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***  
  

 عباسفياض مرشح واشنطن لخالفة : تقرير خطير جداًتحصل على "  القطريةالشرق" .1
" فتح"، عضو اللجنة المركزية لحركة )أبو ماهر(رفض محمد راتب غنيم  : شاكر الجوهري-عمان 

وتقول المصادر إن األمر بحث بين عباس وغنيم  .طينيةقبول ترشيحه خلفا لعباس رئيسا للسلطة الفلس
، حيث شاركا في حضور بعض فعاليات المؤتمر العام التحاد عمال عمانعلى هامش وجود اإلثنين في 

فلسطين، ويضيف التقرير أن األعضاء الذين تواجدوا في عمان من أصل أعضاء اللجنة المركزية، لم 
د في اللجنة المركزية مثل نبيل عمرو، عزام األحمد، روحي يوافقوا عباس على اضافة اعضاء جد

 .فتوح، وآخرين، ما جعله يغادر عمان غاضبا
سالم فياض، وفقا للتقرير، دخل على خط الترشح للرئاسة الفلسطينية من البوابة األميركية، كما تؤكد .د

ية واألردن بأن فياض مصادر فلسطينية موثوقة، وتضيف المصادر أنه تم ابالغ كل من مصر والسعود
أصبح اآلن مرشح واشنطن لخالفة عباس، خاصة بعد أن تم شطب محمد دحالن من التداول األميركي 

وتروي المصادر أن فياض بات يتصرف ويتعامل مع  .إثر فشله الذريع في الدفاع عن مواقعه في غزة
مام الجميع في اجتماع ساخن عباس باعتباره الشخصية األقوى في السلطة، وأنه في هذا السياق صرخ أ

وتكشف المصادر  .إن من جاء به هو بوش وليس ألحد فضل عليه: ومغلق عقد مؤخراً في رام اهللا قائال
أن فياض بات يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع أنه ليس عضوا حتى في منظمة 

  .التحرير، ولم يكن يوما عضوا في أي فصيل فلسطيني
إن أبو مازن يعيش أسعد اوقاته بعدما دعمته اإلدارة " الشرق"قول تقرير داخلي فلسطيني اطلعت عليه وي

األميركية، وبعد اإلسناد الدولي الذي تقوم به لتوطيد اركانه، كما يعيش أسعد اوقاته بعد أن تخلص من 
 .دحالن وشلته حيث بات يصفه في مجالسه باألزعر

  20/8/2007الشرق القطرية 
  

  "ةسمّي"تبارك لسكرتير التحرير مولودته " الزيتونة"أسرة  .2
دنان، سكرتير التحرير، بمناسبة المولودة     ال ربيع    األستاذ ألخبأحر التهاني من ا   مركز الزيتونة    أسرة   تتقدم

 :ونقـول لـه  ... ، والدوام على طاعة اهللا ورضا الوالدين    اً واعد ، ونتمنى لها صحة جيدة ومستقبالً     "سمية"
  ).لك بالموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره، وبلغ أشدهبورك (
  
  

  ءبالتآمر على قطع الكهرباها  تتهموالحركة.. "حماس" تدعو إلى التظاهر ضد حكومة فياض .3
 دعت حكومة سـالم     : فتحي صباح  ، غزة نقالً عن مراسلها في    و رام اهللا من   20/8/2007الحياة  نشرت  

وقـال   .مسؤولية انقطاع التيار الكهربـائي    " حماس"وتحميل  فياض أمس سكان قطاع غزة الى التظاهر        
على الشعب الفلسطيني في كل بيت في قطاع غزة ان يخرج الى الـشارع  "وزير اإلعالم رياض المالكي    

أخيراً حصل ما تخوفنا من حدوثه وحذرنا منه         "أضافو". ويقول لحماس انت مسؤولة عن هذه الجريمة      
". م دامس اذا لم تتراجع حماس عن سيطرتها علـى شـركة الكهربـاء             قطاع في ظال  المراراً من دخول    

هذه المرة، والشعب يعلم الحقيقة، وعلى الـشعب ان يعـاقبهم           ) حماس(أنا متأكد انهم لن يفلتوا      "وأضاف  
وأوضح ان االتحاد االوروبي هو من قرر وقف دفع فـاتورة الوقـود             ". على ذلك ألنه ال يمكنه السكوت     
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تقوم بجباية األموال، مؤكداً ان     " حماس"هرباء للشركة االسرائيلية، بعد ان تبين لديه ان         الخاصة بتوليد الك  
  ".عن اجراءاتها وتعيد األموال التي جبتها" حماس"لن يتراجعوا عن موقفهم حتى تتوقف "االوروبيين 

وقف العمـل  العالمية امس انها ست" سي سي سي "قالت محطة توليد الكهرباء المملوكة لشركة       من جهتها   و
واضافت ان سلطات االحتالل سمحت امس بدخول الوقود        . في المحطة نظرا الى عدم دخول الوقود اليها       

، اال انه لم يدخل وتم ادخال وقود السيارات فقط، وهو ما اكده ايضا نائب رئيس                "ناحال عوز "عبر معبر   
ـ       . وبي رفض التمويل الدخال الوقـود     امس ان االتحاد االور   " الحياة"سلطة الطاقة كنعان عبيد الذي قال ل
، في اشارة الـى الـرئيس عبـاس         "تحريض من بعض السياسيين   "ولمح الى ان هذا االمر تم بناء على         

ونفى عبيد االتهامات التي وجهها مسؤولون في حكومة فياض لحكومـة هنيـة              .وفريقه وحكومة فياض  
رباء في القطاع، وهي الشركة المملوكـة       مفادها انهما تستوليان على اموال شركة توزيع الكه       " حماس"و

ودعا الى االطـالع علـى حـسابات الـشركة فـي البنـوك،               .بالتساوي لبلديات القطاع وسلطة الطاقة    
  .ذلك العالمية المسؤولة عن تدقيق حسابات الشركة للتأكد من "سابا وشركاه"واالستيضاح من شركة 

 النائب يحيى موسى مسؤول لجنة الرقابة فـي         هاجم: رام اهللا من   20/8/2007 الشرق األوسط    وأوردت
حكومة دايتون في رام اهللا ترتكب جريمة اخرى بحـق          "المجلس التشريعي حكومة سالم فياض، وقال ان        

، كما نفـى ان تكـون حمـاس         "شعب غزة، عبر تحريض االتحاد االوروبي الغراق القطاع في الظالم         
بسرقة اموال الشعب، بتواطئ مع موظفي االتحـاد        سيطرت على شركة الكهرباء، واتهم مديرها السابق        

 .االوروبي
  

  المجلس االعلى للقضاء الشرعي يؤكد صالحية الرئيس في انشاء المحاكم الشرعية .4
 عقد المجلس األعلى للقضاء الشرعي امس اجتماعاً طارئاً في ديوان قاضي القضاة فـي القـدس                 :القدس

أحمـد  .قضاة رئيس المجلس للرد على تصريحات النائب د       الشيخ تيسير التميمي قاضي ال    .وغزة برئاسة د  
أبو حلبية والمتضمنة ان بعض المحاكم الشرعية في غزة ال تعمل ودعوته الحكومة المقالة إلـى إيجـاد                  
بدائل لها، وأكد المجلس رفضه لهذه التصريحات واعتبارها مساساً خطيراً بمبدأ الفصل بـين الـسلطات                

تحريضاً لالنقالب على وحدة القضاء الشرعي واستقالله لتعطيله والمـساس          الثالث وباستقالل القضاء، و   
كما اكد المجلس ان الجهة الوحيدة المخولة النشاء المحاكم الشرعية وتشكيلها وتعيـين القـضاة                .بمكانته

. الشرعيين وترقيتهم هو رئيس السلطة بموجب القانون األساسي والقوانين المعمول بهـا فـي فلـسطين               
سالم فياض تدفع رواتب قضاة المحـاكم       .لى ان الحكومة الشرعية التي شكلها الرئيس برئاسة د        مشيرة ا 

الشرعية في قطاع غزة وموظفيها ومستحقاتهم المتأخرة دون استثناء؛ وتدفع كذلك نفقاتها التشغيلية على              
  . عليها بالقوةالرغم من تدخل القوة التنفيذية في أعمالها وجباية الرسوم من المواطنين واالستيالء

    20/8/2007الحياة الجديدة 
  

  حكومة هنية تشكل لجنة خاصة إلزالة التعديات على األراضي .5
 شكلت حكومة الوحدة المقالة برئاسة اسماعيل هنية امس لجنة حكوميـة خاصـة مهمتهـا ازالـة                  :غزة

اللجنة تتألف من    "وقال المكتب االعالمي للحكومة ان    . التعديات على االراضي الحكومية في قطاع غزة      
واضـاف ان    ".سلطة االراضي ووزارات العدل، واالشغال العامة واالسكان، والحكم المحلي، والداخلية         

اللجنة ستقدم جدوال زمنيا لمراحل عملها الى مجلـس         "وتابع ان   . اللجنة ستباشر عملها اعتبارا من اليوم     
  ".الوزراء في اعقاب االسبوع االول لعملها

  20/8/2007الحياة 
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 يعترف بتجاوزات التنفيذية في غزةالقوة قائد  .6
أبـو  "عن القائد العام للقوة التنفيذية في قطاع غزة العقيد جمال الجراح            " سما"نقلت وكالة   : )آي. بي. يو(

ال شك هناك بعض التجاوزات في عمل القوة الميداني ونحرص على معالجتها ومحاسـبة              : "قوله" عبيدة
دريب العناصر وانشاء ادارات تعمل على تخصيص العمل وتقسيمه، وكـل ذلـك             مرتكبيها، وذلك عبر ت   

 كما  .لكنه أشار إلى وجود مبالغات وعمليات تضخيم لتلك التجاوزات        ". تحت رقابة قانونية وادارية مشددة    
مشيراً إلى بعض حاالت التجاوز فـي ممارسـة         . أقر الجراح بوجود حاالت تعذيب في سجون التنفيذية       

، مؤكداً ان قيادته تتابع هـذه القـضية         "وهو أمر نقر به ألننا نرفضه     "سجون  الي عدد قليل من     التعذيب ف 
  .بشكل مستمر للعمل على وقفها ومعالجتها

  20/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس"ـ أعضاء بينهم منتسبون ل7 شبكة تجسس مكونة من يكشف عن" الوقائي" .7
الخليل عن ضـبط     مد سلهوب، مدير األمن الوقائي في محافظة      كشف العميد أح  :  جهاد القواسمي  -الخليل

 شـهداء   3شبكة للتجسس مكونة من سبعة أعضاء، بينهم منتسبون لحركة حماس، متـورطين بتـصفية               
جاء ذلك، خالل مهرجان تكريم طلبة الثانوية العامة، الذي أقامته حركة فتح في              وقد   . مطاردا 13وتسليم  

