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  هنية يسحب التفويض المعطى لعباس إلجراء مفاوضات مع اسرائيل .1

اسماعيل هنية وصف في لقاء مـع       أن  : غزةمراسلها من     فتحي صباح  عن 19/8/2007الحياة  نشرت  
لسطينية المزمع   االجتماع الدولي حول القضية الف     ،ممثلي عدد من الصحف ووسائل االعالم العربية امس       

كي الذريع في   يمحاولة للتغطية على الفشل االمر    وعقده في الخريف المقبل بأنه حفلة وداع مقلصة لبوش،          
معلناً سحب التفويض الذي منحته حماس لمحمود عباس فـي اتفـاق مكـة               .العراق وغيره من األماكن   
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 وأشار إلى   .اقات مقبولة فلسطينياً  ووثيقة الوفاق الوطني باجراء مفاوضات مع اسرائيل والتوصل الى اتف         
 أن  ، موضحا أنه ال يتوقع    عرفات رفض ما عرض عليه في كامب ديفيد ودفع حياته ثمناً لهذا الموقف            أن  

من الهرولة السياسية لعباس وفريقـه،   مبديا التخوف .توقع أي قيادة على أقل مما عرض في كامب ديفيد       
 او االنطالق من واقع األزمة الفلسطينية       ،شعب الفلسطيني  من حقوق ال    يؤدي إلى االنتقاص    يمكن ان  مما

اتهم عباس بـالتراجع عـن اتفـاق مكـة          قد  و .والهروب نحو الموقف االسرائيلي في القضايا السياسية      
ـ ،  وتقويضه من خالل المراسيم الرئاسية التي أصدرها، واصفاً تلك المراسيم بانها مجزرة ادارية              اوبانه

ن هناك اتصاالت مع كل االقطار العربيـة        أ أضافو. التي رعت اتفاق مكة    سعوديةسهم مصوب الى ال   
تعتبران ان الحوار الفلسطيني هو المخرج الوحيـد مـن األزمـة،            ، اللتين   وفي مقدمها السعودية ومصر   

رفض القول ان كانت هذه االطـراف       ، إال أنه     الى ان هناك اتصاالت مع أطراف اوروبية        أيضا مشيراو
ـ ي فقط ان    هم بامكان ، حيث  احد بعدم الرغبة بإحراج  مية، معلالً ذلك    رسمية أو غير رس     عـن هـذه     واعلن

نـه ال دولـة   أ اكـد  ،كان لدى حماس نية اعالن دولة فلسطينية في قطاع غزة وحول ما إن   .االتصاالت
حول نية عباس توجيه دعوة لتنظـيم انتخابـات          أما   .فلسطينية في غزة وال دولة فلسطينية من دون غزة        

وطني حولها ووجود أي سـند      التوافق  ال يعية مبكرة، اعتبر ان مثل هذه الدعوة ال يتوفر لها شرط          تشري
 الى اجراء انتخابات مبكرة للمجلس الوطني الفلسطيني فـي          ذلكفي مقابل    ودعا   .ادستوري او قانوني له   

  .الداخل والشتات
إسماعيل هنية جدد لى أن إ: غزة من 18/8/2007 قدس برس  مراسل وكالة عبد الغني الشاميونوه

 .احترامه والتزامه باتفاق مكة، واعتبر أنه مازال صالحا ويشكل قاعدة انطالق لحوار فلسطيني فلسطيني
برنامج منظمة التحرير لم ينقذ الشعب كما أن ، ى إلى أن اتفاق أوسلو عمليا قد انتهمن جهة أخرىوأشار 

  .م رئيسها ياسر عرفاتمنظمة التحرير شيء في تسمولم تفعل  ،الفلسطيني
وصـف عالقـة حمـاس      إلى أن هنيـة     : غزة من   19/8/2007الغد األردنية    مراسل   حامد جاد وأشار  

 بالعالقة اإلستراتيجية المعتمدة على ثالثة محاور رئيسية اولها عدم التعامـل            االردنوحكومته المقالة مع    
لسطينيين في المملكة، أما الثالث فعنوانه      مع األردن كوطن بديل، وثانيها رفض فكرة توطين الالجئين الف         

حول رؤية حكومته المقالة لسبل الخروج من حالة االنقسام          و .األساس حماية العالقات الفلسطينية األردنية    
في الساحة الفلسطينية، أكد أن قرار العودة لحوار داخلي فلسطيني لم يعد قراراً فلسطينياً بل هـو قـرار                   

 اإلدارة األميركية بالعمـل علـى تعميـق          مجددا إتهام  .دة السياسية في رام اهللا    أميركي استجابت له القيا   
  .األزمة الفلسطينية الداخلية داعياً القيادة السياسية في رام اهللا إلى التحرر من القيد األميركي

هنية اتهم جهات فلسطينية معينة بنشر أن : 18/8/2007 48 عرب مراسل موقعرامي دعيبسوذكر 
واعطاء اسرائيل ، قطاعالهدف التحريض على بل قيام حماس بدعم القاعدة في قطاع غزة تقارير حو

اعترف هنية بشرعية عباس  ومن جهة أخرى .هالمبررات للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد
تتعارض والتي اصدرها التي مراسيم القرارات والبإال أنه أكد عدم إقراره كرئيس للسلطة الفلسطينية، 

 .تمس بحياة مئات الموظفين الفلسطينيينمؤخرا  باتخاذ قرارات إياهلة وتفصيال مع الدستور، متهما جم
تقارير سابقة ذكرت أن هناك اتصاالت سياسية سرية مع اسرائيل، لكنه قال أنه ال وعلى صعيد آخر نفى 

ن أجل تسهيل االمور توجد مشكله لدى أي وزير في حكومته االلتقاء بوزراء في الحكومة االسرائيلية م
 .الحياتية اليومية

  
   عباس بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة عرفاتيطالببحر  .2

دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، الرئيس الفلـسطيني    :  سمير حمتو  -غزة  
بـسات  محمود عباس إلى تشكيل لجنة وطنية من الخبراء والمختصين ، لتقصي الحقائق في ظروف ومال            

اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات ، بما يضمن االستماع إلى أقوال وشهادات مستشاريه والمحيطين به               
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في ذلك الوقت ، وشهادات الفريق الطبي الذي أشرف على عالجه برام اهللا ، وكذلك الفريق الطبي الذي                  
خالل مـؤتمر صـحفي     وشدد بحر   . تابع تطورات حالته الصحية في مستشفى بيرسي العسكري بفرنسا        

عقده في غزة أمس ، على اهمية معرفة األسباب الكامنة وراء عـدم السماح لطبيب الراحـل عرفـات                  
 بالـسفر إلـى بـاريس       - الدكتور أشرف الكردي     -الخاص الذي أشرف على وضعه الصحي برام اهللا         

ب السجل الطبي لـألخ     لمتابعة حالته الصحية ، بالرغم من أنه قد طلب ذلك أكثر من مرة ، بل وعدم طل                
الرئيس ياسر عرفات من طبيبه الخاص الدكتور الكردي من قبل الفريق الطبي الفرنسي، وغيرهـا مـن             
الظروف والمالبسات التي تثير العديد من عالمات االستفهام التي توجب التوقف عندها ملياً ، وصـوالً                

رأي العام الفلسطيني والعربي واإلسـالمي      وذلك لكشف الحقائق أمام ال     .إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة    
  .والدولي ، وتقديم قَتَلَة الرئيس ياسر عرفات إلى العدالة لينالوا جزاءهم

  19/8/2007الدستور 
  

  بحر يعترض على تجميد قرارات رئاسية تخص حماسأحمد  .3
د أن الـدعوة    التأكي،  لنائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر       اجدد  :  سمير حمتو  - غزة

م 2003إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تشكل انتهاكاً ألحكام القانون األساسي المعـدل لعـام               
واعتبر بحر أن المرسوم الصادر عن       .وتعديالته، موضحا أنها ال تستند إلى توافق وطني في ذات الوقت          

م 15/4/2007م إلى   7/3/2007من  الرئيس محمود عباس بشأن سحب كافة المراسيم الصادرة في الفترة           
هو إجراء غير قانوني على اإلطالق، وذلك ألن من شأنه المساس بمراكـز قانونيـة نـشأت وتـشكلت                   
واكتملت وترتبت عليها حقوق مكتسبة ألصحابها في ظل المراسيم التي تـم سـحبها خالفـاً لألصـول                  

وعـدم الخـروج عـن الـصالحيات        وشدد على أهمية وضرورة احترام مبدأ سيادة القـانون           .القانونية
من القـانون األساسـي     ) 63(و) 38(الدستورية الحصرية لرئيس السلطة الوطنية بموجب أحكام المواد         

  .م وتعديالته2003المعدل لسنة 
  19/8/2007الحياة الجديدة 

  
  وقف اسرائيل عن مالحقتهم  عن رغبتهم بأن تشملهم شروطواعرب أنومطارد: المالكي .4

ير االعالم رياض المالكي أمس ان اسرائيل سلمت الحكومة الفلسطينية قائمة جديدة من              قال وز  :رويترز
 اسماء، مشيرا الى ان القائمـة   110المطلوبين الذين توقفت عن مطاردتهم في االراضي الفلسطينية تضم          

كبيرا واوضح المالكي، ان عددا      ". فلسطينيين مسلحين كانت اسرائيل تعتبرهم مطلوبين لديها       110تضم  "
من المطاردين، من فتح وفصائل اخرى، اتصلوا بالحكومة الفلسطينية معربين عن رغبتهم بأن تـشملهم               

حضرت مجموعـات كبيـرة الـى    "وبين المالكي  .الشروط التي تؤدي الى توقف اسرائيل عن مالحقتهم  
 التعامل معهم وفق    المقرات االمنية، واعلن هؤالء انهم مطاردون من قبل قوات االحتالل ويريدون ان يتم            

نحـن مـصرون علـى اغـالق ملـف          "وتابع الوزير الفلسطيني     ".ما تم التعامل مع القائمتين السابقتين     
  ".المطلوبين وبشكل نهائي، وهذه هي القائمة االخيرة ولكنها ليست النهائية

  19/8/2007الغد األردنية 
 

  لسعوديةالفلسطينيون غاضبون من استخدام الشرع اسمهم في هجومه على ا .5
حـد كبـار    أ ،ياسر عبد ربه  أن  :  رام اهللا   في  محمد يونس  نقالً عن مراسلها   19/8/2007الحياة  ذكرت  

نحن ال نقبل التهجمات، وال نقبل تحويل الموضوع الفلسطيني الى ورقـة            "قال  ،  مساعدي الرئيس عباس  
لعربية الشاملة وال مصلحة    هذا الموقف ال يخدم المصلحة ا      و مزايدة سياسية للتهجم على السياسة السعودية     

الدول العربية قدمت جهوداً كبيرة     ":  في غزة فوزي برهوم    حماسوقال الناطق باسم     ."الشعب الفلسطيني 
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لدعم الفلسطينيين، كان هناك جهد سوري واضح، وجهد مصري مميز، وجهد سعودي تمثل فـي جمـع                 
رحبنا دائمـا بكـل جهـد     ": ضافوا. "حماس وفتح في مكة المكرمة حيث جرى التوصل الى اتفاق مكة          

  ."عربي، والقضية الفلسطينية يجب ان تكون محط اتفاق عربي وليس محط خالف
نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس ثمـن        أن   :رام اهللا من   19/8/2007الحياة الجديدة   ونشرت  

ة شـعبنا وتحقيـق     موقف السعودية حيال شعبنا والقضية الفلسطينية وحرص القيادة السعودية على وحد          
 ان اتهام السياسة السعودية بالشلل أمر يجانـب الحقيقـة           ، واعتبر اهدافه الوطنية في الحرية واالستقالل    

