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 خطة إقامة دولة الضفةبشأن " هآرتس" ما كشفته بيريز ينفي .1

، أييلت فريش أن يكـون      "اإلسرائيلي"نفت المتحدثة باسم الرئيس      :8/8/2007 الخليج اإلماراتية    أوردت
ة دولة فلسطينية على أراض تعادل كامل مساحة األراضي في الضفة الغربيـة             شيمون بيريز اقترح إقام   

وهذا الخبر خال من    . إننا ال نؤكد الخبر   ": "يونايتد برس "ـوقالت ل  .67في حرب   " إسرائيل"التي احتلتها   
رغم ذلك علينا أن نتذكر أن بيريز هو رجل سالم ولم يتوقف عن العمل والسعي               "لكنها أضافت   ". الحقيقة

وحول البند الذي يتحدث عن مبادلة الكتل االستيطانية ببلدات عربية يتم ضمها إلى الدولة               ".لتحقيق السالم 
  ".بخطة مبادلة أراض" إسرائيل"بيريز لم يتحدث أبدا عن ربط عرب "الفلسطينية المستقبلية قالت إن 

راح بيريز يقضي بإقامة دولـة      إن اقت "عكيفا إلدار قد قال     " هآرتس"وكان الصحافي والمحلل السياسي في      
في حـرب   " إسرائيل"فلسطينية على أراض تعادل كامل مساحة األراضي في الضفة الغربية التي احتلتها             

مـن مـساحة    % 5الكتل االستيطانية إليها، التي يدعي االقتراح بأنها تعادل         " إسرائيل" بينما تضم    1967
وقـال إلـدار    ". بموافقة سـكانها  48ـواقعة داخل ال  الضفة، مقابل ضم بلدات عربية في منطقة المثلث ال        

إن قطاع غزة ليس مشموال في هذا االقتراح وذلك بسبب سيطرة حماس عليه وأنه فـي          " يونايتد برس "ـل
والفلسطينيين على اقتراح بيريز وتم إقامة دولة فلسطينية فإنها لن تـشمل            " إسرائيل"حال تم االتفاق بين     

للبحث ويمكن شمله في الدولـة الفلـسطينية        " سيبقى مفتوحا "طاع غزة   أضاف أن موضوع ق   . قطاع غزة 
 ستجري استفتاء على االقتراح في      "فتح"يرون أن قيادة    " اإلسرائيليين"وقال إن   . عندما تتغير األوضاع فيه   

أو ربما تخوض انتخابات تشريعية ورئاسية يشكل فيها        " إسرائيل"الشارع الفلسطيني بعد االتفاق عليه مع       
 عضو كنيـست    70أن يؤيد   " إسرائيلية"وتوقعت جهات سياسية    . "فتح"ـتراح بيريز البرنامج السياسي ل    اق

  . عضوا، اتفاقا كهذا بعد توصل الطرفين إلى تفاهم على كل بنود اتفاق سالم120على األقل، من أصل 
،   قريع  -فاق بيريز   ويشمل اقتراح بيريز جدوال زمنيا لمفاوضات حول الحل الدائم وتنفيذه وهو شبيه الت            

ويطرح االقتراح الخطوط الهيكلية للدولة الفلسطينية وحل        .2001والذي أعلن عنه االثنان في نهاية العام        
قضية الالجئين الفلسطينيين في بداية المفاوضات وتطبيق االتفاق بشكل تدريجي شريطة تنفيذ األطـراف              

وتقضي بقية بنود االقتراح على تواصل جغرافـي  . ةاللتزاماتهم وخصوصا ما يتعلق منها بالقضايا األمني 
في الضفة الغربية ورفع علم عربي أو فلسطيني في الحرم القدسي وإدارة مشتركة للديانات الثالث فـي                 
منطقة الحوض المقدس الذي يشمل البلدة القديمة في القدس ومحيطها على أن تتولى كل ديانة المسؤولية                

  .هذه الديانةعلى األماكن المقدسة وأبناء 
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للبنـد حـول    " خالقـة "وفيما يتعلق بحق العودة لالجئين الفلسطينيين يقضي اقتراح بيريز بإعداد صياغة            
.  ويطرح حلوال عملية خارج حدود الكيـان       48ـالالجئين يتم من خالله تشويش قضية حق العودة إلى ال         

بمساعدة دولية واسعة بهـدف تـرميم       والفلسطينيين  " إسرائيل"كذلك يطرح االقتراح تعاونا اقتصاديا بين       
  .أوضاع األراضي الفلسطينية

  ."هآرتس"ونفى مكتب أولمرت ما جاء في تقرير 
من جانبه رفض النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي خطة بيريز ورأى أن الخطـة تتعامـل مـع                   

سألة إخراج بلـدات     على أنهم رهائن وليسوا مواطنين وطالب بيريز بنفي م         48ـالمواطنين العرب في ال   
  .48ـعربية على سكانها من حدود ال

إلى أن بيريز ابلغ اولمـرت بالمـسار   " هآرتس"أشارت : حلمي موسىعن  8/8/2007 السفير   وأضافت
وعلم أن المبادئ بحثت في اتصاالت سرية غير رسـمية مـع            . الجديد، بعد ايام من دخوله مقر الرئاسة      

فهم ال يستبعدون أيضا اقامـة كونفدراليـة بـين          .  مباركتهم مستشاري الرئيس الفلسطيني وحصلت على    
ويسود في الطرفين اجماع واسع على أن الشرخ بـين          . الضفة واالردن، بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة      

 والشقاق بين الضفة والقطاع، يوفران امكانية بلوغ تفاهمات لم يكن ممكنا التوصل اليهـا               "حماس" و "فتح"
ويـشارك  . تحقق االتفاق الدائم في أقرب وقت ممكن، فإن الفرصة كفيلة بأن تمر قريبا            من قبل، وإذا لم ي    

وتساءل المعلقون اإلسرائيليون عما إذا كـان       . في هذا التقدير مسؤولون كبار في االدارة االميركية ايضا        
 أي  ال نعرف شـيئا عـن     "واعلن مكتب اولمرت في بيان      . خطة لألدراج أم للتطبيق   " هآرتس"ما نشرته   

، نود أن نوضح أن مثل هذه الخطة لم تدرس، ولم تطرح للنقـاش              "هآرتس"خطة كالتي وردت في مقال      
  ".في أي منبر

على الرغم من النفي في الحكومة :  نظير مجلي عنتل أبيبمن  8/8/2007 الشرق األوسط وقالت
جديد على رئيس لاسالم الأمس، من انه طرح مشروع " هآرتس" ما نشرته بيريزاالسرائيلية، أكد 

ان المشروع طرح أيضا على السلطة الفلسطينية وعلى مصر " الشرق األوسط"حكومته، وعلمت 
 .وأنه يلقى حماسا من جميع األطراف. واألردن
قال الصحافي عكيفا الـدار، الـذي       : زهير اندراوس  عن   الناصرة من   8/8/2007 القدس العربي    ونقلت

يش االسرائيلي ان كل ما نشر كان صحيحا، مشددا علي ان اولمـرت             اورد النبأ في مقابلة مع اذاعة الج      
حد قول الدار، المعـروف     ى  اطلع علي الخطة بشكل شخصي، اال انه لم يعلن علي المأل انه يتبناها، عل             

  .بصالته الوطيدة مع صناع القرار في تل ابيب
  

  نجاح أي حواريحدد عشرة أسس إلو" ثمناً للوفاق الوطني "منصبهعرض التخلي عن يهنية  .2
 الـى   ، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنيـة أمـس          :غزةمن   8/8/2007الحياة  نشرت  

اعادة الوحدة الى مسارها الصحيح بال شروط، ألن الشروط هي ملفات الحوار، وهي األمن والمؤسـسة                "
وأعرب عن استعداده   ". ةاألمنية كي يكونا مؤسسة بعيدة عن المحاصصة والفصائلية وتكون مؤسسة مهني          

اذا كان ثمن الوفاق الوطني الكرسي فنحن جاهزون لتقـديم          "التام للتخلي عن رئاسة الوزراء، معتبراً انه        
هناك قنوات اتصال تقوم بها بعض الدوائر إلخراج الحالة الفلسطينية من التـأزم             : "واضاف". هذا الثمن 

 حقيقية برأسين بين فتح وحماس، إال انها قد تتطـور  الداخلي، وحتى اللحظة ال يمكن ان نسميها حوارات       
وتـابع هنيـة ان      ".لتصل لهذه الغاية واألمر مرهون بصدق النيات وعدم الرهان على أميركا وإسرائيل           

تضغط على كل األطراف حتى ال تجري حواراً مع حمـاس ألنهـم يريـدون تهيئـة                 "الواليات المتحدة   
لية واعطاء المزيد من الوقت للقطاع حتى ينهك وتضعف حماس           اسرائي -األوضاع لمفاوضات فلسطينية    

، ورأى ان مبادئ الحوار     "ال نظام سياسياً بال فتح وحماس كأساس      "واعتبر ان   ". وتذهب للحوار منبطحة  
وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي واحترام الشرعيات ومؤسسة أمنية مهنية ومنظمة           "بين الحركتين هي    
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امع للفلسطينيين، والشراكة السياسية الحقيقية واحترام الخيـار الـديموقراطي وعـدم            التحرير، البيت الج  
  ".السماح بالتدخالت الخارجية واحترام التعددية السياسية وحماية المقاومة كحق شرعي

شدد هنية على أن ما      :غزة، منتصر حمدان   نقالً عن مراسلها في    8/8/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
  ".لم يكن له أي أبعاد سياسية بل في سياق أمني وميداني"ع غزة جرى في قطا

وضع اسماعيل هنية عشرة اسس النجـاح أي         :8/8/2007 األيام الفلسطينية     في كتب عيسى سعد اهللا   و
وحدة الوطن الفلسطيني ووحدة النظام السياسي واحتـرام الـشرعيات الفلـسطينية وقيـام              : حوار، وهي 

 واعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتكون لكل الـشعب ويجـب             مؤسسة أمنية وطنية مهنية،   
اعادة بنائها واصالحها، باالضافة الى الشراكة السياسية الحقيقية، واحترام الخيار الـديمقراطي، وعـدم              
السماح بالتدخالت الخارجية الضارة بالشعب، واحترام التعددية السياسية، وحماية المقاومة كحق مشروع            

  .لى أن يزول االحتاللا
ن األيام المقبلة ستثبت أن اإلدارة األميركية غير جادة في تحقيق سالم عـادل              امن ناحية ثانية قال هنية      

تظاهرة هدفها تحـشيد المنطقـة      "في المنطقة، معتبراً أن المؤتمر اإلقليمي الذي يجري الحديث عنه هو            
 عربية أو إسالمية، وسيكتشف الجميع بأن إعـادة         وراء قرار أميركي ظالم بتوجيه ضربة عسكرية لدولة       

  ".إنتاج المسار التفاوضي ليست في صالح الشعب الفلسطيني
  

  لن يكون هناك مؤتمر للسالم في الخريف قبل المصالحة:  يكشف عن حواراتأحمد يوسف .3
تـشار   كشف أحمد يوسف المس    : جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    8/8/2007الحياة  نشرت  

ـ    عن اتصاالت تجريها شخصيات فلـسطينية مـستقلة وحزبيـة لهـا            " الحياة"السياسي السماعيل هنية ل
ـ    "حماس"و" فتح"صدقيتها لرأب الصدع بين      تنكر هذه االتصاالت   " فتح"أن  " الحياة"، وقال في تصريحات ل

 اتـصاالت وحلـوالً     ألنها ليست بتفويض رسمي من القيادة في رام اهللا لكنهم يعلمون جيـداً أن هنـاك               "
واتهم بعض الشخصيات المحيطـة      ".مطروحة من أجل عودة التوافق بين الجانبين ولم الشمل الفلسطيني         

بالرئيس عباس بأنها تدفعه في اتجاه التصعيد والتحريض وتقول على لسانه ما ال يقوله لجعـل الـساحة                  
 القطيعة ويحلمون بأن يبتلع البحر غزة       هؤالء يتمنون أن تستمر هذه    : "وقال. الفلسطينية ساخنة باستمرار  

واعرب عن أمله في أن يتغلب صوت العقـل والحكمـة لـدى              ".وتنتهي من الخريطة مثلما تمنى رابين     
أن أبو مازن سـيدرك أن      ": متفهمة ردة فعل عباس الغاضبة وزاد     " حماس"الرئيس عباس، ولفت الى أن      

وحـول دور    ".ائيليين أو مع اطراف داخل فتح     حماس خير شريك له سواء في إدارة الصراع مع االسر         
الرجوب رجل عاقل يحاول أن يلعب دوراً ايجابياً ويعمل على تخفيـف حـال              : "جبريل الرجوب، أجاب  

 1996االحتقان والغضب في الضفة خصوصاً أنه يعلم أن هناك شخصيات تسعى إلعادة اجـواء العـام                 
  .ده اثمرت عن الكثير والساحة في الضفة هدأت، الفتاً الى أن جهو"عندما استباحت حرمات الناس

وشدد يوسف على أنه لن يكون هناك مؤتمر للسالم في الخريف المقبل قبل اجراء مصالحة فلـسطينية،                 
 -  والحال على ما هو عليه من قطيعة وشرخ فـي العالقـات الفلـسطينية              ]أبو مازن [اذا ذهب "وقال إنه   

ولفت الـى أن هنـاك   ". قف قوي يعتمد عليه يمثل الوطن بأكمله    الفلسطينية فسيجد نفسه ضعيفاً لغياب مو     
وعلى رأسها روسـيا،    " حماس"و" فتح"دوراً عربياً من خالل الجامعة العربية ودوراً أوروبياً للتوافق بين           

ولفت إلى أن روسيا على تواصل مـستمر        . وقال إن زيارة عباس االخيرة الى روسيا جاءت بطلب منها         
  .ي سورية ف"حماس"مع قيادة 
 عن اتصاالت مع االسرائيليين، مشدداً على أن هذه االتـصاالت تـستدعيها الـضرورة               يوسفوتحدث  

  .الحياتية، ولكنه نفى وجود اتصاالت مع اسرائيل لفتح حوار سياسي
األوروبيون يجتهدون ويتحدثون معنا    : "وحول ماهية االتصاالت التي يبذلها الوسطاء األوروبيون، أجاب       

