
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للقاءات عباس مع أولمرت" ال ثمار سياسية: "هنية يثمن الدور القطري
  حكومة فياض غير قادرة على تسلم المسؤولية األمنية عن مدن الضفة الغربية: هآرتس

  "إسرائيل"تتهم أجهزة السلطة بالتجسس لمصلحة " القسام"
  الحكومة اإلسرائيلية تنفي بحث أولمرت خطة لتبادل أراض مع الفلسطينيين

 "!حماس"تطويع وناقش بندر بن سلطان زار موسكو 

 بلقاء عبـاسال اختراق جدي
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            ٢ ص                                      ٨٠٦:                                 العدد٧/٨/٢٠٠٧الثالثاء : لتاريخا

    :السلطة
 ٥  الوطني تطرح ست نقاط أمام عباس لعودة الحوار" لجنة المتابعة العربية العليا" .٢
 ٥  للقاءات عباس مع أولمرت" ال ثمار سياسية: "هنية يثمن الدور القطري .٣
 ٦  "نوط القدس" يمنح العتبة وعباس.. فياض يدعو الى مفاوضات فورية إلنهاء ملف األسرى .٤
 ٦  اسرائيلية لألمن الفلسطيني" جيد"عالمة : زيارة أولمرت الى مدينة اريحا .٥
 ٧  الكثير من القضايا اليومية التي تهم شعبنا ستجد حال: عباس .٦
 ٧   غير قادرة على تسلم المسؤولية األمنية عن مدن الضفة الغربيةحكومة فياض: هآرتس .٧
 ٧  جاهزون الستالم المسؤولية األمنية في الضفة: حكومة فياض .٨
 ٨  "فتح"تحركات فلسطينية وعربية وإسالمية وأوروبية لحل االزمة مع : أحمد يوسف .٩
 ٨  "حماس" عنصراً من ١٥األجهزة األمنية الفلسطينية تداهم بلدة في الخليل وتعتقل  .١٠
 ٨   عزيز دويك يتهم قوى العالم بالكيل بمكيالين .١١
 ٩  دء في حوار وطنيأحمد بحر يدعو إلى استغالل ذكرى مرور عام على اعتقال دويك للب .١٢
 ٩  األغا يدعو األمم المتحدة والصليب األحمر إلرسال لجنة تقصي حقائق لسجون االحتالل .١٣
 ٩  ممارسات االحتالل في األغوار تطهير عرقي: تيسير خالد .١٤
 ٩ في لبنان" وفتح" منظمة التحرير تشكيالت جديدة لقيادة .١٥
١٠   "الشائعات المبرمجة"وتحذّر من " التوجيهي"وزارة التربية ترفض التشكيك بنتائج : غزة .١٦
    

    :المقاومة
١٠ "إسرائيل"تتهم أجهزة السلطة بالتجسس لمصلحة " القسام" .١٧
١٠   فمن حقنا أن نلجأ حتى الستقدام قوات دولية" حماس"إذا لم تتراجع : إبراهيم خريشى .١٨
١١  ال دولة دون وحدة الضفة والقطاع: قريع .١٩
١١   ن  آليات الوحدة بين الفلسطينييالرجوب يبحث في مصر .٢٠
١١  أحمد دولة يعلن إضراباً عن الماء في زنزانته لدى أجهزة أمن السلطة .٢١
    

    :الكيان االسرائيلي
١١   " حماس"و" فتح"ليفني تحذر من عودة الشراكة بين  .٢٢
١٢  دل أراض مع الفلسطينيينالحكومة اإلسرائيلية تنفي بحث أولمرت خطة لتبا .٢٣
١٢  يزال يدرس نشر قوات أردنية في الضفة أولمرت ما: هيرالد تريبيون .٢٤
١٢  من اجل اإلفراج عن شاليط" حماس"و" اسرائيل"استئناف المفاوضات بين : هآرتس .٢٥
١٢   فلسطينيا في العريش٧٥صر على اعتقال  ت"إسرائيل" .٢٦
١٣  كان يجب ضرب لبنان ثم إمهاله ستة أسابيع قبل الحرب: باراك .٢٧
١٣  غالبية تعارض االنسحاب من الضفة وال ترى أفقا للسالم: االسرائيلي " مؤشر السالم" .٢٨
١٣   جنديا إسرائيليا يرفضون المشاركة في إخالء مستوطنين من الخليلثالثون .٢٩
١٤   بيت لحما رجال أمن إسرائيليين دخلو٣الجيش يجتاح المدينة بحثاً عن  .٣٠
١٤  وفاة رئيس الشاباك اإلسرائيلي خالل الحرب الباردة .٣١
١٤  سنمنح كل متضرر فرصة لتقديم طعونه": فينوغراد .٣٢
١٤  مخاوف اسرائيلية من استخدام موسكو موانئ سوريا .٣٣
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١٥  "شاملة" إيرانية -أبيب تخشى صفقة أميركيةتل  .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٥  حق العودة تدعو لوقف الخالفات الفصائلية الفلسطينيةلجنة الدفاع عن  .٣٥
١٥  إسرائيل جعلت التنقّل امتيازاً تمنحه استنسابياً للفلسطينيين: بتسيليممنظمة  .٣٦
١٦  التميمي يحذر من مذبحة حضارية للقدس المحتلة .٣٧
١٦  العوجةمعبر العالقون الفلسطينيون فى مصر يواصلون العودة إلى غزة عبر  .٣٨
١٦  الفلسطيني قتيال خالل تموز نتيجة الفلتان األمني ١٦: هيئة حقوقية .٣٩
١٦  لمختطفينمطالبة باإلفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين ا .٤٠
١٦  مريضفلسطيني نادي االسير في اريحا يناشد النقاذ حياة اسير  .٤١
١٧  ل بالفلسطينيين في غزةيتنكللوحدة مستعربين إسرائيلية جديدة  .٤٢
١٧  تاللي في نابلساستشهاد مواطن متاثرا بجراحه واصابة جندي اح .٤٣
١٧  مسنة فلسطينية تقضي شهيدة بعد منع االحتالل نقلها إلى المستشفى .٤٤
١٧   في الخليل مواطنين قرب مستوطنة كريات اربع٦جيش االحتالل يعتقل  .٤٥
١٧  ين ويمنعهم من اللعب بالطائرات الورقيةجيش االحتالل يالحق أطفال بلع .٤٦
   

   :اقتصاد
١٨  المتعطلون عن العمل يطالبون بإصدار تصاريح لهم للعمل داخل إسرائيل: غزة .٤٧
 ١٨  قطاع غزة يعيش حالة من االنهيار االقتصادي الكامل .٤٨
   

   :لبنان
١٨   في طرابلس" أبو هريرة "الملقب "اإلسالمفتح "حد قياديي حركة أ مقتل .٤٩
١٨   مخيم نهر البارد هم أول ضحايا جماعة العبسيولسطينيف: المفتي قباني .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
١٩ "حماس"و" تحف"مصر تؤكد أال بديل للحوار بين  .٥١
١٩  "!حماس"تطويع وناقش بندر بن سلطان زار موسكو  .٥٢
١٩  "لقاء أريحا"الفلسطينيون والعرب يقللون من أهمية نتائج  .٥٣
   

   :دولي
٢٠  "حماس"النرويج تقطع اتصاالتها بـ .٥٤
٢٠  االتحاد األوروبي يساهم في دفع مستحقات الفلسطينيين المتقاعدين .٥٥
٢٠   برنامجها النووي" إسرائيل"منظمات غربية وناشطون يطالبون بتفكيك  .٥٦
٢٠ من االسد" يةايجاب"وزير خارجية اسبانيا يطلب لقاء اولمرت لنقل رسالة  .٥٧

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  أحمد الحيلة. ..وفرضية الحرب اإلقليمية.. شرم الشيخ .٥٨
٢٢   فهمي هويدي... "الترام"إنهم يبيعوننا  .٥٩
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٢٥   مأمون الحسيني   ... "ار الكونفيدراليةخي"تعيد إحياء  هواجس ومخاوف شرق أردنية قد .٦٠
٢٨  وحيد عبد المجيد...لحظة الرهانات الخاسرة في الشرق األوسط .٦١
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  "بالمطلو"تشيد بإنجاز عباس " إسرائيل" في أريحا و بلقاء عباس أولمرتال اختراق جدي .١

التقى الرئيس محمود عباس : محمد يونس عن مراسلها واشنطنورام اهللا  من ٧/٨/٢٠٠٧ الحياة قالت
ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت في مدينة اريحا في الضفة الغربية، وقال صائب عريقات في 

راءات أمنية مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي استمر ثالث ساعات وعقد في فندق في أريحا في ظل اج
اتفق الرئيس عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي على البدء في بحث القضايا السياسية الجدية، : "مشددة

وسيعقدان سلسلة من اللقاءات من اجل هذا الغرض قبل موعد مؤتمر السالم الذي دعا اليه الرئيس 
  ".بوش الخريف المقبل) جورج(

يم سلسلة تسهيالت مثل السماح بعودة مبعدي كنيسة المهد وحسب عريقات، تعهد اولمرت في اللقاء تقد
 الف فلسطيني دخلوا الى البالد بتصاريح زيارة، وتسهيل التنقل ٥٤في بيت لحم، وايجاد حل لمشكلة 

وأضاف ان الجانبين . الداخلي وإزالة حواجز عسكرية وفق خطة يجري اعدادها وستجهز االسبوع المقبل
واضاف ان عباس طلب . دة األمور الى ما كانت عليه قبل اندالع االنتفاضةمتفقان على التدرج في اعا

واعتبر عريقات عقد لقاء . من اولمرت مواصلة تزويد قطاع غزة بحاجاته من الغذاء والدواء والوقود
، اشارة الى جاهزية قوى االمن ٢٠٠٠على هذا المستوى في مدينة فلسطينية للمرة االولى منذ عام 

  .لتولي مسؤولياتها االمنيةالفلسطينية 
جئت هنا كي أناقش معكم القضايا : "استبق أولمرت اللقاء، وقال بينما كان عباس يقف الى جواره

االساسية المعلقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، آمال في أن يقودنا هذا قريبا الى مفاوضات في شأن 
رة الخارجية مارك ريغيف ان اسرائيل تعمل مع وفيما قال الناطق باسم وزا". انشاء دولة فلسطينية

عبر " فوائد ملموسة"وتحاول ان تظهر للفلسطينيين أن بامكانهم تحقيق " الحكومة الفلسطينية الشرعية"
أحد أهداف "ان " فرانس برس"المصالحة مع اسرائيل، قال احد الناطقين باسم اولمرت ديفيد بيكر لوكالة 

لن تجرى "وأوضح انه ". والبناء عليها) بين عباس واولمرت(على عالقة اللقاء الرئيسة هي المحافظة 
، )فترة انعقاد المؤتمر الدولي) (نوفمبر(على االقل قبل تشرين الثاني ) الجوهرية(مفاوضات على القضايا 

سيركزان على "، مضيفا ان المسؤولين "بل مجرد نقاش مفتوح يمكن لكل منهما طرح ما يريده خالله
  ".للتوصل الى حل يقوم على دولتينرؤيتهما 

وأنها مستعدة لدعم " مشجعة"في غضون ذلك، رحبت واشنطن باللقاء، مؤكدة أن التطورات على األرض 
والقت باللوم . الفريقين لتكوين صيغة مشتركة في شأن شكل الحل النهائي ومساعي ايجاد دولة فلسطينية

وأكد مساعد  .ا لن تتعامل مع أي من ممثلي الحركةللعزلة التي وقعت فيها، مؤكدة أنه" حماس"على 
وزارة الخارجية األميركية ويلش في لقاء مع عدد من الصحافيين في وزارة الخارجية أمس حضرته 

  ".إلحياء المفاوضات الثنائية"ويلتقي مع أهداف االدارة األميركية وسعيها " مشجع"أن لقاء أريحا " الحياة"
قال : عن آمال شحاتة ورائد الفي من القدس المحتلة وغزة ٧/٨/٢٠٠٧  الخليج اإلماراتيةوأضافت
سندرس طلبات أبو مازن، فقط في المدة األخيرة انتهينا من تقديم رزمة كبيرة تشمل ": "إسرائيلي"مسؤول 

مبالغ هائلة من المال، وتحرير أسرى، ومساعدات أمنية وموافقة على الحصول على دعم أمني من 
وفي المقابل لم يخيب أبو مازن  .زمة جيدة وأتت بالثمار، وبدأت تعزز قوة أبو مازنكانت ر. الخارج
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اآلمال وأنجز المطلوب، صحيح أنه لم يزدهر بعد ولم يقف على قدميه إال أنه لم يعد إلى أحضان 
  ". ، رغم الضغوط، هو يدرك أن العودة إلى أحضان حماس تعني تفجير المفاوضات السياسية"حماس"
  
  الوطني  لعودة الحوارعباسنقاط أمام  ستتطرح "  المتابعة العربية العليالجنة" .٢

قدم الشيخ عبد اهللا نمر درويش ممثالً عن الحركة اإلسالمية الجنوبية :  وكالة رامتان لألنباء–رام اهللا 
جنة وكان وفد ممثل لل .والقائمة العربية الموحدة ستة نقاط أثناء لقاء وفد من الداخل بالرئيس عباس

حد بزيارة للرئيس عباس، وذلك إليصال رسالة  األيومالمتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، قام 
باسم فلسطينيي الداخل بدعوة الطرفين الفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء 

صلت عليها من شخصيات من الوفد وتنفرد وكالة رامتان بنشر النقاط الست وح. حالة الصراع االخوي
  : المشارك وهي

أن جميع مركبات الشعب الفلسطيني تجمع على دحر االحتالل بالطرق التي يرتئيها الشعب الفلسطيني، 
سواء بغصن الزيتون كخيار أولي، أم بغيره، وأن كل وسيلة تضر بهذا الهدف فهي مرفوضة، كما أن 

  . فوائد المرجوة فهي ايضا مرفوضةكل وسيلة تجر الوقت ليمر دون تحقيق ال
الشعب الفلسطيني ارتضى لنفسه التعدد السياسي والحسم الديمقراطي والشرعي، وال يجوز أن يبقى 
الحسم العسكري كسابقة في تاريخنا الفلسطيني ألنه يؤدي إلى جرح عميق في الجسد الفلسطيني، والحسم 

  . اعالوحيد الذي يجب أن يحتكم إليه هو صندوق االقتر
  . كل شيء يمكن أن يتعدد لدى شعبنا الفلسطيني إال السلطة والسالح، والويل لنا إن تعددا -١

التشريعية والقضائية والتنفيذية، وال بد من تحقيق هذا : الشعب ارتضى الفصل بين السلطات الثالث
  . يةالفصل، كما ال بد من إعطاء السلطة القضائية لتباشر صالحياتها بكل حيادية واستقالل

بناء األجهزة االمنية وفقا الساس وطني بعيد عن الفصائيلة ،فهذه االجهزة ينبغي أن تكون أمنية وطنية، 
  . وليس فصائلية

الحوار بين كل فصائل الشعب الفلسطيني، ولتحقيق ذلك ال بد من إعادة منظمة التحرير الفلسطيني 
  . ستجداتإلستمرار مسيرة الشعب بما يتالءم مع الوضع الراهن والم

  ٧/٨/٢٠٠٧عين على فلسطين 
  
  للقاءات عباس مع أولمرت" ال ثمار سياسية: "ثمن الدور القطريي هنية .٣

اعتبر إسماعيل هنية، : غزة، رائد الفي نقالً عن مراسلها في ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية نشرت 
رئيس عباس وأولمرت في رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أمس االثنين أن اللقاء الذي جمع بين ال

