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  يتجه إلقامة حركة سياسية بديلةو".. التشريعي"ل من هيئة رئاسة يستقيخريشة حسن  .1

أعلن النائب الثاني   : رام اهللا، منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في    21/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
صبه في هيئة رئاسة المجلـس، ورغـم اقـدام          لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، استقالته من من       

خريشة على تقديم هذه االستقالة للجمهور وللشعب الفلسطيني، اال أن هذه االستقالة يجب ان تقدم للمجلس                
ان استقالتي جاءت بعد التـشاور      ": الخليج"ـوقال خريشة في حديث خاص ل     . لمناقشتها في جلسة خاصة   

اء واعضاء كتل برلمانية، موضحا ان الهدف من هذه االسـتقالة           مع عدد كبير من النواب بما فيهم رؤوس       
الضغط على كتلتي حماس وفتح في المجلس لتفعيل عمل المجلس، وانتظام عقد جلساته التي توقفت منـذ                 

واكد انه ال عودة عـن      . وكان خريشة أعلن استقالته في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا          . العام الماضي 
التئام المجلس بدورة جديدة موحدة جامعة إلخراج المجلـس مـن حالـة االسـتقطاب               هذه االستقالة اال ب   
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السياسي وعدم طغيان السياسي على البرلماني واالنتباه الى مصالح وهموم الناس واألهم من ذلك الحفاظ               
واب او  انا لن أقدم استقالتي للن    "وحول طبيعة الجهة التي سوف يقدم استقالته لها قال          ". على وحدة التاريخ  

المجلس التشريعي او الرئاسة او الحكومة الفلسطينية، بل سأقدمها ألبناء دائرتي اوال الـذين انتخبـوني                
وأقدمها ثانيا للشعب الفلسطيني وأكرر تجرية النائب حيدر عبدالشافي الذي كان اول نائب يـستقيل مـن                 

، أكد خريشة انه وصل الى مرحلـة        وعن طبيعة األثر التي يمكن ان تتركها استقالته       ". المجلس التشريعي 
ال يمكنه التعايش فيها مع الوضع القائم من خالل تحول المجلس والشعب باكمله الى رهينة في يد كل من                   

ان استقالتي رغم انها قد تساعد طرفاً على آخر في هذا الصراع اال انني لم اجـد                 "اضاف  . حماس وفتح 
ارسة النفاق والخداع السياسي لنفسي وللجمهور الـذي        امامي من خيار سوى احترام مسؤوليتي وعدم مم       

  ".انتخبني ومنحني كامل ثقته كي اعبر عنه بصدق في جميع المراحل والظروف
رفـض  : غزة، عبد الرؤوف أرنـاؤوط  نقالً عن مراسلها في 21/8/2007الوطن الـسعودية  وجاء في   

 .  قدمها حسن خريشةرئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر، أمس االستقالة التي
ربطت مصادر مقربة   :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    21/8/2007الشرق األوسط   وأوردت  

، وقالـت المـصادر     "حمـاس " و "فتح" خريشه بين استقالته ونيته االعالن عن تيار ثالث، غير            حسن من
وحسب المصادر فان مجموعة    . ةانه يتجه اصال القامة حزب جديد في الضفة الغربي        " الشرق االوسط "لـ

اخرى من السياسيين ورجال األعمال الفلسطينيين، تعمل مع خريشه من اجل تشكيل حزب سياسي جديد،               
ـ        انها حركة سياسية تمثل االغلبية الصامته غير       " الشرق االوسط "االمر الذي اكده خريشه نفسه لكنه قال ل

القادمة تهدف لتشكيل كتلة جامعـة ومانعـه ترعـى          ، واكد ان حركته     "حماس" و "فتح"الراضية عن اداء    
  ". ال نقبل التمويل االجنبي"مصالح الشعب التي اهملتها الفصائل، واضاف 

  
   لتركيع غزة"سرائيلا"تآمر مع ت حكومة فياض :ألعرجاعالء الدين  .2

خ الوقود  أكد عالء الدين األعرج المستشار االقتصادي للحكومة الفلسطينية على أن توقف ض           : ألفت حداد 
لمحطة توليد الكهرباء جاء نتيجة خطة حاكها وزراء حكومة فياض مع اإلسرائيليين إدراكاً مـنهم بـأن                 

" فلسطين"وأوضح لصحيفة    .موضوع الكهرباء هو موضوع حساس وحيوي ويوجع المواطن بشكل كبير         
رباء من قبل حكومـة     اليومية أن شركة الكهرباء تعمل بمعزل عن أي تدخالت، منتقداً عملية تسييس الكه            

هناك اتـصاالت مـع االتحـاد       : "وقال .رام اهللا التي تهدف إلى زيادة معاناة أهالي قطاع غزة المحاصر          
األوروبي من قبل حكومة هنية، حيث تم إطالعهم على كيفية إدارة الوقود المزود مـن قبلـه لمحطـة                   

الكشف عن نتائج التحقيقات بالكامـل مـع        في غضون األيام القليلة القادمة سيتم       :" وتابع قوله  ".الكهرباء
مدير الشركة السابق والمتورطين معه في عمليات االختالس وإهدار المال العام للـرأي العـام المحلـي        

 تصريحات المالكي بأنها تحمل الضغينة والحقد ضد الشعب الفلسطيني الـذي            األعرجووصف   ".والدولي
االتحاد األوروبي إلى التراجع عن موقفه الذي اتخذه        ضحى وناضل على مدار ستة عقود، ودعا األعرج         
 .بناء على جملة من األكاذيب والفبركات اإلعالمية

  20/8/2007 48عرب
  

  "حماس"قانون فلسطيني لمنع غسل األموال ويفرض قيوداً على التحويالت المالية لـ .3
منع غـسل االمـوال فـي        تعكف الحكومة الفلسطينية على اعداد قانون خاص ل        : محمد يونس  -رام اهللا   
وقال وزير االعالم رياض المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس عقب االجتمـاع االسـبوعي     . فلسطين

للحكومة ان القانون الجاري اعداده في سلطة النقد، وهي مؤسسة تقوم بدور البنك المركـزي، سـيعلن                 
ن المنظومة المالية العالمية، مشيراً الـى       وقال ان القانون يتيح للسلطة الفلسطينية ان تكون جزءاً م          .قريباً

  .انه يمكنها من محاربة غسل االموال ضمن توجه عالمي
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الجهة االكثر تضررا في حال تطبيق هذا القانون العتمادها على التحـويالت الماليـة              " حماس"وستكون  
تـستخدم  " حماس"ان  وتشير تقارير اجهزة االمن الفلسطينية الى       . الخارجية التي تتم غالبا بطرق ملتبسة     

  .التجار والمستوردين في تحويل كميات كبيرة من االموال الى الداخل، مقابل نسب ارباح مشجعة
  21/8/2007الحياة 

  
  حكومة هنية ترفض تشكيل لجنة إستشارية تخضع لنقابة الصحفيين المنتهية صالحيته .4

نظر بعين الخطورة إلـى اإلجـراءات       علنت وزارة اإلعالم في الحكومة المقالة بغزة انها ت        أ: ألفت حداد 
األخيرة التي اتخذها مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين المنتهية صالحيته منـذ نحـو سـت سـنوات،                 
والمتمثلة في تشكيل لجنة استشارية خاضعة للنقابة، والذي يدل بشكل قاطع على غياب النية لدى الفئـة                 

حقوق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية وتطوير العمل      المسيطرة على النقابة بإصالح أحوالها بما يضمن        
واكدت على أن اإلجراء المنتظر كان إجراء إصالحات حقيقية تؤدي إلـى اختيـار               .الصحفي في البالد  

