل بـين االطـراف        20وكشف المبعوث الخاص انه عقد       .بمرحلة واحدة ترضي الطرفين   
  .بوساطة مندوبي االمم المتحدة

  3/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  اسرائيل تؤخر نشر تقرير حول القنابل العنقودية في لبنان .26
جيش االسرائيلي نشر تقرير داخلي حول استخدام قنابل عنقودية خالل          يؤخر ال :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

اجرينـا تحقيقـا   "وقال متحدث باسم الجـيش   .الحرب في لبنان بعد اكثر من عام من اندالع تلك الحرب       
متقدما حول استخدام القنابل العنقودية والضابط المحقق في الجيش استجوب عددا كبيـرا مـن الـشهود                 

نظرا لحساسية هذه المسألة استغرق تقـديم النتـائج بعـض           "واضاف   ".ثائق المكتوبة وجمع عددا من الو   
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الوقت كما طلب من الضابط المحقق اضافة عناصر جديدة الى التحقيق مما ادى الى تأخير اضافي فـي                  
وقالت صـحيفة    ".في مراحله االخيرة  "اال ان المتحدث اضاف ان التحقيق اصبح         ".تسليم النتائج النهائية  

ان تحقيقا داخليا للجيش االسرائيلي يفيد ان قيادة المنطقة الشمالية السـرائيل امـرت              " جيروزاليم بوست "
  .باطالق قذائف انشطارية من صنع اميركي على مناطق مأهولة بالسكان

  3/8/2007الدستور 
  

  أعضاء في لجنة فينوغراد يهددون باالستقالة .27
ضاء في لجنة فينوغراد هددوا باالستقالة إذا أرغمـت         أمس أن أع  " معاريف"ذكرت صحيفة   : علي حيدر 

اللجنة على إرسال رسائل تحذير إلى متضررين محتملين من تقريرها النهائي الذي يتوقع صدوره قبـل                
وأتى هذا التهديد في اعقاب التماس تقدمت به ممثلة الدفاع العسكري العـام، أورنـا               . نهاية العام الجاري  

عليا، طالبة إصدار تعليمات للجنة بتوجيه رسائل تحذير إلى من ستصدر توصـيات   دايفيد، إلى المحكمة ال   
وطالبت دايفيد بأن تتيح اللجنـة للـضباط         .شخصية بحقهم أو االمتناع عن تقديم توصيات شخصية بتاتاً        

  . الدفاع عن أنفسهم قبل إصدار التقرير النهائي
  3/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
 ران دول المنطقة بأسلحة الدمارإسرائيل وإيران تتصد .28

كشف تقرير لمركز دراسات أسلحة الدمار الشامل أن إسرائيل لديها برنامج نووي مطور، وأن لديها ما 
كما كشف  . رأس نووي يمكن استخدامها عن طريق صواريخ بالستية أو الطائرات200 إلى 100بين 

ع على معاهدة منع انتشار األسلحة النووية لديها  أن إسرائيل التي لم توق2006التقرير الصادر في أبريل 
 .برنامج أسلحة كيميائية، وكذلك القدرة على إنتاج غاز الخردل وغاز األعصاب

وقال التقرير إن إيران تمتلك أكبر برنامج إلنشاء مفاعالت الطاقة السلمية، ومحطة إلنتاج الماء الثقيل 
وأشار التقرير إلى أن طهران  .إلنتاج األسلحة النوويةوإن أمريكا وإسرائيل تعتقدان أن إيران تسعى 

لديها منشأة لتحويل اليورانيوم تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية، كما أنها تمتلك برنامجا تجريبيا 
 .لتخصيب اليورانيوم

  3/8/2007الوطن السعودية 
  

  !إسرائيل تعيد بناء الجيش الكولومبي .29
ويل سانتوس أول من أمس، إن اسرائيل تساعد كولومبيـا، التـي            قال وزير الدفاع الكولومبي خوان مان     

إصالح أجهزتها األمنيـة    "اخترق مهربو المخدرات ومتمردو الجيش الثوري صفوف قيادة جيشها، على           
تلقينا مساعدة من اسرائيل ونصائح لتحـسين وتحـديث         " سانتوس   وأضاف ".والخاصة بمكافحة التجسس  

سيتم إصالح الجيش والشرطة فـي      "، مشيراً إلى أنه     " ولمكافحة التجسس  وتغيير وتعزيز أجهزتنا األمنية   
  ".هذا المجال

  3/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

   سنين10البطالة في إسرائيل تنخفض ألدنى مستوى لها منذ  .30
مايو الماضي انخفـضت    /نسبة البطالة في إسرائيل تواصل االنخفاض، ففي أيار        :خلف خلف من رام اهللا    

ينـاير  /، وهو المستوى األدنى الذي سجل آخر مرة في كانون الثاني          %7.6إلى  % 0.1الة بـ   نسبة البط 
أبريل /وأصلح المكتب المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي أيضا قبل عدة أيام نسبة البطالة في نيسان            . 1997

أيار  –وفي الحصيلة العامة وجد في إسرائيل في نيسان         . كما نشر في البدء   % 7.7، بدل   %7.6لتصبح  
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، حينمـا بلـغ عـدد       2004مـارس   / ألفا مما كان في آذار     80 ألف عاطل من العمل أي اقل بنحو         216
، بحيث  2004في الواقع، انخفاض البطالة في إسرائيل مستمر منذ نيسان          .  ألف 300العاطلين نحوا من    

ـ   . أن البطالة تنخفض في كل شهر في المتوسط بأقل من عشر الدرجة المئوية             % 0.1سبة  كل انخفاض بن
  ". غير عاملين" عامل إلى العمل وعدم تسميتهم 2700للبطالة يعني عودة نحو من 

  1/8/2007موقع ايالف  
  

  جنود مصريون ضربوا حتى الموت الجئين من دارفور: تلفزيون اسرائيل .31
باط اظهر التقرير صورا التقطها ض    , وفقا لتقرير مصور عرضته القناة العاشرة من التلفزيون االسرائيلي        

 المصرية االسرائيلية لجنود مصريين وهم يضربون بالعصي حتى الموت          الحدود االسرائيلي على    الجيش
واتهم ضباط اسرائيليون الجنود المصريون علـى        . سودانيين حاوال اجتياز الحدود الى اسرائيل        الجئين

 احد الالجئين الـسوادنيين     لنار على الجنود االسرائيليين الذين حاولوا تخليص      االحدود بمحاولتهم اطالق    
من ايدي الضباط المصريين الذين نجحوا في النهاية بسحب الالجيء السوداني وانهالوا عليه بالـضرب               

واظهرت صور عرضها التلفاز والتقطها الجيش عبر مناظير ليلية وكاميرات كيف            .بالعصي حتى الموت  
  ".الحدود وهم يطلقون عليهم النار يقوم الجنود المصريون بمالحقة الالجئين السودانيين على 

ان رئيس الوزراء االسـرائيلي ايهـود اولمـرت         , وقال محللون في القناة العاشرة التي عرضت التقرير       
 .وزوجته اعربا عن استيائهما من والتعامل غير االنساني مع الالجئين مـن قبـل الجنـود المـصريين                 

وماسية مع مصر ان هي عرضت الكثيـر مـن          واضاف المحللون ان اسرائيل كانت تخشى من ازمة دبل        
  .الحوادث التي يرتكبها الجنود المصريون على الحدود بحق الالجئين السودايين

  2/8/207وكالة معا 
  

  حول الفلسطينيينتستوضح سفارة بريطانيا في بيروت تصريحات هاولز منظمة ثابت  .32
 الفلسطينية لحق  منظمةاليارة قام بها وفد      ز  خالل لبريطانية في بيروت  اافاد وليم هوبكنسون ممثل السفارة      

ن التصريحات التي ذكرها كيم هاولز هي جزء من سياسة الحكومة البريطانيـة             ، أ للسفارة" ثابت "لعودةا
 تـه كومحن أ مؤكـدا  ،قضيةهذه التجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وليست طرحا في الوقت الحالي لحل       

منظمة عن قلقها وصدمتها لتـصريحات      القد اعربت   من جهتها ف  و .تعارض توطين الالجئين الفلسطينيين   
ن مثل هذه التصريحات ستعمق الهوة بين الشعب الفلسطيني والحكومـة البريطانيـة،             أ ، وأعتبرت هاولز

خاصة بعد تولي بلير مبعوثا للرباعية، مركزة على حق الالجئين الفلسطينيين كوحدة واحدة في الـشتات                
طالبـت  كما  . لعودة الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، وليس الى اي مكان اخر          واللجوء والمنافي في ا   

هوبكنسون بلعب دور تجاه الحكومة اللبنانية من اجل توفير الحقوق المدنية واالجتماعيـة             " ثابت"منظمة  
  . لالجئين الفلسطينيين في لبنان

  2/8/2007 منظمة ثابت
  

  ملة ضد عنصرية إسرائيل  ح يبحث إعدادبشارة في جنوب أفريقياعزمي  .33
بحث عزمي بشارة مع المسؤولين في جنوب أفريقيا كيفية إعداد حملة ضد نظـام الفـصل العنـصري                 

ألقى عددا  وكان بشارة قد    . االسرائيلي في فلسطين، وتحويلها إلى حملة عالمية في الذكرى الستين للنكبة          
ميركية في الشرق األوسط وعوائق التحـول       من المحاضرات، في بريتوريا، حول ال عقالنية السياسة اال        

  .الديموقراطي في العالم العربي
  3/8/2007السفير 
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  غزةتقرير شامل ألحداث إصدار الصوراني يكشف عن  .34
 عن إعداد تقرير    ،كشف راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان       :  نادر القصير  -رفح  

 معربا عن توقعه بان تكون نتائجه    ،إلعالن عنه خالل أسبوع    سيتم ا  ،كامل عن أحداث قطاع غزة األخيرة     
نه يجب ان تتم المصالحة أوال بـين طرفـي النـزاع            أوأكد  . قاسية ولن ترضي طرفي الصراع الداخلي     

للتأسيس ألرضية سليمة بين الطرفين مشيرا إلى انه على الجميع ان يتعلم أنـه         ،  والمحاسبة على ما حدث   
،  موضحا أن قطاع غزة بعد أن كان عنوانا للديمقراطية في العـالم      ،يدة بأيدينا ال يجوز أن نصنع نكبة جد     

  .بات يصنف كخامس اخطر مكان في العالم
  3/8/2007الحياة الجديدة 

  
  دفعة خامسة من عالقي معبر رفح تغادر بعد قضاء ليلة من المعاناة وفقدان الرعاية .35

ألراضي المصرية فجر أمس الدفعة الخامسة مـن        غادرت ا :  محمد أبوعيطة  - ، القاهرة ، العوجة العريش
 مـن المرضـى     85 شخص مـن بيـنهم       900العالقين الفلسطينيين على الجانب المصري وبلغ عددهم        

 كانوا محتجزين في مستـشفى العـريش        21المحتجزين في معهد ناصر ومستشفى فلسطين في القاهرة و        
قبيل سفرهم بسبب عـشوائية     ة  ين قضوا ليلة صعب   صاحب عملية النقل تجدد مأساة العالقين الذ      قد  و .العام

ما تم بأنه مهزلة تتحمـل نتيجتهـا         وقد وصف    .النقل التي غلبت على عملية تحميلهم من مدينة العريش        
 يتصارعون ألجل أن يستبقوا اللحصول على مقعد         المغادرون تركبعد أن   السفارة الفلسطينية في القاهرة،     

  .فرين، بحسب ما أشار أحد المساالعودة
  3/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   وحملة اعتقاالت في الضفة الغربية ةاجز اسرائيليو على حيناغتيال فلسطيني .36

 ، من مصادر طبيةهذكرتما : رام اهللا ، القدس المحتلة ووكاالت االنباء من 3/8/2007 الدسـتور    نشرت
دينة رام اهللا بالضفة الغربية امـس       أن الجيش اإلسرائيلي قتل شاباً فلسطينياً على حاجز عسكري شمال م          

في الوقت الذي صعد فيه من حمالت الدهم والتفتيش واالختطاف في أنحاء متفرقة مـن مـدن وقـرى                   
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الفلسطيني اعتقل على يد الشرطة الفلـسطينية            . فلسطينيا 24الضفة طالت   

