
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوجهون نداء لفك الحصار عن غزة قادة الحركة االسالمية في العالم
  عرفات بالسمالرئيس أبو شريف يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال بسام 
   موضع تجاذب بين مكاوي وزكي وحمدان"الباردنهر "خيمات بعد أمن الم

  "فتح"و" حماس"مشعل يتهم أطرافاً إقليمية ودولية بعرقلة الوفاق بين 
  دايتون يعكف على إعداد خطة أمنية جديدة ألجهزة السلطة في الضفة": هآرتس"

  لبحث احتماالت الحرب مع سوريا" بالغ الحساسية" "إسرائيلي"اجتماع 
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    :السلطة
 ٥ عرفات بالسمالرئيس أبو شريف يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال بسام  .٢
 ٦   للصف العربير عودة زيارة عباس لمصتكون نأنأمل في : مشير المصري .٣
 ٦  "حماس"نبيل عمرو ينفي وجود اي مستوى من مستويات الحوار مع  .٤
 ٦  الدول المانحة تستأنف دعمها للسلطة بعد انقطاع سنة ونصف السنة: سالم فياض .٥
 ٦    المعتقلين"حماس"تتضمن جميع نواب و.. ة األسرى خالل شهرصفق: صادر فلسطينيةم .٦
 ٧  "القوة التنفيذية" عنصر من ٣٥٠٠راتب عام لنحو " خطأ"حكومة فياض تصرف  .٧
 ٧  منظمة التحرير تتهم الحكومة العراقية والميليشيات بقتل الالجئين الفلسطينيين .٨
 ٧    موضع تجاذب بين مكاوي وزكي وحمدان"الباردنهر "أمن المخيمات بعد  .٩
 ٨  من البصمات السود في حياة القضية الفلسطينية" عصابة العبسي"و" انقالب غزة: "زكي .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  "فتح"و" حماس" أطرافاً إقليمية ودولية بعرقلة الوفاق بين مشعل يتهم .١١
 ٨    سبل الخروج من االزمة"فتح" تناقشان مع "الديمقراطية" و"الشعبية"الجبهتان  .١٢
 ٩      تنفى تلقيها مبادرة روسية"حماس" .١٣
 ٩   "مؤتمر بوش"بركة يحذر من ي عل .١٤
 ٩   "رام اهللا"في انتقال ملف شليط إلى تن" لجان المقاومة الشعبية" .١٥
 ٩  تسليم غزة للشرعية وتؤكد على تستخفّ بعرض هنية" فتح" .١٦
١٠   إثر مشادة كالميةنصر يوسفالقدومي يعتدي بالضرب على  .١٧
١٠   ما هو؟ ومن يوالي؟" فتح الياسر"تنظيم  .١٨
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠  دايتون يعكف على إعداد خطة أمنية جديدة ألجهزة السلطة في الضفة": هآرتس" .١٩
١١  "تبادل االراضي"بيريز يأمل دعما أميركيا وأوروبيا لخطة : "هارتس" .٢٠
١١  لبحث احتماالت الحرب مع سوريا" بالغ الحساسية" "إسرائيلي"اجتماع  .٢١
١٢  اسرائيل ستتعامل مع حماس اذا صمدت امام الحصار: رئيس الموساد االسبق .٢٢
١٢  استجواب اولمرت في شأن فضيحة مالية .٢٣
١٢   سنوات٥باراك يشترط االنسحاب من الضفة الغربية بعد  .٢٤
١٣  في إسرائيل" أمنية"نقص سيولة في أميركا يولّد أزمة  .٢٥
١٣  مستوطنين من منزلين بالخليل" إجالء"يل حول رفض جنود جدل في إسرائ .٢٦
١٣  ٢٠٠٠بين نتنياهو وباراك في االنسحاب من لبنان عام " سجال ساخن" .٢٧
١٣  ت مكانة المجلس لألمن القومي وإقامة مركز قومي إلدارة األزماتبيتث: لجنة وزارية .٢٨
١٤  "خطة بيرس هي عنصرية وإبعاد للحل العادل للقضية الفلسطينية: "النائب نفاع .٢٩
١٤ " اليونيفيل"إسرائيل تسعى لتعديل تفويض ": جيروزاليم بوست" .٣٠
١٤  اجالء مستوطنينثلث االسرائيليين يدعمون رفض جنود المشاركة في  .٣١
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    :األرض، الشعب
١٤  مذكرة من مؤسسة شاهد للسنيورة حول معاناة الفلسطينيين في دائرة شؤون الالجئين .٣٢
١٤  مجموعة مثقفين فلسطينيين تبدأ بحراك تنظيمي للمناداة بالهجرة من لبنان .٣٣
١٥   من نهر البارد يتخوفون من معوقات دخولهم المرحلة الجامعيةالنازحون الطالب: تحقيق .٣٤
١٥   العالقين في مصر الفلسطينييناليوم تعود الدفعة األخيرة من .٣٥
١٥  ئل العادة االعتبار لقضيتهم يوجهون رسالة للقيادة والفصاالفلسطينيوناالسرى  .٣٦
١٦   والخالفاتالحوار بين حماس وفتح هو السبيل لحل االشكاالت: المطران حنا .٣٧
١٦   تعد مسودة الئحة اتهام ضد الشيخ رائد صالح االسرائيليةالنيابة العامة .٣٨
١٦  جز جباية إسرائيلية البتزاز المقدسيينحوا .٣٩
١٦  عملية اقتحام حصيلة شهر تموز ٦٦٨ و جريحا١١٣ فلسطينيا و شهيدا٣٥: تقرير .٤٠
١٧   تحت ستار المداهمات يقومون بعمليات نهب وسرقة لمنازل الفلسطينيينحتاللجنود اإل .٤١
١٧  االحتالل يواصل حمالت االعتقال في الضفة الغربية والمقاومة تصيب جنديا .٤٢
١٧  معترف بها في النقب مر هدم في قرية غيروا طلباً للمحكمة إللغاء أ٤٥ .٤٣
١٧  جي الثانوية في التجاذبات السياسيةاتحادات طالبية فلسطينية تدعو إلى عدم الزج بخري .٤٤
١٧   بتفوقهالجدار اإلسرائيليا تحدتالفلسطينية األولى في الثانوية العامة  .٤٥
   

   :اقتصاد
١٨   على خلفية فوائد تأخير الرواتب تهدد بمقاضاة الحكومة والبنوك فلسطينيةثالث نقابات .٤٦
١٨  نسبة الخصم لدى البنوك على موظفي القطاع العام% ٣٥سلطة النقد تحدد  .٤٧
١٨  يشكون االذالل والمصاعب في تسلم بضائعهم من التجار االسرائيليينتجار غزة : تقرير .٤٨
   

   :صحة
 ١٨   الفلسطينيالمفتوح لكافة العاملين في القطاع الصحياعالن االضراب  .٤٩
 ١٩  إجراءات ادارية من الحكومة المقالةعلى حتجون الشفاء يمستشفى أطباء وموظفو  .٥٠
   
   :ةبيئ
 ١٩  الغربية تقرير فلسطيني يتهم اسرائيل بدفن نفاياتها النووية في اراضي الضفة .٥١
   

   :لبنان
١٩  "فتح االسالم"تجدد الوساطة بين الجيش و" علماء فلسطين" .٥٢
١٩  )ابو هريرة(تتعهد االنتقام للقدور" فتح اإلسالم" .٥٣
٢٠ !يسعدكم اهللا"... ساعدوا إسرائيل"اللبنانيين الى رسالة إلكترونية  .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٠  يوجهون نداء لفك الحصار عن غزة قادة الحركة االسالمية في العالم .٥٥
٢٤  سورية ركن أساسي في عملية السالم: الجامعة العربية .٥٦
٢٤   إسرائيل خالل ستة أشهر مغربياً دخلوا٤٦ .٥٧
٢٥  سنوات من دارفور والجنوب٤ سودانياً توافدوا إلى فلسطين خالل ٣٦٥٩ .٥٨
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   :دولي
٢٥    االتحاد االوروبي سيواصل آلية الدعم المؤقت للفلسطينيين:مارك اوت .٥٩
٢٥   لسالمانجاح مؤتمر  سيكون خطوة ايجابية إلينالوفاق بين الفلسطيني: رتغالالب .٦٠

   
    :مختارات

٢٥   مليون نسمة من سكان الدول اإلسالمية يعيشون في فقر مدقع٤٠٠ .٦١
 ٢٥  رئيس حزب هولندي يتطاول على القرآن الكريم .٦٢
    

    :ت ومقاالتحوارا
٢٦   نافعىبشير موس. د... في مبالغات القراءات الفكرية لما حدث في قطاع غزة .٦٣
٢٨  عزمي بشارة... جنوب افريقيا واألفق الفلسطيني .٦٤
٣١  ر الزعاترةياس... الحوار الفلسطيني وحكاية الخطوط الحمراء .٦٥
٣٢ دوف فايسغالس... ؟"خارطة الطريق"لماذا التمسك بـ  .٦٦
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  مصر تعرض تسلم مقرات األمن في غزةو.. "حماس"عباس يجدد شروطه للحوار مع  .١

 أكد الرئيس الفلـسطيني     : جيهان الحسيني  ،سكندريةاال نقالً عن مراسلتها في    ٩/٨/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
قبل المشاركة فـي المـؤتمر الـدولي        " إطار عمل "ضرورة توصل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى       

وكان الرئيس المصري استقبل الرئيس عباس في االسـكندرية          .للسالم الذي دعت إليه الواليات المتحدة     
منفردة أعقبتها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري أحمد أبو          أمس، وبدأ لقاؤهما بجلسة محادثات      

 ياسر عبد ربه وأحمد قريع ونبيل شعث والسفير الفلسطيني فـي القـاهرة       ،الغيط ومن الجانب الفلسطيني   
ثاء األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى       وكان عباس استقبل فور وصوله مساء الثال       .منذر الدجاني 

 على نتائج لقائه مـع      مباركوأطلع عباس الرئيس    . ارات المصرية الوزير عمر سليمان    ورئيس االستخب 
   .أولمرت ورايس ومحادثاته مع المسؤولين الروس في موسكو

إننا نريد أن نصل إلى إطـار عمـل يلـزم           : "وقال عباس في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع مبارك        
ددة بعيدة عن إعالنات المبادئ التي سبق التوصل إليهـا          بإجراءات مح ) الفلسطيني واإلسرائيلي (الجانبين  

ال يوجد أي تعارض بين مبادرات الرئيس بوش        "، ورأى أنه    "خصوصاً أن لدينا الكثير منها الذي لم ينفذ       
وعن الوضع الـراهن فـي األراضـي الفلـسطينية           ".إلقامة الدولة الفلسطينية والمبادرة العربية للسالم     

تعيد حماس األوضاع الى ما كانت عليـه فـي          "، اشترط عباس مجددا أن      "ماسح"و" فتح"والخالف بين   
، "حماس تعلم جيداً كيف تعيد تلك األوضاع الى ما كانت عليه          : "، وقال "قطاع غزة الستئناف الحوار معها    

السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل حاليـاً علـى        "وقال عباس إن     ".حماس"نافيا وجود أي حوار حاليا مع       
ة أجهزتها األمنية لتولي كافة الصالحيات األمنية في األراضي الفلسطينية الخاضعة لها ونحـن فـي             تقوي

 اسـتباحت األراضـي     ٢٠٠٠ سـبتمبر    / ايلـول  ٢٨إسرائيل منذ   "، مشيراً إلى أن     "مرحلة إعداد الذات  
هماتها فـإن   بعد تولي قوات األمن الفلسطينية م     : "وأضاف". تدخل وتخرج منها على هواها    ... الفلسطينية

  ".إسرائيل ستلتزم بعدم استباحة األراضي الفلسطينية
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مصر معنية تماما بأال تـؤدي      "من جانبه، صرح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد بأن            
، موضـحاً أن    "االنقسامات الفلسطينية إلى انعكاسات ضارة على القضية الفلسطينية والشعب الفلـسطيني          

الفلسطينيين والشركاء االقليميين والدوليين من أجل أن يسفر المؤتمر الدولي للسالم عن            تعمل مع   "مصر  
من مصلحة مصر حـدوث تقـدم       "، مشددا على أن     "نتائج ملموسة حقيقية تعطي األمل للشعب الفلسطيني      

  ".ملموس في العملية السلمية
 في القاهرة ان مبارك عرض      قالت مصادر دبلوماسية   :القاهرةمن   ٩/٨/٢٠٠٧القدس العربي   وأضافت  

 عباس ان تتسلم مصر المقرات االمنية في غزة لتسلمها بدورها الي االجهزة االمنيـة الفلـسطينية،                 ىعل
واضافت المـصادر ان مبـارك      . "حماس" و "فتح"ضمن خطة الستئناف الحوار بهدف تسوية االزمة بين         

لفصيلين كسبيل وحيد العادة التواصل بين       اهمية استئناف الحوار بين ا     ىاصر في محادثاته مع عباس عل     
الضفة وغزة تحت السلطة الشرعية مع ضمانات بعدم تكرار االنفالت واالقتتال من خالل توزيع واضح               

واشارت المصادر الي ان عباس طلب بعـض الوقـت للنظـر فـي               .للصالحيات االمنية بشكل خاص   
  .]مبارك[وهو ما لم يلق استحسانا من مضيفيهاالجراءات الكفيلة باعادة االمور الي نصابها في غزة، 

علمـت   : خالد محمـود رمـضان  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في ٩/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية وجاء في  
أن القاهرة منحت أبو مازن الضوء األخضر للتمهيد لعملية سياسية وأمنيـة واسـعة النطـاق،                " األخبار"

وقالـت مـصادر مـصرية       .قاليد األمور في قطاع غـزة     على م " حماس"وعلى مراحل، إلنهاء سيطرة     
ضرورة تصحيح الوضع فـي غـزة قبـل         "وفلسطينية حسنة االطالع إن القمة تمخّض عنها اتفاق على          

  ".المؤتمر الدولي للسالم
  

 عرفات بالسمالرئيس أبو شريف يكشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال بسام  .٢
، عن تفاصيل جديـدة     "الخليج"شريف، في مقابلة صحافية مع      كشف بسام أبو    :  منتصر حمدان  - رام اهللا 

ارادت من  " إسرائيل"في جريمة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، موضحا ان          " إسرائيل"تثبت تورط   
وراء اغتياله ازالة عقبة امام مخططاتها لتقزيم اقامة الدولة الفلسطينية في حدود األراضي المحتلة عـام                

نيابة عن  " اإلسرائيلي"قتة تكون صالحياتها محصورة في لعب دور الشرطي لألمن           إلى دويلة مؤ   ١٩٦٧
انه بعد وقف اطالق النار     "قال أبو شريف الذي بدأ بسرد تفاصيل جديدة يكشفها للمرة االولى             و .االحتالل

ه اننـي   في أعقاب انتهاء الحصار لمقر المقاطعة قدم اليه شخص وقال ل          " اإلسرائيليين"بين الفلسطينيين و  
أريد ان أهديك جملة بسيطة وهي أنه عندما خرج شارون، وإلى جانبه موفاز، من االجتماع الذي قـرر                  

لقد فاتت منا فرصة    : فيه تلبية طلب بوش بعدم المساس جسديا بالرئيس عرفات، حيث كان شارون يقول            
" ممكن أن يتم هـذا    "ال  واألمريكان أضاعوا منا فرصة الخالص منه، التفت إليه موفاز مبتسما بخبث قائ           

فقال له شارون افعل    . نعم: من قريب أو بعيد؟ فقال له موفاز      " إسرائيل"دون ان يشار إلى     : فسأل شارون 
  ".بذلك" إسرائيل"ـوال عالقة ل

لقد ذهبت للرئيس عرفات وكان عنده اجتماع بحضور الرئيس محمود عبـاس وكـل               " أبو شريف  وتابع
ال احك أمام االخـوان  : ت له انني اريد ان احكي معك كالماً خاصاً فقال لي        القيادة العسكرية واألمنية وقل   

فكررت الطلب بأنني أريد أن أحكي لك كالماً خاصاً فأصر الرئيس عرفات على ان احكي امام الحضور                 
وارجوك ان تكون حكيماً في تصرفاتك ألنك لست        " الجماعة جادين وبدهم يقتلوك   "فقلت له ان هذه المرة      

وكشف أبو شريف انه كان وراء كل ترتيبات نقل الرئيس عرفات إلى المستشفى الفرنسي               ".صكملك شخ 
واشار إلى ان هذا النوع من السم        .من خالل االتصال مع القنصل الفرنسي دون معرفة القيادة الفلسطينية         

تل ببطء تماما كما    ال يحدث نتائجه مباشرة بل يأخذ مداه من فترة تمتد ما بين ثمانية شهور إلى عام أي يق                 
  ".حذر الرئيس بذلك شفوياً وكتابياً"اغتالوا وديع حداد موضحاً أنه 

  ٩/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  زيارة عباس لمصر عودة للصف العربي تكونن أنأمل في : مشير المصري .٣

ة العـودة  عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس عباس إلى القاهرة بداي         " حماس" عن   النائب أعرب   :القاهرة
إلى الصف العربي واالقتناع باللغة التي تنادي بها الدول العربية في التعامل مـع الوضـع الفلـسطيني                  

ـ     .الداخلي عبر الحوار   إلى بذل مزيد من الجهـد مـن أجـل          " قدس برس "ودعا في تصريحات خاصة ل
حديث الرئيس عباس   واستغرب المصري من     .العودة بالقضية الفلسطينية إلى إطارها العربي واإلسالمي      

 عن أن حلم الدولة الفلسطينية هو اليوم أقرب إلى التحقيق من أكثر وقـت مـضى،                 ،"فلسطين"لتلفزيون  
إدارة "مـا سـماه     وانتقد المصري    "..نحن نقدم دماءنا وأرواحنا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية        : "وقال