 تحريك المسار السياسي وضرورة ان تكون هناك رؤية ومخرج لحال الجمود في العمليـة               على ضرورة 
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السياسية من خالل افق سياسي وهم يستمعون لرؤيتنا ونقلوا لنا أن هناك جهداً أوروبياً لمحاولـة اقنـاع                  
ج سائر االطراف الغربية بضرورة التواصل مع حماس باعتبارها عنصراً اساسياً وأصـيالً مـن النـسي               

الفلسطيني وال يمكن أن يكون هناك افق سياسي فاعل او حل من دون مشاركة حماس وانه يمكن اجراء                  
  ".عالقات وحوارات جدية مع عناصر حماس في الحكومة للبحث في ملف المفاوضات

نحن مـن سـابق     " :يوسفأحمد  قال  : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   7/8/2007 48عربوأضاف موقع   
خ أبو مازن نرى أنه ال يقل حرصاً على وحدة هذا الشعب ووحدة الضفة وغزة عـن أي                  تجربتنا مع األ  

 بتقديم اعتذار حول خطواتها العسكرية في       "حماس"ـوحول مطالبة عباس ل    ."فلسطيني ولدينا قناعة بذلك   
 رام  المسألة في الواقع ال تحتاج العتذارات ألنه حقيقة قد نصل لوضع نحتاج أن تقـدم              : "قطاع غزة، قال  

وأشار إلى أن حجم ما كشفته الوثـائق واالعترافـات خـالل سـيطرة               ".اهللا اعتذاراً لغزة وليس العكس    
  . والقضاء عليها في غزة"حماس" يسعى لضرب "فتح" على المقرات األمنية من حقيقة تيار داخل "حماس"
 

  ال يعرفون المسؤولية وال يؤمنون بالمستقبل " غزةيوانقالب" :عباس .4
باآلالم والمآسي التي وقعت في االشهر الماضـية وادت         "ندد الرئيس الفلسطيني    :  آمال شحادة  - رام اهللا 

واكـد ان   " الى انقالب دموي في قطاع غزة قام به اناس ال يعرفون المسؤولية وال يؤمنـون بالمـستقبل                
  ". وحدة هذا الوطنالوطن سيعود موحدا ليبقى بلداً واحداً وشعباً واحدا رغم كل جهودهم المنبوذة لتمزيق"

 8/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 "حماس" يتجاوز القانون في أزمته مع عباسمصريون يتهمون وبرلمانيون فلسطينيون  .5
اتهم برلمانيون وقانونيون مصريون وفلسطينيون الرئيس الفلسطيني بتجاوز        :  محيي الدين سعيد   - القاهرة

، وقالوا إن أبو مازن بتـصرفاته األخيـرة         "حماس"يرة مع   وإهدار مبادئ القانون في إدارته لألزمة األخ      
يشارك في مؤامرة ضد القضية الفلسطينية، معتبرين أن الحل يكمن في الحوار مع من وصفوهم بعقـالء                 

، على أساس احترام الشرعية والدستورية القانونية، باإلضافة إلى إلغاء كل القرارات التي اتخـذت               "فتح"
  .أثناء األزمة
وقال  ،عباس الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني هجوما حادا على             وشن فرج 

الوضع الفلسطيني بين األزمة السياسية واألزمة      "في ندوة نظمتها نقابة المحامين المصريين تحت عنوان         
اسي في األزمة   ، إن أبو مازن ارتكب تجاوزات وخروقات بحق القانون السي         "المشكلة والحل .. الدستورية

األخيرة، وأكد أن المشكلة الفلسطينية األخيرة سياسية بالدرجة األولى، وإن اتخذت القانون مطيةً لها، وأن               
، الذين أرادوا تجـاوز     "بترزية القانون وشياطينه  "القانون أسيء استخدامه فيها من قبل من وصفهم الغول          

  .مواد القانون األساسيبعض س الفلسطيني بتعليق القانون األساسي ونسفوه نسفاً، منتقدا قيام الرئي
محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين بمصر أن ما حدث في قطـاع               .د فيما اعتبر 

وفرز ما بين مشروعين على الساحة العربية، أحـدهما يـدعو           " حركة تصحيح "غزة مؤخرا يعد بمثابة     
  . واآلخر يتبنى خيار المقاومة ورفض هذا المشروعأمريكي، لالنبطاح للمشروع الصهيو

  8/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   أجزاء من القرآن5 تقرر تخفيف عقوبة السجن سنة لكل سجين يحفظ القوة التنفيذية .6
الذي عينته القوة التنفيذية مديرا لسجن غـزة المركـزي          " ابو العبد " حميد    علي  قال : فتحي صباح  -غزة  

 ان ادارة الـسجن اتخـذت قـراراً         ، قال، في اعقاب احكام قبضتها على القطاع      "السرايا"المعروف باسم   
بخفض مدة سنة من مدة محكومية أي سجين جنائي او أمني في حال حفظ خمسة أجـزاء مـن القـرآن                     

وقال ان محفظين من دائرة الوعظ واالرشاد التابعة للقوة التنفيذية تشرف على تحفـيظ هـؤالء                 .الكريم
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واضاف ان ادارة السجن ستشرع قريبا في تنظيم دورة تدريبية في احكام القرآن              .ء القرآن الكريم  السجنا
ليس هذا وحسب، بل ان ادارة السجن قررت انشاء          . سجيناً 220الكريم للسجناء في السجن البالغ عددهم       

  .وقال حميد ان المكتبة ستفتتح خالل الفترة القليلة المقبلة. مكتبة للسجناء فيه
  8/8/2007الحياة 

  
  "انتهاكات حماس والقوة التنفيذية"ـفصائل منظمة التحرير في غزة تدعو للتصدي ل .7

 للتصدي لكافة االنتهاكات     الفلسطيني شعبال دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية جماهير        : وفا –غزة  
لـسالح علـى المؤسـسات      والتعديات بكافة اشكالها والمتمثلة باالعتقاالت والمالحقات والسيطرة بقوة ا        
جاء ذلـك فـي اجتمـاع       . الرسمية وغير الرسمية التي تقوم بها حماس ومجموعات التنفيذية التابعة لها          

لفصائل منظمة التحرير عقد امس في محافظة غزة، ناقشت فيه آليات عمل الفصائل وسبل التصدي لهذه                
لمتابعة كافـة القـضايا والمـشاكل        وتشكيل لجان تخصصية     ،االنتهاكات من خالل تشكيل لجان االحياء     

 ورئـيس الـوزراء     عباسوطالب المجتمعون الرئيس    . وتداعيات الحسم العسكري الذي قامت به حماس      
سالم فياض باعطاء االولوية في االهتمام لمعالجة المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي نجمـت عـن               .د

  .االنقالب الذي قامت به حماس
  8/8/2007الحياة الجديدة 

  
  السلطة تجدد الطلب من إسرائيل السماح لها بإدخال مصفحات وكميات كبيرة من السالح .8

أعادت السلطة الفلسطينية مؤخرا تقديم طلب لحكومة االحتالل بالسماح لها بإدخـال مركبـات مـصفحة     
ة حـسب   وتشمل قائمة الطلبات الفلسطينية الجديد     .وكميات كبيرة من السالح والذخيرة إلى الضفة الغربية       

ما نشرت صحيفة هآرتس، صباح اليوم، مدرعات، جيبات عسكرية، مدافع رشاشة، آالف البنادق اآللية،              
وعللـت الـسلطة    . ماليين الرصاصات، سترات واقية من الرصاص، قنابل صوتية، ومعـدات أخـرى           

، "مـاس في وجه أي محاوالت انقـالب مـن قبـل ح          "الفلسطينية طلبها بحاجتها لتوفير الحماية الالزمة       
ونوهت السلطة أنهـا ستـشتري المعـدات العـسكرية           .ولفرض النظام واألمن في مدن الضفة الغربية      

باألساس من مصر واألردن معتمدة على المساعدات المالية التي قدمتها الواليات المتحدة لـدى زيـارة                
  .  مليون دوالر80رايس، إلى رام اهللا قبل عدة أيام، والتي تبلغ 

  8/8/2007 48عرب
  

   في المائة58.86إعالن نتائج الثانوية العامة بالضفة الغربية بنسبة نجاح  .9
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، في حكومة سالم فياض، نتـائج امتحانـات                :رام اهللا 

  في مناطق الضفة الغربية، خالل مؤتمر صحفي عقدته فـي رام اهللا صـباح              2007الثانوية العامة للعام    
إن العـدد الكلـي للطلبـة المتقـدمين         " : وقالت العلمي  ،عالم رياض المالكي  إل بحضور وزير ا   الثالثاء،

 طالبـا  43340حضر منهم لتقـديم االمتحـان فعليـا    ،   طالبا وطالبة  43817لالمتحان لهذا العام قد بلغ      
  ". في المائة58.86فيما أضافت أن نسبة الناجحين في مختلف الفروع بالضفة الغربية بلغت ، وطالبة

   7/8/2007 قدس برس
  

  لبنانزكي يطالب بهية الحريري بدور لتخفيف مأساة مخيمات شمال عباس  .10
لقـد طرحنـا    "قال ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، اثر لقائه النائب بهية الحريـري               : صيدا

رج بيوتهم، يعيشون حالة من      يوماً وسكان نهر البارد خا     77، ال سيما أنه مضى      ]لبنان[مأساتنا في الشمال  
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االكتظاظ واالحتقان والصعوبة والقساوة نتيجة فقدانهم كل مرتكزات االستقرار والحياة، فطلبنا أن يكـون              
هناك تفهم جدي بضرورة حل مشكلة هؤالء، خاصة أننا حصلنا على ضمانات من الحكومـة والدولـة                 

ال بد في هذه    : "أضاف. ه، لكن هذا يتطلب وقتاً وجهوداً     اللبنانية بالعودة األكيدة ألهالي المخيم وإعادة بنائ      
المرحلة االنتقالية من أن تتحرك النائب الحريري لما لديها من عالقات في مجال القـضايا االجتماعيـة،                 

". وأيضاً دورها البارز في تخفيف معاناة شعبنا في الشمال اللبناني، كما تقوم بجهد كبير هنا فـي صـيدا              
بة فتح االسالم هي التي اختارت طريق الال تسوية وسياسة فوهة البنادق، وهذه قضية              أن عصا : "واعتبر

وأن مهمة الجيش اللبناني مستمرة حتى يسلموا أنفسهم أو ينهي الجـيش هـذه              . يتحملوان هم مسؤوليتها  
  ". العملية بما يليق بكرامة المؤسسة العسكرية اللبنانية وسيادة لبنان

  8/8/2007السفير 
  

  في قطاع غزة" القسام"من اد مقاومين استشه .11
اعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم االربعاء عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الجيش االسرائيلي             

واوضحت المصادر ان الفلسطينين هما من كتائب القسام وهما محمد صبحي البطنيجي             .شرق مدينة غزة  
اومين استشهدا برصاص قوات إسرائيلية خاصـة        أن المق  "حماس"واوضحت مصادر فى     .وفادي ارقيق 

شرق غزة فتصدت لها وحدة المرابطين من القسام واشـتبكت          ) كارني(تسللت بالقرب من معبر المنطار      
  .معها بإطالق نار كثيف أدى إلى استشهاد المقاومين

  8/8/2007 48عرب
  

  رفيع المستوى يقوم بجولة عربية الستجالب األموال" فتحاوي"وفد  .12
كشفت مصادر رسمية رفيعة في حركة فتح        : رام اهللا، القدس المحتلة، منتصر حمدان وآمال شحادة        غزة،

ان وفدا رفيعا منها زار السعودية ودوال عربية من اجل المساعدة على تقوية الحركة كقوة معتدلـة فـي                   
الى ان أحمد قريع    واشارت تلك المصادر     فلسطين، واألخذ بيدها للخروج من نفق االزمة المالية الخانقة،        

ورفض الناطق الرسمي    .كان على رأس الوفد الذي ضم عزام االحمد، اضافة الى عدد آخر من القيادات             
 في الضفة جمال نزال نفي أو تأكيد تلك المعلومات، واكتفى بالقول إن الحركة تعـيش أزمـة                  "فتح"باسم  

  . من الدول العربية الشقيقةمالية حقيقية، وان البحث عن مصادر دعم للحركة أمر مقبول خاصة
  8/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عباس وأولمرت ال يملكان األهلية السياسية لتحقيق السالم: البردويل .13

تمثل " حماس"ما تروجه أوساط إعالمية وسياسية عن أن        " حماس"القيادي في   نفى صالح البردويل     :غزة
هذه ادعاءات باطلة وزائفة، ألنه ال توجـد        "بردويل  عقبة أساسية أمام أي مشروع سياسي للسالم، وقال ال        

، 1967 حزيران   4عملية سالم باألساس، والدليل أن إسرائيل لم تعلن استعدادها لإلنسحاب حتى خطوط             
ولم توقف بناء الجدار ولم تطلق سراح المعتقلين، ولم تسمح بعودة الالجئين، فال وجـود لـسالم حتـى                   

 إلى أن الطرفين عباس وأولمرت ال يملكان القدرة على إبـرام اتفـاق              وأشار البردويل ". حماس"تعرقله  
  .تاريخي يؤسس لبناء الدولة الفلسطينية التي بدت كما لو أنها مشروع لرئيس الوزراء إيهود أولمرت

  7/8/2007قدس برس 
  

  ى تنفي وجود اتصاالت او مفاوضات جديدة مع اسرائيل حول صفقة تبادل االسر"حماس" .14
ال جديد فيما يتعلق بملف الجندي       "":حماس"قال سامي ابو زهري المتحدث باسم       :   غزة –تلة  القدس المح 

المشكلة هي ان حكومـة االحـتالل االسـرائيلي         "واضاف ان   ". االسرائيلي شاليط او المفاوضات بشأنه    
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ـ              تعدادهم ترفض االستجابة الى الشروط الفلسطينية باالفراج عن ذوي المحكوميات العالية ويبدون فقط اس
:  في قطـاع غـزة     "حماس"اسامة المزيني أحد قادة     .   د  وقال". لالفراج عن اسرى دون االلتزام بمعايير     

منذ ثالثة شهور ال اتصاالت وال وساطة وال حوار ال عبر الوفد األمني المصري وال غيره منذ غـادر                   "
وط الصفقة التي قبلت بهـا      الوفد قطاع غزة في الرابع عشر من حزيران ومنذ انقالب إسرائيلي على شر            