أريحا هو بمثابة إعادة إنتاج لمسار طويل لم يكن له أي نتيجة للشعب الفلسطيني، وقال في حديثه خالل 
هذه اللقاءات تهدف لتغطية السياسة األمريكية القاضية بتحشيد المنطقة : "افتتاحه لجلسة مجلس الوزراء

 حروب جديدة على دول إسالمية ودول أخرى في العربية وتسكين الملف الفلسطيني، وذلك لمصلحة شن
ما " االسرائيلية"ال ثمار سياسية من وراء هذه االجتماعات وأن الخطوط الحمر "واعتبر أنه ". المنطقة

وأكد أن قطر لم تتدخل مطلقا في الشأن الفلسطيني ولم تطلب ال من الحكومة  ".زالت ماثلة أمامنا
وحول .  بأي اتجاهات معاكسة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني أن تسير"حماس"الفلسطينية وال من 

ال أستطيع أن أقول إن هناك مفاوضات أو ان هناك حوارات بالمعنى "الحوار الفلسطيني الداخلي قال 
  ".العملي والرسمي، ولكن نحن من جانبنا أعلنا رغبتنا في هذا الحوار

طالب إسماعيل هنية بضرورة : ألفت حدادنقالً عن مراسلته،  ٦/٨/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضافت موقع 
عزيز دويك، وعن جميع النواب والوزراء، داعياً في .اإلفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي، د
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ذات الوقت البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها األدبية واألخالقية اتجاه هذا 
 .ينيةاالعتداء الصارخ على الشرعية الفلسط

وفيما يتعلق بموضوع رواتب الموظفين، أكد هنية على موقفه الرافض لتحويل الموظف إلى مادة ابتزاز 
  .ووجوب أن النأي بالموظف الفلسطيني عن دائرة التجاذبات السياسية

  
  "نوط القدس"منح العتبة وعباس ي.. فياض يدعو الى مفاوضات فورية إلنهاء ملف األسرى .٤

إلنهاء ملف " مفاوضات فورية"م فياض، رئيس الوزراء، إسرائيل، أمس، إلى سال.دعا د: رام اهللا
وقال  .١٩٩٣المعتقلين الفلسطينيين لديها، خاصة من ال يزالون في السجون منذ قبل اتفاق أوسلو عام 

نحن ال نقبل على اإلطالق بأن يبقى ملف األسرى خاضعاً للمزاجية وحسن : "خالل خطاب له في احتفال
ال : وتساءل ".ا، ولو أن هناك نوايا حسنة حقيقية فيجب أن تبدأ المفاوضات الفورية حول األسرىالنواي

أفهم بأي حق وبأي منطق يبقى أسير فلسطيني ألكثر من ثالثين عاماً في السجون، وبأي منطق يبقى 
احتفال  يتحدث في فياضوكان  ". أمضوا أكثر من عشرين عاما٦٥ً أسيراً في السجون من بينهم ٣٦٠

 .نظمته وزارة شؤون األسرى لمناسبة مرور ثالثين عاماً على اعتقال سعيد العتبة أقدم أسير فلسطيني
وأشاد فياض بنضال األسرى، مشيراً إلى أنهم بصمودهم وتضحياتهم حولوا السجون من مراكز قهر إلى 

  .مدارس نضالية
مة التحرير، الذي مثل الرئيس عباس في من جهته أكد عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظ

االحتفال، أن إطالق سراح كافة األسرى يمثل إحدى أولويات القيادة الفلسطينية، الفتاً بالمقابل إلى أن 
وأعلن ملوح قرار رئاسي  .حرية األسرى شرط أساسي لتحقيق السالم واألمن واالستقرار في المنطقة

  .دوره النضالي الكبير، تقديراً ل"القدس"بمنح العتبة، نوط 
 ٧/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  اسرائيلية لألمن الفلسطيني" جيد"عالمة : زيارة أولمرت الى مدينة اريحا .٥

 حتى الساعات االخيرة من االجتماعات التحضيرية للقاء الرئيس الفلسطيني مع : محمد يونس-رام اهللا 
لى يقين تام أن هذا اللقاء سيعقد في اريحا، صائب عريقات ع.رئيس الوزراء االسرائيلي، لم يكن د

 ولمرتفالجانب االسرائيلي كان يثير الكثير من االسئلة حول قدرة االمن الفلسطيني على توفير الحماية أل
لما " البيت الفلسطيني"وإلصرار الجانب الفلسطيني على عقد لقاء في  ".معادية"في قلب مدينة فلسطينية 

بين الطرفين، وافق االمن االسرائيلي على هذا المطلب بكثير من الشروط " التكافؤ"لذلك من رمزية 
وحسب مسؤولين في االمن الفلسطيني فقد جرت تحضيرات امنية كثيرة ومهمة لهذه  .والتحفظات

وتولى فرع الحماية في جهاز امن الرئاسة الفلسطينية، توفير الحماية المباشرة للقاء، فيما تولت  .الزيارة
وقال قائد  .واالمن توفير االجراءات االمنية المساندة في المناطق المحيطة وباقي انحاء المدينةالشرطة 

عملت الشرطة واجهزة االمن في كامل طاقتها ) االثنين(اليوم ": "الحياة"الشرطة العميد كمال الشيخ لـ
  ".لحماية اللقاء

وزرائها قبل واثناء دخوله اريحا وذلك واتخذت اسرائيل سلسلة اجراءات امنية لتوفير الحماية لرئيس 
فقد هبطت على مشارف اريحا مروحيتان عسكريتان، ربما كان اولمرت . بالتنسيق مع االمن الفلسطيني

وفي عمليه تمويه محكمة، دخل المدينة في الموعد المحدد لوصول اولمرت موكب .وفريقه يستقالنهما
  .وهمي، تبعه بعد قليل الموكب الحقيقي

  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة 
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  الكثير من القضايا اليومية التي تهم شعبنا ستجد حال: عباس .٦
وقال في  .استقبل الرئيس محمود عباس، امس، وزير الخارجية النرويجي ستوري": وفا "-رام اهللا 

تصريحات للصحافيين بعد اللقاء، إنه بعد لقائه بأولمرت، فأن هناك الكثير من القضايا اليومية التي تهم 
إننا نشعر بأننا مقبلون في األشهر القادمة، على أحداث مهمة، : "وقال . الفلسطيني ستجد حالًالشعب

وقدم الرئيس  .مؤكداً أن السلطة تبذل جهودها إلحقاق السالم، والوصول إلى إعالن دولة فلسطينية مستقلة
 قامت بارتكاب "حماس" إن: وقال .شكره لالشتراكية الدولية، على اهتمامها الدائم بالقضية الفلسطينية

جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني، من خالل انقالبها على الشرعية، وهي محاولة لتقسيم الوطن 
الفلسطيني بين غزة والضفة، مؤكداً أن عليهم العودة عن كل األخطاء التي ارتكبوها، وبعد ذلك سيكون 

  .هناك حديث
ات عميقة مع الرئيس عباس بخصوص اإلطار بدوره قال الوزير النرويجي، انه كانت هناك نقاش

لرئيس وخطه السياسي، مشدداً على ضرورة التركيز اوأكد، دعم النرويج لسياسة  .السياسي لعملية السالم
على الجانب االقتصادي، من أجل مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، وبالطريقة التي يحاول فعلها الرئيس 

يج ستحاول تأمين الدعم للوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوفير الدعم وأكد على أن النرو .عباس مع أولمرت
  .لتأسيس الدولة الفلسطينية

 ٧/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  غير قادرة على تسلم المسؤولية األمنية عن مدن الضفة الغربية فياضحكومة  :هآرتس .٧

ينية سالم فياض ابلغ ذكرت مصادر إسرائيلية امس أن رئيس حكومة تسيير االعمال الفلسط: غزة
وأشارت الى أن . اسرائيل أن حكومته غير قادرة على تسلم المسؤولية األمنية عن مدن الضفة الغربية

موقف فياض هذا جاء بعد أن أبلغه قادة األجهزة األمنية الفلسطينية بعجز اجهزتهم عن إحباط العمليات 
ان الحكومة االسرائيلية " هآرتس"وقالت  .لضفةالتي تخطط لتنفيذها الفصائل الفلسطينية انطالقاً من ا

كانت قد ابلغت السلطة الفلسطينية بأنها ستقوم بتسليم مدن الضفة لها في حال تعهدت بأن تعمل اجهزتها 
وذكرت الصحيفة أنه خالل لقاء . في هذه المدن ضد الجهات التي تخطط لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل

عبد الرزاق اليحيى بعدد من المسؤولين اإلسرائيليين، قال فياض إنه جمع كالً من فياض ووزير داخليته 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين . ليس بوسع اجهزة السلطة االمنية ضمان احباط عمليات تقوم بها الفصائل

فلسطينيين قولهم إن التغير في موقف فياض الذي كان يطالب بتسلم السيطرة على مدن الضفة جاء بعد 
، الذين التزمت تل ابيب بالتوقف عن "فتح"ئيل زيادة قائمة المطلوبين من كواد أن رفضت إسرا

 .مطاردتهم
 ٧/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  جاهزون الستالم المسؤولية األمنية في الضفة:  فياضحكومة .٨

أعلنت الحكومة أنها زودت البنوك بكشوفات الموظفين منذ يوم أمس، وأنه كان  :كتب حسام عز الدين
ترض أن يتم صرف الرواتب كاملة للموظفين اعتباراً من صباح أمس، وقال وزير اإلعالم من المف

بأنه ال يعلم سبب عدم تلقي العديد من الموظفين رواتبهم، يوم امس، حينما " األيام"رياض المالكي لـ
   .توجهوا إلى البنوك

وأعلن أن  . عنها، اليومعلى صعيد آخر، أكد المالكي أن نتائج التوجيهي في الضفة سيتم اإلعالن
حسب ما % ٤٠الحكومة قررت رفع نسبة المنح الممنوحة لطلبة الثانوية في قطاع غزة إلى أكثر من 

كان متعارفاً عليه سابقاً، مشيراً إلى أن بإمكان طلبة القطاع التقدم بطلبات التحاق إلى الجامعات المحلية 
وأشار إلى  .ق في النتائج التي أعلنتها حركة حماسوالعربية وفي الوقت ذاته ستقوم الوزارة بالتدقي
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معلومات، قال إنها مؤكدة، تقول إن خبراء من مكتب اسماعيل هنية هم الذين تعاملوا مباشرة مع نتائج 
التوجيهي في قطاع غزة، متهماً إياهم بتزوير نتائج ألفراد من القوة التنفيذية لم يتقدموا أصالً المتحان 

  .التوجيهي
د آخر، نفى المالكي معلومات صحافية تحدثت عن إعالم الجانب الفلسطيني للجانب اإلسرائيلي على صعي

 .بأن الحكومة غير قادرة حالياً على بسط سيطرتها األمنية على الضفة الغربية في حال انسحبت إسرائيل
كل المواقع في نحن على أتم االستعداد والجاهزية الستالم المسؤولية األمنية في كل المدن و: "وقال

الضفة الغربية، ولكن بالتأكيد بشرط عدم عودة قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى داخل المدن بتوفير إمكانية 
إعادة انتشار قوات األمن الفلسطينية في هذه المدن وتعزيز األمن في هذه المدن ومعالجة ملف 

  ".المطاردين بشكل نهائي في هذه المدن
 ٧/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  "حفت"تحركات فلسطينية وعربية وإسالمية وأوروبية لحل االزمة مع : أحمد يوسف .٩

قال المستشار السياسي إلسماعيل هنية، أحمد يوسف، : )ا ف ب، رويترز، يو بي آي، ا ش ا، د ب ا(
 .لحل االزمة مع حركة فتح" خلف الكواليس"امس ان ثمة تحركات فلسطينية وعربية وإسالمية وأوروبية 

ر الى أن مصر والسعودية تمارسان الدبلوماسية الهادئة وتعمالن على محاولة التواصل مع اشوأ
المسألة أن هناك الكثير من األمور ال نريد أن تخرج إعالمياً حتى يتم إنضاجها، كي "وأوضح . الطرفين

ا مستمرة وهناك واالتصاالت مع روسي. ال يتم إجهاضها من قبل الذين ال يروق لهم الوفاق الفلسطيني
هناك تجاوبا وإن كان البعض يتنكر في اإلعالم لهذه "، اضاف أن "لقاءات وحوارات على هذا الصعيد

  ". المحاوالت والجهود
  ٧/٨/٢٠٠٧السفير 

  
  "حماس" من  عنصرا١٥ًاألجهزة األمنية الفلسطينية تداهم بلدة في الخليل وتعتقل  .١٠

لخليل، أن قوات من أجهزة األمن الفلسطينية، داهمت فجر أفادت مصادر فلسطينية في مدينة ا :الخليل
إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل، واعتقلت خاللها )  كم ٧(  بلدة الشيوخ  يوم اإلثنين عدة منازل في

وأضافت هذه المصادر أن غالبية المعتقلين، من  ".حماس" مواطنا فلسطينيا محسوبين على حركة ١٥
، مشيرة إلى أن "حماس"ـعتبر من أكبر العائالت في الخليل، والمعروفة بتأييدها لعائلة حاليقة، التي ت

وأشارت مصادر .  من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي في وقت سابقاعتقلواغالبية المعتقلين، كانوا قد 
ر على  أجهزة األمن الفلسطينية، داهمت عدة منازل أخرى في البلدة دون العثو محلية في البلدة إلى أن

  .أصحابها
  ٦/٨/٢٠٠٧ قدس برس

  
  عزيز دويك يتهم قوى العالم بالكيل بمكيالين  .١١

 ، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل في إسرائيل،دويكعزيز .داتهم :  أمين أبو وردة-نابلس 
الل بالتملص امس قوى العالم باالنحياز والكيل بمكيالين في تعاملها مع القضية الفلسطينية، كما اتهم االحت

واالستخفاف واالستهتار بجميع القوانين والمعاهدات الدولية في الوقت الذي يطالبنا العالم بالوقوف عند 
واعتبر ان هذا االنحياز التام لالحتالل يمثل وصمة عار في جبين كل . حدود تلك القوانين وعدم تجاوزها

 عن حق الشعب الفلسطيني في اختيار من من تخاذل عن نصرة الشرعية الفلسطينية او سكت عن الدفاع
ووصف ما يجري على الساحة بأنه مسرحية مكشوفة تهدف بالدرجة االولى الى إنهاء القضية . يمثله
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الفلسطينية بالطريقة التي يريدها االحتالل وتكريس الديكتاتورية واالنقسام بين ابناء الشعب الفلسطيني 
  .الواحد

  ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  بحر يدعو إلى استغالل ذكرى مرور عام على اعتقال دويك للبدء في حوار وطنيأحمد  .١٢

أحمد بحر كافة النواب والكتل البرلمانية . التشريعي الفلسطيني باإلنابة دالمجلسدعا رئيس  :غزة
ز عبد العزي.والفصائل الفلسطينية النتهاز ذكرى مرور عام على اعتقال قوات االحتالل لرئيس المجلس د

والمسارعة للبدء في حوار وطني شامل حول كافة القضايا الوطنية، ) ٥/٨(دويك التي تصادف األحد 
واعتبر بحر اختطاف دويك بأنها جريمة بحق الشعب الفلسطيني  .والتي دعا لها دويك نفسه قبل عام

 إلرادته في  من عزيمته، من خالل اختطاف رمز الشرعية الفلسطينية، وتحديالنيلوتستهدفه، من أجل 
  .اختيار ممثليه الشرعيين في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد العالم أجمع عليها

