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   اتفاق سالم قبل مؤتمر بوشىاوضات سرية بين اولمرت وعباس للتوصل المف .1

يـديعوت  "ذكـرت صـحيفة     : القدس المحتلة عن آمال شحادة     من 17/8/2007 الخليج اإلماراتية    قالت
، ايهود اولمرت، والرئيس الفلسطيني، محمـود       "اإلسرائيلية"العبرية أمس أن رئيس الحكومة      " احرونوت

لساتهما السرية، نقاط الحل الدائم المختلف عليها بهدف التوصل إلى مـسودة اتفـاق   عباس، يبحثان في ج 
تعرض على المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس األمريكي، جورج بوش، والمتوقـع عقـده فـي الخريـف                  

  .تشرين الثاني المقبل/نوفمبر
 والقـدس والالجئـين ال      وتشير تفاصيل هذه المباحثات إلى أن المواضيع الثالثة التي تتحدث عن الحدود           

فيما يطالـب   . تجاهها" اإلسرائيلي"تزال نقاط خالف بين االثنين، ويرفض أولمرت التنازل عن الموقف           
ونقلت الصحيفة عـن أولمـرت قولـه        . ، باعتبارها عدو السالم   "خارج اللعبة " "حماس"بأن تبقى حركة    

  ".حماس"لن نتعاون معك إذا ما قامت حكومة وحدة مع : "لعباس
وتستند الصحيفة إلى سجل    ،  يستدل مما ورد بأن ما يطرحه أولمرت ال يختلف عن خطة شيمون بيريز            و

بروتوكول لقاء اولمرت بأعضاء الكونجرس االمريكي، االسبوع الماضي، حيث أعرب عن أملـه فـي               
ودية  المجال لـدول عربيـة كالـسع    دوليا، ويتيح" إسرائيل"التوصل إلى اتفاق مع أبو مازن يرفع مكانة         

  ". إسرائيل"ودول الخليج إقامة عالقات مع 
وتحدث أولمرت عن الجهود التي يبذلها مع ابو مازن لصياغة التسوية الدائمة قبل انعقاد المؤتمر الدولي،                

تؤمن بأنه يمكن التوصـل الـى تـسوية مـع           " اإلسرائيليين"مشيرا أمام الوفد االمريكي الى أن قلة من         
واعترف اولمرت، وفق البروتوكول، بأن التفاهمات التي ستتحقق لن         .  االرض الفلسطينيين وتطبيقها على  

تطبق على الفور، ولكنه اشار الى أنه يقدر أن ابو مازن يمكنه أن يطرح مبادىء االتفاق على اسـتفتاء                   
ابو مازن هو الزعيم الفلسطيني االول، منذ بـدء الحـوار مـع             "شعبي بين الجمهور الفلسطيني قائال ان       

ادة الفلسطينية، المعني بتغيير الواقع، وأنه يريد السالم مع اسرائيل، ولكن بشروطه، غير المقبولة من               القي
قلـت  : "وقـال . وحسب اولمرت، حاول ابو مازن إقناعه بإجراء حوار بينهما بواسطة قناة سرية    ". جانبنا

فـي  . ل شـيء سيتـسرب    البومازن ان هذا اقتراح سيىء النه بعد خمس دقائق من فتح القناة السرية ك             
    ".اسرائيل ستثور ضجة سياسية، وكل محاولة للتوصل الى توافقات ستضيع هباء

" اسرائيل"ويتضح من محادثات الرئيسين أن أبو مازن يطالب في البند الذي يتحدث عن الحدود بانسحاب                
" اسرائيل"ول ان    وإقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة عاصمتها القدس، أما اولمرت فيق           67الى حدود   

". االسـرائيلية " في المائة من الضفة فيما تبقى الكتل االستيطانية قيـد الـسيادة              90تنسحب من اكثر من     
  .للفلسطينيين أراضي بديلة في النقب، المنطقة المجاورة لقطاع غزة" إسرائيل"وبالمقابل تنقل 

لالجئين الفلسطينيين بـالعودة الـى      بحق ا " اسرائيل"وحول بند حق العودة يطالب ابو مازن بأن تعترف          
أما اولمرت فيعـرض    . بيوتهم وفق قرار مجلس االمن، على أن يتم تحقيق حق العودة بموافقة الطرفين            
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 مشترطا تنفيذه فقط فـي      48الذي لم يتغير ويرفض عودة الفلسطينيين الى داخل ال        " اإلسرائيلي"الموقف  
  ".اسرائيل"قبل وليس داخل حدود دولة اراضي الدولة الفلسطينية التي ستقوم في المست
ابو مازن يريد القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية        : اما القدس فكل طرف يتمسك بموقفه المعروف      

نقل االحياء النائية في شرقي القدس الـى        " اسرائيل"وسيطرة كاملة للفلسطينيين على االقصى فيما تقترح        
  . لى االقصى بمشاركة دوليةالسيادة الفلسطينية وتكون السيطرة ع

ابو مازن يريد   .. وفي بحثهما حول التواصل االقليمي بين الضفة وقطاع غزة اختلف االثنان حول السيادة            
ممرا آمنا تحت سيطرة فلسطينية كاملة اما اولمرت فيريد ربط قطاع غزة بالضفة بجسور علوية او انفاق                 

  ".اإلسرائيليين"شرط ان تبقى السيادة ل
المقربـة مـن     المـصادر    هقالتالى ما   :  نظير مجلي    - تل أبيب  17/8/2007 الشرق األوسط    وأشارت

أبو مازن مقتنعان بأنهما سينجحان في التوصل الى اتفاق اعالن مبادئ حـول             و) أولمرت( هانأولمرت،  
 عن  وحسب الصحيفة فان كال الرئيسين يثق بصدق نوايا االخر، ألنهما يعرفان كالً            هذه القضايا الكبرى،  

فالرئيس ابو مازن يواجـه     . اآلخر وضعه وظروفه وحاجته الى هذا االتفاق إلحداث االنعطاف التاريخي         
على قطاع غزة، ويحتاج الى اتفاق كهذا لكي يـستعيد ثقـة الـشارع              " حماس"مأزقا منذ سيطرة حركة     

وأكـد أولمـرت    . نانوأولمرت يحتاج اليه ليستعيد شرعيته الجماهيرية بعد إخفاقات حرب لب         . الفلسطيني
لمساعديه انه يرى في أبو مازن قائدا فلسطينيا مميزا وصادقا في نواياه لتسوية القضية الفلسطينية، وابو                

  .مازن يتحدث أمام مساعديه بالشكل االيجابي عن أولمرت
 سـالم فيـاض يـوم الخمـيس ان تكـون اسـرائيل              نفى :رام اهللا من   16/8/2007رويترز  وأوردت  

 يعقدون محادثات سرية بشأن ما يسمى قضايا الوضع النهائي ذات االهمية الخاصة النشاء              والفلسطينيون
  .دولة فلسطينية

  
  جمد حساباتهمي و"القسامكتائب " و"القوة التنفيذية" بحبس منتسبي  يصدر قراراًعباس .2

ـ     : )أ.ب.ب، د .ف.أ(نقالً عن    17/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت   رئيس ذكرت مصادر إعالمية ان ال
الفلسطيني أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بتجريم كل من ينتسب إلى القوة التنفيذية، والميليشيات المسلحة              

نقـال عـن    " رامتان"وذكرت وكالة    . سنوات 7 و 3، والعقوبة السجن لمدد تتراوح بين       "حماس"ـالتابعة ل 
ليشيات المسلحة التابعة لحركـة     تحظر القوة التنفيذية والمي   "أغسطس  / آبالمرسوم الصادر في الثاني من      
واعتبر المرسوم ذلك جريمة ويعاقب كل من سلح أو قدم مـساعدة أو  ". حماس وتعد خارجة على القانون   

رفـع الـسرية المـصرفية      "وينص المرسوم على    . بنفس العقوبة " هذه الميليشيات "أخفى أياً من منتسبي     
  ".قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامةالميليشيات ومنتسبيها بقرار من "والتحفظ على أموال 

 القائد العام    إلى أن   عماد االفرنجي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    17/8/2007القدس الفلسطينية   وأشارت  
للقوة التنفيذية العميد جمال الجراح أبو عبيدة، رفض المرسوم الرئاسي القاضي بمعاقبة من ينتسب للقـوة    

هذا قرار مرفوض   : وقال الجراح  .ر مضحك وال قيمة عملية له على أراض الواقع        التنفيذية، وأكد أنه قرا   
وهو يثير السخرية ويعبر عن حالة االرتباك متسائالً عن الطريقة التي يمكن بها اعتقـال أفـراد القـوة                   

  .التنفيذية تنفيذاً لهذا القرار
  

  تعرقل قيام الدولة" الميليشيات المسلحة"و.. "غير مجدية" االنتخابات المبكرة :فياض .3
علن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمـس فـي       أ): ب.ف.أ(نقالً عن    17/8/2007عكاظ  نشرت  

الفلسطينية تشكل عائقا امام قيام الدولة الفلسطينية       " الميليشيات المسلحة "لقاء مع الصحافيين في رام اهللا ان        
ة والحصول على االستقالل من جهة واالستمرار في        ال بد ان يسلم الجميع بان بناء الدول       "وقال   .المستقلة

التسامح مع الميليشيات المسلحة من جهة اخرى، مساران متعارضان ال يمكن ان يلتقيا باي شـكل مـن                  
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انه مبدأ اساسي ال بـد مـن        . علينا ان نعالج هذا االمر    "واضاف   ".هذا ما علمتنا اياه التجارب    . االشكال
  ".ذا ما بدأناه في الضفة الغربية ويجب ان يتم تعميمهواليوم ه. فهمه بوضوح وتطبيقه

غيـر  " قال سالم فياض الخميس ان اجراء انتخابات مبكرة          :رام اهللا من   16/8/2007رويترز  وأوردت  
وقال فياض في مـؤتمر صـحفي ان         .بالنظر الى الوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة        " مجد

واضاف ان الحكومة ستفعل ذلك حين يكـون        . وجود جمود سياسي  الخيار يكون التوجه للشعب في حالة       
  .وقال انه اذا تقرر اجراء انتخابات فسوف تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الوقت. مجديا

  
 "سرائيلا"ماضون في المقاومة ولن نرضخ ألمريكا و: هنية .4

مة خالل حضوره حفل زفاف جمـاعي       ة المقالة اسماعيل هنية في كل     فلسطينيحكومة ال القال رئيس   : غزة
 ماضيتان على طريق الجهاد والثبات والمقاومـة        "حماس"لعشرين زيجة جنوب قطاع غزة ان حكومته و       

ال وألف ال للخضوع إال هللا، لن نخضع ألمريكا وإلسرائيل ولن نركع إال             "وقال   ".حتى النصر "والتضحية  
ل والتدمير نفرح ونعبر عن سعادتنا والتزامنا بـسنة         رغم األلم والجراح واالجتياحات والقت    "واضاف  " هللا

لـن  "و" رغم الحصار واالغالق والمؤامرات لن يسرقوا منا البسمة والفرحة والسعادة         "وأضاف   ".اإلسالم
.. هناك حصار وإغالق ومؤامرات   "وتابع   ".تسقط القالع ولن تخترق الحصون ولن تختطف منا المواقف        

النصر سيأتي بإذن اهللا وإن لـم       "وقال   ".ارادتنا وهذا لن يكون بإذن اهللا     يعتقدون أنهم قادرون على كسر      
  ".تصنعه أجيالنا ستصنعه األجيال القادمة فنحن واألجيال سنواصل مشوارنا حتى تحقيق النصر األكيد

  17/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تجدد الخالفات بين القدومي وعباس .5
النزاع علي الصالحيات بسرعة بين قطبي حركة فتح الرئيس         عادت مظاهر الصراع و   :  عمان -رام اهللا   

وتجلت مالمح االنقسام والخالف قبـل       .عباس وفاروق القدومي بعد شهرين تقريبا من الصمت المتبادل        
 خلفية قرارات انهاء الخدمات التي إتخذها عباس للسفراء والدبلوماسيين بدون التـشاور مـع              ىيومين عل 