  ".منذ شهور وتراجعها عما تم التوصل إليه
  8/8/2007الحياة الجديدة 

  
  !لم تنجح في إزالة حاجز واحد" عباس أولمرت"لقاءات : "الجبهة الشعبية" .15

التـي  اللقـاءات   ،   على لسان أحد قيادييها، جميل مزهر      لتحرير فلسطين وصفت الجبهة الشعبية    : رام اهللا 
لم تنجح في إزالة حاجز واحد من مئات الحـواجز التـي   "، بأنها لقاءات   أولمرتوعباس  لرئيس  يجريها ا 

تفكيـك المـستوطنات    وتؤد إلى إطالق سراح اآلالف من األسـرى،          ولم   تقطع أوصال الضفة الغربية،   
ن مـا قدمـه   إ" وأضـاف    .، حسب تعبيرهـا   "وجدار الفصل العنصري الذي التهم نصف أراضي الضفة       

  ".  لقاء أمس سيبقى في إطار الوعود الكاذبة التي طالما كررها في لقاءات سابقةأولمرت في
  7/8/2007قدس برس 

  
   شرط لتحقيق الوحدة"حماس" آثار انقالب إزالة: حواتمة .16

نايف حواتمة من النتائج الكارثية التـي سـتحدث فـي           " لجبهة الديمقراطية ا"ـحذر االمين العام ل   : عمان
الة االنقسام الفلسطيني، ولم تبادر فصائل المقاومة الفلسطينية الى اقامـة وحـدة             فلسطين، اذا استمرت ح   

وطنية حقيقية، من خالل تكريس سياسة الحوار، واجراء انتخابات تشريعية للفلـسطينيين، فـي الـداخل                
 دولة في العـالم مؤكـداً ضـرورة         141والخارج، تقوم على اساس التمثيل النسبي، كما هو حاصل في           

وقال نحن قادمون على ماهو أسوأ من السيء، لتصبح فلسطين           . كل فلسطين منطقة انتخابية واحدة     اعتبار
جغرافياً وديمغرافياً مهددة ومعرضة للتهويد بحيث تنجح اسرائيل في تصفية القضية خالل العشر سنوات              

 .رانالقادمة حتى لو لم تحدث حرب عبثية جديدة في الخليج تشنها أمريكا واسرائيل على اي
  8/8/2007الرأي األردنية 

  
  "حماس"وعبد الرحمن ينتقد .. قريع يحذر من تكريس االنفصال بين الضفة وغزة .17

 احمد عبد الرحمن امس موقـف الحركـة         "فتح"جدد الناطق الرسمي باسم     :  أ ف ب ، د ب أ       -رام اهللا   
ية الفلسطينية برئاسـة     شرط اعتراف الحركة االسالمية بالشرع     "حماس"لجهة عدم معارضتها الحوار مع      

عضو اللجنـة    من جهته، قال   .عباس والتراجع عن انقالبها العسكري الذي نفذته ضد الشرعية في غزة          
 في غزة أحدث أول قطع عملي ملموس فـي وحـدة            "حماس"انقالب  " إن    أحمد قريع،  "فتح"ـالمركزية ل 

اسي مختلف لقطاع غـزة عنـه فـي         الوالية اإلقليمية للسلطة وفتح طريقاً عريضاً أمام تبلور مصير سي         
من أن يؤدي ذلك إلى تكريس االنفصال       "وحذر   ".الضفة الغربية وأسس النفصام إداري ومالي وجمركي      

السياسي والجغرافي معاً إذا لم يتم تدارك هذا الوضع الخطير الذي قد يبدو للبعض وكأنه إنجـاز يجـب                   
ستغالل الظرف القائم وبروز مراكز قوى جديـدة        كما حذر من ا   ". الحفاظ عليه والتمسك به والدفاع عنه     

  "إللغاء منظمة التحرير بحجة وجود حماس من جانب وحجة عدم فاعلية فصائل المنظمة من جانب آخر"
  8/8/2007الدستور 
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 أدى إلى فقدان كليته  في نابلس"حمساوي"إطالق نار على  .18

 على حركة حماس في نـابلس   محسوبعبوةأطلق مسلحون الليل قبل الماضي النار على عوني ال  : نابلس
بالضفة الغربية، ما أدى إلى اصابته بجرح بالغ في الخاصرة، أسفر عن فقدانه إحدى كليتيه وجزءاً مـن                  

  .  من مكان عمله"حماس"األمعاء، كما اعتقلت قوات األمن الفلسطينية مقرباً من 
  8/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المقاومةمحاكم التفتيش لضرب : "حماس" .19

" محاكم التفتـيش  " من خطورة محاكمة مجاهديها أمام       ،أمس، في بيان لها     "حماس"حذّرت حركة   : رام اهللا 
تـصفية  "، مشيرة إلى أنها تهدف إلـى        "التي تتساوق مع محاكم االحتالل    "التابعة للرئيس محمود عباس،     
ي قطاع غزة، ويـسحب النائـب       في وقت يعطَّل فيه القضاء ف     "أضافت  و ".المقاومة وضربها بشكل سافر   

العام ووكالء النيابة؛ يتم عقد هذه المحاكم الباطلة ألبناء الجهاد والمقاومة، بتهمة االنتمـاء إلـى تنظـيم                  
  ".حماس"، في إشارة إلى حركة "خارج عن الشرعية

  8/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

  اسي خالل اياملجان المقاومة في طور اإلعالن عن تنظيمها السي": أبو مجاهد" .20
 مساء أمس أن اللجان في طور       "لجان المقاومة الشعبية  "كشف أبو مجاهد الناطق باسم      " : رامتان "-غزة  

أنجزت خطوات كبيرة فيمـا     : "وقال أبو مجاهد   .اإلعالن عن تنظيمها السياسي خالل األيام القليلة المقبلة       
اسي وفي خالل األيام المقبلة سيكون هناك       يتعلق بالبرنامج السياسي حول موضوع اإلعالن عن تنظيم سي        

إعالن رسمي من قبل لجان المقاومة وستكون له القيادة السياسية المعروفة وأيضا نـاطقون إعالميـون                
   ".وجناح عسكري وهو ألوية الناصر صالح الدين

 8/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  تبحث مع قباني أزمة طالب نهر البارد" الديموقراطية" .21
خالد قباني عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحريـر         .  وزير التربية والتعليم العالي د     استقبل

بحث الوفد االنعكاسـات    : "وتحدث خليل بعد اللقاء فقال    . فلسطين محمد خليل على رأس وفد من الجبهة       
ي وضـرورة   المترتبة على االزمة في مخيم نهر البارد وخصوصا اوضاع النازحين في مخـيم البـداو              

كما بحث الوفد في اوضاع الطلبة الفلسطينيين       ". االسراع في إعمار مخيم نهر البارد وعودة النازحين اليه        
   . خصوصا مع اقتراب العام الدراسي

  8/8/2007السفير 
  

   في الوقت الراهن"حماس"بيريز يستبعد حوارا مع  .22
مقابلة مع صحيفة المانية نشرتها امـس       استبعد الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز في       :  ا ف ب   -برلين  

حمـاس ال   "ان  " دي فيلـت  "واوضح في المقابلة مع صحيفة       ."حماس"اقامة حوار في الوقت الراهن مع       
اذا . لقد سحبنا المستوطنين والجنود من قطاع غزة ورغم ذلك تستمر بـاطالق النـار             . تريد التحدث الينا  

وطلب بيريز من الـرئيس الفلـسطيني   ".وقف اطالق النارارادت حماس فعال اجراء محادثات فعليها ان ت    
يمكن لعباس ان يبدأ فـورا النقاشـات الـسياسية          "واوضح  . اجراء مفاوضات سياسية مع اسرائيل فورا     

  ".اعتبارا من االن في اريحا
  8/8/2007الدستور 
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  إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي إزاء ما يحدث في قطاع غزة: ديختر .23

نقلت االذاعة االسرائيلية عن وزير األمن الداخلي آفي ديختر قوله أمس إن إسـرائيل              : أ.ب. د - تل أبيب 
العناصر االرهابية في قـصف النقـب       "لن تقف مكتوفة األيدي إزاء ما يحدث في قطاع غزة واستمرار            

وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي سيختار الوقت المناسب للتدخل ووضع حد لهـذه االعتـداءات،               ".الغربي
عرب ديختر عن خيبة أمله من عجز السلطة الفلسطينية عن تشكيل قوات أمنيـة لمكافحـة اإلرهـاب                  وأ

  .واألعمال الجنائية
 8/8/2007األيام الفلسطينية 

  
   إسرائيليا في مواجهات بين االحتالل ومستوطنين بالخليل27إصابة  .24

ئلتين بالقوة في البلدة القديمـة      اجبرت مئات من قوات االحتالل امس مستوطنين إخالء منزلين يعودان لعا          
ب مـن   وشارك في العملية نحو ثالثة آالف جندي وهو العدد األكبر من نوعه منذ االنسحا              .بمدينة الخليل 

من رجال الشرطة والذين نفذوا عملية اإلخالء الفعلية باإلضافة إلى مئات            200ومن بين هذه القوة     . غزة
صل عشرات من النشطاء القوميين المتطـرفين والـشباب إلـى           وو،  الجنود الذين قاموا بتأمين المنطقة    

 .المنزلين اللذين تشغلهما عائلتان من المستوطنين في السوق التجاري بالخليل لمقاومة عمليـة اإلخـالء              
وتم وضع  .  شرطيا 14 شخصا على األقل أصيبوا بجروح طفيفة بينهم         27قال متحدث باسم الشرطة إن      و

  .لتهم بعيدا عن المنطقة لكن زعماء المستوطنين أعلنوا أنهم سيعودونالمستوطنين في حافالت ونق
  8/8/2007الغد األردنية 

  
  القرى والمدن العربية ليست مسرحا للتدريبات العسكرية: النائب نفاع .25

، رسالة عاجلة الى وزير االمن ايهود باراك، طالبه فيهـا           7/8/07أرسل النائب سعيد نفاع، يوم الثالثاء       
وجاءت هذه المطالبة عقب قيام الجيش االسرائيلي       . ريبات العسكرية في القرى والمدن العربية     بوقف التد 
وقال نفـاع فـي      . باجراء تدريبات عسكرية في الحي الغربي من قرية مجد الكروم          ]الثالثاء[ فجر اليوم 
 الـى منـاطق     إن القرى والمدن العربية ليست مسرحا للتدريبات العسكرية، وال يمكن تحويلها          : "رسالته

  ً."عسكرية وأن هذه التدريبات تشكل استفزازاً وإزعاجاً لالهالي وحتى خطرا عليهم لذا يجب وقفها حاال
  7/8/2007 48عرب

  
   صارخا في مطار بن غوريون ما زالالتمييز ضد العرب .26

بخالف ما أعلن عنه وزير المواصالت اليوم، بأن جميع المسافرين سيمرون في مطار بـن غوريـون                 
إجراءات أمنية موحدة، ما زال التمييز ضد العرب صارخا والتغييرات الشكلية التي أدخلت ال تغير من                ب

ويحصل جميع  . إذ ترسل حقائب العرب إلى جهاز خاص ذا قدرة أكبر على الكشف والتدقيق            ،  هذا الواقع 
للحقيبة، كمـا   " منيمستوى الفحص األ  "المسافرين على ملصقات بيضاء إال أنها بأرقام مختلفة تشير إلى           

  .وأن االستجوابات األمنية للمسافرين العرب بقيت على حالها
  7/8/2007 48عرب

  
  إسرائيل تأمل بدعم مسيحيي اليابان لها .27

، أمس، أن مجموعة من السياسيين واألكاديميين اإلسـرائيليين         "جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة    :ا ش ا  
 الصغيرة في اليابان، لكن المؤثرة، فـي الحـرب ضـد            سعت إلى الحصول على دعم الجالية المسيحية      

ـ  ". اإلرهاب" ، الذي عقد في مبنى تـابع  "قمة القدس اآلسيوية"وأشارت الصحيفة إلى أن االجتماع الرابع ل
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للبرلمان الياباني وسط طوكيو، جمع وزير السياحة اإلسرائيلي اسحق اهارونوفيتش ونوابا مـن مـؤتمر               
ونقلـت  . يست واألكاديميين اإلسرائيليين المحافظين وعـددا مـن المفكـرين         الحلفاء المسيحيين في الكن   

إننا نبني هنا، في طوكيو، جسرا للشراكة والصداقة لحماية         "الصحيفة عن النائب اإلسرائيلي جدعون سار       
ـ     ". المسيحية المشتركة  -حرياتنا األساسية، استنادا الى القيم اليهودية        ي وناشد زعماء الجالية المسيحية ف

  .اليابان زيارة إسرائيل إلظهار التأييد لها
  8/8/2007السفير 

  
  بال إخفاقاتها... حرب لبنان الثانية": فيلماً"جيش االحتالل يخرج  .28

أمس أن جيش االحتالل اصدر فيلماً تثقيفياً، بمناسبة مـرور عـام            " معاريف"ذكرت صحيفة   : علي حيدر 
 من الحقائق التي برزت خالل الحرب، بدءاً من اسـتقاالت           على حرب لبنان الثانية، تميز بتجاهله للكثير      

الجنراالت مروراً بعجز الجيش عن القضاء على صواريخ الكاتيوشا، إلى انعدام المهنية وحقيقة معنويات              
إلى أن هذا الفيلم سيكون في السنوات المقبلة الوثيقة التاريخية األساسية بالنسبة            " معاريف"ولفتت   .الجنود

إلى أنه من الناحية العملية، لم يذكر في الفيلم أي مـن قائـد المنطقـة                " معاريف"ولفتت   .شبانللجنود ال 
إلـى أن الفـيلم     " معـاريف "وخلـصت    .الشمالية وقادة الفرق، باإلضافة إلى القادة اآلخرين في الحرب        

  .يعرض، من الناحية العملية، الواقع بشكل معاكس كلياً
  8/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
  لق إسرائيلي من ازدياد المتهربين من الجيشق .29

Ynet News : شاباً يهودياً أمريكياً، سينخرطون فـي صـفوف   150كشفت مصادر إسرائيلية أن نحو 
المشرف على حشد المتطوعين األمريكيين للجـيش اإلسـرائيلي،      " تسفيكا ليفي "الجيش اإلسرائيلي، وقال    