  .بلدة دورا، جنوب الخليل
  20/8/2007قدس الفلسطينية ال

  
  هنية يدعو األسد للتدخل إلنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية  .8

 دعا إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في حكومة تسيير األعمال، الرئيس السوري بشار األسد إلـى                :غزة
عراق في مخيمـات الوليـد والتنـف        التدخل الشخصي إلنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين الفارين من ال        

  .والهول على الحدود العراقية
  19/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  هنية يعرب عن أمله في عودة العالقات السعودية السورية إلى طبيعتها .9

شدد رئيس وزراء حكومة الوحدة المقالة إسماعيل هنية على العمق العربي واإلسـالمي للقـضية               : غزة
وعبر عـن أملـه فـي     . مشيدا بالدور التاريخي للملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية    الفلسطينية،

إعادة العالقات السعودية السورية إلى مسارها االستراتيجي الذي يحيي قضايا األمة وفي مقدمتها القضية              
 ما تنقشع، وأنهما    واعتبر أن ما جرى في اإلعالم بين البلدين الشقيقين سحابة صيف سرعان            .الفلسطينية

ورأى أن   .سيقطعان الطريق على محاوالت شق الصف العربي والتي تقف وراءها قوى معادية لألمـة             
األمانة الكبرى لحماية العالقات العربية ومن بينها العالقات السعودية السورية تتمثل في العاهل السعودي              

ورحب بأي دور عربي، من أجل رأب الصدع         .والقيادة السعودية وكذلك الرئيس األسد والقيادة السورية      
  .داخل الساحة الفلسطينية والشروع في حوار داخلي برعاية انطالقا من اتفاقيات مكة والقاهرة
  19/8/2007 قدس برس

  
   تنتهك حقوق الفلسطينيين وتستخدم األطفال كدروع بشرية"سرائيلا": البرغوثيمصطفى  .10

جديـدة لحقـوق اإلنـسان فـي        " إسرائيلية"ب عن خروقات    مصطفى البرغوثي، النقا  .دكشف  : رام اهللا 
على ثالثة  " إسرائيلية"وعرض شريطاً مصوراً يظهر اعتداء متكرراً من قبل مجندة          . األراضي الفلسطينية 

أطفال فلسطينيين بالتناوب ومن ثم البصق عليهم بعد االنتهاء من التنكيل بهـم ومـنعهم مـن المـرور                   
إن هناك عملية منهجية منظمة للتنكيـل بالفلـسطينيين         : وقال. ة في قلقيلية  وإعادتهم عند بوابة رأس عطي    
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، الذين يشعرون في    "اإلسرائيليين"على الحواجز العسكرية دون أن يجري اتخاذ أي إجراءات ضد الجنود            
  .كل مرة بأنهم غير مساءلين وأنهم فوق القانون

 التغطية علـى جرائمهـا فـي األراضـي          تحاول" إسرائيل"إن  : "وقال البرغوثي، خالل مؤتمر صحافي    
واعتبـر أن    ".اإلسـرائيلية "الفلسطينية عبر وسائل مختلفة بما في ذلك استغالل اللقـاءات الفلـسطينية             

تحدث عن استخدام األطفـال دروعـاً بـشرية فـي            كما   .تجاوزت كل الحدود  " اإلسرائيلية"الممارسات  
  .العمليات التي يقوم بها جيش االحتالل

  20/8/2007ماراتية الخليج اإل
  

  نبيل عمروويطمئن على صحة " حماس"و" فتح"هنية يكسر القطيعة بين  .11
 نبيل عمرو  اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة امس اتصاالً هاتفياً بزوجة           ىاجر : أشرف الهور  -غزة  

ن كسر في    في احد المستشفيات األوروبية للعالج م      ، عملية جراحية  ىلالطمئنان علي صحته بعد ان أجر     
  ..هذا االتصال يعد االول من نوعه منذ احداث غزة، تجدر االشارة إلى أن ساقة

  20/8/2007القدس العربي 
  

   الخارجية تنفي استالم نبيل شعث السفارة الفلسطينية في القاهرة .12
احمد صـبح وجـود تعـديالت    . وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية د  أكد:  وليد عوض  -رام اهللا   

نبيل شعث الـسفارة    . االنباء التي تحدثت عن استالم د      نافياطة في السفارات في اطار التجديد الدائم،        بسي
  .الفلسطينية في القاهرة

  20/8/2007القدس العربي 
  

   بالضفة الغربية وقطاع غزة"حماس" و"فتح"تبادل االعتقاالت بين  .13
ـ اعلنت حركة حماس امس ان اجهزة اال:  من وليد عوض   -رام اهللا    فـتح  ى من الفلسطينية المحسوبة عل

 مواطنا من عناصرها بالضفة الغربية وتعرضهم للتعـذيب وسـوء           12اعتقلت خالل اليومين الماضيين     
ـ  ان القوة التنفيذية     "فتح" أعلنتفي هذا االتجاه     و .المعاملة في قطاع غزة اعتقلت فجـر      " حماس"التابعة ل

ي الدرج بني عامر وسط غزة، واقتـادتهم الـي احـد          امس سبعة من كوادر وأبناء الحركة في منطقة ح        
  .مراكزها، حيث تعرضوا للتعذيب هناك

  20/8/2007القدس العربي 
  

 القدومي يتهم عباس وقريع وسها عرفات وخالد سالم باالختالس":  القطريةالشرق" .14
ر أن القدومي يهدد في مجالسه بأنه سيفضح مصي "فتح"تؤكد مصادر من  : شاكر الجوهري-عمان 

، وياسر محمود عباس، وسها الطويل، والطيب )أبو العالء(بين أحمد قريع : ملياري دوالر تم توزيعها
ويكشف التقرير أن المخابرات المصرية أزعجت مؤخراً عبد الرحيم ابن  .عبد الرحيم، وخالد سالم

ك والده بيتاً شبيها الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الذي يقيم في القاهرة حيث يمتل
ويقول التقرير إن سبب انزعاج المخابرات المصرية يعود إلى استياء المصريين  .بالقصر وسيارة فاخرة

 ".الذي لم يقم بما فيه الكفاية كما كان يعد المصريين بالنسبة لحماس"من والده 
  20/8/2007الشرق القطرية 
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  دخول األراضي الفلسطينيةحواتمة حصل على رقم إسرائيلي يتيح له: مصادر .15
 عن أن نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية حصل فعال على موافقة كشفت مصادر مطلعة

وتقول المصادر إنه حصل على رقم . اسرائيلية على دخوله األرض الفلسطينية والتمتع بحق اإلقامة فيها
يشاء، لكنه ينتظر ثمناً كبيرا باعتبار دخول اسرائيلي يتيح له دخول األراضي الفلسطينية في أي وقت 

ويقول التقرير إن الثمن  .األراضي الفلسطينية آخر ورقه بقيت بيده، بعد أن بلغ عامه الثالث والسبعين
الذي يطلبه حواتمة اليقل عن موقع ياسر عبد ربه، وهو يطمح إلى ترؤس ملف المفاوضات بدالً من 

ويشير التقرير إلى أن حواتمة يمقت  .وضات بال شرعية دوليةصائب عريقات، حتى لو كانت المفا.د
إبن العميل كامل عريقات، الذي بايع الملك عبد اهللا جد الحسين بضم الضفة الغربية "عريقات ويصفه بأنه 

وتؤكد المصادر أن سبب اهتمام اسرائيل بعودة حواتمة يكمن في كونه ". 1953عقب مؤتمر أريحا عام 
 ".يين من المتطرفين إلى المعتدلين إلى الطهاريين إلى الشياطينيمقت كل اإلسالم"

  20/8/2007الشرق القطرية 
  

  في غزة"حماس" و"فتح"حرب مساجد بين  .16
رفض المئات من اعضاء حركة فتح في قطاع غزة يوم الجمعة الصالة في :  كفاح زبون- رام اهللا

هول وسط المدينة، احتجاجا على ما وصفوه مساجد تابعة لحركة حماس، واقاموها في ساحة الجندي المج
جئنا نصلي ألن بيوت اهللا "وقال احد المصلين ".  وكوادرها"فتح" ضد "حماس"التحريض الذي تمارسه "بـ

تستخدم لحزب واحد، يرى انه المسلم، وان كل ما سواه ملحد او كافر وال يؤمن باهللا، لقد خرجنا من تلك 
من جهته، نفى الناطق الرسمي لحماس في الضفة  ". من ال ينتمي اليهاالمساجد الن حماس تخون فيها كل

 ال تخون وال تكفر، لكن السلطة تريد تحويل المساجد الى منابر "حماس"وقال ان . "فتح"الغربية اتهامات 
واتهم حكومة فياض باالنقالب على خطباء المساجد والتضييق عليهم واعتقالهم . تصفق لخطها السياسي

 . آخرين تابعين للسلطة بينهم وزير االوقاف نفسهوتعيين 
 20/8/2007الشرق األوسط 

  
   قياديين فلسطينيين"3" توافق على عودة "إسرائيل" .17

على عودة قيادات " وافقت مبدئيا"قال مصدر فلسطيني رسمي امس إن إسرائيل :  د ب ا-رام اهللا 
رت المصادر إلى أن من بين الذين تم وأشا. فلسطينية بارزة في الخارج إلى األراضي الفلسطينية

الموافقة على عودتهم القياديين البارزين في حركة فتح أبو ماهر غنيم ومحمد جهاد عضوي اللجنة 
وأوضح ناطق رسمي باسم  . باإلضافة إلى القيادي أبو المعتصم، ونايف حواتمة"فتح"ـالمركزية ل

بذل جهودا مع الجانب اإلسرائيلي إلصدار قرار الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي أن الرئيس عباس ي
  .رسمي وغير مشروط لضمان عودتهم

  20/8/2007الدستور االردنية 
  

   في عمان"فتح"القدومي يجهض اجتماع مركزية  .18
أجهض أمين سر اللجنة المركزية فاروق القدومي فكرة لجمع اللجنة المركزية لحركة            : "الخليج" -عمان  

 .نية، برفضه حضور االجتماع، الذي كان مقررا أن يلتئم نهاية األسبوع الحـالي      في العاصمة األرد  " فتح"
إن القدومي لم يوافق على الحضور، ما أدى إلى عدم توجيه الـدعوات             " فتح"وقالت مصادر موثوقة في     

ألعضاء اللجنة لالجتماع، وأوضحت أن سبب رفض القدومي يتلخص في رفضه من حيث المبدأ حضور               
وكان القدومي رفض تعيين عباس      .جنة المركزية برئاسة محمود عباس، القائد العام للحركة       أي اجتماع لل  