 التمثيل الفلسطيني في مؤتمر دول عدم االنحياز الذي سـيعقد           ىلفية الخالف عل   خ ىالدائرة السياسية وعل  
وأبلغت اوساط فلسطينية متابعة بان عباس غضب عندما علم بأن القـدومي وبـصفته               .طهرانقريبا في   

رئيسا للدائرة السياسية شكل وبدون علم الرئيس او التنسيق مع مكتبه الوفد الفلسطيني الذي سيشارك في                
 دول عدم اإلنحياز بالتنسيق مع الحكومة اإليرانية، األمر الذي لم يعجب عباس مستنكرا التـصرف                قمة

ـ           .االيراني وتصرف القدومي ايضا     ان  ىوطالب عباس القدومي بالتراجع عن تشكيل الوفد مـصرا عل
م  موقفه وأصدر مذكرة رسمية وصلت لاليـرانيين تـض         ى الرئاسة التشكيل، لكن األخير اصر عل      ىتتول

  .أسماء ممثلي الوفد الفلسطيني
  17/8/2007القدس العربي 

  
  قلق في األوساط الفلسطينية بعد قرار إحالة كوادر في المنظمة على المعاش .6

 عبرت كوادر في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الباقية في تونس عن قلقها             : رشيد خشانة  -تونس  
 من العاملين في مكاتب المنظمة وسفاراتها       "عدد كبير "من مرسوم أصدره الرئيس عباس سيحال بموجبه        

وأكدت توضح المصادر أن كثيرين ممن عملوا في مؤسسات المنظمة منذ أكثر            . عبر العالم على المعاش   
من ثالثين عاما سيغادرون مواقعهم بموجب المرسوم، ومن ضمنهم السفيران الفلسطينيان فـي الكويـت               

وطبقا لمعلومات مصادر مطلعة، سيخرج المرسـوم الكـوادر التـي            .واليمن محمد الجابر وخالد الشيخ    
إال أن  .  من المؤسسات الفلسطينية انسجاما مع مقتـضيات المرحلـة الجديـدة           "الثورة"انتمت الى مرحلة    

ـ             هو الذي  " إن ذلك الجيل     "الحياة"مسؤوال في أحد مكاتب المنظمة في تونس فضل عدم كشف هويته قال ل
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كاتب فلسطينية ورفع الرايات عليها في بلدان عدة طيلة العقود الماضية، وال يجوز             ضحى من أجل فتح م    
وأفاد مقربون من فاروق قدومي أن األخير انتقد المرسوم الرئاسي وكتب            ."إنهاء عمله بطريقة غير الئقة    

لها القرار  لعباس معتبرا أنه ال وجود لمعاش في مؤسسات المنظمة، ونصح باإلبقاء على الكوادر التي شم              
 "فتح"وقال مسؤول من     .في الخدمة طالما لم يبق لها سوى القليل من سنوات العمل بحكم تقدمها في السن              

ـ    . "في كل حركة تحرير هناك حقوق مكتسبة أقلها المحافظـة علـى الكرامـة             ": "الحياة"مقيم في تونس ل
يعي في وقت غير بعيـد نظـرا        األجدى إبقاء هؤالء في مراكزهم التي سيغادرونها بشكل طب        ": وأضاف

  ."لكون غالبيتهم تخطت عتبة الستين
  17/8/2007الحياة 

  
  إلى الحوار لرأب الصدع عباساألسرى النواب يدعون .7

دعا النواب المختطفون الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة العودة للحوار من أجل           :  أمين أبو وردة   - نابلس
، مؤكدين في الوقت نفسه شـرعية الطـرفين         "فتح" و "حماس"توافق فلسطيني داخلي، لرأب الصدع بين       

وأكد النواب أن الوحدة الوطنية هي السالح األقوى في وجه مـا يتعـرض لـه الـشعب                  . المتخاصمين
الفلسطيني من اعتداءات االحتالل واستالب األرض، وهو الطريق األمثل من أجل عودة كل األسرى إلى               

 .حيد من بقاء الصدع قائما هو االحتالل ولـيس سـوى االحـتالل            ونوه النواب بأن المستفيد الو    . أهاليهم
للدفاع عن حقوق األسرى    " نفحة"وجاءت تصريحات النواب المختطفين في زيارة قام بها محامي جمعية           

ـ              ضح الممارسـات   واإلنسان، لسجن مجدو المركزي في إطار سعي الجمعية للتواصل مع االسـرى وف
  .الالإنسانية بحقهم

  17/8/2007راتية الخليج اإلما
  

   يقرر فصل وكيل وزارة األوقاف من الخدمةعباس .8
 قرر الرئيس محمود عباس أمس فصل صالح حـسين الرقـب وكيـل وزارة األوقـاف                 : وفا –رام اهللا   

وطالب القرار جميـع    . والشؤون الدينية من الخدمة وسحب جميع الصالحيات واالمتيازات الممنوحة له         
  .ه بعد نشره في الجريدة الرسميةالجهات المختصة تنفيذ أحكام

  17/8/2007الحياة الجديدة 
  

  تهريب ملفات خطيرةةتهمب  بعد اعتقالهالتنفيذية تفرج عن النائب العامالقوة  .9
افرجت القوة التنفيذيـة    :  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    17/8/2007الشرق األوسط   نشرت  

 في مدينة غزة بعد توقيفه لمدة ساعة ونصف الساعة في مجمـع       عن النائب العام الفلسطيني أحمد المغني     
وقال إسالم شهوان الناطق الرسمي باسـم       . ، بعد اتهامه بتهريب ملفات خطيرة     "السرايا"األجهزة األمنية   

ـ      ملفا  120إن المغني اوقف على خلفية تهريب أكثر من         " الشرق األوسط "القوة التنفيذية في تصريحات ل
ت سلطة رام اهللا ألصحاب القضايا الخطيرة من مقر النيابة العامة وجـزء كبيـر منهـا                 بناء على تعليما  

واشار الى أن المغني عاد الى قطاع غزة قادماً من رام اهللا قبل ثالثة ايام               . لمسؤولين في األجهزة األمنية   
ض الوقت امـرا    لكن بعد أن تأكدنا من أنه هرب الملفات، اوقفناه وكان توقيفه لبع           "ولم يتعرض له أحد،     

  ".يفرضه القانون
آخر مسمار في نعش السلطة القضائية في فلسطين بعد تدمير الـسلطتين            "واعتبر المغني أن اعتقاله يمثل      

ـ ". القانونية والتشريعية   أن ابواسـماعيل    شـار إلـى   تفاصيل ما حدث معه وا    " الشرق األوسط "وروى ل
وتابع القول  . ه أنه تم توقيفه بناء على تعليمات عليا       وابلغ" بكل أدب واحترام  "مسؤول التحقيق تعامل معه     

أن ابواسماعيل طلب منه التوقيع على تعهد بعدم مغادرة غزة الى رام اهللا وعدم مزاولة عمله كنائب عام،             
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. وعدم الحديث لالعالم وممارسة التحريض على السلطة الحاكمة بغزة، لكنه كما قـال رفـض التوقيـع              
حكومة المقالة بتوقيفه عن العمل، قال المغني إن تعيينـه          الي وزير العدل في     يوسف المنس .وحول قرار د  
 باالنتخابات، مشيراً الى أن التعديالت التي ادخلتها حكومة هنية على المادة المتعلقـة       "حماس"تم قبل فوز    

مـن قبـل    بتعيين النائب العام غير دستورية، ألنه لم تتم اجازتها من قبل المجلس التشريعي ولم تعتمـد                 
  .الرئيس، وبالتالي فإنه ال يوجد مسوغ قانوني لقرار المنسي

دان ناطق باسم الرئاسـة  :  أحمد رمضان،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 17/8/2007المستقبل وجاء في  
على اختطاف النائب العام احمـد      " مليشيا القوة التنفيذية الخارجة على القانون     "الفلسطينية إقدام ما أسماها     

 .لمغني وعدداً اخر من وكالء النيابة العامةا
استنكر رئـيس مجلـس القـضاء       : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   16/8/2007 48عربوأضاف موقع   

 .الذي تعرض له النائب المغني" االعتداء"األعلى عيسى أبو شرار 
  

 نتجه إلنشاء فرقة للتدخل السريع: القوة التنفيذية .10
نفيذية جمال الجراح، وجود خطوات لتشكيل فرقة خاصـة للتـدخل الـسريع،             كشف القائد العام للت   : غزة

سـيفتح  "لتكون جاهزة في األيام القليلة المقبلة، موضحاً أن الجهاز األمني الذي أعلن عن تشكيله أخيـرا                 
واشار الجراح الى أن القوة أنشأت دائرة التوجيـه واإلرشـاد           ". ملفات العمالء ومالحقة القضايا األمنية    

 .ديني لتوجيه عناصر القوة وتكريس تعاليم االسالم لديهمال
  17/8/2007الشرق األوسط 

  
   التنفيذيةلقوةعائلة دغمش تسلم سالحها ل .11

 سلمت عائلة دغمش في مدينة غزة سالحها مساء أمس للقوة التنفيذية كمرحلة أولى مـن                :رامتان –غزة  
ان " في اتصال هاتفي بوكالة رامتان       "التنفيذية"اسم  قال إسالم شهوان المتحدث ب    و. اتفاق ابرم بين الطرفين   

تسليم السالح يأتي كمرحلة أولى من االتفاق الذي ابرم وسيلي هذه المرحلة تسليم األشخاص المطلـوبين                
 ".من العائلة

  17/8/2007الحياة الجديدة 
  

  الحكومة المقالة تشكل لجنة من اإلقتصاديين والخبراء لتطوير العالقة مع البنوك .12
قررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة من االقتصاديين والخبراء لدراسة وتطـوير العالقـة       : ألفت حداد 

وقال المكتب اإلعالمي لمجلـس      .بين البنوك والحكومة بما يخدم المواطنين والموظفين والمصلحة العامة        
ين الحكومـة والبنـوك،     الوزراء المقال في بيان صحافي أن اللجنة ستعمل على تفعيل وتحسين العالقة ب            

والسعي لتطوير المشاريع االقتصادية في القطاع والحصول على اعتمادات ماليـة خارجيـة لمـساعدة               
 .الشعب الفلسطيني، ومساعدة موظفي القطاع العام من خالل تخفيض نسبة الخصم وتقليل نسبة الفوائد

  16/8/2007 48عرب
  

   في المنطقةتهاامضة وجاءت مع فشل سياسالدعوة االميركية لعقد مؤتمر دولي غ: عبد ربه .13
ان الـدعوة    أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير،         أكد ياسر عبد ربه،    : إبراهيم أبو كامش   -عمان  

االميركية لعقد اجتماع أو مؤتمر دولي، يشوبها الكثير من الغموض، حيث ما زالـت هويـة الجهـات                  
وقال ان   . ماهيته ووظيفته وأهدافه، والقضايا التي سيناقشها      المدعوة إليه والمشاركة فيه مجهولة، وكذلك     

، انها جاءت في ضوء الفشل الذريع للسياسة االميركية فـي           وحيد الواضح من الدعوة االميركية    الشيء ال 
المنطقة، ويبدو ان اإلدارة االميركية تريد ان تعوض فشلها هذا من خالل محاولتها كسب قوى جديدة في                 
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وقال إن انقـالب     .ق ظهورها بمظهر الطرف الذي يريد معالجة قضية الشرق األوسط         المنطقة عن طري  
غزة أفضل ذريعة إلسرائيل من أجل ان تتهرب من موضوع التسوية والمفاوضات، والتذرع باالدعـاء               

  .عدم وجود شريك فلسطيني قوي، وبالتالي فمن مصلحتنا ليس معالجة موضوع االنقالب
  17/8/2007الحياة الجديدة 

  
   الفلسطينيةاألراضيالبرغوثي يحذر من مخططات اسرائيل لنهب مصطفى  .14

مصطفى البرغوثي خطورة المخططات االسرائيلية الراميـة الـى         .كد النائب د  أ : كامل ابراهيم  -القدس  
وقال في بيان امس ان جرافات االحـتالل شـرعت          . نهب اكبر مساحة ممكنة من االراضي الفلسطينية      