وحسب ليفي، فانـه    . مة بحب إسرائيل والتضحية من اجلها     بان الشباب والشابات المتطوعين قلوبهم مفع     
في السنوات األخيرة كان يتراوح عدد المتطوعين من اليهود األمريكيين في الجيش اإلسرائيلي ما بـين                

من المتطوعين هم أبناء اسـر إسـرائيلية        % 70ونحو  .  ولكن هذا العام سجل ارتفاعا ملحوظا      90-120
وبينما يستعد هؤالء للقدوم إلى إسرائيل      . باقي يأتون من اسر يهودية أمريكية     هاجرت إلى أمريكيا، بينما ال    

متطوعين في جيشها، فان الرأي العام اإلسرائيلي يشهد نقاشاً حاداً حول ظاهرة التهرب من الخدمة فـي                 
ووفقا لمعطيـات نـشرها     . صفوف الجيش، واستمرار إعفاء المتدينين المتزمتين من الخدمة في الجيش         

 يوليو الفائت، فان نسبة المتهربين مـن الخدمـة العـسكرية            /ش اإلسرائيلي في منتصف شهر تموز     الجي
وقال مسؤولون عسكريون إلى أن مشكلة عدد أفراد الجيش اإلسرائيلي مرشحة للتفاقم            %. 25وصلت إلى   

يتية في المستقبل بسبب تراجع معدل الوالدات، وانحسار حركة الهجرة خصوصا من الجمهوريات السوف            
  .السابقة، علما أن الشبان يشكلون نسبة مرتفعة من المهاجرين

  7/8/2007التقرير المعلوماتي 
  

 لبنانالفلسطينية في مخيمات الحقوق االنسان في حول جمعية راصد تقيم دورة  .30
 عن تنظيم   ،وضمن أهدافها بنشر ثقافة حقوق االنسان     ) راصد(أعلنت الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان      

رة تدريبية للذكور واإلناث حول الشرعة العالمية لحقوق االنسان وحقوق الالجئين وحقـوق المـرأة               دو
بتمويلها ومجهودها الذاتي وبمساهمة من المكتب االقليمي لمفوض حقوق االنسان لـدى األمـم              . والطفل

ع مستوى الوعي   وذلك بهدف رف  . المتحدة في الشرق االوسط ومن المكتب االقليمي لمنظمة العفو الدولية         
بثقافة حقوق االنسان والمرأة والطفل ونشرها في المخيمات واالوساط الشعبية والشبابية الفلسطينية فـي              

 .لبنان وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم
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  2007/ 8/ 7 الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان
  

   في شمال قطاع غزة8جرح يقتل طفلين وغموض يلف حادثة إنفجار ي .31
قتل طفالن فلسطينيان واصيب ثمانية آخرون في منطقة تقع بين بلدتي بيت الهيـا              :  صباح  فتحي -غزة  

وفي حين قال شهود ان صاروخاً محلي الصنع اطلقـه مقـاومون             .وبيت حانون شمال قطاع غزة امس     
، اشارت مصادر أخرى الى ان انفجاراً غامضاً وقع فـي           تسبب بالحادث فلسطينيون على بلدة سديروت     

 بعض المصادر ان االنفجار ناجم عن قذيفة دبابـة مـن            تقال فيما   .ة اودى بحياة الطفلين الشقيقين    المنطق
اشارت مصادر محلية بإصبع االتهام الى مقاتلي سرايا القـدس          قد  و .مخلفات قوات االحتالل االسرائيلي   

ـ  إال أن    .بالمسؤولية عن اطالق الصاروخ، الذي لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسلح مسؤوليته عنه              اناطق
ن نشطاء فصائل المقاومة توقفوا منذ زمن بعيد عن اطـالق الـصواريخ             ، نفى ذلك، وأكد أ    سراياالباسم  

  .بسبب ضيقها وعدم جاهزيتها المحلية الصنع على اهداف اسرائيلية من هذه المنطقة
  8/8/2007الحياة 

  
  اخلي في تهويد القدساسرائيل تستغل الوضع الفلسطيني الد: الجبهة االسالمية المسيحية .32

 حذرت الجبهة االسالمية المسيحة للدفاع عن القدس والمقدسات امس، من استمرار            : وفا - القدس المحتلة 
، توأشـار . استغالل سلطات االحتالل االسرائيلية لألوضاع الداخلية الفلسطينية، في تهويد مدينة القدس          

 المدينـة يهودية، عقدت مؤتمراً موسعاً في      في تقريرها الخامس حول أوضاع القدس، الى أن شخصيات          
المحتلة، خرج بتوصيات، تؤكد على ضرورة ابادة كافة مشاريع المقاومة العربية، واذكاء الحرب األهلية              

أما بخصوص المسجد األقصى، فبين      .في لبنان وفلسطين وسائر األماكن التي تقوى فيها شوكة المقاومة         
أن شرطة االحـتالل تواصـل    كما  .ضة عليه بحكام الق إ و هر في عزل  سلطات االحتالل، تستم  أن  التقرير،  

عملياتها في ادخال األفواج السياحية الى ساحات األقصى ومبانيه، وهم يرتدون مالبس فاضـحة تمـس                
وطنات لم تقف   تمن المس % 90، الى أن األرقام والشواهد، أثبتت أن         أيضا وأشار التقرير  .بحرمة المسجد 

هنـاك عـدد مـن      كمـا أن    ذها وانما استولت على أراضي ومساحات أخـرى،         عند حدود مناطق نفو   
  .المستوطنات التي لم يحدد لها مناطق نفوذ تتوسع حسب مقتضيات الحال

  8/8/2007الحياة الجديدة 
  

  كتلة الصحفي تطالب بإصالح نقابة الصحفيين الفلسطينية .33
ـ   ،أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني في نقابة الصحفيين      : غزة يم الطوباسـي ال يمثـل الـصحفيين         أن نع

الفلسطينيين، ألن مدة واليته كنقيب انتهت منذ سنوات، مطالبة بضرورة إصالح النقابة، ومفندة حـديث               
 مشيرة إلى تغاضيه عما يحدث مـن تجـاوزات          .الطوباسي عن انتهاكات ضد الصحفيين في قطاع غزة       

لقها حيال الدعم المقدم من االتحاد األوروبـي        عبرت عن بالغ ق   كما  . االجهزة االمنية في الضفة الغربية    
  .لتطوير قدرات الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى إمكانية تجيير الدعم المقدم لصالح فئة دون أخرى

  7/8/2007 قدس برس
  

   فلسطينيا13ً وتعتقل  في الضفة الغربيةقوات االحتالل تواصل حملة االعتقاالت .34
نثرها أولمرت، في لقاء أريحا، مع محمود عباس، بشأن إطالق سراح           رغم التعهدات التي    : رامي دعيبس 

عدد آخر من األسرى الفلسطينيين، فقد واصلت قوات االحتالل حمالتها االعتقالية في الـضفة الغربيـة،                
 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، وذلك بعد توغالت طالـت العديـد مـن                13واعتقلت غداة اللقاء    

  .لفلسطينيةالقرى والمدن ا
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  7/8/2007 48عرب
  

  اعتقال أحد العالقين على معبر رفح لدى عودته عن طريق معبر العوجا .35
ن السلطات اإلسرائيلية اعتقلـت      أ :العريش من   8/8/2007 القبس الكويتية     مراسل  ماهر إسماعيل  ذكر

شخص يتم القبض   شابا فلسطينيا من العالقين في العريش أثناء مروره من معبر العوجة أمس، ليكون أول               
نسب موقع العربية نت إلـى بعـض العـالقين          من جهة أخرى    و. عليه منذ بدء عملية عودة الفلسطينيين     

 دوالر للمسؤولين الفلسطينيين الذين     200 إلى   100نهم اضطروا إلى دفع رشاوى تتراوح ما بين         أ ،قولهم
ان ، موضـحا    ي القاهرة أبدى دهشته    السفير الفلسطيني ف    إال أن  .ينظمون عملية العودة لإلسراع بدخولهم    

 مواطن، مشيرا إلى أن بعض حاالت االسـتغالل تقـع مـن    1700السفارة دفعت رسوما للمغادرة لنحو   
  .سائقي الحافالت

مؤسسة الضمير لحقـوق اإلنـسان      أن  : ألفت حداد  نقال عن مراسلته     7/8/2007 48 عرب وأورد موقع 
، مذكرة بأنها كانت قد حـذرت        المعتقل فراج الفوري عن  وطالبت باإل ،  عتقال من جهتها هذا اال    استنكرت

 كما .من استخدام قوات االحتالل لمعبر بيت حانون كمصيدة للفلسطينيين وتوسيع اعتقاالتها بحق العائدين            
 وتحرم أكثر مـن مليـون ونـصف         ، أن حكومة االحتالل تنتهك الحق في حرية التنقل والسفر         لفتت إلى 

  .إنسانيةفلسطيني من السفر ألغراض 
  

  االحتالل اإلسرائيلي يمنع رضيعين أسيرين فلسطينيين من الخروج من الزنازين  .36
كشفت مسؤولة ملف األسيرات في نادي األسير الفلسطيني، النقاب عـن أن مـسؤول األمـن                : الناصرة

الداخلي في سجن تلموند اإلسرائيلي، أصدر قرارا بحرمان طفلين رضيعين أسيرين من الخـروج مـن                
  .  منذ أكثر من أربعة شهور، مما أدى إلى تدهور أوضاعهما الصحية ينهم إلى الفورةزناز

  7/8/2007 قدس برس
  

  االجتياحات االسرائيلية حولت نابلس الى محافظة منكوبة : محافظ نابلس .37
عشرات الـشهداء   قدمت  ن المحافظة   ، أ  قال جمال المحيسن محافظ نابلس     :جمال جمال  -القدس المحتلة   

والجرحى واألسرى، ما أدى الى رد فعل قوي من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على هذا التـصدي                 
من قبل المواطنين والفصائل والحركات الفلسطينية، حيث فرضت حصاراً ظالماً على نابلس ومخيماتهـا              

وأضاف ان المحافظـة    . يوالقرى المحيطة بها، األمر الذي انعكس بشكل خطير على الوضع االقتصاد          
بكاملها، أصبحت منكوبة بكافة بنيتها التحتية وأركان اقتصادها بعد ان كانت العاصمة االقتصادية للضفة              

ن االجتياحات واالعتقاالت واالغتياالت، تؤدي الى تعطيـل تنفيـذ          وأشار من جهة أخرى إلى أ     . الغربية
في حـين عبـر عـن عـدم         .  واالحتالل اإلسرائيلي  الخطة األمنية المتفق عليها بين السلطة الفلسطينية      

في ظل الوضع القائم، المتمثل في البطالة والفقر والحصار، ان تقع بعض الظواهر السلبية، الى               استغرابه  
  .جانب القضايا النضالية ، مؤكداً أن هناك خطة لدى األجهزة األمنية لفرض األمن

  8/8/2007الدستور 
  

  النار في مسجد وسط البلدة القديمةالمستوطنون يضرمون : الخليل .38
أقدم مستوطنون، في وسط البلدة القديمة من الخليل، على إضرام النار في مـسجد، فـي إطـار                  : الخليل

احتجاجات مستمرة منذ يومين وقبل ساعات من إجبارهم على إخالء متجرين في سوق الحسبة من قبـل                 
ستهدف، ال يزال مغلقاً مـن  ممسجد الالأمس، ان أوضح مدير األوقاف بالخليل   و .جنود وشرطة االحتالل  

 سنوات، الفتـاً الـى أن اعتـداءات المـستوطنين           6قبل المستوطنين وقوات االحتالل منذ ما يقرب من         
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 ذات  في و .المستمرة في قلب الخليل منذ يومين، طالت مكتباً للجنة اعمار الخليل ومنازل أخرى بالمنطقة             
 الذي تواصل قوات االحتالل إغالقه منذ مذبحة الحـرم االبراهيمـي،   ،، اندلعت في مسجد الحسبة  السياق

قبل ظهر أمس، مواجهات بين شرطة وجنود االحتالل والعشرات من المستوطنين، وذلك عنـد تـصدي                
  .األخيرين الخالء عائلتين من متجرين في السوق تم االستيالء عليهما بالقوة قبل سنوات

  8/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  والوطن بال اوائل ...اوائل في الضفة وفي غزة: ئج التوجيهينتا .39
 وعشرة اخرون في قطاع غزة والوطن بـال          الغربية،  عشرة اوائل في الضفة    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 هذه هي الحقيقة الناتجة عن استمرار حالة االنقسام التي يعيشها الوطن في ظل انحـسار الواليـة                  ،اوئل

نية في الضفة وسيطرة حماس على قطاع غزة، وفـي اعقـاب انتقـال الـصراع                الرسمية للسلطة الوط  
 الى   االنقسام يمتد و .السياسي الى نتائج امتحانات الثانوية العامة التي اعلنت على مرحلتين وبشكل احادي           

الطريقة التي سوف تحدد على اساسها اختيار العشرة االوائل في فلسطين والمقرر منحهم مكرمة رئاسية،               
 فـي الفـرع    % 99,1و % 99,7طلبة قطاع غزة ما بين      بين    االوائل العشرة   انحصرت نسب  ي حين فف

، ما يشير بوضوح الى امكانية نشوب اشكالية        %97,9 حصلت االولى في الضفة على معدل        فقد،  العلمي
الوزارة في  حقيقة في التعامل مع هذه القضية حتى لو تم ارسال نتائج الثانوية العامة من القطاع الى مقر                  

لتعكس بذلك مدى امتداد الصراع السياسي بين حركتي حماس وفتح الى نتائج الثانويـة العامـة                 .رام اهللا 
كد عدد من فقد أ  ،الى ذلك  .وما نتج عنه من انقسام في النتائج والفرح لدى الطلبة وذويهم على حد السواء             

 وما نتج عنه، خاصـة وان مـا   نحركتيال المسؤولين وجود مخاوف حقيقية من امتداد الصراع القائم بين  
  .حصل في نتائج الثانوية العامة يمثل دليال واضحا على هذه االمكانية

  8/8/2007الحياة الجديدة 
  

  انخفاض عدد العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية: االحصاء المركزي .40
 أكـد فيـه ارتفـاع نـسبة         أصدر مركز اإلحصاء الفلسطيني أمس، تقريـراً      : يوسف الشايب  –رام اهللا   

ما بين الربعين األول والثاني مـن       % 2.9المشاركين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية بمقدار         
، كما ارتفعت نسبة مشاركة النساء في سوق        %42.4إلى  % 41.2العام الحالي، حيث ارتفعت النسبة من       