ممثلين عن الجسم الصحفي في الضفة وغزة قادرين على حمل أعباء األمانة التي يخولهم بها الصحفيون                
ين المنظمة لعمل النقابة والخروج من حالة الركود التـي أصـابت هـذه              واإلعالميون، وااللتزام بالقوان  

المؤسسة النقابية بالشلل وعطلت عملها وأثرت بصورة سلبية على أوضاع الصحفيين المهنيـة وجعلـت               
ودعت الوزارة كل الجسم الصحفي إلى التفاهم فيما بينهم على آليـة             .حقوقهم عرضة للضياع والمساومة   

شددة على ضرورة احترام إرادة الصحفيين وعقول الصحفيين ورفض كـل اإلمـالءات             إلنقاذ نقابتهم م  
ودعت إلى رفض جميع القرارات الصادرة عن من تبقـى مـن مجلـس النقابـة                 .واالشتراطات الفوقية 

  .المنتهية صالحياته الديمقراطية
  20/8/2007 48عرب

  
 قرر تعليق عمل وزارة االتصاالت مؤقتاً في غزةحكومة فياض ت .5

كمال حسونة تعليـق     ]في حكومة فياض  [ قرر وزير االتصاالت الفلسطينية وتكنولوجيا المعلومات     : )وام(
وذكرت الوزارة فـي بيـان ان        .العمل في كل الدوائر العامة والمكاتب الفرعية للوزارة في قطاع غزة          

ة المقالة والتي تعمـل     القرار اتخذ بسبب التجاوزات الخطيرة التي تتم في مكاتب الوزارة من قبل الحكوم            
واكد الوزير أنه سيدعو الموظفين للعودة إلى العمل فـي          . قطاعالعلى تعزيز سياسة الفصل بين الضفة و      

  .مقر الوزارة بغزة بعد زوال األسباب التي أوجبت صدور القرار
  21/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  جرة نية يمنع العاملين في األجهزة العسكرية من العمل كسائقي أه .6

اصدر اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال ووزير الداخلية امس قراراً            : اشرف الهور  -غزة  
منع فيه كل العاملين في المؤسسة العسكرية واالمنية التابعة له في غزة من العمـل كـسائقي لـسيارات                   

  .سواء في اوقات العمل الرسمي او خارج اوقات العمل االجرة
  21/8/2007القدس العربي 

  
  سرائيليةبحملة مقاطعة للبضائع االودولي حقيقي للسالم  مصطفى البرغوثي يطالب بمؤتمر .7

دعا النائب مصطفى البرغوثي الى عقد مؤتمر دولي حقيقي للسالم يقود الـى             :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
ـ        "االحتالل االسرائيلي "انهاء    1967ي المحتلـة عـام      ، واقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على االراض

وعاصمتها القدس، مشددا على أهمية تفعيل وتصعيد حملة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني وفرض              
جاء ذلك خالل اللقـاء الـذي        .التي ترتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني      " اسرائيل"مقاطعة على   
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" االسـرائيلية "حملة مقاطعة للبـضائع     وجدد البرغوثي دعوته للبدء ب    . جمع البرغوثي مع وفد من ايسلندا     
  .لحملها على وقف جرائمها في االراضي الفلسطينية" اسرائيل"وحملة عقوبات على 

  21/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تطالب بحماية الالجئين الفلسطينيين بالعراقهنيةحكومة  .8
ة المقالة بغزة امس حوادث     استنكرت ادارة شؤون الالجئين الفلسطينيين في الحكوم       : اشرف الهور  -غزة  

واكدت الدائرة في    . ايدي ميليشيات مسلحة   ىالقتل التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في العراق عل        
بيان لها ان هذه الجرائم تأتي في سياق انهاء الوجود الفلسطيني في العراق مطالبـة الجهـات العراقيـة                   

 القتل والمالحقة لالجئين الفلسطينيين المقيمين فـي         وقف الجرائم وسياسة   ىالمختصة بالعمل الفوري عل   
 بمغاوير الداخلية الذين    ىكما وطالبت نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي بوضع حد لما يسم           .العراق

 بجيش المهـدي    ى الصدر بلجم ما يسم    ىيقومون بجزء كبير من هذه الجرائم مطالبة في ذات الوقت مقتد          
وحملت كال من االحتالل االمريكي والبريطاني       . الهوية ىد الفلسطينيين عل  الذي ما زال يمارس القتل ض     

  .مسؤولية ما يلحق بالفلسطينيين من قتل وتشريد في العراق
  21/8/2007القدس العربي 

  
   ضمن خطة أمنيةعين الحلوةمخيم في ينتشر الكفاح المسلّح  .9

فلسطينية في مخيم عين الحلـوة، خطـة        أثمرت االجتماعات واللقاءات التي عقدت بين القوى ال       : بيروت
أمنية وضعت موضع التنفيذ لضبط األمن في المخيم ومالحقة المخلين به، عبر انتشار قوة مـن الكفـاح                  
المسلح الفلسطيني وإجراء مناقالت وتشكيالت كلف بموجبها العميد منير المقدح قائداً عسكرياً عاماً لكـل               

 .والكفاح المسلح في منطقة صـيدا     " فتح"رير الفلسطينية، وحركة    الوحدات العسكرية التابعة لمنظمة التح    
وانتشر أمس أكثر من مئة عنصر من الكفاح المسلح في شوارع المخيم وأحيائه، تحت إشـراف العقيـد                  
سلطان العلي، في إطار خطة أمنية قسمت المخيم الى أربع مناطق لكل منها مسؤول مباشر وقـوة تقـيم                   

شمل االنتشار األمني أحياء الطوارئ والصفصاف والسكة، حيث كانـت توجـد            و. مراكز ثابتة ومتنقلة  
وكشفت مصادر فلسطينية أن هذه الخطوة تمـت بموافقـة التنظيمـات             ".جند الشام "و" عصبة االنصار "

مـن جهـة،    " فـتح "تتويجاً لسلسلة اجتماعات بين قيادات منظمة التحرير و       "االسالمية، مؤكدة أنها تأتي     
وأعلن المقدح تشكيل قوة جديـدة مـن         ".من جهة ثانية  " عصبة االنصار "مية وفي مقدمها    والقوى االسال 

  . عنصر ستنتشر في وقت الحق200فصائل منظمة التحرير لدعم الكفاح المسلح قوامها قرابة 
  21/8/2007الحياة 

  
   في الضفة"الشعبية"لـ وشهيد في غزة" التنفيذية"و" حماس"ستة شهداء  لـ .10

افاد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيـان فلـسطينيون           : غزة 21/8/2007 الحياة   ذكرت
ـ             فـي شـرق    " حماس"امس ان ستة ناشطين فلسطينيين قتلوا في القصف االسرائيلي على سيارة تابعة ل

وقالت مصادر فلسطينية ان طائرة حربية اسرائيلية قـصفت بـصاروخ           . مخيم البريج جنوب مدينة غزة    
في منطقة تعرف باسم مقبولة كان يستقلها رجالن من القوة التنفيذيـة            " ميتسوبيشي"من نوع   سيارة مدنية   

  .واربعة رجال من كتائب القسام، وأكد ناطق عسكري اسرائيلي استهداف السيارة
هذه الجريمة  : "، وقال سامي ابو زهري الناطق باسمها      "الجريمة"بالرد على هذه    " حماس"وتوعدت حركة   
انها مجزرة تمثل تصعيدا اسرائيليا خطيرا ضد شعبنا الفلـسطيني ومقاومتـه            ... ن عقاب لن تمر من دو   