نطقة قرنة ابو باقي في قرية المزرعة القبلية في محافظة رام اهللا والبيرة منذ عـدة                باعمال تجريف في م   
واكـد  . واشار الى ان حوالي خمسمائة دونم اصبحت مهددة بالضم بغرض اقامة مستوطنة عليهـا             . ايام

تواطؤ الحكومة االسرائيلية مع المستوطنين بهدف فرض الحقائق على االرض، داعيـا الـى التـصدي                
يع االستيطانية التي تكشف حقيقة النوايا االسرائيلية رغم محاوالت التستر عليها بالحـديث عـن               للمشار

  .مشاريع تطوير اقتصادية مشتركة
  17/8/2007الرأي األردنية 

  
 لمناطق األحواض المائية" إسرائيل"مع  رفض فلسطيني إلدارة مشتركة .15

تمس " اإلسرائيلي"اإلدارة المشتركة مع الجانب     رفضت سلطة المياه الفلسطينية أي نوع من أنواع         : )وام(
السيادة الفلسطينية القانونية على مناطق األحواض المائية الجوفية المشتركة والتي تقع داخل حدود الضفة              

اننا لن نقبل أي آليـات      "وقال فضل كعوش رئيس سلطة المياه الفلسطينية في بيان أصدره امس            . الغربية
بحق مشاريعنا وبرامجنا التطويرية    " اإلسرائيلي"عنها أي شكل من أشكال الفيتو       للتعاون المشترك يترتب    

الخاصة بمواردنا المائية التي تقع داخل أراضينا ولن نقبل بالعودة إلى نمط التعاون المطبق فـي إطـار                  
  ".لجنة المياه المشتركة والقائمة على منهجية الرفض والمماطلة والعرقلة للمشاريع الفلسطينية

  17/8/2007لخليج اإلماراتية ا
  

  "فتح"تعثر المصالحة بين عباس واقطاب مركزية  .16
تعثرت المفاوضات التي جرت في العاصمة االردنية بين الرئاسـة الفلـسطينية            :  بسام البدارين  -عمان  

 فاروق القدومي وابو ماهر غنيم ومحمد جهاد والقيـادي البـارز             وهم وأبرز اقطاب حركة فتح بالخارج    
قـد رفـضوا    القياديون االربعة   وكان  . ئيس االركان في جيش منظمة التحرير سابقا احمد عفانة        نائب ر 

بالعودة المباشرة للوطن تحت سقف اوسلو لكنهم وبعد مفاوضات معقـدة اصـروا             عرض عباس السابق    
ذا وعلى ه . على عقد اجتماع تمهيدي في عمان يناقش الملفات الحركية االساسية ومن بينها ملف عودتهم             

والحظت اوساط سياسية اردنية ان     .  عباس على عقد االجتماع التمهيدي في عمان        الرئيس االساس وافق 
القدومي امتنع عن الحضور الى عمان وقاطع االجتماع في اللحظات االخيرة فيما حـضر مـن تـونس                  

دة األربعة   بشأن عودة القا    االتصاالت أنكشفت مصادر القدس العربي     و. خصيصا ابو ماهر غنيم وعفانة    
 تونس دون اتفـاق حاسـم علـى         ىوعلم أن ابو ماهر غنيم حجز مساء الخميس رحلة العودة ال          . تعثرت
 ونقل عن الثالثي جهاد وعفانة وغنيم اصرارهم علي اتخاذ موقف موحد وعلى ان االهم يتمثـل                 ،تحقيقها

 الوضـع التنظيمـي     في عودة غنيم حصريا قبل غيره على اعتبار ان مهمته ستكون اساسية في ترتيب             
  . للحركة بسبب احترام الجميع له

  17/8/2007القدس العربي 
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 اختيار خليفة أبومازن سابق ألوانه": فتح" .17
 عن  "اإلسرائيلية"نفت حركة فتح أمس ما نقلته الصحف        : )أ.ب.د (17/8/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت  
وقال عضو المجلس الثوري لحركـة       .حركةخليفة للرئيس عباس للرئاسة ورئاسة ال       أحمد غنيم  هااختيار

الرئيس عباس صرح أكثر من مرة عدم      : "في غزة " صوت القدس "فتح أمين مقبول في تصريحات إلذاعة       
". رغبته بالترشح لدورة رئاسية جديدة، لكن هذا التصريح بالتأكيد سابق ألوانه والحديث فيه سابق ألوانه              

ا الموقف بعدم الترشح لوالية ثانية، أن يجري قبل موعـد           ربما إذا أصر الرئيس عباس على هذ      : "أضاف
  ". هذه االنتخابات بفترة، البحث داخل أطر حركة فتح عن مرشح جديد للحركة لخوض الرئاسة

 قال عضو اللجنة المركزية لحركـة       : يوسف الشايب   من   -  رام اهللا  17/8/2007الغد األردنية    وأضافت
المركزية لم تناقش هذا الموضوع إطالقا، وال أسـاس         "س، إن   شعث في تصريحات صحافية أم    نبيل  فتح  

الكل ينتظـر اآلن عـودة      "وأضاف   ".لصحة المعلومات التي تناقلتها وسائل اإلعالم حول هذا الموضوع        
األخ أبو ماهر غنيم إلى األراضي الفلسطينية، بعد موافقة إسرائيل على عودته، وهو يتواجـد اآلن فـي                  

  ".ه المقبلة الضفة الغربيةاألردن، وقد تكون وجهت
  

  ال يمكن أن تُمحى من خالل المراسيم الرئاسية" حماس: "أبو زهري .18
 ال  "حمـاس "أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس امس أن           ): د ب أ  ( ، كامل ابراهيم  -القدس  

لة ثمانيـة   يمكن أن تمحى من خالل المراسيم الرئاسية رافضا قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقا             
ال : وقال أبو زهري في تصريح صـحفي       .من كبار موظفي قطاع غزة ووصفه بالباطل وغير القانوني        

يجوز فصل أي موظف إال بقرار من المحكمة ونؤكد على استمرار هؤالء الموظفين في عملهم وعلـى                 
  .اخلي الرئيس عباس أن يتوقف عن جملة القرارات التي تؤدي إلى تعزيز الشرخ الفلسطيني الد

  17/8/2007الرأي األردنية 
  

   غير مكتملةاإلمام خطوة الى "حماس" "انقالب"موقف الشعبية من : احمد عبد الرحمن .19
الموقف الـذي   " فتح" وصف احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم         : مراسل القدس الخاص   -رام اهللا   

بانـة  " حماس" األول من انقالب     اعلن عنه جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيه امس         
خطوة الى االمام من حيث االصرار على عودة الشرعية وان كانت غير مكتملة وفق ما هـو مطلـوب                   

ال يكفي القول بتسليم المقرات الى الشرعية الن عودة الشرعية كل ال يتجزأ             : وقال عبد الرحمن  .." وطنيا
ان : ية في السيطرة على الشارع الفلـسطيني، وقـال        وال عودة للشرعية بدون انتهاء دور القوى االنقالب       

تشكيل حكومة ،او اجراء انتخابات تشريعية هي مسالة يجب تناولها على الصعيد الـسياسي، مؤكـدا ان                 
دمرت المشروع الوطني ،وهي برؤيتها السياسية الراهنة ال تصلح شريكاً في عمليـة سياسـية               " حماس"

 .واالزدواجية السياسية االمنية ليس من المصلحة الوطنية في شـيء         ،وبالتالي فان العودة الى المراوحة      
ال تعترف بالمنظمة وال باعالن االستقالل وال تلتزم بالبرنـامج الـسياسي            " حماس"اذا كانت   : واضاف  

فعلى اي اساس نشكل معها حكومة وحدة وطنية حتى بعد العودة عن انقالبها، ووصف عبد الرحمن هذه                 
  . غير الواقعية وال تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية الدعوات بالمثاليه

  17/8/2007القدس الفلسطينية 
  

  الكشف عن جهاز إسرائيلي يكشف رجال المقاومة عن بعد عدة كيلومترات .20
 عن جهاز قتالي جديد من صنعٍ إسرائيلي تم اسـتخدامه           "سرايا القدس "كشفت   :عالء المشهراوي  - غزة

 "السرايا"وأكدت  . لمرابطين على الحدود في االجتياحات األخيرة لقطاع غزة       من قبل جيش االحتالل ضد ا     
في بيان لها، أن الجهاز مزود بكاميرات عديدة وصغيره جداً منها كـاميرات ليليـة وليـزر وأجهـزة                   
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إلكترونية قتالية مطورة جداً على كشف المجاهدين عن بعد عدة كيلو مترات ورصد حـركتهم للقـوات                 
  .رة في المكانالخاصة المنتش

  17/8/2007االتحاد االماراتية 
  

  بالصواريخ من القطاع" سديروت"قصف  وتفجير جيب عسكري إسرائيلي في الضفة .21
ابو " و"كتائب القسام"مجموعة مشتركة من "في بيان لها ان " القسامكتائب "قالت :  أحمد رمضان-رام اهللا 

مخيم العين وفجرتها بالقرب منها ما ادى الى  زرعت عبوة ناسفة لدورية اسرائيلية في " مصطفىعلي
مسؤوليتها " سرايا القدس"اعلنت   كما .، مؤكدة وقوع إصابات مادية وبشرية بالقوة"إصابتها بشكل مباشر

وأكدت في بيان لها أن هذه العملية تأتي في إطار الردود األولية . عن قصف سديروت امس بصاروخ
  . واالغتياالت التي يمارسها االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطينيعلى سياسة االقتحامات واالعتقاالت

  17/8/2007المستقبل 
  

 تؤكد دعمها الكامل لسالم فياض وقرارات عباس" كتائب األقصى" .22
أمس الخميس دعمها الكامل لرئيس الوزراء سـالم فيـاض          ، في بيان لها،     أكدت كتائب األقصى  : )وام(

قتها بالبيان الصادر أول امس األربعاء والذي طالب عبـاس بإقالـة            وقرارات الرئيس عباس، نافية عال    
التي بينت رفضها للشراكة    " مسؤولية حالة الشقاق على الساحة الداخلية        "حماس"وحملت الكتائب    .فياض

من خالل الحسم العسكري الذي قامت به، واستهداف سالح المقاومة الفلسطينية وعلى رأسـها كتائـب                
  . "حماس"تواصلها التام مع جميع األجنحة العسكرية المسلحة باستثناء كدة الكتائب  وأ".شهداء األقصى

  17/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس"شاؤوا أم أبوا ستتحدث أوروبا وأمريكا مع ": ماكينتاير في مقال لإلندبندنت .23
: ت البريطانية تحت عنوان   استهل دونالد ماكينتاير مقاله الذى كتبه لصحيفة االندبندن       :  أحمد دياب  - لندن

ال يعرف الكثيرون أنه خالل الجهود التـي بـذلت          ". مع حماس  شاؤوا أم أبوا، ستتحدث أوروبا وأمريكا     "
إلطالق سراح مراسل بي بي سي الذي كان قد اختطف في غزة، آالن جونستون، سافر أحد المـسؤولين            

الد مشعل، رئـيس المكتـب الـسياسي        البريطانيين إلى العاصمة السورية دمشق لطلب المساعدة من خ        
واستغل مشعل فرصة المناقشات التي دارت مـع         .للحركة والمعروف بأنه أكثر األفراد نفوذا في حماس       

، عاجال أو آجـال،     "حماس"المسؤول البريطاني ليقول إن المجتمع الدولي سيدخل في محادثات أوسع مع            
ويقول ماكينتاير  . ثر فيها المعاناة والموت واندثار األمل؟     فلم ال يتم ذلك قريبا بدال من االنتظار لسنوات تك         

 برغم الحظر األوروبي المفروض على االتصاالت مـع         -إن مطلب مشعل ربما لم يصادف آذانا صماء         
 والذي رفعته بريطانيا مؤقتا من أجل اإلفراج عن جونستون، وأن عددا مـن المـسؤولين فـي                  "حماس"