ووفقاً للتعريف الموسع    .2007ع الثاني   في الرب % 16.6 إلى   2007في الربع األول    % 15.2العمل من   
في % 25.7 إلى   2007في الربع األول    % 27.9انخفضت نسبة األفراد الذين ال يعملون من        فقد  للبطالة،  

انخفضت نسبة األفراد الذين لـم يعملـوا        فقد  وحسب معايير منظمة العمل الدولية،       .2007الربع الثاني   
في الربـع   % 19.2  إلى 2007في الربع األول    % 21.6من  وبحثوا عن عمل في األراضي الفلسطينية       

أشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الـشباب المختلفـة،               قد  و .2007الثاني  
 19-15، يليها الفئة العمريـة      %32.3وصلت إلى   و سنة أعلى نسبة     24-20حيث سجلت الفئة العمرية     

  %.26.1 بلغت التيسنة 
  8/8/2007ردنية الغد األ

  
  لجمارك الفلسطينيةتحديث ال  مليون يورو2,5تمويل من االتحاد االوروبي بقيمة  .41

واالتحاد األوروبي وقعـا امـس      ) أونكتاد( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية        أمس أن  اعلن: رام اهللا 
 على  ها األوروبي بموجب  االول اتفاقية منحة مع السلطة الوطنية تحت رعاية سالم فياض، سيعمل االتحاد           
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 مليون يورو لتمويل مشروع مساعدة فنية تحت عنـوان برنـامج تحـديث الجمـارك                2.5توفير مبلغ   
  . والذي سيتم تنفيذه من قبل أونكتاد،الفلسطينية

  8/8/2007الحياة الجديدة 
  

  موظفون ومسلحون يهددون البنوك في نابلس مما يؤدي الغالقها  .42
أغلقت جميع فروع البنوك الفلسطينية في مدينة نـابلس أبوابهـا أمـس،             : لجمال جما  -نابلس المحتلة   

. احتجاجاً على قيام عدد من المسلحين بمهاجمة مقري البنك العربي وبنك فلسطين المحدود وسط المدينة              
حسم مبالغ مالية كبيرة من المستحقات المتأخرة التي قامت وزارة المالية الفلسطينية بصرفها             وذلك بسبب   

  .، بحسب ما قال أحد المسلحينموظفين دون مراعاة ألوضاع الموظفينلل
  8/8/2007الدستور 

  
  األردن حريص على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية    : الخطيب .43

اكد وزير الخارجية األردني عبداالله الخطيب، امس خالل لقائه نايف حواتمـة            :  كمال زكارنة  -عمان  
ية لتحرير فلسطين، حرص االردن على إعادة بنـاء الوحـدة الوطنيـة             بحسب مصادر الجبهة الديمقراط   

يونيو الماضي فـي القـاهرة،      /  حزيران 19الفلسطينية، وتنفيذ قرار إجماع وزراء الخارجية العرب في         
بتراجع حماس عن انقالبها العسكري، وعودة األوضاع إلى طبيعتها واجراء الحـوار الـشامل، وبنـاء                

عية والتنفيذية على أساس وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها التنفيذية لـضمان حـق             مؤسسات السلطة التشري  
  .194تقرير المصير، ودولة فلسطين المستقلة، وحل مشكلة الالجئين وفق القرار الدولي 

  8/8/2007الدستور 
  

  األسرى األردنيون األربعة يضربون عن الطعام     .44
ها رسالة تذكيرية للحكومة نفّذ االسرى االربعة، الـذين         في خطوة وصفت بأن   :  نيفين عبد الهادي   -عمان  

تم ترحيلهم من اسرائيل الى سجن قفقفا امس، اضرابا عن الطعام، ملوحين باضراب مفتوح في حال لـم                  
  .  تف الحكومة بالوعود التي كانت قد التزمت بها قبل ترحيلهم

 8/8/2007الدستور 
  

  مة بعدم النزاهة في االنتخابات البلديةالمعارضة األردنية تتهم الحكو" تنسيقية" .45
ـ          : عمان  بشدة علـى ادارة     15حمل اول موقف معلن للجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة االردنية ال

وانتقدت على لسان الناطق باسـمها سـعيد        . الحكومة لالنتخابات البلدية، واتهمتها بالتدخل وعدم النزاهة      
نتخابية، لجهة عدم توفيره الديمقراطية باعتماد مبدأ الـصوت الواحـد           ذياب المناخ الذي سبق العملية اال     

الذي رأت فيه قطعا للطريق على القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لتشكيل قوائم انتخابية، مـا      
 .كرس حالة االنقسام والتشدد في االوساط االجتماعية على مستوى العشائر والعائالت

  8/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  نائب رئيس جبهة العمل االسالمي يرفض دعوة الحزب إلى اللجوء للقضاء الدولي .46
فريد فريج نزاهة   .أكد نائب رئيس جبهة العمل االسالمي في محافظة المفرق د         :  حسين الشرعة  -المفرق  

تخابـات  وعدالة القضاء االردني، رافضا تهديد الجبهة باللجوء الى محكمة العدل الدولية على خلفية االن              
إننا كنا نتمنى على بعـض قيـاديي        : وقال. البلدية والتي جرت في الحادي والثالثين من الشهر الماضي        
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الحزب عدم اثارة القضية في المحافل القضائية الدولية لما ينتج عن ذلك من اساءة الـى األردن كدولـة                   
  متقدمة في خطى الديمقراطية على كثير من دول العالم 

 8/8/2007الرأي األردنية 
  

 "البارد"السنيورة يرأس اجتماعاً للبحث بإعادة إعمار  .47
 اجتماعا مخصصا للبحث في إعادة إعمار مخيم  أمس السنيورة مساءرئيس الوزراء اللبناني فؤادرأس 

نهر البارد، حضره رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي، مندوب قيادة الجيش 
حمد شميطلي، المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان أنطوان شمعون، رئيس مجلس الرائد المهندس م

في لبنان ريتشارد كوك، ممثلة برنامج األمم " األونروا"اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، ممثل وكالة 
سمير الخطيب وعدد من " خطيب وعلمي"المتحدة اإلنمائي في لبنان منى همام، ومدير شركة 

  .المستشارين
  8/8/2007المستقبل 

  
  أبي هريرة تشكك في مقتله  مصادر في عائلة .48

، الرجل الثاني في تنظيم فتح اإلسـالم،        "أبو هريرة "شهاب قدور   أعلن أقارب   : غسان ريفي  - طرابلس 
ـ             هي ليست جثـة    " أبي هريرة "أن جثة القتيل الذي قال عنها وزير اإلعالم غازي العريضي بإنها تعود ل

قد وصل بيـروت للتأكـد مـن        " أبو هريرة "كون جثة مقاتل سعودي، وكان أحمد أخو        األخير بل ربما ت   
الجثث الموجودة هناك واتصل بأخته بارعة مبلغا إياهها بأن الجثث الموجودة في المستـشفى الحكـومي                

ـ    ".أبو هريرة "ليس فيها جثة     لقد أعلنوا مقتل أبي هريرة اربع مرات حتى        ": السفير" وتقول بارعة قدور ل
 أن الصورة التي وزعت على      "أبو هريرة "، وأكد أقارب    آلن، وفي كل مرة يكون هناك خطأ في االعالن        ا

   .!وسائل االعالم ليست صورة أبي هريرة وأن مالمح القتيل تختلف تماما عن مالمح أبي هريرة؟
  8/8/2007السفير 

  
   مذبحة صبرا وشاتيال ى ربع قرن علىاحياء ذكر .49

 الخامسة والعشرين لمذبحة صبرا وشـاتيال       ى التقدمي في انكلترا الحياء الذكر     يعد مسرح فلسطين   :لندن
شهادات حية من ست شخصيات تتضمن شهادة       يتخللها  عبر امسية موسيقية وعرض مسرحي في لندن،        

 يقوم مسرح فلسطين التقدمي بتدوين التاريخ الشفهي لكـي ال           ىوالحياء الذكر  .احد الناجين من المذبحة   
 مدني فلسطيني ولبناني، حيث يقدم مجموعة من        3500م الكارثة التي ادت الستشهاد اكثر من         العال ىينس

  .  من قصص وذكريات الذين عاشوا المذبحة والذين نجوا منهاوأرشفتهاالكتب والمدونات التي يتم جمعها 
  8/8/2007القدس العربي 

  
  ينالجامعة العربية تُطالب إسرائيل بإطالق سراح النواب المعتقل .50

عبرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية عن استنكارها الستمرار إسرائيل في اعتقال رئـيس              : القاهرة
المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد كبير من أعضائه وكذلك العديد من كبار المسؤولين ورؤساء البلديات              

لعربية لمناسبة مرور عـام علـى       وتذكر الجامعة ا  . الفلسطينية، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي      
اعتقال هؤالء النواب بقضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي الذين يزيـد              

وتطالب الجامعة بإطالق سراح جميع     .  أسيرات 105 طفالً و  317 آالف أسير من بينهم      10عددهم على   
 احترام اسرائيل لقواعد القانون الدولي بشأن حقـوق         األسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما تطالب بضروة     

  .1949األسرى، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
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  8/8/2007الحياة 
  
  
  

  الفلسطينيون متفقون على إعادة الوضع إلى ما قبل االقتتال: سعود الفيصل .51
ؤتمر صحافي دوري،   أشار وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل خالل م        :  بدر المطوع  -جدة  

متفقتان، من حيث المبدأ، على عودة الوضع في فلسطين إلى ما           " حماس"و  " فتح"إلى اعتقاده بأن حركتي     
. ونأمل بأن تعود اللحمة الفلسطينية حتى ترى مجهودات السالم طريقهـا للنجـاح            . قبل االقتتال في غزة   

  . الشرعية الفلسطينيةودعا الحركتين إلى معاودة الحوار بينهما لالتفاق على أسس
  8/8/2007الحياة 

  
  تحذيرات إسرائيل لرعاياها من السفر إلى سيناء تعود ألهداف سياسية: مصر .52

أعلنت مصادر حكومية مصرية أن التحذيرات التي تطلقها الحكومة اإلسـرائيلية           :  يسري محمد  -سيناء  
 تتعلق بـأي واقـع أمنـي علـى          لمواطنيها بعدم السفر إلى سيناء، هي تحذيرات ذات أهداف سياسية ال          

اإلطالق، وإنما تخص جوانب داخليه بإسرائيل نفسها، فيما أكدت مصادر أمنية بسيناء أن حركة الـسياح                
اإلسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء لم تتأثر بالتحذيرات اإلسرائيلية األخيرة لرعاياهـا بوجـود تهديـد                

ومة في تصريحات لعدد محدود من الـصحافيين        وأشارت المصادر الحك  . بالخطف من جماعات متشددة   
إلى أن مصر اعتادت على تلك التحذيرات من الجانب االسرائيلى، بل أصبحت تعي الـدوافع مـن وراء         

  .إطالقها من الجانب اإلسرائيلي
 8/8/2007الشرق األوسط 

  
  مصر نقلت سفارتها من غزة الى رام اهللا  .53

ية مصر العربية بنقل سفارتها من غزة الى رام اهللا بشكل           أكدت مصادر فلسطينية قيام جمهور    : بيت لحم 
أن إجـراءات النقـل إنتهـت وأن        " " معـا "وقال المصدر الفلسطيني لوكالـة      . كامل عقب أحداث غزة   

اشرف ) السفارة(الدبلوماسيون المصريون على رأس عملهم اآلن في رام اهللا ويترأس الممثلية المصرية             
انا موجود في رام اهللا ووجودي في غزة كان         :"ي اشرف عقل لوكالة معا      بدوره قال السفير المصر   . عقل

: وردا على سؤال حول نقل السفارة من غزة الى رام اهللا قال السفير عقـل ". بسبب متابعة االحداث هناك  
". انتقلنا الى مدينة رام اهللا بسبب االحداث في قطاع غزة وسنبقى هنا الى ان تتضح االمور في القطـاع                  

 السفير عقل ان جمهورية مصر العربية التتمنى سوى الخيـر للـشعب الفلـسطيني ومواقفهـا                 واضاف
  .التاريخية معروفة فهي مناصرة للقضية بعمقها الوطني

  8/8/207وكالة معا 
  

  تعيد األوضاع إلى ما قبل سيطرة الحركة على غزة"حماس" و"فتح"مبادرة روسية بين  .54
 تلقيتا أخيـرا نـص      "حماس" و "فتح" أن كالً من حركتي      "ألوسطالشرق ا "علمت  :  صالح النعامي  -غزة  

العودة لألوضاع التـي    : وتستند المبادرة الى مبدأين اساسيين    . مبادرة روسية لحل الخالفات بين الجانبين     
سبقت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وضمن ذلك استعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعـادة                

وذكر مصدر فلسطيني مطلع أن الروس اتـصلوا        . لفلسطينية على أسس مهنية   صياغة األجهزة األمنية ا   
 وأطلعوه على فحوى المبادرة التي بحسب المصدر يمكن         "حماس"لـبخالد مشعل رئيس المكتب السياسي      

أن تمثل مدخالً للحوار، في نفس الوقت قام الروس بعرض المبادرة على الـرئيس الفلـسطيني خـالل                  
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وأضاف المصدر أنه على الرغم من رفض الرئيس عبـاس للمبـادرة، إال أن              . سكوزيارته األخيرة لمو  
واشـار  .  أن هناك أساسا لالفتراض أن عباس سيبدي قريباً مرونة إزاء المبادرة           "حماس"موسكو أبلغت   

المصدر الى أنه ليس من المستبعد أن يتم تعديل البند المتعلق باستعادة تشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة،             
ث من الممكن أن يتم طرح تشكيل حكومة تكنوقراط يكون هـدفها اإلعـداد لالنتخابـات الرئاسـية                  بحي

 . والتشريعية التي من المتوقع أن يوافق الطرفان على تبكيرها في حال وافقا على المبادرة
 8/8/2007الشرق األوسط 

  
  " حماس"ادارة بوش مصرة على منع الحوار مع : ديفيد ولش .55

أكد مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ديفيـد ولـش، أن             : سعيد محمد   -واشنطن  
وعزا موقف  ". حماس"الواليات المتحدة هي التي تضغط على كافة األطراف لمنعها من إجراء حوار مع              