 بجهود السعودية ودورها الوطني والقومي      ، الناطق باسم فتح   ،من جانبه أشاد أحمد عبد الرحمن     . والواقع
ب أن تنعت السياسة السعودية بأنها مشلولة وهـي         من الغري "وقال  . تجاه كافة القضايا العربية واإلسالمية    

في الواقع السياسة األكثر حضورا وفاعلية في رعاية وحدة الموقف العربـي وفـي رعايـة التـضامن                  
   .العربي

  
   يستعد إلعالن استقالته من هيئة رئاسة التشريعي  خريشة .6

 عـن انـه     التشريعي،  مجلس  حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس ال     . د كشف   :منتصر حمدان  - رام اهللا 
اتخذ قراره النهائي باعالن االستقالة رسميا من هيئة رئاسة المجلس، موضحا انه سيعلن ذلك رسميا اليوم                

احمد بحـر بنيتـه     . واوضح أنه ابلغ القائم بأعمال رئيس المجلس د        .االحد او غداً خالل مؤتمر صحافي     
ان الهدف من استقالته هو الضغط       واعتبر   . اليطاق االستقالة وان استمرار الوضع على ما هو عليه بات        

 لحل معضلة هيئة رئاسة المجلس والتي تفاقمت بعد انتهاء الفترة القانونية لهذه             كل من فتح وحماس   على  
   .الوالية

  19/8/2007الخليج اإلماراتية 
   

   بنتائج إيجابيةمؤتمر بوشحذر من أخطار كبيرة إذا لم يخرج ت السلطة .7
 الذي دعا إلى عقده الرئيس بـوش فـي          "لقاء السالم "ربت السلطة الفلسطينية عن اهتمامها ب     أع: رام اهللا 
 إن الـسلطة    "وفـا "وقال مستشار الرئيس عباس للشؤون السياسية نمر حماد في تصريحات ل             .الخريف

ذا تريد أوسع مشاركة ممكنة، لكن ليست األولوية لعدد الدول المشاركة، وإنما لمضمون ما سيخرج عن ه               
االجتماع، وأن يكون أي قرار يتخذ مرتبطا ببرنامج زمني، لمعرفة متى يمكن إنجاز األهداف المتعلقـة                

وحذر من أخطـار     .، وتاريخ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس       "اإلسرائيلي"باالنسحاب  
  .الزمن ليس محايداًكبيرة ستواجه الجميع، إذا لم يخرج االجتماع بنتائج إيجابية، ألن عامل 

  19/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   قادةلخمسةاسرائيلية على عودة تامة عباس يسعى الى موافقة  .8
 ان الرئيس يسعى للحصول علـى عـودة         ،قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئيس عباس       : رام اهللا 

عضوي اللجنة المركزيـة    غير مشروطة وغير محدودة للقادة الخمسة نايف حواتمة، وفاروق القدومي، و          
وقال ان الرئيس التقـى مـع        .للحركة محمد غنيم ومحمد جهاد، وعضو المجلس المركزي محمد عفانة         

اربعة من القادة الخمسة في عمان وانهم ابلغوه رغبتهم في العودة للوطن في حال توفر فرصـة لعـودة                   
   .ي مثل هذه الظروفنه لن يعود فأضاف المسؤول ان القدومي ابلغ الرئيس أو .تامة لهم

  19/8/2007الحياة 
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  القوة التنفيذية تعد بفرض القانون وكسر شوكة العائالت الُمَعْرِبَدة بغزة .9
نها عازمة على بسط سلطة القانون على الجميع فـي غـزة،            أاكدت القوة التنفيذية    : علي الصالح  -لندن  

 بذلك تشير على وجه الخصوص الى عائلة        وكسر شوكة من ال يلتزم بالقانون، بمن فيهم العائالت وكانت         
 60كثر من   أن عائلة دغمش وبناء على اتفاق، سلمت        أوقال اسالم شهوان، الناطق باسم التنفيذية        .دغمش

 لكن كما يبدو ان هناك بعض العناصر في هذه العائلة لم يتعظوا بعد، لذلك فانهم يريـدون                  ،قطعة سالح 
كلها اقاويل حتى يتم التغطية على كسر شوكة هـذه العائلـة التـي              هذه  "واستطرد قائال   . اثارة االكاذيب 

وكـان   ."عربدت على بعض المواطنين وسرقت بعض المواقع العسكرية خالل عملية حسم هذه المواقع            
نحن لم نسلم سالحنا الشخصي، بل قمنا بتـسليم         "قال  الذي  شهوان يرد على ما قاله مختار عائلة دغمش         

 عليها من عناصر التنفيذية، وكذلك السالح الموجود مع افراد من عائلتنا كانوا             قطع سالح كنا قد سيطرنا    
  ."يعملون مع السلطة السابقة

  19/8/2007الشرق األوسط 
 

   مهندسا من حماس يعمل في بلدية نابلسيختطفونمسلحون  .10
طـاف المهنـدس    قام عدد من أفراد األجهزة األمنية باقتحام مبنى بلدية نابلس وقاموا باخت           : رامي دعيبس 
ومما يذكر أن المهندس تفاحة هـو أحـد         .  عاماً احد موظفي قسم الهندسة في بلدية نابلس        28بهاء تفاحة   

   .المرشحين لقائمة اإلصالح والتغيير في االنتخابات البلدية األخيرة
  18/8/2007 48عرب

 
  تصريحات عباس وفياض مؤامرة على حقوق الشعب وثوابتهو قرارات: حماس .11

 تعتبر القرارات والتصريحات الصادرة عن حماستبر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أن اع: غزة
عباس وفياض محاولة إجهاض لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته واصفاً ما 

  .يجري بأنه مؤامرة على حقوق الشعب وثوابته ودماء الشهداء
  19/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   فشل لقاء عباس مع قيادات فلسطينية في عمانؤكدتمصادر  .12

، أن ال نية لدى قيادات الحركة "الغد"أكدت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ: يوسف الشايب -رام اهللا 
ولم  .لعقد المؤتمر السادس لها في الفترة المقبلة، وأن ال مؤشرات إيجابية يمكن لها أن توحي بقرب عقده

ع الرئيس عباس مع كل من مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في الحركة محمد تنف المصادر إخفاق اجتما
، وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر السادس، ونائب رئيس )أبو ماهر(غنيم 

، والتي اجريت االربعاء الماضي في )ابو المعتصم(هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني أحمد عفانة 
دف التوصل إلى صيغة لدخول هؤالء القياديين إلى مناطق السلطة لتعزيز موقع الحركة في عمان، به

وتم ترتيب اللقاء بوساطة من السفير الفلسطيني السابق في تونس حكم بلعاوي، حيث  .الجبهة الداخلية
 أن قالت المصادر إن بلعاوي نقل صورة غير دقيقة على لسان عباس، ما أوحى لكل من غنيم وعفانة،

 تمكن من الضغط على سلطات االحتالل، بخصوص تنفيذ شروط وضعها االثنين لدخولهما إلى عباس
وأشارت المصادر إلى أن سوء الفهم، كان وراء فشل االجتماع، فعباس اكتشف أن  .األراضي الفلسطينية

   .صورة مغايرة لما قاله نقلت إلى كل من غنيم وعفانة
  19/8/2007الغد األردنية 
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     وتعتبر أن يوم حسابها قد اقتربالمدهونسميح ح تتهم حماس بنبش قبر فت .13
ن مسلحين من حماس قاموا بنبش وتدمير قبر القيادي السابق في فتح حركة فتح أقالت :  وائل بنات،غزة

إسقاط حماس كجماعة تخلت عن القيم اآلدمية "ودعت الجماهير الفلسطينية إلى ، سميح المدهون
وقال فهمي الزعارير، أحد المتحدثين  ".سالمية والفلسطينية، وتبعت شهوات االنتقام والثأرواإلنسانية واإل

 ةقبر، وإخراج جثالمرارا وتم كسر الشواهد وتحطيم  قبرالمليشيات حماس اعتدت على أن  ،باسم فتح
وأن يوم وأكد أن هذه الجريمة التي تضاف للجرائم السابقة، لن تمر دون عقاب، ". الطاهرةالمدهون 

  ".الحساب قد اقترب مع هذه الحركة ومليشياتها الباغية
  19/8/2007الوطن السعودية 

  
   تعتبر اعتماد معبر العوجا كمنفذ بديل لمعبر رفح كارثة وطنيةالمقاومةلجان  .14

اعتماد معبر العوجا على لسان أبو عبير، الناطق باسمها، أن اعتبرت لجان المقاومة الشعبية  :ألفت حداد
 المغادرين أو  أبو عبيروحذر. كارثة وطنية لن تستثني أحداًبأنه كمنفذ بديل عن معبر رفح ) رزإي(

أساليب قذرة سيعمد الشاباك الستخدامها في سبيل تجنيد أعداد إضافية من من معبر الالقادمين عبر 
اد معابر غير وأدان بشدة إصرار حكومة فياض على إيج .العمالء مستغالً حاجة المواطن الملحة للسفر

تحذيرنا المتجدد وباألدلة من محاوالت العدو استغالل "وطنية بديلة عن معبر رفح، على الرغم من 
وطالب الجميع تحمل المسؤولية الوطنية وعدم زج مستقبل الشعب بأي من  ".المعابر لتجنيد العمالء

 .الخالفات أو االبتزاز السياسي
  18/8/2007 48عرب

  
  جندياً اسرائيلياً والفصائل تجرح أخراً تقنصالقّسامكتائب  .15

أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي على السياج الفاصل شرق مخيم : وكاالت
وأعلنت عدة فصائل .  قذيفة هاون19البريج وقصف تجمعات عسكرية إسرائيلية حول قطاع غزة بـ 

 .ة بدوريات إسرائيلية في مخيمي العين وبالطةمسلحة مسؤوليتها في نابلس عن تفجير عدة عبوات ناسف
وأكدت كتائب األقصى وكتائب أبوعلي مصطفى وكتائب القسام مسؤوليتها تفجير أربع عبوات ناسفة 

وأكدت اإلذاعة اإلسرائيلية صباح السبت إصابة جندي إسرائيلي بنابلس جراء  .بدوريات إسرائيلية
  .االشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين

  19/8/2007يان االماراتية الب
  

  نهر البارد مخيم تحالف القوى الفلسطينية يطالب األونروا باالغاثة الدائمة لسكان  .16
اجتماعا في مخيم البداوي، حضره ممثلون لفصائل العمل لبنان عقد تحالف القوى الفلسطينية في شمال 

الذي عقده ممثلو الفصائل مع المدير الوطني الفلسطيني واللجان الشعبية في الشمال، وذلك غداة اللقاء 
ريتشارد كوك، ونائب المفوض العام فيليبو غراندي، وتم فيه باالجماع االتفاق على " االونروا"العام لـ

ضرورة "صدر التحالف بيانا رأى فيه  وأ".تأكيد العودة المحتمة الى مخيم نهر البارد واعادة اعماره
حق العودة، وان ال يتم البدء بالبناء على تخوم مخيم البداوي قبل مخيم تجسيدا لالاستئجار اراض محيطة ب

ألبناء " اهمية السنة الدراسية"وشدد على  ".انجاز عقود االراضي المستأجرة والمحيطة بالمخيم األول
شعبنا في المخيمين، والعودة الفورية لسكان الجزء الجديد من مخيم نهر البارد فور اعالن وقف النار، 

 االونروا بتقديم االغاثة الدائمة الهلنا من مخيم نهر البارد، وتغطية التكاليف لطلبة الجامعة ومطالبة
تم نقل هذه المطالب الى كل من كوك وغراندي "وأشار الى انه  ".اللبنانية والمعاهد، ومعالجة الجرحى

لبنانية والجهات والوفد المرافق، الذين وعدوا بدرس هذه المطالب واجراء االتصاالت بالحكومة ال
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جهد مشترك مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية "، ودعوا الى "المعنية، واعتبار هذه المطالب محقة
  ". المطالب النجاز هذه