نجاز بالمراهنة علـى الـدعم      إ تحقيقه ألي    مكانيةإ، وشكك في    "الرئيس عباس الظهر إلى الحوار الداخلي     
  .اإلسرائيلي واألمريكي

  ٨/٨/٢٠٠٧ قدس برس
  

  "حماس"نبيل عمرو ينفي وجود اي مستوى من مستويات الحوار مع  .٤
 أو بـين الـسلطة      "حماس" و "فتح" نفى نبيل عمرو وجود أي مستوى من مستويات الحوار بين            :رام اهللا 

أن الرئيس عبـداهللا صـالح      " تعقيباً على زيارة مشعل الى اليمن       " معا"وقال في حديث لوكالة      ."حماس"و
ليس طرفاً أخر وإنما هو في صلب الحالة الفلسطينية، وأن الشروط التي وضعت إلجـراء محادثـات أو             
حوار ال تزال غير متحققة، وأن جوهر تلك الشروط يتمثل باعادة األوضاع في غزة الى ما كانت عليـه                   

أن مطلبنا  "وأضاف   ". تقديم الذين قاموا باإلعدامات واإلعتقاالت والنهب الى القضاء        قبل اإلنقالب وكذلك  
 للتراجع عن الخطوة الطائشة التـي أقـدمت عليهـا           "حماس"ليس تعجيزياً بل إنه إختبار لمدى إستعداد        

  ".يواإلنتظام في السرب الفلسطيني وليس العمل وفق أجندات خارجية ال يعلم إال اهللا الى أين ستفض
  ٨/٨/٢٠٠٧وكالة معا 

  
  الدول المانحة تستأنف دعمها للسلطة بعد انقطاع سنة ونصف السنة: سالم فياض .٥

 أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض ان الدول المانحة ستستأنف دعمهـا     : محمد يونس  -رام اهللا   
لدول ستعقد مؤتمراً لها في     وأشار الى ان هذه ا     .المالي للسلطة بعد انقطاع دام حوالي سنة ونصف السنة        

 سبتمبر المقبل تبحث فيـه بـرامج الـدعم الموجـه للـسلطة              /نيويورك في الرابع والعشرين من أيلول     
وقال للصحافيين امس إن حكومته تعد احتياجاتها من         ".حماس"الفلسطينية التي اوقفتها بعد تشكيل حكومة       

لى انه بحث مع وزير خارجية النروج الذي تترأس         الدول المانحة لعرضها في المؤتمر المذكور، مشيراً ا       
  .بالده مؤتمر المانحين هذا في سبل تجنيد دعم دولي يوفر للسلطة احتياجاتها الملحة

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

   المعتقلين"حماس"تتضمن جميع نواب و.. صفقة األسرى خالل شهر: صادر فلسطينيةم .٦
المجلس التشريعي الفلسطيني، ان حركـة حمـاس         كشفت مصادر رسمية في      : منتصر حمدان  - رام اهللا 

شاليت، ورجحت المصادر في حـديث      " اإلسرائيلي"تنتظر حصول تقدم في صفقة االسرى مقابل الجندي         
ان يجري اتمام صفقة االفراج عن شاليت مقابل أسرى فلسطينيين بمن فـيهم نـواب               " الخليج"ـخاص ل 

لحركة تسعى الى انجاز هذه الصفقة واإلفراج عن         في غضون شهر تقريبا، وأوضحت ان قيادة ا        "حماس"
النواب المختطفين بأسرع وقت، بما يضمن اعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي واستعادة الحركة التـي               

  .تملك اغلبية في المجلس
  ٩/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  "القوة التنفيذية" عنصر من ٣٥٠٠راتب عام لنحو " خطأ"حكومة فياض تصرف  .٧

 عنصر من القوة التنفيذية     ٣٥٠٠سالم فياض رواتب    .اثار خبر صرف حكومة د     : وليد عوض  -اهللا  رام  
في غزة امس جدال في الشارع الفلسطيني ما بين مبرر وقوع الخطأ غير المقصود وبين من اعتبر ذلـك          

ارة ونقل عن مصدر فلسطيني مطلع قوله امـس ان وز          . رضاه عن تلك القوة    ىكرامة من اهللا ودليال عل    
  .المالية في حكومة فياض صرفت عن طريق الخطأ رواتب جزء من القوة التنفيذية في غزة

 ان يعتبر الـذي     فياضومن جهته رفض محمود الهباش وزير الشؤون االجتماعية والزراعة في حكومة            
ـ       الخطأ الذي حصل ليس خطأ الحكومة، الذي حدث هو          "القدس العربي "حصل خطأ من حكومته، وقال ل

 اموال السلطة الموجودة في بنك البريد في غزة وقامـت           ى التي تدير قطاع غزة استولت عل      "حماس"ان  
وعند سؤاله اذا ما كانت حكومة هنية هي من اتخـذت            .بتحويل تلك االموال لبعض افراد القوة التنفيذية      

مة فياض ومـا     اموال السلطة في بنك البريد قال الهباش ال يوجد حكومة غير حكو            ىقرار وضع اليد عل   
  .حكومةل غزة وادارته من قبلها، فهنية لم يعد رئيسا لىهو موجود في غزة هو استيالء من حماس عل

وحسب المصدر الفلسطيني فان صرف رواتب جزء من القوة التنفيذية كان خطأ كمبيوتر حيث فـوجئ                 
 القوة التنفيذية   -حماس   بنوك غزة فيما رواتب      ى ان رواتبهم لم تنزل بعد ال      - امس االول    -موظفو فتح   

  . قد ارسلتها وزارة المالية من رام اهللا-
ـ               عنصر الذين   ٣٥٠٠ومن ناحيته قال نائب الناطق اإلعالمي للقوة التنفيذية صابر خليفة لوكالة معا ان ال

وأوضح خليفـة   . تم دفع رواتبهم هم من يمثلون الكشف األول للقوة وقد صرفت لهم مستحقات عام كامل              
  .األفراد من هذه القوة تلقوا مكافأة من حكومة هنيةأن باقي 

  ٩/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
  

 منظمة التحرير تتهم الحكومة العراقية والميليشيات بقتل الالجئين الفلسطينيين .٨
 حملت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية جهات في            : أمين أبو وردة   - نابلس

ية والميليشيات الطائفية، المسؤولية عن الجرائم وأعمال القتل التي يتعرض لها الالجئـون            الحكومة العراق 
وقالت في بيان، إن أعمال القتل التي يتعرض لها الالجئون في العراق، ال هدف              . الفلسطينيون في العراق  

التي يعـاني منهـا     وأشارت الى أن عمليات القتل ليست الوحيدة        . لها سوى القتل من اجل القتل واالنتقام      
وطالبت الدائرة الحكومـة     .الالجئون في العراق فعمليات الخطف والتعذيب والتهجير والمالحقة مستمرة        

كونها قوة االحـتالل، وتـوفير الحمايـة         العراقية والقوات األمريكية المتواجدة هناك بتحمل مسؤولياتها،      
  .واألمن للفلسطينيين

  ٩/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   موضع تجاذب بين مكاوي وزكي وحمدان "الباردنهر "لمخيمات بعد أمن ا .٩
في وقت تستمر المعارك في مخيم نهر البارد، يتواصل الجدل حول موضوع أمن المخيمات ومـستقبله                

وفي هذا االطار يقول رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خليل مكاوي في حديث             . بعد انتهاء المعركة  
وكشف عن طـرح قدمتـه   . ان مخيم نهر البارد سيكون في إطار السيادة اللبنانية      " لبنانوكالة اخبار   "لـ  

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تعلن فيه استعدادها إلنشاء لواء فلسطيني يتولى مسؤولية أمن المخيمات              
  . على ان يكون خاضعاً لقيادة الجيش اللبناني

 لبنان اسامة حمدان في رد على ما يطرح عـن اسـتالم             وفي االطار نفسه اعتبر ممثل حركة حماس في       
: وقـال . القوى الشرعية اللبنانية ألمن المخيمات، ان هذا الطرح هو استباق لمسألة االمن في المخيمات             

 اللبنانية بـشكل يـضمن أمـن وسـيادة          - لبناني على تنظيم العالقة الفلسطينية       -هناك اتفاق فلسطيني    
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ة الالجئين كقضية سياسية وقضية حق عودة طالمـا اتفـق الفلـسطينيون             واستقالل لبنان، ويحمي قضي   
ورأى ان استباق االمور بهذه الطريقة لن يؤدي الى نتيجة، وان االجدر ان يـتم عقـد      . واللبنانيون عليها 
  .  لبناني وتنظيم مختلف جوانب العالقة-حوار فلسطيني 

وعـن  . ضع االمني لمخيم البارد كما في السابق      ويؤكد ممثل منظمة التحرير عباس زكي انه ال عودة للو         
طرح إنشاء لواء فلسطيني خاضع ألمرة الجيش اللبناني قال ان هذا التصور كنا قد طرحناه سابقاً، ولكنه                 

  .  الفلسطيني ذي البعد االستراتيجي- اللبناني والحوار اللبناني -لم يطرح بعد توقف الحوار اللبناني 
 القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى ان مسألة السالح خاضعة للحوار،            -عبيةويعتبر مسؤول الجبهة الش   

وقال ان الحديث عن صيغة االمن في نهر البارد مستقبلياً هو امر سابق ألوانه، وقال نرى في هذا االمر                   
وحول تشكيل لواء فلسطيني خاضـع للجـيش        . عزالً سياسياً ما بين الالجئ الفلسطيني وقضيته الوطنية       

لقد طرح هذا االمر في الفترات السابقة ولكن هـذه المـسألة ليـست       : للبناني يتولى امن المخيمات، قال    ا
  .نية لم تحسم امرها بهذا االتجاهبالسهولة التي يتمناها البعض وتحديداً عباس زكي، ألن الحكومة اللبنا

  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 
  
  في حياة القضية الفلسطينية من البصمات السود" عصابة العبسي"و" انقالب غزة: "زكي .١٠

إن : وقال" عصابة العبسي "و" انقالب غزة " حمل ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي على           :صور
وتحدث زكي في احتفال أقامته حركة فتح لمناسـبة          .هذه من البصمات السود في حياة القضية الفلسطينية       

إن أزمة غزة لن تكون نتائجها إال       : وأضاف .تخريج اكثر من مئة طالب وطالبة من أبناء مخيمات صور         
للشعب الفلسطيني العظيم، ووأد كل االنقالبيين الذين أرادوا للدم الفلسطيني ان يكون مـاء وأن تزهـق                 

 .خسئوا ان يصادروا التاريخ وان يأخذوا جزءاً من الجغرافيا، نحن وهم في سجال: وتابع .أرواح بريئة
هناك باسم االسالم اسوأ    " فتح االسالم وعصابة العبسي   "لقد فعلت   : فقالاما في موضوع مخيم نهر البارد       

  ".٤٨من نكبة الـ
  ٩/٨/٢٠٠٧المستقبل 

  
  "فتح"و" حماس"مشعل يتهم أطرافاً إقليمية ودولية بعرقلة الوفاق بين  .١١

 خالد مشعل امس في صنعاء اطرافا اقليمية ودولية لـم           "حماس"لـاتهم رئيس المكتب السياسي     : صنعاء
ونقلت وكالـة االنبـاء      .التي يتزعمها الرئيس عباس   " فتح"و  " حماس"يحددها بعرقلة الوفاق بين حركتي      

ضغوط من اطراف دولية واقليمية ال      "اليمنية سبأ عن مشعل الذي وصل الى صنعاء امس ادانته حصول            
واوضح مـشعل ان   .بين الحركتين الفلسطينيتين" تريد للوفاق الفلسطيني ان يحدث بل تريد تعميق الشرخ       

في ضوء التطورات الفلـسطينية والوضـع       "زيارته اتت للتشاور مع الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح          
  ". دور في الوفاق الفلسطيني"، متمنياً ان يكون للرئيس اليمني "الفلسطيني الداخلي المؤسف

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
   سبل الخروج من االزمة"فتح" تناقشان مع "الديمقراطية" و"الشعبية"الجبهتان  .١٢

قالت الجبهتان الشعبية والديمقراطية انهما عقدتا امس اجتماعاً مع قيادة حركة            : من اشرف الهور   -غزة  
وقالتا في بيان لهمـا فـي اطـار         . فتح في قطاع غزة، لبحث سبل الخروج من االزمة السياسية الراهنة          

الخطيرة اجتمـع وفـد قيـادي مـن الجبهتـين        الداخلية   األزمةالجهود المتواصلة من اجل الخروج من       
 ان االجتماع تناول الوضع السياسي، وانعكـاس     إلىولفتتا  . "فتح"الديمقراطية والشعبية مع وفد قيادي من       

 في معالجة االنقـسام     اإلسراع المشروع الوطني، وضرورة     ىما حصل من حسم عسكري في القطاع عل       
 اكـدتا   إنهماكذلك قالتا    . الصعد االجتماعية واالقتصادية   ىالحاصل جراء هذا الحسم ونتائجه الخطيرة عل      
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 بحث سبل الخروج من االزمة الحالية، بضرورة التراجع عن نتائج الحسم العـسكري              ى عل "فتح"مع وفد   
 تهيئـة   ىووقف االعتقاالت واالستدعاءات واحترام الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية، والعمل عل         

  . فلسطيني وجدياالجواء لحوار وطني
  ٩/٨/٢٠٠٧القدس العربي  

  
   تنفى تلقيها مبادرة روسية"حماس" .١٣

 في تصريحات نقلتها الـشبكة اإلعالميـة        "حماس "قال سامي أبو زهري المتحدث باسم     :  د ب أ   -غزة  
إن حركة حماس ترحب بأي وساطة روسية في الخالف الفلسطيني الـداخلي، لكـن حتـى                "الفلسطينية  

  ". تستلم أي مبادرة روسية بهذا الشأناللحظة الحركة لم
  ٩/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  "مؤتمر بوش"بركة يحذر من علي  .١٤

من الدعوات  "في لبنان علي بركة، العرب      " حماس"حذر المسؤول السياسي لحركة      :حسين سعد  -صور  
ان وقـال   ". البوشية المشبوهة لعقد مؤتمر دولي في الخليج، من اجل عملية السالم في الشرق االوسـط              

تقسيم الشعب الفلسطيني بين معتدلين ومتشددين      : االول: الرئيس االميركي يريد من دعوته تحقيق هدفين      
وتطرق بركة، الذي كان يتحـدث فـي        . والمقاومة" حماس"وتحريض رئيس السلطة محمود عباس على       

زمة نهر البـارد    حفل تكريم الطالب الفلسطينيين الناجحين في مركز باسل االسد الثقافي في صور، الى ا             
 الذي يتعامل مع    ١٥٥٩رافضا استغاللها لتمرير مشاريع خارجية هدفها شطب حق العودة وتنفيذ القرار            

واكد على ضرورة ايجاد مخـرج      . قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان من زاوية امنية وليست سياسية         
 . لذي نحرص عليهينهي االزمة ويمنع تحويلها الى معركة استنزاف للجيش اللبناني ا

  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 
  

  "رام اهللا"في انتقال ملف شليط إلى تن" لجان المقاومة الشعبية" .١٥
في غزة أمس أن ملف جلعـاد       " لجان المقاومة الشعبية  "المتحدث باسم   " أبو مجاهد "أعلن  :  د ب أ   -غزة  

مـصريون إلـى غـزة    وفي أقرب وقت ممكن سيعود ال"شليط لم ينتقل من غزة إلى رام اهللا، مضيفا أنه       
وقال المتحدث إن انتقال السفارة المصرية من غزة إلى رام اهللا           ". لمتابعة جهود الوساطة بشأن هذا الملف     

  . ال يعني نقل ملف الجندي االسير إلى هناك
  ٩/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
   تسليم غزة للشرعية وتؤكد علىتستخفّ بعرض هنية" فتح" .١٦

 ،التي  أحمد عبد الرحمن تصريحات هنية    " فتح"مي باسم حركة    وصف المتحدث الرس  :  رائد الفي  -غزة  
 ".مخادعة ولتضليل الـرأي العـام الفلـسطيني       " بأنها   ،التنازل عن كرسيه في مقابل التوافق     عرض فيها   
حماس التي ترفض الشرعية والوحدة وتكرس تقسيم الوطن تريد أن تظهر كأنها حريـصة              "وأضاف أن   

ونفى عبد الرحمن ما تردد عن وجود مفاوضات سرية بين حركتي            ".وطنعلى الوحدة الوطنية ووحدة ال    
ـ    . للتوصل إلى اتفاق خالل شهر    " حماس"و" فتح" عزام األحمد فرأى أن    " فتح"أما رئيس الكتلة البرلمانية ل

إذا كان هناك صدق في التوجه لدى إسماعيل هنية وحماس، يكمن في تسليم قطاع غـزة                "الحل الوحيد،   
بعد ذلك نحن مستعدون للحوار الـوطني الـشامل         : "وأضاف". عي المنتخب محمود عباس   للرئيس الشر 

  ".حماية للقضية الفلسطينية التي أصبح وجودها مهدداً من إسرائيل في ظل انقالب حركة حماس
  ٩/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 
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   إثر مشادة كالميةالقدومي يعتدي بالضرب على نصر يوسف .١٧

كشفت األوساط السياسية الفلسطينية في عمان أمس عن واقعة اعتـداء           : ابو غربية الجبار    عبد –عمان   
 اللواء نصر يوسف اثناء     "فتح"لـقام بها أمين سر حركة فتح فاروق قدومي على عضو اللجنة المركزية             

وقالـت   . الماضي برفقـة هـاني الحـسن   األسبوع عمان األردنيةقيامه بزيارة لمنزل قدومي بالعاصمة     
ر ان سبب اعتداء القدومي بالضرب على اللواء يوسف كان إثر تالسن وقع بين الـرجلين علـى                  المصاد

خلفية عقد اجتماع المجلس المركزي مؤخرا في رام اهللا حيث يعتبر القدومي ان المجلس ليس شـرعيا،                 
ن مما   وموقفه من المقاومة المسلحة والتي يرى انها هي من تحرر األوطا           أوسلو جانب رفضه التفاق     إلى