  ٦/٨/٢٠٠٧ قدس برس
  
  األغا يدعو األمم المتحدة والصليب األحمر إلرسال لجنة تقصي حقائق لسجون االحتالل .١٣

س اللجنة القيادية زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئي.طالب د :كتب حسن جبر
في قطاع غزة، األمم المتحدة والصليب األحمر بإرسال لجنة تقصي حقائق لزيارة " فتح"العليا لحركة 

ودعا األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام سلطات االحتالل  .األسرى في سجون االحتالل
كومة أولمرت لإلفراج الفوري عن جميع بمسؤوليتها، وااللتزام بمواد هذه االتفاقية والضغط على ح

  .األسرى دون قيد أو شرط
 ٧/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
 ممارسات االحتالل في األغوار تطهير عرقي: تيسير خالد .١٤

 حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من النتائج الخطيرة : أمين أبو وردة- نابلس
وأكد أن ما  .تي تمارسها سلطات االحتالل في مناطق األغوار الفلسطينيةالتي ستترتب على السياسة ال

مؤخراً في قرية الحديدية البدوية بإدراج منطقتها ضمن ما تسميه " اإلسرائيلي"أقدمت عليه قيادة الجيش 
مناطق عسكرية مغلقة وترحيل سكانها للمرة الرابعة خالل أعوام قليلة مضت، يندرج في إطار سياسة 

اضاف أن ما تمارسه سلطات االحتالل في مناطق األغوار يكشف بوضوح أنها .  وتطهير عرقيتهويد
تقوم بإجراءات أحادية الجانب على األرض ترسم من خاللها، وعبر سياسة التهويد في القدس واألغوار 

ينية التي وعبر تسمين الكتل االستيطانية وترسيم عدد واسع من البؤر االستيطانية، حدود الدولة الفلسط
يجري الحديث عن فرص التوصل الى إقامتها في االجتماع الدولي، الذي دعا الرئيس جورج بوش إلى 

  .عقده في الخريف المقبل
  ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 في لبنان" وفتح"لقيادة منظمة التحرير جديدة تشكيالت  .١٥

أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية " المستقبل"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: رأفت نعيم -صيدا 
وحركة فتح في لبنان أجرت أخيراً تشكيالت جديدة في صفوف عدد من كبار قادتها، طالت بشكل أساسي 

ووفقاً لهذه المصادر فإنه تم تعيين أمين سر حركة فتح . منصبين رئيسيين في منطقتي صيدا وبيروت
ئداً لمنطقة بيروت، وعين العقيد منير المقدح قائداً وفصائل المنظمة في الجنوب العميد خالد عارف قا

وأضافت هذه المصادر  .لمنطقة صيدا مع احتفاظه بمنصبه األساسي كقائد عسكري لميلشيا فتح في لبنان
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ان التشكيالت الجديدة تمت باشراف ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي وأمين سر فتح والمنظمة 
ان هذه " المستقبل"وعلمت  .أبو العينين، بعد موافقة الرئيس عباس عليهافي لبنان اللواء سلطان 

 .التشكيالت الجديدة تأتي من ضمن عملية اعادة ترتيب البيت الداخلي على صعيد فتح والمنظمة
  ٧/٨/٢٠٠٧المستقبل 

  
  " الشائعات المبرمجة"وتحذّر من " التوجيهي"وزارة التربية ترفض التشكيك بنتائج : غزة .١٦

جددت وزارة التربية والتعليم، في حكومة تسيير األعمال الشرعية، :  المركز الفلسطيني لإلعالم-غزة 
التي تصدر عبر وسائل اإلعالم الحزبية، حول التشكيك بنتائج امتحانات " المبرمجة"رفضها للشائعات 

اإلجراءات الثانوية العامة في قطاع غزة، مؤكدة أن عملية التصحيح وجدولة النتائج تمت حسب 
واعتبر أن الهدف من وراء التشكيك بأداء وزارة . والتعليمات التي وضعتها لجنة االمتحانات بالوزارة

يأتي في سياق حملة التحريض على الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة هنية، "التربية والتعليم في غزة 
عطيل مصالح المواطنين والخدمات التي في ظل العصيان المدني المبرمج من قيادات السلطة برام اهللا لت

  ".المقدمة لهم
  ٧/٨/٢٠٠٧عين على فلسطين 

  
 "إسرائيل"تتهم أجهزة السلطة بالتجسس لمصلحة " القسام" .١٧

تثبت تورط األجهزة األمنية الفلسطينية "كشفت كتائب القسام النقاب عن امتالكها وثائق أمنية : غزة
وقال المتحدث . في قطاع غزة" لكشف عن مكان جلعاد شاليطل" اإلسرائيلي"بالتجسس لمصلحة االحتالل 

تمتلك األدلة الكافية التي تثبت تورط " "كتائب القسام"، أمس االثنين، إن "أبو عبيدة" "كتائب القسام"باسم 
األجهزة األمنية "مؤكداً أن ". من أجل التجسس على المقاومة(..) األجهزة األمنية، وتثبت نشاطها الكبير 

". تقوم بدور التجسس والعمالة بشكل رسمي ومنظم من أجل الوصول إلى معلومة عن شاليطكانت 
لجاناً عدة لدراسة الوثائق األمنية التي تمتلكها، وتحمل في " كتائب القسام"وكشف النقاب عن تشكيل 

رار نشرها في طياتها الفساد اإلداري واألخالقي لهذه األجهزة ولقيادات في السلطة كلها، مشيراً إلى أن ق
وشدد أبو عبيدة على أن فصائل المقاومة قادرة على الصمود لفترات طويلة،  ".حماس"العلن يعود لحركة 

، مرحباً في الوقت ذاته بعودة الوفد األمني المصري إلى القطاع "مشرفة"كي تحقق صفقة تبادل أسرى 
  . في أي وقت، بغية استئناف المفاوضات إلتمام صفقة التبادل

  ٧/٨/٢٠٠٧خليج اإلماراتية ال
 
   فمن حقنا أن نلجأ حتى الستقدام قوات دولية"حماس"إذا لم تتراجع : إبراهيم خريشى .١٨

لن يكون " فتح"و" حماس" على أن أي حوار بين حركتي "فتح"ابراهيم خريشي القيادي في شدد : رام اهللا
لمطلب " حماس"دم استجابة من ع" وحذر خريشى  .عما فعلته في قطاع غزة" حماس"إال بعد تراجع 

هناك سلطة غير قانونية في قطاع غزة، ومن حقنا أن نلجأ "التراجع عن كل ما اقترفته في غزة، وقال 
كل األبواب فمن حقنا أن نلجأ إلى أي " حماس"إلى أي وسيلة من أجل معالجة هذا الوضع، فإذا أوصدت 

الخيارات أمامنا : "شىيإلى أي وسيلة، قال خروعما يقصده باللجوء ". وسيلة لحماية الشعب الفلسطيني
  ".كثيرة، منها طلب الحماية الدولية في قطاع غزة

 ٦/٨/٢٠٠٧قدس برس 
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  ال دولة دون وحدة الضفة والقطاع: قريع .١٩
أحدث أول قطع "أكد أحمد قريع، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن االنقالب القائم في قطاع غزة 

لوالية اإلقليمية للسلطة، وفتح طريقاً عريضاً أمام تبلور مصير سياسي مختلف عملي ملموس في وحدة ا
وحذر قريع  ".لقطاع غزة عنه في الضفة الغربية، وأسس النفصام إداري مالي جمركي تربوي وغيره

قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تكريس واقع االنفصال السياسي "في حديث للصحف المحلية من أن ذلك 
عاً، إذا لم يتم تدارك هذا الوضع الخطير، فدون وحدة الضفة والقطاع ال دولة فلسطينية على والجغرافي م

عالقة تنزلق نحو قطيعة تامة، "بأنها " حماس"و" فتح"ووصف أبو عالء العالقة ما بين حركتي  ".اإلطالق
، قد تؤدي إذا استمر االنقالب على حاله، وطال أمد اختطاف قطاع غزة، وجرت وقائع أخرى محتملة

ليس فقط إلى عداوة بين الحركتين فقط، وإنما كذلك إلى حدوث انقطاع تام بين جناحي الوطن، وبالتالي 
  ".تقرير مصير القطاع على نحو مغاير لمصير الضفة

  ٧/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

   آليات الوحدة بين الفلسطينيينالرجوب يبحث في مصر .٢٠
الغيط أمس  دي بحركة فتح مع وزير الخارجية المصري أحمد أبوبحث جبريل الرجوب القيا: القاهرة

 وآليات عودة الوحدة السياسية والجغرافية لفلسطين وللشعب الفلسطيني وآفاق الفلسطينيالوضع الداخلي 
وتحدث الرجوب عن رؤية عربية وأخرى فلسطينية باتجاه اعادة الوحدة لفلسطين وتفعيل كل  .المستقبل

وأعرب الرجوب عن امله ان  .ة والدولية باتجاه المعركة الرئيسية مع العدوان االسرائيليالطاقات االقليمي
تدرك االدارة االميركية المخاطر المحدقة بمصالحها واالستقرار االقليمي والسلم العالمي باستمرار 

نطن ان  الجانب على فلسطين واالمة العربية وان تدرك واشاالحاديالعدوان واالحتالل االسرائيلي 
المؤتمر الدولي للسالم الذي دعا إليه الرئيس بوش يجب ان تتوفر لديه آليات لتطبيق الشرعية الدولية 

  .للصراع العربي االسرائيلي
  ٧/٨/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
  أمن السلطة دولة يعلن إضراباً عن الماء في زنزانته لدى أجهزة أحمد .٢١

أحمد دولة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأجهزة " حماس"حملت زوجة القيادي في : نابلس
أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها، بعد إعالنه البدء في إضراب عن الماء، يومين على 

 زوجة السياسي الفلسطيني من تردي حالة زوجها الصحية، وحذرت ..إعالنه اإلضراب عن الطعام
وقالت .  كيلوغراما٢٠ًبه عن الطعام في اعتقاله األول حوالي وذكرت أنه خسر من وزنه جراء إضرا

إضرابا عن الماء، واصفة الظروف التي يعيش فيها دولة داخل المعتقل بأنها ) ٥/٨(بأنه بدأ أمس األحد 
  .سيئة للغاية، إذ تقوم األجهزة باحتجازه داخل زنزانة انفرادية

  ٦/٨/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "حماس"و" فتح"بين ليفني تحذر من عودة الشراكة  .٢٢

اعربت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني عن رأيها بان تجديد الشراكة بين حركتي فتح : القدس
وقالت خالل اجتماعها بعد ظهر أمس مع نظيرها النرويجي  .وحماس معناه الجمود وتدهور االوضاع

م العربي تأييد الحكومة الفلسطينية يوناس غار ستور الذي يزور المنطقة حاليا، انه يتعين على العال
  .برئاسة سالم فياض والخطوات التي تقوم بها اسرائيل لتطبيع العالقات معها بشكل تدريجي

  ٧/٨/٢٠٠٧الدستور 
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  الحكومة اإلسرائيلية تنفي بحث أولمرت خطة لتبادل أراض مع الفلسطينيين .٢٣
ليوم الثالثاء أن يكون أولمـرت بـصدد         نفى ديوان رئيس الوزراء إيهود أولمرت ا       : د ب أ   - تل أبيب 

بحث خطة جديدة إلحالل السالم مع الفلسطينيين تقوم على منحهم أراض تخضع حاليا للسيادة اإلسرائيلية               
ونقلت اإلذاعة اإلسـرائيلية عـن مـصادر بـديوان          . مقابل االحتفاظ بكتل استيطانية في الضفة الغربية      

  ". طةال علم لها بهذه الخ"أولمرت قولها إنها 
وكانت هاآرتس قد ذكرت في عددها الصادر اليوم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يبحـث حاليـا إطـارا                  
جديدا التفاق سالم مستقبلي مع الفلسطينيين يتضمن منح الدولة الفلسطينية المرتقبة أراض مـساوية فـي                

وأشارت إلى  . ساحة الضفة االستيطانية الكبرى التي تمتد على نحو خمسة في المئة من م           مساحتها للكتل   
الذي يتزعمه السياسي اليميني الروسـي األصـل        " إسرائيل بيتنا "أن مثل هذا االتفاق سيسمح ببقاء حزب        

وقالت هاآرتس، التي لم تشر إلى المصادر التي استندت إليها          . أفيجدور ليبرمان داخل االئتالف الحكومي    
  . لمرت من قبل شيمون بيريزفي تقريرها، إن مقترحات بهذا اِلشأن قدمت إلى أو

  ٧/٨/٢٠٠٧الدستور 
  
  يزال يدرس نشر قوات أردنية في الضفة أولمرت ما: هيرالد تريبيون .٢٤

 البريطانية أمس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود "هيرالد تريبيون"ذكرت صحيفة  :د ب أ - رام اهللا
 الصحيفة إن أولمرت بحث الموضوع وقالت. أولمرت يدرس بجدية نشر قوات أردنية في الضفة الغربية

.  عمان وخالل زياراته لواشنطن ودول االتحاد األوروبياألردنيةأثناء زيارته األخيرة للعاصمة 
 جندي أردني في المناطق التي ستخليها إسرائيل ٢٠٠٠الحديث يدور عن نشر "وأضافت الصحيفة أن 

من الداخلي في المدن الفلسطينية بجانب تدريب في الضفة الغربية بحيث تكون تلك القوات مسئولة عن األ
إنه مستعد إلدخال قوات دولية إلى المناطق "ونقلت الصحيفة عن أولمرت قوله ". قوى األمن الفلسطينية

  ".التي سيتم إخالؤها وإنه ال يمانع أيضا في إدخال قوات أردنية إلى المناطق المذكورة
  ٧/٨/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
  من اجل اإلفراج عن شاليط" حماس"و" اسرائيل"ئناف المفاوضات بين است: هآرتس .٢٥

ذكرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم أنه تم استئناف االتصاالت بين اسرائيل وحركة حماس 
عبر وساطة مصرية من اجل االفراج عن الجندي شاليط، قبل نحو اسبوع، بعد قطيعة استمرت شهرا 

ان الموضوع كان مدار بحث خالل لقاء "مصدر سياسي كبير في القدس ونقلت الصحيفة عن  .ونصف
 .رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود اولمرت، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في اريحا امس

عوفر ديكل، كانا قد التقيا امس االول، رئيس المخابرات المصرية وواضافت الصحيفة، ان حايم رامون، 
من جانبها نفت رئاسة مجلس الوزراء االسرائيلي نفيا ". يمان، لبحث الموضوع ذاتهالعامة، عمر سل

  .قاطعا هذه المعلومات في بيان لها اليوم
  ٧/٨/٢٠٧وكالة سما 

  
   فلسطينيا في العريش٧٥ تصر على اعتقال "إسرائيل" .٢٦

 فلسطينياً ٧٥غ عددهم ما تزال أزمة الفلسطينيين العالقين في مطار العريش والبال:  هاني زايد-القاهرة 
تعيق التوصل لحل نهائي فيما يتعلق بعودة جميع الفلسطينيين العالقين على الحدود المصرية عند معبر 

أن إسرائيل تصر على اعتقال هؤالء النشطاء بمجرد دخولهم " الوطن"وكشفت مصادر مصرية لـ. رفح
در بأنه مما يزيد من مخاوف وأضافت المصا, إلى أراضيها تحت زعم أنهم تابعون لحركة حماس