  19/8/2007النهار اللبنانية 
  

  "!سيئة"كل الخيارات اإلسرائيلية للتعامل مع حماس ": نوتوأحر" .17
العبريـة، رون بـن يـشاي،       " يديعوت أحرونوت "لصحيفة  يستعرض المحلل العسكري     :القدس  الوطن  

الخيارات التي أمام إسرائيل للتعامل مع حركة حماس بعد استيالئها على قطاع غزة يخلص الى أنه ليس                 
أمام إسرائيل من خيارات سوى شن حملة برية واسعة واحتالل مناطق من قطاع غزة واقامة حاجز مائي                 

فيا وأن يعقب ذلك تسليم قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس             الغراق األنفاق في محور فيلديل    
خلصت التقديرات األمنية اإلسرائيلية الى أن حركة حماس تحكم سيطرتها علـى            "مضيفا   .وقوات دولية 
  .قطاع غزة

ويعتقد بن يشاي أن على ضوء ذلك ثمة شك في أن يصوت أهالي غزة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود                  
ان مسؤولين أمنيين إسرائيليين يـسخرون حينمـا        "ويقول  . نجحت جهوده في أجراء انتخابات    عباس اذا   

حتى لـو وافقـت     : ويقولون، أي المسؤولون  . يحدثونهم عن احتمال فوز حركة فتح باالنتخابات في غزة        
حركة حماس على االنتخابات، فهي تستطيع التأكد من أن الجميع صوتوا لصالحها، فهم يعرفون كيفيـة                

  .تنفيذ ذلك حتى لو أجريت باشراف ومراقبة دولية
ويقول بن يشاي ان األجهزة األمنية اإلسرائيلية على قناعة بأن الرئيس عباس ورئيس الحكومـة سـالم                 
فياض لن يتمكنوا من السيطرة على الضفة الغربية، ولن يتمكنـوا مـن عـرض أفـق سياسـي علـى          

ي المدى المنظور من احتالل قطاع غزة أو دفع سكان غزة           الفلسطينيين بمساعدة إسرائيل، ولن يتمكنوا ف     
حتى لـو أطلقـت     "ويضيف  . الى التمرد السقاط حركة حماس، أو اجراء انتخابات تضمن عودتهم للحكم          

إسرائيل سراح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وامين سر حركة فتح في الـضفة الغربيـة مـروان            
لية فذلك أيضا لن يساعد، وفي أحسن األحوال سيتمكن ثالثتهم من           البرغوثي المعتقل في السجون اإلسرائي    

  ".منع حركة حماس من السيطرة على الضفة الغربية
ويـستعرض  . ، وكل خيار أسوأ من اآلخـر      "سيئة"ويرى بن يشاي ان الخيارات التي أمام إسرائيل كلها          

حصار االقتصادي والسياسي   هو محاولة اسقاط حكم حركة حماس عن طريق ال        : الخيار األول : الخيارات
اال أن ذلك لن يعود بنتيجة على المدى القـصير، وال توجـد ضـمانات               . والضغط العسكري المتواصل  

  .لنجاحه على المدى البعيد
أن توافق إسرائيل دون أن تفصح بأن تجري جهات دولية وفلسطينية  االتحاد األوروبي أو               : الخيار الثاني 

بحيث تكون في المرحلة األولى من أجـل تـشغيل المعـابر            .  حماس الرئيس عباس اتصاالت مع حركة    
. وتخفيف الضغط االقتصادي على قطاع غزة، والحقا لمحاولة التأثير علـى حمـاس لتليـين مواقفهـا                

وال يحـصل تغييـر     . أن حماس سترى في التخلص من العزلة دليال على نجاح سياستها          " والخطورة هنا 
ي تعاظمها العسكري، وتعمل علـى ابتـزاز مزيـد مـن التنـازالت              على مواقفها الجوهرية وتستمر ف    

  .الستخدامها من أجل اضعاف مكانة فتح في الضفة الغربية أيضا
هو تسوية مع حركة حماس، بحيث تقبل إسرائيل بسيطرتها على غزة، وتحاورها بـشكل              : الخيار الثالث 

. سمح للرئيس عباس بالقيام بذلك أيضا     مباشر على مستوى الموظفين والضباط العسكريين الميدانيين، وت       
وكل ذلـك   . وبالمقابل يتم التوصل الى هدنة طويلة األمد تضمن سنوات من الهدوء لبلدات النقب الغربي             

ولكـن  . على أمل أن تُلين حماس مواقفها مع مرور الوقت، كما جرى مع فتح في حينه برئاسة عرفـات      
بأن تقبل حماس وستشترط قبولها بوقف مالحقة نشطائها        هذا الخيار أيضا اشكالي اذ ال يوجد أي ضمان          
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اضافة الى ذلك تواصل تعاظمها فـي       " في الضفة الغربية، مما يتيح لها تعزيز قوتها السياسية والعسكرية         
  ".قطاع غزة دون أي عائق، ونقف بعد سنوات أمام مشكلة أمنية أخطر عدة مرات

  19/8/2007الوطن الكويتية 
  

  زاد من قوة حماس" الحصار: "ئيلية  إسراعسكريةمصادر  .18
قالت مصادر في القيادتين السياسية والعسكرية اإلسرائيلية انه ال الحصار وال القيام            :  قنا –القدس المحتلة   

يـديعوت  "ونقل موقع صحيفة     .بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزه ستؤثر على حركة حماس          
ية واألمنيـة اإلسـرائيلية قولهـا إن الحـصار الـسياسي            على اإلنترنت عن المصادر السياس    " أحرنوت

 .المفروض على حماس في قطاع قد تصدع واألزمة االقتصادية في قطاع غزة لعبت لـصالح حمـاس                
وحسب التقديرات التي أجرتها االجهـزه       .وأشارت المصادر االسرائيلية إلى أنه ال يوجد رد ضد حماس         

 فإنه تم التوصل لعدة نتائج مفادها أن سيطرة حماس علـى قطـاع              األمنية االسرائيلية في اآلونة األخيرة    
لقد نجحت حماس في المكـان      "غزة هي سيطرة راسخة وصلبة تقوى من يوم آلخر وتقول تلك المصادر             

فحماس استطاعت فرض النظام بيد من حديد وأوقفت فوضى الـسالح فـي              الذي فشلت فيه حركة فتح،    
وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية إنهـا ذهلـت         ".يتها داخل القطاع  شوارع غزة األمر الذي زاد من شعب      

  .عندما اكتشفت بأن الحصار المفروض على قطاع غزة ضد حكومة حماس زاد من قوتها وليس العكس
  19/8/2007الوطن القطرية 

  
  اخر متطرفي قيادة منظمة التحرير" عباس :سرائيليإ سياسييحلل م .19

وصف احد المحللـين الـسياسيين فـي التلفزيـون          : أبو الحالوة  من محمد أبو خضير وزكي       -القدس  
اخر متطرفي قيادة منظمة التحرير وان اعتداله الظاهري        "االسرائيلي، رئيس السلطة محمود عباس بأنه       

ان : وقال امنون ابراموفيتش خالل نقاش تلفزيوني      ".يخفي تطرفا في مواقف في شأن الثوابت الفلسطينية       
س الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت حين يجره عباس الى طاولـة المفاوضـات             الصدفة ستعتري رئي  "

  ".النهائية، ولن يجد حينها األخير المعروف باعتداله
  19/8/2007الراي الكويتية 

  
  تسهيالت ضريبية لليهود الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل .20

ة االستيعاب اإلسـرائيلية خصـصت       امس، إن وزار   "يديعوت أحرنوت "قالت صحيفة    :االتحاد - رام اهللا 
لتشجيع اإلسرائيليين في الخـارج علـى المجـيء إلـى           )  مليون دوالر  24حوالي  ( مليون شيكل    100

وبينت الصحيفة أن الوزارة أطلقت حملة غير مسبوقة لجلب اليهود في الخارج إلى إسـرائيل،                .اسرائيل
وأشار مسح أجري حديثاً إلـى أن الـسبب         .  ألفا 750وقدرت وزارة الخارجية عدد هؤالء في الخارج ب       

)  دوالرا 2059( شـيكال    8730األول الذي يؤخر مجيء اليهود، هو أنه يجب على كـل مـنهم دفـع                
  .واالنتظار ستة أشهر قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على الضمان الصحي

  20/8/2007االتحاد اإلماراتية  
  

  عودة نتانياهو الى سدة الحكم اميركي يصدر صحيفة مجانية لدعم يهوديبليونير  .21
المجانية االهتمام األبرز في الـساحتين      " إسرائيل اليوم "يستأثر صدور صحيفة    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

السياسية والحزبية لقناعتهما ان وراء االستثمار الهائل في صحيفة مجانية أجنـدة واضـحة لـصاحبها                
داً عن الربح المادي، تصب في دعم صـديقه الحمـيم           اليهودي شلدون اديلسون، بعي   -البليونير األميركي   

ورغـم محـاوالت صـاحب       .بنيامين نتانياهو في الوصول من جديد إلى سدة الحكم في الدولة العبرية           
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 27الجريدة الجديدة، الذي يعتبر أغنى يهودي في العالم وثالث أثرياء الواليات المتحدة وتقدر ثروتـه ب               
مشروعه الجديد أجندة سياسية إالّ ان عناوين الصحيفة في األيام التـي            بليون دوالر، نفى أن يكون وراء       

وتؤكد تقارير صـحافية ان   .لم تبق مجاالً للشك في هوية الصحيفة السياسية " ليكود"سبقت االنتخابات في    
ادلسون، الذي سبق أن تبرع بمبالغ كبيرة لنتانياهو في حمالته االنتخابية السابقة تماماً كمـا فعـل فـي                   

 200مالت مماثلة للرئيس األميركي جورج بوش، يرى في إصدار الصحيفة المجانية باستثمار نحـو               ح
لتدعيم خط سياسي واضح هو خط يميني متشدد، كما يؤكد أحد           " رافعة ايديولوجية وسياسية  "مليون دوالر   

اليمين المتطرف فـي    أفكار ادلسون السياسية قريبة جداً من       "المقربين من البليونير األميركي، مضيفاً ان       
لكن بينمـا    ".في صراع وجودي دائم تحت تهديد اإلسالم المتطرف       " إسرائيل وأنه يرى ان الدولة العبرية     

عن خشيتها من أن    " ليكود"تبدي أوساط قريبة من نتانياهو ارتياحها لصدور الصحيفة، أعربت أوساط في            
نتانياهو ضحية حرب بـين هـذه الـصحف         ، هذا فضالً عن احتمال أن يقع        "ينقلب السحر على الساحر   "

  .والصحيفة الجديدة
  19/8/2007الحياة 

  
  باراك األكثر قدرة على إلحاق الهزيمة بنتنياهو: استطالعات رأي .22

دلت استطالعات الرأي التي أجريت في األسبوعين الماضيين في اسرائيل علـى  : نظير مجلي - تل أبيب 
راك، بدأ يستعيد الشعبية التي فقدها في السنوات األخيـرة          ان زعيم حزب العمل ووزير الدفاع، ايهود با       

وأن الجمهور راض عن أدائه كوزير دفاع، وبالتالي فقد بدأ يقترب من شعبية بنيامين نتنيـاهو، زعـيم                  
  .وقد يتغلب عليه في االنتخابات المقبلة. الليكود

  19/8/2007الشرق األوسط 
  

  سكرية بسبب مشاكل نفسية جندي إسرائيلي يتركون الخدمة العآالف ستة .23
 آالف جندي يتركـون الخدمـة العـسكرية         6 – 5دلت احصائيات الجيش االسرائيلي الداخلية على ان        

وحـسب تلـك    . من جيل الخدمة  % 11االلزامية في كل سنة ألسباب طبية نفسية، وهؤالء يشكلون نسبة           
رون رافضي الخدمة ألسباب    االحصائيات، فإن نصفهم على األقل مرضى حقيقيون والنصف اآلخر يعتب         