 الجنود يعتقدون انه يجري لمهاجمتهم فقتلـوه        ولكنه قفز من دورية الشرطة وهرب نحو الحاجز ما جعل         
ـ          من جهة أخرى    و .على الفور   بطريقـة   هأكد زوج األسيرة ندى الجيوسي أن جنود االحتالل فتشوا منزل
 قوات االحتالل تعمدت    مشيرا إلى أن  . صادروا جهازي كمبيوتر والكثير من األوراق الخاصة      ووحشية،  

وهم على مقربة من الجنود، لمحاولة انتـزاع اعترافـات مـن            التقاط صور ألطفاله خالل هذه العملية،       
  .زوجته
 النار على فلـسطيني      أطلقوا جنود االحتالل أن  : 2/8/2007 48 عرب  مراسل موقع  علي السمودي وذكر  

 .على حاجز بيت إيبا المقام شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيـرة                 
وقد أصيب لـدى محاولتـه      ،  يةمناأل تهاائيلية أن الشاب هو أحد المطلوبين ألجهز      وادعت التقارير اإلسر  

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل أسيرة محررة مـن           .على الحاجز  اعتقاله   أثناء محاولة  الهرب
حيث زعمت أنها إحدى القياديات النـسوية فـي         ،  جمعية البراءة في جنين   لمديرة  وهي  سكان بلدة عرابة    

 .اد االسالميالجه
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   في غزة  فلسطينيا من شرق المغازي وشمال بيت الهيا 20قوات إسرائيلية تعتقل  .37
أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت عددا من المنازل التابعة آلل أبـو                : غزة

التي ال تبعـد    ،  قة مواطنا من تلك المنط    15، واعتقلت قرابة     وسط قطاع غزة   منديل شرق مخيم المغازي   
  .اعتقلت عدداً من المزارعين شمال بيت الهيا كما أنها . متر100عن الحدود الفاصلة سوى 

  2/8/2007 قدس برس
  

  نفحة سجن السجانون اإلسرائيليون ينكلون بأسرى  .38
 في سجن نفحة الصحراوي فجر      3و2اقتحمت وحدات احتاللية خاصة مدعومة بالكالب المتوحشة قسمي         

 عيسى قراقع مقـرر لجنـة األسـرى فـي المجلـس          هأكداالمر الذي   . وا باألسرى وهم نيام   أمس، ونكل 
 تفتيش اسـتفزازي لغـرفهم      ليتمدوا إلى غرف الزيارات الفارغة،      ياألسرى اقت  وأشار إلى أن  ،  التشريعي

  إن استمرار هذا الوضع القاسي يهدد بانفجار إضراب مفتوح في كافة سجون            وأعتبر. وتدمير محتوياتها 
االحتالل، حيث سبق وأن هدد أسرى نفحة بذلك، في ظل استمرار المضايقات ضدهم وإهمـال حقـوقهم      

  .اإلنسانية
  3/8/2007البيان 

  
  قوات إسرائيلية تعتقل مدير عام جمعية نفحة للدفاع عن األسرى .39

أكدت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين، أن قـوات مدججـة مـن الجـيش                  :رام اهللا 
اإلسرائيلي اعتقلت فجر الخميس محمد بشارات المدير العام للجمعية، بعد أن اقتحمت منزله وعاثت فيـه                

أتي بعد يوم واحد من إلغاء العقود الخاصة بالمحامين والمـوظفين           تعتقال  عملية اال  أن   لفتت إلى و. خرابا
  .في الجمعية من قبل حكومة سالم فياض

  2/8/2007 قدس برس
  

  لصالح الجدار تصادق على مصادرة أراضي أم سلمونة يلية االسرائالعليا .40
 بعد خمسة شهور من وقف العمل في منطقة بيت لحم، قرب مستوطنة أفرات، سمحت المحكمـة العليـا                 

ورفضت بذلك التماس أهالي قرية أم سـلمونة   . ، بمواصلة أعمال بناء جدار الفصل العنصري      االسرائيلية
وجاء في قرار القاضية أن المحكمة لن تبت في مسألة قانونية           . الجدارالتي تمت مصادرة أراضيها لبناء      

وجود المستوطنين في أفرات، وفي المقابل فإن هذه المسألة ليست لها أية أبعـاد علـى واجـب القيـادة           
  .العسكرية في توفير الحماية لكل واحد من المستوطنين اإلسرائيليين

  2/8/2007 48عرب
  

  لمقابر الفلسطينية ل اإلسرائيلي ستهدافما ضد االمؤسسة األقصى تنظم اعتصا .41
شارك العشرات من أهل الداخل الفلسطيني في اعتصام ورفع شعارات نظمته مؤسـسة            :محمود أبو عطا  

األقصى العمار المقدسات االسالمية، في مدينة حيفا، وذلك تعبيرا عن رفض إصرار شركة الكهربـاء               
، مما أدى الى انتهاك حرمة المقبـرة        48رية قمبازة المهجرة عام     االسرائيلية مد خط أنبوب غاز داخل ق      

خطيبها الشيخ رائـد    سيكون  تنظم صالة جمعة حاشدة بجانب المقبرة األيوبية في الرملة          سفيها، في حين    
 وذلك للتعبير عن الرفض الشعبي إلصرار الشركات االسرائيلية شق شـارع عـريض داخـل                ،صالح
  . المقبرة

  3/8/2007الشرق القطرية 
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 في بلدة قريبة من القدس  مع األقصىيتضامنحفل منع حاول االحتالل ي .42

أصر أهالي بلدة بيت صفافا القريبة من القدس المحتلة على إقامة احتفال تضامن مع المسجد األقصى في                 
 ا، بعد ان قامت السلطات االسرائيلية بإغالق ملعب كرة السلة في القرية، حيث كان مقـرر               محليمسجد  
أغلقت الشرطة مداخل البلدة وأعلنت عنها منطقة عسكرية ولم تـسمح إال ألهـالي              قد  مهرجان، و الإقامة  
   . بالدخولالبلدة

  3/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   اجتماع طارئ للحركة اإلسالمية األردنية.. إسالميين6 سيدة و20فوز بعد  .43
 20 فيمـا فـازت      6قالت النتائج النهائية انهم     بعد إعالن فوز عدد من اإلسالميين في االنتخابات         : عمان

 وقال أمين عام حزب جبهة العمـل اإلسـالمي زكـي بنـي ارشـيد               .سيدة بمقاعد في المجالس البلدية    
ال تعنينا نتائج االنتخابات وال تفصيالتها ونطالب بإلغائها نتيجة التزوير الواسع الذي حصل             ") اي.بي.يو(

مرشحينا الذين انسحبوا من االنتخابات قد فازوا بالفعل فسنناقش هذا األمر           بها، وإذا تأكد لنا أن عدداً من        
في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب وسنطلب منهم االستقالة ألنه ال يليق بكوادر الحزب أن يكونوا شهود                

وشـدد علـى أن كافـة       . "زور على اإلساءة التي تعرض لها األردن خالل االنتخابات البلدية األخيـرة           
ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنهـا وزيـر        .  التزموا بقرار القيادة باالنسحاب    3حي الحزب وعددهم    مرش

 مليـون ناخـب     1،9 مليون ناخب بأصواتهم من أصل       1،1البلديات نادر الظهيرات أدلى ما يزيد على        
  . بلدية94 مرشحاً في 2686 رئيساً وعضواً للمجالس البلدية من أصل 965مسجل وانتخبوا 

  3/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   وصواريخ فتح االسالم تصيب معمل كهرباء  في معركة الباردمقتل عسكريين لبنانيين .44
، اسـتهدف   شـمالي لبنـان  في تطور امني الفت منذ بدء احداث مخيم نهر البارد :  سعد الياس  -بيروت  

تنظيم فتح االسالم من داخل المخيم معمل انتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار ظهر امس بـصاروخين                 
قد وكانت جبهة نهر البارد     . توقفه كلياً عن االنتاج   المنطقة، مما أدى إلى      صواريخ سقطت في     5من بين   

تقدم الجيش اللبنـاني    قد   و . للمخيم  ودارت اشتباكات عنيفة في محيط المربع االخير       ،اشتعلت امس مجدداً  
، في حـين قتـل       سقوط عنصرين من الجيش    ىأدت المعارك ال   حيث   .اكثر في اتجاه عمق المخيم القديم     
  . اثنينى وألقي القبض عل،سبعة من عناصر فتح االسالم

  3/8/2007القدس العربي 
  

  هناك تقاطع مصالح بين اسرائيل وفتح االسالم: لحود .45
رئيس اللبناني أمام وفد من االحزاب والقوى الوطنية فـي الجنـوب زاره لمناسـبة                ال استغرب: بيروت

مواقف البعض الـذي    من  ،  2006الذكرى السنوية االولى لصد العدوان االسرائيلي على لبنان في تموز           
يتغنى بأن ما يقوم به هو من أجل استقالل وحرية لبنان، وهو يريد في الوقت نفسه التخلص من سـالح                    

مـشيرا  .  اليوم بالمقاومة، وبالجيش   ة اللبنانيين ن عدم حصول التوطين هو بسبب قو      أ الفتا إلى . ومةالمقا
  .ن الطرفين يريدان خراب لبنانأ حيث ،تقاطع المصلحة بين اسرائيل وفتح االسالممن جهة أخرى إلى  

  3/8/2007الحياة 
  

  إسرائيل تتهم القوات اإلسبانية بدوريات مشتركة مع حزب اهللا  .46
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ن تقارير وصلت من لبنان إلى إسرائيل مؤخرا أفادت بأن ثمـة            أ ،يديعوت أحرونوت امس   قالت صحيفة 
وتقول . صفقة بين حزب اهللا والقوات االسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل لتسيير دوريات مشتركة             

حـزب يقـضي    السبانية و ن هذا التعاون ناجم عن اتفاق بين وزارة الخارجية اال         أ ية،سرائيلاإلالتقديرات  
بالتزام األخير بتزويد اليونيفيل بمعلومات عن ناشطين إسالميين متطرفين يخططون لتنفيذ هجمات ضـد              

  .    في المقابل عن نشاط حزب اهللا في جنوب لبنان  الطرفالقوات الدولية، كي تغض اليونيفيلدوريات 
  2/8/2007السفير 

  
  لبنان وتعمل لعودة نفوذ سوريةعقوبات أميركية ألي جهة تهدد استقرار  .47

أصدر بوش قرارا رئاسيا يفرض عقوبات مادية صارمة على أي فرد أو جهـة              :  جويس كرم  -واشنطن  
وأكـدت  . تعمل على تهديد استقرار لبنان ومؤساساته الديموقراطية أو تسعى الى استعادة النفوذ السوري            

 عرقلة االنتخابات الرئاسـية يعنيـان تطبيـق         مصادر في الخارجية األميركية أن تشكيل حكومة ثانية أو        
  .القرار مباشرة على األشخاص المشاركين فيهما

 3/8/2007الحياة 
  

  اجتماعات وزراء الخارجية العرب أجهضت بسبب الخالف الفلسطيني الداخلي .48
كشفت مصادر إعالمية مصرية وفلسطينية النقاب عن أن الخالف بـين حركتـي             :  قدس برس  -القاهرة  

 قد انعكس بدوره على العمل العربي المشترك وكان وراء فشل اجتماع وزراء الخارجية              "حماس"و "فتح"
العرب، وعدم تمكنه من التوصل إلى أرضية مشتركة حول التعاطي مع األزمة الناشبة بـين الـشريكين                 

شارة  وطلبت عدم اإل   "قدس برس "ونفت هذه المصادر التي تحدثت لـ       .  الفلسطينيين في الضفة والقطاع   
إلى اسمها وجود أي خالفات جوهرية في الرأي بين األمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى                  

وتحدثت هـذه   . ووزراء خارجية الدول الخليجية، وتحديدا وزراء خارجية السعودية واإلمارات والكويت         
: ء الخارجيـة العـرب    المصادر عن أن الخالف بدا واضحا للعيان بين فريقين اثنين في اجتماعات وزرا            

 وسـيلة لترويـضها   "حمـاس "فريق عربي مكبل بارتباطات إقليمية ودولية يرى في الضغط على حركة    
وإخضاعها لمتطلبات السالم كما هو مطروح، أي االعتراف بـشروط الرباعيـة الدوليـة واالعتـراف                