وأضافت المصادر أن  .إسرائيل تواجد هؤالء النشطاء لبعض الوقت في األراضي السورية واإليرانية
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إسرائيل تتجاهل حقيقة أن من بين هؤالء نشطاء كانوا يتلقون العالج بعدد من البلدان العربية ومن بينها 
  .مصر واألردن

  ٧/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

  كان يجب ضرب لبنان ثم إمهاله ستة أسابيع قبل الحرب: باراك .٢٧
قال ايهود باراك، في شهادته امام لجنة فينوغراد، انه كان يتوجب على إسرائيل توجيه ضربة عسكرية 

ستة أسابيع إلعادة الجنديين قبل " حزب اهللا"شديدة ضد لبنان بعد أسر الجنديين اإلسرائيليين، ثم إمهال 
تابع انه كان يتوجب على الحكومة اإلسرائيلية قبل شن الحرب على لبنان أن و. شن حرب على لبنان

  . تجري بحثا عميقا وشامال أكثر مما فعلت وعدم االكتفاء ببحث لمدة ساعة واحدة ومن ثم إعالن الحرب
 عنـدما   ٢٠٠٠وتطرق باراك في إفادته إلى انسحاب االحتالل اإلسرائيلي من جنوب لبنان في أيار العام               

الوضع في لبنان لم يقد    "وقال ان   . ن يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأمر بتنفيذ االنسحاب         كا
مـن قـوات    ( قتيـل    ١٠٠كان هناك بكل تأكيد أكثر من       )١٩٩٨(إلى أي مكان، وفي العام الذي سبقني        

إلـى اصـطدام    ، في إشارة    "٧٠بما في ذلك الحادث العسكري الذي قتل فيه أكثر من           ) إسرائيل في لبنان  
  . المروحيتين العسكريتين اإلسرائيليتين

  ٧/٨/٢٠٠٧السفير 
  
  غالبية تعارض االنسحاب من الضفة وال ترى أفقا للسالم: االسرائيلي " مؤشر السالم" .٢٨

االسرائيلي لشهر تموز المنصرم، الذي نشرته جامعـة تـل          " مؤشر السالم " أظهر   : رامي منصور  -يافا  
 في المئـة مـن      ٥٣ االسرائيلي لم يتغير في مواقفه تجاه الفلسطينيين، إذ قال           أبيب أمس، أن الرأي العام    

عدا الكتـل االسـتيطانية     (المستطلعة أراؤهم إنهم يعارضون انسحابا اسرائيليا واسعا من الضفة الغربية           
  .فاق في المئة الذين سيؤيدون مثل هذا االت٤٦في اطار اتفاق سالم مع الفلسطينيين ، في مقابل ) الكبرى
 في المئة من االسرائيليين     ٥٩، الذي اجراه الباحثان افرايم ياعر وتمار هرمن، أن          "مؤشر السالم "ويظهر  

يرون ان رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، أخطأ في اطالق سراح االسرى الفلسطينيين المحسوبين علـى               
وعزا الباحثان ارتفاع    .وثي في المئة اعربوا عن موافقتهم على اطالق سراح البرغ         ٢٢،وفقط  "فتح"حركة  

نسبة المعارضين لالنسحاب من الضفة الغربية ، إلى عدم ثقتهم بأن االنسحاب سيقود الى اتفاق سالم في                 
 في المئة أن مشاركة االردن والسعودية ومصر في العملية السياسية تزيد            ٥٣المدى القريب ، بينما يرى      

  من احتماالت التوصل الى اتفاق سالم اقليمي
  
  جنديا إسرائيليا يرفضون المشاركة في إخالء مستوطنين من الخليلثالثون .٢٩

 جنديا إسرائيليا يدعمهم نواب يمينيون متطرفون وحاخامات، المشاركة في عملية عسكرية ٣٠رفض 
ويفترض ان يشارك هؤالء . تنطلق اليوم إلجالء مستوطنين يحتلون منزلين في الخليل بالضفة الغربية

ية واسعة النطاق لطرد عائلتين من المستوطنين انتقلتا الى منزلين يقعان في السوق الجنود في عمل
وأوضح هؤالء الجنود لقادتهم الضباط انهم ال يستطيعون اخالقيا المشاركة . الفلسطينية القديمة في المدينة

الشرطة وحشد حوالي ثالثة آالف من الجنود وحرس الحدود المرتبطين ب". طرد يهود من بيوتهم"في 
للمشاركة في عملية االجالء التي يعارضها آالف المستوطنين في الخليل ومستوطنة كريات اربع 

وكشفت مصادر سياسية في اسرائيل، أمس، ان مليونيرا يهوديا من الواليات المتحدة عرض  .المجاورة
ي يرفض  دوالر، على كل جندي اسرائيلي في القوات المرابطة في منطقة الخليل، لك٦٠٠مبلغ 

واعتبرت مصادر في الجيش االسرائيلي هذا العرض . المشاركة في عملية اجالء العائلتين اليهوديتين
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بمحاكمتهم في المساق المدني الجنائي، " الرشوة"تصرفا بالغ الخطورة وهددت الجنود الذين سيقبلون 
  . إضافة الى محاكمتهم بتهمة رفض األوامر العسكرية

 ٧/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   بيت لحما رجال أمن إسرائيليين دخلو٣الجيش يجتاح المدينة بحثاً عن  .٣٠

أثار دخول ثالثة رجال امن اسرائيليين مدينة بيت لحم امس لتناول الفطور حالة استنفار قصوى للجـيش                 
 لكن االمن الفلسطيني سرعان ما عثر      .االسرائيلي الذي اجتاح المدينة واحتل مفاصلها الرئيسة بحثاً عنهم        

ويتوقع  .عليهم يتناولون فطورهم من الحمص والفول في احد مطاعم المدينة، وسلمهم للجانب االسرائيلي            
ان يقدم رجال االمن الثالثة الى محاكمة عسكرية بتهمة خرق القانون والتعليمات التـي تحظـر علـى                  

  .االسرائيليين دخول المناطق الفلسطينية من دون اذن من الجهات االمنية
  ٧/٨/٢٠٠٧ الحياة

  
  وفاة رئيس الشاباك اإلسرائيلي خالل الحرب الباردة .٣١

أعلن في تل أبيب، وفاة عاموس مانور، رئيس جهاز األمن العام اإلسـرائيلي             : أسامة العيسة من القدس     
 عاما، بعد صراع مـع المـرض،        ٨٨وتوفي مانور عن عمر     . ١٩٦٣- ١٩٥٣ما بين عامي    ) الشاباك(

، ١٩٤٩، السرة يهودية ثرية، وهاجر إلى فلـسطين، فـي عـام             ١٩١٨ عام   ومانور من مواليد رومانيا   
) ينـاير (وفي كانون الثاني  .بجواز سفر تشكيي مزور، وبعد شهر من وصوله، عين في صفوف الشاباك  

، اتخذ لنفسه اسما يهوديا، فأصبح اسمه رسميا عاموس مانور، وتدرج في الخدمـة المخابراتيـة،              ١٩٥٠
وكشف فيما بعد انه كان لوكالة المخابرات األميركيـة، دورا          . ف الكتلة الشرقية  حتى وصل إلى مدير مل    

في صعوده باعتباره من أصول شرق أوروبية، ويمكن ان يكون له دورا في الحرب الباردة، وهـو مـا                   
تحقق الحقا بحصوله على خطاب خوريتشوف الشهير، الذي كان لنشره على مستوى العالم دورا، دعائيا               

  . نسبة للمعسكر الغربي بقيادة الواليات المتحدة األميركيةمهما بال
  ٧/٨/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  سنمنح كل متضرر فرصة لتقديم طعونه": فينوغراد .٣٢

أعلنت لجنة فينوغراد الملكفة التحقيق في إخفاقات حرب لبنان أمس أنها ستسمح لكـل مـن يمكـن أن                   
وكـان   .ية وتقديم المعلومات اإلضافية التي بحوزتـه      يتضرر من تقريرها النهائي بالمثول أمامها مرة ثان       

بيرتس قد وجه رسالة قبل حوالى أسبوع إلى اللجنة يطالب فيها بالمثول مرة ثانيـة أمامهـا مـن أجـل           
  .االستماع إليه قبل أن تبلور اللجنة توصياتها في الموضوع الذي يخصه

  ٧/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 
  
   موسكو موانئ سوريامخاوف اسرائيلية من استخدام .٣٣

، عن خشيتها من إقامة     "يديعوت أحرونوت "عبرت مصادر أمنية إسرائيلية، بحسب صحيفة       : يحيى دبوق 
قاعدتين لألسطول الروسي في ميناءي طرطوس والالذقية السوريين، لكونهما تمنحان الروس قدرة على             

سرائيلية إلى أن وجـود األسـطول       ولفتت مصادر أمنية إ    .تنفيذ عمليات تجسس إلكترونية على إسرائيل     
الروسي سيسهل على السوريين تنفيذ عمليات تجسس، إلكترونية خصوصاً، بهدف مراقبـة منظومـات              
التسلح الحديثة في إسرائيل، والحصول على معلومات عبر التنصت على أجهـزة االتـصال العـسكرية                

  .واألمنية عموماً في الدولة العبرية
  ٧/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 
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  "شاملة" إيرانية - أبيب تخشى صفقة أميركيةتل  .٣٤

بـين  " رزمة شاملة"للدراسات من إمكان عقد صفقة    " ريئوت"حذرت وثيقة صادرة عن معهد      : علي حيدر 
 .الواليات المتحدة وإيران، يسمح بموجبها لطهران باالحتفاظ بجزء من قدراتها على تخصيب اليورانيوم            

ن المستويين األمني والسياسي يقرآن بعناية شديدة الوثيقة الصادرة عـن     أمس أ " هآرتس"وذكرت صحيفة   
 .المعهد، والتي تضمنت توصية بااللتفاف على خيار كهذا عبر بحثه مع الواليـات المتحـدة منـذ اآلن                 

من عدم وجود تطابق تام بين المصالح اإلسرائيلية واألميركية هـذه األيـام، ألن              " ريئوت"يحذر معهد   و
وتحذر الوثيقة من أن احتمال شـن عمليـة عـسكرية            .ف في مقدمة جدول أولويات واشنطن     العراق يق 

ويقدر الباحثون في المعهد    . أميركية ضد إيران يتراجع، في ضوء االرتفاع في التأييد للحوار مع طهران           
قد بـات   أن إمكان مهاجمة إيران في والية الرئيس الحالي جورج بوش قد تقلّص، وأن قراراً بهذا الشأن                 

 إيرانية تُعـد فيهـا      - في أيدي الرئيس المقبل، ما يعني إمكان تبلور ظروف لمفاوضات مباشرة أميركية           
  .عنها" مستبعدة"إسرائيل عبئاً، وقد تكون 

  ٧/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 
  
  حق العودة تدعو لوقف الخالفات الفصائلية الفلسطينيةلجنة الدفاع عن  .٣٥

يا للدفاع عن حق العودة على ضرورة التمسك بحق عودة الالجئين الفلـسطينيين              أكدت اللجنة العل   :عمان
إلى ديارهم وأراضيهم التي شردوا منها، ورفض وإدانة أي محاولة لنزع سالح المقاومة، داعيـة إلـى                 

عادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية علـى أسـس         إلواتخاذ خطوات   ،  وقف الخالفات الفصائلية الضيقة   
 .ة، وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد وفق نظام التمثيل النسبي الكامل             ديمقراطي

طالبت بتطبيق بنود إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني والتراجع عن نتائج الحسم العسكري الـذي             كما  
سسات الرسمية للـسلطة    نفذته حماس في غزة، داعية إلى تشكيل حكومة انتقالية تتولى استعادة لحمة المؤ            

  . غزةقطاعو  الغربيةفي الضفة
  ٧/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  إسرائيل جعلت التنقّل امتيازاً تمنحه استنسابياً للفلسطينيين: بتسيليممنظمة  .٣٦

 وتناول تفاصيل القيود التـي      ،في تقرير نشرته أمس   الحقوقية االسرائيلية    اتهمت منظمة بتسيليم     :أ ف ب  
 الـسلطات اإلسـرائيلية بمـصادرة حـق         ،على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية     يفرضها االحتالل   

 القيـود ال     وأشارت إلى أن هـذه     .الفلسطينيين في الحركة وتحويله إلى امتياز تمنحه وفق ما تراه مناسباً          
تخدم باألساس دواعي أمنية، بل أهدافاً أخرى وال سيما خلق شبكة طرق سريعة ومريحة ومعقمة نوعـاً                 

إسـرائيل  وأوضحت أن   . ما من الفلسطينيين من أجل استخدام اإلسرائيليين الذين يعبرون الضفة الغربية          
 عائقـاً   ٤٥٥ حاجزاً عسكرياً و   ٤٧توظف مجموعة من اإلجراءات العديدة لتطبيق نظام من القيود يشمل           

ـ      كما أنهـا    . منها تقع داخل الضفة الغربية    % ٨٠على الطرق،    ة التـسجيل   تمنـع المركبـات ذات لوح
إلـى تقـسيم     وقد أدى ذلك كله      . كيلومتراً من الطرق داخل الضفة     ٣١٢الفلسطينية من عبور ما مساحته      

 . التقسيم الجغرافي مختلف مناحي الحياة الفلـسطينية حيث طال هذاالضفة الغربية إلى ستة أقسام فرعية،  
رئيسي في حرمان الفلـسطينيين مـن       رأت المنظمة أنه يجب إزالة المستوطنات التي تعتبر العامل ال         قد  و

حرية الحركة، مشيرة إلى أنه إلى حين تحقيق هذا األمر يجب على إسرائيل حماية المستوطنين بوسـائل                 
  .تعوق حرية حركتهم، ال حرية حركة الفلسطينيين

  ٧/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 
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 التميمي يحذر من مذبحة حضارية للقدس المحتلة .٣٧
اعلن الشيخ تيسير التميمي، عن عزم الجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عـن            : دان منتصر حم  - رام اهللا 

القدس والمقدسات، تشكيل وفد رفيع للبدء بجولة من التحركات والزيارات الرسمية للعديد من دول الخليج               
ادرة على  والعالم العربي واالسالمي، في إطار تجنيد الدعم السياسي والمالي للقدس المحتلة، حتى تكون ق             

والمـسجد االقـصى وبقيـة      المدينـة   مجابهة ما وصفه بالمذبحة الحضارية التي تمارسها اسرائيل بحق          
  . المقدسات االسالمية والمسيحية

  ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  العوجةمعبر العالقون الفلسطينيون فى مصر يواصلون العودة إلى غزة عبر  .٣٨
تواصل أمس عبور العالقين الفلسطينيين في األراضي المصرية إلى إسرائيل من منفذ العوجـة               :القاهرة

 مـصادر   أشارتو.  فلسطيني ٩٠٠ نحو   منالبري في طريقهم إلى قطاع غزة، إذ نقل أمس دفعة سابعة            
 فى مكتب االرتباط المكلف تسيير شؤون معبر رفح المغلق إلى أن عدد العالقين فى األراضي المـصرية                

  . أن يعودوا إلى منازلهم االسبوع الجاريمرجحة شخص، ٢٠٠٠اآلن ال يتعدى 
فى غضون ذلك، قالت المصادر إنه رغم اقتراب إنهاء معاناة العـالقين الفلـسطينيين إال أن المـشكلة                  و

 فـى   رفـح  أن يتم التعامل مع حل أزمة معبر   في خطورة األمر وتكمن  . األساسية ال تزال تراوح مكانها    
  .يبدو أنه سيدوم طويالالذي ل الخالف بين حماس وفتح، إطار ح