وتقول هذه االحـصائيات، التـي نـشرتها صـحيفة           .أخرى، ويتحايلون على سلطات الجيش لتسريحهم     
فـي  % 2حيث انها بلغت     في ملحق السبت، ان هناك زيادة مطردة في هذه النسبة،         " يديعوت أحرونوت "

  .2007فعليا في عام % 11رسميا و% 5.5 و1993في % 3 و1990عام 
 أخرى كشف تحقيق للصحيفة نفسها عن ظاهرة تعاطي المخدرات بنسبة كبيرة جدا في صفوف               من جهة 

ومع ان التقرير يؤكد بإصرار      .من الجنود % 30الجيش االسرائيلي، وصلت في بعض األحيان الى نسبة         
 على ان الجنود لم يتعاطوا المخدرات على أرض لبنان خالل الحرب، إال انه يكشف عن قيامهم بتعاطي                

المخدرات خالل القيام بعمليات حربية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي مخيم بالطة لالجئين قـرب                
  .نابلس

  19/8/2007الشرق األوسط 
  

  تطمينات عربية إلسرائيل بأن سوريا ال تنوي مهاجمتها: هارتس .24
 الماضـي،   أن مسؤولين من دولتين عربيتين صديقتين إلسرائيل نقلـوا األسـبوع     ،ذكرت هآرتس، اليوم  

بعـد أن   وذلـك   تطمينات للحكومة اإلسرائيلية بأن سوريا ال تنوي مهاجمة إسرائيل في األشهر القادمة،             
 أبلغوا اإلسـرائيليين أن النـشاطات       أضافت أنهم و .أجروا اتصاالت في هذا الشأن مع مسؤولين سوريين       

سرائيلية فـي هـضبة الجـوالن،    العسكرية السورية هي دفاعية وتعتبر انعكاسا لالستعدادات الدفاعية اإل     



  

  

 
 

  

            12 ص                                    818:                                 العدد19/8/2007األحد : التاريخ

 أن المسؤولين اإلسرائيليين أعربوا عن قلقهم من        ،ذكرت الصحيفة من جهة أخرى    و. خشية اندالع حرب  
التقارير التي تحدثت في نهاية األسبوع عن صفقة تزود روسيا بموجبها أنظمة دفاع جوي حديثـة إلـى                  

  . من القلق التقارير المتعلقة بتسلح سورياوأن دائرة صنع القرار اإلسرائيلية تتابع بكثير. سوريا
  19/8/2007 48عرب

  
   صهريج مياه تبرعت به اليابان لقرية فلسطينيةيحتجزاالحتالل  .25

بعث النائب في الكنيست الدكتور حنا سويد برسالة لنائب وزير األمن االسـرائيلي              : قنا -القدس المحتلة   
لقرية العقبة الفلسطينية المجاورة لبلدة طوباس شـمال        متان فيلنائي يطالبه باخراج صهريج لمياه الشرب        

واوضح سويد أن رئيس    . 48الضفة الغربية المحتلة من قسم الجمارك في ميناء عسقالن جنوب فلسطين            
المجلس المحلي في قرية العقبة توجه مشتكيا عن احتجاز صهريج المياه في قسم الجمارك فـي مينـاء                  

ة اليابان به قبل ثالثة أشهر بعد أن اطلع مسؤولون منهم على فقـر              عسقالن الذي كانت قد تبرعت حكوم     
هذه القرية لشبكة المياه ومعاناة سكانها من نقص في مياه الشرب خاصة في أيام الحر الشديد ولكن إدارة                  

  ".ألسباب أمنية"الجمارك ترفض تسليمه للقرية وتدعي أن وزارة األمن ترفض تسليمه 
  19/8/2007الشرق القطرية 

  
   ودولية تستعد لعقد ملتقى القدس الدولي في اسطنبولعربيةشخصيات  .26

أنهى عدد من الشخصيات العربية واإلسالمية اجتماعا لهم عقد في بيروت نهاية األسبوع  :بيروت
إسطنبول، بحضور عدد من الشخصيات  الماضي، وذلك ضمن االستعداد لعقد ملتقى القدس الدولي في

 .كارتر، ونيلسون مانديال، ومهاتير محمد، وعمدة لندن، وغيرهم من الشخصياتالعربية والعالمية مثل 
دعا للمؤتمر مؤسسة القدس، بالتعاون مع اتحاد وقف المنظمات التطوعية األهلية في تركيا، واتحاد قد و

أنها  هيئة عربية وتركية وإقليمية ودولية، تتمتع كلها ب27المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي، ونحو 
هيئات عابرة لألقطار والدولة وقادرة على تحريك أوسع قطاعات المجتمع اإلنساني من اجل القدس، 

  .بحسب القائمين على الحدث
  18/8/2007 قدس برس

  
  يحذرون من مخططات اسرائيلية بحق المدينة مسؤولون وباحثون في شؤون القدس  .27

ن في شؤون القدس خالل مؤتمر نظمه مركـز          قال مسؤولون وباحثو   : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
ن ما يتهدد المدينة والمسجد االقصى بات ينذر بكارثة حقيقيـة مـع             إالدراسات المعاصرة في ام الفحم،      

ا الى تعزيز صمود المقدسـيين      وودع .اكتمال مخطط جدار الفصل، وتصاعد وتيرة االستيطان والتهويد       
 ونبذ كل من يتواطئ     ،واجهة عمليات االسرلة والتهويد    وم ،وتثبيت وجودهم، ورفض مخططات االحتالل    

 ان وجود وزير للقدس فـي أي        واعتبر كما أ  .مع االحتالل والحفاظ على العقارات واستصالح االراضي      
في الوقـت الـذي     ،   من اجل تثبيت وضع المدينة كعاصمة للدولة الفلسطينية        ،حكومة فلسطينية امر هام   

عرض مدير مركز الدراسات المعاصـرة      قد  و .مة لها ومدينة عالمية    عاص هاتسعى فيه اسرائيل العتبار   
اسرائيل تمكنت من خالل خطة الفصل واقامة جـدار الفـصل           أن  ابراهيم ابو جابر بحثا تطرق فيه الى        

العنصري الى اخراج اكثر من خمسين الف مقدسي خارج حـدود المدينـة، وبالتـالي تخفـيض عـدد                   
وربما اقل من ذلك، وهو ما يعني تحويل الفلسطينيين الى          % 20الي  الى حو % 34الفلسطينيين من نسبة    

ضرب المؤسسات الفلسطينية فيهـا مـن        كما أشار إلى     .اقلية صغيرة ضعيفة قابلة للمساومة او الترحيل      
ولفت الى ان المؤسسة االسـرائيلية اعطـت   . خالل االستحواذ على القطاع التعليمي والصحي والتجاري    
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يهود من اجل العيش في المدينة، وخاصة في البلدة القديمة كما منحت القطاع الصناعي              امتيازات كثيرة لل  
  .امتيازات اخرى ضخمة لتشجيعهم على فتح مصانع في مركزها

  19/8/2007  الجديدةالحياة
  

  تعاون وثيق بين دائرة األراضي وعطيرت كوهانيم لسلب األراضي العربية في القدس .28
ر تقرير أوردته هآرتس اليوم، إلى وجود تعاون وثيق بين مؤسستي دائرة            يشي:  عن هآرتس  -كرم المفتي 

سلب األراضي العربية وتهويـد القـدس        جمعية عطيرت كوهانيم االستيطانية، بهدف    وأراضي إسرائيل   
دائرة بتأجير أرض بملكية فلسطينية مثبتة فـي شـرقي           ال قامت حيث   .وتطهيرها عرقيا من الفلسطينيين   

 ، دنما، وتقع في حي الشيخ جراح، ومعروفة باسم كرم المفتي          20 تهاانيم، تبلغ مساح  القدس لعطيرت كوه  
  .نسبة إلى الحاج أمين الحسيني، وتملكها شركة فلسطينية من القدس الشرقية

  19/8/2007 48عرب
  

   ايلول11تم بناء اكثر من الف مسجد في الواليات المتحدة بعد احداث : االمام يحيى هندي .29
كي يحيى هندي خالل لقاء خـاص مـع مراسـلي           ي قال االمام االمر   :عيسى الشرباتي  - القدس المحتلة 

انه لو لعب رجال الدين دورهم الواقعي فـسيكون         ،   حول زيارته لفلسطين    في القدس  صحف محلية امس  
 الى االتجاه الخـاطئ وهـم مـن يتحملـون هـذه      ا لكنهم ارشدو،هناك حل للصراع العربي االسرائيلي  

وفيمـا   .، داعيا الى الحوار بين الجميع     ا مؤلم ا ما حدث في غزة امر     من جهة اخرى،  واعتبر   .المسؤولية
ن وضع المسلمين تحسن، فقد تم بنـاء        ايلول، أكد أ  يتعلق بوضع المسلمين في اميركا خاصة بعد احداث         

ل هذه المراكز    مركز اسالمي بما تشم    2667هناك ايضا   كما أن   اكثر من الف مسجد خالل سبع سنوات،        
من قاعات ومكتبات وروضات واندية، الى جانب مئات المدارس االسالمية التي تترك بصمات واضحة              

 الـى زيـادة     أيـضا واشار   .في المجتمع االميركي والمسيرة التعليمية لما تتميز به من مسؤولية والتزام          
 الف مسلم داخـل الجـيش       17د الى  اذ يصل العد    االمريكية، االلتحاق بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية    

هندي  ومما يجدر ذكره أن      . امام وداعية هم انفسهم موظفون ويحملون الرتب العسكرية        14باالضافة الى   
  .هو فلسطيني االصل من مدينة نابلس

  19/8/2007الحياة الجديدة 
  

  ف إمداد محطة كهرباء غزة بالوقودئناستتم اسي: الطاقةسلطة  .30
 الطاقة في قطاع غزة، أنه سيتم إمداد محطة كهرباء غزة بالوقود، حسب وعود أعلنت سلطة: ألفت حداد

نائب رئيس سلطة الطاقة في بيان أصدره المكتب اإلعالمي  وقد أكد .وتأكيدات أولية من عده جهات
لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة وجود إتصاالت مكثفة مع االوروبيين وبعض الجهات ذات الصلة 

  .ة وإعادة ضخ الوقود للمحطةلحل المشكل
  18/8/2007 48عرب

  
   القبض على خمسة فلسطينيين تسللوا من قطاع غزةتلقيقوات االحتالل  .31

ألقت قوات االحتالل القبض على خمسة فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة عبر الشريط الحدودي إلى 
 . للتحقيق معهمقد اعتقلوالحين و مصادر إسرائيلية أن الشبان الخمسة غير مسقد أفادتو .النقب الغربي
إلى تركيزها على العمليات الهجومية على حساب ، عزت قوات االحتالل سهولة التسللإلى ذلك فقد 

  .مراقبة الشريط الحدودي
  18/8/2007 48عرب
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   يهددون باإلضراب عن الطعام   الفلسطينيونأسرى بتاح تكفا .32

 باالضراب عن الطعام اذا استمر احتجـازهم فـي          ئيلي االسرا هدد أسرى مركز تحقيق بتاح تكفا      :نابلس
  .زنازين التحقيق في ظل الظروف الصحية والنفسية السيئة التي يعيشونها

  19/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أسرى النقب يعيشون ظروفا صحية ومعيشية سيئة للغاية: جمعية واعد لألسرى
 أن   الغربيـة،  اعد لألسرى والمحررين فـي الـضفة      قال المندوب اإلعالمي لجمعية و    : وفا و رام اهللا من  

األسرى الفلسطينيين في معتقل النقب الصحراوي يعانون من ظروف معيشية وصحية سـيئة وصـعبة               
زار محامي نادي    ومن جهة أخرى     .للغاية، وخاصة في أعقاب الفصل بين المعتقلين على أساس فصائلي         