مخرجا لألزمة الفلـسطينية    بإسرائيل، وكفة هذا الفريق تبدو أرجح من كفة الفريق المحايد الذي ال يرى              
ووصفت هذه المصادر موقف األمين العام لجامعة الـدول العربيـة           . إال عبر حل توافقي ال يقصي أحدا      

، ويتواصل  "حماس" وال   "فتح" بأنه حيادي، فهو لم يدن ال        "فتح" و "حماس"عمرو موسى من الصراع بين      
ومن يوالونه من وزراء الخارجية العرب      مع الطرفين، وهذا موقف لم يرق لتيار الرئيس محمود عباس           

وأشارت هذه المصادر إلى أن انـسحاب رئـيس         . "حماس"الذين كانوا يريدون موقفا عربيا حاسما يدين        
الوفد السوري، جاء تعبيرا عن احتجاج سوريا على القبول بدعوة بوش لمؤتمر السالم، واالتجاه العربي               

ية الفلسطينية بشكل نهائي عبر إعطائها بالكامـل للـرئيس          تصفية القض "نحو ما أسمته هذه المصادر بـ       
، وأكدت هذه المصادر أن االنسحاب ليست له أي عالقة          "محمود عباس والرهان على االنقسام الفلسطيني     

مطلقا بما أشاعته بعض وسائل اإلعالم العربية عن أن بعض وزراء الخارجية العـرب أعربـوا عـن                  
 لجامعة الدول العربية حول مساواته بين موقفي الـسلطة الفلـسطينية            انزعاجهم من موقف األمين العام    

  . ، وأن األمر أكبر من ذلك بكثير"حماس"و
  3/8/2007الشرق القطرية 

  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                    802:     العدد                            3/8/2007الجمعة : التاريخ

  
  

  مصر تنفي أوامر بازالة منازل قرب الحدود مع غزة  .49
ـ              :  يو بي آي   -القاهرة   سلطات نفى محافظ شمال سيناء احمد عبد الحميد، امس الخمـيس، ان تكـون ال

اصدرت اوامر بازالة بيوت على الحدود مع غزة، بعد يومين من االحتجاجات التي قام بها سكان بدو من             
  . المنطقة ضد قرارات بهدم بيوتهم بحجة وجود انفاق تحتها تستخدم لتهريب االسلحة عبر الحدود
  3/8/2007القدس العربي 

  
  المتحدة إسرائيلي حول حقوق اإلنسان في األمم-صراع إيراني  .50

بعثت طهران برسالة عاجلة إلى األمم المتحدة، األربعاء، أكدت خاللها رفـضها التـام لمـا                : نيويورك
اتهمتها به إسرائيل من خرق لحقوق اإلنسان، ونددت بالمقابل بسجل تل أبيب الخاص في هذا اإلطـار،                 

 خزاعي، في بيان إن حكومتـه       وقال السفير اإليراني في األمم المتحدة، محمد      ." مروع"واصفة إياه بأنه    
." لن ترد على المزاعم واالفتراءات التي ال أساس لها من الصحة والتي تناولت حقوق اإلنسان في بالده                "

إلثارة الغبار حول أوضاع حقوق اإلنسان في سائر دول العـالم،           " الفاشلة"وأضاف إن محاوالت إسرائيل     
على حـد   " بعاد أنظاره عن سجلها المعيب في هذا المجال،       لن تنجح في تشتيت انتباه المجتمع الدولية وإ       "

بممارسة التمييز ضـد العـرب      "واتهم خزاعي في رسالته المكونة من أربع صفحات إسرائيل،          . تعبيره
  .وبمعاملة الفلسطينيين بوحشية" الذين يعيشون تحت حكمها،

  2/8/2007سي ان ان 
  

  ت األمنية للسلطةوتعزيز القدرا" حماس"محاصرة لخطة أميركية سرية  .51
كشفت مصادر مصرية عن خطة أميركية سرية أبلغتهـا رايـس إلـى وزراء              :  خالد رمضان  -القاهرة  

 وتعزيـز   "حماس"خارجية دول الخليج الست ومصر واألردن خالل اجتماع شرم الشيخ تتعلق بمحاصرة             
ربيـة بعـدم تقـديم أي       وقالت المصادر، لألخبار، إن رايس طالبت الـدول الع        . القدرات األمنية للسلطة  

، معتبرة أن كل دوالر تحصل عليـه يـؤخّر          "حماس"مساعدات مالية ووقف أي تحويالت مصرفية إلى        
وأشارت المصادر إلى أن اإلدارة األميركية تريد       . مسيرة السالم فى منطقة الشرق األوسط خطوة إضافية       

 ضعيفة، موضحة أن رايس أبلغـت  "حماس"أن يعقد مؤتمر السالم، الذي دعا إليه الرئيس بوش، في ظل        
 وكـسر   "حماس"الوزراء العرب بأن واشنطن ستقدم كل المساعدات الالزمة لتمكين أبو مازن من تحطيم              

  .شوكتها السياسية واألمنية في األراضي الفلسطينية
  3/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
  "حماس"وفد من  تنفي دعوة" موسكو" .52

ة الخارجية الروسية التخطيط لزيارة وفد من حركـة حمـاس إلـى             نفت وزار :  كريم المظفر  - موسكو
موسكو وأشارت وسائل اإلعالم الروسية عن مصادر في الوزارة قولها إنه ليست هنـاك بعـد خطـط                  

 ". موسكو"إلى " حماس"بخصوص احتمال وصول ممثلي 
  3/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تقاسم السلطة إلى" حماس"و" فتح"مجموعة األزمات الدولية تدعو  .53
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، أول من أمس، إلى وقف األعمـال        "حماس" و "فتح"دعت مجموعة األزمات الدولية حركتي      : آي.بي.يو
العدائية والى إبطال الخطوات التي تعمق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتفاوض على اتفـاق                

  . لتقاسم السلطة
  3/8/2007البيان 

  
  "الفلسطينية"و" سعوديةال"أمريكا تسعى لتغيير المناهج  .54

والسلطة الفلـسطينية   " السعودية"يعكف الكونجرس األمريكي على مناقشة مشروع قرار يطالب         : واشنطن
باإلسراع في تغيير المناهج التعليمية، وتخصيص ساعات أطول لدراسة العلوم أكثر من المواد الدينيـة،               

ـ  وطالب القرار بأن   .  سالم مع دولة االحتالل    في المناهج كشرط أولي قبل تحقيق     " إسرائيل"واالعتراف ب
في خرائط الدراسـة الفلـسطينية، وأن توضـع          " خارطة إلسرائيل "يقوم الفلسطينيون والسعوديون برسم     

وانتقد القرار الكتب   . صور ورسومات الدولة العبرية على جدران المدارس كشرط مسبق لتحقيق السالم          
 اإلسرائيلي على أنه جهاد أو صراع ديني، كمـا          -راع العربي   المدرسية الفلسطينية لقيامها بوصف الص    

وبخ القرار اإلشارة إلي االستشهاد في الكتب الدراسية الفلسطينية، ووصفها بأنها كتب تحتوي علي معاداة               
  .للسامية وعدم التسامح

  2/8/2007فلسطين اآلن 
  

  يوميا1000ًمليون جائع في العالم يموت منهم  850 .55
 مليون جائع في العالم     850كشف مسؤولون اقليميون لألمم المتحدة، أن هناك        : عبدالرحمن طه   -القاهرة  

 في الوقت نفسه أن تكون المساعدات المقدمة من المنظمة الدوليـة            نافينيموت منهم ألف شخص يومياً،      
  .تحمل أجندة سياسية وإنما تأتي في سياق انساني

  3/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الف مليار دوالر تكلفة حربي العراق وافغانستانثر من أك: الكونجرس .56
اظهرت دراسة في الكونجرس االميركـي ان كلفـة الحـرب فـي العـراق               : محمد المداح  -واشنطن  

 . اي ضعف ما تم صرفه حتـى اآلن        ،وافغانستان قد تزيد عن الف مليار دوالر على المكلفين االميركيين         
 الف عسكري وفي افغانستان     160حوالى  يبلغ  ي حاليا في العراق      عدد الجيش االميرك   مع االشارة إلى أن   

 مليار دوالر في    500حتى االن حوالى    أنفقت   الحكومة االميركية    في حين أن   ، الف عسكري  25حوالى  
  .هذين البلدين

  3/8/2007عكاظ 
  

  مرشح للرئاسة األميركية يهدد بقصف مكة والمدينة  .57
 ان افضل وسـيلة     ،ابات الرئاسية االميركية توم تانكريدو امس      رأى المرشح الجمهوري الى االنتخ     :أ ب 

لمنع هجوم ارهابي نووي على الواليات المتحدة، تكمن في التهديد بالرد عبر استهداف االماكن االسالمية               
  .في مكة والمدينة المقدسة

  3/8/2007السفير 
  

  إمكانية استئناف الحوار الفلسطيني في ضوء التطورات األخيرة .58
  الصورانيغازي 
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  )2/8/2007ورقة قدمت إلى ندوة مركز فلسطين للدراسات والبحوث المعقودة في غزة بتاريخ (
وهو نقاش عقالني بالضرورة، فال مكـان فيـه للمـشاعر    ...  هدف هذا اللقاء هو الحوار الموضوعي   -

 موضوعية وشديدة    إلى أن نتحاور بطريقة    -وبثقة–واالنفعاالت الصادقة الكامنة في دواخلنا، ما سيدفعنا        
الوضوح إلى ابعد الحدود في جوهر القضايا الراهنة ونتائجها ومستقبلها، في ظروف باتت فيهـا وحـدة                 
شعبنا السياسية والجغرافية واالقتصادية والثقافية مهددةً بالفعل بعوامل التفكك واالنقسام بـصورٍة غيـر              

لحظة المهينة من تاريخنا، تراجعـاًً حـاداً        مسبوقة في تاريخنا الحديث والمعاصر، حيث نشهد في هذا ال         
لألفكار الوطنية التحررية والديمقراطية التوحيدية لحساب األفكار السوداء التي تـروج لعوامـل القلـق               
واإلحباط واليأس، فمن كان حريصاً على وحدة هذا الشعب في الوطن والشتات، عليه أن يعمل بمصداقية                

رفض وإدانة االنقسام، وال أرى سبيالً إلى ذلك سـوى العـودة إلـى              عالية على إعادة اللحمة والتوحد و     
الحوار الوطني الشامل، كخطوة أولى تبرهن على تلك المصداقية الرافضة لالنقسام ولكل عوامل اإلحباط              
واليأس التي يروج لها البعض الفاسد من الذين طغت مصالحهم الشخصية األنانية على كل مـصلحة او                 

رعين بأفكارهم السوداء أو أوهامهم التي تصور لهم ديمومة هذا التناقض السياسي بين             أهداف وطنية، متذ  
، أو متذرعين بالمشهد الذي يشتد فيه حصار العدو الصهيوني على قطاع غزة             "حماس"و" فتح"اإلخوة في   

غير مدركين أن اآلمال العظيمة تولد وتتحقق من المعاناة العظيمـة التـي يـؤمن أصـحابها بحتميـة                   
  .نتصارهما

 لكننا، نحن أبناء المشروع الوطني بمختلف ألوان طيفنا السياسي لن نغمض عيوننا عن المشهد الراهن                -
في قطاع غزة الذي يثير العديد من اإلشكاليات والمالبسات والغموض بالنسبة لوضعه القانوني ومستقبله،              

تفسير لـذلك اال تأكيـد االنفـصال        حيث ندرك بوضوح أنه إذا ما بقي هذا الوضع على ما هو عليه فال               
السياسي والقانوني والجغرافي عن الضفة الفلسطينية، وهذا يعني أن ال مـستقبل للدولـة الفلـسطينية او                 
المشروع الوطني أو حتى الوحدة الوطنية ووحدة المجتمع الفلسطيني في ظـل هـذا المـشهد البـائس                  

ة واإلسالمية، وبالتالي فان كل األسباب التي دفعت        المرفوض من كل أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه الوطني       
إلى ما قامت به من حسم عسكري ال يمكن أن تقبل كمبرر لفصل غزة عن الـضفة،                 " حماس"اإلخوة في   

الن هذه األسباب ونتائجها مهما تضمنت من حيثيات، يجب أن ال تشكل خروجاً على األسـس القانونيـة            
ئاستها ومجلسها التشريعي التي جاءت نتاجاً لتجربـة ديمقراطيـة ال           والديمقراطية للسلطة الفلسطينية ور   