وشهد الحادثـة هـاني الحـسن        .ادى الى نشوب خالف بين الطرفين واعتداء قدومي على اللواء يوسف          
غير ان المصادر ذاتها اكدت ان رئـيس المجلـس الـوطني سـليم               .والعقيد ابو سردانة وعمر الشكعة    

 .واقعةالزعتون يقوم بوساطة بين الطرفين إلنهاء الخالف بعد ان طلب من الجميع التكتم على ال
  ٨/٨/٢٠٠٧عكاظ 

  
  ما هو؟ ومن يوالي؟" فتح الياسر"تنظيم  .١٨

، في األساس، من جناح عـسكري يـضم عـشرات           "فتح الياسر "تتكون حركة   : امجد سمحان  -رام اهللا   
التابعة لحركـة   " كتائب شهداء األقصى  "المسلحين، ومعظمهم من العناصر السابقين في األجهزة األمنية و        

ح على تمويٍل، رفض مفوضها العام حسن النوراني الكشف عنه، مكتفيـاً بـالقول              فتح، ويعتمد هذا الجنا   
نحن تنظيم فقير مفلس مالياً، وما نقوم به من أعمال ال يكلف شيئا، لكننا نخطط، في المستقبل، إلى إقامة                   "

مشاريع بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية في غزة، ومنها استصالح أراضـي المـستوطنات المحـررة               
ـ  ". وفير فرص العمل ومصادر الرزق    وت تتلقى دعما من حركة    " فتح الياسر "أن  " السفير"وأكدت مصادر ل

لحركة فتح الحالية، وهو ما نفاه النوراني، مؤكداً في الوقت ذاتـه            " المقبول"حماس، التي تعتبرها البديل     
العتراف بإسرائيل، وعـدم    تقاطعنا مع حركة حماس في كل الخطوط، وتأييدنا للنهج ذاته، بما فيه عدم ا             "

  ".التفاوض معها، وعدم التنازل عن الثوابت، لكننا حركة منفصلة، كيانها مستقل
وترفض الحركة الجديدة االعتراف بشرعية حكومة تسيير األعمال التي يترأسها سالم فياض، فيما تؤكد              

مقابل، تؤكـد الحركـة أن       في ال  .على أن حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة هي التي تمتع بالشرعية           
الرئيس عباس يتمتع بالشرعية كونه انتخب من قبل الشعب الفلسطيني، لكنها ترفض برنامجه الـسياسي               
وأفكاره المتعلقة بإنهاء الصراع مع االحتالل، وهي ترفض أيضا اعتبار ما حصل في غـزة مـن قبـل                   

لمتردي الذي كاد يودي بالقطاع إلـى       إنما تصحيحاً للوضع األمني ا    "حركة حماس انقالبا على الشرعية و     
خالل شهر من تأسيسها،    " فتح الياسر "وتمكنت  ". الهاوية، وكان يقوده زمرة من المتنفذين السابقين في فتح        

، وهذا الرقم مرشح للمضاعفة خالل الفتـرة المقبلـة،          "عشرة آالف شخص في قطاع غزة     "من استقطاب   
   . حسبما توقع أمينها العام خالد أبو هالل

  ٩/٨/٢٠٠٧السفير     
  
  دايتون يعكف على إعداد خطة أمنية جديدة ألجهزة السلطة في الضفة": هآرتس" .١٩

 أن المنسق األمني األميركي كيث دايتون يعكف حالياً على إعداد خطة أمنية جديـدة               كشفت هارتس أمس  
ميركيـة كونـدوليزا     في الضفة، مضيفة أنه رفع توصية لوزيرة الخارجية األ          الفلسطينية ألجهزة السلطة 

في الضفة وتكوين كتائب في أجهزة األمن الوطني ليتم        " فتح"رايس بإعادة تدريب وتأهيل القوات التابعة ل      
على الرغم من أن القيـادة الـسياسية فـي          "إنه  " هآرتس"وقالت  . تأهيلها للتعامل في حالة زعزعة األمن     
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 تنظر القيادة العسكرية واألمنيـة اإلسـرائيلية        ،ةإسرائيل تبدي تجاوباً مع إعادة تأهيل أجهزة أمن السلط        
  ".بعين الشك لهذه الخطة لما آلت إليه قوة فتح في قطاع غزة

  ٩/٨/٢٠٠٧البيان 
  
  "تبادل االراضي"بيريز يأمل دعما أميركيا وأوروبيا لخطة ": هارتس" .٢٠

عون شـم  ، أمس، على لسان مصادر فـي محـيط        "هآرتس" ذكرت صحيفة    : برهوم جرايسي  - الناصرة
بيريز، أن األخير يأمل دعما أميركيا وأوروبيا لمخططه للحل الدائم مع الفلسطينيين، الذي يرتكز علـى                

إال أن الرئيس بيريز أصدر أمس، بيانا نفـى          .١٩٤٨مبدأ مقايضة المستوطنين بالفلسطينيين في مناطق       
وقالت الـصحيفة إن   .ألراضيفيه ان يكون قد بادر إلى مثل هذه الخطة، وقال إنه يعارض مسألة تبادل ا  

لهذا المخطط لضمان أغلبية برلمانيـة      " العمل"و" كديما"الرئيس بيريز يأمل أيضا دعم نواب كتلتي حزبي         
وزعمت الصحيفة، إن الرئيس الفلسطيني الذي أعلن في الماضي رفضه إلقامة دولة فلسطينية ضمن               .له

وضع جدول زمني واضح للوصول إلـى اتفـاق         حدود مؤقتة بات يبدي ليونة بهذا الشأن، وهو يشترط          
  .حول الحدود الدائمة

وأشارت في هذا اإلطار إلى أن الحلبة السياسية في إسرائيل أمام ثالثة مخططات ومقترحات للحل الدائم،                
فإلى جانب مخطط الرئيس بيريز، هناك مخطط آخر تجري بلورته في محيط رئيس الحكومة، وبإشرافه،               

أما المخطـط الثالـث      .من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة     % ٩٠فلسطينية على   ويقضي بإقامة دولة    
فيقوده نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، الوزير حاييم رامون، الذي يقترح ان تُجري إسرائيل انـسحابا               

ولكن بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن يشمل هذا          % ٧٠آخر من الضفة الغربية بنسبة      
ء مستوطنات صغيرة ونائية، ومن ثم وضع جدول زمني إلجراء مفاوضات الحـل الـدائم، وهـو                 إخال

الحاكم االنتخابـات   " كديما"التي خاض على أساسها حزب      " خطة التجميع "المخطط المشابه لما يسمى بـ      
  البرلمانية األخيرة

  ٩/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
 االت الحرب مع سوريالبحث احتم" بالغ الحساسية" "إسرائيلي"اجتماع  .٢١

 المصغرة،  "اإلسرائيلية" عقدت الحكومة    :من القدس المحتلة ودمشق    ٩/٨/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    قالت
وفيمـا أعلـن رئـيس      . ، بحث في احتماالت الحرب مع سوريا      "بالغ الحساسية "أمس، اجتماعاً استثنائياً    

 تنوي الحرب، فـإن االجتمـاع       "إسرائيل"وال  وزراء الكيان إيهود أولمرت أنه على قناعة بأنه ال سوريا           
جاء بعد اجتماعات شارك فيها ضباط استخبارات وعسكريون تداولت في قـدرات سـوريا العـسكرية،                

 أن القيادة السورية    "الخليج"وفي دمشق، علمت    . وإعداد الجبهة الداخلية الحتماالت نشوب مواجهة حربية      
رب، وأن المؤسـسات الحكوميـة تـولي الـدفاع المـدني             بالح "إسرائيل"تأخذ على محمل الجد تلويح      

  .والمستشفيات اهتماماً ملحوظاً، وتم تجهيزها بما يلزم عملها إذا نشبت الحرب
 أيضا، إال أنه يخـشى      "إسرائيل"وفي حين أعلن أولمرت أنه على قناعة بأن سوريا ال تنوي الحرب وال              

 من جانب سوريا لخطـوات      "سوء فهم " أو   "ائيلإسر"اندالع المواجهات جراء حسابات خاطئة من جانب        
، مثل المناورات العسكرية الواسعة النطاق، وخصوصا تلك التي تجري في الجوالن، ولـيس              "إسرائيلية"

بسبب وجود معلومات حول تغييرات في انتشار الجيش السوري، وأكد في الوقت نفسه ضرورة استعداد               
  . ألي حال طوارئ"اإلسرائيلي"الجيش 
قال المحلل : حسن مواسي ووكاالت عن مراسلها القدس المحتلمن  ٩/٨/٢٠٠٧ المستقبل ونقلت

رون بن يشاي إنه ال يوجد لدى أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية " يديعوت أحرونوت"العسكري في موقع 
وكتب بن ياشي في مقال نشر أمس أن حرباً  .أي ضمانات بأن سوريا لن تبادر الى حرب مع إسرائيل
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أو يوم الغفران ) ١٩٦٧(لن تكون من نوع الحروب المألوفة لنا في األيام الستة "اثلة، إذا ما اندلعت مم
   ".، وإنما ستكون حرباً على غرار حزب اهللا، لكن بحجم كبير للغاية)١٩٧٣تشرين (
  
  اسرائيل ستتعامل مع حماس اذا صمدت امام الحصار: رئيس الموساد االسبق .٢٢

ئيس الموساد االسبق افرايم هليفي انه اذا بقيت حماس صامدة امام سياسة الحصار             قال ر :  معا - بيت لحم 
لكنـه عـاد وأكـد ان        .فانه ال بد وان اسرائيل ستتعامل معها باعتبارها طرفا قويا موجودا على الساحة            

اسرائيل سوف تواصل سياسة الحصار المشدد على حماس في الوقت الحالي وتشدد عليهـا الـضربات                
 اشهر قادمة ونراقب ما الذي سيجري لحمـاس اذا بقيـت قويـة              ٦ -٥لى عزلها وتنتظر مدة     وتبقي ع 

ووفقا لرئيس الموساد فان اسرائيل وحماس سوف تتعامالن مع          .نضعها على اجندتنا للحديث معها الحقا     
 ان حماس مـن وجهـة نظـر         "واضاف. بعضهما البعض في نهاية المطاف خاصة في االمور الحياتية        

يين قوة خفض جناحها االن وعليه فان يجب تركها في الوقت الحالي وسيأتي الوقت للحديث معها                اسرائيل
وقال هليفي ان حماس تواجه خطر تدهور االوضاع في قطـاع            ."خاصة فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي     

ـ    . غزة واصفا اوضاعها بالقاسية خاصة في ظل رفض ابو مازن الحوار معها            اد واستبعد رئـيس الموس
 انه حتى لو جرت تلك االنتخابات فان حماس ستبقى تسيطر على غـزة              "اجراء انتخابات فلسطينية، قائال   

  .فيما ستبقى حركة فتح تسيطر على الضفة
  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  استجواب اولمرت في شأن فضيحة مالية .٢٣

ايهـود    رئـيس الـوزراء     مناحيم مزوز للشرطة باسـتجواب     "االسرائيلي"سمح المدعي العام    : ب  .ف.ا
ويشتبه في ان أولمرت تدخل، عنـدما كـان          .اولمرت في فضيحة مالية مرتبطة بخصخصة بنك ليؤمي       

 لمصلحة رجل االعمال االسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحا لشراء           ٢٠٠٥وزيرا للمالية بالوكالة عام،   
واكد اولمرت مـرارا    . قة له بلوي  وفي النهاية فاز بالمناقصة مرشح آخر ال عال       . جزء من رأسمال البنك   

واضافة إلى هذه القضية، يرد اسم رئيس الوزراء فـي سلـسلة مـن               ."نظافة يده تماما في هذه المسألة     "
قضايا الفساد فهو متهم خصوصا بالمحاباة وفي صفقات عقارية مشبوهة وفي استغالل سلطاته الجـراء               

  .تعيينات سياسية
  ٩/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   سنوات٥اك يشترط االنسحاب من الضفة الغربية بعد بار .٢٤

ايهود باراك خالل لقائه ضباط ألوية شاركوا في العدوان على لبنان العام الماضي، انه               قال وزير الحرب  
يبدي هذه األيام اهتماماً بالغاً بمنظومة الدفاع من الصواريخ محلية الصنع والقذائف التي يتطلب العمـل                

وقال انـه يعـول علـى التكنولوجيـا     . " سنوات٥ - ٣ بين "االسرائيلية"ت العسكرية   عليها في الصناعا  
وقال . ، وحماية الجبهة الداخلية   "اسرائيل" في حل معضلة إطالق الصواريخ الفلسطينية على         "االسرائيلية"
 منطقة   على االنسحاب من الضفة الغربية بشكل له مغزى، وإال فإن          "إسرائيل"حينها فقط يمكن أن توافق      "

واقترح . " التي تشمل القدس وتل أبيب ستكون تحت رحمة القذائف والصواريخ الفلسطينية           "إسرائيل"وسط  
  .باراك ادخال نظام متعدد االستخدام يسمح بالتصدي للصواريخ الفلسطينية وااليرانية على السواء

  ٩/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   في إسرائيل"أمنية"نقص سيولة في أميركا يولّد أزمة  .٢٥
أمس إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت عقـد         " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : مهدي السيد 

أول من أمس جلسة سرية في مكتبه لبحث آثار القرار المفاجئ لإلدارة األميركية بعـدم تلبيـة المطلـب       
 مليون دوالر بسبب نفقاتها الباهظة      ٦٠٠االسرائيلي زيادة مساعداتها األمنية إلسرائيل العام المقبل بقيمة         

وأشارت الصحيفة الى أنه في ضوء هذا الموقف، استجد عجـز إضـافي فـي                .في العراق وأفغانستان  
، وهو ما سـيؤدي إمـا الـى إلغـاء           ) مليون دوالر  ٥٠٠( مليار شيكل    ٢,٢الموازنة االسرائيلية بقيمة    

، ألـيكس   "يديعوت"ى خبير الشؤون العسكرية في      ورأ .مخططات تنمية القوة العسكرية للجيش أو تأجيلها      
 مليون دوالر في العام المقبل من شأنه أن يلحق          ٥٠٠فيشمان، إن خفض موازنة الدفاع اإلسرائيلية بقيمة        

  .بالجيش اإلسرائيلي، خاصة في ما يتعلق بخطط بناء القوة وتنميتها" ضرراً دراماتيكياً"
  ٩/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 

  
  مستوطنين من منزلين بالخليل" إجالء"سرائيل حول رفض جنود جدل في إ .٢٦

يدور جدل محتدم في اسرائيل حول رفض جنود، أول من أمـس، المـشاركة فـي          : ب. ف.  أ -القدس  
عملية اجالء مستوطنين كانوا يحتلون منزلين في الخليل، مدعومين في تمـردهم علـى االوامـر مـن                  

ائل االعالم الى تزايد عمليات التمرد هذه المدعومة من اليمـين         واشارت وس  .عائالتهم واليمين المتطرف  
رفض االمتثال الوامر باجالء مستوطنين لدوافع عقائدية لم يعد         "ان  " هآرتس"وكتبت صحيفة    .المتطرف

" مئات الجنود المتدينين  "أمس، ان الجيش بات يفضل تكليف       " معاريف"وذكرت صحيفة    ".ظاهرة هامشية 
  .ن يرسلهم في مهمات اجالء خوفا من تكرار حركات التمرد هذهبمهام تنظيف على ا

وحذر وزير الدفاع ايهود باراك من ان رفض االمتثال لالوامر يضعف اسرائيل، وقال بـاراك، الـذي                 
اي بلد يريد العيش ال يمكـن ان        "يعتبر الضابط الحائز اكبر قدر من االوسمة في الجيش االسرائيلي، ان            

غيـر ان    ".الجنود يتلقون اوامر من قادتهم وليس من اي اشخاص آخـرين          . ديكون له سوى جيش واح    
  .مؤيدي الجنود المتمردين يعتبرونهم أبطاال، متوقعين المزيد من حركات العصيان

 ٩/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  ٢٠٠٠بين نتنياهو وباراك في االنسحاب من لبنان عام " سجال ساخن" .٢٧

ساخن دار بين رئيس حـزب الليكـود بنيـامين          " سجال" أمس عن    "هآرتس"كشفت صحيفة   : علي حيدر 
، رأى فيـه األول     ٢٠٠٠نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، حول الموقف من االنسحاب من لبنان عام             

وأوضحت الصحيفة أن هذا النقاش كان مغلقاً ومنفرداً، وادعـى فيـه             .فشالً ذريعاً، والثاني إنجازاً كبيراً    
ما الـذي   "وتساءل نتنياهو    .لكن نتنياهو نفى ذلك بشكل مطلق     . و أيد االنسحاب بعد تنفيذه    باراك أن نتنياه  

لكن باراك يرد   ". تماماً كالذي حصلنا عليه، بعد االنسحاب من غزة       . أعطانا إياه االنسحاب؟ جيب إيراني    
نة التـي    صاروخ، وأنه قتل، في الـس      ٧٠٠٠كان لدى حزب اهللا قبل االنسحاب من جنوب لبنان،          "بأنه  

  )". قتيال٧٢ًبمن فيهم قتلى كارثة المروحيات، ( قتيل ١٠٠سبقت توليه رئاسة الحكومة، في لبنان 
  ٩/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 

  
  ت مكانة المجلس لألمن القومي وإقامة مركز قومي إلدارة األزماتبيتث: لجنة وزارية .٢٨

غراد، اليوم األربعاء، سلسلة من الخطوات التي       قررت اللجنة الوزارية المتابعة لتنفيذ توصيات لجنة فينو       
تهدف إلى تعميق أساس المعلومات للوزراء، وتثبيت مكانة المجلس لألمن القومي، وإقامة مركز قـومي               