ول، عقب إضراب عن الطعام نفذه األسرى لمدة أربعة         األسير الفلسطيني سجن تحقيق المسكوبية أمس األ      
م مدة طويلة هي األكثر منـذ       هأيام في األسبوع الماضي بسب عدم نقلهم من الزنازين للسجون بعد قضائ           

  .تاريخ األحتالل
  19/8/2007الحياة الجديدة 

  
   تقتل شابا فلسطينيا شرق مدينة غزةاالحتاللقوات  .33

ائيلي مساء السبت شابا فلسطينيا في قرية جحر الديك جنوب شرق فتلت قوات االحتالل اإلسر :غزة
  .شريط الحدودخالل تواجده بالقرب من ، مدينة غزة

  18/8/2007 قدس برس
  

     غزة وقطاع الغربية عن العمل في الضفةعاطل ألف 385 .34
 إلى  ،قابياً ايطالياً دعا األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وفداً ن           : أمين أبو وردة   -نابلس  

العمل من أجل التخفيف من إجراءات جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق الطبقة العاملة الفلـسطينية منوهـا             
 معدل المساعدات التي تقـدم  ، في حين أن ألف عاطل عن العمل في فلسطين   385إلى أن هناك أكثر من      

علما بـأن   % 65ر بين الفلسطينيين بلغت     ن نسبه الفق   وأشار إلى أ   .من الحاجة المطلوبة  % 35ال تساوي   
  .%80النسبة في قطاع غزه بلغت 

  19/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في البورصة الفلسطينية  التمويل على الهامش ردود فعل إيجابية لقرار .35
 اثار قرار سلطة النقد السماح للبنوك باالقراض لغرض المتاجرة في االسهم، في             :خليل العسلي  -رام اهللا   

حاولة النعاش البورصة، ردود فعل ايجابية لدى االقتصاديين والخبراء وحتى لدى القائمين على سـوق               م
هيئـة جـاهزة    الواكد رئيس مجلس ادارة هيئة راس المال ماهر المصري إن            .فلسطين لالوراق المالية  

فياض، بـالرد   الصدار التعليمات الخاصة بتنظيم التمويل الهامش، خصوصا بعد ان تلقى وعدا من سالم              
ايجايبا على طلب اعفاءات ضريبية لصناديق االستثمار لتشجيع المستثمرين على انشائها، وكذلك اقـرار              

 بشراء جزء من اسهمها من السوق، واالحتفاظ بها كاسـهم           ها بما يسمح ل   ،تعديالت على قانون الشركات   
  .خزينة ضمن ضوابط وتعليمات من الهيئة

  19/8/2007الدستور 
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  شمال المخيم" غراد"وسقوط صاروخ " البارد"يف يطمر مالجئ في قصف عن .36
في مخيم نهر البارد بعد ظهر     " فتح االسالم "تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم         

إذ شن الجيش هجوماً عنيفاً من كل االتجاهات على محور سعسع وأوقع قتيلين في وقـت سـجل،                  , أمس
وأحكم الجـيش    .ولم يفد عن إصابات   " غراد"ق مسلحي التنظيم من المخيم صاروخ       وللمرة األولى، إطال  

وأدى القصف العنيف الى طمـر العديـد مـن المالجـئ            . الطوق على المثلث األخير لتواجد المسلحين     
الرسمية عن ان مقاومـة المـسلحين       " الوكالة الوطنية لالعالم  "وتحدثت   .وأصبحت مداخلها تحت الركام   

  . في شكل الفتبدأت تتدهور
  19/8/2007الحياة 

  
   ساعة على الموقوفين48ميرزا يتابع االطالع على ملف البارد ويدعي خالل القاضي  .37

تسلم النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ملف حوادث نهر البارد ومتفرعاتـه وباشـر االطـالع علـى                  
 ملفـا  52، وقد توزعت علـى  "المفتح االس"التحقيقات المجراة امام القضاء العسكري مع موقوفي حركة        

ـ  . تمهيدا لالدعاء العام عليهم، بصفته مدعيا عاما عدليا   ان " النهـار "وقالت مصادر قضائية مـسؤولة لـ
القاضي ميرزا سينهي غدا او بعد غد على ابعد تقدير ورقة الطلب التي ستتضمن االدعاء على الموقوفين                 

دعاء على القسم االكبر من هؤالء الموقـوفين سـيكون   وفهم ان اال . الذين زاد عددهم على المئة موقوف     
بجنايات االنتماء الى تنظيم مسلح وتأليف عصابة بقصد القيام باعمال ارهابية وقتل عسكريين ومحاولـة               
قتل عسكريين،  فيما الذين لم يتبين ضلوعهم في هذه الجنايات سيتم االدعاء عليهم بجناية االنتماء الـى                  

  . صابة بقصد القيام باعمال ارهابيةتنظيم مسلح وتأليف ع
  19/8/2007النهار اللبنانية 

  
  "المخيم الشبابي للتنمية"الحريري تفتتح اليوم  .38

تفتتح النائبة بهية الحريري وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبـاس زكـي               ":النهار "-صيدا  
 العـودة   –لبنان... نحو تعزيز العيش المشترك   : "بعنوان" المخيم الشبابي التطوعي األول للتنمية المدنية     "

وتتخلل االفتتاح كلمات عدة وفقرات فنية وفولكلورية من        . ، اليوم في دارة آل الحريري في مجدليون       "حق
، )الجـىء "(جمعية الشباب الفلـسطيني   "و" مؤسسة الحريري "وتنظم المخيم   . التراث اللبناني والفلسطيني  

ويتضمن برنامجه ورش عمل وحوارات شـبابية       . بنانيين وفلسطينيين ويشارك فيه نحو مئة شاب وشابة ل      
وكانـت    فلسطينية ودورات تدريبية على االسعافات األولية ونشاطات فنية ورياضية وفكريـة،           -لبنانية  

صيدا ستقدم من خالله    "الحريري اطلعت من اللجنة المشرفة على المخيم على ابرز نشاطاته، معتبرة أن             
  ".  الفلسطينية يستحق أن يعمم على بقية المناطق-في العالقة اللبنانية نموذجاً مميزاً 

  19/8/2007النهار اللبنانية 
  

  سفارة فلسطين في الكويت تفتح ابوابها سبتمبر المقبلوممثلية للكويت في رام اهللا  .39
ية تستعد الفتتـاح     الصادرة في القدس المحتلة، إن القيادة الكويت       "المنار"قالت صحيفة    :االتحاد - رام اهللا 

وفي الوقت نفسه فقد أكدت     . ممثلية لها في مدينة رام اهللا، وذلك في اطار دعم الكويت للشعب الفلسطيني            
تأكيـدا علـى ان   ''المصادر أن السفارة الفلسطينية في الكويت ستفتح ابوابها خالل شهر سبتمبر المقبـل            

  . ''ي والكويتيصفحة جديدة قد بدأت من العالقات بين الشعبين الفلسطين
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ـ   إن دولة الكويت سوف تتخذ خطوات ايجابيـة اخـرى فـي اطـار دعمهـا                '' المنار''وقال المصدر ل
للفلسطينيين، في مقدمها دعم اهالي مدينة القدس المحتلة من خالل آليات مدروسة، خالفا للدول االخـرى               

  . التي فشلت في اتخاذ آليات سليمة اليصال دعمها للمدينة المقدسة
  20/8/2007التحاد اإلماراتية ا 

  
  إسرائيل تحمل لواء الشيطان: أحمدي نجاد .40

قال الرئيس محمود احمدي نجاد في كلمة استهل بها مراسم افتتـاح المـؤتمر              :  من أحمد أمين   -طهران  
الرابع للجمعية العامة لمجمع اهل البيت العالمي في طهران، عن مزاعم اسرائيل بانهـا حاملـة لـواء                  

ان الكيان الصهيوني هو حامل لواء العـدوان واالحـتالل، وهـذا            « الديموقراطية الغربية، قال     الليبرالية
الكيان هو لواء الشيطان، وعندما تكون فلسفة تأسيس واستمرار هذا الكيان باطلة فليس من المـستبعد ان                 

  .»يكون في طريقه لالنهيار والزوال
  19/8/2007الراي الكويتية 

  
  "حماس"وروبي يأسف لدعوات التفاوض مع المؤتمر اليهودي األ .41

 أعرب رئيس المؤتمر اليهودي األوروبي موشي كنتور في بيان الجمعة عـن أسـفه الـشديد                 :ب.ف.أ
والسلطة الفلسطينية للتفاوض مع حركة حماس التي وصـفها         ” إسرائيل”للدعوات الموجهة إلى أوروبا و    

رفض هذا االقتـراح طالمـا لـم تعتـرف حمـاس      ودعا المؤتمر االتحاد األوروبي إلى      . ”اإلرهابية”ب
واعتبر أن على الدول األوروبية أن تضغط علـى         . وتحترم االتفاقات ” العنف“وتتخلى عن   ” إسرائيل”ب

  . جلعاد شاليت” اإلسرائيلي“حماس لحملها على اإلفراج عن الجندي 
  19/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   مليار سنة 13اكتشاف أول ضوء شهدته السماء قبل حوالي  .42

 مليار سنة أي في اللحظات األولـى        13تمكن الفلكيون من اكتشاف ضوء عمره       :  عماد مجاهد  -عمان  
وهـو  .  ليلة من الرصد المتواصل ألبعد مجرات يمكن رؤيتها في الكون          14من عمر الكون، بعد حوالي      

توضح أن الضوء تكون قبـل      يعتبر من أكثر االكتشافات الفلكية غرابة حتى اآلن، إذ انه ال توجد نظرية              
هذه الفترة من عمر الكون، الن غاز الهيدروجين الذي يشكل الوقود الرئيسي للنجوم التي تبعث الـضوء                 

 انه كانت للكون بداية وانه تشكل قبل حوالي         ا،ضحا و انابرهويعتبر ذلك   . في الكون لم يكن قد تشكل بعد      
  . مليار سنة أرضية13,7

  19/8/2007الدستور 
  

  من يتبع من؟: ة الفلسطينية ومنظمة التحريرالسلط .43
  بالل الحسن

ثار في األسبوع الماضي لغط حول قانون جديد لالنتخابات الفلسطينية، قيل ان الرئيس محمـود عبـاس                 
سوف يصدره، ويتضمن شروطا سياسية ال بد أن يلتزم بها من يريد ترشيح نفـسه لعـضوية المجلـس                   

ينية، وجوهرها أن يعلن المرشح مسبقا اعترافه بمنظمـة التحريـر           التشريعي أو لمنصب الرئاسة الفلسط    
وقد صدر توضيح من مكتب الرئيس عباس يؤكـد         . الفلسطينية وبقراراتها وباالتفاقات التي وقعت عليها     

عدم صدور قرار بهذا الشأن، بينما أوضح نمر حماد المستشار السياسي للرئيس إن ما جـرى تـسريبه                  
ي تداولها، كذلك أوضح أحمد داوود مدير القسم الصحافي في مكتب الرئيس، أن             ليس أكثر من أفكار يجر    

  .الرئيس أجرى مشاورات مع فصائل المنظمة حول صيغة قانون االنتخاب المنتظر
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وبما أن قانونا لم يصدر بعد، وبما أن المسألة لم تتعد حتى اآلن نطاق التشاور، فإن الوقـوف عنـدها،                    
  . ضروري ومفيدوالتحذير من مخاطرها أمر

إن هذا النهج إذا تم، سيوجد سابقة فريدة من نوعها، تضع شروطا سياسية على المرشـح، وتفـرض أن                   
وهو أمر ينتزع من المجلس التـشريعي روحـه وجـوهره، إذ            . يكون المرشحون من لون سياسي واحد     

بالمرشح للرئاسة أن   كما يفترض   . يفترض بالمجلس التشريعي أن يكون ممثال لكل اآلراء ولكل التيارات         
يكون بعد نجاحه ممثال للشعب بكل تياراته، وحاميا لكل التيارات المؤيدة والمعارضة، وليس ممـثال أو                
حاميا لتيار واحد فقط، وإال فإن الصيغة الجديدة إذا وجدت طريقها للتنفيذ، ستقود إلى تقـسيم الـشعب،                  