وقال إن تعيينه في هذا الموقع مخالف للنظام الداخلي         . في هذا الموقع خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات       
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غله عرفـات فـي   للحركة، علما بأن هذا الموقع تم استحداثه، وتعديل النظام الداخلي لهذه الغاية كي يـش          
ويعتزم عباس اضافة عـدد مـن       . كما أن القدومي رفض تعيين أعضاء جدد في اللجنة المركزية          .حينه

، نبيل عمر،   )أبو علي (أنصاره لعضوية اللجنة من بينهم عزام األحمد، روحي فتوح، عبد العزيز شاهين             
ي المركزية، نظرا لعـدم     وتقول المصادر إن عباس عدل اآلن عن تعيين محمد دحالن ف           .وحسين الشيخ 

  .هذا التعيين، خاصة بعد هزيمة غزةامكانية تقبل الرأي العام لمثل 
  20/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   ناشطين110كف مالحقة  تنفي وفلسطينيون يؤكدون" إسرائيل" .19

 110أمس األحد أنها سلمت الجانب الفلسطيني قائمة بأسماء " إسرائيل"نفت :  منتصر حمدان-رام اهللا 
نشطاء ستكف عن مالحقتهم في الضفة الغربية المحتلة، فيما أكد أكثر من مصدر فلسطيني ان تل ابيب 

وقال المتحدث الرسمي باسم كتائب شهداء  .110ـ ابلغت الجانب الفلسطيني انها غير معنية بالناشطين ال
رفعنا "، "الخليج"ـاالقصى في منطقة وسط وجنوب الضفة الغربية، زياد التالحمة في حديث خاص ل

، موضحا ان "االسرائيلية" اسم كنا نعتقد ان اغلبيتهم مالحقين ومطلوبين الجهزة األمن 200قائمة شملت 
 110 اسما من القائمة يجري فحصها أمنيا، في حين ان 90رد على تلك القائمة، ان " االسرائيلي"الجانب 

  .من االسماء غير معني بهم وال يالحقهم
  20/8/2007راتية الخليج اإلما

  
  هنيه خان األمانة وكذب على الرئيس وحديثه عن الثوابت صفاقة نادرة: نزالجمال  .20

 ان أحدا في فتح ال يلتفت ألبته لمالحظات نائب مشعل في غزة              "فتح" القيادي في    قال جمال نزال  : رام اهللا 
 االهتمام بأي كلمـات تـصدر     واعتبر ان القيادة الوطنية لن تكون في وارد       . إسماعيل هنية حول الثوابت   

وأضاف ان هنية كان يعلم     . عن شخص خان األمانة وانقاد في حملة احتالل مكتب الرئيس وتدنيس منزله           
بمخطط احتالل بيت الرئيس ومكتبه حتى أثناء المكالمات الهاتفيه التي جرت بين الرئيس وهنيـه قبـل                 

 بشان عدم وجـود تخويـل للقيـادة الفلـسطينية           هنيةجاء ذلك ردا  على أقوال       . االنقالب بأسابيع وايام  
  .  للمساومة على الثوابت

  20/8/2007الحياة الجديدة 
  

  تواصل استعداداتها لعقد مؤتمرها في جميع السجون االسرائيلية" فتح" .21
اكد عدد من قادة وكوادر حركة فتح في السجون االسرائيلية بان االسـتعدادات             : نجيب فراج  -بيت لحم   

وقال  .م وساق من اجل عقد المؤتمر التنظيمي للحركة في كافة السجون في الفترة القادمة             تجري على قد  
االسير الفتحاوي ناصر حميد ان قرارا صدر بهذا الشان وان االستعدادات لعقد هذا المؤتر قد بدات فعال                 

   .مع العلم ان عدد اسرى فتح يبلغ نحو ستة االف اسير واسيرة 
  20/8/2007القدس الفلسطينية 

  
   إلى سورية رداً على تطمينات مماثلة من دمشق"إسرائيلية"رسائل تطمين  .22

سعى وزراء بارزون في الحكومة اإلسرائيلية إلى بث رسائل تهدئة الى دمـشق             :  أسعد تلحمي  -الناصرة
وعاود الـوزراء التحـذير مـن أي        . تنفي قطعاً أن تكون للدولة العبرية نية في شن حرب على سورية           

لجيش اإلسـرائيلي   للتصريحات وتحليالت إسرائيلية وللتدريبات العسكرية المكثفة       " وري خاطئ تفسير س "
في وقت ال يعتزم أي منهما شن حرب على         "في الجوالن، قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية بين الجانبين،          

عن حرب  " الثرثرة"ودعا المتحدثون نظراءهم إلى الكف عن       . ، كما قال وزير اإلسكان زئيف بويم      "اآلخر
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محتملة بين إسرائيل وسورية، ونصح وزير شؤون المتقاعدين رافي ايتان بتقليل الكالم عن الموضـوع،               
قال وزير البيئة جدعون عزرا      و ".لكن ليس بلغة التحذير   "وقال إنه يجب إرسال رسائل توضيحية لسورية        

  .ر المبررةإن الوضع على الحدود الشمالية هادئ، على رغم العديد من التصريحات غي
  20/8/2007الحياة 

  
 سوريباراك يستبعد أي هجوم  .23

ناقش مجلس الوزراء االسرائيلي في جلسته االسبوعية امس شكل التطورات على : كفاح زبون - رام اهللا
الجبهة الشمالية وتحديدا السورية منها، واكد وزير الدفاع ايهود باراك ورؤساء الدوائر االمنية خالل 

". عتقاد السائد في المستوى العسكري، ان سورية ال تنوي خوض حرب مع اسرائيلاال"الجلسة، ان 
الجيش االسرائيلي مستعد الي طارئ على الجبهة الشمالية، وانه "وبدوره قال الوزير زئيف بويم ان 

  ".يواصل تدريباته االعتيادية في هضبة الجوالن
  20/8/2007الشرق األوسط 

  
 في إيطاليا ألسباب عسكرية وأمنية ومالية جازتهأولمرت يصرف النظر عن قضاء إ .24

أولمرت إلى قضاء إجازته الـسنوية الـصيفية بـين        " اإلسرائيلية"سيضطر رئيس الحكومة    : )اي.بي.يو(
وذكرت صـحيفة   . جدران قلعة أثرية تعرف باسم مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس القديمة             

رت قرر عدم التوجه إلى فندق في الخليل لقضاء ليلـة وتنـاول             هآرتس على موقعها اإللكتروني أن أولم     
من خالل إجراءات األمن المشددة التـي سـيتخذها         " اإلسرائيليين"طعام الفطور خشية إفساد عطلة آالف       

وكان أولمرت ينوي قـضاء إجازتـه فـي إيطاليـا            .عناصر جهاز الشين بيت أثناء تواجده في الفندق       
غير أن مساعديه   . زولة في شمال البالد ودفع ثمن اإلقامة من جيبه الخاص         واستئجار منزل في منطقة مع    

ناقشوا مكثفاً جميع أوجه هذه الرحلة من العالقات العامة إلى إجراءات األمـن والعالقـات الدبلوماسـية                 
وقرروا أن مثل هذه الخطوة قد تكون إشارة طمأنة بالنسبة للسوريين أن يكون رئيس الحكومـة خـارج                  

  .ما يعني عدم وجود استعدادات الندالع حرب معهمالبالد 
  20/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اشتعال حافلة محملة بالجنود اإلسرائيليين .25

اإلسرائيلية محملة بـالجنود اشـتعلت    " ايغد"أعلنت شرطة الجليل صباح أمس عن أن حافلة تابعة لشركة           
الحافلة "وأشارت الشرطة اإلسرائيلية إلى أن      ). وسط الجليل (بالنيران خالل سفرها قرب مفرق كرميئيل       

كان يستقلها عشرات المسافرين غالبيتهم من الجنود اإلسرائيليين تمكنوا مـن الخـروج قبـل اشـتعالها                 
 المؤدي من مدينة عكا إلـى       85وقررت الشرطة إغالق الشارع رقم      . ولم يبلغ عن وقوع إصابات    ".كلياً

 .صفد بسبب الحادث
 20/8/2007البيان  

 
  لعباس" نوايا حسنة"لتقديم " إحباط اإلرهاب"ديختر يشترط  .26

 من تقديم بوادر حسن     اأطلق وزير االمن الداخلي االسرائيلي، افي ديختر، تحذير       :  سامي سعيد  -رام اهللا   
" إحباط اإلرهاب بشكل ناجع وعملـي     "واشترط ديختر    ".التي قد تنطوي على المجازفة    "النية للفلسطينيين   
أن على اسرائيل عدم تمكين الفلسطينيين من انتهـاج         "رائيل تقديم هذه البوادر، موضحاً      حتى تستطيع إس  
   ".سياسة مبهمة

  20/8/2007األخبار اللبنانية 
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  "إسرائيل"لن يذكر انتهاكات " اليونيفيل"قرار التجديد لـ .27

ديدة، وفقـا للقـرار     في جنوبي لبنان سنة ج    " اليونيفيل"قررت الحكومة اإلسرائيلية أمس تأييد تمديد مهمة        
 بعدما كانت قد طالبت بتعديل التفويض الممنوح لهذه القوات، بحيث يشمل الحدود اللبنانيـة               ،1701الرقم

وقالت في المقابل إن القرار الجديـد لـن يـذكر االنتهاكـات             . السورية لمنع تهريب األسلحة لحزب اهللا     
صويت اليوم على مشروع قـرار قدمتـه الواليـات    التومن  المتوقع أن تيم     . اإلسرائيلية للحدود اللبنانية  

  . المتحدة وفرنسا بالتجديد لهذه القوات
  20/8/2007السفير 

  
   كورقة ضغط على المسؤولين المدارس  مخيم البارد يتمسكون باالقامة فينازحو .28

 التيرفضهم المطلق مغادرة المدارس      مخيم نهر البارد الفلسطينيون،      أكد نازحو : غسان ريفي  - البداوي
 باتت بالنسبة لهم ورقة الضغط الوحيدة على وكالة االونروا والحكومة اللبنانية من أجل              يسكنوها، بعد أن  

مـن  و. تنفيذ رغبتهم باقامة مشروع االيواء المؤقت إما في محيط مخيم البارد، او على أنقاض المخـيم               
 النازحين في أي مكان يختارونه،      أن الوكالة مستعدة لتنفيذ كل رغبات     ،  اكدت مصادر في االونروا   جهتها  

إال أن هناك صعوبة في الوقت الحالي في االنتقال الى محيط مخيم نهر البارد وإرسـال فـرق العمـل                    
 تحـالف   ة أخرى طالب  من جه و. الجراء الدراسات، طالما ان المواجهات العسكرية ال تزال دائرة هناك         