برئاسة رئيس هيئـة أركـان      " فريق اإلدارة "كما ناقشت اللجنة النتائج التي توصل إليها        . إلدارة األزمات 
وبموجب قرارات اللجنة الوزارية، التي يترأسها إيهـود أولمـرت،           .شاحاكالجيش سابقاً، أمنون ليبكين     
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مهمتان أساسيتان، األولى المسؤولية عن بيئة عمـل        " المركز القومي إلدارة األزمات   "سيكون لما يسمى    
  .رئيس الحكومة في إدارة األزمة، والثانية تفعيل غرفة عمليات

  ٨/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  " عنصرية وإبعاد للحل العادل للقضية الفلسطينيةخطة بيرس هي: "النائب نفاع .٢٩

التي كـشفت   " للسالم"أو خطة بيرس    " مباديء السالم مع الفلسطينيين   " اعتبر النائب سعيد نفاع أن خطة       
عنها وسائل اإلعالم في األيام األخيرة، هي خطة إلدامة العدوان وإبعاد الحل العادل للقضية الفلسطينية،               

ال حل للقضية الفلسطينية إال بقبول الثوابت       : وأكد نفاع أن   .من الدرجة األولى  وتحوي عناصر عنصرية    
، القدس عاصمة، إزالة المستوطنات والجدار واالعتـراف        ٦٧-الدولة في حدود ال   : الفلسطينية األربعة   

خصوصا وأن الشعب الفلسطيني بهذه الثوابت قبل تسوية تاريخية أبعد كثيرا مـن حقوقـه               . بحق العودة 
  .ى على حسب قرارات الشرعية الدوليةحت

  ٨/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  "اليونيفيل"إسرائيل تسعى لتعديل تفويض ": جيروزاليم بوست" .٣٠

امس ان إسرائيل تعمل على إدخال بعض التغييرات علـى          " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   : وكاالت 
لية بالمزيد من الـدوريات فـي       في جنوب لبنان، وذلك لضمان قيام القوات الدو       " اليونيفيل"تفويض قوات   
وأفادت الصحيفة ان إسرائيل تعمل، من خالل قنوات دبلوماسية، على تغيير التفـويض               . المدن والقرى 

على " بعض التحسينات "الممنوح للقوات الدولية، موضحة ان تل ابيب تدعم التمديد للقوة، كما تريد رؤية              
ل جيد في المناطق المفتوحة في جنوب لبنـان، إال انهـا            تعمل بشك " اليونيفيل"وترى إسرائيل ان    . عملها

  ". المبادر"تريد ان ترى وجودا اكبر لها في مدن الجنوب وقراه، وأن تقوم أكثر بدور 
  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 

  
 ثلث االسرائيليين يدعمون رفض جنود المشاركة في اجالء مستوطنين .٣١

اليوم الخميس ان ثلـث االسـرائيليين       " تسهآر"اظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة      :  ا ف ب   -القدس  
يعتبرون موقف الجنود الذين رفضوا الثالثاء المشاركة في اجالء مستوطنين من الخليل بالضفة الغربية،              

واجرى االستطالع معهد   . رأيا% ١١هذا الموقف ولم يعط     % ٥٧ايجابا فيما رفض    % ٣٢ورد  . مبررا
  %. ٤,٥ االسرائيلي مع هامش خطأ يبلغ شعب شخصا تمثل ال٤٧٧على عينة من " امانات"

  ٩/٨/٢٠٠٧الدستور 
  
  مذكرة من مؤسسة شاهد للسنيورة حول معاناة الفلسطينيين في دائرة شؤون الالجئين .٣٢

، مذكرة حول معاناة انجاز المعامالت الثبوتية في دائرة )شاهد(رفعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان
ئيس الوزراء اللبناني، وذلك بسبب كثرة الشكاوى التي وردت إلى شؤون الالجئين الفلسطينيين إلى ر

وقد تضمنت المذكرة تلخيصا لظروف هذه المعاناة، كما وضعت بعض التوصيات . المؤسسة حول ذلك
  .في سبيل حل هذه القضية

  ٦/٨/٢٠٠٧المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 
  

  داة بالهجرة من لبنانمجموعة مثقفين فلسطينيين تبدأ بحراك تنظيمي للمنا .٣٣
 - والخالفـات الفلـسطينية      ،في ظل األوضاع السياسية المتردية فـي لبنـان        :  غسان ريفي  - البداوي

 تحـت الفلسطينية وانعكاساتها السلبية عليهم، بدأت مجموعة من المثقفين الفلسطينيين بتكوين تيار شبابي             
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 ما بات يواجهه الفلـسطينيون فـي لبنـان         وذلك كردة فعل على      ،"بس مش بلبنان  ... بدنا نعيش : "شعار
وينطلق هذا التيار من ثوابت أساسية تقول أن الفلسطينيين منـذ           . وخصوصا بعد أحداث مخيم نهر البارد     

على كل صعيد، خوفا من التوطين، أو خوفا مـن التفـريط بحـق              في لبنان   ستين عاما يعانون األمرين     
تنظيم برنامج زيارات الى العديد من القيادات اللبنانيـة         ،  هذه المجموعة له  تستعد  ومن ضمن ما    . العودة

وفي مقدمتها البطريرك الماروني، والسفير البابوي في لبنان، وبعض سفراء الدول التي قد تفتح مجـاال                
  .لهجرة أعضائها وخصوصا الواليات المتحدة األميركية وكندا وأوستراليا والدول االسكندنافية
  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 

  
   من نهر البارد يتخوفون من معوقات دخولهم المرحلة الجامعيةالنازحون الطالب: تحقيق .٣٤

والـذين اجتـازوا     النازحون من مخيم نهر البـارد         الفلسطينيون  الطالب شعري: غسان ريفي  - البداوي
ـ      إ .الدراسة الجامعية امتحانات البكالوريا اللبنانية، بالعجز وعدم إمكانية الدخول إلى          نهم ذ ال قدرة ألي م

على تأمين رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية او األقساط في بعض الجامعات والمعاهد الخاصة، فضالً               
 إلـى تعطـل     ذلكويعود  . عن الكتب والمراجع المطلوبة والمصاريف االخرى المتعلقة بالحياة األكاديمية        

اتجة عن الدمار الذي لحق بـالمخيم       مصالح أكثرية أولياء امورهم وانهيار قدراتهم االقتصادية والمالية الن        
افتقار الطالب  فضال عن   . ومؤسساته بفعل المواجهات العسكرية بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم         

إلى االستقرار بفعل اإلقامة في مراكز ومدارس النزوح التي سيصار إلى إخالئها مع بداية العام الدراسي                
 والحديث عن فترة ثالث سنوات على األقل إلعادة البناء          المخيم،ى  المقبل في ظل غياب أي أفق للعودة ال       

. واإلعمار، سيرزح خاللها النازحون تحت عبء إقامة مؤقتة جديدة لم تعرف معالمها وأماكنها حتى اآلن              
أمام هذا الواقع أطلق الطالب النازحون أكثر من صرخة للفت نظر المؤسسات االنسانية والتربوية الى               و

 الى تنفيذ اعتصام لمطالبة الهيئات والمنظمات الدولية بإنقاذ مـستقبل نحـو مئـة           ونيتجههم  و. مشكلتهم
  . أقله في كليات الجامعة اللبنانية المختلفة،طالب فلسطيني يرغبون بمتابعة دراستهم

  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 
  

   العالقين في مصر الفلسطينييناليوم تعود الدفعة األخيرة من .٣٥
ئيل الجانبين المصري والفلسطيني رسمياً بأن العمل باآللية الموقتة إلدخال العـالقين            أبلغت إسرا : القاهرة

توجهـت أمـس   قد و .الفلسطينيين في األراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر منفذ العوجة سينتهي اليوم 
 مـصادر  أشـارت و . فلسطيني إلى منفذ العوجة في طريقها إلى غزة     ٨٠٠دفعة تاسعة من العالقين تضم      

لسطينية في القاهرة إلى أنه مع انتهاء العمل في العوجة سيكون العالقون كافة عبـروا إلـى منـازلهم،                   ف
 عالقا تابعين   ٢٤ وأوضحت أن . منفذ خشية اعتقاله أو لقناعة شخصية     هذا ال باستثناء من يرفض استخدام     

ـ   حضووأ .لحماس ما زالوا قابعين في مطار العريش في انتظار حل مشكلتهم           صريين يجـرون   ت أن الم
  .اتصاالت مع اإلسرائيليين من أجل حل مشكلة من ال يستطيعون العودة عبر منفذ إسرائيلي

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

   يوجهون رسالة للقيادة والفصائل العادة االعتبار لقضيتهمالفلسطينيوناالسرى  .٣٦
 عـاجال، للقيـادة    وجه األسرى والمعتقلون في السجون اإلسرائيلية، أمس، نـداء           :مهند جدوع  –جنين  

 وكافة الفصائل والقوى والهيئات الشعبية والجماهيرية إلعادة االعتبار لقضيتهم حتى ال تطغى             الفلسطينية
الخالفات الجانبية على القضايا المصيرية واألولويات الوطنية، وفي مقدمتها القدس والالجئين والجـدار             

أن إدارة مصلحة الـسجون الموجهـة مـن         إلى   وقد أشاروا    .والمستوطنات والمياه وحق تقرير المصير    
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 . وبـأي وسـيلة    هم وال تتوانى في االنقضاض علي     ، كل الظلم  همالمؤسسة األمنية اإلسرائيلية تمارس علي    
  . نصف األسرى محرومين من زيارة ذويهمفضال عن أن

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   والخالفاتالحوار بين حماس وفتح هو السبيل لحل االشكاالت: المطران حنا .٣٧
سـتظل  في محاضرة له في عمان، أن مدينة القـدس          قال المطران عطا اهللا حنا      :  عبد اهللا القاق   - عمان

صامدة في وجه االحتالل االسرائيلي بالرغم من عمليات التهويد ومحاوالت طمس الهويـة الفلـسطينية               
كال من فتح وحمـاس الـى        ودعا من جهة أخرى،      .واالغراءات االسرائيلية للبعض للتنازل عن حقوقهم     

ن ، خـصوصا وأ   الحوار وتغليب العقل على كل الخالفات الن الحوار هو السبيل لحل كل هذه االشكاالت             
  .المستفيد االول من هذه الخالفات واالتهامات بين الجانبين هو العدو

  ٩/٨/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  

  شيخ رائد صالح تعد مسودة الئحة اتهام ضد ال االسرائيليةالنيابة العامة .٣٨
قامت النيابة العامة ببلورة مسودة الئحة اتهام ضد الشيخ رائد صالح، وذلك بزعم أنه ارتكب مخالفـات                 

 قبل نصف سنة، ودعـا      هاتتصل بالتحريض على العنف والعنصرية، وذلك في أعقاب مظاهرة شارك في          
  .فيها إلى إنقاذ األقصى

  ٨/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  زاز المقدسيينحواجز جباية إسرائيلية البت .٣٩
نصبت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، حواجز جباية في أرجاء األحياء الفلـسطينية           :  فراس خطيب  -حيفا  

في القدس الشرقية المحتلة، حيث توقف الفلسطينيين وتفحص ما إذا كانت عليهم ديون لسلطة الـضرائب                
فع الدين فـوراً أو حجـز سـيارته     بد وجود ديون، فإنها تطالب الفلسطيني    أو التأمين الوطني، وفي حال      

 ما يعتبره الفلسطينيون ابتزازاً، وخصوصاً أن الشرطة تخصص األحياء الفلسطينية فقـط بهـذه               .مباشرة
وقد قدمت جمعية حقوق المواطن، أمس، التماساً إلى المحكمة اإلسـرائيلية العليـا مطالبـة               . اإلجراءات

ـ        باستصدار أمر يمنع الشرطة وسلطة الضرائب وال       ه تأمين الوطني من االستمرار بهذه الممارسـات، ألن
  . قانوني ويمس بحقوق اإلنسانغيرأسلوب 

  ٩/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

  عملية اقتحام حصيلة شهر تموز  ٦٦٨ و جريحا١١٣ فلسطينيا و شهيدا٣٥: تقرير .٤٠
ليات القتل التي إرتكبتها     فقد بلغت حصيلة عم    ،وفقاً لمصادر أولية مطلعة   :  جمال جمال  -رام اهللا المحتلة    

قوات اإلحتالل إستناداً لتقرير مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة               
 بعمليات إغتيال مبرمجة عبـر      ٣شهيدا منهم    ٣٥ ما مجموعه     لشهر تموز الماضي،   التحرير الفلسطينية 
 ٦٧و،   الغربية  في محافظات الضفة   ٤٦ منهم   ١١٣أما بالنسبة لعدد الجرحى فقد بلغ        .عملية قصف جوي  
بين التقرير أن سـلطات اإلحـتالل إعتقلـت مـا           كما  .  أطفال ثمانية كان من بينهم     ،في محافظات غزة  

تم اإلعتقال في سياق عمليـات      قد  و . طالباً جامعياً  ٢٤و اطفال،   ٦ مواطناً كان من بينهم      ٣٩١مجموعه  
تـم تـسجيل    كما   حالة إقتحام،    ٦٦٨لسطينية والتي بلغت حصيلتها     اإلقتحام للمدن والقرى والمخيمات الف    

  . أخرى حالة، الى جانب عمليات إطالق نار مختلفة١٢٥  إلىنار بها لتصلللحاالت إطالق 
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يستعرض التقرير سلسلة من اإلنتهاكات تشمل تغطية عدد ومكان المنازل التي تم هدمها، وتلك التي               كما  
  . إعتداء٣٩إلحتالل إضافة الى التطرق لإلعتداءات اإلستيطانية التي بلغت تم إحتاللها من قبل قوات ا

  ٩/٨/٢٠٠٧الدستور 
  

  تحت ستار المداهمات يقومون بعمليات نهب وسرقة لمنازل الفلسطينيينحتاللجنود اإل .٤١
ذكر شهود عيان أن الجنود اإلسرائيليين الذين يشاركون في عمليات المداهمة : صالح النعامي - غزة
 يقومون بعمليات سرقة ونهب على ،الجتياح التي تتعرض لها يومياً المناطق الشرقية من قطاع غزةوا

 أفراد العائلة على التجمع في إجبارآلية  ويشار في هذا الصدد إلى أن .نطاق واسع لمنازل الفلسطينيين
ويؤكد الذين تعرضت ا كم . بالقيام بكل ما يحلو لهم االحتالل لجنودتسمح اتمداهمالإحدى الغرف خالل 

 أن الجنود عادة ما يقومون بالتبول على الفراش ويحرصون على تدمير  في هذا السياق،منازلهم للمداهمة
  .األثاث أثناء عملية التفتيش، الى جانب كتابة عبارات مستفزة على جدران المنازل

  ٩/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  بية والمقاومة تصيب جنديااالحتالل يواصل حمالت االعتقال في الضفة الغر .٤٢

اعتقلت قوات االحتالل خمسة عشرة مواطنا فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة بعد توغالت احتالليـة             
ئب ابو علي مـصطفى     ااعلنت كت  في حين    .طالت العشرات من البلدات والقرى في المحافظات المختلفة       
عدد من احياء مدينـة نـابلس والمخيمـات         مسؤوليتها عن اصابة احد جنود االحتالل بعد مواجهات في          

  . مصادر االحتالل، األمر الذي أعترفت بهالمحيطة
  ٨/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  معترف بها في النقب مر هدم في قرية غيروا طلباً للمحكمة إللغاء أ٤٥ .٤٣

نهاية  طلبا لمحكمة الصلح في بئر السبع، إللغاء األوامر التي أصدرتها المحكمة ٤٥قدم مركز عدالة 
، لهدم أغلبية البيوت التابعة لعائالت عربية بدوية في قرية الصرة غير المعترف بها في لعام المنصرما

  . مواطن٣٠٠قد أقيمت قبل سنوات طويلة، ويقطنها اليوم حوالي كانت قرية الاإلشارة إلى أن  مع .النقب
  ٨/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  ثانوية في التجاذبات السياسيةاتحادات طالبية فلسطينية تدعو إلى عدم الزج بخريجي ال .٤٤

بالعمل ،  قطاع غزة ، في   واتحاد لجان الطلبة الثانويين   ،  دعا اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني     :رام اهللا 
السريع والمباشر إلنهاء مشكلة عدم االعتراف بنتائج طلبة قطاع غزة، وعدم الزج بطالب الثانوية العامة               

  . ية الضارة بالمصالح المباشرة للطالبفي حلبة الصراع والتجاذبات السياس
  ٨/٨/٢٠٠٧ قدس برس

  
   بتفوقهالجدار اإلسرائيليا تحدتالفلسطينية األولى في الثانوية العامة  .٤٥

 أظهرت نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية، أن الطالبة دينا الحسن، من بلدة نزلة عيـسى                 :طولكرم
قد و. لى كل الفروع على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة        احتلت المرتبة األولى ع   قد  شمال طولكرم،   

وجود االحتالل على مقربة من منزل ذويها، وخاصة جدار الفصل العنصري الذي            أشارت دينا، إلى أن     
ال يبعد سوى متر واحد عن منزلها، خلق لديها دافعا لتحدي االحتالل، وأكدت أنها صممت على التفـوق                  

 تثبت أن اإلرادة الفلسطينية أقوى من إرادة االحتالل، وأن سالح العلم ما زال سـالح الفلـسطيني                   لكي
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 الرد األقوى على سالح الهدم والمصادرة والهمجيـة          الذي هو  سالح،هذا ال عزل من كل شيء إال من       األ
  .اإلسرائيلية

  ٨/٨/٢٠٠٧ قدس برس
  
   على خلفية فوائد تأخير الرواتب تهدد بمقاضاة الحكومة والبنوك فلسطينيةثالث نقابات .٤٦

ب المـوظفين المـدنيين لـدى الـسلطة         هدد نقباء ثالث نقابات تؤطر وتمثل أغل      :  نائل موسى  -رام اهللا   
باللجوء الى القضاء لمقاضاة الحكومة والبنوك بسبب فوائد اضافية كبيرة تراوحت بين            الفلسطينية  الوطنية  