  .لطة والشعب، وهو أمر خطير بكل المعاييروستقود إلى إيجاد هوة كبيرة مكرسة بالقانون، بين الس
ثمة جانب في المسألة يتعلق بحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، بصفتهما حركتين وجدتا ونمتـا خـارج                

، 2005وقد جرت حوارات فلسطينية مكثفة، توجت باتفاق القاهرة عام          . إطار منظمة التحرير الفلسطينية   
مة التحرير، وبلور االتفاق في حينه شروطا لهـذا العمـل،           من أجل دمج هاتين الحركتين في إطار منظ       

عنوانها األساسي إعادة بناء المنظمة، واعتماد قاعدة االنتخاب ألعضاء المجلس الوطني بدال من قاعـدة               
ومن شأن القانون الجديد إذا صدر أن يلغي هذا االتفاق، وأن يكرس بقاء هاتين الحركتين خارج                . التعيين

هو أمر ال يصب في المصلحة العامة، كما أنه يتناقض مع تـراث منظمـة التحريـر                 إطار المنظمة، و  
  .الفلسطينية التي سعت دائما إلى أن تكون حاضنا لكل التيارات السياسية الفلسطينية

وتتجاوز هذه المسألة التنظيمات الموجودة خارج إطار المنظمة، لتشكل مـساسا بالتنظيمـات، ومـساسا               
فهناك العديد من القرارات الفلسطينية التي كـان لهـا دائمـا            .  داخل إطار المنظمة   باألفراد، الموجودين 
فهل سيؤدي مثل هذا القرار ـ إذا صدر ـ إلى المطالبة بطرد كل من عارض في   . مؤيدون ومعارضون

حـين  . السابق قرارا من قرارات منظمة التحرير الفلسطينية؟ لنأخذ مثال من النهايات وليس من البدايات             
، وحين اتخذ قرار إلغـاء الميثـاق        )21دورة المجلس الوطني الـ      (1994تخذ قرار تعديل الميثاق عام      ا

، وكـان هنـاك     )أغلبية(، وكان هناك مؤيدون     )االجتماع المشترك بحضور الرئيس كلينتون     (1998عام  
 هـل   ، فماذا سيكون الموقف من هؤالء المعارضين بعد صـدور القـانون الجديـد؟             )أقلية(معارضون  

، كان هناك مؤيدون وكان     1993سنفصلهم، أم سندعوهم إلى التوبة؟ وحين جرى توقيع اتفاق اوسلو عام            
هناك معارضون، وكان من بين المعارضين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وفـصائل فدائيـة               

 سـيطالبون   فماذا سيكون الموقف من هؤالء المعارضين، هل سيمنعون من ترشيح أنفـسهم، أم            . بأكملها
  باإلذعان لخط سياسي واحد وحيد؟

ولنتذكر هنا أن أعضاء كبارا في قيادة حركة فتح، عارضوا تعديل الميثاق، وأدلوا بتصريحات قاسية ضد                
، )وآخـرين ..... ابوماهر، فاروق القدومي، هاني الحسن، صخر حبش، محمد جهاد        /محمد غنيم (التعديل  

منظمة التحرير الفلسطينية، ويعني إلغـاء حـق العـودة لالجئـين            وقالوا إن تعديل الميثاق يعني إلغاء       
وعند توقيع اتفاق اوسلو كان هناك مؤيدون ومعارضـون داخـل كـل أطيـاف الـشعب                 . الفلسطينيين

الفلسطيني، فهل سيمنع فصيل ما من الترشح، ألنه أعلن رسميا أنه يعارض اتفاق اوسلو؟ أو هل سننقب                 
  قد أعلن موقفا مع اتفاق اوسلو أو ضده؟في ماضيه المرشح لنرى إن كان 

إن المسألة تتجاوز بكثير قضية حماس والجهاد اإلسالمي، والسعي لوضع العراقيل أمامهما كي ال يتمكنا               
إنها تمس بنية منظمة التحرير الفلسطينية، وبنيـة        . من المشاركة في االنتخابات الفلسطينية إذا رغبا بذلك       

وإذا ما وضعت صيغة ما يجبـر       . رض لون سياسي واحد على الشعب كله      السلطة الفلسطينية، وتسعى لف   
محكمة "كل مرشح على التوقيع عليها قبل أن يقبل ترشيحه، تكون السلطة الفلسطينية قد جعلت من نفسها                 

  .سياسية، وهو ما ال يمكن أن يرضاه أحد" تفتيش
رضت له منظمة التحرير الفلـسطينية      الذي تع ) بل وأكاد أقول التآمر   (نقول كل هذا ونحن نتذكر النقاش       

وبطـل  . 2005من قبل بعض المدافعين عنها اآلن، وبخاصة عندما جرى وضع قانون االنتخابات عـام          
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بطل الكـشف   . الكشف عن هذه الواقعة الخطيرة، ليس خصوم منظمة التحرير أو رافضي االعتراف بها            
ؤتمنين عليها وعلى مستقبلها، ونعني به سـليم        عن هذه الواقعة الخطيرة هو أبرز قادة منظمة التحرير الم         

  . ابواألديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني/ الزعنون
  :وخالصة الواقعة الخطيرة ما يلي

، أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات، قانون االنتخابات األول، وتم إيراد فقـرتين فيـه،               1995في عام   
فور انتخابهم  ) التشريعي(يكون أعضاء المجلس الفلسطيني     ) 3(من المادة   ) 1(الفقرة  "تقول الفقرة األولى    

من النظام األساسي لمنظمـة التحريـر       ) 6(و  ) 5(أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني وفقا للمادتين        
على أنه ال يجوز لعضو المجلس الـوطني        ) 12(من المادة   ) 7(الفقرة  "وتنص الفقرة الثانية    ". الفلسطينية

إال إذا قام بنقل قيده من دوائر الخـارج، بموجـب كتـاب             ) التشريعي(ية المجلس   أن يرشح نفسه لعضو   
  ...". مصدق من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني
إن إجـراء االنتخابـات     " مذكرة ايضاحية جاء فيهـا       1995وتضمن هذا القانون االنتخابي الصادر عام       
سطيني باعتبـارهم أعـضاء فـي المجلـس         الفل) التشريعي(لرئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء المجلس      

  ....".الوطني الفلسطيني، جاء مؤكدا على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده
وكان محمود عباس قد أصبح     (، عندما صدر قانون جديد لالنتخابات       2005وحدثت الواقعة الخطيرة عام     

 إسقاط المذكرة االيضاحية بكاملهـا، والتـي        ، أسقط كل المواد المشار إليها أعاله، كما تم        )رئيسا للسلطة 
وبـسبب  ). منظمة التحريـر  (وعضوية المجلس الوطني    ) السلطة(تربط بين عضوية المجلس التشريعي      

إسقاط هذه المواد من القانون الجديد، وبسبب إسقاط المذكرة التوضيحية، فإن أعضاء المجلس التشريعي              
ام سليم الزعنون بتوجيه مذكرة رسمية إلى الرئيس محمود         وقد ق . لم يعودوا أعضاء في المجلس الوطني     

عباس، وبصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يدعوه إلـى              
إصالح "إصالح هذا الخطأ الفادح، وإلى إعادة تثبيت المواد الملغاة في نص القانون، وال نعرف إذا كان                 

  .قد تم أم ال" فادحهذا الخطأ ال
وإذا كان الرئيس محمود عباس يحرص اآلن على تكريس شخصية منظمة التحرير الفلـسطينية، فهـو                
مدعو، إضافة إلى إصالح الخلل في قانون االنتخابات، إلى إصالح خلل آخر أكثر أهمية يتعلق بمشروع                

بين السلطة ومنظمة التحريـر     ، وألغى وجود أي رابط      4/5/2003الذي أعلن يوم    ) الدستور الفلسطيني (
إذ ). المجلس االستـشاري  (الفلسطينية، وألغى حتى وجود المجلس الوطني الفلسطيني، واستبدله بما سماه           

ينشأ بموجب هذا الدستور، مجلس استشاري يتكـون        "من مشروع الدستور ما يلي      ) 109(ورد في المادة    
 نسب التوزيع السكاني للفلـسطينيين فـي         عضوا يكون له شخصية مستقلة ويراعى في تشكيله        150من  

يخـتص المجلـس االستـشاري بتقـديم        "ما يلي   ) 110(وورد في المادة    ....". داخل فلسطين وخارجها  
االقتراحات في كل ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين في الخارج، وبمشروعات القوانين التي يحيلهـا رئـيس        

  ."الدولة إليه، المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج
وما نستنتجه من هذا كله، أن هناك نهجا واضح المعالم، يعمل منذ سنوات ومن داخل السلطة الفلسطينية،                 

والمطلوب جوهريا هو الحفاظ على شخصية المنظمة كمؤسسة        . من أجل إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية     
 المواقـف الـسياسية     وكجامع معنوي للشعب الفلسطيني، وليس االنشغال بإصدار قوانين إقصائية تفرض         

درجة عليا يحق لهـا أن ترشـح نفـسها،          : ذات اللون الواحد، وتتعامل مع المواطنين على أنهم درجتان        
  !معارضة .......... ودرجة دنيا ال تستحق أن تتمتع بهذا الحق ألنها

  19/8/2007الشرق األوسط 
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  ما يجري تحت الطاولة؟:  اإلسرائيلية-التسوية الفلسطينية  .44
  سعد عبد الرحمنأ. د

من اآلن وحتى نهاية العام الجاري، وبالتحديد حتى المؤتمر الذي اقترحه الـرئيس األمريكـي للـسالم                 
االسرائيلية، حيث  /العربي اإلسرائيلي في الخريف القادم، ال أفق سياسيا الستئناف المفاوضات الفلسطينية          

وأن تكـون اإلجـراءات األمنيـة       يشترط رئيس الوزراء اإلسرائيلي عدم بحث أي موضوع سياسـي،           
ومؤتمر خريف بوش في حقيقته ال يمثل مسعى أمريكيا جادا          . وتفرعاتها هي الموضوع األوحد المطروح    

يوليو الذي دعـا فيـه إلـى        / فقد قالها بوش نفسه بصورة واضحة، في خطابه في تموز         . إلحالل السالم 
عليه بين عباس وأولمرت، وأن أي اتفاق يجـب         المؤتمر، من أن أية تسوية مرجعيتها هي ما يتم االتفاق           

 وحتى  1967أن يأخذ الحقائق السابقة والجديدة في الحسبان ، بمعنى ما أقامته إسرائيل منذ احتاللها العام                
متجاهال المبادرة العربية، اقترح أولمرت على الفلسطينيين التفاوض إلنجاز اتفـاق           !!! اآلن على األرض  

رة أخرى قضايا الوضع النهائي، معتبرا أنه يجب في البدايـة البحـث فـي               إعالن مبادئ جديد يؤجل م    
المسائل التي يكون فيها نسبيا من السهل الوصول إلى اتفاق، مثل طبيعة الدولـة ومؤسـساتها الرسـمية               
والنظام االقتصادي والترتيبات الجمركية بينها وبين إسرائيل، بعدها يتقدم الطرفـان إلـى بحـث أكثـر                 

وهذا، في األصل، هو إعادة إنتاج خطتـه        !! المبادئ السياسية، مثل الحدود وترتيبات العبور     حساسية في   
المستوطنات فـي   / لالنسحاب من الضفة التي أعلنها في بداية عهده حين سعى لدمج غالبية المستعمرات            

 أن الدولـة    الضفة في تكتالت يأمل أن يضمها إلى داخل الحدود المستقبلية إلسرائيل، رغم إعالنه حينها             
وهي أيضا نسخة حدثها نائبه حـاييم رامـون         . من أراضي الضفة والقطاع   % 90الفلسطينية ستقام على    