هذه الجريمة تجري بتنسيق بـين قيـادة        "واضاف ان   ". وهي تأتي استمرارا لمسلسل الجرائم االسرائيلية     
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 التـي  السلطة الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي بحيث يصعد االحتالل جرائمه وتواصل السلطة اجراءاتها         
  ".تزيد من معاناة اهلنا في قطاع غزة

استشهد فجر اليوم، الثالثاء، أحد : ألفت حداد ورامي دعيبس من – 21/8/2007 48 عربوأضافت
  .المقاومين من كتائب أبو علي مصطفى، في اشتباك مع جيش االحتالل في مخيم العين في نابلس

  
  "القسام"ئيلي لنشطاء  االغتيال اإلسرانادينت "الديموقراطية"و" الجهاد" .11

بثالثة صواريخ من طـراز     " سيديروت"، مسؤوليتها عن قصف بلدة      "سرايا القدس "أعلنت  :  رام اهللا  ،غزة
إن هذه العملية الجهادية تأتي رداً على المجازر وعمليات االغتيال          "وقالت السرايا في بيان لها       ".3قدس  "

  ". الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزةالمتالحقة واالعتقال بحق أبناء شعبنا المرابط في
أدانت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، القصف اإلسرائيلي، على قطـاع             و

واعتبرت الكتائب، في بيان،     . مقاومين من كتائب القسام والقوة التنفيذية      6غزة، والذي أدى إلى استشهاد      
إن " وأضاف البيـان     ." في سياق مواصلة االحتالل عدوانه ضد أبناء شعبنا        الجريمة اإلسرائيلية تأتي  "أن  

كتائب المقاومة الوطنية إذ تنعي الشهداء الستة، فإنها تؤكد على استمرار المقاومة والنضال ضد العـدو                
  .، على حد قوله"الصهيوني حتى دحره، عن كافة تراب أراضينا الفلسطينية المحتلة

  20/8/2007قدس برس 
  

  وتدعو إلى انتفاضة شعبية لنصرة المسجد األقصى.. ائب األقصى تطالب بإقالة فياضكت .12
 امس االثنـين    "األقصى كتائب"رفضت  : )أ.ب.د(نقالً عن وكالة     21/8/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت  

عن "بشدة تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سالم فياض ودعته لتقديم استقالته فورا كاعتذار              
وطالبت الكتائب في بيان الرئيس عباس بإقالة فياض من منـصبه وتحديـد       ". تهجمه على سالح المقاومة   

حقها "وأكدت الكتائب أنها لن تسلم سالحها ولن تتخلى عن           .موقفه من تصريحاته بحق المقاومة ورجالها     
رات الداعيـة لوقـف     في مقاومة االحتالل طالما استمر في عدوانه على شعبنا، ولن نلتزم بأي من القرا             

ودعت كتائب األقصى عناصرها في مـدن الـضفة         ". المقاومة على حساب قضيتنا ووطننا ودماء شعبنا      
  ."اإلسرائيلية"الغربية لعدم االنخداع بالوعود 

انتفاضة شعبية إسالمية عربية لنصرة المسجد األقصى المبـارك فـي           " إلى   "االقصى"ودعا متحدث باسم    
ي يتهدده من خالل التهويد والتدنيس واالقتحامات والحفريـات والتهجيـر وكـل             ظل الخطر الحقيقي الذ   

  ".أشكال العربدة الصهيونية
، أبو قصي، عبـاس إلـى       "كتائب األقصى "ودعا المتحدث باسم     21/8/2007 األخبار اللبنانية    وأضافت

األقـصى  وقف كل أشكال االتصال مع الجانب الصهيوني في ظل استمرار العـدوان علـى المـسجد                 "
المبارك، وتأليف لجنة دولية خاصة لفضح ممارسات العدو تجاه المسجد األقصى المبارك مـن خـالل                

  ".التواصل العربي واإلسالمي
  

 بعد رحلة عالج في الخارج دحالن يعود إلى رام اهللا .13
ي عاد النائب عن حركة فتح محمد دحالن إلى مدينة رام اهللا بعد أن قضى فترة عالج ف: )يو بي اي(

 دحالنوأكد مكتب دحالن في بيان صحافي اصدره أمس وصول  .الخارج استغرقت أكثر من ستة أسابيع
إلى رام اهللا بعد ظهر االثنين بعد أن أمضى ستة أسابيع في يوغسالفيا وألمانيا للعالج، واشار الى أن 

  ".بصحة جيدة وبخير وسيمارس عمله بشكل طبيعي"دحالن 
  21/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  بيريز يحاور أبو العالء سرا .14
اإلسرائيلية أمس، أن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريـز يجـري          " معاريف" كشفت صحيفة    :سامي سعيد 

ونقلـت الـصحيفة عـن مـصادر        . احمد قريع " فتح"اتصاالت سرية مع عضو اللجنة المركزية لحركة        
وقالـت صـحيفة    . المحتلة" ريز في القدس  إن االتصاالت بين الرجلين تجرى في مقر بي       "فلسطينية قولها   

أبو مازن على علم بهذه االتصاالت وأغلب الظن أنه موافـق           "، نقالً عن مصادر فلسطينية، إن       "يديعوت"
لم "، فيما أفادت مصادر اسرائيلية بأنه       "ليس واضحاً إذا كان بالفعل هناك مجال للتفاؤل       "، مؤكدة أنه    "عليها

ونفى أحد مقربـي ابـو العـالء         ". المحادثات بين بيريز وأبو العالء     تسجل بعد إنجازات ذات مغزى في     
  .للصحيفة صحة النبأ، موضحاً أن قريع لم يلتِق بيريز منذ تعيين االخير رئيساً

  21/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  "كتائب القسام"حملة اعتقالية في نابلس تطال أحد قادة  .15
 الية عسكرية مدينة نابلس، وقامت باعتقال القيادي        35من  اقتحمت قوات اسرائيلية خاصة مدعومة باكثر       

فيما جـرت   . في كتائب القسام عبد اهللا العكر خالل عملية مداهمة في بناية بشارع عصيرة غرب نابلس              
اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات االحتالل قرب دوار عصيرة بجانب بناية العكر قـرب               

  .دوار عصيرة
  20/8/2007 48عرب

  
  طالب بإبعاد مصالح المواطينين الحياتية عن التجاذبات السياسية ت"الديمقراطية" .16

واعتبر مصدر مسؤول في الجبهـة       . شجبت الجبهة الديمقراطية قطع الكهرباء عن قطاع غزة،        :رام اهللا 
 مـن   نسخة منه، اليوم، قطع الكهرباء مأساة حقيقية وعقاباً جماعيـاً محـذرا           " وفا" في بيان صحفي تلقت   

وطالبت الجبهة بإبعاد مصالح المواطنين الحياتية       .النتائج الكارثية البيئية واإلنسانية لغرق غزة في الظالم       
والمعيشية عن التجاذبات السياسية ألنها تهدد بأفدح األضرار مصالح ومعيشة المـواطنين وتحـول دون               

قيام بدورها وواجباتها باالتصال مـع      وطالبت الجبهة الحكومة ال    .توفير الحد األدنى من مقومات حياتهم     
كما طالبت قادة حركة حماس لوقـف أي         .االتحاد األوروبي الستئناف تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود       

  .إجراءات تعيق استمرار االتحاد األوروبي بتمويل الوقود لتزويد محطة كهرباء غزة
    20/8/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  "فتح" ال تقارن بمعاركها مع "حماس"اشتباكاتنا مع ": هادالج"قيادي في  .17