خذ في االعتبـار األحـوال      ، دون األ  فرضتها المصارف على خلفية تأخر صرف الرواتب      % ٥٠ و ٣٠
ا على حالة الغليان بين الموظفين عدم مسؤوليتهم مسبقا         أكد النقباء تعقيب  قد  و .المعيشية الصعبة للموظفين  

 داعين اداراتها الى تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجـات          ،عن أية ردات فعل سلبية محتملة ضد بنوك       
  .تؤدي الغرض المطلوب% ٢٠ مقدرة ان حسم بنسبة ،وحقوق المصارف واحتياجات الموظف

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  نسبة الخصم لدى البنوك على موظفي القطاع العام% ٣٥حدد سلطة النقد ت .٤٧
من أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن تحديد نسبة الخصم اعتباراً من دفعة الشهر المقبل              :  وفا -رام اهللا   

كحد أقصى، إال إذا اتفق المصرف والعميل       % ٣٥مستحقات، حتى إشعار آخر بما ال يتجاوز        الرواتب و ال
وقررت بموجب اإلجراءات الجديدة إلغاء شرط استيفاء دفعة مقدماً          .لتراضي والتفاهم على خالف ذلك با   

من قروض موظفي القطاع العام لدى إجراء أية جدولة لها، تبعاً التفاق يتم بين المـصرف                % ١٠بواقع  
  .والموظفين المذكورين

  ٩/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  ي تسلم بضائعهم من التجار االسرائيليينيشكون االذالل والمصاعب فتجار غزة : تقرير .٤٨
 يشكو تجار فلسطينيون، من ان األسلوب الذي تتبعه إسرائيل لتسليمهم بضائعهم غالبا ما يزيـد                :رويترز

 في حين  ،يلقي بائعون من اسرائيل البضائع بكل بساطة على الحدود        حيث  . من معاناتهم ويتسبب بإذاللهم   
طعمة والخضروات وغيرها من السلع القابلة للتلف من الرمـال          أضحت محاوالت تجار غزة انتشال األ     

تنفي اسرائيل تعمد تعريض البـضائع      من جهتها   و. مشهدا يوميا، يزيد من معاناتهم صعوبة بلوغ المكان       
. للخطر، مدعية انها تحاول تفادي ازمة اقتصادية في غزة في الوقت ذاته تجنب التعامـل مـع حمـاس                  

 التنسيق االسرائيلي الذي يشرف على تسليم البضائع الـى ان الـسلع تنقـل                المتحدث باسم مكتب   يشيرو
 يلفـت التجـار   إلى ذلـك    . مباشرة من شاحنات إسرائيلية إلى شاحنات فلسطينية في معبر كرم ابو سالم           

 شيقل  أوال لإلدارة التي تقودها حماس في غزة قبـل نقـل          ٢٠٠٠ الى انه ينبغي عليهم دفع       الفلسطينيون
لى االسواق، رغم إصدار محمود عباس مرسوما يعفي االفـراد والـشركات فـي االراضـي                البضائع إ 

  .الفلسطينية من دفع رسوم
  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 

  
   الفلسطينياعالن االضراب المفتوح لكافة العاملين في القطاع الصحي .٤٩

 الخـدمات    مجلس التمريض الفلسطيني، واتحاد نقابات المهن الصحية، ونقابـة مـوظفي           أعلن: رام اهللا 
الصحية، االضراب المفتوح والشامل بدءاً من اليوم لكافة العاملين في القطاع الصحي، نظـراً لتراجـع                

  .، وعدم تسوية اوضاعهماقداعمت موظفاً ٨٤٠ عن دفع رواتب  فياضحكومة
  ٩/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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   المقالةإجراءات ادارية من الحكومةعلى حتجون الشفاء يمستشفى أطباء وموظفو  .٥٠

 وان في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، هدد       يالعاملأن  : غزة من   ٩/٨/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    نشرت
أمس، بتصعيد وتوسيع خطواتهم االحتجاجية التي أعلنوا عن انطالقها أمس، بسبب تدخل القوة التنفيذيـة               

ذين اتخذت وزارة الصحة في     في فض اعتصامهم الذي نظموه في ساحة المجمع، تضامناً مع زمالئهم ال           
، وأكـدت   وفي هذا السياق، نفت القوة التنفيذية صحة هذه األنباء         .الحكومة المقالة إجراءات إدارية بحقهم    

مجمع هو لتـوفير األمـن واألمـان لجميـع العـاملين            الن وجودها في    ألم تتدخل في االعتصام، و    أنها  
  . فيهلمرضىوا

  إسـالم شـهوان    ، الناطق باسم القوة التنفيذيـة     تأكيد: غزة من   ٩/٨/٢٠٠٧ قدس برس  وأوردت وكالة 
 وذلك للتحقيق في بعض القضايا      ، مدير العالقات العامة في مستشفى الشفاء      ،ل الدكتور جمعه السقا   اعتقال

وأشار إلى أن هذا االعتقال جاء بناء على شكوى قدمها          . تتعلق في مجال عمله في وزارة الصحة       الجنائية
  . ولم يأت على خلفية سياسة أو تنظيمية،هوزير الصحة ضد

  
   الغربيةتقرير فلسطيني يتهم اسرائيل بدفن نفاياتها النووية في اراضي الضفة .٥١

 كشف تقرير رسمي فلسطيني صادر عن الهيئة العامة لالستعالمات في السلطة            : يوسف الشايب  –رام اهللا   
 من نفايات المدن والمستوطنات بمـا فيهـا         الوطنية الفلسطينية، ان سلطات االحتالل تدفن االف االطنان       

وبين التقرير الذي قـدم      .النفايات الصادرة عن المفاعالت النووية داخل االراضي الفلسطينية منذ سنوات         
ن اإلجراء اإلسرائيلي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية،        ، أ الى مكتب االمم المتحدة في عمان اخيرا      

ت تسبب األمراض المميتة لسكان األراضي الفلسطينية، وخاصـة األمـراض           السيما أن مثل هذه النفايا    
  .السرطانية

  ٩/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  "فتح االسالم"تجدد الوساطة بين الجيش و" علماء فلسطين" .٥٢

الهيئة جددت وسـاطتها بـين الجـيش        "أن  " هيئة علماء فلسطين  "ذكر مصدر في    :  علي بردى  -بيروت  
في محاولة إلنهاء األزمة التي أدت إلى تدمير مخيم نهر البارد وسـقوط             )  اإلسالم فتح(اللبناني ومقاتلي   

وأفاد ناطق عسكري لبناني    ". مزيد من القتلى في صفوف الجيش والمدنين من دون حسم عسكري قريب           
ر  قتيالً الخسائ  ١٣٦بذلك ترتفع إلى    ". جنديين قتال في المواجهات المتواصلة بين الجيش والمتشددين       "بأن  

السلطات األمنيـة  "إلى ذلك، أعلنت مصادر في بيروت أن .  مايو٢٠في صفوف المؤسسة العسكرية منذ      
اللبنانية تعرفت على جثة أحد السعوديين المشاركين في القتال في نهر البارد ليصبح بذلك عدد السعوديين                

  ".بناني شخصاً، منهم ستة موقوفين لدى قوى األمن الل١٨المتورطين مع فتح اإلسالم 
  ٩/٨/٢٠٠٧البيان 

  
  )ابو هريرة(تتعهد االنتقام للقدور" فتح اإلسالم" .٥٣

تؤكد فيه مقتل رجلهـا الثـاني       " فتح اإلسالم "نشر موقع اسالمي على االنترنت امس، بيانا باسم جماعة           
وجاء في البيان ان    . ، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول ظروف مقتله         )ابو هريرة (شهاب القدور   

نحن في جماعـة فـتح اإلسـالم وكـل          .. تزف خبرا سارا الى المسلمين حول شهادة أخ نبيل        "الجماعة  
ووصف البيان ابو هريرة    ". المجاهدين الحقيقيين نتعهد الى اهللا باالنتقام لدماء أخينا من الكفار والمرتدين          

  .لقدراته العسكرية" المبتكر والمعلم"بـ
  ٩/٨/٢٠٠٧السفير 
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  !يسعدكم اهللا"... ساعدوا إسرائيل"اللبنانيين الى  رسالة إلكترونية .٥٤

هذا ليس عنـوان كتـاب أو إعـالن         ". خمس وعشرون طريقة لمساعدة اسرائيل، تعلَّم ونفِّذ      ": ليال حداد 
إسرائيلي بل هو رسالة إلكترونية تلقّاها العديد من اللبنانيين األسبوع الماضي على بريدهم اإللكترونـي،               

وية، وقد أثار االستغراب وسط مجموعة األشخاص التي تلقّته، إذ يظهر على شكل             من عنوان مجهول اله   
القواعد الذهبية الخمس   "وبمجرد القيام بفتح الرسالة تتوالى      . رسالة شخصية موجهة تحديداً لشخص معين     

  ".يريد مساعدة اسرائيل أن يطبقها"التي من المفترض بكل شخص " وعشرون
  ٩/٨/٢٠٠٧األخبار  اللبنانية 

  
  قادة الحركة االسالمية في العالم يوجهون نداء لفك الحصار عن غزة .٥٥

وجه عشرات من العلماء والكتاب وقادة الرأي والفكر في العالم          : ٨/٨/٢٠٠٧ قدس برس  وكالة   أوردت
 احتجاجا شديد اللهجة على استمرار فرض الحصار على قطاع غزة، واعتبـروا أن              ،العربي واإلسالمي 

وأعـرب   . لطرف فلسطيني دون آخر مساهمة في إذكاء النزاع بدل التشجيع على الحـوار             دفع األموال 
الموقعون على البيان عن أعلى درجات االحتجاج والغضب على الحصار الذي وصفوه بـاآلثم المـسلط                

، وانتقدوا عملية إذكاء نار الفتنة بدعم طرف فلسطيني بالمال          "على العالقين في رفح وعلى كل قطاع غزة       
  .ودعا الموقعون األطراف العربية إلى اإلقالع عن المشاركة في عزل غزة .والسالح على حساب آخر

  :ها نسخة منهالبيان الذي وصلنص  ٩/٨/٢٠٧وكالة معا ونشرت 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  عن شعب غزة وعن العالقين في رفح نداء لفك الحصار الخانق
ضوع النزاع القائم في فلـسطين المحتلـة بـين فـتح            بصرف النظر عن من أصاب ومن أخطأ في مو        

وحماس، ما كان جائزا عقال وال شرعا وال مروءة أن تعمد أطراف محلية وإقليمية ودولية إلى أسـلوب                  
العقاب الجماعي لمليون ونصف من سكان غزة بفرض حصار صارم خانق عليهم، سد كل منافذ القطاع                

 آالف العالقين في الجانب المصري من رفح في أوضـاع           دون أي مسعى للخروج أو الدخول، بما ترك       
بالغة البؤس والمأسوية هي نوع من القتل بالتقسيط، تفصلهم أسوار عالية عن معتقل غزة الكبير المهـدد                 

القصف اإلسرائيلي الوحشي وتقتير الغذاء والدواء والماء والهواء والوقـود، فـي            : بكل صنوف التنكيل  
ال إنسانية النظام الدولي الذي فرض هذا الحصار بقيادة الواليـات المتحـدة             شهادة قاطعة على وحشية و    

الـذين  "وأوروبا وبتواطئ ومشاركة آثمة من قبل النظام العربي والفلسطيني في مأساة هؤالء المـساكين               
إزاء هذه المأساة التي تتفـاقم يومـا   " ٢٧١البقرة" أحصروا في سبيل اهللا ال يستطيعون ضربا في األرض        

 يوم في عمى وصمم من كل الجهات الدولية والعربية والفلسطينية المشاركة فيها، فإن الموقعين على                بعد
  :هذا البيان

يعبرون عن أعلى درجات االحتجاج والغضب على هذا الحصار اآلثم المسلط على العالقين في رفح               . ١
ساكين بل لتعميق ماسـاتهم مـن       وعلى كل قطاع غزة، بينما األموال األمريكية تبذل سخية ال لهؤالء الم           

  .خالل تشجيع أحد طرفي النزاع على التسلح والعدوان بدل التشجيع على الحوار والتفاهم
يشجبون مشاركة األطراف العربية والفلسطينية في هذا الحصار اللعين ويدعونهم إلى اإلقالع عنـه              . ٢

  .أبيد تخلفنا وضعفناوالى إطاحة أسوار المذلة والهوان التي أقامها أعداء األمة لت
يدعون أحرار األمة من جماعات إسالمية وقومية ووطنية وكل القوى التحررية في العالم إلى التعبير               . ٣

عن كل صور التضامن المتاحة والفاعل مع ضحايا الحصار في رفح وغزة وممارسة شـتى الـضغوط                 
ال تعاونوا على اإلثم والعدوان، واتقوا      وتعاونوا على البر والتقوى و    (.. قال تعالى   .. لرفعه واإلطاحة به  

  ) .٢المائدة " (اهللا إن اهللا شديد العقاب 
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  واهللا الموفق 
  وهو الهادي إلى سواء السبيل

   م ٢٠٠٧آب /  أغسطس٨ هـ الموافق ١٤٢٨ رجب ٢٥: في 
  الموقعون

  األردن األستاذ سالم الفالحات -األردن المراقب العام لإلخوان المسلمين
  األردن األستاذ عبد المجيد الذنيبات -اقب العام السابق لإلخوان المسلميناألردن المر

  األردن االستاذ جميل ابو بكر -األردن نائب المراقب العام لإلخوان المسلمين
  األردن رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي السابق الدكتور إسحاق الفرحان 

  إلسالمي السابق الدكتور عبد اللطيف عربيات األردن رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل ا
  األردن عضو البرلمان األردني الدكتور على العتوم 

  األردن عضو البرلمان األردني الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس 
  األردن رئيس مجلس شورى جيهة العمل اإلسالمي الشيخ حمزه منصور 

  األردن أستاذ جامعي الكتور همام سعيد 
  ت مستشار قانوني الدكتور محمد المنصوري اإلمارا

  البحرين رئيس مؤسسة أبرار الثقافية األستاذ سعيد الشهابي 
  البوسنة عالم دين إسالمي الشيخ نظيم خليلوويج 

  الجزائر رئيس حركة مجتمع السلم األستاذ أبو جرة سلطاني 
  الجزائر نائب رئيس حركة محتمع السلم الدكتور عبد الرحمن سعيدي 

  لجزائر نائب رئيس حركة محتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري ا
  الجزائر نائب رئيس حركة محتمع السلم الدكتور عبد المجيد مناصرة 
  الجزائر رئيس حركة الوفاء والعدل األستاذ أحمد طالب اإلبراهيمي 

  الجزائر رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم األستاذ محمد مغارية 
  اقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين بالسودان األستاذ الصادق عبد الماجد السودان المر

  السودان داعية إسالمي األستاذ محمد سبال مدني 
  السودان نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلين الدكتور الحبر يوسف نور الدايم 

  السودان أستاذ العلوم السياسية الدكتور الطيب زين العابدين 
  سودان رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدكتور أحمد علي اإلمام ال

  الصومال رئيس جامعة مقديشيو الدكتور علي الشيخ أحمد 
  الصومال محاضر بجامعة مقديشيو األستاذ عثمان إبراهيم 

  الصومال داعية إسالمي الشيخ محمد نور 
  العراق الحزب اإلسالمي العراقي الدكتور أسامة التكريتي 

   أستاذ بجامعة قطر الدكتور على محي الدين القرداغي العراق
  العراق األستاذ محمد صالح الدين بهاء الدين -العراق رئيس اإلتحاد اإلسالمي الكوردستاني

  العراق باحث إسالمي الدكتور مثنى أمين الكردستاني 
  الكويت أمين عام اتحاد المنظمات الطالبية المهندس مصطفى الطحان 

   برلماني سابق األستاذ مبارك فهد الدويلة الكويت نائب
  ناصر جاسم الصانع .الكويت نائب برلماني د

  الكويت نائب برلماني األستاذ محمد البصيري 
  الكويت داعية إسالمي الشيخ أحمد القطان 
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  الكويت داعية إسالمي الشيخ جاسم المهلهل الياسين 
   الريسوني المغرب رئيس حركة التوحيد واإلصالح االستاذ أحمد

  المغرب رئيس حزب العدالة والتنمية األستاذ سعد الدين العثماني 
  المغرب عالم دين إسالمي األستاذ عبد الباري زمزمي 

  المغرب المرشد العام لجماعة العدل واإلحسان الشيخ عبد السالم ياسين 
  المغرب رئيس جمعية العمل االجتماعي والثقافي الدكتور عبد السالم الهراس 

  المغرب داعية إسالمي االستاذ عبد اإلله بن كيران 
  المغرب داعية إسالمي األستاذ فتح اهللا أرسالن 

  المغرب رئيس حركة التوحيد واإلصالح األستاذ أحمد الريسوني 
  الهند من علماء الهند الشيخ محمد حسان 

  ين األحمر اليمن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني لإلصالح الشيخ عبد اهللا بن حس
  اليمن نائب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للصالح األستاذ ياسين عبد العزيز 

  اليمن أمين عام التجمع اليمني لإلصالح األستاذ محمد عبد اهللا اليدومي 
  أفغانستان رئيس االتحاد اإلسالمي االستاذ عبد رب الرسول سياف 

  شاه زاي أفغانستان االتحاد اإلسالمي المهندس أحمد 
  ألمانيا كاتب إسالمي األستاذ عصام العطار 
  ألمانيا أستاذ جامعي الدكتورمحمد الهواري 

  إسبانيا داعية إسالمي الشيخ عبد الرحيم الطويل 
  إندونيسيا داعية إسالمي األستاذ حلمي أمين 

  إندونيسيا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الدكتور محمد أنيس متى 
  إيران عالم دين األستاذ هادي خسرو شاهي 

  إيران رئيس رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية الشيخ محمد على تسخيري 
  إيرلندا أمين المجلس األوروبي لإلفتاء الشيخ حسين حالوة 