. فـي غـزة   " االنقالب غير الشرعي  "اإلقرار بوجود إسرائيل و     " حماس"واشنطن بهذا الشأن إلى رفض      
أوال إننـا ال    . ال أرى أن موقف الواليات المتحدة هو في تأييد حوار مع حماس           "تصريح خاص   وقال في   

نوافق على حوار مع حماس ألنها ترفض الحوار مع إسرائيل، وحتى أنهـا تـرفض القبـول بوجـود                   
.  بيـة إسرائيل، وثانيا ألنها ترفض كافة االتفاقيات السابقة، وحتى اآلن ترفض القبول بمبادرة السالم العر             

وثالثا إنهم يواصلون االعتقاد بإمكانية حل القضية الفلسطينية عبر ما يسمونه المقاومة، وهذه األمـور ال                
كما أكد ولش رفضه لالقتراحات التي تدعو إلـى         . لذلك ليس هناك تأييد أمريكي لمثل هذا الحوار       . نقبلها

نحن ال نتفق مع مـن يقـول        "زة وقال   تأييد حل الثالث دول في إشارة إلى ما يطلق عليه البعض دولة غ            
من يمسكون بالسلطة بطريقـة  "وهم ال يعنيهم بما قام به     " الغزيين هم فلسطينيون  "مضيفا بأن   " بثالث دول 

  ." غير شرعية في غزة
  8/8/2007الدستور 

  
  "حماس"الجدوى من االنفتاح على :  اإليطاليحزب ديمقراطيو اليسار .56

الحاكم فـي ايطاليـا بييـرو فاسـينو أن          " ديمقراطيو اليسار "لعام لحزب    اعتبر االمين ا   : سما – رام اهللا 
 في تصريحات   عباسوأضاف بعد لقاءه في أريحا مع الرئيس        " الجدوى من االنفتاح على حركة حماس     "

وأوضح فاسينو وهو زعيم أكبر     ". إن تدعيم دور أبو مازن يعني اعادة اطالق مسيرة السالم         "من رام اهللا    
وبعد محادثاتي المطولة مع أصدقائي االسرائيليين قديمي العهد        "ة البرلمانية في ايطاليا أنه      أحزاب االغلبي 

من القيادي اليساري يوسي بييلين إلى الرئيس الجديد شيمون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك بل ومـع                 
يرة الـسالم مـع    الرئيس عباس ومستشاريه فقد تبين لي بما ال يقبل الشك أنه يستحيل اعادة اطالق مـس               

أشعلت فتيل العنف في غزة وخرقت اتفاقيات مكة لذا يتوجب عليهـا أن             "ألنها حسب قوله    " حركة حماس 
  .تبادر هي بطلب استئناف الحوار مع الرئيس الفلسطيني

  8/8/2007عين على فلسطين 
  

  أي تحالف بين السلطة وإسرائيل سيضر عباس سياسياً : خبير دولي .57
، الخبير الدولي المرموق في شؤون الشرق األوسط، أن التقسيم الحالي لألراضـي            أكد أنتوني كوردسمان  

وفي حوار له مؤخرا مـع      . الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح هو أمر جد خطير يثير تساؤالت كثيرة           
، قال كوردسمان إنه ليس في مصلحة الرئيس عباس الدخول في تحالف معلـن              "نيويورك تايمز "صحيفة  

وأضاف أن غـزة ال     .  على الرغم من أن هذا التحالف موجود بالفعل اآلن، على حد تعبيره            مع إسرائيل، 
يمكن أن تحيا اقتصاديا من دون مساعدات خارجية، في حين أن الضفة الغربية لديها إمكانات اقتـصادية                 
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نيين قد خففت   تؤهلها ألن تكون دولة قائمة بذاتها، مشيرا إلى أن المواجهة العسكرية بين الطرفين الفلسطي             
  . بقدر كبير الضغوط التي واجهتها إسرائيل في الفترة الماضية

  6/8/2007البيان 
  

  امريكا تدرج جمعية الصالح الفلسطينية على القائمة السوداء  .58
اعلنت وزارة الخزانة االمريكية، امس، انها ادرجت جمعية الـصالح االسـالمية،            :  ا ف ب   -واشنطن  

اضي الفلسطينية على القائمة السوداء التهامها بانها واجهة لحركة حماس التي           اكبر جمعية خيرية في االر    
وقالت الوزارة انها ادرجت كذلك مدير الجمعية احمد الكرد علـى           . تصنفها واشنطن بانها منظمة ارهابية    

  .القائمة السوداء
  8/8/2007القدس العربي 

  
  اتفاقية فلسطينية أوروبية لتحديث عمليات الجمارك     .59

واكدت المفوضية األوروبية في القدس الشرقية المحتلة، خالل لقاء مع ممثلي الـصحف             : القدس المحتلة 
واالتحاد األوروبي بتوقيع اتفاقية منحة يـوم       " أونكتاد"لقد قام مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية        "أمس  

وزير الماليـة فـي الـسلطة       ، تحت رعاية الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء و        2007 آب   6االثنين،  
 مليون يورو لتمويـل     2,5الفلسطينية، حيث سيعمل االتحاد األوروبي بموجب االتفاقية على توفير مبلغ           

  .مشروع مساعدة فنية تحت عنوان برنامج تحديث الجمارك الفلسطينية
  8/8/2007الدستور 

  
  "أمريكا" و"إسرائيل"الهند تخطط لشراء أسلحة من  .60

خرط الهند في برنامج مشتريات اسلحة واسع يتوقع ان تحصل فيه أمريكا وإسرائيل تن: الشرق األوسط
 مليار 30على حصص كبيرة، فوفقا ألرقام وزارة الدفاع الهندية يتوقع ان تشتري الهند اسلحة بمبلغ 

 اصبحت إسرائيل اكبر مورد أسلحة الى الهند بعد 2006وخالل عام . 2010 و2007دوالر بين عامي 
وتدرس الهند ايضا صفقة طائرات .  مليار دوالر باعتها الى الهند1.6بمعدات عسكرية قيمتها روسيا 

 مروحية نقل 12 طائرة مراقبة وهجوم مروحية، ويتوقع ان تبيع بوينغ 197هليكوبتر ضخمة تشمل 
  .  مليون دوالر الى الهند600 قيمتها "طشينوك"

  7/8/2007التقرير المعلوماتي 
  

   العربي الجديدأميركا والعالم .61
  عبداهللا األشعل

 التي قدمت الى واشنطن   2001 سبتمبر   /كان الحديث قبل بداية األلفية الثالثة وخصوصاً قبل أحداث أيلول         
مبرر مشروعها العالمي وتطبيقاته في العالم العربي، عن عالم عربي واحد ولكنه يعاني الفرقة واالنقسام               

ة، وكان هذا العالم العربي مجمعا، علـى األقـل مـن الناحيـة              في بعض المواقف تجاه القضايا الرئيسي     
النظرية، على أن القضية الفلسطينية وقوامها استخالص الحقوق السياسية للشعب الفلـسطيني والتمـسك              

والمالحـظ لتطـور المـشروع      . بالحقوق المشروعة في مدينة القدس هي ثوابت ال يجوز التفريط فيها          
ة بوش األولى خصوصاً بعد عام واحد من عمرها ال يفوته أن تركيز هـذه               األميركي الصهيوني منذ إدار   

اإلدارة انصب على تمكين إسرائيل في المنطقة وتوطئة كل شيء ليكون في مستوى أقدامها، وذلك بعـد                 
أن تمكنت من تخدير مصر بحقنة طويلة األمد أفقدتها الحساسية تجاه الكثير من القضايا الحيوية حتى تلك                 
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أما إجراءات واشنطن لتذليل المنطقة إلسرائيل بعد تخدير مصر وانفـساح           . ع داخل مصر نفسها   التي تق 
اإلجراء األول هـو تقطيـع أوامـر        : جسد العالم العربي أمام المشروع الصهيوني، فأهمها ثالثة قاصمة        

ى نتائج هـذا    العالقة بين العالم العربي وفلسطين بحيث يضع المؤتمر الدولى المقترح اللمسة اآلخيرة عل            
اإلجراء بقطع الصلة بين ما يحدث في فلسطين، وبين العالم العربي، وهي المحاولة التي بدأت في القمـة     

اإلجراء الثـاني هـو تمزيـق       .  ولم تكن المنطقة مهيأة لقبولها حينذاك      2004العربية في الجزائر العام     
مـع  " حماس"لى هذا الشرخ بحيث تبدو واإللحاح ع" حماس"و" فتح"الصفوف الفلسطينية وزرع الفتنة بين  

وبقية العالم العربي والخارجى مع محور الخير والبركـة، أى المحـور األميركـي              " فتح"محور الشر و  
الهدف من هذا اإلجراء بالقطع هو القضاء على حماس بطـرق سياسـية ونفـسية وعمليـة          . الصهيوني

عها بعد زوال حماس بأنه انتـصر بفـضل         وعسكرية قضاء تاماً ثم إجراء تسوية مع أبو مازن يشعر م          
إسرائيل وأميركا، وال شك أن هذه التسوية التي تعكس ثقل إسرائيل الكامل والغياب الكامل أليـة أوراق                 

فإذا كـان   . فلسطينية ستكون تصفية للقضية الفلسطينية مع إسرائيل، بعد تصفيتها على المستوى الوطني           
دي إلى قدرته على التسوية المنصفة مع إسرائيل، فـإن ذلـك            يؤ" حماس"أبو مازن يصدق حقاً أن زوال       

يضع عالمة استفهام كبرى حول أخطر ملف فلسطيني، بعد أن رفض أبو مازن الحوار واختار الطريـق   
لدى اسـرائيل الـذي أعـاق       " البغيض"وإذا كان أبو عمار هو الزعيم       . اآلخر، طريق السالم اإلسرائيلي   
إن أبو مازن عند إسرائيل هو الزعيم المثالي والشريك المحبـوب فـي             جهود السالم وشجع اإلرهاب، ف    

  .التسوية التاريخية التي تدفع إليها إسرائيل في ظل ظروف فلسطينية وعربية دولية مثالية إلسرائيل
أما اإلجراء الثالث والمنطقي بعد اإلجراءين األخيرين فهو تقسيم العالم العربي ألغراض السالم العربـي               

ائيلي، فلم يعد العالم العربي هو نفسه العالم المجمع على الحقوق الفلسطينية بعد أن تمزقت هـذه                  اإلسر -
الحقوق بسبب خلط األوراق الداخلية والخارجية، وبعد أن أصبح تمسك رئيس السلطة بهذه الحقوق مقلقاً               

الحقوق الفلسطينية فـي    إلسرائيل وبعد أن أصبح الدعم اإلسرائيلي لسلطته هو األولوية المطلقة، فدخلت            
عملية المقايضة، وقد اختار دعم سلطته أوال حتى يكون قادرا، في مرحلة قد ال تجئ، علـى المطالبـة                   

  .بالحقوق الفلسطينية كاملة
في هذا السياق تريد إسرائيل أن يكون ثمن دعم رئيس السلطة هو التهام هذه الحقوق وتخيير أبو مـازن                   

عن هذه الحقوق، وبين التمسك بهذة الحقوق وضياع سلطته فـي خـضم             بين صداقة إسرائيل والتغاضي     
  ".حماس"صراعه مع 

وهكذا لم يعد الصراع الفلسطينى مع إسرائيل مطروحاً بعد أن تمزقت الجبهة الفلـسطينية وهـو أكبـر                  
ضربة نجحت إسرائيل في توجيهها للملف الفلسطيني، بل ليس من المبالغة أن نقول إن هـذه الـضربة                  

 الضربات الكبرى السابقة في حسمها للقضية الفلسطينية، وهذه الضربات هي قيام إسرائيل العـام               تعادل
 وسلخ القضية الفلسطينية عن إطارها العربي بمعاهدة السالم         1967، وتغيير معادلة الصراع عام      1948

 . 2007 / 2006 وأخيراً شق الـصفوف الفلـسطينية عـام          1979المصرية اإلسرائيلية وتوابعها عام     
وطوال هذه المراحل كانت إسرائيل هي الالعب األساسى وكان العالم العربي والساحة الفلسطينية أطرافا              

  .ثانوية، وكانت النتائج هي تلك التي خططت إسرائيل لها تماماً
 فابتعاد العالم العربي عن الساحة الفلسطينية وتركها ألميركا وإسرائيل تواكب مع انقسام العـالم العربـي               

العالم األول تقوده الواليات المتحدة وتدخل فيه إسرائيل، ويضم ثماني دول عربية هـي              : إلى ثالثة عوالم  
  .مصر واألردن، والدول الست أعضاء مجلس التعاون، وهذا المعسكر يسمى معسكر المعتدلين

س فـي   والمتمردين ويضم سورية وحزب اهللا في لبنـان وحمـا         " الخوارج"المعسكر الثانى هو معسكر     
على خط االعتدال العربي العام الذى يثق أن واشنطن تريد الخيـر للمنطقـة              " متمردة"فسورية  . فلسطين

وأن إسرائيل قوة خَيرة ويجب تشجيعها بالتعاون وليس بالرفض الدائم والنقد المستمر، وفي ذلك تنـاغم                
ولمـا كانـت    .  في هذه المنطقة   بين القوة العظمى وبين ركائز النظام اإلقليمي وحفظ لالستقرار والسكينة         
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إيران تدعم معسكر التمرد ويرى البعض أنها توظفه في ديبلوماسيتها العربيـة، فـإن واشـنطن تـدعم                  
والنتيجـة أن المواجهـة اإليرانيـة       . ويرى البعض أنها توظفه للمصالح اإلسـرائيلية      " االعتدال"معسكر

 شرق وغرب، أيام الحرب الباردة، انقـسم اليـوم      األميركية امتدت إلى العالم العربي، فبعد أن انقسم بين        
وبطبيعة الحال، فإن نظامي بيروت ورام اهللا هما حلفاء معسكر االعتـدال            . بين إيران والواليات المتحدة   

أمـا  . مما يدخل هذه الحرب الباردة الجديدة إلى عمق لبنان وفلسطين، ويمهد لحرب أهلية مدمرة فيهمـا               
الم العربي وكل له شأن يغنيه ويقنع بالموافقة الضمنية على مواقـف معـسكر              الفريق الثالث فهو بقية الع    

فاليمن والعراق يواجهان مشاكل طائفية وقبلية مدمرة، الـسودان يـصارع ضـد المـشروع               . االعتدال
األميركي الهادف إلى تمزيق السودان عبر الجنوب ودارفور تحت شعار سـالم الـسودان، والـصومال         