خارجية السابق كولين باول ومسؤول سابق آخر في إدارة جورج بوش هو            اإلدارة األمريكية مثل وزير ال    
 "حمـاس "ريتشارد هاس ووزير الخارجية االسرائيلي السابق شلومو بن عامي رأوا ضرورة التحدث مع              

ويخلص ماكينتاير إلى أن مشعل قد يكون على حق على المدى الطويـل علـى               . فيها" المعتدلين"أو مع   
  .  جزء من المشكلة فيجب أن تكون أيضا جزءا من الحل"حماس"وأن األقل، حسب تعبيره، 

  17/8/2007بي بي سي 
  

 إذا ركزت نشاطها على الجانب االقتصادي "حماس"يمكن أن تساعد " إسرائيل: "بيريز .24
المـساعدة  " إسرائيل" شمعون بيريز امس الخميس أن هناك إمكانية أن تقدم" اإلسرائيلي"الرئيس   اكد:وام

. واإلنسانية بعد سيطرتها على قطاع غـزة       ماس إذا ركزت نشاطاتها على الجوانب االقتصادية      لحركة ح 
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إذا عملت "عضوا من الكونجرس األمريكي عن الحزب الديمقراطي  20أضاف خالل استقباله وفدا يضم 
فسوف اإلنساني  فسنرد بقوة وإذا اهتمت حماس بالمجال" إسرائيل"الفلسطينية ومنها حماس ضد  الفصائل
 .نهائيا عن الفلسطينيين معتبرا أن حماس بعد سيطرتها على غزة فصلت القطاع" نساعدها

  17/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 تطرح مسألة الجئين يهود مقابل حق العودة" إسرائيل" .25
ئين لما وصفوه بمشكلة الالجئين اليهود، مقابل الالج      " إسرائيل"روج سياسيون يمينيون في     : القدس المحتلة 

وقال الكاتب اليميني يوسي بن اهـارون ان         .الفلسطينيين قبل المؤتمر الدولي للسالم في الخريف المقبل       
قضية الالجئين اليهود لم تحظ باالهتمام الذي حظي به الفلسطينيون، وشدد على أن قضايا الحل النهـائي                 

. ين طردوا من الدول العربيـة     التي تشمل الحدود والقدس والالجئين، يجب أن تتضمن هؤالء اليهود الذ          
نهجاً يضغط على المجتمع الدولي لالعتراف بـالحق التـاريخي          " إسرائيل"وشدد على ضرورة أن تتبنى      

يمثلون أكثر مـن نـصف      (والسياسي لليهود في فلسطين، وتأكيد حق اليهود المنحدرين من دول عربية            
تيجة لتبادل الـسكان، األمـر الـذي يتجـاوز          ن" إسرائيلية"في تقرير المصير بإنشاء دولة      ) سكان الكيان 

االرتباط الديني والتاريخي ويوفر أرضية ناجعة رداً على حمالت نزع شرعية الكيان، ورفـضاً لحـق                
  .العودة بالتالي

  17/8/2007الخليج اإلماراتية  
  

 تقبل بإعادة الجوالن كامالً مع بقاء المستعمرات وقوة سالم دولية" إسرائيل" .26
أمس أن الرئيس السوري بشار األسد نقل إلى تـل          " إسرائيلية"ذكرت مصادر   : "الخليج" - ةالقدس المحتل 

أبيب، عبر قنوات بريطانية، رسالة تفيد بأن سوريا يمكن أن توافق على اسـتمرار وجـود مـستعمرات       
ـ " معـاريف "يهودية في هضبة الجوالن بعد نقلها إلى السيادة السورية الكاملة، وذكرت صحيفة              ة العبري

تعتقد بوجود إمكانية لبدء مسيرة السالم الشاقة مع دمشق، وأنها على استعداد إلعـادة              " إسرائيل"أمس أن   
   إلى السيادة السورية الكاملة بشرطين،67هضبة الجوالن برمتها حتى خطوط 

 مثلما احـتفظ الـدروز    " اإلسرائيلية"عدم اخالء أي مستعمرة وأن يحتفظ المستوطنون بجنسيتهم         : األول
  . عاماً الماضية40سكان الهضبة بجنسيتهم السورية طوال ال 

أن تكون الهضبة بأسرها تحت سيطرة أمنية وشرطية دولية، بمعنى أنه لـن يكـون هنـاك أي                  : والثاني
  .في الجوالن" إسرائيلي"وجود عسكري أو شرطي سوري أو 

ية الضرائب للحكومة الـسورية،     أضافت الصحيفة أن هذه الخطة تعني أيضاً أن تدفع المستعمرات اليهود          
، "مركز سالم دولي، ومركز اسـتثمارات غنـي       "وأشارت إلى أن مثل هذه الخطة ستحول الجوالن إلى          

ستضمن تدفق االستثمارات من كل العالم على الجوالن خاصة، وسـوريا عامـة،             " إسرائيل"أضافت ان   
يداً ان يحصل الرئيس السوري مع رئيس       ورفع البلد العربي من قائمة الدول الراعية لالرهاب، وليس بع         

  .ايهود أولمرت على جائزة نوبل للسالم" اإلسرائيلي"الوزراء 
  17/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نتنياهو يتصدر المرشّحين لرئاسة الحكومة .27

أظهر استطالع للرأي نُشرت نتائجه في إسرائيل أمس تدهوراً كبيـراً فـي شـعبية رئـيس الحكومـة                   
 ايهود اولمرت، إذ أعرب خمسة في المئة من اإلسـرائيلين عـن تأييـدهم لـه إذا أجريـت                    اإلسرائيلية

 فـي   32االنتخابات اإلسرائيلية لرئاسة الحكومة اآلن، فيما نال رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو تأييد              
الع ورغـم أن منظّمـي االسـتط       . في المئة  30المئة، ووزير الدفاع ورئيس حزب العمل إيهود باراك         
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عرضوا قائمة أخرى جرى استبدال اولمرت فيها بمرشحين آخرين من حزب كديما، إال أن نتنياهو حافظ                
  .على المكان األول، مع فروق بسيطة في نسبة األصوات، فيما حافظ باراك على المكان الثاني
  17/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
  "حماس"ضغوط خارجية تمنع عباس من الحوار مع : جمال زحالقة .28

قال جمال زحالقة عضو البرلمان اإلسرائيلي عن حزب التجمع الوطني الـديمقراطي، إن       :القدس المحتلة 
، إال أنـه    "ضرورة العودة للحوار الوطني وتحريم إراقة الدم الفلسطيني       "الرئيس محمود عباس أكد على      
أضـاف زحالقـة، فـي    و". حماس"لعودة الحوار مع حركة " مثيرة للجدل"في ذات الوقت وضع شروطا      

، والـرئيس   48، أنه جرى نقاش جدي وصريح بين وفد فلسطينيي الــ            "قدس برس "تصريح خاص لـ    
بإعادة األمور في قطاع غزة، إلى ما كانت عليـه قبـل            " حماس"عباس، الذي اشترط العودة للحوار مع       

ـ           . الحسم العسكري  ين الـرئيس عبـاس،     وأشار زحالقة، إلى أنه كانت هناك تباينات في وجهات النظر ب
وبعض أعضاء وفد لجنة المتابعة، حيث إن بعض أعضاء الوفد أيد موقف الرئيس عبـاس، فـي حـين                   

وأكد النائب العربـي    . عارضه فريق آخر، مبدين تحفظات على الشروط التي يضعها للعودة إلى الحوار           
ف عديدة لعدم العـودة     في البرلمان اإلسرائيلي، أن الرئيس عباس، يتعرض لضغوط كبيرة جدا من أطرا           

إلى الحوار، متهما واشنطن وتل أبيب بالضغط على الرئيس عباس، لمنعه من العودة للحوار مع حركـة                 
القيادة الفلسطينية مع الحكومة اإلسرائيلية، مـشيرا إلـى أن          وانتقد زحالقة اللقاءات التي تجريها      . حماس

االنفتاح الفلسطيني على إسرائيل في ظل االنقسام الفلسطيني، يؤدي إلى تكريس االنقسام علـى الـساحة         "
  ". الفلسطينية، وهذا ما تريده إسرائيل اآلن من خالل االتصاالت التي تجريها مع القيادة الفلسطينية

  17/8/2007 الشرق القطرية
  

  صورتنا في ألمانيا غير إيجابية: سفير تل أبيب في برلين  .29
قبل أسابيع من إنتهاء مدة خدمته في ألمانيا اعترف شيمون شتاين سفير تل ابيب فـي  :  د ب أ   -دريسدن  

وأعرب السفير في حـديث     ". غير إيجابية وال تبعث على السرور     "برلين بأن صورة اسرائيل في ألمانيا       
لكثير من االلمان تجاه    " غير االيجابية "امس عن استيائه إزاء النظرة      " سيكزيشه تسايتونج "يفة  نشرته صح 

بين أسباب  " خلط االمور "إسرائيل خاصة فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني االسرائيلي وانتقد في الوقت نفسه            
عتماد على العواطف بدال    وتأثيرات النزاع معتبرا أن الكثير من االلمان يكونون صورة عن إسرائيل باال           

  .وأعرب السفير عن مخاوفه من تنامي االفكار اليمينية في ألمانيا .من الحقائق
  17/8/2007الدستور 

  
 يقللون من أهمية الحل التكنولوجي لمجابهة الصواريخ" إسرائيليون"خبراء  .30

وزير الحـرب ايهـود     أن رهان   " إسرائيليون"أكد خبراء ومحللون عسكريون     : "الخليج" - القدس المحتلة 
باراك على التكنولوجيا المضادة للصواريخ، يجسد النظرية الخاطئة السائدة التي تركـز علـى الحلـول                

إلى أن الصواريخ المضادة     "هآرتس"محللون لصحيفة   الخبراء و الوأشار   .التقنية بديالً للعمق االستراتيجي   
تطلق من على بعد آالف الكيلومترات، ما       تنجح ألنها تستهدف صواريخ هجومية      " حيتس"للصواريخ مثل   

لكن الصواريخ الصغيرة مثل الكاتيوشا إذا اطلقت رشقات منها دفعة          . يتيح وقتاً كافياً لكشفها واعتراضها    
  .واحدة فهي قادرة على اختراق الستار الدفاعي األكثر تطوراً

  17/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  "القبة الحديدية" لتطوير 2008لمطلوبة للعام وزارة األمن لم تخصص بعد الميزانية ا .31
ـ         لتطـوير مـا    "  لتطوير الوسائل القتالية   -رفائيل"رغم التقارير اإلسرائيلية التي أفادت أن الوقت الالزم ل

العتراض الصواريخ القصيرة المدى سوف يستغرق سنة ونصف، إال أنه يتـضح            " القبة الحديدية "يسمى  
كما تبين أن الشركة المـسؤولة عـن        . 2008 الميزانية الالزمة للعام     أن وزارة األمن لم تقم بتخصيص     

لم يطلب منها أن تواصل تطوير الـرادار ومالءمتـه الحتياجـات            " ألتا معرخوت "تطوير جهاز الرادار    
ونقل عن مصادر في الصناعات األمنية قولها إن عدم وجود ميزانية منظمة مـن               .اعتراض الصواريخ 

  . أنه أن يؤدي إلى حصول تأخير ملموس في تطوير المنظومة الدفاعية المذكورةقبل وزارة األمن من ش
عن مصدر في الصناعات األمنية، يوم أمس الخميس، أنه من الممكن القـول إن هـذا المـشروع                  ونقل  

يجري ببطء شديد، خالفاً لقرارات الحكومة واألجهزة األمنية بشأن توفير دفاع فعال عن بلدات الجنـوب                
قوله إن مثل هذه المنظومات الدفاعية يجب أن تحظى بأولوية عليا، وبحسبه فإنه              ونقل المصدر    .والشمال

ال يوجد أي صناعة أمنية في إسرائيل قادرة على تحمل تكاليف التطوير العالية لهذا المشروع، والتي قد                 
  . مليون دوالر100تصل إلى 

  17/8/2007 48عرب
  

  ش خوفا من اندالع حربباراك يؤجل استبدال مناصب في الجي .32
كشفت مصادر في اإلستخبارات اإلسرائيلية بأن وزير الجيش ايهـود بـراك وقائـد األركـان                : ترجمة