  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

  الفلسطيني قتيال خالل تموز نتيجة الفلتان األمني ١٦: هيئة حقوقية .٣٩
 أن عدد قتلى الفلتان األمني واالقتتال الداخلي        ،أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     : رام اهللا 

  فـي الـضفة    ٥ مواطنا ومواطنة، منهم     ١٦ة، خالل شهر تموز الماضي، بلغ       في مناطق السلطة الوطني   
  .  مواطنا في قطاع غزة١١ والغربية

  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

 مطالبة باإلفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين المختطفين .٤٠
ة والحقوقية ناشدت جمعية وعد لألسرى والمحررين، المؤسسات القانوني:  أمين أبو وردة- نابلس، غزة

  الفلسطينيين االسرى،كافة والبرلمانيين في العالم، التدخل بالعمل بشكل جدي لتفعيل قضية النواب
واألسرى عامة، والعمل بشكل سريع وفوري إلطالق سراحهم، انطالقا من الحصانة البرلمانية التي كان 

  .من المفروض ان يتمتعوا بها
  ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مريضفلسطيني سير في اريحا يناشد النقاذ حياة اسير نادي اال .٤١

 ناشد نادي االسير الفلسطيني في محافظة اريحا واالغوار المؤسسات االنسانية           : عماد ابو سمبل   - اريحا
تدهور حالتـه    ولفت إلى    . يقضي حكما مؤبدا في سجن نفحة      فلسطينيوالحقوقية التدخل النقاذ حياة اسير      

  .لم يعد يقوى على السير دون مساعدة االخرينلدرجة انه نيها في المعدة، الصحية جراء االم يعا
  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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 ل بالفلسطينيين في غزةيتنكللوحدة مستعربين إسرائيلية جديدة  .٤٢
وحدة اسرائيلية خاصة من المستعربين شكلها لمطاردة   جيش االحتاللاستحدث : صالح النعامي- غزة

هذه حيث يقوم عناصر . طينيين في قطاع غزة ولجمع المعلومات االستخبارية عنهمالمقاومين الفلس
الوحدة الخاصة باختطاف المدنيين الفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق المتاخمة للحدود بين القطاع 

 الشاباك، الذي يقوم بدوره بإستجوابهم والضغط عليهم لتقديم معلومات عن واسرائيل وتسليمهم لجهاز
يقومون في نفس الوقت بعمليات تصفية ضد عناصر حركات  كما أنهم .تحركات المقاومين في مناطقهم

 بنصب كمائن في عمق األراضي الفلسطينية المتاخمة للحدود ويطلقون النار على وذلكالمقاومة، 
 على المقاومين الذين يحاولون تنفيذ عمليات ضد االهداف االسرائيلية، وتحديداً اطالق صواريخ

  .التجمعات االستيطانية الواقعة في محيط قطاع غزة
  ٧/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  استشهاد مواطن متاثرا بجراحه واصابة جندي احتاللي في نابلس .٤٣

 اصابته من قبل جيش االحـتالل علـى         نتجت عن  متاثرا بجراح    فلسطينياستشهد شاب   : رامي دعيبس 
 فيما توغلت قوات االحتالل داخل احياء عدد مـن المـدن            .مداخل رام اهللا  أحد  على  المقام  حاجز عطارة   

في نابلس دارت مواجهات عنيفة بين      و. والبلدات الفلسطينية واعتقلت ثمانية ونقلتهم الى جهة غير معلومة        
قـد  إلى ذلـك ف   . اعلن خاللها عن اصابة جندي احتاللي     الذي  شبان المقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل      

من حصارها على المدن والبلدات الفلسطينية المختلفة خاصـة علـى الحـواجز             شددت قوات االحتالل    
  .االحتاللية الدائمة في الضفة الغربية

  ٦/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  مسنة فلسطينية تقضي شهيدة بعد منع االحتالل نقلها إلى المستشفى .٤٤
 مـن قريـة      استشهدت صباح امس مسنة فلـسطينية      : سمر خالد  - كامل ابراهيم    -االراضي الفلسطينية   

 بعد أن منع جنود االحتالل المتواجدين على بوابة         ،برطعة الشرقية جنوب غرب جنين في الضفة الغربية       
  .القرية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري سيارة اإلسعاف من المرور لنقلها للمستشفى

  ٧/٨/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  

   في الخليل مواطنين قرب مستوطنة كريات اربع٦جيش االحتالل يعتقل  .٤٥
ن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين، أ، امس، في الخليل قالت مصادر محلية مطلعة :وفا -الخليل
النار في وا اضرم وكان المستوطنون قد . مستوطنة كريات أربع بعد مهاجمة المستوطنين لمنازلهمبقر

هجمات نفذوها على نطاق منزلين ومبنى تابع للجنة اعمار الخليل واصابوا مواطنين على االقل في 
  .مستوطنةالواسع، في البلدة القديمة ومنطقة الراس القريبة من 

  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  جيش االحتالل يالحق أطفال بلعين ويمنعهم من اللعب بالطائرات الورقية .٤٦
ار فعاليات  لحقت قوات االحتالل، المئات من أطفال بلعين، ومنعتهم من اللعب بالطائرات الورقية، في إط             

كما اقتحمت القرية واطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع العشرات من              . مخيم صيفي 
  .اإلصابات بحاالت اختناق

 ٦/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  المتعطلون عن العمل يطالبون بإصدار تصاريح لهم للعمل داخل إسرائيل: غزة .٤٧
 ألف  ٣٠عطلين عن العمل خبر اإلعالن عن السماح لنحو         تناقل العشرات من العمال المت     :عيسى سعد اهللا  

 تفاؤال بسبب تفكير بعضهم بأن التصاريح تشمل        همشهدت صفوف  حيث   .عامل بالدخول للعمل في إسرائيل    
 عن  هاعبر عاملون في  ، التي   عدما راجعوا المكاتب الفرعية لوزارة العمل     ب آمالهم خابت    إال أن قطاع غزة،   

ين المختصين ببحث قضية عمال غزة وإصدار تصاريح لهم، للتخفيف من التدهور            أملهم في قيام المسؤول   
حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية فـي         ويذكر في هذا السياق أن       .االقتصادي الذي يتعرضون له   

 ألف تصريح للعمال في الضفة،      ٣٠ أن الهيئة حصلت على      ،أعلن قبل عدة أيام   كان قد   السلطة الوطنية،   
  . لرجال األعمال٨٠٠ف تصريح للتجار و أل١٨و

  ٧/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  قطاع غزة يعيش حالة من االنهيار االقتصادي الكامل .٤٨
ن االقتصاد الوطني   أ ،أعلن رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية  فؤاد السمنة        :  سمير حمتو  - غزة

رثة التي حذر الجميـع مـن وقوعهـا بـسبب           في قطاع غزة  يعيش حالة من االنهيار الكامل  وان الكا           
استمرار عزل القطاع عن العالم الخارجي قد وقعت وأطبقت بشكل مرير على مختلف مجاالت الحياة في                
القطاع مشددا على  انه حتى لو رفع الحصار  فلن تعود االمور الى وضعها السابق اال بعد مرور وقت                    

 ليـصبح سـوقا     ١٩٦٧لقطاع الى سابق عهده بعد عام       الحصار االقتصادي أعاد ا   ولفت إلى أن    . طويل
مـن المـصانع    % ٩٠ مبينا انه تم إغالق أكثـر مـن          ،استهالكية بعد ان كان ينافس في عدة صناعات       

 ألـف   ١٠٠ منشأة كما أصبح  نحـو        ٤٥٠٠قطاع والتي يقدر عددها بنحو        الوالمنشآت االقتصادية في    
  .ا الى صفوف البطالةوانضمو، عامل مع أصحاب المنشآت بال مصدر دخل

  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  في طرابلس" أبو هريرة "الملقب" اإلسالمفتح "حد قياديي حركة أ مقتل .٤٩

ـ     : طرابلس ان الشخص الذي قتل على متن دراجة نارية مساء         " السفير"قالت مصادر أمنية في طرابلس ل
المدعو شهاب قدور   " اإلسالمفتح  "ركة  يوم الجمعة الماضي في محلة أبي سمراء، تبين انه أحد قياديي ح           

 شقيقة قدور للتعرف على الجثة، فأغمي عليها فـورا          إحضاروأشارت المصادر الى انه تم      ). أبو هريرة (
ـ       وأظهرت التحقيقات ان قـدور     . وتم تثبيت ذلك  " دي ان آي  "وأقرت الحقا بأنه شقيقها وأجري فحص ال

 البحر، حيث قام بالتسلل سباحة الى منطقة قريبة مـن  كان قد غادر المخيم قبل أكثر من شهر عن طريق     
وكان وزير الداخلية حسن السبع ابلغ مجلس الـوزراء         ). حوالى الخمس ساعات بالبحر   (شمال طرابلس   

  .  مخيم عين الحلوة بعد فراره وعاد منه بمبلغ من المالإلىدخل " أبو هريرة"الليلة الماضية ان 
  ٧/٨/٢٠٠٧السفير 

  
   مخيم نهر البارد هم أول ضحايا جماعة العبسيولسطينيف: المفتي قباني .٥٠

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وفداً من علماء الهيئة اإلسالمية الفلسطينية للرعايـة                
والنظـام  ال صلة بين جماعة العبسي اإلرهابية الخارجـة علـى الدولـة             "وأكد أن   . واإلرشاد في لبنان  

والقانون، والفلسطينيين، بل إن فلسطينيي مخيم نهر البارد هم أول ضحايا هذه المجموعـة اإلرهابيـة،                
وهي السبب في تشريدهم من بيوتهم في المخيم وتدميرها وخسارتهم لممتلكاتهم ومقتنياتهم فيها، وعلـى               

ن في فخ الفتنة بيـنهم بـسبب جماعـة          اللبنانيين أن يعوا هذه الحقيقة حتى ال يقع اللبنانيون والفلسطينيو         
كل الجهات المعنية بالعمل على العودة السريعة للنازحين الى مخيم نهر           "وطالب الوفد   ". العبسي اإلرهابية 
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تمتين روابط األخوة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والعمـل  "ودعا إلى ". البارد وإعادة إعمار منازلهم   
  ". الفلسطينيين في لبنان والذين لم تثبت إدانتهم بأي جرم أمنيالسريع على إطالق الموقوفين 

  ٧/٨/٢٠٠٧السفير 
  
 "حماس"و" فتح"مصر تؤكد أال بديل للحوار بين  .٥١

أكدت مصر انه ال بديل عن الحوار بين حركتي فتح وحماس وتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني الجـامع                 
 إن بالده تتحـرك     "الخليج"صري رفيع المستوى ل     ونبذ االقتتال الداخلي إلى غير رجعة، وقال مصدر م        

في القضية الفلسطينية حالياً على هذه األسس، كون األوضاع الدولية االقليمية تتطلب ضـرورة الحـوار                
وتحقيق الوفاق، والمجتمع الدولي سيبدأ اهتمامه بالشعب الفلسطيني في ضوء استمرار الحالة التي يمـر               

إن هناك اتصاالت مـع رئـيس       : وقال. صوصاً إذا تجدد االقتتال الداخلي    بها المجتمع الفلسطيني اآلن خ    
السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الشأن معرباً عن تفهم مصر لموقف عباس الحالي بشأن رفض                

حزيـران  / الحوار مع حماس تحت وطأة الضغوط التي ولدتها أحداث غزة على السلطة في شهر يونيو              
  .قاء في الضفة وعدم القدرة على الذهاب إلى القطاعالماضي واضطرارها للب

  ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "!حماس"تطويع وناقش بندر بن سلطان زار موسكو  .٥٢

ـ        :  حبيب فوعاني  -موسكو    ؛"ضيف عزيز "استقبلت موسكو، األسبوع الماضي، األمير بندر بن سلطان ك
لشرق األوسط، وبالطبع، فقد جس بنـدر نـبض         وتزامنت هذه الزيارة مع زيارة كوندوليزا رايس إلى ا        

" كارنيغي"المسؤولين الروس حول الخطط األميركية الجديدة، إال أنّه ناقش أيضاً، وفقاً للمحلّل في مركز               
ووفقاً لمصادر دبلوماسـية، ال يريـد       ". حماس"في موسكو ألكسي ماالشينكو، موقف موسكو من حركة         

انتشالها من األحضان   "ا، بل إنّه يرى أن الوقت مالئم لتطويعها و        المسؤول السعودي قطع االتصاالت معه    
ووفقاً لمصادر مقربة من الزيارة، فقد اهتم الضيف السعودي باألسلحة الروسـية، وتطرقـت               ".اإليرانية

المباحثات إلى عقد صفقات توريد أسلحة، يستمر الحديث عنها منذ زيارة بوتين إلى الرياض في شـباط                 
  .الماضي

  ٧/٨/٢٠٠٧ألخبار  اللبنانية ا
  
  "لقاء أريحا"الفلسطينيون والعرب يقللون من أهمية نتائج  .٥٣

استبعد السفير حسين عبد الخالق مندوب فلسطين الدائم في الجامعة العربيـة أن   :  سيد عبدالعال  - القاهرة
ج عـن بعـض     وتوقع أن تواصل إسرائيل اإلفـرا     . يتم حسم القضايا النهائية في لقاء أولمرت مع عباس        

األموال الفلسطينية لتحسين حالة المواطن الفلسطيني التي تراجعت كثيراً باإلضافة إلى مواصلة البحـث              
حول النقاط التي طرحتها وزيرة الخارجية األمريكية كوندو ليزا رايس بشأن المؤتمر الـدولي للـسالم                

ئيل تماطل وال تريد أن تقـوم بـأي         لكن السفير الفلسطيني قال إن إسرا      .المزمع عقده في الخريف القادم    
شيء إال بضغط من الواليات المتحدة األمريكية، وأضاف أن زيارة رايس للمنطقة ولقاءها مع الـرئيس                

  .محمود عباس أبو مازن وأولمرت عجل باللقاء بين الطرفين
من جانبه قال السفير محمود سليمان السفير المصري األسبق لدى دمشق وعـضو المجلـس المـصري                 
للشؤون الخارجية إن لقاءات أولمرت وأبو مازن تكاد تكون لقاءات شهرية الهدف منها تقريب وجهـات                

 ويؤكد أن الجمود الحالي في عملية السالم سـوف يـستمر            ،النظر بين الطرفين الستئناف عملية السالم     
س فيه مكان لبحث     وقال إن لقاء أولمرت بعباس لي      ،طويالً ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جادة نحو السالم        
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القضايا النهائية التي تتردد إسرائيل في طرحها في المؤتمر الدولي للسالم وبالتالي لن تناقشها مع محمود                
  .واعتبر السفير محمود سليمان أن لقاءات أولمرت وعباس نتيجة للضغط األمريكي .عباس

  ٧/٨/٢٠٠٧عكاظ 
  
 "حماس"النرويج تقطع اتصاالتها بـ .٥٤

بقرار " إسرائيل"أبلغ وزير الخارجية النرويجي جوهانس جاهر ستور        : لرؤوف أرناؤوط  عبد ا  -رام اهللا   
بالده قطع اتصاالتها مع حركة حماس، بعد أن جرت العديد من االتصاالت واالجتماعات خالل الفتـرة                

جاء ذلـك خـالل لقـاء الـرئيس         . السابقة ما بين قياديين في الحركة ومسؤولين في الحكومة النرويجية         
. سرائيلي شيمون بيريز مع الوزير النرويجي وزعيم الحزب الديموقراطي اإليطـالي بيـرو فاسـينو              اإل