  باكستان أمير الجماعة اإلسالمية في كشمير الحرة االستاذ عبد الرشيد ترابي 
  ون الخارجية للجماعة اإلسالمية األستاذ عبد الغفار عزيز باكستان مدير قسم الشئ

  باكستان أمير الجماعة اإلسالمية في باكستان األستاذ قاضي حسين أحمد 
  باكستان نائب أمير الجماعة اإلسالمية بباكستان البروفيسور خورشيد أحمد 

  بريطانيا أمين المجلس األوروبي لإلفتاء االستاذ أحمد الراوي 
  ا أستاذ جامعي الدكتور بشير نافع موسى بريطاني

  بريطانيا مفكر إسالمي الشيخ عبد اهللا يوسف الجديع 
  بريطانيا أستاذ جامعي الدكتور عزام التميمي 
  بريطانيا مفكر إسالمي األستاذ كمال الهلباوي 

  بريطانيا داعية إسالمي األستاذ محمد كاظم صوالحة 
  جالديش سابقا االستاذ غالم أعظم بنجالدش رئيس الجماعة اإلسالمية ببن

  تونس رئيس حركة النهضة اإلسالمية بتونس األستاذ راشد الغنوشي 
  تونس حركة النهضة األستاذ عامر العريض 

  تونس حركة النهضة األستاذ عبد الرؤوف بولعابي 
  جزر القمر باحث إسالمي األستاذ هاشم شريف 

  خ أمين بام جنوب افريقيا أمين عام جمعية العلماء الشي
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  جنوب إفريقيا رئيس مجلس القضاء األعلي األستاذ إبراهيم جبريل 
  سريالنكا أمير الجماعة اإلسالمية بسريالنكا االستاذ رشيد حاج 

  سوريا نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور حسن هويدي 
  ذ على صدر الدين البيانوني سوريا المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين بسوريا األستا

  منير الغضبان . سوريا أستاذ جامعي د
  سوريا كاتب إسالمي األستاذ الطاهر إبراهيم 

  سوريا محامي األستاذ احمد سودان 
  سوريا داعية إسالمي الدكتور عثمان قدري مكانسي 

  سوريا كاتب سوري الدكتور محمد بسام يوسف 
  سوريا محامي االستاذ ملهم الدروبي 

  سوريا داعية إسالمي محمد عبداهللا العلي 
  سوريا المهندس محمد رياض شقفة -سوريا جماعة اإلخوان المسلمين

  سوريا داعية إسالمي األستاذ عبد السالم السالمة 
  المهندس محمد فاروق طيفور . سوريا نائب المراقب العام إلخوان سورية

   زهير سالم - واالستراتيجية األستاذسوريا مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية
  سوريا كاتب سوري األستاذ مؤمن محمد نديم كويفاتية 

  طاجكستان أمين عام حزب النهضة الشيخ سيد عمر 
  طاجيكستان رئيس حركة النهضة األستاذ محي الدين 
  فرنسا رئيس الكلية األوروبية الدكتور أحمد جاء باهللا 

  ب المكني فرنسا داعية إسالمي األستاذ حبي
  االستاذ محمد نزال " حماس " فلسطين حركة المقاومة اإلسالمية 

  فلسطين مفكر إسالمي االستاذ منير شفيق 
  فلسطين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس األستاذ خالد مشعل 

  فلسطين األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الدكتور رمضان عبد اهللا شلح 
  الدكتور موسى أبو مرزوق " حماس " اسي فلسطين عضو المكتب السي

  فلسطين رئيس جمعية علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي 
  فلسطين داعية إسالمي الشيخ رائد صالح 

  قطر رئيس قسم بحوث السنة بجامعة قطر الدكتور يوسف القرضاوي 
  قطر أستاذ جامعي الدكتور عبد العظيم الديب 

  ي الدين القرداغي قطر أستاذ جامعي الدكتور علي مح
  كندا داعية إسالمي األستاذ محمد زهير الخطيب 

  لبنان رئيس تحرير مجلة األمان اإلسالمية االستاذ إبراهيم ناجي مصري 
  االستاذ أسامه أبو حمدان " حماس " لبنان ممثل حركة المقاومة اإلسالمية 

  لوي لبنان أمين عام الجماعة اإلسالمية بلبنان سماحة الشيخ فيصل مو
  لبنان مفتي جبل لبنان سماحة المفتي الشيخ محمد على الجوزو 

  لبنان مدير المكتب اإلسالمي فضيلة الشيخ زهير الشاويش 
  ليبيا المهندس سليمان عبد القادر -ليبيا المراقب العام لإلخوان المسلمين

  ماليزيا رئيس الحزب اإلسالمي األستاذ عبد الهادي أوانج 
  مي األستاذ نصار الدين عيسى ماليزيا داعية إسال
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  مصر المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين األستاذ محمد مهدى عاكف 
  مصر رئيس حزب العمل اإلسالمي األستاذ إبراهيم شكري 

  مصر نائب المرشد العام لحماعة اإلخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب 
  سالم حسن البنا مصر أمين عام نقابة المحامين االستاذ أحمد سيف اإل

  مصر األخوان المسلمون الدكتور محمد مرسى 
  مصر أستاذ االقتصاد بجامعة القاهرة األستاذ الدكتور عبدالحميد الغزالى 

  مصر عضو مجلس نقابة الصحفيين األستاذ صالح عبدالمقصود 
  مصر رئيس الحزب العربي الناصري األستاذ ضياء الدين داوود 

  األستاذ الشين أبو شنب مصر األخوان المسلمون 
  مصر عضو المكتب السياسي بحزب العمل األستاذ مجدي أحمد حسين 

  مصر األخوان المسلمون األستاذ محمد هالل إبراهيم المحامي 
  مصر األخوان المسلمون الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح 

  مصر األمين العام المساعد لنقابة األطباء الدكتور عصام العريان 
   علماء األزهر الشريف الشيخ محمد عبد اهللا الخطيب مصر من

  مصر أستاذ جامعي الدكتور توفيق الشاوي 
  موريتانيا حزب االصالح الموريتاني األستاذ محمد جميل بن منصور 

  موريتانيا عالم دين إسالمي الشيخ محمد الحسن ولد الدو 
  موريتانيا مفكر إسالمي الشيخ عبد اهللا بن بية 

  
  سورية ركن أساسي في عملية السالم: لعربيةالجامعة ا .٥٦

شدد األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير احمد بـن حلـي علـى أن                 : القاهرة
، في إشارة منه إلى أنباء تتردد عن        "سورية ركن أساسي في عملية السالم وينبغي أن يكون هذا واضحاً          "

ن المشاركة في مؤتمر السالم الدولي المزمع عقـده فـي الخريـف             رغبة أميركية في استبعاد سورية م     
وأعرب بن حلي، في تصريحات لوكالة أنباء الـشرق األوسـط           . وقصره على مناقشة المسار الفلسطيني    

عملية السالم ينبغي أن تكون شاملة وكل األطراف المعنية حاضرة ومشاركة           "المصرية، عن اعتقاده بأن     
  .ب المرجعيات المتفق عليهاوفق جدول زمني محدد وحس

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
   مغربياً دخلوا إسرائيل خالل ستة أشهر٤٦ .٥٧

 تقريراً شامالً إستعرضـت     ٢٠٠٧ يوليو   ٤أوردت جريدة الصباح الصادرة يوم      :  حمزة عليان  -مراكش  
شيرات فيه معدالت زيارة المغاربة إلى إسرائيل وقالت أنه بخالل ستة أشهر من السنة منحت إسرائيل تأ               

 مغربياً وصلوا إليها عبر مطار القاهرة بعد أن تقدم هؤالء بملفاتهم عقب حصولهم على الموافقة                ٤٦إلى  
عن طريق شبكة اإلنترنت من مكتب الهجرة التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، ووقعت شركات سياحية              

 أغلـبهم يعملـون فـي حانـات      عقداً مع مغاربة   ٣٦٠إسرائيلية خالل األربع سنوات الماضية أكثر من        
وهؤالء وبحسب الصحيفة يجدون صعوبة في المطارات المغربية نظـراً          " بتل أبيب "ومراقص إسرائيلية   

لألختام اإلسرائيلية على جوازاتهم ومنذ إغالق مكتب اإلتصال اإلسـرائيلي بالربـاط عنـدما إنـدلعت                
 . صارت تحركات اإلسرائيليين تتم بسرية٢٠٠٠اإلنتفاضة عام 

  ٩/٨/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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    سنوات من دارفور والجنوب٤ سودانياً توافدوا إلى فلسطين خالل ٣٦٥٩ .٥٨
ذكرت دراسة أعدها أستاذ القانون لحقوق اإلنسان في الجامعة األمريكية في القـاهرة الـدكتور                :القاهرة

فدوا إلـى فلـسطين      سودانياً توا  ٣٦٥٩، أن "إسرائيل"مايكل كيجان، حول ظاهرة هروب السودانيين إلى        
التي تنظم  " إسرائيل"، وجاء في الدراسة أن الالئحة المستخدمة في          سنوات من دارفور والجنوب    ٤خالل  

بـالحق فـي عـدم      " إسرائيل"قانون اللجوء، مع عدم وجود تشريع قانوني خاص، تنص على أن تحتفظ             
ور المفوضـية العليـا لـشؤون       استقبال أو إعطاء تصريح إقامة لمواطني الدول المعادية، وتشير إلى د          

ويرى كيجان أن هناك تباينا واضحا وتغييرا في السياسات         . الالجئين في إيجاد دولة إلعادة توطين هؤالء      
تجاه المشكلة، حيث تدعو آراء إلى إعادة الالجئين السودانيين إلى مصر، وتطالـب أخـرى     " اإلسرائيلية"

  ".إسرائيل"دتهم على اللجوء الى بإعادة توطينهم في الغرب، ويدعو قسم إلى مساع
  ٩/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
    االتحاد االوروبي سيواصل آلية الدعم المؤقت للفلسطينيين:مارك اوت .٥٩

اعلن المبعوث االوروبي لعملية السالم مارك اوت، امس عقب اجتماعـه مـع             :  محمد يونس  -رام اهللا   
. آلية الدعم المؤقت للفلسطينيين حتى ايلـول المقبـل        فياض في رام اهللا، ان االتحاد االوروبي سيواصل         

واضاف ان االتحـاد  ". لقد اتفقت مع فياض على ان نبقي عيوننا موجهة الى الهدف السياسي          : "وقال اوت 
  .االوروبي سيوجه دعمه ألجهزة الشرطة واألمن الفلسطينية للعمل بفاعلية

  ٩/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
  لسالم انجاح مؤتمر سيكون خطوة ايجابية إل ينالوفاق بين الفلسطيني: البرتغال .٦٠

ـ  الناطقة باسم الرئاسة البرتغالية    صرحت:  عهود مكرم  -برلين   أن البرتغال تتابع باهتمام كبير     " عكاظ" ل
التحركات الدبلوماسية الجارية في المنطقة ال سيما اجتماع أولمرت والـرئيس الفلـسطيني فـي رام اهللا                 

يفتح أبواب الحوار المغلقة وأكدت أن الوفاق بين األطـراف الفلـسطينية            منوهة بأن هذا األجتماع ربما      
  .سيكون خطوة ايجابية النجاح المؤتمر الدولي للسالم المفترض عقده في خريف هذا العام

  ٩/٨/٢٠٠٧عكاظ 
  
   مليون نسمة من سكان الدول اإلسالمية يعيشون في فقر مدقع٤٠٠ .٦١

نك اإلسالمي للتنمية، إن الدول اإلسالمية األعضاء في البنك         قال رئيس الب  :  محمد خير الفرح   - الدوحة  
.  مليار دوالر لصندوق مكافحة الفقر الذي أنشأه لمساعدة الدول األعضاء الفقيرة فيـه             ٢،٦تعهدت بتقديم   

 مليون  ٤٠٠ أي   ،من السكان في الدول األعضاء في البنك      % ٤٠ن ما نسبته    أ وأشار في هذا السياق إلى    
  . دولة عضوا٥٦ دولة من أصل ٣١ فقر مدقع، وهم يعيشون في نسمة يعيشون في

  ٩/٨/٢٠٠٧الدستور 
  

  رئيس حزب هولندي يتطاول على القرآن الكريم  .٦٢
علـى القـرآن    ،  هولندي المناهض للهجـرة   الغيرت فيلدرز رئيس حزب الحرية      النائب   تطاول   :وكاالت

الشريف بكتاب كفاحي الذي يتـضمن      قارن المصحف    كما انه    .الكريم طالبا فرض حظر عليه في هولندا      
وفي افترائه على الدين الحنيف، نفى وجود اي اعتدال في اإلسالم،           . هتلرلالطروحات القومية االشتراكية    

زاعما أن بعض السور القرآنية تدعو المسلمين إلى إخضاع غير المسلمين وقـتلهم واغتـصاب النـساء                 
  . وفرض دولة إسالمية

 ٩/٨/٢٠٠٧البيان 
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  لغات القراءات الفكرية لما حدث في قطاع غزةفي مبا .٦٣

   نافعىبشير موس. د
 ىفـي إحـد   . ثمة سيل ال ينتهي من الكتابات العربية التي تعالج حادثة سيطرة حماس علىقطاع غـزة              

 هذه الكتابات من رفض معسكر الرئيس عباس التحرك من أجل إعادة الوحدة الـسياسية               ىوجوهها، تتغذ 
  .ما هو عليه األرجح برغبة في بقاء الوضع على وعاً علىبين الضفة والقطاع، مدف

ما يسعي إليه عباس هو محاولة نزع الشرعية عن حماس، وتهميش المجلس التشريعي، ومن ثم التحرر                
ولكن هذا لـيس    . من أية ضغوط وكوابح داخلية ملموسة، تحد من تحركه باتجاه سراب التسوية الشاملة            

نحو أو آخر، يمثل ما حدث في قطاع غزة حلقة جديدة من حلقات              ت؛ فعلى هو الوجه الوحيد لهذه الكتابا    
منـذ مطلـع    ) واإلسـالمية (تجلي حركة اإلسالم السياسي، التي ال تزال تعصف بالعقل والثقافة العربية            

فبالرغم من الحجم الهائل للكتابات، األكاديمية وغير األكاديمية، المكرسة لدراسـة           . األقل السبعينات على 
 أو اللغـات األوروبيـة      ىاهرة اإلسالمية السياسية، سواء باللغة العربية أو اللغات اإلسالمية األخـر          الظ

إن من الخطأ، بالطبع، تجاهل حقيقـة أن التيـار          . الرئيسية، ثمة اضطراب ملحوظ في فهم هذه الظاهرة       
عتبـاره جـزءاً مـن      وبا. اإلسالمي السياسي هو تيار حديث نسبياً، ويمثل بالتالي ظاهرة لم تنضج بعد           

تطورات العالم الحديث، من الصعب وضع اإلسالم السياسي في قالب واحد، أو في أنموذج مثـالي، إن                 
ولكن هذا ال يعني بالضرورة إن مـن المـسوغ افتـراق القـراءات              . جاز استخدام االصطالح الفيبري   

  .هدهاالتفسيرية للقوي اإلسالمية السياسية وسلوكها السياسي بالطريقة التي نش
تقع المعضلة الرئيسية لقراءات التيار اإلسالمي السياسي في االرتباط المفترض والمستقر بين مـا هـو                

يؤسس هذا االرتباط، بوعي أو دون وعي، إلضفاء قدسية خاصـة وحـصرية             . إسالمي وما هو سياسي   
وهو دين األكثرية   سياسات القوي اإلسالمية وسلوكها السياسي في شكل عام؛ فاإلسالم دين ومعتقد،             على

 أنه الدين الذي ارتضاه اهللا في عليائه للناس؛ وليس مـن            ى اإلسالمية، التي تر   -في المجتمعات العربية    
ولعـل  . المستغرب بالتالي أن يوفر هذا االرتباط بين ما هو سياسي وما هو ديني قداسة من نوع خاص                

القوي اإلسـالمية الـسياسية      أي، على واحدة من أبرز اعتراضات المعترضين، أنظمة ومثقفين وقادة ر        
يتعلق بهذه القداسة المفترضة؛ إذ كيف يمكن لمن يرجع إلي آدم سميث أو كارل مـاركس أن يـستطيع                   

والحقيقة أن أغلب التعليقات التي تناولت،      . رفض مقوالت وسياسات من يرجع إلي اهللا ورسوله وشريعته        
ضها القداسة المفترضة التي تحـيط بالتيـار اإلسـالمي          وتتناول، مسألة غزة تستبطن اإلشكالية التي تفر      

  . السياسي
بعض من أعلنوا تأييدهم المطلق لحسم الوضع في قطاع غزة لصالح حماس انطلقوا من منطلـق دينـي                  

باطـل   بحت، بمعني أنهم رأوا في العملية حقاً إسالمياً شرعياً متأخراً، أو انتصاراً للحق اإلسالمي على              
من وجهة النظر هذه، ليس هناك ثمة مجال للجدل حول الدوافع السياسية لما حـدث،               . هاألجهزة وما تمثل  

حول الطريقة التي حدث بها ما حدث، وحول النتائج القريبة أو البعيدة لهذا التطور البارز فـي الـساحة                   
الجانب اآلخر، جانب المعارضين والمنتقدين، وبغض النظر عن سعي الـبعض إلـي              وعلى. الفلسطينية

مسايرة األهداف الحقيقية للرئيس عباس، هناك أيضاً مبالغة كبيرة في خطاب الشجب واإلدانة، بل ولجوء               
قطاع غزة نوعاً مـن النهايـة، نهايـة          كاريكاتيري أحياناً لخطاب قيامي، يري في سيطرة حماس على        

في قلب هذه   . لسياسي  قضية، نهاية حركة وطنية، نهاية شعب، وبالطبع نهاية الوهم الديمقراطي لإلسالم ا           
إذ كيف يمكن لحركة إسالمية، حركة تستند إلي مرجعية دينية مثالية،           : المبالغة تقف فرضية القداسة تلك    