خيار لنا سوى حمايتها وتكريسها وتطويرها، ما يعني أن أية خالفات أو صراعات سياسـية يجـب أن                  
تدور تحت المظلة الدستورية والقانونية والديمقراطية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كمـا أقرتهـا              

جلس التشريعي والرئاسة، وكما حددتها النصوص الدستورية سواء في وثيقة االستقالل أو            االنتخابات للم 
في القانون األساسي وكافة القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، هذا المبدأ الناظم او السقف هو منطلقنا                

قيقـي للوحـدة    األساسي الذي ال يجوز ألحد ان يتجاوزه تحت أي مبرر كان، ألنه اإلطار الوحيـد والح               
الوطنية والتعددية السياسية لجميع الحركات والفصائل واألحزاب نمارس فيـه  حواراتنـا وصـراعاتنا               
وخالفاتنا السياسية باألسلوب الديمقراطي وحده الذي يكفل حرية االختالف في الرؤى والبـرامج علـى               

س علـى قاعـدة االنقـسام       قاعدة استكمال وإنضاج عناصر التقدم ووحدة الوطن والشعب والقضية، ولي         
والتفكك التي تطل برأسها الكريه في هذه اللحظة السوداء التي ال نشك في قدرتنا على تجاوزها ودفنهـا                  
لكي تبقى الديمقراطية الفلسطينية مهداً للنـضال وتحقيـق األهـداف الوطنيـة والتطـور االقتـصادي                 

  .لتلك األهدافواالجتماعي، ولن تكون بأي حال من األحوال لحداً أو قبراً 
ـ               - أو " فـتح "أو  " حمـاس " وفي هذا السياق، فإننا جميعاً نتفق على أن ال مستقبل لمنظمة التحرير أو لـ

الجبهة الشعبية وكافة القوى السياسية بدون وحدة الضفة والقطاع، وعلى هذا األساس فإن حالة القطيعـة                
هي لكي نسدل الستار نهائياً على هذه القطيعة        آن لها أن تتفكك وتنت    " حماس"و" فتح"المؤقتة بين اإلخوة في     

معلنين التزامنا جميعاً، وفي كل الظروف والمراحل عموماً، وفي هذه المرحلة خصوصاً، ان التنـاقض               
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التناحري هو مع العدو المحتل وال مكان له بيننا على اإلطالق، وعلى هذا األساس فإننا جميعاً فتحاويون                 
ون أبناء رسالة وقضية وأهداف وطنية واحدة، مهما اشـتدت وتفاقمـت            وحمساويون وجهاديون وجبهاوي  

خالفاتنا السياسية أو غيرها، فال بد من حلها في إطار التناقض أو التعـارض الـسياسي الـديمقراطي،                  
مدركين أن هذه اللحظة ليست لحظة الحديث عن تطبيق األيدلوجيات، رغم أنها تمثل الرؤية اإلستراتيجية               

  .لكبرى لكل فصيل أو حركة سياسيةأو األهداف ا
 ووفقاً لهذا القواعد يمكن تحديد الموقف من أسلوب الحسم العسكري ورفضه من حيث المبدأ، وكـذلك                 -

رفض كل اإلجراءات والمراسيم التي تلته في غزة أو رام اهللا، انطالقاً من أن الحل السياسي أو الصراع                  
فات القانونية أو الدستورية، هو المخرج الوحيد أمام خطر         السياسي وليس الحسم أو العنف، وليس المخال      

تمزيق الوجود الجغرافي السياسي للمشروع الوطني، وذلك عبر االتفاق الشامل بين القطبين وكافة القوى              
السياسية على مبدأ التعددية واحترام اآللية الديمقراطية ونتائجها وااللتزام بالقانون األساسي ووثيقة الوفاق             

  .نيالوط
 ذلك أن استمرار الضغط والحصار على قطاع غزة، وما يرافقه من تنابذ داخلي، قد يضع الجميع أمام                  -

نتائج واحتماالت ستؤدي بنا في ظل تزايد عوامل اليأس إلى متغيرات فوضوية دموية وعدمية خطيـرة                
ا زالت تحمـل حتـى      ومدمرة، يهون معها ما نحن فيه من أوضاع مملوءة بالتشاؤم، إال أنها رغم ذلك م              

اللحظة امكانات ومقومات األمل والضرورة، وصوالً إلى الحوار وتكريس ما تم االتفاق عليه في وثيقـة                
الوفاق الوطني، وإعادة إحياء النظام السياسي الديمقراطي الداخلي الفلسطيني الملتزم بمواصلة النـضال             

 التي ال يمكن ألحـد أن يتجاوزهـا، تقريـر           من أجل تحقيق أهداف شعبنا وثوابته الوطنية والديمقراطية       
المصير والعودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحكومة بالديمقراطية وسيادة القـانون، هـذا هـو               

  .األساس الحقيقي لمشروعنا الوطني ونظامنا السياسي
 المرنـة   –اسية  أن نرى بوضوح المتغيرات الفكرية والسي     ) خاصة اإلخوة في فتح   ( ولذلك علينا جميعاً     -

وغيرها من حركات اإلخوان المسلمين إلى أوضـاع        " حماس" التي دفعت باإلخوة في حركة       -والتكتيكية
جديدة تحتل فيها المرونة واالنفتاح والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية وممارستها مساحة هامـة، بحيـث               

سطيني بمنطلقات دينية، ولـذلك فـان أي        باتت اليوم جزءاً ملتحماً وفعاالً في حركة التحرر الوطني الفل         
او تعميق سيادة القانون والديمقراطية في بالدنا بدون اإلخوة في حركتي           " ف.ت.م"حديث عن إعادة بناء     

، "ف.ت.م"، إنما يستهدف المزيد من تفكيك النظام السياسي الفلسطيني وفـي مقدمتـه              "الجهاد"و" حماس"
من ثم المزيد من تدهور وانهيار المشروع الـوطني التحـرري،           وتفكيك المجتمع الفلسطيني وانقسامه، و    

وهذا ال يعني أبداً إعفاء اإلخوة في حماس من مسئوليتهم عن خطيئة الحسم العسكري ومـا تـاله مـن                    
إجراءات في غزة ورام اهللا، وهي إجراءات ال زالت تحكم وتتحكم في المشهد الفلسطيني الـراهن كلـه،          

ل الصراع واالنقسام السياسي والجغرافي عبر برنامجين متناقـضين، لكـن           وهو مشهد تتفاعل فيه عوام    
رغم هذا التناقض إال أنهما لم يصال إلى نقطة الطالق فما زال هناك العديد من القواسم المشتركة التـي                   

الرسمي الذي يقـر بـشرعية      " حماس"يجسدها بيان مكة ووثيقة الوفاق الوطني، إلى جانب موقف حركة           
من جهة ويؤكد إلتزام الحركـة فـي هـذه          " فتح"والتاريخ النضالي لحركة    " ابو مازن "نتخب  الرئيس الم 

  .المرحلة بالبعد التحرري بعيداً عن الحديث عن مشروع اإلسالم السياسي أو اإلمارة اإلسالمية
العودة إلى الحوار القائم علـى أسـاس وثيقـة          " حماس"و" فتح" في ضوء ما تقدم فإن على اإلخوة في          -
لوفاق الوطني لضمان وحدة الشعب والقضية، وضمان وحدة الجغرافيا والمجتمع الفلسطيني الواحد فـي              ا

 باتجاه  - مهما كانت دوافعه   –الضفة والقطاع، ذلك إن أي موقف مغاير من أي منهما سيصب بالضرورة             
اضح لها سـوى    تعميق أو تكريس الطالق بينهما، بحيث تصبح غزة أوالً، والضفة عاشراً، بال مستقبل و             

التقاسم الوظيفي وبقاء االحتالل أو إعالن دولة شبه عاجزة فيما يتبقى منها بعد مصادرة األراضي شرق                
الجدار وأراضي وادي األردن والقدس، ما يعني أننا سندخل مأزقاً جديد لن يخرج منه احد منتصراً، بل                 
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يريدها أو يسعى إليها أحد، وهذا يتطلب       ، وهي نهاية مفجعة ال      !!!انتصارات الجميع إلى هزائم   "ستتحول  
عن االستجابة للسياسات والشروط األمريكية واإلسرائيلية، باسم االعتدال        " فتح"أن يكف اإلخوة في حركة      

 كانت ولم تزل حجر الزاوية      -على قاعدة مبادئها ومشروعها الوطني    –" فتح"أو أي مسمى آخر، فحركة      
وطني الفلسطيني، لذلك آن األوان أن تخلص نفسها من كافة العناصر           في جدار الوحدة الوطنية والتاريخ ال     

المضادة لهذه المبادئ، خاصة وان العدو اإلسرائيلي لن يتراجع عن الءاته الرافضة للدولة المستقلة كاملة               
 وحق العودة وإزالة المستوطنات والقدس، ويريد أن يفـرض علينـا شـرعية              67السيادة على أراضي    

 فقط، مما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية كهدف مرسوم األمر الذي لـن يـستطيع                المحتل الغاصب 
  .القبول به أي فريق من القوى السياسية الفلسطينية

فإنني أتوجه إليهم بكل صراحة وموضوعية، ألخـاطبهم قـائالً          " حماس" أما بالنسبة لإلخوة في حركة       -
  :لهم
ية وملحة أو ضاغطة، ومهما كانت هذه الوسيلة محمولة          مهما كانت مبررات الحسم العسكري موضوع      -

بحسن النوايا أو مهما كانت طبيعة االستفزازات واألسباب التي أوردتموها، إال أن هذه العملية أدت فـي                 
محصلتها أو نتيجتها الواقعية إلى ضرب التجربة الديمقراطية، الن ممارسة هذا األسـلوب مـن الحـسم       

يؤدي إلى شل البنيان الديمقراطي كله، الرئاسة والمجلس التشريعي، وما تـاله            العسكري ال يمكن إال أن      
، وتفردكم او حصاركم في غزة، في مقابـل تفـسخ الـسلطة             "فتح"من قطيعة بينكم وإخوانكم في حركة       

وتفردها في الضفة، بحيث بات هذا الواقع يهدد بالتصفية مشروع االستقالل والدولة، وجعل من الحـوار                
أمراً معقداً رغم ضرورته لكل منكما كمخرج من المأزق المسدود الذي وصلناه جميعاً من ناحية،               بينكما  

وللرد الحاسم على السياسات األمريكية اإلسرائيلية ومشاريعها التي ترى في تعطيـل الحـوار مـصلحة        
  .أمريكية إسرائيلية مباشرة من ناحية ثانية

نقسام السياسي الداخلي؟ بحيث يمكن تمريـر المزيـد مـن            وسؤالنا اليوم هل سنتجه نحو مزيد من اال        -
 هل هذا ما سنصل إليه؟؟ الجـواب      –الحلول السياسية المجتزأة وفق ما تريده الواليات المتحدة وإسرائيل          

 أن نفكر جدياً بمستقبل أهدافنا وثوابتنا الوطنية في تقرير المصير           - فتح وحماس خصوصاً   –علينا جميعاً   
  .الل وبناء الدولة الديمقراطيةوالعودة واالستق

 علينا أن نفكر ونعمل جدياً من اجل التحرر واالستقالل وضمان صيرورة التجربة الديمقراطية، كهدف               -
أولي وتوحيدي لنضالنا في هذه المرحلة والمستقبل المنظور الذي يبدو أن قدرنا جميعاً أن نـساهم فـي                  

  . التسويةصناعته واستنهاضه من جديد بعد فشل كل مشاريع
 -من وجهة نظـري –" حماس" ان الصورة القاتمة التي تجسد المشهد الفلسطيني الراهن، ال بد ان تدفع           -

، مع تخطئة أسلوب الحسم العسكري وما نتج عنه في غـزة            "ف.ت.م"لكي تشق طريق الحوار مع قوى       
ونية من الفريقين فـي غـزة       ورام اهللا وممارسة النقد الذاتي للعديد من اإلجراءات والممارسات غير القان          

ورام اهللا، على قاعدة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني ووحدة الضفة وغزة، فليس هناك طريق آخر سـوى                 
بداية التصفية الشاملة للقضية كهدف استراتيجي يسعى إلى تحقيقـه التحـالف االمبريـالي االمريكـي                

 العديد من مقومات التصفية بحسن نيـة أو         االسرائيلي في ظل المشهد السوداوي الراهن الذي تتوفر فيه        
  .بسوءها ال فرق