اشكنازي قاما بتأجيل عملية استبدال المناصب العليا في قيادة الجيش خشية من اندالع حرب وشيكة مـع                 
آلخذ باالزدياد مع سـوريا وإيـران       وذكرت المصادر بأن التوتر ا    . وحماس" حزب اهللا "سوريا وإيران و  

وقطاع غزة يجعل باراك بحاجة ماسة لقادة الجيش الحاليين الذين يعرفـون جيـداً األمـور               " حزب اهللا "و
وتقول المصادر إن ما قام به باراك وأشكنازي يعتبر بمثابة توزيع األدوار والمناصـب فـي                . العسكرية

.                                                          في المنطقةقيادة الجيش العليا خشية من اندالع حرب وشيكه
  16/8/2007موقع ديبكا فايل 

  
  "حزب اهللا"مع " أي مواجهة"في " جر سوريا"ليبرمان يريد  .33

مـع حـزب    " مواجهة مقبلة "إلى أي   " جر سوريا "دعا أفيغدور ليبرمان، أمس إلى      :  فراس خطيب  -حيفا  
يجب تدمير سوريا، يجب ضرب معامل التكرير، ضرب البنى التحتية القومية، المطار، قصر             "وقال  . اهللا
، مشيراً إلى   " يكون شيء محصناً من الضربات اإلسرائيلية      الّاألسد والمباني الحكومية، وأ   ) الرئيس بشار (

ة قاضية، وعلينا كسر إرادتها القتالية      ستتلقى، إذا استمرت في طريقها، ضرب     "أن على دمشق أن تفهم أنها       
الذي يصدر اليـوم،    " يديعوت أحرونوت "ورأى ليبرمان، في مقابلة مع ملحق        ".كما فعلت أميركا بألمانيا   

وبالنـسبة إليـه، فـإن      . أن السوريين رابحون اكثر من اإلسرائيليين في حال اتفاق سالم بين الطـرفين            
وإذا كانت هناك مفاوضات بين الطرفين، فإن ليبرمان يأمل         ". رداًليس وا "االنسحاب من الجوالن المحتل     

      قضية الجوالن لن تكون على الطاولة واسرائيل مـستعدة الحتكـار           "أن يقول اإلسرائيليون للسوريين إن
  ". عاما99ًالجوالن لمدة 

  17/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

 48من فلسطينيي "  إرهابخاليا"المخابرات اإلسرائيلية تتهم حزب اهللا بتفعيل  .34
اتهمت مصادر في المخابرات االسرائيلية حزب اهللا اللبناني بتجديد نشاطه المسلح داخل اسرائيل بواسطة              

وحذرت المصادر حزب اهللا من مغبة االستمرار في هـذا الـنهج،            . 48خاليا مسلحة من شبان فلسطينيي    
 ".لن نمر عليه مرور الكرام: "، وهددت"ابينحن ننظر ببالغ الخطورة الى هذا النشاط االره: "وقالت
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جاءت هذه االتهامات والتهديدات على أثر جولة من التحقيقات االستخبارية في العملية التي جـرت فـي                 
كتائب "وقد أعلنت حركة باسم     .  الفلسطيني القدس القديمة، مطلع األسبوع، والتي أسفرت عن قتل الشاب        

  .وتبين ان الشاب مواطن اسرائيلي من قرية كفر مندا في الجليل. ةمسؤوليتها عن العملي" أحرار الجليل
وتقول المخابرات االسرائيلية بان حزب اهللا هو الذي يقف وراء هذا التنظيم ويوفر ألعـضائه الـسالح                 

وكشفت تلك المصادر أن المخابرات االسرائيلية تحقق في ما إذا كان هذا التنظيم قـد               .والتدريب والتمويل 
وذكر مسؤول في المخابرات انه في حال ثبوت ضـلوع حـزب اهللا               أخرى قبل عملية القدس،    نفذ عملية 

األمر يكون ذا خطورة بالغة، إذ يشكل دليال على ان حـزب اهللا قـرر               "اللبناني في هاتين العمليتين، فإن      
ن هـذا   ورفض أن يؤكد بأ    ".استئناف نشاطه االرهابي داخل اسرائيل ألول مرة بعد حرب لبنان األخيرة          

يريـدون أن يجـسوا نبـضنا       : "يعني ان حزب اهللا قرر اعالن حرب من نوع جديد على اسرائيل وقال            
ونحن سنرد على ذلك بقـسوة، فـي حـال    : "واضاف". ويرصدوا كيف سيكون رد فعلنا على تصرفاتهم   

  ".ثبوت ضلوعه، ألن هذه عمليات خطيرة وستكلف أصحابها، افرادا وجماعات وقادة، ثمنا باهظا
  17/8/2007الشرق األوسط 

  
   ما تزال تنتظر المخارج والحلول  لنازحي مخيم الباردقضية اإليواء المؤقت .35

علم أن نائب المفوض العام لوكالة األونروا فيليبو غراندي ومديرها العام فـي             :  غسان ريفي  - البداوي
عالم، وتفقدوا النازحين فـي     لبنان ريتشارد كوك قاما امس االول بجولة على مخيم البداوي بعيداً عن اإل            

 واطلعوا على المشاكل واستمعوا الى وجهات نظـر         ،المدارس واألندية ورياض األطفال وبعض المنازل     
االهالي حول قضية اإليواء والى هواجسهم، كما اجتمعوا مع قيادة المقاومة واللجان الشعبية وتباحثوا في               

 األونروا الجميع بأنهـا مـستعدة ألي   وقد أبلغت. النازحينكل السبل الكفيلة بإيجاد الحلول الالئقة لقضية      
أن كمـا  .  وأنها وضعت النموذج امام النازحين بهدف إشراكهم في اتخاذ القـرار         ،نوع من أنواع الحلول   

 وانهـا   ، أكدت عزمها على استئجار أراض في محيط مخيم البارد النشاء مساكن مؤقتـة عليهـا               وكالةال
كما اكدت المعلومات   . رية للمباشرة بتنفيذ الخطوات الميدانية بهذا الخصوص      تنتظر وقف العمليات العسك   

أن األونروا تتجه الى عقد سلسلة لقاءات جماهيرية لشرح ومناقشة كـل التفاصـيل المتعلقـة بـااليواء                  
 غيـر مـستعدة الن تجبـر        هاالمؤقت، وذلك من اجل إقناع النازحين وإدخال الطمأنينة الى نفوسهم، ألن          

  .ين على أمر يرفضونهالنازح
  17/8/2007السفير 

  
  من المستوطنين% 76.2 مستوطنة تقع غرب جدار الفصل يسكنها 48: تقرير .36

 مـستوطنة   122 مستوطنة من بين     48، أن هناك    2006 للعام    االسرائيلية بينت معطيات وزارة الداخلية   
من مجمـل عـدد     % 76.2 ما يقارب    هايسكن في ،  في الضفة الغربية، تقع غرب جدار الفصل العنصري       

أما في المستوطنات التي تقع شرق الجدار، والتي         . مستوطناً 209,716المستوطنين، ويصل تعدادهم إلى     
معطيات حتى نهاية شهر حزيران الماضي تشير إلى أنه يـسكنها           ال مستوطنة، فإن    74يصل عددها إلى    

 كمـا أشـار     . الضفة الغربية  من مجمل عدد المستوطنين في    % 23.8 مستوطناً، أي ما يشكل      65,440
المستوطنات التي تقع غرب الجدار، ضمن الكتل االستيطانية التي تنـوي           عدد مستوطني    التقرير إلى أن  

 مستوطناً، وذلك خالل الفترة الممتـدة بـين         11,338إلى  إسرائيل ضمها في إطار الحل الدائم، قد ارتفع         
دد المستوطنين في مستوطنات شرق الجدار قد       وفي المقابل فإن ع   . 2007 وبين حزيران    2006حزيران  

مع اإلشارة إلى أن نسبة الزيادة السكانية في جهتي جـدار           .  مستوطنين 2,886ارتفع في الفترة ذاتها بـ      
 من بين   112إلى أن   " سالم اآلن "وفي السياق ذاته، تشير معطيات       %.5.5الفصل متساوية، وتصل إلى     
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 تنتشر علـى طـول محـاور        وهي.  أقيمت شرق الجدار    قد ،)ؤهابعضها تم إخال  ( بؤرة استيطانية    156
الحركة الرئيسية وعلى مواقع تحكم، بهدف الربط بين المستوطنات المعزولة، نسبياً، أو منع تسليم مناطق               

 مستوطنات قد توسعت، فـي حـين        103 مستوطنة، فإن    122كما جاء أنه من بين       .أخرى للفلسطينيين 
 مـستوطناً، إلـى     260,645أن عدد المستوطنين قد ارتفع من       شارة إلى    مع اال  . مستوطنة 19تراجعت  

، أي ضعفي معدل الزيادة لدى      %5.45 مستوطناً في العام الحالي، وهو ما يشكل زيادة بنسبة           275,156
  .اليهود في البالد

  16/8/2007 48عرب
  

  الجواسيس الكبار ال أحد يعاقبهم على تعاونهم مع االحتالل: عبدالستار قاسم .37
أكد عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسة في جامعة النجاح في نابلس، أن مـا                : محمد جمال  -رام اهللا   

جرى مع مؤيد بني عودة، هو تالعب واضح بمشاعره ومشاعر أسرته، ألغراض سياسية، واصفاً ذلـك                
ني أن يواجه هذه العمليـة       الشارع الفلسطي  الفتا إلى أنه كان من واجب     . بأنه عملية ال إنسانية وال أخالقية     

وأشار إلى أنه في عهد السلطة الفلسطينية، عوقـب بعـض صـغار العمـالء         .  تقريباً ميت  إال أنه بقوة،  
والجواسيس لظروف خاصة، بهدف إعطاء اإلنطباع بأن السلطة تحارب التجسس، أمـا كبـار العمـالء                

ت بني عودة، كان واضـحاً أنهـا        وأوضح أن إخراج عملية إعترافا    . والجواسيس فلم يمسهم أحد بشيء    
عملية مصطنعة، وأن الشاب ضغط عليه كثيراً، وأنه ال يتكلم الحقيقة، وهـذا كـان واضـحاً لحركاتـه                   

  .ومخارج الحروف، ورد فعله، ومن محاوالت المحقق تلقينه
  17/8/2007الشرق القطرية 

  
  ف عادلةل ويطالب بوش باتخاذ مواقي ينتقد االنحياز االميركي السرائالتميمي .38

 الشيخ تيسير التميمي، من اإلمام يحيى هندي، الذي يعتبـر المرجعيـة             طلب:  اسامة العيسة  - بيت لحم 
اإلسالمية للقوات المسلحة األميركية ولجامعات ومؤسسات أميركية، ان يحث الرئيس األميركي وإدارتـه      

 متهمـا إياهـا   دارة األميركية و  اإل، منتقدا   باتخاذ مواقف عادلة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني       
، بان العالقات بين المسلمين والمسيحيين في فلـسطين         من جهة أخرى  واكد   .بالتحيز للجانب اإلسرائيلي  

 ومن جهته حث    .هي عالقات نموذجية، يمكن ان تشكل مثاال للعالقات بين اتباع الديانات في دول أخرى             
يين، بإجراء حوار مع الحاخامات اليهود، الـذين قـال          هندي علماء الدين المسلمين ورجال الدين المسيح      

  .بانهم أيضا يرغبون بالحوار
  17/8/2007الحياة الجديدة 

  
  القدسل لمحكمة الهاي بخصوص أسرى  أسرانا بصدد شكوى االحتالكتبم .39

، استكمال استعداداته  الفلسطينيين في القدسىسرألأعلن المكتب اإلعالمي ل:  راسم عبد الواحد-القدس 
لرفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية في الهاي ضد سلطات االحتالل بخصوص األسرى 

ومن جهته، قال علي أبو هالل من مركز القدس . والمعتقلين الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة
ا دفع  تم إهمال وتجاهل أسرى القدس حسب االتفاقيات الموقعة، م قدللديموقراطية وحقوق اإلنسان، انه