الحديث مع حماس سيتم تفسيره على أنه مصادقة على انقالبها اإلرهابي فـي قطـاع               "واعتبر بيريز أن    
" نان وقال في لب " حزب اهللا "مشيرا إلى أن لحركة حماس اتصاالت مع اإلخوان المسلمين في مصر و           " غزة

  ".هناك مؤشرات على أن حماس مرتبطة مع القاعدة
  ٧/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  االتحاد األوروبي يساهم في دفع مستحقات الفلسطينيين المتقاعدين  .٥٥

ذكر بيان صادر عن المكتب الفني للمفوضية األوروبية في الضفة الغربيـة وقطـاع              :  د ب أ   -رام اهللا   
روبي سيساهم في صرف الرواتب التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للمتقاعدين          غزة، امس، أن اإلتحاد األو    

 مليون  ٢١سيتم إضافة مساهمة اآللية الدولية المؤقتة ومقدارها        "وقال البيان إنه    . ومقدمي الخدمات العامة  
 مـساوية  يورو إلى الدفعة الشهرية لوزارة المالية الفلسطينية كي يتمكن الموظفون من استالم دفعة واحدة     

  ".لما يتلقوه من رواتب ومخصصات تقاعد
  ٧/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  برنامجها النووي" إسرائيل"منظمات غربية وناشطون يطالبون بتفكيك  .٥٦

وقعت منظمات غير حكومية، بريطانية وأمريكية وناشطون حاصلون على جـائزة نوبـل             : آي. بي. يو
 األوسط من أسلحة الدمار الشامل لمناسـبة مـرور          إعالناً، أمس االثنين، يدعو الى إخالء منطقة الشرق       

وطالب اإلعالن إسـرائيل     .الذكرى الثانية والستين على إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية          
باالنضمام الى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وتفكيك ترسانتها النوويـة وإخـالء سـبيل كاشـف                 

 فعنونو الذي أعادت سجنه بسبب تحدثه الى صحافيين، ودان بشدة اسـتمرار             برنامجها النووي موردخاي  
ودعا اإلعالن الى إيجاد حل سلمي لبرنامج إيران النـووي          . الحكومة اإلسرائيلية بمضايقته وتقييد حركته    

عن طريق التفاوض والحوار حصرياً وفي إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً من احتمال اندالع               
  . حرب جديدة على نطاق واسع ضدها

  ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 من االسد" ايجابية"وزير خارجية اسبانيا يطلب لقاء اولمرت لنقل رسالة  .٥٧

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، أن وزير الخارجية اإلسباني ميغال          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
حكومة ايهود أولمرت لقاء شخصيا مع رئيس الـوزراء         موراتينوس، طلب بواسطة رسالة بعث بها إلى        

من الرئيس السوري بشار األسد بشأن نيته لدفع العملية السياسية بـين            " ايجابية"اإلسرائيلي، لنقل رسالة    
  . الجانبين

 ٧/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  ..وفرضية الحرب اإلقليمية.. شرم الشيخ .٥٨

   أحمد الحيلة
اليات المتحدة األمريكية ومصر واألردن ودول مجلس التعاون الخليجي         ناقش اجتماع وزراء خارجية الو    

عدداً من الملفات الشرق أوسطية كالمسألة العراقية، والوضع في لبنان، ودعـم            ) ٣١/٧(في شرم الشيخ    
الرئيس عباس، إضافة إلى الملف النووي اإليراني، ودعم دول الخلـيج عـسكرياً لمواجهـة أي تهديـد                  

  .خارجي
لمقالة، يهمنا مناقشة ما أكد عليه المجتمعون من أهمية حفظ أمن دول الخليج العربي في مواجهة                في هذه ا  

  ..أي تهديد خارجي
من المعلوم أن االجتماع في شرم الشيخ تزامن عقده مع إعالن الواليات المتحدة عزمها تقديم مـساعدات        

مليار ٢٠مملكة العربية السعودية بقيمة     عسكرية إلى دول الخليج العربية، وعزمها عقد صفقة أسلحة مع ال          
دوالر، مما يضع مسألة أمن الخليج تحت المجهر، ويثير التساؤل حول ما الجديـد الـذي طـرأ علـى                    

  المنطقة؟
، ..قد يتبادر لدى البعض أن هذه الصفقات من التسلح تأتي في سياق طبيعي في منطقة قلقة ومـضطربة                 

ها الذي تمثل فيه الصناعات العـسكرية جـزء أساسـياً،           وفي سياق حرص واشنطن على تنشيط اقتصاد      
  .مستغلة في ذلك فزاعة الخوف من إيران ومشروعها النووي

هذا الرأي على صوابيته، ال يعبر بالضرورة عن حقيقة المشهد وكليته؛ فدول الخلـيج العربـي رغـم                  
يراني لم يصل بعد إلى حـد       اعتراضها على سياسة إيران النووية إال أنها تدرك أن المشروع النووي اإل           

  .التهديد المباشر أو المنظور، هذا إذا سلمنا أن المشروع النووي اإليراني عسكري الطابع
 إذا أرادت اعتراض السياسة الخارجيـة إليـران         - السلمية بطابعها    -إضافة إلى ذلك، فإن دول الخليج       

ديها دون استخدام، ولكن يمكن تحقيق      وتحجيمها، فليس بالضرورة من خالل تكديس األسلحة األمريكية ل        
ذلك من خالل مدافعتها إليران في العديد من الملفات، من خالل الدخول بقـوة علـى الملـف العراقـي           

، وهذا ما يمكن فعله على الصعيد اللبناني من خالل إعادة صـياغة             ..ومحاولة جذبه إلى الحضن العربي    
لسياسي مع دمشق التي عانت في اآلونة األخيرة من شـبه           العالقة وتمتينها مع سوريا، وإعادة التنسيق ا      

قطيعة سياسية عمدت إليها بعض العواصم العربية بتوجيه أمريكي سـاٍع لمحاصـرة سـوريا سياسـياً                 
  ..والضغط عليها لدفعها للتخلي عن دم المقاومة الفلسطينية واللبنانية، والتخلي عن مبادئها القومية

 شرم الشيخ وما نتج عنه من تأكيدات استثنائية على أمن دول الخليج وعليه فإننا ننظر إلى اجتماع
العربي ودعمها أمريكياً لمواجهة تهديدات خارجية على أنه إشارة إلى احتمالية نشوب حرب إقليمية 

؛ فوزيرة الخارجية ..، وخطوة تمهيدية قد تقود المنطقة إلى المزيد من التصعيد العسكري..جديدة
 وفي ذلك إشارة إلى طبيعة -اصطحبت معها في جولتها الخليجية وزير الدفاع غيتس األمريكية رايس 
 الذي أكد أن هذه الجولة المشتركة مع رايس ذات داللة خاصة، معتبراً أنها تأتي -الزيارة وأجندتها 

نطن ونتساءل هنا، لماذا اآلن تؤكد واش". لطمأنة حلفائنا في المنطقة والستمرارية التزامنا تجاههم"
  التزامها بأمن دول الخليج العربية وبهذا الحجم، وضد من؟

تعليقه على جولة ) ١/٨(يجيب على هذا السؤال مسؤول أمريكي رفيع المستوى نقلت عنه صحيفة الحياة 
سنتحدث صراحة عن كيفية تعزيز التعاون الثنائي وربما : " غيتس إلى دول الخليج بالقول-رايس 

أن السبب وراء ذلك واضح تماماً، فقد أبدى "مضيفاً " يتعلق بالقدرات الدفاعيةالمتعدد األطراف في ما 
  ".اإليرانيون موقفاً عدائياً تجاه بقية دول المنطقة

لعله في هذا السياق يمكن تفسير ردة فعل كل من إيران وسوريا الناقدة بشدة لالتفاقات العسكرية األخيرة                 
، ألنهما تريان فيها أهدافاً أبعد من مجـرد صـفقات لـدعم             بين واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي     
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، فقد ردت دمشق على لسان وزير الخارجية وليد المعلـم واصـفة االتفاقـات               ..القدرات الدفاعية الذاتية  
  ..وتتناقض مع الدعوات األمريكية للسالم" خطيرة"العسكرية بأنها 

اليوم التالي النتهاء اجتماعات شـرم الـشيخ،        أي في   ) ١/٨(أكثر من ذلك، فقد نقلت وسائل اإلعالم في         
، وتأتي هذه الدعوة بعـد      "تهيئة الذات لمختلف التداعيات   "دعوة الرئيس بشار األسد الجيش السوري إلى        

، والذي أشار فيه إلى أن األشـهر القادمـة سـتحدد    )١٧/٧(أسبوعين من خطابه أمام البرلمان السوري   
  .ا للعالممالمح المرحلة المقبلة لسوريا وربم

وعلى صلة بهذا الموضوع، فإننا نسوق بعض المالحظات التي تثير التساؤل واالستفهام في ذات االتجاه، 
  :وذلك على النحو التالي

شرع االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر تموز الماضي، بتوزيع أقنعة واقية لألسلحة غير التقليدية علـى               • 
  .داً في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا ولبنانمواطنيه في شمال فلسطين المحتلة، وتحدي

الحكومة اإلسرائيلية بزيادة عدد القـوات البريـة،   ) ٢٩/٧(طالب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك  • 
بناء على استنتاجات توصل إليها الجيش اإلسرائيلي عقب سلسلة من المناورات التي أجراها هذا العـام،                

  ..لجيش القدرة على إدارة الحرب على عدة جبهات وبالتوازيوذلك من أجل إعطاء ا
قناة السويس متوجهة إلى مياه الخليج العربي ) ١/٨(عبرت حاملة الطائرات األمريكية انتربرايز • 

، باإلضافة إلى )٣(لتنضم إلى أخواتها من حامالت الطائرات المتمركزة هناك والتي بلغ عددها نحو 
  .فن والقطع الحربية األمريكية في مياه الخليجتواجد أسطول ضخم من الس

إضافة إلى ما تقدم يدرك المراقب أن أحد جوانب استثمار الحلحلة السياسية الشكلية على المسار 
 الدعوة إلى مؤتمر السالم في الخريف القادم، أو لقاءات أولمرت وعباس، -التفاوضي الفلسطيني 

ا حيازة واشنطن على الدعم العربي، وتشكيل جبهة عربية من  ، يراد منه-.. والحديث عن اتفاق مبادئ
، ولذلك فليس من المستبعد أن تشكل ..لمساندة أي خطوة أمريكية عسكرية محتملة في المنطقة" المعتدلين"

 غيتس على دول الخليج العربية سهماً في هذا االتجاه الذي نأمل -اجتماعات شرم الشيخ، وجولة رايس 
 .الكارثة ستعود بالضرر على المنطقة وكل العرب بال استثناءأن ال يقع، ألن 

  ٥/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  "الترام"إنهم يبيعوننا  .٥٩

  فهمي هويدي
  .، لكنني أستغرب جداً أن نشتريه"الترام"ال أستغرب الجهد الذي تبذله السيدة كوندوليزا رايس لكي تبيعنا 

)١(  
هو مؤتمر الخريف لتسوية القضية الفلسطينية، الذي المعروض على العالم العربي هذه األيام " الترام"

األمريكي، الحافل " الكيس"تحدث عنه الرئيس بوش في الشهر الماضي، واستخرجه فجأة من 
ذاته الذي خرج منه في أعقاب انتفاضة " الكيس"بالمشروعات المبتدعة لمعالجة الشأن الفلسطيني، وهو 

رحات الجنرال زيني، وخريطة الطريق وتفاهمات شرم  تقرير ميتشيل وخطة تينيت، ومقت٢٠٠٠عام 
تحقق مكسباً، وكان الفلسطينيون يقدمون تنازالً " اسرائيل"وفي كل مبادرة قدمتها واشنطن كانت . الشيخ

  .في السر أو العلن
في مذكراته التي ترجمت الى العربية في بيروت، وصدرت قبل أسبوعين، ذكر رئيس المخابرات 

بعد االنتفاضة، فإنه " اإلسرائيليين"ق جورج تينيت أنه حين كُلف التدخل بين الفلسطينيين واألمريكية الساب
توجه الى غزة يصحبه دينيس روس كبير المفاوضين األمريكيين، واجتمع هناك مع محمد دحالن 

تبدد " ناإلسرائيليي"في اللقاء قال روس ان الفلسطينيين يجب أن يقدموا تنازالت ل. مسؤول األمن الوقائي
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: مخاوفهم، وذكر أمام دحالن قائمة بتلك التنازالت، وقال األخير انه اذا قبل بها فسيبدو خائناً، فقال روس
  .يمكننا تغيير النص من دون تغيير المضمون، فوافق دحالن على ذلك

 في هذا النموذج تكرر بصورة أو أخرى في كل المبادرات األمريكية التي كانت محصلتها النهائية تصب
وال غرابة في أن تكون النتيجة هي . ، ألسباب أحسب أنها ليست بحاجة الى شرح"إسرائيل"مصلحة 
في ظل مبادرات السالم واتفاقاته، من تهويد القدس وبناء السور وتوسيع وإعادة رسم " اسرائيل"تمكين 

وتحويل المناطق حدود أكثر من نصف المستوطنات، مع اإلبقاء على عشرة آالف فلسطيني في السجون، 
  .في البر والبحر والجو" اإلسرائيلية"السكنية الفلسطينية كلها الى معازل، تحيط بها القضبان 

ولعل كثيرين . األمريكى كان يقال لنا انها معقد األمل وطوق النجاة" الكيس"مع كل مبادرة خرجت من 
ات في كل خطاب سياسي واجبة الورود واإلثب" الزمة"يذكرون كيف تحولت خريطة الطريق الى 

عليها، وتمسكها ببند " اإلسرائيلية"فلسطيني أو عربي خالل السنوات الثالث األخيرة، برغم التحفظات 
واحد فيها هو ذلك الذي دعا الى تجريد المقاومة الفلسطينية من السالح، بدعوى وقف اإلرهاب 

  .ومكافحته
المؤتمر أو االجتماع اإلقليمي، ولم يدع لنا قبل رحيله من البيت األبيض، أطلق الرئيس بوش فكرة 

فرصة للتكهن بنتائجه أو احسان الظن به، ألنه قال إنه يتطلع الى التوصل من خالله الى تسوية تستمد 
والفلسطيني، وإن تلك التسوية يجب أن تأخذ " االسرائيلي"مرجعيتها مما يتم االتفاق عليه بين الجانبين، 

على األرض " اسرائيل" في الحسبان، أي أن تنطلق من اإلقرار بكل ما أنجزته الحقائق السابقة والجديدة
 حتى اآلن، األمر الذي يتجاهل ويلغي تماماً كل القرارات الدولية التي عالجت القضية، سواء ٦٧منذ عام 

  .١٩٦٧في ما يخص الالجئين أو االنسحاب من األراضي المحتلة عام 
)٢(  

  :  تلوح في األفق مالحظات عدة، في مقدمتها اآلتيتدعونا للشك في الصفقة التي
إن السيدة رايس حين جاءت لتسوق فكرة اجتماع التسوية الستئناف المسيرة السلمية، فإنها زارتنا  

مصحوبة بوزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس، ومشيعة بسيل من األخبار عن بيع أسلحة للدول 
ر دوالر، وعن وصول بوارج أمريكية حاملة للطائرات الى  مليا٢٠الخليجية بمبلغ خرافي وصل الى 

  .الخليج، حتى رأيناها تتحدث عن مؤتمر للسالم وفي خلفيتها يدوي صوت قعقعة السالح
األول ظل يرفض طول . أولمرت غيرا مواقفهما فجأة" االسرائيلي"ورئيس الوزراء " أبو مازن"إن  