ـ      "أبو طارق "    زياد نخالة  كشف: هاني بدر الدين   ، في  "األهرام العربي " نائب األمين العام لحركة الجهاد ل
حقيقة األوضاع ومستقبلها بين حماس والجهاد بخالف المدي الذي وصلت إليه مـساعي حركـة               حوار،  

  : وفي رده على سؤال . بين فتح وحماسالجهاد للمصالحة ما 
هل هناك ضمان بعدم تجدد االشتباكات بينكم وبين حماس خصوصا أننا شهدنا سابقا اتفاقات عـدة بـين                  

  حماس وفتح لوقف االشتباكات تم اختراقها؟
النيات لدينا ولديهم كانت سليمة لضمان عدم حدوث أيـة صـدامات ويفتـرض أن               ":  طارق وأب"أجاب  

تبذل جهدها لعدم العودة الستخدام السالح خصوصا مع وضع ضباط االرتباط لمتابعة أية مشكلة              القيادات  
  . ميدانية
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 مهمة هي أن ما بيننا وبين حماس ال يقارن علي المطلق بما كان بين حماس وبـين                  ى وهناك نقطة أخر    
التـالي فـإن حجـم       فنحن ال نصارع حماس علي سلطة ولدينا مشروع واضح لمقاومة االحتالل وب            ،فتح

الخالفات بيننا وبينهم محدودة وال توجد أي دواع للصدامات ونحن ال نستهدف حماس في أي موقـف أو                  
   . مؤسسة

  14/7/2007األهرام العربي 
  

  حول القضايا الجوهرية" وثيقة تفاهمات ضبابية"يلتقيان لبلورة سعباس وأولمرت  .18
 محمود عباس سيـشارك فـي       الرئيسرائيلية أمس ان    اإلس" معاريف"أفادت صحيفة   : الناصرة، رام اهللا  

أكتوبر المقبـل   /الذي يعقد في تل أبيب في تشرين األول         "  الفلسطيني -المؤتمر االقتصادي اإلسرائيلي    "
. برعاية رئيس الحكومة اإلسرائيلية اولمرت وحضور ممثل الرباعية الدولية في الشرق األوسـط بليـر              

الذي سيبحث في   "الفلسطينيين واإلسرائيليين سيشاركون في المؤتمر      وأضافت أن مئة من رجال األعمال       
وذكرت مصادر اسرائيلية امس ان      "سبل دفع مشاريع اقتصادية كبرى مشتركة لإلسرائيليين والفلسطينيين       

  .بلير سيفتتح اجتماع رجال االعمال الفلسطينيين واالسرائيليين الذي يحضره عباس في تل ابيب
لصحيفة ان اولمرت وعباس سيلتقيان األسبوع المقبل وقد يعقدان اجتماعاً آخـر قبـل              إلى ذلك، أفادت ا    

" وثيقة تفاهمات "منتصف الشهر المقبل مع حلول األعياد اليهودية وذلك لغرض استكمال البحث في بلورة              
  .الحدود والقدس والالجئين:  اإلسرائيلي-حول آفاق حل القضايا الجوهرية للصراع الفلسطيني 

بيت "ان الفلسطينيين يطالبون إسرائيل بإعادة فتح مكاتب        " يديعوت أحرونوت " صلة، أفادت صحيفة     على
وقالـت  . وإعادة مكانته مركزاً لمنظمة التحرير بعد سبع سنوات على إغالقـه          ) اورينت هاوس " (الشرق

"  بمثابة لفتـة طيبـة     يكون"مصادر فلسطينية للصحيفة اإلسرائيلية إنها تتوقع تجاوباً إسرائيلياً مع الطلب           
لكن مكتب اولمرت نفى أن يكون تلقى طلباً فلسطينياً في هذا           . تؤكد العالقات الطيبة بين اولمرت وعباس     
  .الشأن مضيفاً ان الموضوع ليس قيد البحث

.  في االسبوع المقبل فـي القـدس       أولمرتمن جهة اخرى، رجحت مصادر فلسطينية ان يلتقي عباس و         
 برئاسة شـلومو ترجمـان      وإسرائيلي وفدين، فلسطيني برئاسة صائب عريقات،       وقالت هذه المصادر ان   

  .مدير مكتب اولمرت يجريان التحضيرات الالزمة لعقد هذا اللقاء
  21/8/2007الحياة 

  
   تدرس اعتماد عقيدة عسكرية جديدة بعد انهيار العقيدة السابقة في حرب لبنان"إسرائيل" .19

برئاسة نائب رئيس هيئة األركان     "  قيادة أركان الجيش اإلسرائيلي    هيئة"شرعت  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
للجيش اإلسـرائيلي الـذي     " أسس البرنامج المتعدد السنوات   "الجنرال موشيه كابلينسكي أمس في مناقشة       

بعـد  "الواجب اعتمادها،   " العقيدة األمنية "يتناول أساساً حاجات األذرع المختلفة للسنوات العشر المقبلة و          
نهارت العقيدة السابقة التي اعتمدت مبدأ الحسم الجوي ولم تصمد في االختبار في الحرب األخيـرة                ان ا 

، بحسب ما نقلت اإلذاعة العبرية العامة عن ضابط كبير أضـاف ان ورشـة العمـل لهيئـة                   "على لبنان 
يدات المتربـصة   ستشير إلى المقاربات واالتجاهات المختلفة والتهد     "األركان العسكرية التي تستمر يومين      

احدى أهم  "ووصف الضابط ورشة العمل الحالية بأنها       ". بإسرائيل في العقد المقبل وتوفير الردود المالئمة      
  ".المداوالت التي تجريها قيادة الجيش اإلسرائيلي منذ سنوات كثيرة وربما في تاريخ الجيش

تـضع أمـام    "ان الثانيـة وِعبرهـا      وقالت المراسلة العسكرية لإلذاعة العامة كرميال منشه إن حرب لبن         
ما يعني أن األولوية ستمنح فـي       " المؤسسة العسكرية تحديات جديدة مختلفة تستوجب عقيدة أمنية مغايرة        

وتابعـت   .السنوات المقبلة للقوات البرية التي قلصت موازنتها في السنوات الماضية لمصلحة الطيـران            
تمكين سالح المشاة من اقتناء ما يحتاج من عتاد عسكري          اإلذاعة ان تغيير سلم األولويات يعني بوضوح        
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وإعادة تعبئة المخازن التي فرغت بعد الحرب األخيرة وتكثيف تدريب قوات االحتياط وتأهيلهـا بـشكل                
ورأى أحد الضباط الكبار ان البرنامج السنوي الذي ستناقشه هيئة قيـادة            . أفضل مما بدت عليه في لبنان     

وستشمل خطة العمل مهمات للمديين القصير والبعيد       "في رأس سلم األولويات،     الجيش يضع مبدأ الحسم     
وقال قائد سالح المشاة السابق يفتاح رون طال         ".وتحسين جهوزية الجيش لمواجهة مختلف السيناريوهات     

قدرة الطيران الحربـي علـى حـسم        "إنه يتوجب على قيادة الجيش الحالية تغيير عقيدتها السابقة بشأن           
يقوم على وجوب تحقيق االنتـصار فـي   "وأضاف ان المطلوب من ورشة العمل إعداد برنامج     ". الحرب
وستقدم ورشة العمل استخالصاتها إلى قائد الجيش الجنـرال دان أشـكنازي علـى أن يرفـع                 . "الحرب