موضحا أن عدد هؤالء األسرى يزيد . بالعديد من مؤسسات حقوق اإلنسان إلى التحرك لنصرة قضيتهم
  . طفال12ًعن الخمسمائة أسير بينهم ست نساء و

  16/8/2007نشرة القدس 
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  ادارات السجون اإلسرائيلية تصعد من إجراءاتها القمعية تجاه األسرى: مانديالمؤسسة  .40

  مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين بثينـة دقمـاق،  أن إدارات الـسجون              أكدت محامية مؤسسة  
 وقد أفـاد    . تصعد من إجراءاتها القمعية تجاه األسرى والمعتقلين وتجاه أهاليهم أثناء الزيارات           االسرائيلية

أن إدارة السجن لم تكتف بفصل أسرى فتح عن حماس فحسب بل قامت بفصل كـانتين                بعض االسرى،   
  .عن كانتين حماسفتح 

  17/8/2007الحياة الجديدة 
  

  وفاة جريح فلسطينيب  لتسببهاشكوى جنائية ضد منسقة شؤون الصحة االسرائيلية .41
قدمت منظمة اطباء من اجل حقوق االنسان شكوى جنائية شخصية هي االولى من نوعها              : القدس المحتلة 

اصرت على منع دخول شاب     ن كانت قد    ، بعد أ  ضد منسقة شؤون الصحة في الحكم العسكري اإلسرائيلي       
الى القدس المحتلة للمعالجة، ما ادى الـى وفاتـه خـالل             فلسطيني أصيب بجروح بالغة في حادث سير      

  . دقيقة على حاجز عسكري45االنتظار اكثر من 
  17/8/2007الدستور 

  
  أم يهودية تستعين بالجيش االسرائيلي النتزاع طفلتيها من والدهما الفلسطيني .42

استعانت أم يهودية بقوات كبيرة من جيش االحتالل االسرائيلي النتزاع طفلتيهـا            :  وليد عوض  -اهللا  رام  
ـ    فيقرية بيت اوال جنوب مدينة الخليل       ، الذي يسكن    من والدهما الفلسطيني   وحـسب  . ة الـضفة الغربي

ـ               ا اليهـا رغـم     مصادر اسرائيلية مقربة من االم فإن االب قام بأخذ ابنتيه منذ اسبوعين ورفض اعادتهم
  .وجود قرار من المحكمة االسرائيلية بذلك، االمر الذي اضطرها الي االستعانة بقوات االحتالل
  17/8/2007القدس العربي 

  
  بلدية القدس تفصل ثالثة عمال عرب بسبب أدائهم لصالة الجمعة .43

ـ           : ياسر العقبي  ن المـسؤول   أدس،  قال ثالثة عمال فلسطينيون، من القدس الشرقية، يعملون في بلدية الق
وافقوا على العمل   بعد أن   حتى  أوضحوا أنه   عنهم في العمل اقالهم بسبب مطالبتهم الصالة يوم الجمعة، و         
  . وذلك للتضييق عليهم،في ساعات الليل، فقد طالبهم بالحضور في اليوم التالي للعمل

  16/8/2007 48عرب
  

  اسة الجامعية الفقر يحرم الطلبة المتفوقين في فلسطين من الدر: تحقيق .44
بات العشرات بل المئات من الطلبة الفلسطينيين المتفوقين في امتحـان الـشهادة             :  وليد عوض  -رام اهللا   

الثانونية العامة يشعرون بآلم الفقر نتيجة عدم مقدرة عائالتهم من دفع رسوم دراستهم الجامعيـة نتيجـة                 
وهناك العديد مـن الطلبـة الفلـسطينيين         .االوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني      

ق نتائج دراسية بدرجة ممتازة رغم ظروف حياتهم الصعبة والتي تمتـزج بـآلم الفـراق          ياستطاعوا تحق 
رغم وفاة والدها قبل اسابيع من      % 90 استطاعت ان تحصل علي معدل       التيحالم   كأ .والفقر في آن واحد   
ج له نتيجة الفقر، مما دفعهـا لإلصـرار علـى تحـدي             ، بسبب العجز عن تقديم العال     موعد االمتحانات 

  .ظروفها وإبداء رغبتها بدراسة الطب
  17/8/2007القدس العربي 
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  هيئة االعمال الخيرية االماراتية تعلن انطالق حملة العلم للجميع من جنين الى رفح .45

، عن انطالق حملـة      أعلن منسق هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في الضفة، أمس         : مهند جدوع  -جنين  
العلم للجميع من جنين إلى رفح، تشتمل على توزيع أكثر من عشرين ألف حقيبة مدرسية ومـستلزماتها                 

ن أ كما أشـار إلـى     .بتكلفة تصل إلى مليون درهم إماراتي بواقع أكثر من خمسين طنا من المستلزمات            
  .اقع يزيد عن عشرة ماليين درهم بو،حملة سنابل الخير مستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي أيضا

  17/8/2007الحياة الجديدة 
  

   مواطنا خالل أسبوع61 واعتقل 24 فلسطينيين وجرح 8االحتالل قتل : تقرير .46
ـ     ،أوضح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي       : غزة  خـالل   ت أن قوات االحتالل قتل

 مع االشارة إلـى أن      . مواطناً آخر بجراح   24  أصابت يماالفترة التي يغطيها التقرير سبعة فلسطينيين، ف      
 47 مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة،       74 وحتى صدور التقرير     1/6/2007قوات االحتالل قد قتلت منذ      

وحسب التقرير فقد نفذت قوات االحتالل ثالثين        .منهم من المدنيين العزل، من بينهم تسعة أطفال وامرأة        
 واحداً وسـتين    هافي معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت خالل        عملية توغل على األقل     

 ، معـتقالً  1764يرفع عدد الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى          مما  . مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفالن    
 وخالل مظـاهرات االحتجـاج      ،فضالً عن اعتقال العشرات على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية        

السلمي على استمرار أعمال البناء في جدار الضم، وضد سياسات فرض العقاب الجماعي مـن خـالل                 
  .استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغالق الطرق

  16/8/2007 قدس برس
  

   مواطنين ويحرق اشجار زيتون10االحتالل يعتقل .47
الضفة الغربية بعد توغالت    اعتقلت قوات االحتالل عشرة مواطنين من انحاء متفرقة من          : رامي دعيبس 

 شجرة  130احتاللية طالت العديد من البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة في حين احرق المستوطنون              
  . دون سابق انذار في الضفةزيتون من اراضي ديرالحطب

  16/8/2007 48عرب
  

  الخطيب يرفض استخدام سيارة إسرائيلية للوصول إلى أريحا .48
ردني عبد االله الخطيب في االجتماع الرباعي المخـصص لبحـث المبـادرة             شارك وزير الخارجية اال   

وأفادت الصحف االردنية، أمس، ان الخطيب وصل الـى الجانـب           . اليابانية النعاش االقتصاد الفلسطيني   
 حيث رفـض فـي      ،االخر من جسر الملك حسين والوفد المرافق في سيارات اردنية بعد ظهر االربعاء            

 دقيقـة قبـل ان يكمـل        25السيارات االردنية باسرائيلية واستمر الجدل اكثر مـن         شكل مطلق استبدال    
موقف الوزير جاء من منطلـق ان        .الخطيب الى موقع االجتماع وفق الترتيبات االردنية المعدة كما هي         

اريحا مدينة تخضع للحكم الفلسطيني بموجب اتفاقية اوسلو، وال عالقة السرائيل بـاي ترتيبـات علـى                 
  .ضي الفلسطينيةاالرا

  17/8/2007الرأي العام الكويتية 
  

  حسم معركة نهر البارد قبل انتخابات الرئاسة: مصادر لبنانية لـ الشرق .49
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استمرت المواجهات العنيفة في مخيم البارد بين الجيش اللبناني وفلول مـن            : حسين عبدالكريم    -بيروت
وكانـت  .  في بعض الجيوب فـي المخـيم       ، وقامت مروحيات الجيش بقصف ما تبقى منهم       "فتح االسالم "

وفيما تحدثت مصادر موثوقة لـ     . االشتباكات بدأت عنيفة منذ صباح أمس باألسلحة الرشاشة والمتوسطة        
الشرق ان الجيش يعد العدة لحسم المعركة والقضاء على فلول فتح االسالم والسيطرة على المخيم تمهيدا                

ل الوصول الى موعد انتخابات رئاسـة الجمهوريـة، اعربـت           للبدء في اعماره واعادة النازحين اليه قب      
مصادر سياسية اخرى عن خشيتها ان تستمر االشتباكات عدة اشهر بهدف اضعاف الجيش والحول دون               

  اضطالعه بدور فاعل في التطورات السياسية التي تشهدها الساحة اللبنانية،
  17/8/2007الشرق القطرية 

  
  حيات قوات اليونفيل العاملة في جنوب لبناناألوروبيون يرفضون توسيع صال .50

 بتوسيع صالحيات القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان ومنحها  إسرائيلياًترفض الدول األوروبية طلباً
 ،وقد تقدمت الحكومة اإلسرائيلية بهذا الطلب لمجلس األمن الدولى. التفويض للقيام بعمليات هجومية
 ات قوات األمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان اليونفيل وتفويضها بشنوتطالب إسرائيل بزيادة صالحي
إال أن فرص قبول هذا الطلب تبدو ضئيلة جدا في ظل الرفض  .عمليات هجومية ضد حزب اهللا

وترفض الدول األوروبية الطلب اإلسرائيلي ألن ذلك من شأنه أن يعرض قواتها في جنوب . األوروبي
  .ها من قبل مقاتلي حزب اهللالبنان إلى خطر استهداف

  16/8/2007 48عرب
  

  بين أولمرت وعباس   في الجهود السلميةسيسعى العاهل السعودي: يديعوت أحرونوت .51
ذكرت : محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوةعن مراسليها  17/8/2007الرأي العام الكويتية نشرت 
عاهل السعودي عن تفاهمات تحققت بين  الإلىعقاب تقرير سري نقل أ في هنأيديعوت احرونوت صحيفة 

 في الجهود السلمية، وفي االستعدادات السرية  االنخراط مجدداًالعاهل السعوديأولمرت وعباس، قرر 
وعلمت الصحيفة من شخصيات رفيعة المستوى تجري  . الذي سينعقد في واشنطناإلقليميللمؤتمر 

 بين اآلنجماالت التي تحققت حتى  من اإلاً جد الملك السعودي راضٍأناتصاالت مع القصر الملكي 
 الملك السعودي يدير في شكل أنوأضافت  .ولمرت ومستشاري عباسأالقدس ورام اهللا، بين مستشاري 
 الذي سينعقد في واشنطن في نوفمبر ويحرص على متابعة اإلقليميشخصي االستعدادات للمؤتمر 

 والفلسطينيين ومصر إسرائيل جانب وفود من ىإلاالستعدادات للقاء الذي سيشارك فيه وفد سعودي 
وذكرت الصحيفة أنه قبل انعقاد المؤتمر ينوي الملك السعودي  . من العالم العربيأخرى ودول واألردن

 بإرسال إسرائيل ليس لها عالقات مع أخرى حكام دول إلقناعاستغالل مكانته الرفيعة في العالم العربي 
  .  خطوة مهمة لتطبيق مبادرة السالم العربيةاإلقليميةدي يرى في القمة  الملك السعوأن وأضافت. وفودها

 تلقّـت   إسرائيل أن   "يديعوت"نقالً عن   : مهدي السيد  عن مراسلها    17/8/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  
 الفلسطيني أكبـر    -اإلسرائيليبقدر ما يكون التقدم في المسار       " فيها أنه    أوضحرسالة من الملك السعودي     

وختمت الصحيفة تقريرها بأن    ".  ارفع مستوى  اإلقليمي المؤتمر   إلىأكثر جدية، سيكون الوفد السعودي      و
 المؤتمر، في أعقاب القطيعة بـين الريـاض         إلىطالب بتعهد أميركي بأال تدعى سوريا       "الملك السعودي   

  ."ملك السعودي رفيق الحريري، الذي كان ربيب الاألسبقودمشق منذ تصفية رئيس الوزراء اللبناني 
  