دولة ذات الحدود المؤقتة، كما كان يتمسك بالتوصل الى الوقت فكرة الحلول المؤقتة خصوصاً صيغة ال
" معاريف"وقد فوجئنا بتصريح له نشرته صحيفة . اتفاق حول القضايا األساسية يطبق خالل أجل محدود

يمثل عدوال عن هذا الموقف، دعا فيه للتوصل الى اعالن مبادئ يتصور الحل النهائي يمكن أن يطبق 
، من دون أن يحدد "إزالة االحتالل"كأن يتحدث مثالً عن أهمية . لهاعلى مراحل بصرف النظر عن أج

أما أولمرت فإنه الى وقت قريب . أجالً لذلك، أو أن يتحدث عن اقامة الدولة الفلسطينية بال أي تفصيل
كان يرفض أي حديث عن التسوية النهائية، وقد سبق أن أشرت الى رفضه اقتراحاً لوزيرة الخارجية 

االتفاق على اعالن مبادئ مؤجل التنفيذ، أي يعطي انطباعاً باإلنجاز من دون أن يغير شيئاً األمريكية ب
بأنه يسعى الى اتفاق مبادئ يحدد خصائص التسوية " هآرتس"لكنه صرح مؤخراً لصحيفة . من الواقع

  !).المفتوح الى ما ال نهاية(النهائية، على أن يتم التدرج في تطبيقه على مراحل في المستقبل 
إن هذا التحول في المواقف وثيق الصلة بالشرخ الكبير الذي حدث في الصف الفلسطيني في منتصف 

، "اإلسرائيليين"فأبو مازن حين تحلل من الشراكة مع حماس استقوى باألمريكيين و. تموز الماضي/يوليو
وفي ظاهر . لمقاومةولم يكن بمقدوره أن يقاوم امالءاتهم التي لقيت هوى عنده، وهو الرافض أصالً ل

فقد أدرك أنه من خالل . األمر فإن الرئيس بوش وجدها فرصة لكي يضرب عصفورين بحجر واحد
المؤتمر قد يحقق انجازاً في نهاية واليته هو أحوج ما يكون اليه خصوصاً في ظل فشله الذريع في 
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التي ظل " إسرائيل"ة جديدة لالعراق، كما أنه وجد أن االنقسام الفلسطيني يوفر فرصة مواتية ليسدي خدم
أما أولمرت فهو الرابح األكبر، من ناحية ألن فكرة المؤتمر تطيل عمر . وفياً لها هو وفريقه طول الوقت

حكومته اآليلة للسقوط بسبب تقرير فينوجراد الذي انتقد أداءه في حرب لبنان، ومن ناحية ثانية فإنه اذا 
ية المشاركة في المؤتمر، وإذا تم االتفاق مع أبو مازن على اقامة نجح في تطبيع العالقات مع الدول العرب

على القضايا المستعصية مثل القدس والحدود " مرونة"دويلة مؤقتة تحت السيطرة في الضفة تتفاوض ب
، على نحو ينسي الرأي العام هناك "اسرائيل"والالجئين، اذا أنجز شيئاً من ذلك فإنه سيصبح بطالً في 

  .اتهمثالبه وخيب
)٣(  

يتضاعف الشك اذا اكتشفنا أن الجزء الغاطس من مهمة رايس وجيتس وزير الدفاع هو األهم واألخطر، 
وهو اكتشاف سلطت عليه وسائل اإلعالم . وأن فكرة االجتماع اإلقليمي تخفي في طياتها أموراً أخرى

العاشرة أن المؤتمر " يليةاإلسرائ" الماضي ذكرت قناة التلفزة ٢٦/٧ففي . أضواء قوية" اإلسرائيلية"
الدولي الذي دعا اليه بوش هو من قبيل ذر الرماد في العيون، ألنه بمنزلة محاولة للتهدئة والتسكين تهيئ 

  .الظرف أمام التحرك العسكري ضد المشروع النووي اإليراني
بريطانية في تقريراً كتبه مراسل الصحيفة ال" ديلي تلجراف"عن صحيفة " معاريف"وفي وقت الحق نقلت 
أجرت اتصاالت مع الواليات المتحدة للحصول على ممر جوي فوق " اسرائيل"تل أبيب، قال فيه إن 

وذكر المراسل . للهجوم على المنشآت النووية اإليرانية" اسرائيل"العراق، الستخدامه في حال اضطرار 
نهاية العام القادم، للحاجة أن أولمرت طلب من رئيس الموساد مائير دجان تأجيل موعد استقالته حتى 

كما أشار الى أن القائد . المعنيين بالمشروع النووي اإليراني" اإلسرائيليين"إليه باعتباره أحد أهم الخبراء 
  .لهذا الغرض هو اللواء اليعازر شكدي قائد سالح الجو" اسرائيل"العسكري للعملية التي أعدتها 

وار االستراتيجي مع الواليات المتحـدة صـرح لـصحيفة          وكان شاؤول موفاز الوزير المسؤول عن الح      
.  بأنه يجب العمل على وقف تخصيب اليورانيوم في ايران خالل األشهر القليلة القادمة             ٨/٦معاريف في   

 ما يكفـي مـن      ٢٠٠٩قد أقرت في بداية العام الحالي بأن ايران سيكون لديها في عام             " الموساد"وكانت  
  .أس نووي متفجراليورانيوم المخصب إلنتاج ر

جدير بالمالحظة في هذا السياق أن ديفيد جورون مدير قسم اإلسالم في دائرة التخطيط السياسي 
أن المخاوف من ايران والمنظمات ) ١/٨في " (هاآرتس"ذكر في مقال نشرته " اإلسرائيلية"بالخارجية 

وهو ما " إسرائيل" المعتدلة واإلسالمية الراديكالية تمخضت عن تماثل في المصالح بين الدول العربية
مؤخراً وزيرا الخارجية في كل من مصر واألردن، األمر " إسرائيل"عبرت عنه الزيارة التي قام بها ل

صارت جزءاً من الحل " اسرائيل"الذي يعطي انطباعاً قوياً بأن دوالً أصبحت بصورة متزايدة تعتبر أن 
  .وليست جزءاً من المشكلة

)٤(  
بوش يؤكد وجود فرصة : عنواناً يقول" األهرام"رجو تذكر التاريخ جيداً، نشرت  وأ١٩٩١،/١٥/٣في 

وتحت العنوان تصريح للرئيس بوش األب ذكر فيه . حقيقية للتوصل الى سالم دائم في الشرق األوسط
  ".اإلسرائيلي "-أفضل فرصة للعب دور حيوي إلنهاء الصراع العربي ) اآلن(أن أمام الواليات المتحدة 

ار الى أن الوقت قد حان للتوصل الى سالم حقيقي في الشرق األوسط، وأنه لم يلمس أي شيء يدعو                   وأش
الى التشاؤم من تحقيق ذلك الهدف، خالل الجولة التي قام بها جيمس بيكر وزير الخارجية، وزار خاللها                 

  .العواصم العربية ذات الصلة بالموضوع
 بوش اجتمع مع جيمس بيكر وناقش معه الـدور الـذي            أن الرئيس " األهرام" ذكرت   ١٩٩١،/١٩/٣وفي  

  .، وإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية"اإلسرائيلي "-تقوم به الواليات المتحدة في تهدئة الصراع العربي 



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                      ٨٠٦:                                 العدد٧/٨/٢٠٠٧الثالثاء : لتاريخا

هذه التصريحات أطلقت في األجواء العربية قبل ستة عشر عاماً، مستخدمة نفس العبارات التي تتردد 
يين هذه األيام، وبوسعنا اآلن أن نقول انها لم تكن جادة في السعي الذي على ألسنة المسؤولين األمريك

فقد كانت تلك ضمن المسكنات الضرورية لشن . تحدثت عنه، وإنها كانت محاولة مبكرة لبيعنا الترام ذاته
  . حرب الخليج الثانية، التي استهدفت انهاء االحتالل العراقي للكويت

 ١٩٩١تشرين األول من عام ،/ أكتوبر٣٠اء عقد مؤتمر مدريد في صحيح أن دعوة بوش األب كانت ور
كانوا قد أقاموا قناة أخرى " اإلسرائيليين"اال أن المؤتمر لم يقدم شيئاً للقضية، خصوصاً أن الفلسطينيين و

  .١٩٩٣موازية للتفاوض أسفرت عن اتفاق أوسلو، الذي عقد في عام 
الفلسطينية لتسكين المنطقة وتخديرها، بكالم ال طعم " الجزرة "اذ تطلق. السيناريو ذاته يعرض علينا اآلن

له عن تسوية القضية في اجتماع الخريف، في الوقت الذي تجهز فيه العصا لضرب ايران ومحاولة 
ونلهو به لبعض الوقت، بينما تصبح " الترام"تركيعها، بحيث تكون حصيلة الصفقة أن نشتري نحن 

اء بالتخلص من الهم اإليراني ومشروعها النووي الذي يؤرقها، أو بتحقيق الفائز األكبر سو" اسرائيل"
  ".الترام"مبروك علينا . المزيد من المكاسب فلسطينياً وعربياً

 ٧/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "خيار الكونفيدرالية"تعيد إحياء  هواجس ومخاوف شرق أردنية قد .٦٠

  مأمون الحسيني    
عصياً على الموت؟ ولماذا يصر على اإلطالل برأسه بين الحين واآلخر، " دنياألر"ما الذي يجعل الخيار 

وعلى وقع االستعصاءات المتكررة التي تدفع باتجاه ترجيح كفة القائلين بأن حل المشكلة الفلسطينية قد 
التي تضم األردن وفلسطين على " المملكة الكبرى"يكون ممكناً في السياق األردني فقط، ومن خالل 

اس كونفيدرالي؟ وهل تتعارض دعوة الرئيس األميركي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي هذا أس
، بهدف إحياء عملية السالم في المنطقة وأفق "دول الجوار"الخريف، ترأسه الواليات المتحدة وتحضره 

لسالم حل الدولتين، مع خطة االتحاد الكونفيدرالي التي عرضها رئيس الوزراء األردني السابق عبد ا
المجالي على الساسة اإلسرائيليين، بوصفها اقتراحا شخصيا، وتبنى الدعوة إليها عدد من الشخصيات 
الفلسطينية؟ وأخيرا، هل ثمة تعارض ما بين الدعوات األردنية المتتالية إلقامة دولة فلسطينية قابلة 

حت ظالل الرفض اإلسرائيلي للحياة، وفق رؤية الرئيس بوش، وبين تبني خطة االتحاد الكونفيدرالي، ت
الحدود والالجئين والقدس، وواقع االنقسام الفلسطيني الذي يتكرس : مناقشة القضايا المحورية الثالث

بوجود كيانين منفصلين على األرض واحد في الضفة وآخر في غزة، وظهور العديد من المؤشرات 
  الدالة على ترجيح كفة قيام الدولة ذات الحدود المؤقتة؟

معلومات والمؤشرات المتقاطعة تؤكد أن العديد من المبعوثين األردنيين جالوا في العواصم المؤثرة في ال
المنطقة والعالم مطلقين بالونات اختبار هدفها تفحص ردود فعل زعماء العالم، وكذلك رد فعل 

اسية، بمشاركة الفلسطينيين، على فكرة االتحاد الكونفيدرالي العتيدة التي ستبحث في إطار دورة در
في واشنطن خالل األيام المقبلة، فيما شهدت مدينتا أريحا " هادسون"أردنيين وفلسطينيين، في معهد 

الفلسطينية والعقبة األردنية لقاءات ومؤتمرات، شارك فيها العشرات من الشخصيات الفلسطينية واألردنية 
الظروف المحيطة إلنجاح مشروع فيدرالية واإلسرائيلية من المفكرين والساسة ورجال اإلعالم، لدراسة 

األردن وفلسطين، ووضع األفكار والخطط العملية وتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي والفلسطيني واألردني 
كمرحلة أولى من مراحل التنفيذ العملي للخطة األردنية التي تلقى قبوال متزايدا داخل البالط الهاشمي 

ي باتت تعد العدة امنيا وعسكريا لمواجهة جبهتي العراق المنهار من وأوساط والجيش وأجهزة األمن الت
ووفق مجموعة من المراقبين في العاصمة األردنية، فإن . الشرق والسلطة الفلسطينية المنهارة من الغرب

مقدمات إنشاء اتحاد فيدرالي بين األردن والضفة الغربية أخذت تشق طريقها على األرض، وذلك 
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معطيات سياسية وإجراءات إدارية اتخذت فعليا، من بينها صدور قرار ملكي أردني يقضي باالستناد إلى 
بتقسيم المملكة األردنية الهاشمية إلى ثالث مناطق إدارية منفصلة بصالحيات واسعة كل منطقة لها 

 الغربية برلمانها واستقالليتها، ما يشبه التحضير للربط بينها وبين ثالثة كانتونات فلسطينية في الضفة
تتمتع باستقالل كامل في الشمال والوسط والجنوب مشكّلة الكيان الجديد، وإنشاء معابر جديدة على نهر 

  .األردن لخلق تواصل يحقق تكامال اقتصاديا واجتماعيا بين الضفتين
 -ومع أن األوساط الرسمية األردنية تنفي وجود مثل هذه الخطة، التي تشترط حصول اتفاق إسرائيلي

ويقوم (...) ثابتا ولم يتغير"سطيني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة أوال، كون الموقف األردني مازال فل
، حسب قول الناطق باسم "على أن مصلحة األردن العليا في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة
لموضوع بشكل علني، فإن ما الحكومة ناصر الجودة، فيما تتحاشى أوساط السلطة الفلسطينية تناول هذا ا

التي تقترح أن يكون "  الخطة-الفكرة"يجري تداوله في العاصمة األردنية عمان يشير إلى أن إعادة إحياء 
، على أن تتألف )إلى جانب كونه ملك الدولة األردنية(العاهل الهاشمي رئيسا لالتحاد الكونفيدرالي 

 مكوناً من ممثلين أردنيين وفلسطينيين، وتكون قوات حكومة فيدرالية من تحتها برلمان منتخب، يكون
األمن تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية، وهو شيء يفترض أن يخفف من مخاوف إسرائيل من نشاط 
قوات عسكرية فلسطينية مستقلة، توكأ على مخاوف صنَاع السياسة الهاشمية من انتقال الصراعات 

لضفة الغربية، أو حتى إلى داخل األردن؛ وذلك بعد أن إلى ا" حماس"و" فتح"المسلحة بين حركتي 
أضاءت الحرب األهلية في قطاع غزة ضوءا أحمر في عمان ورفعت منسوب الخشية من تدفق أعداد 

فضال عن التقدير بأن خيار الدولة الفلسطينية القابلة . واسعة من الالجئين الفلسطينيين نحو الضفة الشرقية
يس فقط بسبب الصراعات الفلسطينية المسلحة التي قسمت شطري األراضي للحياة آخذ في التآكل، ل

المحتلة، وعدم قدرة الفلسطينيين على إقناع المجتمع الدولي بقدرتهم على إدارة شؤونهم، وإنما، 
وباألساس، نتيجة إصرار إسرائيل على تهويد المدينة المقدسة وضم الكتل االستيطانية وغور األردن، 

لكتل االستيطانية واستكمال بناء الجدار الذي يقتطع مساحات واسعة من الضفة الغربية، واالحتفاظ با
ويحول، والمستوطنات، ما تبقى منها إلى نتف غير متصلة جغرافيا، ناهيك عن اإلصرار اإلسرائيلي 
على االحتفاظ بالسيادة الحقيقية على هذه النتف، ما يجعل من دخول األردن على الخط، وفق هذه 