اثة التامة للنازحين وتغطية تكاليف الطالب الجـامعيين        االونروا بتقديم االغ  ،  القوى الفلسطينية في الشمال   
ومعالجة الجرحى، والسعي الى وقف االجراءات األمنية غير المبررة بحق الفلسطينيين على الحـواجز،              
وحل قضية الموقوفين األبرياء وعدم تحميلهم وزر ما ارتكبته ما يسمى بظـاهرة فـتح االسـالم بحـق       

   .الشعبين الفلسطيني واللبناني
  20/8/2007السفير 

  
   أسابيع3 فلسطينيا خالل 350 أسيرا من فتح إسرائيل تعتقل 255بعد اإلفراج عن  .29

أظهرت إحصائيات مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية أن : رامي دعيبس
ة الفائتة، وذلك بعد  معتقالً خالل األسابيع الثالث350أعداد المعتقلين الفلسطينيين الجدد قد ازداد عن 

وشملت حاالت  . معتقالً جلهم من حركة فتح في إطار ما ادعوه حسن النية255إطالق االحتالل لسراح 
االعتقال جميع المدن والمحافظات في الضفة الغربية إلى جانب شريحة معينة في قطاع غزة خالل 

إعتقلت قوات هذا السياق فقد  وفي .أسرى من كافة الفصائل شملتكما أنها االجتياحات األخيرة، 
وقد تم ،  ممن تعتبرهم من المطلوبين،في الضفة الغربية المحتلة فلسطينيا 15  الليلة الفائتةاإلحتالل
 . إلى التحقيق في مراكز تحقيقات الشاباك المختلفةهمتحويل

  20/8/2007-19 48عرب
  

   يعاني خطرا لحقنه بإبرة ملوثة فلسطيني إلنقاذ أسيرمناشدة .30
ناشدت عائلة أسير من بلدة الزبابدة، موجود حاليا في سجن شطة يقضي حكما بالـسجن               : مي دعيبس را

 وذلك بـسبب    .مدى الحياة، المؤسسات اإلنسانية والدولية التدخل والضغط على سلطات االحتالل لعالجه          
قـد  و . الكبد قام السجانون، بخداعه وحقنه بإبرة ملوثة سببت له مرضا في         بعد أن   حالته الصحية   تدهور  
 وربطوا السماح بعالجه  ،  فعلتهماعترفوا ب الذين  زوجته بأنه قام برفع قضية على هؤالء السجانين         أشارت  

  . حتى لو كلفه ذلك حياته، االمر الذي يرفضه األسير عن القضيةهنازلبت
  19/8/2007 48عرب
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 أسير فلسطينيعلى  مرة 17المؤبد محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم ب .31

  المحكمة العسكرية االسرائيلية في معتقل عوفر على أسير فلـسطيني          حكمت :فوزي الشويكي  -الخليل  
وجهت له عدة تهم أمنية بينها التخطيط لعملية مزدوجة فـي           ، بعد أن     مؤبدا 17من مدينة الخليل بالسجن     

   .مدينة بئرالسبع وقعت قبل ثالت سنوات
  20/8/2007الحياة الجديدة 

  
  نية في غزة تحت شعار رفع الحصار عن معبر رفحمسيرة للنقابات المه .32

 للتعبير عن   ،ينظم تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة مسيرة حاشدة بعد ظهر الثالثاء القادم            : ألفت حداد 
  .رفض آالف الفلسطينيين للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإغالق المعابر خاصة معبر رفح

  19/8/2007 48عرب
  

  س المصري بالتدخل إلنهاء معاناة الفلسطينيين العالقين في مطار العريشلرئيل ةناشدم .33
ناشدت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان الرئيس المصري بالتدخل من أجـل إنهـاء معانـاة               : ألفت حداد 

 الزالوا عالقين في مطار العريش لليوم الخامس والستين على التوالي فـي ظـروف               فلسطينيا 30حوالي  
 من يعاني أوضـاعا صـحية       هم حيث أن من بين    ،افة إلى ظروفهم الصحية والمعيشية    نفسية صعبة، إض  

  .حرجة جداً وبحاجة إلى توفير شروط صحية مناسبة، ومنهم من يحتاج إلجراء عمليات جراحية
  19/8/2007 48عرب

  
  اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في أمريكا تدعو الجالية للمشاركة والدعم .34

لجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في الواليات المتحدة االمريكية، الجاليـة الفلـسطينيه     دعت ال 
 ،2008 يوم الثامن من أغسطس من العام        شيكاغووالعربية للمشاركة الفاعلة في عقد المؤتمر الشعبي في         

وطنيـه المـشروعة    بهدف توحيد كل الجهود الفلسطينيه وتعزيز دور الجالية في الدفاع عن الحقـوق ال             
للشعب الفلسطيني ومواجهة اللوبي الصهيوني وحماية الحقوق المدنية والسياسية للجالية فـي الواليـات              

وتضم اللجنة التحضيرية للمؤتمر معظم التيارات والقوى والمؤسسات الفلسطينيه الفاعلـة فـي              .المتحدة
سات الشعبية في الشتات ومن داخل      الساحة االمريكية وبدعم سياسي ومعنوي من عشرات القوى والمؤس        

  .الوطن المحتل
  19/8/2007 48عرب

  
  كي وصف الصائمين المسلمين بالصراصيريمفتي القدس يندد بمقدم برامج امر .35

كـي  ياستنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين وصف مقدم بـرامج امر             : غزة
التـصريحات   وأعتبر أن هذه     .ير تجوع نهاراً وتأكل ليالً     بأنهم صراص  ،الصائمين المسلمين في رمضان   

تنم عن عنصرية تجاه االسالم والمسلمين وتتنافى مع اهداف العملية االعالمية والقوانين التي كفلت حرية               
  .العبادة، كما انها تتنافى مع حرية التعبير التي يجب ان تمنع المس باآلخرين ودينهم وعباداتهم
  20/8/2007الحياة 

  
   إلعالة أسرهميتسلّلون إلى إسرائيل للعمل والتسّولنيون أطفال فلسطي: تحقيق .36
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 األهالي الـذين يعـانون الفقـر        ، على  الغربية  فرض جدار الفصل، الذي تبنيه اسرائيل في الضفة        :أ ب 
 سنوات الى اسرائيل للعمل لساعات بدالً من األكبر سناً لصعوبة تسلّلهم            3ارسال أطفالهم ابتداء من عمر      

وفي الليل، ينامون في الحقـول      . يبيع هؤالء األطفال السجائر والبطاريات     حيث   .وتعرضهم لخطر أكبر  
الباً ما يتعرضون للسرقة من اللصوص والتجار أو لالعتداء         وغ. والمساجد والمقابر، وأحياناً على الطرق    

في بعض األحيان، قد تلقي الشرطة اإلسرائيلية، القـبض أو           و .الجنسي، أو يرغمون على بيع المخدرات     
عمالة األطفال الفلسطينيين داخل اسرائيل نتيجة الرتفاع نسبة البطالة في الضفة            وتأتي   .تطلق النار عليهم  

جرت العـادة أن يـدفع   قد و .، وهو ما يضطر الطفل الى أداء دور المعيل للعائلة %25حو  الغربية الى ن  
 هـم و.  دوالراً، ألخذ األوالد الى اسرائيل     50 إلى أهالي األطفال مبلغ      48التجار الفلسطينيون وفلسطينيو    

فـال الـى     يرغمون األطفال على التسول عند تقاطعات الشوارع، ثم يأخذون أموالهم، ليعـود األط             هناك
منازلهم في نهاية األسبوع، أو بعد اسابيع، وهو ما يتسبب في حرمانهم من رؤية أهاليهم، أو الذهاب الى                  

عدد العمـال    فيما تجدر اإلشارة في هذا السياق، إلى أن          .المدرسة، وأقلّه الحصول على قسط من الراحة      
، 2000 االنتفاضة الفلسطينية فـي عـام         ألفاً، اال أنه انخفض مع بداية      150الفلسطينيين كان يقدر بنحو     

  .500ومع بناء الجدار الفاصل، ليصبح نحو 
  20/8/2007األخبار اللبنانية 

  
   الطريق إلى المصالحة مهرجانإسرائيليون وفلسطينيون فيشباب : تقرير .37

م في زمان يعجز فيه قادة العالم عن تحقيق التقـارب بـين اإلسـرائيليين وجيـرانه           :  وليد ياسين  -حيفا  
وبدعم لسنة السادسة على التوالي،     ول ،الفلسطينيين، تحاول مجموعة من الشبان اإلسرائيليين والفلسطينيين      

 جهات دولية، لتحقيق هذا التقارب ولو أليام قليلة، على مقربة من مدينة القدس، التي تشكل أكثر نقاط                  من
في الطريق إلـى المـصالحة،      أطلق عليه إسم،    مهرجان   وذلك في    .الصراع سخونة في الشرق األوسط    

 إال أن هـذه   وهي عبارة قد تضلل سامعها أو يتجاوزها باعتبارها باتـت ممجوجـة لكثـرة تكرارهـا،                 
المجموعة من البشر أخذت على عاتقها محاولة البحث عن طريق للتفاهم، علها تشكل رسالة تقول للقادة                

ييل مئير، الشريك المؤسس مـن الجانـب        انه يمكن التعايش جنباً إلى جنب، حسب ما يقول الملحن غابر          
وال تتوقف المشاركة على أبناء المنطقة الذين يواجهون الصراع مباشرة، فهم            .االسرائيلي لهذه المجموعة  

وكما في كل عام، يحظون بمساندة قيادات روحية ودينية من الهند والتيبت وايرلندا والسنغال ومنـاطق                 
أما البرنامج فمتنوع تنوع الـشركاء، فـإلى جانـب          . المجموعاتأخرى في العالم تنتشر فيها مثل هذه        

ورشات الحوار وتعلم الشعر العربي والعبري والروحانيات تجد حلقات الموسيقى والغناء والرقص التـي     
ويشار . تمزج بين الشرق والغرب، والى جانب ذلك خيمة للصلوات تجمع المؤمنين من مختلف الديانات             

العنوان الذي توج به المبادرون دعوتهم الى هذا اللقاء تحدث عن مشاركة أردنية،             في هذا السياق إلى أن      
  .بأن المشاركة األردنية ما زالت ضئيلةأحد المسؤولين من الجانب الفلسطيني أقر لكن 

  20/8/2007الحياة 
  

  الجئون فلسطينيون فارون من العراق يعيدون إحياء مسجد قديم في الرنكا  .38
 وصـول  إلى حين سنة، شبه مهجور 800 حوالي  منذ بناه االتراك الذي  الرنكا الكبير   مسجد  بقي  : الرنكا