  "إسرائيل"للواليات المتحدة مصالح حيوية في الحفاظ على أمن : بيرنز .52
قال نائب وزيرة الخارجية األمريكية، نيكوالس بيرنز، يوم الخميس، إن الواليات المتحدة ملتزمة تجـاه               

يارد دوالر، يتم    مل 30وجاءت أقواله تلك خالل التوقيع على اتفاقية المساعدة األمنية بقيمة           . أمن إسرائيل 
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إن الواليات المتحدة صـديقة إلسـرائيل،       "وقال بيرنز   . تحويلها إلى إسرائيل في السنوات العشر القادمة      
وأضـاف أن   ". وعندما تكون األخيرة موجودة في منطقة تعج بالتهديدات، فإن الواليات المتحدة تساندها           

واليات المتحدة مصالح حيويـة تكمـن فـي         هذه المساعدات هي استثمار بعيد األمد في إسرائيل، وأن لل         
". إسرائيل تقع في منطقة تتفـاقم فيهـا األخطـار         ".. وأضاف  . الحفاظ على أمن إسرائيل، على حد قوله      

  .وبحسب بيرنز فإن الطريق الوحيد للتوصل إلى السالم هو الحفاظ على إسرائيل قوية
  16/8/2007 48عرب

  
 صل بكيانات غير شرعيةبريطانيا لن تت: براون مطمئنا أبو الغيط .53

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجيـة مـارك بـراون أن            :  أشرف الفقي، هاني زايد    -القاهرة  
وعقب براوان، خالل اتـصاله     . تعامل بالده مع الكيانات القانونية في أي دولة هو موقف ثابت وال يتغير            

نة الـشؤون الخارجيـة بمجلـس العمـوم         أمس بنظيره المصري أحمد أبو الغيط، على تقرير أعدته لج         
أن "البريطاني وأوصى بفتح قنوات اتصال بين الحكومة البريطانية وجماعة اإلخوان المسلمين، مؤكـدا              

حكومة بالده ليست في وارد تغيير هذه السياسة لالتصال بأية كيانات غير قانونية أو غير شـرعية فـي                   
  ".مصر أو المنطقة

  17/8/2007الوطن السعودية 
  

   عام االنتحار القياسي بين الجنود األميركيين 2007 .54
 عامـاً،   26سجلت أعلى حصيلة من المنتحرين في صفوف الجنود االميركيين منذ أكــثر من              :أ ش أ  

وهـي النـسبة    ،  2006 جنـدياً في العام     88 مقابل   2007 جندياً حتى اآلن منذ بدء العام        99مع انتحار   
 أن أكثـر مـن ربـع         تقرير عسكري امريكي،   وكشف. ن القرن الماضي  االعلى منذ مطلع الثمانينيات م    

  .حاالت االنتحار نفذها جنود أثناء خدمتهم في العراق وأفغانستان
  17/8/2007السفير 

  
  -6-"وحكومتها" حماس"راءات نقدية في تجربة ق: "كتاب مركز الزيتونةنشر تواصل الكويتية " الرأي" .55

منذ تـسلمها   "  وحكومتها "حماس"قراءات نقدية في تجربة     "قدم  " اراتمركز الزيتونة للدراسات واالستش   "
وتضمنت هذه القراءات   ". حماس"الحكم حتى إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل حكومة           

مجموعة مشاركات من مجموعة باحثين وكتاب فلسطينيين وعرب قام بتحريرها وتقديمها الدكتور محسن             
هـي قـراءات    "في سلسلة حلقات،    " الراي"لى أن هذه المشاركات، التي تنشرها       صالح إ .دويشير   .صالح

 في تطبيق برنامجها السياسي، وأدائها الحكومي، وسـلوكها األمنـي، وعالقاتهـا             "حماس"نقدية لتجربة   
ويقدم المشاركون رؤاهم من زوايا مختلفة، فهم يمثلون أطيافاً وتخصـصات           . الداخلية والعربية والدولية  

ات نظر مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الوطني الفلسطيني على رجليـه، وأن               ووجه
  ".ترتفع سويته ليتمكن من تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني

 بقلـم ".. من يغير مـن؟   ... حماس والسلطة برنامج   ": تحت عنوان  الحلقة السادسة " الرأي"وتنشر اليوم   
  :ولقراءة الحلقة اضغط على الرابط ،ودمحمد داكاتب فلسطيني ال

htm.raiforyou/5ie/2007-08-17/com.alraialaam.www://http  
  17/8/2007الرأي الكويتية 

  
  هل يتمكن الرئيس عباس من استبعاد حماس من االنتخابات؟  .56
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حماس قد يتم   (الد صن االسترالية تقريراً أعده مراسلها في رام اهللا، وقد حمل عنوان             نشرت صحيفة هير  
يقول التقرير بأن الرئيس عباس يعمل جاهداً في هذه األيام مـن أجـل               وهو   ).استبعادها من االنتخابات  

 فـي   إجراء تغييرات في قانون االنتخابات الفلسطيني، يتيح له الحق في استبعاد حماس مـن المـشاركة               
  .االنتخابات الفلسطينية القادمة

مع االشارة إلى أن األخيـر       بأن اإلسالميين قاموا بانتقاد توجهات عباس باعتبارها غير قانونية،           ويضيف
قد قام بعقد وإجراء بعض المناقشات مع مجموعات من منظمة التحرير الفلسطينية حول مسودة قـانون                

  . أييد إلصداره مرسوماً رئاسياً حول االنتخابات القادمةاالنتخابات، وذلك من أجل كسب الدعم والت
هذا، وأشار التقرير إلى أنه برغم عدم نشر هذا المرسوم فقد أفاد مراسل وكالة أنباء فرانس برس، بأنـه                   
قد شاهد نص المرسوم الرئاسي وعليه توقيع محمود عباس، الذي سبق أن قـام بـإجراء العديـد مـن                    

  . قانون االنتخابات الفلسطيني عن طريق إصدار مثل هذه المراسيم الرئاسيةالتغييرات والتعديالت في
  :تتمثل فيإجرائها أبرز التعديالت الجديدة التي ينوي عباس أما 
  . إقرار المرشحين باحترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية-
  . الفلسطينية إقرار المرشحين باحترام االتفاقيات السابقة التي قامت بتوقيعها السلطة-
 ان يتم اختيار نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على أساس القوائم الحزبية وليس على أساس الدوائر                -

  .االنتخابية
كذلك ظل الرئيس عباس وأنصاره يكررون مطالباتهم المستمرة لحركة حماس بضرورة القيام بتـصحيح              

  .سطينيأخطائها، وتغيير مواقفها إزاء إعادة توحيد الشعب الفل
أعلنت بعض األطراف الفلسطينية عن عدم شرعية حق الرئيس الفلسطيني في القيام بمثل هذه التعديالت               
في قانون االنتخابات الفلسطينية وذلك على أساس اعتبارات أن القيام بمثل هذه التعديالت يتم حصراً عن                

  .طريق المجلس التشريعي الفلسطيني
  :فتح -لجولة القادمة في صراع حماس ا

إذا كان محمود عباس وأنصاره يتحدثون عن استيالء حركة حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة، فإن                
التعديالت التي يتوقع إجراءها بواسطة محمود عباس تمثل انقالبا جديداً أكثـر خطـورة علـى الواقـع                  

  :وذلك النها سوف تؤدي إلى اآلتي. الفلسطيني
م المشاركة في االنتخابات، وذلك ألن حماس كما هو معـروف تجـد             دفع أغلبية الفلسطينيين إلى عد    * 

 أو استبعادها عن المشاركة فـي االنتخابـات         تهاالتأييد من معظم الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن مقاطع       
  .سوف تؤدي بالضرورة إلى مقاطعة واحجام جماهير حماس من المشاركة

لك ألنه لن يكون مجلساً يتمتع بدعم وتأييـد األغلبيـة    اضعاف المجلس التشريعي الفلسطيني القادم، وذ     * 
  .الفلسطينية

انعزال المؤسسات السياسية الفلسطينية، وذلك ألن عدم مشاركة األغلبية الشعبية في االنتخابات سوف             * 
تؤدي إلى عدم تمتع هذه المؤسسات باالحترام والتقدير الشعبي، وسوف لن تتطلع إليها األغلبية الـشعبية                

  .طينية من أجل تقديم الحلول والتصدي للقضايا الفلسطينيةالفلس
تعزيز حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، وذلك ألن مرسوم عباس سوف يؤدي إلى نقل االنقسام بين                * 

فتح وحماس إلى الشارع الفلسطيني بحيث يصبح هناك انقسام جديـد بـين مـن يؤيـدون المؤسـسات                   
  .هاالفلسطينية ومعارضو

 وذلك ألنـه إذا كانـت أمريكـا وإسـرائيل           ،اف المصداقية الدولية لمؤسسات السلطة الفلسطينية     إضع* 
واألردن ومصر سوف تعترف باألوضاع الجديدة، فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المـسئولة عـن               

لـك  احترام حقوق اإلنسان والرقابة على االنتخابات سوف لن تعترف باألوضاع الجديدة، وسوف يدفع ذ             
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الكثير من بلدان االتحاد األوروبي إلى عدم التعامل مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها باعتبارهـا فاقـدة                
  .للشرعية

أما بالنسبة لحركة حماس، فإن التعديالت االنتخابية سوف تعطيها الحق في عـدم التقيـد ال بقـرارات                  
سوف تهتم بالعمل الشعبي والتوسع في      حركة  الالرئيس عباس وال بالمؤسسات الفلسطينية، إضافة إلى أن         

 الجديـدة أكبـر     هـا صراعها ضد حركة فتح وضد المؤسسات الفلسطينية، وسوف تكون خطورة توجهات          
  ..هابسبب تأثيرها القوي على الرأي العام الفلسطيني، والذي سوف لن يتردد في تقديم المزيد من التأييد ل

ينية جديدة في قطاع غزة التي تسيطر عليها، وهـو          كذلك قد تسعى حماس إلقامة مؤسسات لسلطة فلسط       
أمر سوف يؤدي بالضرورة إلى قيام سلطتين فلسطينيتين، وإلى انقسام شعبي فلـسطيني بحيـث تؤيـد                 

  ...األغلبية مؤسسات سلطة حماس، وتؤيد األقلية مؤسسات سلطة فتح
جراءات كثيراً بـسمعة    الرأي العام العربي سوف لن يدعم توجهات محمود عباس، وسوف تضر هذه اإل            

حركة فتح وبسمعة ومكانة منظمة التحرير، وسوف يكون تأثير الرأي العام األردني كبيراً علـى ذلـك،                 
  ..خاصة وأن أغلبية الرأي العام األردني تؤيد حماس

التعديالت الجديدة هي بمثابة اإلشعال الرسمي لفتيل الحرب األهلية الفلسطينية، والتي سوف تؤدي إلـى               
ل الحريق في قطاع غزة، والذي سوف تكون نيرانه األكبر واألكثر ضرراً في التاريخ الفلـسطيني                إشعا

  .المعاصر
  16/8/2007موقع الجمل 

  
  والشروط الفائضة عن الحاجة .. قانون االنتخاب الفلسطيني .57

  عريب الرنتاوي 
 تشريعية كانت أم نقابية، هـو       اعتماد التمثيل النسبي الكامل أساسا مرجعيا ناظما لكل انتخابات فلسطينية،         

توجه سليم ومنصف، يستحق الترحيب والتثمين، ففي ظل نظام كهذا سيأخذ كل ذي حق حقه، وسـتكون                 
هناك عدالة في التمثيل من دون تحايل على األوزان واألحجام ومن دون اضطرار للتزويـر بواسـطة                 

ح في االنتخابات من نـوع القبـول بكـل          لكن اعتماد شروط سياسية مسبقة وثقيلة لقبول الترشي       . القانون
االتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها السلطة وااللتزام بها، فهذا أمر ال يعني استبعاد حماس وحـدها مـن             
العملية االنتخابية، بل ويسد الطريق في وجه مشاركة الجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطيـة ونـصف               