، "حمـاس "و" فـتح " لذلك ال بد من الحوار الشامل بين جميع األطراف، وخصوصاً بين قطبي الصراع   -
وهي أسس باتت متقاربة إلى حد كبير       (لالتفاق على أسس الحد األدنى للمشروع الوطني أو ما تبقى منه            

فان المسائل القانونية والصراعات الذاتية أو الفئوية كلها تـصبح ليـست ذات             وبالتالي  ) بين فتح وحماس  
أهمية، ما يسهل ويوفر اإلمكانات الستعادة التوافق او االختالف السياسي الـديمقراطي، علـى قاعـدة                
االلتزام بوثيقتي القاهرة والوفاق الوطني، والحرص على وقف مسار الهبـوط الـسياسي فـي الوضـع                 
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 الذي بات العامل الخارجي مقررا فيه بدرجة أولى وأساسية على حساب القـرار الفلـسطيني                الفلسطيني
  .الداخلي الذي بات أصحابه في حالة غير مسبوقة من التفكك والضعف

دوره في وقـف    ) حماس وفتح ( إذن يجب أن نكف عن االتهامات المتبادلة، وان يأخذ كل من الفريقين              -
ات والحمالت اإلعالمية ووقف كافة اإلجراءات غير القانونية، وفـي هـذا            كافة مظاهر وأساليب المهاتر   

الجانب فانني ادعو كافة القوى والفعاليات الوطنية واالجتماعية إلى ان تبادر فورا للتدخل لوقف وادانـة                
 آب  1الذي تفجر بينهما في مدينة غزة مساء        " الجهاد"و" حماس"االشتباك الدموي بين االخوة في حركتي       

، إذ أن الصمت على استمرار هذه الصراعات وعدم مجابهتها ووقفها الفوري هـو              2007 آب   2صباح  و
أن يبدأوا بالفعل بخطوات جدية على هذا الطريق، ويتخلـوا          " حماس"عار علينا جميعا، وعلى األخوة في       

ضية الحـوار   عن منطق الهيمنة والتفرد واساليب االستفزاز، بما قد يدفع صوب العودة من جديد إلى أر              
 حيث تكون نقطة االنطالق قائمة على أساس التراجع عـن           - الشامل لجميع القوى والفعاليات    –المشترك  

نتائج الحسم العسكري وتداعياته السياسية والقانونية وصراعاته المأساوية في الـضفة والقطـاع، عبـر               
 التي دفعتها إلى ذلك الحسم،      يمكن أن تشير فيه إلى األسباب     " حماس"إعالن صريح من اإلخوة في حركة       

وااللتزام بعدم العودة إليه، انطالقاً من حرصها على مواصلة التجربة الديمقراطية وحرصها على وحـدة               
الضفة والقطاع إلى جانب حرصها على تخفيف ورفع كافة أشكال الحصار والمعاناة عن كاهل شـعبنا،                

طريق للعودة للحوار الوطني الـديمقراطي الـشامل        بما يوفر المناخ والظروف التي من شأنها أن تفتح ال         
بديالً لمنطق التفرد أو المحاصصة، باعتباره الطريق األوحد والوسيلة المثلى الستعادة الوحـدة الوطنيـة        

وحقوق شعبنا الثابتـة    " ف.ت.م"على قاعدة وثيقة األسرى واإلجماع الوطني لحماية المشروع الوطني و         
  .مستقلة وعاصمتها القدسفي العودة وإقامة الدولة ال

معا من جديد بعد قيام     " حماس"و" فتح"لذلك فان المدخل أو الجولة األولى من الحوار الذي يمكن أن يجمع             
  : بتخطئة ونقد اسلوب الحسم العسكري، يتوجب ان يتضمن ما يلي" حماس"

شاركة الجميـع بـصورة     بم" ف.ت.م" أن تبدأ قيادة المنظمة والسلطة فوراً بتطبيق عملية إعادة بناء            -1
ديمقراطية على قاعدة برنامج اإلجماع ووثيقتي القاهرة واألسرى، والغاء كافة االجـراءات والمراسـيم              

  . حزيران14الصادرة بعد 
للشعب الفلسطيني حرصها على إعادة تشكيل وبنـاء األجهـزة          " فتح" أن تؤكد قيادة السلطة وحركة       -2

ة المهنية والنزاهة والمصداقية بعيدا عـن أي عالقـة حزبيـة أو             األمنية من اشخاص مشهود لهم بالكفاء     
  .فصائلية

  . وأن تؤكد حرصها في محاسبة كافة رموز الفساد السياسي واالقتصادي وتطبيق مبدأ من أين لك هذا-3
الذين يعتقدون أن ما قاموا به من       " حماس" بهذه الخطوات ومضامينها، ستصل الرسالة إلى اإلخوة في          -

 - حسب األخ خالـد مـشعل  –للتخلص ) فتح وحماس(ري مرفوض، هو في مصلحة الفريقين حسم عسك 
من مجموعات كانت تشكل خطرا عليهما، على أي حال أرى أن المسألة المركزية التي يمكن أن تفـتح                  

بإصدار موقف سياسـي    " فتح" تكمن في قيام حركة      - رغم كل ما جرى    –بوابة الحوار على مصراعيها     
" حمـاس "عب، يؤكد استعدادها إلعادة ترتيب وهيكلة األجهزة األمنية، واعتقـد أن قيـادة              موجه إلى الش  

ستبادر فوراً إلى التفاعل االيجابي مع هذه الخطوة والموافقة على إلغاء النتائج السياسية والميدانية الناجمة               
جتمعية لإلعداد لحـوار    عن الحسم العسكري، مما سيفتح الباب أمام كافة القوى الوطنية واإلسالمية والم           

  . شامل وجامع وفق أسس وثيقة الوفاق
وإصرارهم على أن أسلوب الحسم العسكري للصراعات الداخليـة         " حماس" ذلك إن تمترس اإلخوة في       -

ال يستوجب النقد والتخطئة، لن يعود عليهم هذا الموقف بأية مكاسب حقيقية ارتباطـا بنتائجـه الـضارة                 
ة أو المشروع الوطني الفلسطيني كله، عالوة على اآلثار الضارة التي أصابت            عليهم وعلى مستقبل الدول   

شرائح المجتمع الفلسطيني عموماً وفي قطاع غزة خصوصاً، من أصحاب المصانع والمزارع والمنشآت             
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ورجال األعمال والشرائح الفقيرة الواسعة من العمال والمزارعين والموظفين، وكـذلك األمـر بالنـسبة          
، فان إصرارهم على رفض الحوار اال بالعودة إلى ما كانت عليه األوضاع قبـل               "فتح"ي حركة   لإلخوة ف 

حزيران، فسيكون لذلك الموقف نفس النتائج التي أشرنا إليها، إلى جانب آثاره الضارة عليهم وعلى               / 10
ـ      " فتح"دورهم وتوسعهم وإعادة بناء حركتهم ومن ثم على مستقبل           ديث عـن   السياسي كله، ذلـك ان الح

حزيران هو موقف يحتاج إلى المراجعة العقالنية الهادئة، فال شيء يعـود الـى              / 10العودة الى ما قبل     
الوراء، خاصة وأنكم قد بدأتم تقييم أوضاعكم واتخذتم عدد من اإلجراءات ضد مظاهر ورمـوز الخلـل                 

ية الدستورية ونتائج االنتخابـات     والفساد عندكم، أما العودة إلى الوراء بمعنى العودة إلى االلتزام بالشرع          
  .وااللتزام بوثيقتي القاهرة والوفاق الوطني، فهو مطلب ال خالف عليه" ف.ت.م"وإصالح 

 وفي ضوء كل ما تقدم، فإنني أرى ان العودة إلى الحوار إمكانية قابلة للتحقق رغم كل ما جرى، ولكن                 -
اقع العربي المأزوم والمهزوم، بعيداً عن دور       السؤال كيف؟ وهل باإلمكان إجراء الحوار في ظل هذا الو         

في الشأن الفلسطيني؟ أقول بصراحة ووضوح، نعم نملـك         ) الدولي واإلقليمي والعربي  (المقرر الخارجي   
القدرة على إجراء الحوار المطلوب بقرار فلسطيني ينطلق من المصالح واألهداف الوطنية لـشعبنا، مـا                

التوجه كافة الشروط المطلقة او التعجيزية من اإلخوة في الرئاسـة           يعني بصراحة شديدة أن يتجاوز هذا       
، وان يتجاوز أيضاً شروط الهيمنة أو األمر الواقع الذي يحاول ان يفرضه اإلخـوة فـي                 "فتح"او حركة   

  ".حماس"حركة 
ما هي األسس والمنطلقات التي تكفل نجاح الحوار والعـودة الـى المـشهد              : واآلن يبرز السؤال الثاني   

  :لفلسطيني الوطني الديمقراطي التعددي؟ وجوابنا يتلخص في االسس والمنطلقات التالية ا
 وقف كافة أشكال المهاترات والحمالت اإلعالمية واالعتقاالت والمداهمات واالتهامـات المتبادلـة،             -1

  .وضمان إتاحة حرية العمل السياسي والحريات العامة كما نص عليها القانون األساسي
طالق من شرعيات التجربة الديمقراطية ونتائجها بالنسبة للرئاسة، والمجلس التشريعي، وكـذلك             االن -2

بمشاركة اإلخوة في   (األمر بالنسبة لشرعية اإلجماع على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا،            
  ).حركتي حماس والجهاد

  . ووثيقة الوفاق الوطني2005 اعتماد اإلطار السياسي العام الذي حددته وثيقة القاهرة -3
بعيداً عـن الـصراع    ) حكومة انتقالية متفق عليها وطنياً    ( االتفاق من حيث المبدأ على إيجاد مرجعية         -4

الذي يكرس االنقسام الراهن ويهدد بتكريس الفصل بـين         " فتح"و" حماس"على الشرعيات أو السلطة بين      
  .اخل والخارجغزة والضفة وآثاره الخطيرة على ابناء شعبنا في الد

 االتفاق من حيث المبدأ أن تقوم هذه الحكومة بإدارة مؤسسات السلطة وإعادة توحيدها كمهمة أولـى،     -5
والمهمة الثانية، المشروطة بالتوافق والقبول من كافة القوى الـسياسية، اإلعـداد النتخابـات تـشريعية                

إلى االستقطاب الحاد من جديد عبـر دور        ورئاسية وفق التمثيل النسبي الكامل الذي يجنب شعبنا العودة          
الفصائل واألحزاب والقوى السياسية والمجتمعية األخرى التي ستشكل صمام األمان الـذي يحـول دون               
اشتعال الصراع مجدداً من ناحية ويضمن إلى حد بعيد تحقيق وتكريس الوحدة الوطنية وتطوير التجربة               

  . انيةالديمقراطية وتحقيقها بصورة فعالة من جهة ث
إما الحوار واالتفاق أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في بالدنا بعد أن نخـسرها ونخـسر                  ... أخيرا  

ال تسألنا من أنتم؟ وماذا تريدون منـي؟  : أيها المستقبل "أنفسنا وقضيتنا، ويحق علينا قول محمود درويش        
  !!".فنحن ايضا النعرف

  3/8/2007أمين 
  

  طيعة بين الفلسطينيينمراوحة سياسية لتكريس الق .59
  أحمد يوسف. د
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إن مراجعة سريعة لطبيعة التحركات السياسية األمريكية خالل الفترة التي أعلنت فيها حماس عن رغبتها               
، فإننا  2006في المشاركة باالنتخابات التشريعية، وبعد فوزها المفاجئ فيها وتشكيلها الحكومة في مارس             

تأت في التآمر وحشد التأييد لمعارضة الحكومة التـي كانـت تقودهـا             نالحظ بأن اإلدارة األمريكية ما ف     
حماس، وعملت بكل الطرق لقطع الطريق أمام حكومة الوحدة التي ترأسها إسماعيل هنية حتى ال يكتب                

  .لها النجاح والتمكين
ـ   ) إسرائيل(وهذا األمر ال يأتي فقط في سياق أن أمريكا تريد تشديد قبضة              ة لكـي   على المناطق المحتل

تستكمل مشروع بناء جدار الفصل العنصري خالل السنتين القادمتين، باعتبار أنه سيجسد خـط الحـدود      
ولكن العامل الثاني وهو األهم هو محاولـة إفـشال          .. مع أي كيان فلسطيني قادم    ) إسرائيل(الذي تريده   