 وصراع اإلخوة وتغلب الخارج على الداخل وسيطرة المشروع األميركي أيضاً أمـا             يعاني تالشي الدولة  
" االعتدال"حال ليبيا ودول المغرب العربي فهو القانع بما لديه وغير المعترض على ما يسفر عنه صراع                 

  .أن الصراع بين المشروع األميركي والمقاومين له داخل العالم العربي" والتطرف"
  عالم العربي الجديد بأجنحته الثالثة؟إلى أين يمضي ال

هذا السؤال الخطير ستجيب عنه ما تسفر عنه تطورات الصراع بين المـشروع األميركـي والعناصـر                 
 -المشروع األميركي   : ولكن الصورة الظاهرة هي أن النظم العربية تقع بين الصراع الكبير          . المقاومة له 

  .طرف األولالصهيوني، والمشروع المقاوم مع ميل أكبر لل
  8/8/2007الحياة 

  
  " حماس"وثائق استخبارية مهمة بحوزة  .62

  كام سميسون
بعد سيطرتها على قطاع غزة بالكامـل، وإلحاقهـا         :  المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب     - ترجمة

الهزيمة بحركة فتح، تمكنت حماس من كسب بنية استخبارية وعسكرية ضخمة، كان قـد تـم إنـشاؤها                  
  .  فتح بمساعدة من الواليات المتحدةلصالح حركة

ويقول المسؤولون األمنيون اإلسرائيليون الحاليون والمتقاعدون، إن حماس قد زادت من مخزونها مـن              
األسلحة، وأصبح لديها خبرة قتالية ال يستهان بها وفي المجاالت االستخبارية، مثـل عمليـات المـسح                 

 مقاتلة إسرائيل وحلفاء واشنطن في السلطة الفلـسطينية         وتقنيات التجسس، وهو األمر الذي سيمكنها من      
  . بصورة أفضل

يقول قادة حماس إنهم استولوا على آالف الوثائق وأقراص الكمبيوتر وأشرطة الفيديو والصور وأشرطة              
  . تسجيل صوتية، وهي بالتأكيد ستتسبب في إحراج حركة فتح

 . إيه. آي. ة من االستخبارات، تحت رعاية السي     ألكثر من عقد من الزمان، أقامت حركة فتح شبكة واسع         
ويهدد قادة حماس بالكشف عن هذه الوثائق، وهذا سيلحق الضرر بالعمليات االستخبارية األميركية فـي               
األراضي الفلسطينية والشرق األوسط ككل، ويحاول اإلسرائيليون واألميركيون التقليل من قيمة وحجـم             

  .  االستخبارية ستكون في حدها األدنىهذه الخسائر، بالقول إن اإلضرار
عدد من المسؤولين األميركيين، يتخوفون من أن تستفيد بعض األطراف من هذه المعلومات االستخبارية،              

  . وخاصة سوريا وإيران، اللتين تتبنيان مواقف عدائية للواليات المتحدة
اليات المتحدة إذا ما تعاونت مـع       خسارة فتح لقطاع غزة، تظهر حساسية المعلومات التي قد تخسرها الو          

  . فتح في الضفة الغربية، والقت بعدها المصير الذي القاه قطاع غزة
بعض الوثائق واألشرطة استخدمت في ابتزاز بعض اإلطراف الفلسطينية، كونها تحتوي علـى مـشاهد               

 الدول العربية   جنسية منفرة، حماس تقول إن لديها أيضا وثائق تثبت قيام حركة فتح بالتجسس على بعض              
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أكثر من ذلك، فإن الوثائق تقـدم الـدليل         . واإلسالمية، لصالح الواليات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى      
  . على تورط فتح في التعاون مع االستخبارات اإلسرائيلية في استهداف القادة اإلسالميين واغتيالهم

م، إن  2004آي ايـه وتركهـا فـي        . سييقول مايكل شاور، أحد كبار المحللين السابقين الذي عمل في           
في مجال التـدريب والكمبيـوترات والمعـدات        " مساعدات جوهرية "الواليات المتحدة قدمت لحركة فتح      

مسؤولون أميركيون آخرون ذكروا أن الواليات المتحدة قدمت لفتح معـدات متطـورة             . وأدوات التحليل 
ثل هذه األجهزة تعتبر مكسبا كبيـرا لحركـة         للغاية في مجال جمع المعلومات، مثل أجهزة التنصت، وم        

  . حماس
بيت، قـال إن دوال مثـل        آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي، المعروف بالشين        

الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت التكنولوجيا والخبرة، التي احتاجتها حركـة فـتح، وقـال إن                
تمثل في فهم حماس لهذه التكنولوجيا واستخدامها لصالح الحركـة فـي            الضرر الواقع يتجاوز حماس، وي    

  . المستقبل
قادة حماس بقوا غامضين فيما يتعلق بالمعدات والتكنولوجيا والمعرفة الفنية التي حصلت حركتهم عليها،              

ـ                 ام، بينما يتعاون قادة فتح، الذين يتمتعون بالخبرات في مجال استخدام هذه المعدات حصلوا على عفو ع
  . مع حماس في استغالل هذه التكنولوجيات المتقدمة

وقال ديختر إن حماس استولت خالل بضعة أيام على كميات من األسلحة، تحتاج إلى سنوات لجلبها عبر                 
  . عمليات التهريب

ويضيف قادة حماس، أنه فيما يتعلق بأسرار فتح، فقد تم العثور على المعلومات االستخبارية في ثـالث                 
مقرات األمن الوقائي في مدينة غزة ومقرات االستخبارات الفلسطينية، التي كانـت تعـرف    : هيمناطق  

  . باسم السفينة، ومركز االستخبارات، الذي يعرف باسم المشتل
  6/8/2007مجلة العصر 

 
  تصريحاتنا" تترجم"إسرائيل ال تقرأ صحفنا وال  .63

  عريب الرنتاوي
نقوله نفيا أو تأكيدا، وربما ال أحد هناك يتابع حواراتنا الوطنيـة            يبدو أن أحدا في إسرائيل ال يكترث بما         

ما يقوله الناطق الرسمي باسم الحكومة كـل أسـبوع          " يترجم"الساخنة حول الفيدرالية والكونفدرالية، أو      
حول مسألة إرسال قوات أردنية إلى الضفة الغربية، فكل يوم تقريبا نقرأ في صحف تل أبيب تصريحات                 

ت منسوبة لرئيس الحكومة أو كبار المسؤولين اإلسرائيليين يقترحون فيها إرسال قوات أردنية             أو تسريبا 
إلى الضفة، أو يبادرون لصياغة عالقة ما بين األردن وفلسطين مستقبال، أو يفصلون دورا أردنيا علـى                 

  . مقاس نظرية األمن اإلسرائيلي في آخر صيغها المزيدة والمنقحة
 هذا الحديث أخذ ينتعش مؤخرا ويتكاثر كالنبت الشيطاني على إيقاع مبادرة بـوش              الالفت في األمر، أن   

الذي توافقـت   " األفق السياسي "واالجتماع الدولي في الخريف المقبل، ومع ارتفاع وتيرة التكهنات بشأن           
بشأن أهميته السيدتان رايس وليفني، وهو التعبير الذي جرى على كل لسان وحل محـل كـل األقـوال                   

  . حددة من نوع إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةالم
أبو مازن بشكل من أشكال     " مقربي"أما الجديد في األمر، فيتعلق بالتسريبات اإلسرائيلية عن قبول بعض           

أن يبحث في معـزل     الخيار األردني أو صيغة من صيغ الفيدرالية والكونفدرالية، لكأن أمرا كهذا يمكن             
: المقترحـة " رقـصة التـانغو   "عن صاحب العالقة المباشر أو على األقل أحد الشريكين األساسيين في            

  . األردن
كنا دائما نقول أن التسوية السياسية التي تقترحها إسرائيل على العرب هي حصيلة التفاوض بين األطياف                

ية اإلسرائيلية، وكنا دائما نقول أن اختالل توازنات        اإلسرائيلية المختلفة، وليس حصيلة المفاوضات العرب     
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القوى في المنطقة، ال يجعل المفاوض العربي أو الفلسطيني مؤهال النتزاع حقوقه كاملة حتى ال نقـول                 
فرضها على الجانب اآلخر، وها هي إسرائيل تبلور مبادرتها السياسية الجديدة على مقاس رؤيـا بـوش                 

أراض "استعدادا لالنسحاب مـن     : والخطر الديمغرافي، فتكون النتيجة   ) 2004ابريل  (وكتاب الضمانات   
، العاصمة الموحدة خط أحمر وكذا الكتل االستيطانية، إسقاط         "األراضي المحتلة "وليس من   " متنازع عليها 

حق العودة كمتطلب أولي للشروع في صفقة السالم، وأخيرا ومن باب إرضاء أفيغدور ليبرمان وتبديـد                
يمغرافي، سيتعين ضم بعض مناطق المثلث والجليل ذات الكثافة السكانية العاليـة إلـى الدولـة                قلقه الد 

  . الفلسطينية العتيدة، التي ستتبع بدورها األردن وفقا لصيغة من الصيغة
تنشر في صحف إسرائيل، وال     " تسريبة"الناطق الرسمي للرد على كل تصريح أو        " نفرغ"لست أقترح أن    
ذه المواقف واألطروحات كقدر ال راد له، فالمطلوب يتعدى ذلك إلى الحذر من مغبة ما               أن نتعامل مع ه   

يرسم للمنطقة، وتحديدا لألردن وفلسطين، من بدائل وسيناريوهات مستوحاة من مناخات الهزيمة وتفشي             
  . المخاوف واالنقسامات الداخلية، وتزايد اللعب بالفزاعات المحلية واإلقليمية

ض التنبه ألهمية بناء الجبهات الداخلية ال إضعافها وتفكيكها، والـسعي لتوحيـد الخطـاب               ما نقوله يفتر  
المتصدي لهذه المخططات طالما أن القناعة بخطورتها يمكن أن تكون قاسما مشتركا أعظم بـين جميـع                 

ا وجها  االتجاهات والتيارات، وتجاوز الحسابات والمعارك الصغيرة التي لن تقدم أو تؤخر حين نجد أنفسن             
  .لوجه أمام لحظة المواجهة مع الغطرسة التوسعية والعنجهية العدوانية للدولة العبرية

  8/8/2007الدستور 
  

  بعد انقالب غزة؟" فتح"أي مستقبل لـ .64
  معتصم حمادة

يالحظ، في سياق مراقبتنا للحركة السياسية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس، وبعـد االنقـالب                
في قطاع غزة، أنه، في حديثه عن المستقبل وعن اإلجراءات المنوي اتخاذهـا،             " ماسح"الدموي لحركة   

، كعامـل رئيـسي فـي المعادلـة الـسياسية           "فتح"والسياسات المنوي اتباعها، ال يأتي على ذكر حركة         
ويكتفي، في المقابل، بالحديث الواضح والصريح عن السلطة الفلـسطينية، وعـن منظمـة              . الفلسطينية
  .الفلسطينية، أي بتعبير آخر، عن المؤسسة الرسمية، باعتبارها الطرف المعني باألمر الوطنيالتحرير 

ـ     موقفاً من هذه الحركة التي انتخبه مجلسها الثوري قائداً عاماً لها، فـي             " فتح"فهل يخبئ تجاهل عباس ل
ئاتها القيادية فـاروق    إطار منافسته المحتدمة مع أمين سر اللجنة المركزية للحركة،والعضو األقدم في هي           

  القدومي ونزاعه معه؟
، خاصة عن دورها إبان احتدام المعارك الضارية في قطاع غزة، فـي األسـبوع               "فتح"عند الحديث عن    

في هذا المجال يسجل    . الماضي، تبدو المرارة واضحة في نبرة عباس وكلماته       ) يونيو(الثاني من حزيران  
  :سلسلة من المالحظات، لعل من أبرزها

ـ     - في قطاع غزة، تدفقوا إلى الضفة لحضور اجتماعات المجلـس،          " فتح" أن أعضاء المجلس الثوري ل
" فتح"لذلك، حين وقعت المعركة الفاصلة، كان قادة تنظيم         . دون أية مراعاة لألوضاع المتوترة في القطاع      

  .في القطاع، يتواجدون في رام اهللا
قطاع، حتى بعد انتهاء أعمال المجلس الثوري، وقد غـادر          في غزة رفضوا العودة إلى ال     " فتح" إن قادة    -

ويرى . بعضهم إلى عمان، والبعض اآلخر إلى القاهرة، بدالً من العودة إلى مواقعهم، ليتحملوا المسؤولية             
عباس أن غياب هؤالء يعني أنهم سقطوا في االمتحان، وأنهم ال يصلحون، بعد اآلن، لدور قيـادي فـي                   

  .تاج بالضرورة إلى معالجات جذريةالحركة، وأن األمر يح
ويقول مقربون من   .  يسجل عباس أن التهرب من المواجهة طال أيضاً أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم            -

رئيس السلطة إنه بذل جهوداً مضنية إلقناع أعضاء اللجنة المركزية باالنتقال إلى القطاع لوقف التدهور،               



  

  

 
 

  

            26 ص                                    807:                                 العدد8/8/2007األربعاء : التاريخ

ع الطيب عبد الرحيم بالقيام بهذا الدور، فشل األخير في تأمين           وأنه، عندما نجح في إقنا    . لكن دون جدوى  
  .في غزة يأوي إليه عند وصوله إلى القطاع، ومنه يدير األمور ويعيد تنظيم الصفوف" فتح"عنوان لـ

، تحولت عبئاً عليه حين اعتمد فكرة إقالة حكومة         "فتح" كذلك يسجل عباس أن اللجنة المركزية لحركة         -
فقد تنافس بداية أعضاء اللجنة المركزيـة علـى         . الة الطوارئ، وتشكيل حكومة جديدة    هنية، وإعالن ح  

وبدالًً من أن ينظروا إلى ما جرى في غزة على أنه كارثة وطنية لحقت بالسلطة               . منصب رئيس الحكومة  
 إياهـا   امتيازاتهم في الحكومة التي كانت حرمتهم     " فتح"، نظروا إليه باعتباره فرصة ليستعيد قادة        "فتح"و
وحتى عندما حسم عباس أمره واختار سالم فياض رئيساً للحكومة بقـي            . بفوزها في االنتخابات  " حماس"