من أراضي الضفة، هدفها األساس جـذب دول        % 70حيث عرض خطة تتحدث راهنا عن انسحاب من         
 األمريكية  تجدر اإلشارة إلى أنه رغم إعالن وزيرة الخارجية       . عربية للمشاركة في اجتماع خريف بوش     

إال أن اإلسرائيليين يدركون مخاوف     ) وليس الوضع النهائي  (استعداد اإلسرائيليين لبحث القضايا األساسية      
في مقال مشترك في هآرتس عـن هـذه         ) عاموس هرئيل (و) آفي يسسخروف (الفلسطينيين، حيث يعبر    

ن أن يفعلـوه، إذ يـرى       يوجد خالف داخلي في السلطة بخصوص ما يمكن لإلسرائيليي        : المخاوف بالقول 
عدد غير قليل من كبار المسؤولين في فتح أن المحادثات السياسية مع حكومة أولمرت بموضوع التسوية                

وبحسب هؤالء، أولمرت غير قادر على أن يعطي أكثر ممـا           . الدائمة من شأنها أن تتسبب فقط بالضرر      
س ال يمكنه أن يوافق على أقـل ممـا          ، بينما عبا  2000اقترح إيهود باراك على عرفات في كامب ديفيد         

أولئك المسؤولين الكبار، فإن المفاوضات مع إسرائيل تشكل ذريعة فلـسطينية           ) بزعم(و. طرح في حينه  
  .لعدم نجاح السلطة في إحداث تغيير حقيقي في الضفة 

من جهة أخرى، من المتوقع أن تسعى واشنطن الستغالل وضع حماس اآلن، وهو ما نبه إليـه دنـيس                   
أحد كبار صانعي السياسة في الشرق االوسط في مقالة حديثة في صحيفة نيو ريبابليـك تتنـاول                 / وسر

، حيـث كتـب     )ايران وسوريا وحماس وحزب اهللا    / (سياسة الواليات المتحدة نحو من أسماهم األشرار        
اعطاء وفيما يتعلق بمثال حماس، وهي العب غير دولة يسيطر على غزة، لن نستطيع تجاهل أن                : يقول

ذلك، ) الواليات المتحدة (ال حاجة ألن نفعل نحن      . غزة مساعدة يقتضي أن يدبر أحد ما األمر مع حماس         
لكن اذا أرادت حماس مساعدة للتطوير أو استثمارات في غزة، فسيكون عليها أن تلعب حسب القواعـد                 

  . مع العالم ال العكس سيكون على حماس أن تتكيف. األساسية للعب وإحداها الكف عن مهاجمة اسرائيل
من هنا يتخوف الفلسطينيون مما يدار من وراء الكواليس بشأن وجود محادثات من تحت الطاولـة ومـا                  

والعمـل مـن    . 2يطرح من إعالن عن مبادئ حول التسوية النهائية، وكأننا سائرون على طريق أوسلو              
صالح تصور إسرائيل للسالم النهـائي      تحت الطاولة ، يؤشر إلى احتمال انتزاع أولمرت تنازالت جديدة ل          

مقابل دعم الرئيس الفلسطيني إلنهاء حالة حماس، وهو الرأي اإلسرائيلي الذي عبر عنه بن كاسبيت في                
في المسألة السياسية ايضا يوجد لدى اولمرت استعداد العطاء فرصة حقيقية لخطوة في             : معاريف بقوله 
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ر، كما يقول، ومن المحظور تبديـدها، إذن، الموافقـة          مواجهة أبو مازن وفياض، وهذه فرصة لن تتكر       
المؤقتة وعرفنـا ان  /فقد جربنا الحلول االنتقالية  . على استخدام صيغ عامة، ألنه إعادة إنتاج التفاق أوسلو        

إسرائيل ال تنفذها وتخرقها باستمرار، فكيف سيكون األمر عند القـضايا األساسـية ولـيس النهائيـة؟                 
متصاعد عن استئناف المفاوضات يتم في الوقت الذي يستمر فيه عـدوان قـوات              واألخطر أن الحديث ال   

فهو يستعيض  . ودعوة أولمرت هي الهروب لألمام من استحقاقات العملية السياسية        . االحتالل بكل أشكاله  
بـ اتفاق إعالن مبادئ سيتحول مع مرور األيام لمبادئ تحمل بنظر إسرائيل عدة أوجه، وهو ما تجيـد                  

  !!! الصهيونية لعبهالدولة
  19/8/2007الرأي األردنية 

  
  مشروع عباس .45

  أحمد خليل
الفلـسطيني اجابـات محـددة      -ما يريده الفلسطينيون من اية مفاوضات تستهدف انهاء النزاع االسرائيلي         

  :وواضحة وقاطعة على تساؤالت اساسية
  متى سينتهي االحتالل؟_ 
  متى ستكون هناك دولة فلسطينية؟_ 
  د الدولة الفلسطينية؟ما هي حدو_ 
  ما هو مصير القدس؟_ 
  ما هو مصير الالجئين الفلسطنيين؟_ 

اللقاءات نصف الشهرية التي يعقدها عباس وأولمرت بانتظام بناء على تعليمات كوندوليزا رايس تـدور               
ـ        " اتفاق مبادئ "أو  " اطار عام "حول االتفاق على     ية لتسوية مؤقتة تتجنب االجابة عن التـساؤالت االساس

 10للفلسطينيين ولكنهما يحرصان على تناول ذات القضايا التي كانت المفاوضات تـدور حولهـا قبـل                 
  .سنوات

ألول مرة حصل محمود عباس على فرصة للمضي في مشروعه دون معوقات، فعنـدما كـان رئيـسا                  
نـدما  للوزراء تحت الزعيم الراحل ياسر عرفات لم يتمكن أبو مازن من المضي قدما في مـشروعه وع                
أمـا  . أصبح رئيسا منتخبا فازت حماس باالنتخابات التشريعية ولم يتمكن من المضي قدما في مشروعه             

اآلن بعد ان وقعت القطيعة مع حماس الستيالئها على قطاع غزة، وفي ظل رضا كـل مـن اسـرائيل                    
 الن  واميركا عن موقفه الرافض للحوار مع حماس سعيا الرضائهما بدوره، فقد سـنحت لـه الفرصـة                

ومن اجل ذلك يريد تحقيق شيء ملموس في مفاوضاته مع اولمرت قبـل             . يمضي بمشروعه حتى نهايته   
فإذا تمكن من انجاز ذلك فسوف يتم التوصل إلى تسوية مؤقتـة ويطرحهـا              . اجتماع السالم في الخريف   

  .على استفتاء عام مع الدعوة النتخابات تشريعية مبكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة
كن سوف يتحتم على عباس ان يقنع الفلسطينيين بأن الحل المؤقت ييأتي في اطار عـام سـيقود إلـى                    ل

  .استقالل كامل وانهاء كامل لالحتالل وقيام دولة فلسطينية
أما اذا لم يتمكن عباس من تحقيق شيء ملموس قبل موعد اجتماع السالم في نوفمبر القادم فسوف يجـد                   

 مقدم له من االسرائيليين واالميركيين وسيكون قد مضت اشـهر علـى             نفسه في فراغ وبدون أي شيء     
  .القطيعة مع حماس وربما سيجد ان الحل الوحيد امامه هو تقديم استقالته

 االسرائيلي من دون اساس سياسي سيكون له ثمن باهظ وهـو            -ان هذا الوهم بإنهاء النزاع الفلسطيني       
  . الذي بني على افتراضات واهية وانهار بسرعة1983ي عام  االسرائيل-اشبه باتفاق السالم اللبناني 

الوهم الذي يدور في ذهن عباس واولمرت وبوش سعياً لخروج كل منهم من ازمته سوف يتبدد وستكون                 
النتيجة المرجحة ان استراتيجية الحل االحادي الشارونية قد فشلت واستراتيجية الحل المؤقت قد فـشلت               
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ذريع الدارة بوش في إدارة الحرب في العراق وتأكد انهيار مـشروع الـشرق              وتعمقت تداعيات الفشل ال   
االوسط الجديد ومع مطلع العام القادم سيختفي زعماء ارتهنت ادوارهم بالمشروع االميركي للهيمنة على              

  .المنطقة وستصبح الساحة مهيأة لوجوه جديدة تتعامل مع الواقع الجديد
  19/8/2007الوطن القطرية 
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  راسم المدهون
قطاع غزة الى   " ثمرة"يتصور أن تتحول    " الحسم العسكري "لم يكن أحد من الذين دفعوا حركة حماس إلى        

قـوة  "جمرة تلهب كف من يحملها بهذه الصورة البالغة السرعة، والتي تحولت معها الحركة كلها الـى                 
 إال مطاردة الخصوم الذين يتكاثرون يوما بعـد يـوم فـي القطـاع الجـائع                 ليس لها من مهمة   " تنفيذية

هؤالء المقموعون هم بالتأكيد بعض من انتخبوا حماس الى المجلس التـشريعي الفلـسطيني              . والمحاصر
والذي هو بالنسبة لشعوب األرض كلها الرجل المناسب في المكـان           " التغيير"على أمل أن تحمل لهم وعد     

وغيرها وغيرها من األحالم الشعبية التـي تـصوغها القـوى           " ميع سواسية أمام القانون   الج"المناسب و 
  .السياسية عادة في شعارات تكون عناوين حمالتها اإلنتخابية في مواجهة خصومها ومنافسيها

تروعه حدة القمع الـذي يعيـشه القطـاع         - خصوصاً في األيام األخيرة      -من يتابع أحداث قطاع غزة      
. بالغة البساطة كفيلة بإشـعاله    " أحداث"، والذي باتت    "القوة التنفيذية " سلطة حماس وميليشيا     الصغير تحت 

األجهزة األمنية الفتحاوية، باتت ال تطيق حفلة عـرس ينطلـق           " تعديات"فحماس التي طالما اشتكت من      
المفهـوم  "يلتزمـون   خاللها غناء لغريمتها فتح، بل حتى ال تطيق حفلة العرس ذاتها ما دام المحتفلون ال                

وقادة اإلفتاء والذين يجدون أنفسهم اليوم وجها لوجـه         " شيوخ الحركة "للفرح كما يراه ويحدده     " اإلسالمي
، "مفـاهيمهم "مع عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، فتراهم مضطرين لمالحقة اختالف هذه العادات عن             

ضربا من الترف الذي ال تطيقه الحالـة        " لمقاومةتيار ا "و" المقاومة"إلى الحد الذي بات معه الحديث عن        
فهؤالء اكتـووا طـويال بـأهوال عهـد         . الحمساوية الجديدة وال تتسع له أحزان قطاع غزة وبؤس أهله         

باهظة الى هذا الحـد الـدامي       " حريتهم"اإلحتالل ولم يتخيلوا حتى في أكثر كوابيسهم سوداوية أن تكون           
ت كلها، وهو بون يكشف المسافة بين صرخات الناطق باسم حمـاس            والمفتوح على اإلحتماالت والتوقعا   

على كـوادر   " القوة التنفيذية "وبين هجوم   " التحرير الثاني "سامي أبو زهري أمام مبنى األمن الوقائي عن         
لكـوادر  " التنفيذيـة "، أو مطاردة كتائب القسام و   "الجندي المجهول "فصائل المنظمة المعتصمين في ساحة      

 القطاع من بيت الى بيت أو حتى مداهمة األبنية البرجية لمنع مراسلي القنوات التلفزيونية               حركة فتح في  
من تصوير بعض ما يحدث في القطاع بعد سنوات طويلة من اإلعالم المفتوح حتى الفوضى في زمـن                  

 الناس  حكم األجهزة األمنية، والتي قالت فيها حماس أكثر مما قاله مالك في الخمر الى درجة ذهب خيال                
معها الى تخيل أن يكون الحكم الجديد مختلفا، بل نقيضا يوسع رقعة الحريات ويضع حدا للتعديات علـى        