ناقـضاً مـع    أصحاب المشروع اإلسالمي على أرض فلسطين باعتبار أن فوز حركة حمـاس يـشكل ت              
االستراتيجية األمريكية التي ترى في أن حربها على اإلرهاب هو الذي سيجعلها قادرة على كسر شوكة                
العالم اإلسالمي، وبالتالي القضاء على فعالية التيارات اإلسالمية الحركية التي اتـسعت دوائـر نفوذهـا                

بي، وأصـبحت تـشكل خطـراً علـى     السياسي وقدراتها على الفعل المقاوم في معظم أرجاء العالم العر         
المصالح الحيوية ألمريكا في الشرق األوسط، وخاصة بعد نجاح حزب اهللا تحطـيم أسـطورة الجـيش                 
اإلسرائيلي وتكبيده خسائر فادحة الصيف الماضي، وبعد تعاظم القدرات العـسكرية والحركيـة إليـران       

  .عربيةوتغلغل نفوذها داخل األوساط السنية في العديد من البلدان ال
فحركة حماس فازت فـي أول      .. إن حركة حماس شكلت تحدياً إلدارة بوش وسياسة الهيمنة التي تتبعها          

تجربة ديمقراطية حقيقية بالمنطقة، وعلى مقاس النغمة التي تعزفها واشنطن لنشر الديمقراطية، مما شكل              
ة االنتخابية كانت حرة ونزيهـة      لها صدمة قوية لم تقدر على إخفائها حين اعترفت بأنها تشهد بأن التجرب            

  ..!!ولكنها مع ذلك تتحفظ على فوز حماس فيها
حرصت اإلدارة األمريكية منذ منتصف التسعينيات على وضع حركة حماس علـى قائمـة الحركـات                

لـم  " نماذج اإلرهاب العـالمي   "اإلرهابية، ولعل التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية األمريكية          
رض التشهير بالحركة، وتطويق آفاق حراكها السياسي بهدف القضاء عليها عبر وصـمها             يصدر إال بغ  

بالتطرف واإلرهاب، باعتبار أنها تمثل حالة إسالمية نجحت في تسويق رؤيتها السياسية كحركة تقـاوم               
ربي االحتالل، وانتزعت كذلك اعترافاً بشرعية جهادها للتحرر ونيل االستقالل، ليس فقط في محيطها الع             

  .واإلسالمي بل أيضاً على الساحة الغربية، وخاصة في أوروبا ودول أمريكا الالتينية
من هنا فإن حركة حماس أو حكومتها ـ من وجهة النظر األمريكية ـ هي ظاهرة ال بد من العمل على   
إفشالها ومحاصرة فرص نجاحها، بل ـ ربما ـ ضرورة نزع الوجه اإلنساني عنهـا وإلباسـها ثـوب      

ولعـل مـا    .. يطان حتى ال تتم محاكاتها واالقتداء بها، وال يتكرر ظهورها في المنطقة ألجيال قادمة             الش
كتبته ـ مؤخرا ـ كاثلين كريستي سون، المحللة السابقة في وكالة االستخبارات األمريكية والخبيرة فـي   

يه مخططات إدارة جـورج     ، والتي تناولت ف   "غناء أليوت أبرمز الخادع   "الشؤون الفلسطينية، تحت عنوان     
يطيح بحكومة هنية ويقضي ) Hard Coup(بوش لتحريض الرئيس أبو مازن وحركة فتح للقيام بانقالب 

وقد أشارت كاثلين إلى ما ذكره ألفارو دو سوتو بأن ديفيد ولش، مساعد وزير              .. على نفوذ حركة حماس   
ية، أبدى ارتياحه الندالع القتال بـين       الخارجية لشؤون الشرق األوسط في أحد اجتماعات مبعوثي الرباع        

أنا أحب هذا النوع من العنف، والذي يعني أن هناك من الفلـسطينيين مـن يقـاوم                 : "فتح وحماس، قائالً  
  "..!!حماس

إن االستراتيجية اإلسرائيلية ـ األمريكية لفلسطين هي اآلن في منتهى الوضوح وتتمثل  : "وأضافت كاثلين
اض تطلعات الفلسطينيين للديمقراطية، والقضاء على المقاومة بكافة أشكالها، مـع  إجه: " في النقاط التالية 

العمل على احتواء القيادة المتخاذلة والمتواطئة مع االحتالل، والطرد والقتل ـ إذا استدعت الضرورة ـ   
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 فلسطين من   الرأي العام العالمي، وإخالء   ) إسرائيل(ألكبر عدد من الفلسطينيين بالقدر الذي ال يثير على          
  ..". معظم سكانها العرب

لذلك فنحن نرى أن جوالت رايس المكوكية ال تحمل البشرى لشعبنا، وال نعلق عليها كبير اآلمـال، وإن                  
فأمريكا ما تـزال هـي الدولـة        .. كنا في الحكومة بحال ال يسمح لنا باإلعراب عن رفضنا المطلق لها           

لسياسة الدولية، وهذا يتطلب منا جميعاً مـداراتها بهـدف          األقوى في العالم، وهي تمسك بمعظم مفاتيح ا       
وإبعاد شبح الخصومة والعداوة معها، بأمل أن تتغير هذه السياسة، ويأتي صباح جديـد يحمـل                " التخذيل"

معه رؤية متوازنة تنظر فيها أمريكا لمصالحها في المنطقة بعين بصيرة تتطلب منهـا االبتعـاد علـى                  
سياسـة الكيـل    "، والتعاطي باحترام ومسئولية بعيدا عـن النفـاق و         )إسرائيل (مع" غير المقدس "تحالفها  
  . التي تتعامل فيها مع  دول المنطقة وشعوبها" بمكيالين

المـؤتمر الـدولي    "إن دبلوماسية المكوك التي تتحرك بها كونداليزا رايس داخل المنطقة، أحياناً باسـم              
التـي  " دول وحركات الممانعة والتشدد   "مقابل تحالف   " تدالتحالف دول االع  "وأحيانًا تحت غطاء    " للسالم

تضم إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس، إنما هي بمثابة إشعار العالم وخاصة العربي واألوروبي بـأن                
أمريكا لم تتخلَّ عن مسؤوليتها األخالقية والسياسية تجاه ما يجري بالمنطقة، فهي تتحرك ألجل إيجاد حل                

، تلك الخارطة التي انتهت صالحية أبعادها واتجاهاتهـا         "خارطة الطريق "ة على هدي    للمعضلة الفلسطيني 
مع ظهور معالم عمرانية جديدة في الفكر السياسي والجهادي الفلسطيني، وخاصة بعد أن أخذت حركـة                

  .حماس مكانة لها داخل تضاريس وهياكل هذه الجغرافيا السياسية للمنطقة
ل تتحكم فيها عقلية التيار اليميني المتشدد والمحافظين الجدد من أمثال أليوت            إن اإلدارة األمريكية ما تزا    

أبرامز وديك تشيني وديفيد ورم زير ووليم كريس تول، وهؤالء هم مع استمرار العمل لتعزيـز مكانـة                  
وسياسات البطش التي تمارسها، وهذا التيار ما تزال أمامه سنة ونصف بإمكانه العمـل فيهـا                ) إسرائيل(
وتوفير الغطاء لسياساتها العدوانية، وينصب تركيز هذه الجوقة السياسية علـى           ) إسرائيل(حماية مصالح   ل

تعطيل أي جهد أوروبي عبر الرباعية لرفع الحصار وإنهاء العزلة السياسية ألي حكومة فلسطينية تكون               
  . حماس أحد مكوناتها البارزة

ي في سياق هذه المراوحـة الـسياسية التـي تعطـي     لذلك فإن لقاءات رايس مع أولمرت أو عباس ستأت     
االنطباع بأن هناك تحركاً تقوم به اإلدارة األمريكية لتحقيق تسوية سياسية فـي الملـف الفلـسطيني ـ     
اإلسرائيلي، وبالتالي ال داعي ألي جهود أوروبية أخرى غير مباركة التحرك األمريكي، وكذلك فإن على               

على أمريكا ألنها في موقع الحدث تبذل كل الجهد للتوصل إلـى تـسوية              العرب والمسلمين أال يتحاملوا     
  ..!!سلمية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة

وفي ظل الغشاوة التي تحاصر عيون العالم وتحجب رؤية المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تستمر               
عالم وإسكات ضمائر الشعوب، حتى يبقى الجميع فـي         لخداع دول ال  " سياسة المراوحة "أمريكا في اعتماد    

) إسرائيل(سبات نوم عميق ال يصحو له ضمير وال يرتفع له صوت احتجاج حول الجرائم التي ترتكبها                 
  .غزة والضفة الغربية" بانتوستانات"بحق الفلسطينيين داخل 

أنفسهم على احتمال المزيد مـن      وإلى أن تتغير معادلة الظلم األمريكية فإن على الفلسطينيين أن يوطنوا            
األذى األمريكي واإلسرائيلي، إلى أن تأتي ظروف أخرى تنجاب فيها الغـشاوة عـن عيـون الـشعب                  

  .كفى استكباراً وظلماً وال بد من رد الحقوق ألصحابها: األمريكي ليقول لحكومته
فية إدارة أزمتنا الداخلية    إن الرد على المراوحة األمريكية هو االصطفاف الفلسطيني وعودة الوعي في كي           

بالشكل الذي يجعل من عمقنا العربي واإلسالمي عمقاً استراتيجياً يمكن توظيفـه            ) إسرائيل(واألمنية مع   
في فك الحصار المالي وإنهاء العزلة السياسية عن الحكومة أو الحكومات الفلسطينية القائمة فـي غـزة                 

  .ورام اهللا
  .يبقى الخوف والترقب محاصراً الجميعوبانتظار بزوغ هذا الفجر الجديد، 
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  3/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أخرى؟" مكلمة"مؤتمر دولي فاعل أم  .60
  محمد خالد األزعر

بعض أبرز حيثيات القضية الفلسطينية ومفردات سيرتها الذاتية ومكوناتها تبرر االعتقاد بصعوبة، وربما             
اختالل موازين القوة بين إسـرائيل والفلـسطينيين   .  المباشريناستحالة، تسويتها بالجهود الثنائية لطرفيها  

المعطوف على طموح الطرف األول األقوى في إمالء شروطه وفرض إرادته، ال يـسمحان بـاجتراح                
  . تسوية للقضية قابلة لالستقرار والديمومة بمعزل عن مداخالت خارجية معينة

البحتة، طبيعة المصالح المرتبطة عربيا وإقليميا ودوليا       أهم من هذا العائق في منع مرور الحلول الثنائية          
بالقضية، التي توجب بنظر أصحابها االنشغال بمصيرها واستخدام ما يتيسر لهم من أدوات لالعتـراض               

  . على التسوية أو القبول بها وتسهيلها
يهود الـبالد   عموما لم ينشأ الصراع على أرض فلسطين بمفهومة اإلسرائيلي الفلسطيني عن صدام بين              

لقد كانت أهواء اآلخرين ومصالحهم الظاهرة والخفيـة حاضـرة          .. وعربها الفلسطينيين بالمعنى الحرفي   
  .بقوة بين يدي مراحل هذا الصراع ،تغذيه بعوامل الصعود والهبوط والرتابة

 إذا مـا  ولعلنا ال نجافي الصواب   . ظاهرة كهذه ربما أوجبت تسوية الصراع بالمنطق ذاته، منطق التدويل         
ذهبنا إلى أن حديث اإلسرائيليين والفلسطينيين عن قرارهما المستقل على صـعيدي الحـرب والـسالم                

فالصراع الذي ولد واشتد عوده موصوال بسياسات إقليمية ودولية ال يقبل من            .. ينطوي على مبالغة كبيرة   
ة من لدن أحد هذين الجانبين أو       حيث المصير بمثل هذا الحديث، وال هو متاح للتسوية األحادية أو الثنائي           

  .  كليهما فقط
إلى ذلك فإن للصراع الصهيوني العربي وفي مركزه القضية الفلسطينية تراث متراكم مما يسمى إجمـاال          

" للمجتمـع الـدولي   "بالشرعية الدولية، التي تعني القرارات الخاصة بهما الصادرة عن المحافل الممثلـة             
  . لعالقات بين األمم المتحضرةوالقوانين والشرائع المحددة ل