أصبح مكتظاً بالمصلين لدرجة ان بعضهم في يوم        ف ،الالجئين الفلسطينيين الفارين من المجازر في العراق      
 تا تركـز  كما أن اماكن سكن الفلسطينيين في جزيرة الرنك       . الجمعة لم يجد له مكاناً إال في باحة المسجد        

ـ  ،حول المسجد أو في منطقة ماكنزي ونادراً ما تجد فلسطينيا يسكن بعيداً عن هذه المناطق                هـم  أن ى حت
  . ماكنزي اسم البلديات نسبة لمجمع البلديات الفلسطيني في بغدادىأصبحوا يطلقون عل

  20/8/2007القدس العربي 
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   الغربيةديمونا ينشر السرطان في الضفةمفاعل  .39
ذّر ممثل اللجنة الدولية لمناهضة الحرب النووية في فلسطين، أمس، من أن تسريبات إشعاعية              ح: رام اهللا 

من مفاعل ديمونا اإلسرائيلي، تنشر السرطان في جنوب الضفة الغربية، حيث كشف عن مدافن نوويـة                
 مـواطنين   وأشار إلى أن الدراسات الميدانية التي يجريها على        .استخدمها اإلسرائيليون في مواقع عديدة    

فلسطينيين يعالجهم، وأخرى في مناطق محددة في جنوب الخليل، أثبتت ارتفاع نسبة أمراض الـسرطان               
كشف عن قيام السلطات اإلسرائيلية بدفن مخلّفات ونفايات نوويـة سـامة غـرب              كما  . بأشكاله المختلفة 

ى منطقة قـرب الـسموع      الظاهرية وإعالنها منطقة عسكرية يعتقل كل من يقترب منها، إضافة إل          منطقة  
  . وأسدوم ووادي الشرى قرب بني نعيم

  20/8/2007األخبار اللبنانية 
  

 مستوطنون يسرقون مياه الفلسطينيين ويعيدونها ملوثة .40
أن سكان مستعمرة ألون موريه قطعوا أنبوب مياه ، كشفت يديعوت احرونوت أمس: القدس المحتلة

 بفتحة الصرف ه، ووصلو فيالضفةالغربية المجاورةالشرب الذي يغذي قرية دير الحطب الفلسطينية
  . المياه ملوثة إلى القريةوذلك إليصال ،هاون يستخدم لبركة سباحةالصحي

  20/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عاهل األردني يحل البرلمان تمهيداً لالنتخابات لا .41
 ملكياً يقضي بحل مجلس أصدر العاهل االردني عبداهللا الثاني، امس، مرسوماً:  نبيل غيشان-عمان 

وبموجب الدستور . النواب اعتباراً من اليوم وأتبعه بأمر ملكي للحكومة بإجراء االنتخابات النيابية
ثاء موعد إجراء االنتخابات النيابية وتشكيل لجنة حكومية االردني فإن الحكومة ستقرر في اجتماعها الثال
  .نوفمبر المقبل/  تشرين الثاني24ت المتوقعة في عليا يشارك فيها القضاء لإلشراف على االنتخابا

  20/8/2007الحياة 
  

  اللبناني من اجل االنتخابات الرئاسيةواشنطن ال تمانع في تعديل الدستور  .42
 نقـل  هأن،  قبيل مغادرته بيروت في لبنان جيفري فيلتمان،  قالت شخصيات لبنانية التقت السفير األميركي     

ضمن المهلة الدستورية المحـددة     اللبناني   على انعقاد جلسة مجلس النواب       عن االدارة األميركية تشديدها   
ت المتحـدة ال    هل صحيح ما نقل عن رايس بأن الواليـا        "وعندما سئل فيلتمان    . ووفقا للقواعد الدستورية  

أبـدا، هـذا لـيس رأي       "، أجـاب    )لقادمـة من اجل االنتخابات الرئاسية اللبنانية ا      ("تؤيد تعديل الدستور  
  . ..."رادة اللبنانيين وليس وفق أية امالءات خارجيةإواشنطن تؤيد تعديل الدستور لكن بان ... ناحكومت

  20/8/2007السفير 
  

   الفشلى تستعد للحرب ولن تحصد سو"سرائيلا": سوريا .43
شككت دمشق في صحة التصريحات التي أدلى بها قادة إسرائيليون عسكريون :  أيمن المهدي-دمشق

وأوضحت أن االستعدادات العسكرية . شن حرب على سوريا" إسرائيل"م نية وسياسيون حول عد
وقالت اإلذاعة  . أن إسرائيل مازالت تعتمد خيار الحرب،اإلسرائيلية تثبت بما ال يدع مجاال للشك

 وذلك بعد أن ، إن إسرائيل اعتمدت اللغة الجديدة القديمة وهي لغة االستعداد للحرب، أمس،السورية
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 أن سوريا تدرك جيدا نيات إسرائيل الحقيقية ى وأشارت ال،ا من محاصرتها بخيار السالمتمكنت سوري
  . وما هو أسوأ منه، الفشلى كما تدرك جيدا أنها لن تحصد من توجهها الراهن سو،وأهدافها

  20/8/2007األهرام المصرية 
  

  إليها من الحدود في سيناء بتهريب البشر" إسرائيل"نائب مصري يتهم  .44
اتهم النائب المصري عن منطقة رفح في سيناء عيسى الخرافيين جهات وأشخاصا : ء، القاهرةسينا

إسرائيليين بتنفيذ مخططات لتيسير عبور البشر إلى داخل إسرائيل بطريقة غير شرعية عبر الحدود 
المصرية، وقال إن ما يجري على أرض سيناء يمثل مرحلة أخيرة لرحلة تتم تحت إشراف إسرائيليين 
يقيمون في القاهرة، ويتعاقدون عبر مكاتب سياحية بها على وصول أفواج من السائحين من روسيا وبالد 

وأضاف إن منطقة شرم الشيخ تحديدا تشهد عمليات تسريب السائحين  .أخرى لزيارة معالم جنوب سيناء
عملية عبورهم تحت دعاوى رحالت السفاري في الجبال السيناوية، حيث يتم تسليمهم ألشخاص يسهلون 

التي تنتظرهم فيها مجموعة أخرى من األشخاص، تتولى " إسرائيل"عبر السلك الحدودي إلى داخل 
  .تسليمهم واستكمال بقية المشوار عبر عملية منظمة وليست عشوائية

  20/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  من خبراء السياسة الخارجية قي أمريكا ال يرون جدوى أمنية بإسرائيل% 14 .45
من خبراء في السياسة الخارجية في أمريكا إنهم ال يرون أن بإسرائيل جدوى لألمن األمريكي               % 14قال  

" مجلة السياسة الخارجيـة   "وذكرت   .حيث أن الدولة العبرية ال تقدم شيئا لتعزيز األمن القومي األمريكي          
خبراء فإن تل أبيـب ال       من خبراء السياسة الخارجية أنه بحسب هؤالء ال        108التي أجرت استطالعا لـ     

ع الخبراء إسرائيل في المكان الرابع من بين        وقَوقد م  .تزيد وال تنقص في مجال األمن القومي األمريكي       
وجاءت . ست دول، حيث جاءت روسيا في المكان األول التي ال تسهم في تعزيز األمن القومي األمريكي              

   .المكسيك ومصر في المكانين الخامس والسادس
  20/8/2007 48عرب

  
 أمريكا ستدرب حرس الرئاسة الفلسطيني .46

 إن مسؤولي أمن الدبلوماسيين االمريكيين سيبدأون     ، يوم االحد  ، قالت وزارة الخارجية االمريكية    :واشنطن
وفي اطار االتفـاق الـذي       .تدريب الحرس الرئاسي الفلسطيني هذا العام في مسعى لدعم حكومة عباس          

جية االمريكية رايس مع رئيس الوزراء سالم فياض فان ضباط الحـرس            أبرمته هذا الشهر وزيرة الخار    
الرئاسي الفلسطيني سيأخذون دورة عمل وسيجرون تدريبات على حماية الشخصيات المهمة في اطـار              

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان تـدريب الحـرس          . مكتب أمن الدبلوماسيين التابع لوزارة الخارجية     
علـى  "وأضاف ان البرنامج يهدف لمساعدة السلطة الفلسطينية         .2008لع عام   سيستمر بين الخريف ومط   

تقديم االمن للشعب الفلسطيني ومحاربة االرهاب وبناء الثقة بين االحزاب والمساعدة في نهاية المطـاف               
 ."نيين واالسرائيليين على حد سواءعلى تلبية االحتياجات االمنية للفلسطي

  19/8/2007رويترز 
  

  للصهاينة" استجداءه"وينتقد " حماس"إيطالي يدعو عباس للحوار مع برلماني  .47
، رئيس السلطة الفلـسطينية     )من أصل فلسطيني  (دعا علي رشيد، النائب في البرلمان اإليطالي        : رام اهللا 

، ومؤكداً أنه ال    "مصلحة وطنية عليا  " معتبراً ذلك    ،محمود عباس إلى فتح قنوات الحوار مع حركة حماس        
الـذين  " حماس" لقاء ممثلي    "فتح"واستغرب رشيد رفض عباس ومسؤولي      .  من لقاء قادة حماس    مانع لديه 
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في الوقت نفسه المفاوضات مع حكومة االحـتالل الـصهيوني،          " استجداءهم"انتخبوا بشكل ديمقراطي و   
شـاد  وأ". يعني اختيار أسلوب الصدام والعنف مع حماس وتغليب المواقف األكثر تعصباً          "معتبراً أن ذلك    

، بمواقف الحكومة اإليطالية تجاه القـضية       "الجزيرة نت "النائب اإليطالي، في تصريحات أدلى بها لموقع        
واعتبـر  . على كافة المواقف العربية وبعض المواقف الفلسطينية الرسمية       " متقدمة"الفلسطينية، وقال إنها    

جلس التشريعي تحافظ على اسـتمرار       بسبب توفر أغلبية في الم     "ال مبرر لالنتخابات العامة المبكرة    "أن  
وأشـار  . ، مطالباً عباس بعدم التعامل مع القوانين بانتقائيـة        "حكومة الوحدة الوطنية المستندة التفاق مكة     

رشيد إلى أن تجربة الشعب الفلسطيني تثبت أن األجهزة األمنية لم تكن حياديـة ولـم تخـضع لـسلطة                    
. ها على أساس مؤسساتي ديمقراطي ال على أساس المحاصصة        القانون، داعياً إلى إعادة النظر في تشكيل      

من استغالل المؤتمر الدولي الضبابي المقترح في الخريف المقبـل لتغليـب المنطـق              "وأكد أنه يتخوف    
ولفت إلى أن األوروبيـين يقـرون اليـوم بـأن الـسياسة       ،"الصهيوني، ولمنع عقد مؤتمر دولي حقيقي   