أن تجترح هذا العمل الدنيوي البحت، أن تخوض معركة مسلحة ضد أجهزة أمنية، أجهزة استثمرت فيها                
بكلمة أخري، تبدو هذه المبالغة في الـشجب        . يهاقوي غربية رئيسية جهداً وماالً وتدريباً، وأن تنتصر عل        
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سياسـات   واإلدانة كأنها وليدة التسليم المسبق بقداسة اإلسالم السياسي، بغض النظر عن الموافقة علـى             
  .اإلسالميين واالختالف معها

إن من الضروري لفهم هذه اإلشكالية اإلقرار أوالً بأنها غير مصطنعة، وأنها تعود فـي جـذورها إلـي         
وليس هناك شك أن اللحظة تلك ترتبط بتأسيس حركـة          . لحظة األولي لوالدة التيار اإلسالمي السياسي     ال

قبـل  . في نهايـة العـشرينات    ) أو جمعية اإلخوان المسلمين، كما كانت تعرف آنذاك       (اإلخوان المسلمين   
نحصرت التعبيرات  اإلخوان المسلمين لم يكن هناك تيار إسالمي سياسي بالمعني الذي نعرفه اآلن؛ وقد ا             

اإلسالمية السياسية عموماً قبل اإلخوان في سياسات الدولة والحكـم، أو الجمعيـات والشخـصيات ذات                
التوجه اإلصالحي، التي كانت تعارض سياسات الدولة والحكام في شكل جزئي إلي حـد كبيـر؛ وكـال                  

  .أية حال كان ينطلق ضمناً من مرجعية إسالمية الطرفين على
تشير األدلة المتوفرة علىأن الشاب     . أسيس التيار اإلسالمي السياسي لحظة مشتبكة وملتبسة      كانت لحظة ت  

حسن البنا لم يكن يحمل تصوراً محدداً في البداية لما يمكن أن تصبح عليه الجمعية، بـل ولـم ينخـرط                     
. التأسيس مل على اإلخوان في الحياة السياسية المصرية بالفعل إال في نهاية الثالثينات، بعد مرور عقد كا             

كان هدف البنا األولي، متأثراً بجمعية الشبان المسلمين التي كان عضواً فيهـا، نـشر القـيم األخالقيـة                   
اإلسالمية، العمل الخيري االجتماعي، ومواجهة النزعات المتغربة في سلوك وحياة المجتمع المـصري             

 برؤية المسلمين ألنفسهم ولعالقـتهم      ولكن لحظة التأسيس جاءت أيضاً في ظل مناخ جديد أحاط         . المسلم
بالعالم من حولهم، مناخ اإلسالم تحت التهديد، الذي يعود في أصوله إلي النصف األول من القرن التاسع                 

فبالرغم من أن ميزان القوي أخذ في االنقالب لـصالح القـوي            . عشر، وإلي نهايات ذلك القرن بالتأكيد     
امن عشر، فإن تراجع وخسارة المسلمين أمام التقـدم اإلمبريـالي           األوروبية منذ النصف الثاني للقرن الث     

وألن الغزو األوروبي هذه المرة صاحبته تيارات فكرية        . األوروبي خالل القرن التاسع عشر كانت بالغة      
وثقافية، وأنماط إدارة وتنظيم وعالقات وحياة، جديدة ومخالفة لنظام القيم اإلسالمية، فقد ولـد التراجـع                

ولم تكن هذه ظـروف تأسـيس اإلخـوان         .  شعوراً جمعياً بالخطر وبأن الدين نفسه بات مهدداً        اإلسالمي
المسلمين وحسب، بل وكل القوي اإلسالمية السياسية التي برزت خـالل النـصف األول مـن القـرن                  

اإلخوان المسلمون في العالم العربي، الجماعة اإلسالمية في شـبه القـارة الهنديـة، الحـزب            : العشرين
  .إلسالمي في ماليزيا، وحزب التحريرا

البداية الدعوية للتيار اإلسالمي السياسي، الشعور الجمعي المتصاعد بالتهديد، والتوجه التـدريجي نحـو              
المجال السياسي، أسس لالرتباط بين الدين وسياسات القوي اإلسالمية؛ بمعني رؤية عمل هـذه القـوي                

والمدهش أن هذه الفرضية استبطنها كال طرفي الجـدل         . يراثهالسياسي باعتباره حراسة للدين وحماية لم     
بـل إن   . الـسواء  اإلسالميون وخـصومهم علـى    : والتدافع حول موقع ودور القوي اإلسالمية السياسية      

االتهامات المتكررة بأن اإلسالميين يحتكرون الدين، واألساليب البشعة التي وظفتها األنظمـة المعاديـة              
  .سية، ضخمت من التماهي بين اإلسالميين واإلسالمللقوي اإلسالمية السيا

اإلسالم كدين ليس معرضاً للتهديد، ال مـن       . كل مستوياته  هذا الميراث الملتبس يحتاج اآلن مراجعة على      
بعد أكثـر مـن قـرن ونـصف القـرن           . القوي الخارجية وال من األنظمة الحاكمة والتيارات العلمانية       

وقوع أغلب بالد المسلمين تحت السيطرة األجنبية، ال يزال اإلسـالم           علىالصعود اإلمبريالي الغربي، و   
االستجابة لمتغيرات االجتماع اإلسالمي، أو فيما يتعلـق         ديناً بالغ الحيوية، سواء فيما يتعلق بقدرته على       

ربما يمكن الجدل بأن القوي اإلسالمية السياسية قد سـاهمت          . بمرجعية إيمان األغلبية العظمي من أبنائه     
حماية الدين هي مـسألة     . مقدرات الدين، ولكن الحقيقة أن هذا الدور كان صغيراً         بالفعل في الحفاظ على   

أيـة   الواضح، على . بالغة التعقيد، ومن الصعب قراءة األدوار المختلفة في هذه العملية التاريخية الكبري           
ص، تـشكل منـذ القـرون       وجه الخصو  حال، أن االجتماع اإلسالمي، واالجتماع اإلسالمي السني على       

الجماعة بعلمائها، بفقهائها، بأسـرها،     : الجماعة ككل مستودعاً للدين   /اإلسالمية المبكرة بحيث جعل األمة    
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الفرضية المستبطنة بالربط بين وجود     . بدعاتها، بمتصوفيها، وبميراثها المكتوب والمنقول شفاهة وسلوكاً      
فما الذي  . أن توضع موضع التساؤل، بل وال بد أن تنتهي        القوي اإلسالمية السياسية وحراسة الدين ال بد        

  أي أساس تحاسب؟ تمثله القوي اإلسالمية السياسية إذن، كيف يمكن أن تقرأ وعلى
إن الحقبة التي تعيشها المجتمعات اإلسالمية منذ أكثر من قرن، مـن جهـة عالقـة الـسياسة والدولـة           

 ما يعني أن ليس ثمة سابقة تاريخية يمكـن القيـاس            وهو. بالمرجعية اإلسالمية، هي حقبة غير مسبوقة     
نظـام  (التعريف الذي وضعه فقهاء السياسة المسلمون من أن وظيفـة اإلمامـة             . وجه اليقين  عليها على 

إذ فوق أن طبيعة الدولة قد تغيرت       . هي حراسة الدين وسياسة الدنيا لم يعد تعريفاً صحيحاً للدولة         ) الحكم
ح نظام الدولة الحديثة هو النظام السائد، فإن عدداً قليالً جداً من الدول الحاكمة              إلي حد كبير، بعد أن أصب     

ما يعنيه هذا أن من حق المسلمين ممارسة العمل السياسي          . في البالد اإلسالمية يعتبر اإلسالم مرجعية له      
الحـاالت  أساس من مرجعية إسالمية، تماماً كما أن هذا الحق قد أعطي منذ زمن طويل في أغلب                  على

التنظـيم  . أساس من مرجعية ماركسية، أو اشتراكية، أو ليبرالية من كافة األنـواع            للعمل السياسي على  
والعمل السياسي انطالقاً من المرجعية اإلسالمية، وبتفسيرات متعددة لما تعنيه هذه المرجعيـة، البـد أن                

جب أن يعني، احتكار فئة معينـة للـدين، أو          هذا ال يعني، وال ي    . يعترف به باعتباره حقاً ابتدائياً ومطلقاً     
هذا عمل سياسي بحت، سياسة للدنيا كما قال الماوردي، وال يتعلق باإليمان والكفـر أو               . الحديث باسمه 

وليس لهذا العمل قداسة من أي نوع، طالما أنه يجري ضمن ما يتعارف عليه              . التمثيل الحصري لإلسالم  
  . مشعب ما علىأنه المجال السياسي العا

وكما تحاسب القوي السياسية ويحاسب السياسيون في ضوء مرجعياتهم القيمية، تحاسب القوي اإلسالمية             
السياسي الغربي الذي يـدعو  . أساس من التزامهم بمرجعياتهم القيمية السياسية ويحاسب اإلسالميون على  

ة، ويخل بما تعنيه قيم العائلـة أو        إلي االلتزام بقيم العائلة، أو الذي يسعي إلي حماية حقوق الطبقة العامل           
مصالح الطبقة العاملة، يحاسب بدرجة وفي شكل ال يحاسب به من ال يعترف بقيم عائلية ثابتة أو بحقوق                  

وهكذا يمكن أن تحاسب القوي السياسية اإلسالمية عنـدما تتعـارض ممارسـاتها    . خاصة للطبقة العاملة  
 بغير ذلك، نعود مرة أخري إلي إشكالية االرتباط المفتـرض           .السياسية بالقيم واألهداف التي تدعو إليها     

  .بين القوي اإلسالمية السياسية والدين
ثمة انتقـادات البـد أن      . الماضي) يونيو(بهذا يمكن أن نقرأ التطور الذي شهده قطاع غزة في حزيران            

القـوة،   صراع على ولكن أحداً ال يجب أن يغفل حقيقة ال       . توجه للطريقة التي حسمت بها حماس األمور      
ما قامت  . والمحاوالت المستمرة منذ أكثر من عام لمنع من فاز في االنتخابات من ممارسة حقه في الحكم               

به حماس هو في جوهره انعكاس سياسي طبيعي ألزمة الحكم والقوة في سياق فلسطيني استثنائي؛ وهذا                
  .سلوك سياسي طبيعي لقوة سياسية حديثة بامتياز

  ٩/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  جنوب افريقيا واألفق الفلسطيني .٦٤
  عزمي بشارة

هناك حيث تجري محاولة جريئة لبناء أمة تحررت        . العالم يبدو مختلفا من أقصى جنوب القارة األفريقية       
أمامنا دستور ديموقراطي متطور يعترف رسميا      . من نظام فصل عنصري استيطاني قبل عقد من الزمان        

كلمـة  (لية بناء أمة مدنية متعددة اإلثنيات والقبائل والمذاهب والـديانات           بإحدى عشرة لغة في إطار عم     
جدول أعمـالهم مختلـف وسـلم       . على أساس المواطنة الديموقراطية   ) قومية ال تكاد تذكر في تلك البالد      

لدينا ثورة تحولت الى دولة، وليس فقط بالنضال والمثابرة حتى النصر، بل أيضا باتقان              . أولوياتهم كذلك 
وقد بلغت الحلول الوسط درجة تعميم الـبعض أن         . لحلول الوسط والمساومات التي جعلت التحول ممكنا      ا

فأحفـاد  . المؤتمر الوطني األفريقي قد انتزع السلطة السياسية، ولكنه لم يكسب الدولة اقتصادا وسياسـة             
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 وعلى جزء أساسي مـن    المستوطنين البيض، وأبناء النظام القديم نفسه ما زالوا يسيطرون على االقتصاد          
والدولـة  . اإلعالم او الشركات المتحكمة به، وهنالك مشكلة أرض ومسكن وفقر مزمنة عند غير البيض             

. مضطرة لاللتزام بسداد الديون وبكافة االتفاقيات الدولية التي أبرمها النظام القديم بما فيها مع إسـرائيل               
  .ألفارقة السود، والبالد تتغير جذريا بالتدريجولكن من الناحية األخرى تتوسع الطبقة الوسطى من ا

اضطر ضحايا النظام السابق لالكتفاء باعترافات المجرمين أمام ضحاياهم وطلب الـصفح العلنـي فـي                
والمقصود طبعا هو الحاالت التي نفذت فيها أوامر ولم         . عملية تطهير للذات في لجنة المصالحة والصفح      

ولكن المـساومة   .  في التنفيذ، وال حيث صدرت األوامر الرتكاب جرائم        يبالغ المجرم باالستمتاع والتفنن   
والمقصود هو أفكـار مـن      . أيضا وصلت حد استغاللها لتسلل أفكار جديدة تجسد وتكرس الهيمنة القائمة          

نوع مساواِة عنٍف بعنف، والقمع العنصري بالمقاومة، وطلب معاقبة المسؤولين عن عمليات في المؤتمر              
وفي نقاش حول نصب الحرية المزمع إقامته في منتـزه كبيـر فـي              . ريقي قتل فيها مدنيين   الوطني األف 

أي أن  . النظام السابق، وليس فقط شهداء النضال التحـرري       " شهداء"بريتوريا طرح مطلب وضع أسماء      
ـ                 ساواة بقايا النظام السابق تحاول أن تستغل الصفقة التاريخية التي عقدت من أجل إعادة كتابة التاريخ بم

ويبدو لي أن من يفعل ذلك ينكؤ جروحـا، ويفـتح           . بين طرفين، الطرف المضطِهد والطرف المضطهد     
كانت صفقة المؤتمر الوطني األفريقي مع النخب العنـصرية الحاكمـة شـاملة             . معارك سوف يخسرها  

 ال مـساواة    ولكنها قامت على االعتراف بعدالة قضية المساواة ورفض التمييز العنصري،         . وبعيدة المدى 
لم تقم الصفقة على حكم قيمة يساوي بين المقاومة واالضطهاد، وال علـى             . إطالقا بين الحرية والعبودية   

حل وسط بين حقين، حق الضحية وحق المجرم، بل قامت على أساس هزيمة نظام االبارتهايد التاريخية،                
وقد تناولت الصفقة كيفية إخالئـه      . واالعتراف بعنصريته وظلمه وقمعه واستعداده أن يخلي حلبة التاريخ        

لم يكن في الصفقة تسامح مع التظام بل مع المواطنين الذين           . وثمنه ومدته وكيفية المحاسبة على الماضي     
كانوا أدواته، ومع بعض المواطنين الذين أداروه إذا لم يتحملوا مسوؤلية مباشـرة عـن جـرائم ضـد                   

ولكي يتغير بشكل سلمي دون مذابح      . ية هو حكم االبارتهايد   ما تغير من خالل الصفقة التاريخ     . اإلنسانية
كبرى ولتوفير سنوات من الحصار والدماء وغيره سهلت الصفقة التاريخية على النظام ان يحل نفـسه،                

هـذا التـسامح لـيس      . ويسرت ألقطابه ان يتنازلوا دون خوف من انتقام منهم او ثأر من البيض عموما             
والبديع ان  . ن المضِهد والمضطهد، وال بين النظام والمناضلين من أجل تغييره         مساواة بين حقين، وال بي    

توقيت إثارة هذه النقاشات جاء في مرحلة ضياع في القضية الفلسطينية من ناحية ما يريده الفلسطينيون،                
نـون  وبرنامجهم ضد نظام االبارتهايد الكولونيالي في فلسطين، وحيرة أصدقاء الشعب الفلسطيني هل يكو    

. حماس أو فتح  : فلسطينيين أكثر من القيادة الفلسطينية، وضرورة أو عدم ضرورة أن يتبنوا أحد توجهين            
مـع  ... وجواز الدعوة الى مقاطعة إسرائيل والقيادة الفلسطينية منهمكة في عملية تطبيع العالقات معهـا             

صفقة ال يتم من خاللها تغيير      الفرق انه في فلسطين يجري تطبيع العالقات قبل إتمام أي صفقة، وتجري             
  .النظام العنصري القائم على األرض الفلسطينية

ومعروف ان الواقعية السياسية في دولة لم تعد ثورة تدفع إلى عالقات متينة بين جنوب افريقيا والواليات                 
خيرة المتحدة، رغم االعتراض على السياسة األميركية الحربجية في منطقة الخليج عموما، ورغم أن األ             

. انضمت إلى الحصار على نظام االبارتهايد في عامه األخير بعد ان اتضح أن النصر أصبح قاب قوسين                
ومؤيـدو  . والعالقات مع إسرائيل مستمرة رغم أنه لم يتم إعادة توقيع أية معاهدة عسكرية انتهى مفعولها              

السياسية فينسخون النقاش إلـى     إسرائيل ممن كانوا جزءءا من النظام السابق يرتكزون إلى هذه الواقعية            
ساحة العالقة مع الفلسطينيين مؤكدين في أفضل الحاالت أن القضية الفلسطينية هي صراع عـل أرض                

، وأن  "عمليـة الـسالم   "بين طرفين يملكان عليها حقوقا متساوية، وعلى ضرورة أن تدعم جنوب أفريقيا             
  . الخ، وأن تتخذ موقفا متوازنا"المعتدلين من الطرفين"تدعم 
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لقد شهدتُ وشاركتُ في جزء من هذه النقاشات بين وزراء وقيادات تاريخية نضالية في جنوب أفريقيـا،                 
ولكـن، حتـى أكثـر      . منهم األكثر إيديولوجية ومبدئية في مسألة التحرر الوطني، ومنهم األكثر واقعية          

 محايدة وال تـساوي بـين       يؤكد أن جنوب أفريقا ليست    "  بوليتيك -ريال"المسؤولين واقعية من أنصار ال    
ولكن مـا هـو مطـروح       ... طرفين، بل تقف ضد االحتالل ومع حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني          

وقد قال لي قبل اسـبوع أحـد أهـم القيـادات            . بالنسبة لها هو عملية سالم تقود إلى تسوية في دولتين         
بول أوسلو، ونحن كما تعلم ال نحـب        لقد نصحناهم في حينه بعدم ق     : "التاريخية للمؤتمر الوطني األفريقي   