، وتعظَم فرص بناء كيان "العملية السلمية"المزاعم، ضرورة موضوعية يمكنها أن تعطي زخما لما يسمى 
  .فلسطيني مرتبط باألردن

، حيث تبنتها حكومـة     ١٩٦٧) يونيو(إلى المرحلة التي تلت حرب حزيران       " الخيار األردني "تعود فكرة   
وإسـحق رابـين    ) ١٩٧٤ -١٩٦٩(ئير  ، وغولدا م  )١٩٦٩ -١٩٦٧(حزب العمل، برئاسة ليفي اشكول      

، وكانت تعني أن يجري حل المشكلة الفلسطينية على قاعدة نقل السيادة علـى معظـم     )١٩٧٧ -١٩٧٤(
وكان أحد أهم التطورات التي دفعت في هذا االتجاه رفـض األكثريـة            . أرض الضفة إلى الملك األردني    

   صياغتها فياألصلية التي أعيدت" خطة ألون"الساحقة في حكومة اشكول 
وتقوم الفكرة التي أثارها ألون على أنه، ". الخيار األردني"، وتبنت ما عرف مع الوقت باسم ١٩٦٨بداية 

وبدال من مواجهة القضية المعقدة إلنشاء الحكم الذاتي، يسلَم األردن المنطقة، وهكذا تعفى إسرائيل من 
ما عدا إضافة  (١٩٦٧) يوليو(تي خطها في تموز ولم يغير ألون الخريطة ال. مواجهة المشكلة الفلسطينية

، واقترح أن يظل غور األردن في يد إسرائيل، وكذلك )ممر يصل األردن بالضفة في منطقة أريحا
  .منطقة غوش عتصيون، وجزء من جبل الخليل والقدس الموحدة، أما ما بقي فيسلَم إلى الملك حسين

 جمع العاهل ١٩٦٨) سبتمبر(حاسما تم في أيلول ، فإن لقاء "هآرتس"ووفق رؤوبين بدهتسور في 
األردني الملك حسين ومستشاره المقرب زيد الرفاعي والوزيرين آبا ايبان وييغال ألون في العاصمة 
البريطانية لندن، حيث أثار ايبان أمام الملك ستة مبادئ لخصت رؤية إسرائيل للتسوية السياسية مع 

لضفة، ونشر قوات من الجيش اإلسرائيلي في غور األردن، وأن األردن، من بينها نزع السالح في ا
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كما عرض ألون خريطته . تكون القدس موحدة تحت سيطرة إسرائيل وإقامة سلطة مشتركة لالجئين
خسر الحرب وعليه "كون األردن " تظل سارية المفعول إلى األجيال المقبلة"التسووية التي ينبغي أن 

ين فقد جاء بعد بضعة أيام من خالل وثيقة تتألف من ستة مبادئ أيضا، من أما رد الحس". تحمل النتيجة
. ، ومن ضمنها إقرار بأنه ال يجب امتالك األرض بالقوة٢٤٢األردنيين يقبلون مبادئ القرار "بينها أن 

وفي تناوله القدس، قرر ". وأن أية تغييرات لخطوط وقف إطالق النار يجب أن تكون على أساس متبادل
قصى ما يمكن أن نكون مستعدين للموافقة عليه هو االعتراف بحق إسرائيل في األماكن المقدسة أ"أن 

تتعلق قدرتنا على اإلسهام في التسوية تعلقا تاما بقدرتنا على : "تنتهي الوثيقة األردنية كما يلي". لليهود
لذا يجب أن يكون كل . عربيالسيطرة على الوضع الداخلي في األردن وقدرتنا على بيان التسوية للعالم ال
، وهو ما عنى لإلسرائيليين "اقتراح يتم بحثه اقتراحا يستطيع العالم العربي قبوله، ال اقتراحا يفرض علينا

  .غير قابل للتحقيق آنذاك" الخيار األردني"بأن 
كة الممل"، عاد الملك حسين ليقترح توحيد الضفتين في إطار ١٩٧٢) مارس(في الخامس عشر من آذار 

 ١٩٧٧، وهو ما رفضته منظمة التحرير، قبل أن يثير العاهل األردني في حزيران "العربية المتحدة
اقتراح الوحدة الفيدرالية الذي افترض، هذه المرة، أن تتشكل من المملكة الهاشمية األردنية ومن الحكم 

 بين الملك ١٩٨٧ في "اتفاق لندن"ليلي ذلك إنجاز . الذاتي في الضفة، وترفض من قبل عرفات أيضا
حسين ووزير الخارجية اإلسرائيلية، حينذاك، شمعون بيريس، والذي أحبطه رئيس الحكومة اسحق 
شامير قبل اندالع االنتفاضة األولى التي دفعت الملك إلى اتخاذ قراره الشهير باالنفصال عن الضفة، في 

حكومة اإلسرائيلية، برئاسة اسحق  أعادت ال١٩٩٣ومع التوقيع على اتفاقات اوسلو في . ١٩٨٨تموز 
، سياسة تل أبيب المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى نقطة ١٩٦٧رابين، الذي كان رئيس األركان في 

البداية، واستقر رأي رابين على االعتراف بشرعية منظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني وتوقيع اتفاق 
اتفاق السالم بين إسرائيل واألردن، غير أن االنتفاضة ، وقع ١٩٩٤) أكتوبر(وفي تشرين األول . معها

مرة جديدة اآلن إلى الفراغ الذي نشأ في " الخيار األردني"الثانية قطعت المسار المفترض، وتم دفع 
  .وعادت الدائرة الثانية للخيار األردني وفتحت من جديد. ٢٠٠٠المسيرة السياسية منذ أيلول 

 على الضفتين الفلسطينية واألردنية، أن اإلخفاق في مواجهة اإلسرائيليين في كل األحوال، ثمة من يعتقد،
ومخططاتهم التي سبق وأن جرى التعبير عنها، في أكثر من مناسبة، يتطلب جنوح الجانبين إلى التنسيق 

إذ في ظل غياب أية حلول سياسية وعملية لتلبية حقوق المواطنة . والتفاهم لتجنب السيناريو األسوأ
 - سطينيين وحاجاتهم االقتصادية، فإن الوضع يمكن أن يتفكك بحدوث انهيار على الجبهة اإلسرائيليةللفل

الفلسطينية، وبمواجهات مسلحة يمكن أن تفضي إلى اجتياحات إسرائيلية مؤلمة، فيما ستتعزز حظوظ 
ن صراعا، على وقوع موجة الجئين جديدة يتورط األردن فيها، باإلضافة إلى توترات خطيرة، إن لم يك

ولعل المسألة األكثر حساسية هنا هي ليس فقط ما إذا كان فلسطينيو الضفة .الساحة الداخلية األردنية 
، بل ما إذا كان وضع الضفة الشرقية "الحلول القسرية"الغربية يمكن أن يدفعوا لقبول مثل أي نوع من 

 تجاه الفلسطينيين، في مقابل معارضة العديد يسمح بذلك، السيما في ظل الشكوك القديمة بالنوايا الهاشمية
الذين يخشون من انقالب الميزان باتجاه الفلسطينيين بشكل كبير في حال حدوث " الشرق أردنيين"من 

موجات جديدة من هجرة الفلسطينيين نحو الشرق، ناهيك عن عدم تصور إذعان السوريين والمصريين 
ة تعزيز القوة اإلسرائيلية اإلقليمية على حساب العرب والسعوديين لهكذا سيناريوهات تصب في خان

  .ومصالحهم القومية والوطنية
  ٧/٨/٢٠٠٧الحياة 
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  لحظة الرهانات الخاسرة في الشرق األوسط .٦١
  وحيد عبد المجيد. د
ولكن نذر الحرب . الصيف الذي كان متوقعا أن يشهد حربا جديدة في الشرق األوسط أوشك علي االنتهاء

وبالرغم من مؤشرات كثيرة علي أن ما يبدو لنا . منطقة تبدو كما لو أنها علي فوهة بركانلم تنته في 
بركانا إنما يقترب من لحظة االنفجار، فليس مستبعدا أن يبقي االحتقان مستمرا لشهور أخري، ولكن 

لملتبس، وربما يكون هذا الوضع ا. بدون أن يتحول الدخان المنبعث منه إلي حمم من نار تلهب المنطقة
بدرجة أو بأخري، هو ما يدفع معظم األطراف إلي إساءة تقدير الموقف، واالعتقاد في أن النصر قريب 

  .فيما يشبه الرهان السياسي الخاسر
ولذلك تبدو المرحلة الراهنة في الشرق األوسط أقرب ما تكون إلي لحظة تاريخية نادرة من نوعها تشيع                 

 فيها رهان واحد يمكن القول باطمئنان أن له حظا وفيرا أو أن طريقه              فيها رهانات خاسرة وال يكاد يظهر     
  .إلي النجاح مضمون أو فرصه فيه كبيرة

فإلي . الواليات المتحدة هي أكبر القوي المرشحة رهاناتها لمزيد من الخسائر بعد الفشل الكبير في العراق              
 أساس له، يبدو الرهان علي كـسب        جانب أن األمل في الخروج من هذه الورطة بما يحفظ ماء الوجه ال            

. الصراع ضد إيران مرشح لخسارة أفدح، سواء بالنسبة إلي فريق ديك تشيني المتشدد أو تيار المعتدلين               
فالفرصة المتاحة للرهان علي تسوية معتدلة ينجح الوسطاء األوروبيون في إبرامها مع إيـران محـدودة          

  . في أن النصر آت ال محالة-لرئيس أحمدي نجاد  وخصوصا ا-للغاية في ظل اعتقاد حكام طهران 
وقل مثل ذلك عن الرهان علي ضربة عسكرية حاسمة قاصمة تزلزل األرض من تحت أقدام البرنـامج                 

وال رؤية واضـحة بعـد      . فال معلومات كافية حتي اآلن عن المواقع النووية اإليرانية        . النووي اإليراني 
واألهم من ذلك أن االتجاه السائد في نخبة الحكـم          . ضرب إيران لكيفية حساب النصر والهزيمة في حالة       

في طهران مستعد لتحمل خسائر هائلة ويراهن علي سيناريو مشابه أو قريب مما حـدث فـي الحـرب                   
  .اإلسرائيلية علي حزب اهللا في الصيف الماضي، أي أن يكون الصمود مساويا للنصر

مرجح بين الحرب األخيرة والحرب المقبلة، ولـذلك فقـد          ولكن هذا الرهان ال يأخذ في الحساب الفرق ال        
كما ال يحفل هذا الرهـان      . يغفل أن الخسائر قد تكون فادحة إلي مدي يعيد إيران إلي العصور الوسطي            

باحتمال توسع نطاق الحرب علي نحو قد يغير مالمح المنطقة ويجعل الحديث عن نصر وهزيمة نوعـا                 
  .من السجاالت االفتراضية

فهذا الرهان يبدو خاسرا مثله مثل الرهان اإليراني اآلخر علي اإلفالت بالبرنامج النووي بدون ولذلك 
مواجهة عسكرية إذا مضي الوقت الباقي إلدارة بوش دون حرب، وجاءت إدارة ديمقراطية بأوليات 

. األوسطمختلفة في مقدمتها ترميم التصدعات التي حدثت في إستراتيجية الواليات المتحدة في الشرق 
فهذا، رهان علي صفقة كبري قد يصعب علي أي إدارة أمريكية مقبلة أن تبرمها مع إيران أيا كان حجم 

  .االستياء الشعبي من الحرب علي العراق
وهكذا تبدو خاسرة في مجملها، بدرجات مختلفة، رهانات كل من الواليات المتحدة وإيران اللتين تـسعي                

األخري، وعلي المنطقة بالتالي، بأشكال متباينة، وتعتقد كل منهما أنهـا           كل منها إلي فرض إرادتها علي       
  .قادرة علي ذلك سلما أو حربا

ويمكن . ومن المنطقي، والحال هكذا، أن تكون رهانات المراهنين علي أمريكا أو إيران خاسرة بدورها
(  آذار٨فلدي معسكر. ا اآلنأن نجد ما يدل علي مثل هذه الرهانات في الصراع اللبناني الذي يزداد تعقيد

رهان علي إيران، مقابل رهان علي أمريكا والغرب عموما في أوساط ) نصر اهللا وبري وعون
  ).الحريري وجنبالط وجعجع والجميل(  آذار١٤معسكر
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ولكن ألنـه   . فهو صراع حقيقي ذو جذور عميقة     . وال يعني ذلك أن الصراع اللبناني هو صراع بالوكالة        
اده صراعا علي هوية لبنان ودوره، فقد ازداد ارتباطه بالصراع األوسع علـي هويـة               صار في أهم أبع   

  .الشرق األوسط والذي شاءت الظروف أن يكون قطباه هما أمريكا وإيران
وأكثر ما يؤلم الضمير العربي، أو ما بقي يقظا منه اآلن، هو أن يكون في االنقسام الفلسطيني شيء من 

غزة تراهن علي انتصار إيران ' كانتون' فالقوة الرئيسية في. ان وأمريكاالرهانات الخاسرة علي إير
  ).شرق أوسط إسالمي( وتريد أن تكون مع المنتصرين حين تتحول المنطقة باتجاه

 الضفة الغربية ال تراهن بالمقدار نفسه علي أمريكا المعـروف           "كانتون "وبالرغم من أن القوة السائدة في     
 رهان علي أن التسوية باتت أقرب مناال، وأن في اإلمكان خلق نمـوذج للدولـة                انحيازها إلسرائيل فثمة  

واألكثر خسارة في هذين الرهـانين هـي قـضية          . الفلسطينية في الضفة الغربية تعاد إليه غزة بعد ذلك        
  .فلسطين التي تدخل اآلن مرحلة التيه

البيئة اإلقليمية لعملية السالم، فلم     وهذا التحريك هو بدوره رهان خاسر بامتياز في لحظة تغير عميق في             
 اإلسرائيلي عموما، هي القضية المركزية التـي تحـدد مـسار            -تعد قضية فلسطين، والصراع العربي    

  .التفاعالت السياسية في المنطقة
ولذلك فإذا . فقد باتت قضية فلسطين عنصرا من عناصر قضية أكبر تتعلق بالصراع علي الشرق األوسط

 قد فشل في بيئة إقليمية كانت مواتية، فال مبرر ٢٠٠٠ولة التسوية الذي شهدناه عامكان سيناريو محا
 ٩٠للرهان علي إعادة إلنتاجه اليوم عبر إعالن إسرائيل عن االستعداد إلقامة دولة فلسطينية علي غزة و

  .٢٠٠٨ أو٢٠٠٧، سيستحيل تحقيقه في٢٠٠٠وما تعذر انجازه عام. في المائة من الضفة الغربية
ير أن الخسارة ال تقف عند الشعب الفلسطيني، بل تطول شعوب المنطقة بوجه عـام، وإن بـدرجات                  غ

ولكـن شـعوب    . ستكون خسارة الشعب اإليراني أكبر في حالة نشوب حرب        . مختلفة في العمق والمدي   
ني بـدأت   والشعب اللبنا . دول الخليج العربية، أو بعضها، قد تعاني آثار هذه الحرب بدرجة ال تقل إيالما             

  .خسارته مبكرا في ظل صراع يتصاعد كل يوم
إنها، حقـا،   . فالمنطقة كلها خاسرة، إذن، من جراء الرهانات التي يجمع بينها تضاؤل فرصها في النجاح             

  !لحظة الرهانات الخاسرة بامتياز
  ٧/٨/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  :كاريكاتير .٦٢

  
  ٧/٨/٢٠٠٧الدستور األردنية 