 العائق أمام السالم، مشيراً إلى تعالي االنتقادات واإلدانات لممارسـات           الصهيونية المدعومة أمريكياً هي   
  . االحتالل في فلسطين وأفغانستان والعراق

  19/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مليار دوالر وغيابهم يهدد مستقبل دولهم276المهاجرون يحولون  .48
 قرابـة  2006 المالية للمهاجرين بلغت عـام        أن حجم التحويالت   ،أظهرت تقارير اقتصادية دولية   : تيرانا
وأكـدت   . مليار دوالر، وفاقت مساهمتها في اقتصاد بعض الدول النامية أي قطاع اقتصادي آخـر              276

ـ      ت التحويالت باتت تشكل اقتصاداً عالمياً مستقالً، غير أنها لفت          هذه التقارير أن  ة  إلـى ضـرورة مراقب
 لتمويل بعض التنظيمات المتشددة وفي مقـدمتها القاعـدة، إلـى        التي يعتقد أنها باتت مصدراً     التحويالت

  .جانب عدم إغفال تداعيات الظاهرة التي باتت تهدد الدول الصغيرة
  19/8/2007سي أن أن 

  
 ولماذا؟.. ما الذي جرى في غزة؟ .49

  أحمد يوسف. د
كثرت األسئلة بعد األحداث الدموية في غزة والتي انتهت بحسم الحالة األمنية لصالح حركة حماس، 

 ؟.حول الخطوات القادمة، وماذا سيحدث بعد
الشك أن حركة حماس وحكومة تسيير األعمال التي يرأسها إسماعيل هنية ستظل تدعو للحوار وتؤكد 
عليه، كما أنها سوف تنشط في اتجاه تحريك أطراف عربية وإسالمية وحتى دولية لمعاودة الحوار بين 

وفاق وطني ينهي الخالفات والقطيعة ويحقق الشراكة السياسية، التي فتح وحماس، بأمل التوصل إلى 
 .لطالما تمردت عليها أطراف نافذة نجحت في اختطاف حركة فتح والسيطرة على قرارها السياسي

إننا نعلم أن إدارة بوش تعمل على تعطيل أية حوارات بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية، وتتآمر 
ولذلك، نحن ال نراهن كثيرا على تحقيق انفراج في الموقف ..  الفلسطينيينلتوسيع شقة الخالفات بين

األمريكي، ونعمل إلى مرحلة ما بعد بوش عبر تعزيز التواصل مع األوروبيين وإن كان بشكل غير 
حماس ورؤيتها السياسية  ولقد لمسنا تفهما أوروبيا أفضل لحركة.. رسمي وبعيدا عن عدسات الكاميرا

كما أن هناك رغبة في التعاطي معها، لما تتمتع به من مصداقية على مستوى المقولة لحل الصراع، 
 .والفعل السياسي، إضافة إلى بعدها عن ممارسة العنف خارج إطار مقاومتها المشروعة لالحتالل

أما فيما جرى في غزة من أحداث دموية عاصفة، فإنني بكل الصدق واألمانة أقدم رؤيتي لها، وهي 
 :ي ما يليتتلخص ف
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إن ما حصل في غزة لم يكن أمرا مبيتا كما يحاول البعض ترويج ذلك، وإنما جاء نتيجة للفشل : أوالً
المتكرر لضبط حالة الفلتان األمني وفوضى السالح، والتعديات الصارخة التي طالت شخصيات قيادية 

 التصعيد بعدا استفز من حركة حماس وكوادرها النضالية وبعض الجهات المتعاطفة معها، وقد أخذ
 .الجميع حين أصبح القتل يمارس على الهوية وهي اللحية والصالة، وطالت التعديات المساجد وأئمتها

كان الرد والتداعيات المتسارعة لألحداث أسبق من محاوالت اللواء برهان حماد والوفد األمني المصري 
توٍن حرب لم يخطط لها أحد، وإن كانت ولجان المتابعة الوطنية واإلسالمية، فغرق الجميع في أ

المعلومات لدينا أن هناك تيارا داخل حركة فتح كان يعمل على حشد السالح والرجال ويبيت أمرا بليل 
 .لمواجهة حركة حماس وتوجيه ضربة لذراعها العسكري

ابط إلصالح إننا كنا نحاور في القاهرة من أجل وضع الضو: إن المنطق والعقل ال يقبالن مقولة: ثانيا
األجهزة األمنية، وتعزيز الشراكة السياسية لتأكيد وحدتنا الوطنية، وفي الوقت نفسه كنا نخطط للعبث في 

فتح (إنني أتذكر وأنا استرجع األحداث على مدار عاٍم ونصف العام أننا كنا كلما تقاربنا ! هذه الوحدة
لقد كنا نحيط .. ى إفشال كل التفاهماتللتوافق كان هناك من يتربص بنا الدوائر ويعمل عل) وحماس

الرئيس عباس بتفاصيل المخططات والعناصر التي تقف خلفها في الكثير من اللقاءات التي كانت تجمعه 
مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكنا نناشده بالتحرك إلقالة عناصر الفساد والتخريب في بعض 

 .ت تذهب في معظمها أدراج الرياحاألجهزة األمنية، ولكن نداءات المناشدة كان
إن حركة حماس لم يكن لديها أي توجه إلزعاج المنطقة أو دول الجوار، وإن كل الذي حصل في : ثالثا

غزة من أحداث هو حالة من الغضب العارم التي اعترت كوادر حركة حماس بعد استهداف مقر مجلس 
والدينية، ثم تدحرجت األمور بشكل أمني الوزراء ومنزل إسماعيل هنية وبعض الشخصيات السياسية 

متسارع، وساعد على ذلك الهروب الجماعي وإخالء المقرات، ألن الكثير من رجاالت األمن الوطني 
وحرس الرئاسة اعتبروا أن هذه المعركة ليست معركتهم، وهذه المواجهات تجري خارج السياق الوطني 

 مؤامرة خطط لها الجناح العسكري في حركة حماس، لقد ظهرت األمور وكأنها.. فغادروا إلى بيوتهم
ونحن قلنا ومازلنا نردد أننا لم نقاتل فتح، ولم تقاتلنا فتح، ولكن المعركة .. فيما الحقيقة أنها غير ذلك

 .كانت تدور رحاها ضد عناصر تعمل لحساب أجندات خارجية أمريكية وإسرائيلية
الوزراء إسماعيل هنية إنها لن تحيد عن المبادئ التي إن حركة حماس أكدت على لسان رئيس : رابعا

آمنت بها، والتي تتمثل بوحدة الوطن، ووحدة النظام السياسي، واحترام كل الشرعيات الفلسطينية التي 
 .انبثقت من رحم الديمقراطية عبر البوابة االنتخابية

نية على أسس مهنية ووطنية إلى إن كل شيء لدينا مفتوح للحوار، من إعادة بناء األجهزة األم: خامسا
تشكيل حكومة ائتالف وطني، وتأكيد الشراكة السياسية مع العمل الجاد إلصالح وهيكلة منظمة التحرير 

 .الفلسطينية بحيث تصبح المظلة الشرعية لعملنا الوطني كله في الداخل والخارج
لشعب الفلسطيني وليس لفتح إن المقرات والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية هي ملك ل: سادسا

 .وحماس، وقناعتنا أنها يجب أن تبقى بعيدة عن االصطفاف الحزبي والتنازع الفصائلي
إن جهود الوساطة سوف تؤتي أكلها هذا الشهر أو الذي يليه، وسوف تعود المياه إلى مجاريها بين القوى 

قود الفلسطينيين إلى أية تسويات أو والفصائل الفلسطينية، ألن الجميع يعلم أنه ليس بإمكان أحد أن ي
إن الرئيس عباس لن ينجح في الذهاب : من هنا نقول.. مواجهات سياسية أو عسكرية بدون إجماع وطني

إلى المؤتمر الدولي في الخريف القادم والقطيعة قائمة بينه وبين حماس، وإن عليه التصالح مع حركة 
 وإال فإنه سيذهب إلى المؤتمر بعباءة وفاضها خاٍل، حماس وحكومة هنية حتى يفاوض من موقع القوة،

أما حركة حماس فسوف تتعزز شرعيتها ومكانتها في .. وسيعود مطأطأ الرأس بال وطن وال كرامة
الشارع الفلسطيني، وهي التي ستقرر إذا ما استمرت دعوات رفض الحوار من قبل الرئيس عباس 
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جهات التي تكرس الفرقة والقطيعة والعداء بين شطري الدعوة لتحرك وطني واسع لرفع الغطاء عن ال
 .الوطن

من المعلوم أن والية الرئيس محمود عباس سوف تنتهي في نفس الوقت الذي يختار فيه األمريكيون 
 سوف يكون الفوز فيها لصالح مرشح الحزب 2008إدارة جديدة، والمرجح أن انتخابات نوفمبر 

عات فإن هناك تغيرات جذرية ستطرأ على السياسة األمريكية بحيث الديمقراطي، وكما تشير معظم التوق
تصبح أكثر توازنا تجاه حل الصراع العربي مع إسرائيل، ألن أمريكا معنية بحماية مصالحها 
االستراتيجية بمنطقة الشرق األوسط، والتي تضررت كثيرا بالسياسات الهوجاء إلدارة بوش والمنحازة 

 .بالكلية إلسرائيل
بانتظار زوال إدارة بوش المعادية لمصالح شعبنا وأمتنا، وعودة الحياة إلى مفاعيل السياسة ونحن 

األوروبية تجاه المنطقة، وانتفاض الكرامة العربية واإلسالمية باعتبارها العمق االستراتيجي للقضية 
 .الفلسطينية، لتمضي قافلتنا من جديد نحو غايتها في التصدي لالحتالل حتى يرحل

هود أمتنا وعدالة قضيتنا وصحوة الضمير الغربي سنتمكن من تحقيق استقاللنا ونيل حريتنا وإقامة وبج
  .دولتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها

  20/8/2007الشرق األوسط 
  

  مواقف مثيرة في السياسة الفلسطينية  .50
  ياسر الزعاترة 

ي مجلس األمن بمشروع قرار يعتبر قطاع غزة منطقـة          قبل ثالثة أسابيع تقدمت قطر بوصفها عضواً ف       
، ويطالب أعضاء مجلس األمن بالسماح بدخول غير مقيد للمساعدات اإلنسانية وتـسهيل             "منكوبة إنسانياً "

  . مرور الواردات والصادرات ودخول الوكاالت اإلنسانية، ومعها إمدادات الوقود والمياه والكهرباء
رين، وعلى رأسهم اإلسرائيليون، تمثلت في إحباط البعثة الفلسطينية للمشروع،          المفاجأة التي أذهلت الكثي   