 .توصياته إلى وزير الدفاع
  21/8/2007الحياة 

  
   خالل سبع سنوات"إسرائيل" ألف عالم تركوا 25 .20

كشف رئيس اتحاد الصناعيين في اسرائيل شرغا بروش، ان من بين المهاجرين اليهود يوجد : يبتل أب
. أمريكا ألف عالم يعملون في األبحاث وفي تطوير الصناعات، استوعبهم سوق األبحاث العلمية في 25

 1،6مة وقال بروش محذرا حكومة أولمرت من أن هؤالء أخذوا معهم ربحا صافيا الى وطنهم الجديد بقي
مليار دوالر على األقل، ألن وجودهم في اسرائيل كان سيوفر حوالي مائة ألف فرصة عمل وينتج 

وكان بروش يتحدث بذلك عن االحصائيات التي نشرت  . بضائع للتصدير بعشرات مليارات الدوالرات
نذ قيامها  ألف يهودي هجروا اسرائيل م650في تل أبيب في األسبوع الماضي ودلت على ان أكثر من 

وعزا بروش هذه الهجرة أوال وقبل كل شيء الى التقليص الحاد في الميزانيات .  وحتى اليوم1948سنة 
 بين دول العالم في 17المخصصة للبحوث التطويرية في الصناعة؛ وقال ان اسرائيل باتت تحتل المرتبة 

ل بلدان مثل بولونيا والبرتغال وقد تقدمت عليها ليس فقط دول الغرب، ب. الصرف على األبحاث العلمية
 .والمكسيك وكوريا وغيرها

 21/8/2007الشرق األوسط 
  

  "اليونيفيل" تبرر تراجعها عن مطلبها حول "إسرائيل" .21
بررت إسرائيل أمس إخفاقها في تعديل مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بأن المجتمـع               : محمد بدير 

 السورية، ألنه يخشى علـى حيـاة الجنـود          -اه الحدود اللبنانية    الدولي غير مستعد لتحريك المهمة باتج     
الدوليين، مشيرة إلى أن توسيع مهمة اليونيفيل مرتبط بالمجتمع الدولي نفسه، ال بحكومة الـرئيس فـؤاد                 

إسرائيل ستضطر إلى تأخير مطلـب      "سرائيلي إلى أن    إ مصدروأشار   .السنيورة، سواء رغب بذلك أو ال     
 تهريب السالح إلى حزب اهللا، إلى أن يلقى المطلب موافقة الدول المشاركة في القـوة                إغالق الحدود أمام  

قرار تمديد والية قوة    "، مشدداً على أن     "الدولية، إضافة إلى موافقة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة        
  ". إطالق النار المتعلق بوقف1701اليونيفيل هو قرار تقني من حيث الجوهر، وال مالمسة فيه للقرار 

  21/8/2007األخبار اللبنانية 
  

 "اسرائيل" و"الهند"بين  صفقة عسكرية ضخمة .22
العبرية أمس األثنين أن شـركة الـصناعات الجويـة          " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   : )يو بي اي  (
لى مئات  وأضافت أن تكلفة الصفقة تصل ا      .ستزود مقاتلة تقوم الهند بتطويرها بنظام رادار      " اإلسرائيلية"

وأشارت الصحيفة الى أن الصناعات االلكترونية الهندية لم تتمكن من تطوير نظـام             . ماليين الدوالرات 
يتـسحاق نيـسان زار الهنـد أخيـرا         " االسرائيلية"رادار للمقاتلة الجديدة، وأن رئيس الصناعات الجوية        

" االسرائيلية"ع الصناعات الجوية    وتتطل .وتوصل الى اتفاق مع السلطات الهندية على تطوير نظام الرادار         
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 تابعة لسالح الجو الهنـدي      2000 مقاتلة من طراز ميراج      51 على جزء من عقد لتحديث        إلى الحصول 
  .تصل قيمته الى اكثر من مليار دوالر

  21/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 على رشى" اإلسرائيلي"تحقيقات حول حصول رئيس االنتربول  .23
وقـسم  ) االنتربـول (أمس بأن رئيس قسم الشرطة الدوليـة        " اإلسرائيلي" الجيش   أفادت إذاعة : )أ.ب.د(

أجبر على القيام بإجازة من عمله في الوقت الذي يتم التحقيـق فـي              " إسرائيل"االتصاالت الخارجية في    
آرتسي على رشى، في شكل تحف قديمة، وباستغالل         -ويشتبه في حصول آشير بن    . شبهات جنائية بحقه  

المهنية بقنصلية الواليات المتحدة في مساعدة عناصر إجرامية في الحصول علـى تأشـيرات              اتصاالته  
 .لدخول الواليات المتحدة

  21/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تواصل عمليات القتل والخطف ضد الفلسطينيين في العراق  .24
 اسـتلمت    آل كايد،   من ن عائلة الجئ فلسطيني مخطوف    أ ،قال مركز الرصد الفلسطيني في بغداد     : بغداد

 اختطف من قبل ميليشيا جيش المهدي في منطقـة البلـديات             كان قد  حيث،  جثته من معهد الطب العدلي    
صباح امس، واكدت المصادر ان ميليشيا جيش المهـدي         آخر  فلسطيني   كما اختطف    .جنوب شرق بغداد  

بعائلـة الجـئ     ة اتصلت ن قوات الداخلية العراقي   ذكر أ وفي سياق آخر    .  أيضا تقف وراء عملية الخطف   
وفي تطور آخـر،    .  معتقل لديهم   قد قتل، رغم أن نفس الجهة كانت قد أكدت أنه          فلسطيني وابلغوهم بانه  

عثر صباح امس علي جثة الجئ فلسطيني في مدينة الحرية غرب بغداد بعد ان اختطفته ميليشيا جـيش                  
ختطف هو اآلخـر اثنـاء محاولتـه         ا الضحية، واكدت المصادر ان ابن      قبل أيام المهدي من محل سكنه     

  .البحث عن والده في مكتب الصدر بمنطقة الشعلة غرب بغداد
  21/8/2007القدس العربي 

  
  فلسطينيو نهر البارد يتظاهرون تأكيدا على ضرورة العودة إلى مخيمهم .25

ـ       ال اعتصام أمام مكتب أ     شمالي لبنان،  في مخيم البداوي  نفذ  : بيروت ودة ونروا بدعوة من لجان حـق الع
شـارك  قد  و.  تحت شعار ال بديل عن نهر البارد إال نهر البارد          ،واتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني   

في االعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات االجتماعية والتربويـة والثقافيـة،             
للجنة الوطنية ألبناء مخيم نهر     ت ا اءلسفي هذا السياق، ت   و .وحشد من سكان مخيمي البداوي ونهر البارد      

البارد في بيان أمس، عن سبب عدم مبادرة االونروا حتى اآلن الى استئجار اراض في جوار مخيم نهر                  
البارد، واالصرار على استئجار اراض في جوار مخيم البداوي، على رغم من كل النداءات والبيانـات                

  .والمراسالت والمناشدات التي اطلقت في هذا الخصوص
  21/8/2007الحياة 

  
    تطالب بإنصاف أبنائها الفلسطينيين في لبناناللجنة األهلية لفاقدي األوراق الثبوتية .26

 فاقدي االوراق الثبوتية فـي      ناشدت أمهات وزوجات الالجئين الفلسطينين الذين يطلق عليهم اسم        : صيدا
بيان لهن، الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير بوضع حد لمعاناة أوالدهن وأزواجهن نتيجة عـدم حيـازتهم                
االوراق الثبوتية، حيث يتعرضون لالعتقال والسجن على حواجز الجيش اللبناني أو مـن قبـل القـوى                 