  .يتنافسون على المناصب الوزارية" فتح"أعضاء قيادة 
فقدت أهليتها التاريخية لقيادة    " فتح"وفي خالصة تكاد تكون جازمة، يرى عباس، كما ينقل عنه، أن قيادة             

، ومصلحة المؤسسة الرسمية،    "فتح"وإن مصلحة   . دوراً قيادياً مميزاً في مؤسسات السلطة     الحركة ولتلعب   
  .تقتضي إبعاد هؤالء عن مركز القرار

باتت بحاجة إلى إعادة بناء شاملة، بعـدما        " فتح"ويبدو أن عباس بات مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى أن            
. قيادة العمل السياسي في الحالة الفلـسطينية      أثبتت في أكثر من محطة رئيسية أنها أصبحت عاجزة عن           

وتمثل قبالً في فشل الحركة فـي االنتخابـات المحليـة           . 2006تمثل ذلك في االنتخابات التشريعية عام       
فوقعت الفوضى  . والبلدية، وفي فشلها في تنظيم انتخابات داخلية الختيار مرشحيها لالنتخابات التشريعية          

أما المحطـة األخيـرة     ". حماس"ت، وانصب ذلك في مجموعه لمصلحة       الكبرى في الترشيحات والتصوي   
  ".حماس"في مواجهة حركة ) نفسها" فتح"التي يقودها ضباط من قيادات (فكانت انهيار الحركة والمؤسسة 

في القطاع مقـسمة أربعـة      " فتح"انهيار الحركة في القطاع دفع بها نحو االنقسام على نفسها، وصارت            
  :وهي. يعتبر نفسه الممثل الحقيقي للحركةاتجاهات كل منها 

وهو يتعرض اآلن لمطاردات عنيفة من قبل       .  االتجاه الذي ما زال وفياً لمحمد دحالن ورشيد أبو شباك          -
، تتواجد قياداته خارج القطاع، وتعيش حالة انهيار معنوي، وتحاول بأشكال شتى أن تعيد              "حماس"حركة  

  .لعمل تحت االحتاللتنظيم صفوفها، وأن تستعيد تجربة ا
) رسـمياً (عضو اللجنة الحركية في القطاع، المسؤول التنظيمي        ) أبو ماهر ( اتجاه يترأسه أحمد حلس      -

يـسجل عليـه    . ، وأحد الخصوم الرئيسيين لمحمد دحالن ورشيد أبو شباك وسمير مـشهراوي           "فتح"عن  
ى المهادنة، وتقديم التنازالت، وهـو      قام عل " حماس"خصومه في الحركة أنه أقام مساراً سرياً للعالقة مع          
" فـتح "كما تعرض غيـره مـن قيـادات         " حماس"ما يفسر، برأي خصومه، عدم تعرضه لهجمات من         

تقطف اآلن ثمار ما    " فتح"حلس يعتبر ما جرى محطة يجب أن تحظى بالمراجعة النقدية، وان            . اآلخرين
االحتالل لمصلحة المراكـز والمكاسـب   زرعته يداها من فساد وتراجع عن دورها النضالي في مواجهة        

ويرى حلس  . ف.ت.الشخصية وغير ذلك من سياسات التفرد بالسلطة والقرار، والتخلي عن الحلفاء في م            
إلى مواقعها األصلية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي صـياغة تحالفـات            " فتح"أن الحل يكون بعودة     

  ).27/6/2006(الوفاق الوطني وطنية على أسس صحيحة وردت عناوينها في وثيقة 
، يعيش بعيداً   "فتح"وهو شخصية قيادية في     .  اتجاه يترأسه عضو اللجنة المركزية للحركة زكريا اآلغا        -

يعتبر نفسه  . عن األضواء، من أبناء مدينة غزة، ومن عائالتها ذات النفوذ االجتماعي الواسع في القطاع             
ـ   يحاول، بقرار من عبـاس، أن      . جعيته السياسية والتنظيمية  ، ويعتبر عباس مر   "فتح"المرجعية الرسمية ل

، كما  "حماس"يستعيد موقعه القيادي في القطاع، ويعتبر أن نفوذه االجتماعي يوفر له حصانة في مواجهة               
  .الموالين له" فتح"يوفر حصانة ألبناء 

خالد أبو هالل المنشق عن     وهو تشكيل أعلن والدته     ". فتح الياسر " االتجاه األخير في القطاع، هو اتجاه        -
عضو القيـادة   (، والذي كان قد عينه، مكافأة على انشقاقه، وزير الداخلية األسبق سعيد صيام              "فتح"حركة  
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ـ  ـ     . ناطقاً باسم الوزارة  ") حماس"السياسية ل ، الهدف منه المشاغبة    "حماس"الكل يعتبر هذا التشكيل دكاناً ل
  ".فتح"على 

في الضفة والقطاع، يحاول من موقعه أن يبسط األمـور،          " فتح"تنظيم في   أحمد قريع، مفوض التعبئة وال    
وأن تطوير  " فتح"فيلخص األمر بأنه يتعلق بإعادة صياغة القيادة لحركة         . وأن يخفف من وطأة ما حصل     

وأمام فشل الحركة في عقد مؤتمراتها      . هذه الصفة كفيل بوضع حد الزمتها وإعادتها إلى مكانتها السابقة         
مية على مستوى محافظات الضفة والقطاع، وبالتالي فشلها في التحضير لمؤتمرها الـسادس، لجـأ               اإلقلي

قريع إلى ابتداع صيغة تنظيمية جديدة لم ينص عليها النظام الداخلي للحركة،لكنه رأى أن حالة الطوارئ                
ترح قريع في هذا    وقد اق . هي أشبه بصيغة طوارئ   " فتح"العامة تفترض اللجوء إلى صيغة تنظيمية إلنقاذ        

، وهو كما يعرفه، نوع من البرلمان الخاص بالتعبئـة والتنظـيم،            "المجلس األعلى للتنظيم  "السياق صيغة   
سوف يضم أعضاء في اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، وسائر أمناء األقاليم، ومنسقي لجان التعبئـة               

مهمته دراسة أوضاع الحركـة والخـروج       وسوف تكون   . واالتحادات والنقابات والمرأة والكادر الحزبي    
بخير فإن منظمـة    " فتح"ومازال قريع يردد أنه مادامت      . بقرارات إلعادة صياغة أوضاعها بشكل كامل     

ال بـد أن يـصيب منظمـة التحريـر     " فـتح "وإن أي ضرر يصيب . التحرير والمشروع الوطني بخير 
  .والمشروع الوطني أيضاً

وبعـضهم  . فبعضهم يراها ظرفية وعـابرة    .  الحركة على تشخيصها   تعيش أزمة، يختلف قادة   " فتح"إذن  
بـل  " فتح"والنصف اآلخر يرى أن األزمة ليست في        . يراها بنيوية واستراتيجية تحتاج إلى حلول جذرية      

وهو ما يدفعنا للقول إن هذه الحركة الكبيرة        . في بعض الذين اغتصبوا في غفلة من الزمن قيادة الحركة         
فهل تنجح في إعادة تنظيم صفوفها، وتستعيد دورها،        .  حاسماً يضعها في مهب الريح     تعيش اآلن منعطفاً  

أم أنها أصبحت حركة آفلة، وأن ما نشهده، اآلن من تطورات، ما هي إال عالمات على أفولها وتحولهـا                   
  مجموعة حركات،

  ؟"فتح"متباينة االتجاهات والبرامج، لكنها كلها تحمل اسما واحدا هو 
  8/8/2007النهار 

  
  تصريحات أميركية غبية .65

  منير شفيق
هذه ليست مقالة تحليلية بقدر ما هي جولة مع عدد من التصريحات األميركية الرسمية التـي صـاحبت                  

وقـد انتقيـت    . زيارة وزيري الدفاع والخارجية روبرت غيتس وكونداليزا رايس لمـصر والـسعودية           
ألن التـصريحات   ( ذاكرة او استهتار بعقول العالم       التصريحات التي تدل على غباء وارتباك وربما فقدان       

  ).تنقل إلى كل أطراف العالم
أول هذه التصريحات صدر من مسؤول أميركي كبير رافق وزيرة الخارجية كونداليزا رايس قال ومـن                

ات من دون أن أحدد بلداً معيناً، أعتقد أن هناك قلقاً عاماً حيال التطلع            "دون أن يطرف له جفن، أو يتلعثم        
اإليرانية في المنطقة خصوصاً بعد اختفاء نظام طالبان في أفغانستان وصدام حسين في العـراق اللـذين                 

وهكذا بكل بساطة يجب االنطالق من دافـع زوال النظـامين           ". كانا يقفان عائقاً أمام التطلعات اإليرانية     
المسؤول األميركي الكبيـر ليقـول      وذلك من دون أن يتوقف      ". كانا يقفان أمام التطلعات اإليرانية    "اللذين  

كيف زال النظامان؟ ومن أطاح بهما؟ ومن يحتل العراق وأفغانستان حتى يخوف العرب مـن تطلعـات                 
بل التعامل  . األمر الذي يستوجب اعتبارها من قبل الدول العربية العدو بدالً من العدو اإلسرائيلي            ". إيران

 واألهم الوقوف إلى جانب أميركا في مواجهة الخطر اإليراني          .مع اإلسرائيلي حليفاً مباشراً أو بالوساطة     
  فال يدخل كل هذا في عالم الغباء واالستغباء؟.  إسرائيلية يعد لها بنشاط-من خالل حرب أميركية 
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لذلك يمكن أن أقول أن هناك مصلحة في تقويـة حكومـة بغـداد              "وتابع المسؤول األميركي الكبير قائال      
هنـا  ". العربي حتى تكون عقبة في طريق النفوذ اإليراني، وليست جسراً لعبـوره           واحتضانها من العالم    

، وعن رئيـسها    "الحكومة العراقية "أيضاً نسي المسؤول األميركي الكبير أن يسأل عن القوى التي تشكل            
ت وأين والؤه، أو عن الدور األميركي في تشكيلها، أصالً، ثم إذا كانت السفارة األميركية هي التي حـدد                 

معالم المسار السياسي الذي شكل الحكومة والبرلمان فكيف يصبح العالم العربي مـسؤوالً عـن تقويـة                 
إنه الغبـاء   " حتى تكون عقبة في طريق النفوذ اإليراني وليست جسراً لعبوره؟         "حكومة بغداد واحتضانها    

  .واالستغباء
أن قـرار إدارة الـرئيس      ) كبير أيـضاً  (آب الجاري صرح مسؤول أميركي      / ثم في األول من أغسطس    

األميركي بوش تحويل صفقة سالح ضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي على الكونجرس للموافقة عليه              
إن واشـنطن تنـسق مـع       "، قـائالً    )أي هذا العام  (ليس وليد الساعة وإنما بدأ درسه منذ الشتاء الماضي          

  ".وعإسرائيل منذ مطلع الربيع لتسهيل تصديق الكونجرس على المشر
كيف أن الرئيس األميركي بحاجة إلى التنسيق مع إسـرائيل مـن أجـل              " الذكي"الحظ في هذا التصريح     

. وذلك بمعنى أن النفوذ اإلسرائيلي في الكونجرس أقوى من نفوذ الرئيس          . تمرير صفقة سالح الكونجرس   
صراحة فهي مسألة مهينة    وهذه مسألة يعرفها كل من يتابعون قوة اللوبي اإلسرائيلي لكن أن تقال بهذه ال             

بل إن التأمل فيها يجعل التصريح مهينـاً        . لإلدارة األميركية وللحزب الجمهوري كما للحزب الديمقراطي      
أي أن يحكـم اللـوبي اإلسـرائيلي        . ألميركا كلها سواء أكان بسبب محتوى التصريح أم بسبب غبائـه          

هـو ال يقـصد التعـريض بـالرئيس أو          و. الكونجرس وأن يعلن ذلك، بما معناه، مسؤول أميركي كبير        
  بالكونجرس فمسألة تطرح أسئلة حول مستوى القيادة األميركية نفسها؟

أما التصريحات الرسمية العربية التي اطلقت على هامش زيارة غيتس ورايس والسيما المتعلقة بالمؤتمر              
أو اجتماع، بـل جـاء بـال        الدولي فتكشف بأن اقتراح المؤتمر جاء عنواناً ضائعاً بين مؤتمر أو لقاء،             

فبعد إطالقه يدور البحث عن مكانه، وموعده، وأجندته، وضمان نجاحـه، إلـى             . محتوى أو هدف محدد   
جانب من يشارك فيه، أي نحن إزاء سياسة ارتجالية تطلق في الهواء ثم على اآلخرين أن يرقعوا فتوقها،                  

  .وينقذوها من الفضيحة والفشل
جية كونداليزا رايس التوجه إلى الدولة العبرية لترى ما إذا كان يمكـن             وهو ما فرض على وزيرة الخار     

أن يقدم لهذا المؤتمر حتى ال ينتهي بفضيحة ستشمل أيضاً من سارعوا أو تسارعوا باعتبـاره مبـادرة                  
وفي دولة الكيـان الـصهيوني      . تحمل عناصر إيجابية كيف؟ وهو بال أجندة ولم يعرف هدفه ويحدد أفقه           

من أراضـيها أطلقـت رايـس       % 78لى اغتصاب فلسطين وتشريد ثلثي سكانها ومصادرة        التي قامت ع  
إن على العـرب واإلسـرائيليين اغتنـام        : تصريحاً من وزن تصريحات المسؤول األميركي الكبير قائلة       

فجأة مـن   " الفرص"تتحدث؟ ثم كيف هبطت هذه      " فرص"وبداية، عن أية    . الفرص لتحريك عملية السالم   
ولكن لإلنصاف، وتخفيفـاً مـن تهافـت        .  بها أو يشهدها أحد غير السيدة كونداليزا رايس        دون أن يسمع  

أي مجـرد انجـاز المـؤتمر       ". تحقيق السالم "عملية السالم وليس    " تحريك"قصد  " اغتنام الفرص "نظرية  
ة وهذا معنى تفسير تـسيبي ليفنـي وزيـر        . المعوق منذ الوالدة أو مجرد العودة إلى المفاوضات العبثية        

". إن إسرائيل ال تريد تفويت فرص تشجيع الحوار مع عباس والحكومة الفلسطينية           "الخارجية اإلسرائيلية   
  .وبكلمة هذا كله قنابل دخان تمهيداً للحرب على إيران ال أكثر
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