األمر الذي أراح الدولة العبرية من عبء الصدام مع القوى الدولية، وقد وصف مصدر إسـرائيلي مـا                  
هذه بالفعل سابقة مثيرة لالهتمام، فألول مرة تقف إسرائيل والفلسطينيون علـى جـانبي              "جرى في بقوله    

  . المعتدلون الفلسطينيون انضموا إلينا في صراع ضد المتطرفين. راسالمت
هذه الواقعة هي مجرد شاهد على تحوالت أساسية في السياسة الفلسطينية، تـضاف إلـى جملـة مـن                   
التطورات من بينها سياسة الرفض المتواصل للحوار مع حماس، وال قيمة هنا للحديث عن تلبية شـروط              

ومن بينها إلغاء المقاومة في برنـامج       . حقيقي ال يتم على قاعدة االستسالم الكامل      الحوار، ألن الحوار ال   
  . الحكومة ودفع رجالها إلى تسليم أسلحتهم

وقف رواتب قطاع من الموظفين، فضالً عن إصدار أوامر بتجميد حسابات أشخاص في البنوك بـدعوى                
لراحل ياسر عرفات كانت رواتب المنـشقين       انتمائهم إلى فئة بعينها هي سياسة جديدة أيضاً، وفي عهد ا          
  . ممن حملوا السالح وقتلوا إخوانهم تصل إليهم من دون توقف

التصميم على إغالق المعابر وفرض الحصار التدريجي على القطاع الذي يؤوي مليونا ونصف المليون              
 فصل الـضفة    فلسطيني يشكل سياسة جديدة أيضاً، بصرف النظر عما جرى، ال سيما أن حماس ال تريد              

عن القطاع، وإنما تتحدث عن إجراء أمني ال تمانع في إعادة النظر فيه بمـا يلبـي مـصالح الـشعب                     
  . الفلسطيني

من السياسات الجديدة أيضاً ما يتعلق بالتنازل الضمني عن حق العودة من قبل الحكومة والرئاسة، أكـان                 
لمتين للقضية الفلسطينية بوصفها قـضية      ، والنتيجة هي شطب األساس ا     "حل خالق "مباشرة أم من خالل     

  . الجئين شردوا من ديارهم
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من السياسات الجديدة والبالغة األهمية ما يتعلق بإدارة الظهر للتوجهات العربية والتعويل على األمريكان              
واإلسرائيليين، والدخول في متاهة جديدة يعترف من يخوضون فيها أنها لن تفضي إلى شـيء إيجـابي،                 

م كان أحدهم يقر بذلك في حوار مع البي بي سي، وبينما كان يصر على استمرار التفاوض مـع        وقبل أيا 
: اإلسرائيليين كان في يكرر رفض الحوار مع حماس، وعندما سأله المذيع عن أيهما يعتقد أنـه العـدو                 

  . حماس أم الدولة العبرية، ثار الرجل وأسرف في شتم المذيع
 المصالح الوطنية بصلة، ولنفترض أن حماس قد أخطأت في الحـسم            ما يجري على األرض ال يمت إلى      

العسكري في قطاع غزة، فإن ما يفعله الطرف اآلخر يؤكد أنه كان في انتظار خطوة من هذا النوع كي                   
وإال فكيف نفسر هذا    . يصفّي الحركة ويتخلص من صداع معارضتها لمسار سياسي يريده وال يريد سواه           

خابات جديد ال يكتفي بالقائمة النسبية التي تسهل التزوير الذي تبدو نواياه متـوفرة              التوجه نحو قانون انت   
فحسب، بل يضيف إلى ذلك إقرار بنود تقصي حماس من اللعبة السياسية من خالل اشتراط اعترافها بكل                 

لي مفردات أوسلو وسواها إذا أرادت خوض االنتخابات، فضالً عن االعتراف بأن المنظمة بوضعها الحا             
   .هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟

ما يجري يؤكد شيئاً واحداً هو أن السلطة ال تريد أصواتاً أخرى تخالف توجهاتها الذاهبـة فـي اتجـاه                    
التفاوض مع االسرائيليين بصرف النظر عن النتائج على األرض، لكنها لعبة برسم الفشل، والسبب هـو                

  .يتهم مقابل رشاوى بائسة ال صلة لها بجوهر الصراعأن الفلسطينيين لن يبيعوا قض
  20/8/2007الدستور االردنية 

  
  !السالم وعواصف المنطقة" هبة" .51

  عرفان نظام الدين
أسابيع قليلة ونودع الصيف الساخن الذي كان ينذر بالويل والثبور وعظائم األمـور ممـا دفـع معظـم                   

وعلـى  . اً من فلسطين الى العراق ومن ايران الى لبنان        المحللين الى التحذير من أنه سيكون الهباً ملتهب       
رغم سخونة األحداث التي شهدتها المنطقة فإن الصيف يكاد ينتهي حامالً معـه نـسائم طريـة تبـشر                   
بانفراجات وبدايات ممكنة لسالم في المنطقة أو على األقل بدايات لمفاوضات سـالم بـين الفلـسطينيين                 

  .واالسرائيليين
من الصيف الساخن محذراً من خريف ساخن قادم يحمـل          " صفارات االنذار "اك من ينقل    في المقابل، هن  

بذور تفجيرات وانفجارات وأحداث جسام تغير وجه المنطقة وتفتح الباب على مصراعيه أمـام فوضـى                
  .عارمة وحروب عبثية واضطرابات دموية

 ويـستمر   ،الخوف والقلـق والـضياع    وبين المتشائمين والمتفائلين يقع المواطن العربي المسكين فريسة         
التدهور االقتصادي واالجتماعي وتتجدد موجات هجرة الشباب واألدمغة واأليدي العاملة الماهرة هربـاً             

من األوضاع التي ال تبشر بالخير بسبب ممارسات القيادات المسؤولة وتـدني            " وقرفاً"من الجحيم القادم    
  .ؤولياتهامستوى قيمها وقيمتها وقدراتها على تحمل مس

وسط هذه الصورة القاتمة تبقى األوضاع في فلسطين والعراق ولبنان معرضة لالهتزاز والتفجير وإشعال              
الحرائق التي ال بد أن تمتد نيرانها الى دول الجوار وتنتشر مفاعيل نيرانها على امتداد الوطن العربـي                  

  .والعالم كله
بدأ الحديث يتزايد عنها وعن شكلها ومضمونها على        " هبة سالم "تلوح في األفق    ،  وفي غمرة هذا التصعيد   

الصعيدين العراقي واللبناني أوالً وعلى الصعيد الفلسطيني ثانياً، خصوصاً أن الرئيس بوش أعطى إشارة              
االنطالق لمؤتمر سالم يعقد في الخريف المقبل على شكل لقاء أو اجتماع غير محدد الهويـة والهـدف                  

الموعد النهائي والمواضيع المطروحـة     : لواضحة والتفاصيل المطلوبة مثل   والشكل والجوهر والصورة ا   
واألطراف المشاركة اضافة الى غياب عاملين أساسيين ورئيسيين وجـوهريين وهمـا مـدى االلتـزام                
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األميركي بالتسوية والقدرة على الضغط على اسرائيل للقبول بالحلول المطروحة، وجدية اسـرائيل فـي               
يذ االلتزامات السابقة، وااللتزامات الالحقة التي يمكن أن يتم االتفاق عليها في المؤتمر             تحقيق السالم وتنف  
  .الهالمي المقترح

ومع كل هذا الغموض فإن العرب، كعادتهم، أثبتوا حسن نياتهم ورحبوا بالنواحي االيجابية التي تضمنتها               
 التـي   بوش االب ى الى مستوى مبادرة     دعوة بوش التي ال يمكن اطالق صفة المبادرة عليها ألنها ال ترق           

توجت بعقد مؤتمر مدريد المستند الى مبدأ األرض مقابل السالم وحتمية إقامة السالم العـادل والـشامل                 
 وإقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة       67على أسس انسحاب اسرائيل من األراضي العربية المحتلة عام          

ال تالمس مبادئ المبادرة العربيـة      " البوشية"ما أن هذه الدعوة     ك. القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف    
الموحدة للسالم التي تتضمن الحل العقالني والسليم لألزمة ويضمن الحقوق المشروعة وفي مقدمها حـق               
عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم ورفض مخططات توطينهم في الدول التي يقيمون فيها منذ نكبـة                

  .1948عام 
يشعر العربي بالتفاؤل في مثل هذه المؤتمرات ألسباب عدة معروفة تدعوه للحذر مـن الطروحـات                وال  

والتأكد، من خالل التجارب المريرة، على أن اسرائيل ستنسف أي مسعى ايجابي لتحقيق السالم العـادل                
هـا  فقـد تعودنـا علـى مناورات      . والشامل حتى ولو وافقت على الحضور وتظاهرت بقبول نقاط البحث         

 تستطيع اسرائيل تنفيذ    كيوأكاذيبها ووسائلها االحتيالية ومحاوالتها لكسب الوقت كما فعل اسحق شامير           
 عندما وافـق علـى خريطـة        شارونوكما فعل   . مخططاتها التوسعية وفرض أمر واقع جديد ومختلف      

فعل رابـين   وكما  . ملغومة ومعها ألف شرط وشرط وتحفظ تنسف الخطة من أساسها         " نعم"الطريق وقال   
 االسرائيلية على مضض ثم جعلها خالية من        -عندما وافق على اتفاقية أوسلو ومعاهدة السالم الفلسطينية         

الدسم بعد أن جردها من كل مفاعيلها وسحب منها عن طريق طلب التأجيل الـى مفاوضـات المرحلـة                   
ئين وحدود الدولة الفلسطينية    النهائية كل مقومات السالم الحقيقي مثل مصير القدس والمستوطنات والالج         

  .المستقلة والمياه وغيرها من القضايا األساسية
" هـآرتس " يقوم وحسب ما سـربته       ،واليوم يستبق االسرائيليون المؤتمر المقترح بعرض مشروع ملغوم       

وغيرها على إقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وتكون عاصمتها شكلياً القدس، أي               
العلم الفلسطيني على حيين من القدس القديمة على أن تـضم الـى اسـرائيل كـل المجموعـات                   برفع  

االستيطانية ومعظم أراضي القدس مع تعويض الفلسطينيين بأراض من فلسطين المحتلة بكل ما فيها من               
  .سكان

ـ    " مؤلمة"هذا العرض يظهر بشكل خداعي كرماً اسرائيلياً غير معهود، وتنازالت            صهاينة، كما يـزعم ال
إلغـاء  : ولكنه يخفي نيات خبيثة ال تخفى على أحد تهدف الى ضرب عصافير عدة بحجر لئيم واحد، أي                