نانية عن االعتراف بورقة إثبـات الجنـسية التـي          بعد توقف الجهات االمنية اللب     وذلك   االمنية االخرى، 
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أدى اإلجراء إلى توقف صيرورة الحياة بالنسبة لحـوالى         حيث  . تمنحها ممثلية منظمة التحرير في لبنان     
  . فئةهذه ال الجئ فلسطيني من 15000

  21/8/2007السفير 
  

 إحراقهذكرى  في مؤسسات فلسطينية تحذر من مخطط تقسيم األقصى .27
شخصيات ومؤسـسات فلـسطينية     أن  :  وام نقال عن من رام اهللا     21/8/2007اإلماراتية   الخليج   نشرت

حذرت من مخطط تقسيم المسجد األقصى والحفريات التي تتم في محيطه وتحته بهدف إزالتـه وإقامـة                 
الهيكل المزعوم على أنقاضه، مشيرة إلى أن مخطط تقسيم المسجد المبارك أخطر من جريمـة الحريـق      

ودعـا الـشيخ محمـد حـسين المفتـي العـام للقـدس والـديار                 .68  العـام  لها في آب  التي تعرض   
ن هذه الـذكرى تتـزامن مـع        أ مشيرا إلى . المسلمين إلى شد الرحال إلى األقصى وإعماره       ،الفلسطينية

سياسة سلطات االحتالل التي تسعى وتعمل على تفريغ المدينة المقدسة من محتواها اإلسـالمي العربـي                
ومن جانبها دعت مؤسسة األقصى العالم العربي واإلسالمي إلى تحرك شعبي ورسمي بهدف              .الفلسطيني

حذرت دائرة العالقات القومية والدولية في       كما   .سرائيلي لتقسيم المسجد األقصى   المخطط إ الإحباط تنفيذ   
  .سعي وبدعم حكومي إسرائيلي للسيطرة عليهالمنظمة التحرير من محاوالت المس بالمسجد عبر 

أن الـشيخ   :  من القدس المحتلة ووكالة د ب ا       21/8/2007الدستور االردنية   وذكر جمال جمال مراسل     
كمـا  . تيسير التميمي حذر امس من انهيار المسجد األقصى بسبب الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة أسفله            

ى باب المغاربة لخلق    نبه إلى خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية ضد االقصى ومنها هدم الطريق المؤدية إل           
  .واقع جديد لبسط هيمنتها عليه والسماح للمستوطنين والجماعات الدينية المتطرفة باقتحام ساحاته يوميا

  
   مشروعاً للحفاظ على هوية المدينة المقدسة12لجنة شؤون القدس المحتلة تحدد  .28

 12تماعها أمس في عمـان      حددت لجنة متابعة شؤون القدس المحتلة خالل اج       :  نادية سعد الدين   -عمان  
مشروعاً لتنفيذه في المرحلة األولى بهدف الحفاظ على هوية المدينـة المقدسـة والتـصدي لمحـاوالت                 

 ماليـين   10وتقدر اللجنة قيمة تمويل المشاريع في المرحلة األولى بما ال يقل عـن               .تهويدها إسرائيلياً 
 منزالً بحاجة إلى تـرميم      1650، يوجد حوالي    وبحسب اللجنة التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني      .دوالر

 بـأن   ،كما تشير اإلحصائيات المتـوفرة     . ألف دوالر  30خاصة في القدس القديمة، كلفة الواحد تتجاوز        
  تسعة مدارس بحاجة إلى ترميم وإصالح وتوسعة أو إنشاء مختبرات أو تزويدها بأجهزة حاسوب9هناك 

 21/8/2007الغد األردنية 
  

 في السجون اإلسرائيلية  أسير فلسطيني11300: لسطيني فتقرير رسمي .29
ن عـدد المعتقلـين     ، أ عن وزارة األسرى والمحـررين الفلـسطينية       تقرير صدر أمس  ذكر  : يو بي اي  

 أسير جراء تصاعد حملة االعتقاالت التي تنفذها        11300الفلسطينيين في السجون االسرائيلية ارتفع الى       
وأشار الى أن غرف     . األراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية      قوات االحتالل بحق المواطنين في    

االعتقال باتت تكتظ باألسرى، الفتاً الى قيام الحكومة االسرائيلية بافتتاح سجون جديدة وأقسام جديدة فـي   
اشـار الـى أن الـسلطات       كما  .  من بين األسرى هم من المعتقلين ادارياً       800وذكر أن   . سجون قديمة 
موقوفاً بانتظـار المحاكمـة،     طفال   172و  من دون تهمة،   7 طفالً منهم    320ة ال تزال تحتجز     اإلسرائيلي

واورد أن  .  أسيراً يعانون من أمراض مختلفـة      98  أيضا ومن بينهم   طفال محكومين لمدد مختلفة،    141و
يات وصـل  أشار الى أن عدد األسيرات الفلسطين     ال زالوا محتجزين، فيما      نائباً في المجلس التشريعي      41
  . أسيرات يحتجزن في أماكن ال تليق بالبشر105الى 
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  21/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  االسرائيلي أعقاب سجائر وأوساخ في طعام أسرى حوارة .30
رأفت حمدونة حذر من ممارسات بعـض       أن مدير المركز    : 19/8/2007األسرى للدراسات   مركز  ذكر  

  االسرائيلية  لألسرى الفلسطينيين والعرب فى مطابخ السجون      الشذاذ الجنائيين اليهود ممن يطهون الطعام     
من هؤالء لم يتوانوا فى وضع األوساخ فى الطعـام           حيث أن جزءا     .بعد سحبها من األسرى الفلسطينيين    

  . كما أعترف أحدهمتحريك الطعام بأدوات غير نظيفة ومتسخة،و
ن ياألسرى الفلسطيني أن  : نابلسلها من    مراس  أمين أبو وردة    عن 21/8/2007 الخليج اإلماراتية    ونشرت

 تناول الطعام الذي تقدمه إدارة السجن، احتجاجاً على وجـود أعقـاب             وافي معتقل معسكر حوارة رفض    
وقالت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان، إن األسرى يفحصون أوالً الطعـام               . فيه سجائر

  .هوضع أوساخ فيالمقدم إليهم، لكثرة الحاالت التي يتم فيها 
  

   يؤكدون استخدام االحتالل غازات وأدوية مخدرة ضد أبنائهم الفلسطينيينأهالي األسرى .31
 إدارة السجون اإلسرائيلية باستخدام غازات وأدويـة محرمـة          واأهالي األسرى اتهم   أن   :كتب حسن جبر  

ة العنف والقمع بحـق      وتير أنوقال رفيق حمدونة، مدير جمعية األسرى والمحررين         .دولياً ضد أبنائهم  
األسرى تتصاعد باستمرار، مؤكداً أن قوات االحتالل وإدارات السجون تستغل األوضاع الداخليـة مـن               

  .أجل االستفراد باألسرى
  21/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  الميزان يستنكر توقف إسرائيل عن تزويد غزة بالمحروقاتمركز  .32

سان عن استنكاره الشديد لوقف سلطات االحتالل تزويد قطاع         عبر مركز الميزان لحقوق اإلن    : ألفت حداد 
وشدد على أن إسرائيل     .، والتذرع بذرائع أمنية ومالية     الكهرباء غزة بالمحروقات الالزمة لتشغيل محطة    

فيما أعاد التأكيـد    . كدولة احتالل هي المسئولة قانونياً وأخالقياً عن حياة السكان المدنيين في قطاع غزة            
ارسات سلطات االحتالل، والسيما الحصار واإلغالق، يشكل انتهاكاً جسيماً يرقى إلى مستوى            على أن مم  