  .القانون واألمالك الشخصية
بكل معنى الكلمة فكيف والحال العام تذهب أصال الى استدراج حمـاس كفـصيل              " المنتصر"هي هزيمة   

الميين من قبل، أي فخ استالم السلطة كاملة وإلغـاء أيـة       الذي لم تقع عليه قدم اإلس     " الفخ"نحو  " إسالمي"
إمكانية للتخيل لدى الجمهور الواسع الذي طالما تساءل كيف يكون اإلسالميون في الـسلطة، وهـا هـو                  

تشكيله وفق مفاهيمهم ورؤاهم، فـإذا الـصورة        " يعيدون"يراهم بأم العين يحكمون قطاع غزة منفردين و       
ال في قطاع غزة وفلسطين وحسب ولكن على اتـساع رقعـة األرض             " ميةاإلسال"تهدد مستقبل الحركات  

اآلخر هناك في العراق ال يحتاج الى تعليق، بل ال يحتمل أي            " اإلسالمي"العربية، خصوصا وأن النموذج   
تعليق يبدو اليوم فائضا عن الحاجة، بسبب الدم الذي طفح من أرض السواد وأهلك العباد وشردهم فـي                  

  .رةأصقاع المعمو
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لكل قوى المجتمع تعني اسـتمرار حالـة        " القوة التنفيذية "المطاردات القمعية المتواصلة من قبل عناصر       
ما يمكن أن يقـع     " شيئا"التمسك بإثم اإلنقالب والمكابرة بمزيد من سياسات الهروب إلى األمام بتوهم أن             

هو وهم ال يستند الى رؤية واقعية بـل  و. المنقذ" الحوار"هنا أو هناك ويفتح باب إنفراج يعود معه        " فجأة"
يتعامل مع القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني بخفة بالغة إذ يحصر كل ما جرى في عنوان واحد هـو                  
الصراع مع فتح، من دون رؤية امتداداته الشعبية التي وضعت حماس وكل ملحقاتها العسكرية في حالة                

  .انوناً ومؤسسات تعليمية وإعالميةمواجهة مع الجميع عائالت ومجتمعاً مدنياً وق
العقالء في حماس يتوجب أن يتوقفوا لسؤال أنفسهم عن الوجهة القادمة، والتي نراهـا محكومـة بآليـة                  

نقول ذلك ونحن نرى ونسمع كيـف انبـرى رئـيس           . اإلنزالق أكثر من آلية التفكير الهادىء والواقعي      
مـع الـسلطة    " المناكفة"الجاسوس بني عودة من باب      " وطنية"الحكومة السابق إسماعيل هنية للدفاع عن       

الفلسطينية وأجهزتها األمنية بينما كان يفترض العقل والمنطق أن ينحي هذه القـضية جانبـا وأن يـدين                
  .عمالة بني عودة ويرحب بإحالته الى القضاء بعد اعترافاته العلنية أمام شاشة التلفزيون

 وشجاعة العودة عنـه وشـجاعة اإلعتـذار الـى الـشعب             تحتاج حماس الى شجاعة اإلعتراف بالخطأ     
  .الفلسطيني والقبول باآلخر والتعددية، خصوصا وأنها دخلت الحياة السياسية الشرعية من باب التعددية

التي " األمر الواقع "دون ذلك ال مجال لإلجتهاد في الوجهة التي يمكن أن تنجر إليها حماس ومعها سلطة                
ذلك أن التطرف في مكابرته يذهب نحو مزيد من التطرف بما يعني            . ير والمثخن أقامتها في القطاع الصغ   

  .فقدان السيطرة واستحالة العودة من جديد
  19/8/2007الحياة 
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  توفيق المديني
كية كوندوليزا رايس قد خصصت الجـزء       فيما كانت الدبلوماسية األمريكية بقيادة وزيرة الخارجية األمري       

، والدفع بمسارات المفاوضات من     ”اإلسرائيلي “-األساسي من جولتها، إليجاد تسوية للصراع الفلسطيني        
بتليين موقفها تجاه حكومة محمود عباس بأن تقدم لها         ” إسرائيل“أجل إقامة الدولة الفلسطينية، عبر إقناع       

يوحي بأن ثمة دولة فلسطينية قابلة للحياة سترى النور فـي المـستقبل             من التنازالت، ولو المحدودة، ما      
المنظور، وإقناع المملكة العربية السعودية بأن مؤتمر السالم في الخريف المقبل سـيتطرق إلـى بحـث       
مبادرة السالم العربية، فإن الحكومة األردنية في ظل تعقد مسلسل األزمات في منطقة الـشرق األوسـط             

لوقت الحاضر خوفاً حقيقياً من احتمال حل المشكلة الفلسطينية على حـساب األردن، وهـي               ينتابها في ا  
  .مخاوف كانت تبددت أو تقلصت إلى حد كبير خالل السنوات القليلة الماضية

  .هناك تطوران أساسيان حركا مجدداً هذه المخاوف األردنية
مـن  ” إسـرائيل الموسـعة   “ت على إقامة    التطور األول إصرار الحكومة الصهيونية برئاسة إيهود أولمر       

خالل ضم التكتالت االستيطانية الثالثة الكبرى في الضفة الغربية إليها، وإكمال بنـاء الجـدار األمنـي،       
وإذا ما تمكنت الحكومة الصهيونية من تنفيـذ مخططهـا هـذا            . واالحتفاظ بالسيطرة على غور األردن    

 في المائة من الضفة الغربية فقـط إلـى          65 و 60 بين   والحصول على دعم أمريكي له، فستتم إعادة ما       
  .الفلسطينيين مما يمنعهم من إقامة دولة حقيقية

اآلن على رفض أي صيغة عربية أو دولية لالنـسجام مـع متطلبـات              ” حماس“التطور الثاني إصرار    
كة بموقفهـا   متمـس ” حماس“واذا ما ظلت    . ”إسرائيل“الشرعية الدولية والعمل على حل النزاع سلمياً مع         

  .المتشدد هذا فستكون للحكومة الصهيونية مبررات إضافية لتنفيذ مخططها التوسعي هذا
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ويجري المسؤولون األردنيون حالياً اتصاالت لتجاوز هذا المأزق الخطر ويعملون إلقناع إدارة الـرئيس              
ليـة الـسالم    جورج بوش وحكومات أوروبية وبعض الجهات العربية بتبني الصيغة اآلتية لتحريـك عم            

  .وصوالً إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة واالستمرار
ونبذ العنف واإلرهاب   ” إسرائيل“االعتراف بوجود   ” حماس“ليس كافياً أن تطلب الدول الكبرى من        : أوالً

ئج ، ألن هذا المطلب وحده لن يؤدي إلى أي نتا         ”اإلسرائيليين”وقبول االتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين و     
  .عملية
من أجل تأمين   ” حماس“يجب أن يتم التوصل إلى تفاهم بين عدد من الدول العربية الرئيسية وقيادة              : ثانياً

وأبو مازن وتعتمد على مبادرة السالم العربيـة        ” حماس“مظلة عربية لعملية تفاوض جديدة تشارك فيها        
” خريطـة الطريـق   “ض هذه إلى تنفيذ     التي تبنتها قمة الرياض آذار الماضي، بحيث تهدف عملية التفاو         

وبموافقتها . وتطبيقها وهي الخطة الدولية الوحيدة التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في نهاية المفاوضات            
  .”إسرائيل”قبلت ضمنًا االعتراف ب” حماس“على ذلك تكون 

 دولي جدي لدفع     روسي من أجل القيام بتحرك     - أوروبي   -يتم التوصل إلى تفاهم عربي أمريكي       : ثالثاً
” خريطـة الطريـق   “وأبو مازن من أجل تنفيـذ       ” حماس“الحكومة الصهيونية إلى التفاوض حينذاك مع       

ويتطلب ذلك تخلي حكومـة أولمـرت     . تدريجياً وعلى مراحل وصوالً إلى الحل النهائي الشامل للصراع        
  .عن اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب

اف العرب والدوليين المعنيين باألمر على التحرك في هذا االتجاه          ما يجب أن يدفع مختلف األطر     : رابعاً
 في المائة من فلسطينيي الضفة الغربية وغزة، وفقا لمعلومات األردنيين وأبو مازن،             75هو أن أكثر من     

ستلقى تأييداً فلسطينيا واسعاً إذا ما      ” حماس“مما يعني أن    ” إسرائيل“يريدون معاودة مفاوضات السالم مع      
  .لت عن حساباتها وتحالفاتها اإلقليمية وتحركت في هذا االتجاه السلميتخ

بإشراف دولي مالئـم    ” إسرائيلية“ومن وجهة النظر األردنية، إذا لم تنطلق عملية تفاوض جدية فلسطينية            
وعملت حكومة أولمرت على تنفيذ مخططها التوسعي بقرارات أحادية الجانب، فلن تقوم دولة فلـسطينية               

” كيان فلـسطيني مبعثـر    ”، و ”غيتو فلسطيني “ متكاملة في الضفة الغربية وغزة بل سيكون هناك          حقيقية
إما الخضوع، ولفتـرة طويلـة غيـر محـددة، للهيمنـة            : وسيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أحد خيارين     

فلـسطينية  الصهيونية المباشرة وغير المباشرة عليهم، وإما الهجرة إلى األردن، مما قد يمهد لقيام دولـة                
هذا الخيار لتسهيل ضم أراض واسعة من الضفة الغربيـة إلـى            ” اإلسرائيليون“بديلة هناك، إذا ما اعتمد      

  .الدولة اليهودية، وإذا ما تساهلت الدول الكبرى مع هذا المخطط الصهيوني
  

اف  كان هناك تيار قوي في األردن يؤكد استعادة الضفة الغربية ووضعها تحـت اإلشـر        1974قبل عام   
ولكن منذ فك االرتباط رسمياً مع الضفة لم يعد هناك أحد يريد استعادتها بل إن مصلحة األردن                 . األردني

وإذا ما سقط خيار الدولة     . الحيوية واألساسية تقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة واالستمرار         
لسطينية على حساب األردن مما يقلـب       الفلسطينية المستقلة فسيكون هناك خطر جدي من حل المشكلة الف         

  .المعطيات وموازين القوى جذرياً في هذا البلد
إن الموقف األمريكي بشأن الدولة الفلسطينية اليشكل تطورا نوعياً في السياسة األمريكية، بل هو مجـرد              

 فـي   مناورة تستهدف اآلن إعطاء الشرعية لطرف فلسطيني يلقي السالح ويقضي على المقاومة، ويدخل            
منزوعة السيادة، هي أقرب إلى الحكم      ” دويلة فلسطينية “مفاوضات مع الحكومة الصهيونية، سقفها األعلى       

” إسـرائيل “كما أن مفهوم    . وحكومة الواليات المتحدة ليست معنية حتى بتطبيق خريطة الطريق        . الذاتي
  :رىت” إسرائيل”للدولة الفلسطينية يختلف كلياً عن التصور الفلسطيني لها، ف
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 أن أي كيان فلسطيني يجب أال يسمح له بالسيطرة على الحدود مع أي دولة أخرى، وأن تكون المعابر                   -
وأن يكون الكيان الفلسطيني محاطا بترتيبات دائمة يشرف عليها الجيش          . الحدودية تحت سيطرة صهيونية   

  .الصهيوني
 عبارة عن كانتونات مقطعة األوصال       أال تكون أراضي الدولة الفلسطينية متصلة مع بعضها بعضاً، بل          -

  .وغير متواصلة جغرافياً
  . أن صالحيات أي دولة فلسطينية يجب أن تبقى صالحيات وظيفية وليس سياسية-
  . أن تكون الدولة منزوعة السالح وناقصة السيادة-
  . أال تسيطر على األرض وال على المياه والموارد الطبيعية-
  .ية على دخول قوات أجنبية وخاصة عربية إليها أال توافق الدولة الفلسطين-
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