حق العودة، التخلي عن أجزاء عزيزة من القدس العربية، تكريس تقسيم الدولة الفلسطينية بـين الـضفة                 
لـسرية الجهنميـة التـي      وقطاع غزة، والتخلص من آالف الفلسطينيين من عرب الداخل  تنفيذاً للخطة ا            

أي ترحيل السكان االصليين وتوطين المزيد من الصهاينة فـي فلـسطين        " الترانسفير"تسعى لتنفيذ عملية    
  .المحتلة

القادمة تكشف من بالونات االختبـار التـي تطلقهـا          " هبة السالم "فإذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه فإن        
  .المخضرم شمعون بيريزاسرائيل عبر عرابيها الكثر، وبينهم العراب 

ولكن السؤال المطروح اآلن هو لماذا اطلقت هذه الدعوة األميركية اآلن؟ وما هو سر توقيتهـا؟ ومعهـا                  
سؤال بديهي مرفق وهو ما هي حظوظ نجاحاتها وامكانات اختـراق المـأزق القـائم وإزالـة االلغـام                   

  االسرائيلية المزروعة في دروب السالم؟
  :كثيرة التي يمكن عرضها من حيث المثال ال الحصر وهيالتوقيت له مبرراته ال
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 ان بوش يعيش آخر أيام عهده ويريد، عبر نصائح مستشاريه أن ينهي فترة رئاسته بانجاز مـا يحلـم                    -
  .بتتويجه رجل سالم بعد سلسلة النكسات والهزائم وحاالت الفشل التي تعرض لها في فترتيه الرئاسيتين

 في عنق الزجاجة ويتفق جميع األطراف على أن المخرج صعب ومـؤلم              ان الوضع في العراق دخل     -
ويتطلب عملية جراحية أو طوق نجاة يساعد الواليات المتحدة على ايجاد حل مـشرف للخـروج مـن                  

  .المستنقع العراقي ويمنح بوش الفرصة إلنقاذ ماء وجهه
الجمهوريين على حد سـواء مـن        ان الضغوط داخل الواليات المتحدة تتزايد من قبل الديموقراطيين و          -

أجل اقفال هذا الملف الدامي في التاريخ األميركي واالنطالق من جديد وفق استراتيجية االنفتاح وإعـادة                
  .بناء الجسور وترميم العالقات الدولية ونزع صواعق تفجيرات االرهاب وسحب ذرائع أصحابه

 دولية موازية، خصوصاً من قبل الـدول         ان الوضع العالمي يتغير بسرعة مذهلة ليشكل عوامل ضغط         -
  .التي ورطها بوش في هذه العملية

 ان وضع اولمرت صعب ومحرج ويحتاج الى طوق نجاة هو وحكومته ويخـشى أن تقتـصر نتـائج                   -
  .الدعوة على تحقيق هذا الهدف

فبعد المانيا  . اداتها ان أوروبا الحليفة التقليدية للواليات المتحدة تغير وجهها واتجاهاتها وتجدد نفسها وقي            -
جاء التغيير في فرنسا وبريطانيا وحمل معه رؤساء دناميكيين مثل ساركوزي وبراون كـان أول عمـل                 
قاما به تعيين ممثلين لهما للسالم في الشرق األوسط والبدء بتحركات جدية تمهيداً لبدء حوار حول السالم                 

  .والحلول والمخارج العملية الالئقة
م والرئيسي هو اشتداد الضغوط العربية وال سيما من قبل السعودية ومـصر واألردن               ان العامل المه   -

على بوش للتحرك من أجل عقد مؤتمر سالم شامل في الشرق األوسط بعد تفعيل المبادرة العربية وكسب                 
  .المزيد من التأييد الدولي لها

وسط تشاؤم البعض وعدم تعليـق      هذه تستمر مفاعيل العواصف العاتية ومخاطرها       " هبة السالم "ومقابل  
اآلمال على الدعوة األميركية وسط أحاديث عن ضغوط الصقور في االدارة األميركية من محافظين جدد               

 وفي اسرائيل من أجل التصعيد وصوالً الى شن حرب خاطفة على ايران تقفل ملفها النـووي                 .وغيرهم
 فيما يتحدث البعض عـن ان مـأزق   ،وفلسطينبالقوة وتسحب األوراق التي تلعب بها في العراق ولبنان    

اولمرت وحكومته بعد الحرب على لبنان قد ينتهي الى استقالته واجراء انتخابات مبكرة تحمل الليكوديين               
  .المتطرفين الى الحكم ومعهم طبول حربهم وأحقادهم

المنشود إمـا أن  ومهما قيل عن الدعوة وعن ما يلوح في األفق من عالمات تفاؤل ونذر تشاؤم فإن الحل           
يكون كامال أو ال يكون، وإما أن يحمل بذور النجاح بتبنيه مبادئ الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابـل                  

وأول الطريق يبدأ بتبني حقائق األمور وواقع الحـال       . السالم أو أن يزرع صواعق التفجير في كل مكان        
  :عبر الخطوات التالية

مة عربياً وفلسطينياً، ومشاركة سورية بشكل فاعل فـي المـؤتمر            دعوة جميع األطراف المعنية باألز     -
وتأمين توافق عربي شامل وثابت على الخطوات التاليـة         . المقترح من أجل ضمان قيام سالم فاعل ودائم       

  .واسلوب التفاوض وشروطه ومطالبه
حركتـي فـتح     مصالحة الفلسطينيين، وإنهاء مفاعيل فصل غزة عن الضفة وحل العقد المستنكرة بين              -

  .وحماس وموافقة جميع األطراف على االستراتيجية الفلسطينية ومتطلبات السالم
 إقرار اسرائيل بالحقوق الفلسطينية ورضوخها لمطالب االنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة             -

  .بما فيها الجوالن المحتل ومزارع شبعا اللبنانية
شكل أساسي ومعها الدول الكبرى بمسيرة السالم والتعهد بالوصول بها           التزام الواليات المتحدة اوالً وب     -

  .الى النهاية والضغط على اسرائيل لاللتزام بقرارات الشرعية الدولية
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 مشاركة الدول االقليمية في مرحلة الحقة في المفاوضات وااللتزام بالحلول المقترحة والتعهـد بعـدم                -
  .اللعب بأوراق اآلخرين

لخطوات والمتطلبات ال يمكن توقع أي نتيجة للدعوة األميركية فهي ستذهب هباء منثوراً             ومن غير هذه ا   
  .وتبقى مجرد هبة سالم وسط عواصف المنطقة العاتية
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  طوبى للمؤمنين .52
   ناحوم برنياع

قضايا بأن اولمرت وأبو مازن يتداوالن سرا حول ال       " يديعوت احرونوت " شمعون شيفر بشرنا من خالل      
التي تتعلق بالتسوية الشاملة بين اسرائيل وفلسطين، واولمرت أعلم اعـضاء الكـونغرس الـديمقراطيين       

  .بمضمون مباحثاته تلك
حكاية مثيرة وايجابية، فمن الجيد أن نعرف أن الناس يتفاوضون ويتحدثون، وأنهـم يتبـادلون األفكـار                 

ستعراضي أمام عدسات الكاميرا، ومـن الجيـد أن         الجدية حول المسائل الجدية وال يكتفون بالظهور اال       
نعرف أن األحاديث حول هذه االمور الحساسة لم تنته بانفجار كما حدث مع عرفات وباراك في كامـب                  

  .ديفيد
هذه المباحثات تُقرأ مثل فيلم حول اتفاق اوسلو يبث من النهاية الى البداية، ففـي اوسـلو بـدأ األمـر                     

ركاء للمباحثات وانتقلت لسياسي متدني الرتبة فصعدت الى األعلـى لتـصل            بأكاديميين اثنين بحثا عن ش    
الى بوابة رئيس الوزراء، وهنا يبدأ األمر من األعلى، وال يعرف أحد أين سينتهي، وربما يؤول األمـر                  

  .الى اكاديميين اثنين يبحثان عن شركاء للمداوالت
، خافوا خوف الموت من التداول حول التسوية        كل رؤساء الوزارات الذين سبقوا اولمرت باستثناء باراك       

الشاملة، وهم لم يخافوا الحديث، بل خافوا من الثمن، أبرزهم كان شارون الذي كان يعتبر كل من يـذكر                
  .شيئا حول التسوية الشاملة بوجود الفلسطينيين أو االميركيين وكأنه قد أدخل صنما الى المعبد المقدس

ء، ومع ذلك هو رئيس وزراء مع وقف التنفيذ، هو يدير حرب بقـاء              ان اولمرت رئيس وزراء لكل شي     
يائسة ضد لجنة تحقيق هو الذي عينها خشية من أن تكون هذه اللجنة عاكفة على االعداد القالته، وهـذه                   
حرب المحامين القبيحة، اذا قلبتها رأسا على عقب لن تجد فيها ذريعة تبررها اخالقيا، االمر الوحيد الذي                 

  .له في صالح اولمرت أن لديه روحا قتالية وقدرة على البقاء، ولكن هذا أقل من نصف عزاءيمكن قو
وخالفا لشارون، فك االرتباط، ال يوجد الولمرت دعم شعبي تلقائي، فالرأي العام ال يؤيده، وفي ظل هذه                 

ن يفعل ذلك مع    الظروف كان من المتوقع أن يقوم بتسويق اتفاق المبادىء مع الجمهور في اسرائيل قبل أ              
اعضاء الكونغرس من الواليات المتحدة، هذا ناهيك عن أبو مازن الذي تكمن قوته الوحيدة في ضـعفه،                 

  .فاذا كان اولمرت يريد مساعدة أبو مازن فعليه أن يأخذ ايهود باراك أوال لمحادثات ودية
للحظـات الـصعبة،   فقد آن أوان وزير الدفاع ورئيس الوزراء حتى يشكال مطبخـا سياسـيا وشـراكة             

فبامكانهما معا اعطاء سكان الضفة الذين يأمل أبو مازن بالحصول على دعمهم، الكثير الكثيـر، فهنـاك                 
ـ              بؤرة استيطانية   27حواجز كثيرة يجب أن تفتح وبؤرا يجب اخالؤها، واالميركيون ما زالوا بانتظار ال

  .ؤرةالتي وعدهم شارون باخالئها، وحتى اليوم لم يتم اخالء أية ب
ان التوصل الى اتفاق تاريخي بين اسرائيل وفلسطين يحتاج الى أحد يؤمن به بكل قلبه، ويدفع نحوه بكل                  

  .قوته، والمفاوضات بين اولمرت وأبو مازن تجري لشدة األسف بين اثنين غير مؤمنين
  يديعوت احرونوتعن 
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