  .جرائم الحرب، كونه شكالً من أشكال معاقبة السكان جماعياً
  20/8/2007 48عرب

  
  بعد الكهرباء إسرائيل تمنع الطحين عن غزة .33

 الجانب اإلسرائيلي منع عددا من  إن،قالت مصادر فلسطينية مطلعة:  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
الشاحانات المحملة بالطحين من الدخول إلى غزة، في إطار سياسية الحصار التي تفرضها إسرائيل على 

وقد ناشدت منظمات حقوقية انسانية فلسطينية، المنظمات  .قطاع غزة بعد سيطرة حماس على السلطة فيه
االسرائيلي لئال تدخل غزة في أزمة تأمين الغذاء، والهيئات الدولية، التدخل السريع لدى الجانب 

  .قطاع ال يكفي اال أياما قليلةالخصوصا وأن مخزون الطحين الموجود في 
  21/8/2007المستقبل 

  
  خطة لتأمين بدائل لمدارس البارد والبداوي .34

ألونروا والجهات  المساعي التي تقوم بها الحكومة مع اإلى وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني أشار
 لتستطيع هذه األخيرة ؛المعنية والدول المانحة إليجاد مساكن بديلة لألهالي المقيمين في مدارس البداوي

استقبال التالمذة مع بدء العام الدراسي، لكن هذه التدابير لن تصبح فاعلة إالّ بعد نهاية األعمال 
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سباً ألي تأخير مع إمكان اعتماد الدوامين في وطرح الوزير البدائل ضمن خطة احتياطية تح .العسكرية
  .المدارس البديلة

  21/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  واشنطن وباريس ال تدعمان عمل اليونيفيل عند الحدود السورية  : هآرتس .35
رأت صحف إسرائيلية، أن حكومة أولمرت تنازلت سلفا عن مطالبها : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية 

 نقلت صحيفة إذالقوات الدولية العاملة في الجنوب وتوسيع صالحياتها ونطاق عملها، بتعديل تفويض 
 هذا التنازل تم بعدما فهمت إسرائيل أنها ال إنهآرتس عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله، 

بي وقد بذلت الخارجية اإلسرائيلية جهودا كبيرة مع مندو. تحظى بدعم أميركي وفرنسي لهذا المطلب
أميركا وفرنسا في مجلس األمن الدولي من أجل تعديل التفويض بحيث تسري صالحيات القوة على 

وأشارت هآرتس إلى أن رئيس  .الحدود السورية اللبنانية أيضا من أجل منع تهريب األسلحة لحزب اهللا
لس األمن رسالة تطالب الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، وقبل البدء بالمداوالت بهذا الشأن، وجه الى مج

ولذلك فهمت إسرائيل أنها تدير معركة خاسرة فقررت اإلعالن . بإبقاء تفويض القوات الدولية على حاله
   .عن تأييدها لبقاء التفويض كما هو

      21/8/2007السفير 
 

   فلسطيني-الوفد األمني المصري لن يعود في غياب حوار فلسطيني : أبو الغيط .36
نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إمكانية عودة  :د الرازق، محمد علي عمر عب-القاهرة 

كيف يعود الوفد في وقت ال يوجد فيه حوار أو : "الوفد األمني المصري إلى غزة قريبا، وقال متسائالً
أن مصر على اتصال بالسلطة "، وأكد في تصريحات له أمس، "وصال فلسطيني فلسطيني حاليا؟

إننا نقدر في الوقت نفسه أن الصدمة التي تعرضت لها الحركة الوطنية "، وأضاف "ورئاستهاالفلسطينية 
وأعرب عن تأييد مصر للطرح ". الفلسطينية كانت جادة وعميقة وتحتاج لبعض الوقت للملمة الجراح

ذي الفلسطيني في المطالبة بإطار عريض يعكس كافة عناصر التسوية السياسية في االجتماع الدولي ال
وردا على سؤال حول امكانية مشاركة . نوفمبر القادم/ دعا إليه الرئيس األميركي فى شهر تشرين الثاني
 /لقد طالبنا في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في تموز"سورية في االجتماع الذي دعا اليه بوش، قال 

حول ما طرحه بيريز وردا على سؤال  ."يوليو الماضي بعدم استبعاد أي طرف عربي من هذا المؤتمر
أمن من؟ هل هو أمن اسرائيل؟ وهل ستتوقف ".. بشأن األسرى مقابل األمن، تساءل أبوالغيط قائال 

ونفى أبوالغيط المزاعم ". إنني أتصور أن الصفقة أكبر من ذلك بكثير"، وأضاف معلقاً "التسوية عند ذلك؟
ة بحفر قناة مائية على الحدود بين الجانبين التي ترددت بشأن موافقة مصر على تنفيذ الفكرة االسرائيلي

  .لمنع تهريب البشر واألسلحة
 21/8/2007الشرق األوسط 

  
 اسرائيل هى العائق األكبر أمام مبادرة السالم: الجامعة العربية .37

اكدت جامعة الدول العربية انها تتابع عن كثب المساعى والمحاوالت اإلسرائيلية  : مراد فتحي-القاهرة 
وقال السفير محمد صبيح االمين العام . اول القفز فيها على القضية الجوهرية وهى قضية السالمالتى تح

المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية تعليقا على حديث إسرائيل الستغالل االوضاع المتردية على 
تقد ان هناك سالما واهم من يع:  عربى متبادل قبل السالم-الساحة الفلسطينية لتحقيق اعتراف إسرائيلى 

قادما واركان القيادة اإلسرائيلية الحالية يتحدثون عن اقامة مشاريع اقتصادية على اعتبار ان هذه 
واكد ان . المشاريع توفر المناخ وتحسن العالقات العربية مع إسرائيل ومحاوالت التطبيع مع دول عربية
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ية ليست قضية تطبيع وال قضية عالقات الرد العربى واضح على هذه المحاوالت ويقوم على ان القض
وذكر ان العائق االكبر امام هذه . عامة خاصة ونحن امام مبادرة السالم العربية التى طرحها العرب بكل

المبادرة هى إسرائيل التى لم ترد حتى اآلن عليها بشكل ايجابى حيث لم تبد اى تجاوب منها مع المبادرة 
 الفلسطيني - اسئلة الصحفيين حول فرص دفع الحوار الفلسطيني واشار صبيح في رده على. العربية

وذكر ان الخطوات التى نشهدها على الساحة . إلى ان ما يصل الجامعة العربية محبط وسلبى بهذا االتجاه
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود العربية في الفترة . الفلسطينية تضر بالقضية الفلسطينية بشكل كبير

 يونيو 15ه دفع الحوار الفلسطيني وفق االسس التى حددها قرار وزراء الخارجية في الحالية باتجا
 .الماضى وهى دعم الشرعية الفلسطينية

  21/8/2007الشرق القطرية 
  

  تطالب باإلفراج عن عصام العريان  تجمعات قومية عربية3 .38
مي والمؤتمر العام لألحزاب طالب بيان مشترك للمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي اإلسال: القاهرة

العربية، أمس، باإلفراج من دون إبطاء عن عضو المكتب السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين والمنسق 
عصام العريان وإخوانه الذين .العام السابق للمؤتمر القومي اإلسالمي وعضو المؤتمر القومي العربي د

واستهجن البيان هذا االعتقال، وقال إنه يثير . اعتقلتهم السلطات المصرية خالل األسبوع الحالي
شرائح واسعة من أبناء األمة التي ترفض من حيث المبدأ االعتقال السياسي في أي قطر "استغراب 