صحة وحصافة الـدعوة إلـى    : أوالهما.. االنطالق من هذه التعميمات يقود إلى تجلية حقيقتين متعامدتين        
التسوية الفلسطينية عبر صيغة المؤتمر الدولي، بوصفها أكثر مأمونية السـتظهار مواقـف األطـراف               

وثانيتهما، وجود المرجعية الواضحة التي     . إنهائهالمباشرين وغير المباشرين من استمرارية الصراع أو        
يمكن للمؤتمرين االتكاء عليها واإلقالع منها إلى آفاق السالم الشامل إذا ما خلصت النيـات لمثـل هـذا                   

  . الهدف
وفي تقديرنا أن انتهاك واحدة من هاتين الحقيقتين هو احد أهم أسباب فشل مشروعات التسوية الفلسطينية                

إذ أدى افتقادها للمرجعيـة     ..  عبرة 1991ولنا في تجربة مؤتمر مدريد      . ود الستة الماضية  على مدار العق  
الصارمة وأدوات إلزام المعنيين بالصراع على نحو أو آخر بها، إلى إفـراغ المـؤتمر مـن مـضمونة             

  .  وأيلولته في التحليل النهائي إلى مسارات ثنائية بين إسرائيل واألطراف العربية كل على حدة
ثم إن المسار الفلسطيني تحديداً راح يبتعد ليس فقط عن شرط البعد الدولي للتسوية، وإنما افتقـد أيـضاً                   

ونزعم أن هذه النقيصة أذهبت ريح صيغة مدريـد         . للمرجعية المتفق بال لبس على مفهومها وتفصيالتها      
  ! الجماعية وأفشلت التفاوض الثنائي معاً

ة البعض بإياب إدارة الرئيس بوش االبن إلى فكرة المؤتمر الـدولي فـي              ال نريد بهذا التحليل إفساد نشو     
لكن العاقل من اتعظ بالسوابق ومشاهدات الواقع، وفي هذا اإلطار ليس ثمة مـا يثيـر                .. الخريف المقبل 

  . الغبطة
 فالبد أن الرئيس األمريكي وبطانته على دراية بما آلت إليه صيغة مدريد األولى، ولو كان الهـدف هـو                  

إعمال المؤتمر الدولي لما كانت واشنطن بحاجة إلى أكثر من االستجابة لدعوة العاطفين على جولة ثانية                
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فطبـائع  .. لهذه الصيغة، من موسكو إلى بكين وبعض األوروبيين ومعظم الدول العربيـة واإلسـالمية             
  . ر عيوبه مجدداُاألمور تقتضى جردة حساب ومراجعة لما جرى في مؤتمر مدريد وما بعده كي ال تتكر

وال ندري ما الحكمـة فـي الـسعي         . لكن واشنطن وتل أبيب، وحدهما تقريبا، استنكفتا مطوال عن ذلك         
  الشتقاق تجربة جديدة قبل تحري حصاد نظيرتها السابقة مع أن كلتيهما صناعة أميركية؟ 

 وما عادت تتعـرض     وتزداد الحيرة حين نالحظ أن واشنطن لم تعلن إلى ساعتنا هذه فشل تجربة مدريد             
  ! لها منذ بضع سنوات بخير أو بسوء، وكأنها أسقطتها من خبراتها في محاولة التسوية اإلسرائيلية العربية

ال يتمتع بوش االبن بخبرة أبيه وال بذكاء بيل كلينتون، وليست الوزيرة كوندوليزا رايـس بـسعة أفـق                   
ألميركية الشرق أوسطية، وربما غير الشرق      كذلك فان السياسة ا   . جيمس بيكر الذي هندس مؤتمر مدريد     

أوسطية، ليست في أحسن حاالتها، فقد انحطت قانونياً وأخالقياً داخلياً وخارجياً وانتكست في غير موقـع                
لهذا فانه ال يسعنا الثقة في ما وراء دعوة بوش العتيدة ويصعب علينا موضـوعيا               .. استراتيجي وقضية 

  .  يمكن للفلسطينيين أن يستبشروا بهالظن بان واشنطن بصدد تحول فارق
فضال عن هذه الهواجس، يقول فقه السياسة بان القيادات الرؤيوية المؤدلجة والمشبعة عقائديا ال تتغيـر                

) العراقيـة مـثالً   (ونحسب أن بوش اإلبن، الذي يعاكس ويعاند بسياسته الخارجية          . بين عشية وضحاها  
  .  هذه القناعةزهاء أربعة أخماس شعبه، ليس استثناء من

 لقد تعجل بعض العرب والفلسطينيين حين القوا دعوة الرئيس األميركي بقبول حسن من قبل أن يتبينوا                
ومع ذلك نتصور أن هناك مجـاال وفرصـة لالسـتدراك وطلـب االستيـضاحات               . أبعادها وضوابطها 

  . واستطالع آفاق الدعوة ومراميها
ال بد  ".. الدولة الفلسطينية "كار العامة التي ساقها بوش حول قضية        وفي هذا السياق ال يتعين االكتفاء باألف      

من استكناه مواقف الرجل وإدارته من بعض التفصيالت الجوهرية ،كحدود هذه الدولة، ومـا إن كانـت                 
لدية أريحية التراجع عن وعوده إلسرائيل قبل ثالثة أعوام بشأن إقرار حقائق األمر الواقع التي رسختها                

ن في القدس والضفة الفلسطينية ورفض مبدأ عودة الالجئين، وضـمانات االلتـزام بـالمؤتمر               باالستيطا
الفاعل الذي لن يكون مجرد مكلمة ومحفالً للثرثرة، ينفض بعدها المجتمعون لتعـود تـل أبيـب إلـى                   

  . االستفراد بالطرف الفلسطيني وقد زاد وهنا على وهن منذ أحداث غزة وتوابعها 
ن خريطتي السياستين الفلسطينية والعربية الراهنتين ليستا مما يسر الخاطر، وحري بمـن              وبالمناسبة، فإ 

يعنيهم األمر االنتباه إلى أن الفلسطينيين والعرب ال يستطيعون بهما تبوؤ مكانة محترمة في أي مـؤتمر                 
  . للتسوية، دولياً كان أم غير دولي

  3/8/2007البيان  
  

  "االنطواء"فينوغراد وعودة الى احتواء حصيلة : إسرائيل أولمرت .61
  ماجد عزام

بعد صدمة حرب لبنان الثانية والعجز عن تحقيق االنتصار على المقاومة وعلى لبنان دولة وشعباً بـدأت                 
  .إسرائيل في ترتيب أوراقها وإعادة تنظيم صفوفها استعداداً للمرحلة المقبلة

انتخابات عامـة مبكـرة واحتمـال عـودة         واستفاد رئيس الوزراء ايهود أولمرت من خوف النواب من          
غير أن أهم ما استفاد منه يتمثل بحدثين داخليين، أولهمـا شـغور             . بينيامين نتنياهو الى رئاسة الوزراء    

منصب رئاسة الدولة بعد فضيحة موشيه كتساف واختيار شمعون بيريز الى هـذا المنـصب، وشـغور                 
يريتس في السياسة وفي األمن أيضاً، هذا الشغور        منصب رئاسة حزب العمل بعد السقوط المدوي لعمير ب        

ساهم في وصول الجنرال ايهود باراك الى المنصب في خطوة خدمت تكتيكياً ايهود اولمرت على رغـم                 
  .أنها تصب استراتيجياً في سعي باراك الدؤوب للعودة إلى المنصب السياسي األول أي رئاسة الوزراء
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لمرت شغور منصب الرئاسة لركل شمعون بيريز الى األعلى ليحقق          بالنسبة الى المعطى األول استغل أو     
إصابة عصافير عدة بحجر واحد والتخلص من منافس رئيسي على زعامة حزب كديما علماً أن بيريـز                 
كان المرشح الملك لتبوؤ زعامة الحزب وبالتالي تولي رئاسة الوزراء ولو في شكل انتقالي فـي حـال                  

باستنــتاجات وتوصيات قاطعة تدفع اولمرت للرحيل، أما الهدف اآلخـر          صدور تقرير لجنة فينوغراد     
الذي حققه اولمرت جراء ركل بيريز لألعلى فيتمثل في إعادة الهيمنة للمنصب الفخري األول بعد سلسلة                
من الفضائح األخالقية والمالية المدوية، ولسان حال أولمرت يقول إن جلوس بيريز في مقر رئاسة الدولة                

  .خطوة األولى في اتجاه استعادة ثقة اإلسرائيليين بالطبقة السياسية والحزبية في شكل عامهو ال
أولمرت استفاد كذلك من وصول باراك إلى زعامة حزب العمل وقام على عجل بتسليمه حقيبـة وزيـر                  

 فقـد   الدفاع بحجة التطورات األخيرة في قطاع غزة، على رغم أن هذا األمر يمثل قمة جبل الجليد فقط،                
أراد أولمرت من هذا االجراء استعادة ثقة اإلسرائيليين بقياداتهم ولكن من البوابة األمنية، وعبر إفهـامهم          
أن هواجسهم أو مخاوفهم األمنية باتت في أيد أمينة بعد وصول الجنرال باراك إلى وزارة الـدفاع فهـو                   

ظر اإلسرائيليين، واعداد الجيش للحرب     سيأخذ على عاتقه تلميع المؤسسة العسكرية واستعادة هيبتها في ن         
المقبلة، من جهة، ومن جهة أخرى االستعداد المسبق لمواجهة تقرير فينوغراد النهائي بالقول إن أولمرت               

  .بدأ العمل الجدي من أجل تالفي السلبيات والنواقص التي أشار إليها التقرير المرحلي
أو داخـل الحكومـة   " كـديما "يمية مهمة سواء داخل     إضافة إلى ذلك قام أولمرت بتغييرات وزارية وتنظ       

. في الكنيست وتعيين وزير جديد للمـال      " كديما"عموماً، قبل تغيير السكرتير العام للحكومة ورئيس كتلة         
غير أن الخطوة األهم بتعيين حاييم رامون في منصب نائب رئيس الوزراء وتكليفه مهمات وملفات ذات                

  .طابع سياسي وأمني
ن رامون ال تقل أهمية عن إرسال بيريز إلى الرئاسة وباراك الى وزارة الدفاع، باعتباره أحد                خطوة تعيي 

أمهر السياسيين والحزبيين في اسرائيل خالل العقود األخيرة، والعراب أو المنظر لمفهـوم االنـسحاب               
فـي الجانـب    األحادي واالنفصال من جانب واحد عن فلسطين، علماً انه في تنافس دائم مع باراك ليس                
  . الشخصي والسياسي والحزبي وإنما أيضاً حول الحقوق الفكرية واألدبية لفكرة االنفصال

نحن هنـا وهـم     " عن ضرورة االنفصال عن فلسطين       2000وفي مقابل تصريح باراك الشهير في العام        
 فلـسطين    يطالب فيها باالنفصال من طرف واحد عن       1988يتباهى رامون بوثيقة كتبها في العام       " هناك

  .واالنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة والغالبية العظمى من أراضي الضفة الغربية
غير أن كل الخطوات ذات الطابع الحزبـي والتنظيمـي واإلداري ال تغنـي عـن تحركـات سياسـية                    

فـي   اإلسرائيلي   - اإلسرائيلي أو العربي     -وديبلوماسية تصيب كبد الملف والمتمثل بالصراع الفلسطيني        
  .شكل عام

وبعد محاوالت خجولة الستشراف آفاق المسار السوري والموقف األميركي الصارم ورفـضه التـام أي               
رعاية او إشراف أو وساطة بين إسرائيل وسورية، عاد أولمرت، كما العديد من الزعماء اإلسـرائيليين،                

أ لنجاحات تكتيكية قـصيرة األمـد،       إلى المسار الفلسطيني األكثر تعقيداً من الزاوية االستراتيجية والمهي        
مستفيداً من انقالبات الفلسطينيين وخالفاتهم الداخلية التي أخذت أبعاداً مختلفة أمنية ودستورية وسياسـية              
تظهر مسارين منفصلين، وقدمت إسرائيل لفتات للرئيس محمود عباس في الضفة لتشجيعه على المضي              

، ومنها اإلفراج عن أسرى واسـتئناف تحويـل أمـوال           وحتى من غزة في شكل عام     " حماس"بعيداً من   
الضرائب والجمارك الفلسطينية المحتجزة مع التوقف عن مطاردة ومالحقة مئات النشطاء مـن كتائـب               
شهداء األقصى والتفكير في إزالة عدد من الحواجز وتسهيل حرية الحركة للمـواطنين والبـضائع فـي                 