ليقبل بـه  " عزه" هذه القوى والشخصيات قبل بأوسلو عندما كان في فتح وثالثة أرباع المستقلين، فمن من   
  .اآلن بعد أن صار نسيا منسيا

األصل في الدول وقانونها الدولي أن تتوارث حكومات التناوب على السلطة التزامات الحكومـات التـي                
نتخابية ويسعى  سبقتها وتعهداتها، وهذا شيء أساسي يجب أن يتذكره كل من يريد أن يشترك في عملية ا               

لكن القبول باالتفاقيات المسبقة وااللتزام بها ليس شرطا        . في الحصول على أكثرية تؤهله لتشكيل حكومة      
للمشاركة في االنتخابات والترشح لها، ففي إسرائيل هناك قوى ونواب في الكنيست ال يؤيـدون اتفـاق                 

 ...لمسألة في قانون االنتخاب الفلـسطيني؟     فلماذا يراد إقحام هذه ا    . أوسلو بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه     
من بين الشروط التـي يجـري تـداولها أيـضا، اعتـراف             . ولمصلحة من؟ وبأي هدف غير المناكفة؟     

المرشحين النتخابات التشريعي أو المجلس الوطني، قوى وفـصائل وشخـصيات، بمنظمـة التحريـر               
جميـل طالمـا أن المنظمـة هـي وطـن           الفلسطينية ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وهذا أمر         

الفلسطينيين المعنوي إلى أن يتحرر وطنهم األصلي، وطالما أنها العنوان المعترف به دوليا كإطار تمثيلي               
للشعب الفلسطيني، وإن كانت السلطة قد قضمت الكثير مـن شـرعية المنظمـة ودورهـا ووظيفتهـا                  

 قصاصة ورق تقول بوحدانيـة التمثيـل، فلكـي         لكن المسألة األهم هنا، تتعدى التوقيع على       .وحضورها
تكون المنظمة قوال وفعال هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، يجب اإلسراع في إعادة بنائهـا                
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 واألمر الذي ال يساورنا شك بصدده هو أن أطرافا عدة           .وهيكلتها على قواعد ديمقراطية، تمثيلية ومنتخبة     
رها ولياقتها بل وال تريد لها أن تبقى على قيد الوجود، والمؤسف حقـا أن               منظمة أن تستعيد دو   لال تريد ل  

 إن للخشية من    ،أطرافا فلسطينية نافذة في رام اهللا، ال تبدي أية جدية في عملية إعادة بناء منظمة التحرير               
هـا  فقدان الهيمنة عليها، أو لخوف بعض المومياءات والديناصورات من فقدان المواقع التي تحـصنت في              

ألكثر من ثالثين عاما، ومع ذلك ال نملك إال أن نشدد على وحدانية وشرعية التمثيل الفلسطيني في إطار                  
المنظمة، مثلما ال نملك سوى الدعوة لتشديد الكفاح من أجل إعادة بنائها وتفعيلها حتى وإن كره ذلك كثير                  

  .من المتنفذين
  17/8/2007الدستور 

  
   في الطريق إلى مؤتمر أمريكا .58

 أحمد ماهر
ال تحمل األنباء أية بوادر حقيقية تشير الى أن ما يجري الحديث عنه من احتماالت لتحرك جـاد نحـو                    
التسوية في فلسطين سوف يتحقق، بل إن كل االستعدادات لما يسمى بالمؤتمر الدولي أو االجتماع الدولي                

من توحيد صفوفهم فإنهم لـن يتحركـوا        وما زال اقتناعي بأنه ما لم يتمكن الفلسطينيون         . ال تبشر بالخير  
  .نحو تحقيق الهدف الذي يجب أن تكون له الصدارة وهو تحقيق االستقالل وبناء الدولة الفلسطينية

وقد رأينا كيف أنه تجري محاوالت لتعميق االنقسام لالستفادة منه لطرح مشروعات للتسوية هي أقـرب                
ن مشروع بيريز وعن مشروعات أخرى كـل منهـا          فسمعنا ع . إلى خداع النظر منها الى أي شيء آخر       

يريد أن يقتطع قطعة من المبادرة العربية للسالم سواء فيما يتعلق بالحدود أو بالتواصل بـين أراضـي                  
 عـاجزين عـن     - ألسباب ال أراها مقنعة      -كل هذا بينما يبدو الفلسطينيون      . فلسطين أو بشأن الالجئين   

بها ومبرراتها ال يمكـن أن ترقـى إلـى درجـة عـدم إدراك أن                تجاوز خالفاتهم التي مهما كانت أسبا     
االستمرار فيها ال يصب إال في مصلحة استمرار االسرائيليين في مخططاتهم لتمزيـق القـضية وطـي                 

وما زلت أرى أنه برغم األخطاء التي ارتكبت من الجانبين، والجرائم التي أفاض كل طـرف                . صفحتها
زاع ترف ال يملكه أي فلسطيني مهما كان معسكره، بـرغم كـل ذلـك               في إلصاقها باآلخر، فإن هذا الن     

فليست هناك نجاة إال بالحوار مستأنفاً على أسس تستهدف المصلحة المشتركة وهي بالقطع أوسـع مـن                 
وسوف يأتي بعد ذلك وقت الحساب عندما تقوم الدولة أو يتم تعبيد الطريـق              . مساحة النزاع أو الخالف   

 بعضها حقيقي وبعضها أقرب الـى       -قوى خارجية تلعب وتدبر، وأن اطماعاً كثيرة        إننا نعرف أن    . إليها
 تتربص بالجميع بينما تدعي االنحياز لطرف دون آخـر، ولكننـا            -أن يكون مزيجاً من الوهم والحقيقة       

 برغم  -نعرف أيضاً أن هناك من العقالء بين الفلسطينيين وفي العالم العربي من يسعون ويعملون بجدية                
 أن يعبـر    - على تحقيق وفاق فلسطيني يستطيع حتى إذا كان موقوتاً           -لعقبات التي توضع في طريقهم      ا

وليس الموضوع في هذه المرحلة متعلقاً بآيديولوجيات نتفق مع بعضها          . بالجميع الى شواطئ أقل وعورة    
فلسطيني فـي   ونرفض البعض اآلخر، وال يصح أن يكون استجابة الستفزازات طالما استطاع الشعب ال            

الماضي تجاوزها وهو يتقدم بصعوبة نحو محاولة االقتراب من الهدف األسمى الذي يجب أن يرتفع فوق                
ولست أفهم كيف تنشأ منظمات أو هيئات أو مؤسـسات تتبنـى            . كل شعار أو فكر أو تحريض أو تدليس       

رنانة، وال تنشأ منظمات    الحوار بين االسرائيليين والفلسطينيين وتصدر مشروعات للتسوية تحمل أسماء          
  .وهيئات ومؤسسات تقترح أسساً لحوار وتسوية فلسطينية فلسطينية

أنا أعرف أنه لوال االنقسام الفلسطيني لما تحركت الواليات المتحدة للدعوة الى مؤتمر أو اجتماع السالم                
 لهذا المـؤتمر    الذي تريد أن يدخله الفلسطينيون وهم في أضعف أوضاعهم، وأنا أعرف أن االستعدادات            

سوف تشهد محاولة تثبيت ترتيبات تتنافى مع ما تدعيه واشنطن من أنه من الضروري امتناع األطراف                
 وبالتالي فمن الـضروري     ،وأعرف أن ذلك ليس خافياً    . عن اتخاذ خطوات ال تؤثر على الوضع النهائي       
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تعمل علـى اسـتخدام اآلليـة       استغالل المرحلة من اآلن حتى أكتوبر أو نوفمبر في بناء مواقف عربية             
المقترحة لصالح مواقف تقربنا من الهدف وتجنبنا الفخاخ التي يتم إعدادها والجحور التي اعتدنا أن نلدغ                

  .منها مرات ومرات
 عن بناء اسرائيل لطريـق عبـر   "النيويورك تايمز"من بين تلك االستعدادات على سبيل المثال ما نشرته       

هو طريق مزدوج يخصص جزءا منـه لعبـور الفلـسطينيين واآلخـر             الضفة الغربية شرق القدس، و    
لالسرائيليين ويفصل بين جزئيه جدار وتكون له على الجانب االسرائيلي مخارج عديدة أما على الجانب               

 تنفيذ بناء المزيد من المستعمرات شرق القدس مع عزل المدينة المقدسة           بغرضالفلسطيني فمخارج قليلة،    
ـ      "الحر" مع التفضل بالسماح للفلسطينيين بالمرور       عن الضفة الغربية،    ي في شمال وجنوب األراضي الت

ولعل هذا مثال آخر ليس فقط على عنصرية إسـرائيل بـل علـى مخططاتهـا                . تسيطر عليها اسرائيل  
 والتي تستهدف مزيدا من تقطيع أوصال األرض الفلسطينية بينما يلهـو            "الحواة"الجهنمية التي تشبه عمل     

نيون عن ذلك باستمرار القطيعة والتقطيع، وبعقد لقاءات ال معنى لها مع الجانب اإلسـرائيلي ال                الفلسطي
هذا المشروع مجرد مثـال     . يحصلون فيها حتى على وعود باتة بل على كالم معسول ال يلبث أن يذوب             

 أن يتفـق علـى      من أمثلة كثيرة لما تعده اسرائيل للمستقبل، بينما الجانب الفلسطيني ما زال عاجزاً عن             
. أسلوب للتحرك يضمن الحد األدنى من القدرة على المواجهة السياسية لدرء األخطار التي تتراكم سحبها              

وبالعكس فقد رأينا كيف انزعجت السلطة الفلسطينية ألن خطأ حسابياً أدى الى تحويل جزء من مرتبـات                 
أنهـم اسـتمروا كمـوظفين فـي أداء         للموظفين الفلسطينيين في غزة الذين قطعت عنهم عقابا لهم على           

 مـا   ،ولعل ما حدث يكشف عن خلل في التفكير       . واجباتهم بصرف النظر عن االنقسام والخالف السياسي      
كنت أتصور أن تدخل القدر أو الخطأ االنساني أو حتى التدبير إلصالحه يمكـن أن يـسبب كـل هـذا                     

 إنها متاحة لـدى حمـاس، فلـيس مـن           فبصرف النظر عن النزاع، وعن الموارد التي يقال       . االنزعاج
 - الذين عينوا بطريق قانوني تحـت حكومـة الوحـدة الوطنيـة              -المنطقي أن يتعرض موظفو الدولة      

لمحاوالت الضغط بالتجويع حتى يتخلوا عن مسؤليات أتصور أنها تتعلق بالمـصالح الحيويـة للـشعب                
السلطات في غزة بتشكيل سالح بحـري       ومن األمثلة أيضاً أضحوكة قيام      . الفلسطيني وليس لشعب غيره   

.  وقيام السيد هنية بالتفتيش عليه من على ظهر سفينة بدت في الصورة كسفينة صيد              - ليست لديه سفن     -
هذه مجرد أمثلة ألمور وغيرها المثير مما ال يصح أن نراه ونسمعه، وتصب في خانة زيـادة االنقـسام                   

 مهما كان انتمـاؤه الحزبـي أو   -عب الذي ال أشك في أنه       وتشويه الصورة الفلسطينية وزيادة معاناة الش     
 يدرك أين هو العدو الحقيقي، وأن االنشغال عنه بصراع داخلي فيه من المبكيات مثل ما                -االيديولوجي  

 -فيه من المضحكات، هو ذنب ليس له عذر وأقرب ما يكون الى االستهانة بدماء الشهداء من أكبـرهم                   
  . الى أصغرهم-ياسر عرفات 

 يؤكد أنه من الضروري أال نتـرك للواليـات          ،كل ذلك وغيره الكثير مما تتواتر أنباؤه وتتطاير شائعاته        
 -إلعداد لما يسمى مؤتمر أو اجتماع السالم، حتى ال نفاجأ بها وقد فرشت الطريق اليه                االمتحدة وحدها   

نا ومع مقتضيات إقامـة      بخطوات ومشروعات ال تتفق مع مصالح      -بالتنسيق مع اسرائيل أو مع غيرها       
  . السالم الحقيقي العادل والدائم والشامل الذي نتطلع اليه
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