حل الدول اإلثنية لقضية من هذا النوع، ولكن هذا خيارهم، ونحن ايضا لم نحب أن يتدخل أحد من الدول                   
  ".األفريقية والصديقة في شؤوننا

ومن ناحية أخرى قال لي أحد أبرز زعماء الكفاح المسلح سابقا ووزير بارز حاليا أن النظام اإلسرائيلي                 
. ام أبارتهايد، وهذه ليست قضية خارجية بالنسبة لبلد مثل جنوب أفريقيا مهما كانت بعيدة جغرافيا              هو نظ 

وال شك طبعا انه اذا لم تعتبر جنوب افريقيا قضية النضال ضد العنصرية قضية هويـة بالنـسبة لهـا،                    
 ولم تعي أن إسـرائيل      فسوف تواجه مستقبال مشكلة داخلية مع األجيال القادمة التي لم تعرف االبارتهايد،           

واألهم من هذا كله أن حل الدولتين المطروح حاليـا          . بقيت آخر حليف له وأخلصت له حتى نهاية أيامه        
بناء على التفاوض بين طرفين نافيا الحاجة للتدخل بالتضامن، ال ينتج دولتين فعال، بل دولة عنـصرية                  

فقد ". بنتوستان"نوب أفريقيا يعرفون ما هو      وفي ج ". بنتوستان"صهيوينة على انقاض الشعب الفلسطيني و     
أقامت جنوب أفريقيا كيانات سياسية من هذا النوع وملَّكَت عليها ملوكا ورؤوساء للتخلص من جزء مـن                 

والمبرر لعدم التضامن، أي حل الدولتين بالتفاوض، ال ينجب دولـة           . العبء الديموغرافي لألفارقة السود   
توجد صفقة تاريخية تسهل على اإلسرائيليين تفكيك الكيـان الـصهيوني           فلسطينية ذات سيادة فعال، وال      

وقبولهم في المنطقة كيهود على اساس هويتهم الموجودة واالعتـراف بهـا، وال الدولـة الديموقراطيـة                
او المتعددة اإلثنيـات    ) في فلسطين خالفا لجنوب أفريقيا ال بد من تعبير القومية         (العلمانية الثنائية القومية    

فمـاذا يفعـل    . روحة كبرنامج لقوى سياسية وكبديل فعلي لحل الدولتين الذي ال ينجب دولة فلسطينية            مط
اصدقاء الشعب الفلسطيني إذا لم يعتبروا قضية العنصرية والكولونيالية قضايا خارجية أو داخليـة فـي                

دئ غير واضح   عصرنا ويريدون التضامن؟ ال شك أنه على شفا توصل إسرائيل والسلطة إلى إعالن مبا             
يقصر حتى عن مقترحات باراك في كامب ديفيد، واإلعداد لمؤتمر يسميه األميركيون خجـال اجتماعـا                

بدأت تتضح حدود مشروع    ) منعا لإلحراج والمبالغة في التوقعات فهو مجرد أداة تطبيع وعالقات عامة          (
 القـدس الـشرقية عاصـمة       فهي ال تشمل حق العودة لالجئـين، وال       : الدولة في موازين القوى الحالية    

وبعد هذا كله   . ٦٧فلسطينية، وال تفكيك كافة المستوطنات، وال االنسحاب الى حدود الرابع من حزيران             
وربمـا آن األوان التخـاذ   . تبقى الدولة الصهيونية عنصرية، وتصبح هذه العنصرية بذاتها قضية داخلية 

نوات طويلة تحلب فيها إسرائيل آخر تطبيـع        إما قبول هذه التسوية التي سوف تطبق على مدى س         : قرار
من آخر دولة، وال تبقي حجرا على حجر حتى في وحدة الشعب الفسطيني في الضفة والقطاع، مـرورا                  
بتحويل الماء والهواء الى قضايا تفاوضية تحل بتنازالت سياسية، وقضية سجناء الحرية الى قضية بـدل                

نامج بديل يمكن الناس من معرفة ماذا يريد معارضو هـذا           أو طرح بر  ... القضية التي سجنوا من اجلها    
لنأخذ مثال  m. النهج، وماذا يعني النضال ضد االحتالل والتحرر الوطني في برنامج سياسي ديموقراطي           

. كانت مقاطعة نظام االبارتهايد أحد أهم األسلحة التي حسمت انهيـاره          : واحدا فقط على اإلعاقة الحاصلة    
 استخدامه ضد إسرائيل، ولكن من الواضح ايضا أنها تتأثر وتغـضب وتفقـد              ومن الواضح أنه يصعب   

فهي ال تعيش على العالقات العادية التي كانـت تتمناهـا جنـوب             . اعصابها من أقل قدر من المقاطعة     
والمقاطعة تحرج بعض القيادات الفلسطينية المنخرطة فـي التطبيـع قبـل            . أفريقيا، بل على االمتيازات   

 قرار المحاضرين االنكليز مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية، كما يحـرج ذلـك مؤسـسات              الحل، يحرجها 
ومن الواضح أن بعـض     . مع جامعات إسرائيلية  ) مشاريع مشتركة " (جوينت بروجيكتس "فلسطينية لديها   
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يضر االساتذة اإلسرائيليين الديموقراطيين يريدون منع المقاطعة إما بدوافع وطنية إسرائيلية، أو ألن ذلك              
وهم ال يرون أن الموقف الفعلي ضد االحتالل في ساعة االمتحان هو ليس المظاهرة يـوم                . بهم شخصيا 

ـ     ، وال جلسات الحوار مع الفلسطينيين، بل االستعداد لدفع ثمـن           "بيكنيك التل ابيبي  "السبت في نوع من ال
ورغـم ان وجـود     . داخليـة العنصرية وآخر مسألة كولونيالية قائمة في الدنيا ليـستا مـسألةً            . الموقف

استراتيجة فلسطينية موحدة سوف يساعد كثيرا إال انه ال يفترض ان تنتظر القوى الديموقراطية في العالم                
فال شك أن غالبية الشعب الفلسطيني تعاني من آثـار          . استراتيجية فلسطينية موحدة لكي تتخذ موقفا منها      

  .الفصل العنصري ومن ممارسات االحتالل
ى برنامج سياسي في إطار حركة التحرر الوطني للقوى المعاِرضة لما يجـري علـى حلبـة                 الحاجة ال 

فقد اتضحت معالم هذا المسار تمامـا بعـد زوال          . التفاوض اإلسرائيلي والفلسطيني هي حاجة فلسطينية     
عـن  عائق ياسر عرفات باالغتيال واالستشهاد، وعائق نتائج االنتخابات الفلسطينية باالنفـصال            : عائقين
  ...حماس

هل تريد فقط العودة الـى      (في البرنامج البديل يجب أن يعرف الشعب الفلسطيني والعام ماذا تريد حماس             
وماذا تريد الجهاد والشعبية وقسم كبير من فتح وغيرهـا الكثيـر مـن              ) تقاسم السلطة مع حزب الرئيس    

بد أن تعي هذه القوى لهذه المـسؤولية        ال  ). برأينا غالبية الشعب الفلسطيني   (األوساط واألفراد والمثقفين    
قبل فوات األوان، وذلك أيضا على مستوى تحييد اإليـديولوجيات المختلفـة لطـرح برنـامج وطنـي                  

  .هذا دور القيادة. ديموقراطي بديل يخرجون به إلى العالم كقوة سياسية
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  الحوار الفلسطيني وحكاية الخطوط الحمراء .٦٥

  ياسر الزعاترة
حسب الصحفي والكاتب األمريكي الشهير مارك بيري، وهو خبير في الـشأن الفلـسطيني وصـديق                 ب

فإن هناك الكثير من    ) بيري(بحسب  . للرئيس الراحل عرفات، عليه رحمة اهللا، والعديد من القادة اآلخرين         
الفلـسطيني،  الخطوط الحمراء التي كان الفلسطينيون يعلنونها على الدوام مثل أن الفلـسطيني ال يقتـل                

والفلسطيني ال يخون الفلسطيني، والفلسطيني ال يبعد الفلسطيني، والفلسطيني ال يرسل الفلـسطيني إلـى               
السجن اإلسرائيلي، لكن هذه جميعاً قد انتهكت بهذا القدر أو ذاك خالل العقود الماضية، األمر الذي لـم                  

  .تنج منه حركة تحرر في التاريخ
جاوزه أحد من قبل فهو أن الفلسطينيين وحدة واحدة، وهو الخط الـذي يـرى          أما الخط الوحيد الذي لم يت     

وال حاجة هنا إلى الحديث     . أن الرئيس الفلسطيني يتجاوزه اآلن برفض الحوار مع حركة حماس         ) بيري(
عن النتيجة التي ستترتب على ذلك بحسب الرجل، حتى ال ندخل في إطار التنبؤات، وألننا ما نزال نعول               

ة الحوار بين الطرفين، واعتبار هذا التعنت نوعاً من المواقف المؤقتة التي ما تلبث أن تتغيـر                 على عود 
  .بمرور الوقت وتدخل الوسطاء

ثمة موقف سياسي آخر، ربما يمكن اعتباره بشكل من األشكال تقليداً في السياسة الرسمية الفلسطينية منذ                
م، بهذا القدر أو ذاك مع المنظومة العربية، ال سـيما           إنه االنسجا . تأسيس منظمة التحرير، بل وقبل ذلك     

مصر تحديداً ثم السعودية ودول أخرى بعد ذلك، ونتذكر كيف كان موقف القيادة المصرية              : الدول الكبيرة 
حاداً من الرئيس الفلسطيني الراحل عندما فاجأها بتوقيع اتفاق أوسلو من وراء ظهرها، ثم لم يلبـث أن                  

  . سلتها من جديدعاد ليضع أوراقه في
نتذكر ذلك كله اآلن ونحن نتابع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، فيما نتابع تصريحات                
وزير الخارجية السعودي المؤيدة لمبدأ الحوار، وإن تحدثت عن أن جميع األطراف متفقة علـى إعـادة                 

  .األوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري لحماس
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ليس بوسع القيادة الفلسطينية أن تترك الوضع في القطاع على ما هو عليه ثم تذهب بعيداً فـي محـاورة                    
اإلسرائيليين على مصير القضية، ال من حيث استمرار الخنق التدريجي للقطاع، وال من حيث السعي إلى                

ا ومؤسساتها في   إخراج حركة فازت بنصف أصوات الفلسطينيين من النظام السياسي ومطاردة عناصره          
الضفة الغربية، وال من حيث التفاوض مع العدو بعيداً عن المرجعية العربية، وبخاصة في هذه المرحلـة    

مع العلم أن الضغط األمريكي على بعض       . التي ترتبط فيها كل الملفات العربية واإلقليمية بعضها ببعض        
  .العرب ما زال يربك مواقفهم إلى حد كبير

نظر بعين الترقب للزيارة المشار إليها، بصرف النظر عن الكالم المعلن، ومعهـا ذلـك               من هنا يمكننا ال   
الكالم المهم الذي صدر عن إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أو رئيس الحكومـة المقـال،          

ن أجل  بحسب التعبير الذي تستخدمه وسائل اإلعالم، والذي قال فيه إنه ال يمانع في التنازل عن منصبه م                
الوحدة، فضالً عن حديثه عن وحدة الفلسطينيين، بما في ذلك االتفاق على إعادة هيكلة األجهزة األمنيـة،                 
ألن عاقالً ال يمكنه تحت وطأة الثأر والمناكفة أن يطالب بإعادة وضع تلك األجهزة بالكامل إلى صيغتها                 

 على المواطنين وبين العـصابات التـي        القديمة بعد أن أدرك الناس الفرق بين أجهزة األمن التي تحافظ          
  .تتخصص في ترويعهم وسلبهم األمان

الذين يدفعون السلطة في اتجاه االرتماء في الحضن األمريكي وإدارة الظهر للمرجعية العربية وتعزيـز               
انقسام الشعب الفلسطيني، ال يمكن أن ينسجموا مع روح هذا الشعب، وال يمكن أن يعبروا عن هواجسه،                 

لضرورة لن ينجحوا في مسعاهم بحال من األحوال، فكيف إذا كان الطرف الذي يعولون عليه في                وهم با 
  طور الهزيمة والتراجع؟،

 ٩/٨/٢٠٠٧الدستور 
  
  ؟"خارطة الطريق"لماذا التمسك بـ  .٦٦

  دوف فايسغالس
وهـذه  ظنّت الجماعة الدولية لسنين طويلة أن االرهاب الفلسطيني سيقف مع انشاء الدولة الفلـسطينية؛               

 الن االرهاب يستعمل الحراز     - الصحيحة على نحو عام      -معرفة قامت على التجربة التاريخية الغربية       
ومن نتيجة ذلـك    . أهداف قومية، وأن الجماعة القومية التي تُلبى مطالبها تكف عن شغل نفسها باالرهاب            

 الـى   - كأمر مفهوم ضمنا     - أن طُلب الى اسرائيل تقدم سياسي، بافتراض أن الدولة الفلسطينية ستفضي          
  .انتهاء االرهاب

لم يكن المفهوم ضمنا مفهوما البتة، وكان المطلب االسرائيلي ترتيـب           : ليس هذا ما ظنّته حكومة شارون     
وهذه بالضبط  . تقدم مغاير وهو وقف االرهاب والقضاء عليه قبل كل شيء والتقدم السياسي بعد ذلك فقط              

  )".االرهاب(تحت النار ) سياسي(لن يكون تفاوض "ار خالصة السياسة التي جسدت في شع
ال يخالف أحد عن وجود الخطر الكبير الكامن في اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في المخطـط                  

سـتكون  .  وهو مجتمع مصاب باالرهاب، والجريمة، والفـساد واالنـشقاق         -الحالي للمجتمع الفلسطيني    
الجماعة الدولية المنظمة، لكن االرهاب المضاد السرائيل سيستمر منها،         في  " محترمة"كهذه زميلة   " دولة"

الفلسطينية تقلصا كبيرا بسبب قيـود      " الدولة"في حين ستُقلص قدرة الجيش االسرائيلي على العمل داخل          
 تسيطر قـوات األمـن      - من اجل منع االرهاب      -اليوم  . سياسية، وقانونية ومواقف الرأي العام الدولي     

كما ينبغي داخل المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل حربيا؛ عندما ستقوم دولة فلسطينية سيطلب              وتتجول  
 أن تغزو الدولة المجاورة، ذات السيادة والمـستقلة، والتـي           - من اجل منع االرهاب      -الى قوات األمن    

عين يتحدث مـن    واختالف الوض ) أكثر من تلك التي تعترف باسرائيل     (تعترف بها في العالم دول كثيرة       
  .تلقاء ذاته
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 األساس لتـسوية تقـدم سياسـي مختلـف،          ٢٠٠٢ حزيران   ٢٤وضع الرئيس بوش في خطابه في يوم        
وتم األخذ بها في قرار الهيئة      (تم تطوير موقفه في الوثيقة التي ُأعدت برأي من الرباعية الدولية            . ومغاير

ة الدارة عملية المصالحة بين دولة اسرائيل،        وهي خط  -" خارطة الطريق "المسماة  ) العامة لالمم المتحدة  
  .والشعب الفلسطيني والعالم العربي

حل المنظمات  : يطلب الى الفلسطينيين في المرحلة االولى، من جملة ما يطلب اليهم، الكف عن االرهاب             
االرهابية، ومصادرة سالحها، وإقرار جهاز استخبارات، وأمن وشرطة ناجعة لمنع االرهـاب وتطبيـق              

 أي ادارة نظيفة من االرهاب، تعمل كما ينبغي وتـستحق أن            -القانون، وبناء نظم شرطة وادارة مناسبة       
  .تقود دولة

 ستقام دولة فلـسطينية فـي الحـدود الحاليـة للـسلطة             - بعد مرور فترة امتحان      -في المرحلة الثانية    
خرى، سيتم البدء بتفاوض الحـراز       في المرحلة الثالثة وبعد فترة امتحان ا       -الفلسطينية، وبعد ذلك فقط     

التقدم للمرحلة  ": خارطة الطريق "هذه  . الحدود، والالجئين ومكانة مدينة القدس    : تسوية للمسائل األساسية  
التي تلي مشروط بالتنفيذ الكامل للمرحلة السابقة؛ والمسيرة كلها مشروطة باقامة سلطة فلسطينية ناجعـة               

القانون؛ ويظل الحكم هل ُأقيمت المرحلة على نحـو يمكّـن مـن             وتؤدي عملها وتمنع االرهاب وتُطبق      
  .االنتقال الى المرحلة القادمة، في يد الواليات المتحدة بالفعل

، وافقت اسرائيل على اقامة دولة      )مع تحفظات ما  " (خارطة الطريق "منذ أن قررت حكومة اسرائيل قبول       
  .مجرد اقامة الدولة الفلسطينية بل شروط اقامتهاليس جدار الجدل اذا . فلسطينية بشروط خارطة الطريق

في االسابيع األخيرة يبدو تغير للنشاط الفلسطيني نحو انتقال من نظام عصابات مسلحة الى ادارة سليمة؛                
إن تجـاوز ذلـك الـى       ". خارطة الطريـق  "لكن كل ما تم ال يقترب من اقامة تامة للمرحلة االولى من             

" خارطة الطريـق  "في الوضع الحالي يعني تجاهل المرحلية المشروطة لـ         التفاوض في التسوية الدائمة     
هي اعتـراف أكثـر     " خارطة الطريق "إن  . ونزوال عن أهم انجاز سياسي السرائيل في السنين األخيرة        

الجماعة الدولية بحق اسرائيل في أال توافق على دولة فلسطينية ما لم يضمن أن تكون تلك الدولة قـادرة                   
  .يجب عدم النزول وال اإلفساد. يجب عدم النزول عن ذلك. رهاب من داخلهاعلى منع اال

  "يديعوت أحرونوت"عن 
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