ى عدد من مدن الضفة الى األجهزة األمنية الفلسطينية بغـرض           الضفة الغربية ونقل السيطرة األمنية عل     
تعميق االنشقاق الفلسطيني الداخلي وليظهر أولمرت كقائد ورجل سالم، في مواجهة الداخل اإلسـرائيلي              

  .أو المحيط العربي والدولي
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خطبتـه  متسلحاً بهذا الزخم سيذهب أولمرت إلى المؤتمر الدولي للسالم في الخريـف المقبـل متأبطـاً                 
 والتي سـميت بخطـة االنطـواء المتـضمنة        2007الرئيسية التي عرضها للمرة األولى في ربيع العام         

الجـدار  " في المئة تقريباً من أراضي الضفة الغربية واالنطـواء خلـف             80انسحاباً أحادي الجانب من     
ع السلطة الفلسطينية   والكتل االستيطانية الكبرى، ورفض مناقشة أي من قضايا الوضع الثنائي م          " الفاصل

إلى أن تثبت هذه األخيرة جدارتها واستحقاقها مكانة الشريك المتفاوض مع اسرائيل وذلـك عبـر نـزع     
سالح المقاومة والعودة الى التنسيق األمني مع اسرائيل والعمل الجدي لحفـظ الهـدوء فـي األراضـي      

  .الفلسطينية التي تفكر اسرائيل في االنسحاب منها
رت، متسلحاً ببيريز إلى يمينه وبباراك إلى يساره ورامون من خلفه، لـيس فقـط تقريـر                 وسيواجه أولم 

فينوغراد النهائي وإنما أيضاً الشارع اإلسرائيلي، في حلة جديدة كقائد وزعـيم يـستفيد مـن أخطائـه،                  
وصاحب وجهة نظر أو حتى رؤية سياسية وأمنية تجاه حل الصراع ليس فقط مع الفلسطينيين إنما مـع                  

  .عظم الدول العربية األخرىم
  إلى أي حد يملك مخطط أولمرت فرصة للنجاح؟

التطبيق منوط باآلتي من األيام غير أنه منوط في شكل أساسي برد الفعل أو بـاألحرى طريقـة الفعـل                    
واألداء السياسي والتنظيم الفلسطيني وإذا استمرت الحال على ما هي عليه فإن المخطط يمتلـك فرصـة                 

  .ح ولن يقف في وجهه أحد، وببساطة لن يوجد من يدعي أنه ملكي أكثر من الملكعالية للنجا
  . مدير مركز شرق المتوسط للصحافة واإلعالم-كاتب فلسطيني 

  3/8/2007الحياة 
 

  !سالح اإلطاحة"... االنتخابات: "األزمة الفلسطينية .62
  أسعد عبد الرحمن. د

فالتحريض واالتهامات المتبادلة زادت    ! ية كل الحدود  تجاوزت التجاذبات السياسية في األراضي الفلسطين     
بدرجة كبيرة، وبات كل طرف يحمل اآلخر المسؤولية، ويكيل له أبشع التهم ويكشف ما بحوزتـه مـن                  

، تزداد صورة الواقـع الفلـسطيني       "تطهير القطاع "و" االنقالب العسكري "وما بين مصطلحي    ". فضائح"
هذا رغم بعض األصوات الملتبـسة      . لقضية التي تمر بأخطر مراحلها    قتامة، وهو ما يعود بالسلبية على ا      

إلى التعالي على الجراح والعـودة      " حماس"و" فتح"التي تدعو كالً من     ) وآخرها دعوة المسؤولين الروس   (
وواضح أن تأثير التجاذبـات الحاصـلة مـدمر         . للحوار باعتباره المخرج الوحيد من األوضاع المتأزمة      

ية، وللوحدة السياسية والجغرافية، ولصورة الشعب الفلسطيني كشعب ضـحية وخاضـع            للقضية الفلسطين 
لالحتالل، بعد أن أصبح السلوك الفلسطيني القيادي ال ينم أساساً عن كل ذلك بعد ارتداء بعـضهم ثـوب                   

في القطاع، وما يـروى عمـا       " فتح"بحق حركة   " حماس"الجالد، في ظل كل ما يقال عما تقوم به حركة           
  ". حماس" به األجهزة األمنية في الضفة بحق حركة تقوم

، مقتنعة أن الجولـة القادمـة تعنـي أنهـا           "وال تستجديه "بعد أن حققت ما تريد، الحوار       " حماس"تطلب  
لكن هذه الصيغة مرفوضة فتحاوياً وفي أوساط فلسطينية واسعة، ذلك أنهم           ". فتح"ستفرض شروطها على    
حتى ال تدخل القضية والفصائل في دوائـر العبثيـة،          " تنازالت مؤلمة " "حماس"يعتقدون بضرورة تقديم    

، وهو موقف تبـدى فـي طروحـات بعـض المحللـين             "حماس" بسمعة   -وقد بدأ -األمر الذي سيضر    
أين الحل وكيف الخروج من المأزق وبخاصة في ظل حقيقة          : ومع ذلك، يبقى السؤال   . والسياسيين العرب 

كما هـو الحـال بالنـسبة لظـاهرة     (ولة القتالعها لن تنهيها كظاهرة موجودة، وأن كل محا   " حماس"أن  
  ؟ )اإلسالم السياسي ككل

وفي سياق متمم، ثابت أن التفكير باإلطاحة بالحاكمين مباح ديمقراطيـاً، باعتبـار أن واقـع األنظمـة                  
. جتماعيـة الديمقراطية يقوم على اإلطاحة بالخصم السياسي ودحض برامجه األيديولوجية والسياسية واال          
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ـ  بصيغة االنقالب الجزائـري، أو إبعادهـا نهائيـاً عـن الحكـم      " حماس"لكن هناك فرقا بين اإلطاحة ب
وفي طليعتهم الـرئيس أبـو      (صحيح أن كثيرين    . موجودة بدليل نتائج االنتخابات   " حماس"فـ. ديمقراطيا

يتقبلون سيناريو  / ا يتوقعون كانوا ال يحبون التفكير في وصولها إلى السلطة بشكل كامل، بل كانو           ) مازن
كونه يشد من مفاصـل الـسلطة       ) حتى ولو كانت كبيرة   (وجودها في المجلس التشريعي كقوة معارضة       

المفككة، ويضخ دماً جديداً يساهم في بلورة أجندة وطنية أكثر وضوحاً وصالبة، وأنه فوق كل هذا وذاك                 
ولة الحق تحتم علينا القول إن هناك جملـة مـن   ومع ذلك فإن ق  . إلى الواقعية أكثر وأكثر   " حماس"سيدفع  

على هذه المقاعد، لعل أبرزها الحيادية االنتخابية للسلطة، رغـم          " حماس"المعطيات ساهمت في حصول     
يمكـن  ) وكل واقع حاكم  (إذن، الواقع الحمساوي    . بضمان الفوز " فتح"كون بعضهم يعزوها أساساً لقناعة      
. حدة أو تجويع طفل وحرمانه وعائلته من قوت يومـه أو حـصاره            أن يتغير من دون إراقة نقطة دم وا       

هنا وهناك، لكنها أيضاً قد تزيد      " فتح"ربما تنخفض لبعض ممارسات قادتها ضد عناصر        " حماس"فشعبية  
لـذا، يـصبح    . أو لممارستها المقاومة ضد االحتالل    /ضد عناصرها و  " فتح"جراء ممارسات بعض قادة     

عن الحكم وليس اإلطاحة بها بالقوة الفتحاوية       " حماس" إبعاد   –ديمقراطيا فقط -ل  أن تحاو " فتح"لزاماً على   
الكثيـر مـن    " تعـديل "من أجل التخلي عن أو      " حماس"وتحالفاتها، مستثمرة الواقع الضاغط على حركة       

  ).ليس بالضرورة برغبتها الذاتية ولكن بحتمية المرحلة التي دخلتها(أفكارها وشعاراتها 
مع إسرائيل أو غيرها، تطيح سـلطتها،       " متحالفة"أو  ) فتحاوية(بضربة واحدة   " حماس"تالع  إن الطرح باق  

في الضفة الغربية يختلف عن واقعها فـي قطـاع          " حماس"صحيح أن واقع    . إنما هو ضرب من الخيال    
غزة، إذ هي غير قادرة على توفير السالح واإلمكانات والتدريب لبناء جهاز عسكري قادر على الحسم،                
على غرار جهازها العسكري في القطاع، رغم وجود ما يسمى بخاليا نائمة في مدن الضفة، لكنها تملك                 
إمكانات قادرة على تحقيق نوع من الوجود الشعبي القوي في الضفة مـن خـالل مرتكـزات وثوابـت                   

ـ              ه جمهـوره   أيديولوجية وسياسية وقدرات تنظيمية ومالية تتمتع بها الحركة، معتمدة على تنظيم ملتزم ل
ذلك أنه ليس صحيحاً أن الضفة الغربية هي        . السيما في جنين والخليل ونابلس والقرى والمخيمات هناك       

/ رام اهللا (بل إن حركة حماس سجلت حضوراً انتخابيا واضحاً في المدينـة التـوأم              ! فقط رام اهللا والبيرة   
ودول عربيـة ذات    " إسـرائيل "ام  إحج) ألسباب متنوعة (يضاف لذلك كله وجود معلومات تؤكد       ). البيرة

  ". حماس"صلة، عن تجريد حملة عسكرية إلطاحة 
والحال كذلك، ال سبيل سوى التأكيد على أن الحل ال بد أن يأخذ منحاه الوطني والديمقراطي عبر معالجة                  

ر الواقع الجديد سياسياً واالتفاق على رفض سياسة اإلقصاء ألي طرف فلسطيني، على األقل ألنه أمر غي               
الحوار حتمي ألنه البديل والخيار العملي الوحيد أمام الفلسطينيين، وأيضاً ألننا ندرك            : إذن. ممكن واقعياً 

أن إسرائيل لن تعطينا شيئاً ذا قيمة، وألن عدة دول بارزة في واقع اإلقليم العربي تدفع باتجـاه العـودة                    
يبـدأ  .  للخروج من المأزق الراهن    -لياًعم–وعلى درب هذا الطريق الوحيد      ". حماس"و" فتح"للحوار بين   

الحوار بالتوافق إليجاد صيغة تفاهمية وفق برنامج سياسي، من دون أن ننسى أن للحوار شروطاً حتـى                 
يكون ناجحاً؛ على رأسها عودة حقيقية لمؤسسات السلطة في القطاع على قاعدة عدم فرض الواقع بقـوة                 

ية من جانب مختلف أطراف األزمة، والتأكيد علـى وحـدة           السالح واحترام الشرعية الرئاسية والتشريع    
. الشعب، وأن ما يجري ناتج عن القطيعة وعدم الحوار ومحاوالت فصيل فرض كلمتـه علـى اآلخـر                 

تعمل وتشرف على االنتخابات    " حكومة إنقاذ "/ "حكومة انتقالية "والحوار المطلوب هو لالتفاق على إقامة       
فتبكيـر  . ا وضمانات نزاهتها، واألهم ضمانة احترام نتائجها والتقيد بهـا         المبكرة وقانونها وآليات إجرائه   

وفي إسرائيل وغيرها غالبـاً مـا جـرى تبكيـر           (االنتخابات أمر معمول به في الديمقراطيات الحديثة        
، رغم أن هذه الممارسة ال تزال حتـى تاريخـه           )االنتخابات في سياق توافقي بين الحكومة والمعارضة      

إذن، دعونا نمـضي إلـى      . ة العمل السياسي الفلسطيني، على األقل بسبب حداثة التجربة        غائبة عن ساح  
" سـالح "حرة نزيهة مبكرة وليفز من يفز وفق اختيار الـشعب، ذلـك أن              ) رئاسية وتشريعية (انتخابات  
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ولكل من يختلـف معنـا   ! وليس السالح" االنتخابات"يجب أن يكون   ) أو العكس " (حماس"بـ" فتح"إطاحة  
ائتونا بحل وطني وديمقراطي غير دموي آخر، ونحن سنكون على استعداد إلعادة النظـر فيمـا                : ولنق

  ! نطرح، بل للقبول بما تطرحون
  3/8/2007االتحاد االماراتية 
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