 ".عربي أو إسالمي، وترى فيه مجافاة ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان، كما للحريات الخاصة والعامة
عريان بأنه غير مبرر على شخصية سياسية ونقابية وفكرية ووصف البيان االعتقال المتكرر للدكتور ال

وافتئات غير مشروع على حرية مجاهد عرفناه جسراً بين تيارات "بارزة في مصر وعلى امتداد األمة، 
األمة وقواها الحية، وعلى حقوق مناضل معروف بالتزامه بالنضال السلمي الديمقراطي لتحقيق األهداف 

  ".التي يؤمن بها
  21/8/2007 اإلماراتية الخليج

  
  الرياض لن تشارك في لقاء السالم الدولي اذا لم تتأكد من نتائجه االيجابية .39

نقلت مصادر دبلوماسية، أن المملكة العربية السعودية، حذرت االدارة االمريكية من فشل لقاء السالم 
أن وفدا سعوديا رفيع وقالت المصادر، . الدولي الذي دعا الى عقده الرئيس بوش في الخريف القادم

المستوى زار الواليات المتحدة مؤخرا ابلغ االدارة االمريكية بأن الرياض لن تشارك في المؤتمر اذا لم 
يتم االعداد له جيدا، وأن تسفر عنه نتائج حقيقية على طريق السالم العادل والشامل تستند الى مبادرة 

شكك في النوايا االسرائيلية، وبالتالي، على تل ابيب أن السالم العربية، وأضافت المصادر، أن السعودية ت
  .تدرك بأن الرياض ترفض المؤتمرات االستعراضية، على حساب الحقوق العربية

    19/8/2007المنار الفلسطينية 
  

  "عالقين"القضية الفلسطينية الى مجرد مشكلة  مثقفون مصريون يحذرون من تحول .40
 وسياسيون من تحول القضية الفلسطينية التي تمثل قضية األمة حذر كتاب:  غريب الدماطي-القاهرة 

العربية األولى الى مجرد مشكلة للعالقين الفلسطينيين عند معبر رفح، وعلى الحدود السورية العراقية، 
وطالبوا الحكومات العربية، وخاصة تلك التي تقع مشكالت العالقين على أراضيها بحل هذه المشكالت 

 .اة جديدة الى معاناة الشعب الفلسطينيوعدم اضافة مأس
  21/8/2007الخليج اإلماراتية 
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 للفواتير" حماس"لن نمول الوقود لقطاع غزة ما لم نضمن عدم جباية : االتحاد األوروبي .41
متحدثـة  الأن  ): ب.ف.أ(من القدس وغزة وبروكسل نقالً عـن         21/8/2007األيام الفلسطينية   جاء في   

 قالت، في بيان لها، ان اإلتحاد األوروبي سيكون على استعداد            انطونيا موشان  باسم المفوضية االوروبية  
الستئناف دعمه لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة في غضون ساعات في حال تلقى تطمينات مناسبة                

وأشارت  .من أن األموال التي تتم جبايتها تستخدم بشكل كامل لصالح السكان الفلسطينيين في قطاع غزة              
 أن االتحاد أوقف تمويل دعم الوقود لشركة الكهرباء بعد أن تلقى معلومات عن خطوات يتم اتخاذها                 إلى

إننا قلقون  : "لتحويل جزء من العائدات المتأتية من إنتاج الكهرباء في غزة، وقالت          " حماس"من قبل حركة    
  ".جداً إزاء هذا األمر، ونستكشف بدقة حقيقة الوضع

مستعدة الن تقدم لالتحاد االوروبي الضمانات التي       " حماس" مستشار هنية ان     من جهته، قال احمد يوسف    
وانتقد قرار االتحاد االوروبـي بوقـف تمويـل         . يحتاجها من اجل استئناف تدفق الوقود لتشغيل المحطة       

  .االسرائيلية" العقاب الجماعي"شحنات الوقود وشبهه بما وصفه بسياسة 
أن مصر أكدت التزامها بالمساهمة في توفير الكهرباء، وشددت          21/8/2007 الشرق األوسط    وجاء في 

على أن ترتيبات توفير الكهرباء للسكان هناك ينبغي أن تظل كما هي بدون تغيير، داعيـة إلـى عـدم                    
  .استخدام الخدمات األساسية للشعب الفلسطيني كأوراق سياسية من أي طرف

قال لوكالة  " حماس"مي ابو زهري المتحدث باسم      أن سا : ب.ف.ا 21/8/2007الخليج اإلماراتية   وذكرت  
قيادة السلطة في رام اهللا تتحمل مسؤولية كاملة عن انقطاع التيار الكهربائي في غـزة               "فرانس برس ان    

  ".بممارسة دور التحريض لالحتالل ولالتحاد األوروبي لمنع تزويد القطاع بالوقود الخاص
  

 ارنة مع األوروبيين واألمريكيينمق البريطانيون أكثر شكوكاً في المسلمين .42
ن البريطـانيين أكثـر     ، أ أظهر استطالع للرأي العام البريطاني نشرت نتائجه أمس       :  عمر حنين  -لندن  

فقـط مـن    % 59  وبينت النتـائج ان    .شكوكاً في المسلمين مقارنة مع األوروبيين اآلخرين واألمريكيين       
ولكـن   .سلماً ومواطناً في الدولة التـي يقـيم فيهـا         البريطانيين تعتقد أنه من الممكن أن يصبح المرء م        

االستطالع نوه بأنه في ما يتعلق بالتصرفات الشخصية الخاصة باالندماج في المجتمع بالنـسبة إلقامـة                
صداقات أو الزواج من شخص مسلم فإن البريطانيين أظهروا المزيد من التحمس بالمقارنة الى مواطني               

أبرز االستطالع أن فرنسا تعتبر أكثر الدول التي تشعر باالرتياح إزاء           من جهة أخرى،    و .الدول األخرى 
 وأن الفرنسيين هم األكثر ترجيحاً بالنسبة للشعوب األخرى من حيث إقامـة             ،المسلمين الذين يقيمون فيها   

  .عالقات صداقة مع مسلمين أو قبول الزواج من أشخاص مسلمين
  21/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  معاء الخاوية في غزةواأل.. عباس .43

  أحمد الحيلة
تعيش غزة في ظالم دامس بانقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب توقف المانحين األوروبيين عن تـسديد                

، وليت األمر يقف عند هذا الحد، فالكهرباء هي جزء مظلم من المـشهد              ..الفاتورة لالحتالل اإلسرائيلي  
  ..اإلنساني المؤلم في قطاع غزة

اإلحصاءات التي ترد من غزة مخيفة وتبعث على القلق على مصير جزء أصيل من الـشعب                فاألرقام و 
الفلسطيني الذي يسكن القطاع؛ فبسبب الحصار واإلغالق تتعرض البنى التحتية والمشاريع والمؤسـسات             

ت نحو  العامة والتجارة والصناعة إلى التراجع والدمار، مما ينعكس سلباً على حياة الناس هناك، فقد أغلق              
 ألـف   56 مؤسسة صناعية أبوابها في غزة بسبب منعها من استيراد المواد األولية، مما أضـاف                3190

عامل إلى دائرة العاطلين عن العمل، هذا باإلضافة إلى منع االحتالل اإلسرائيلي المزارعين الفلسطينيين              
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قـع ومـصير المـزارعين      في غزة من تصدير محصوالتهم الزراعية عبر المعابر، األمر الذي يهدد وا           
  .والعاملين في مجال الزراعة الذي يمثل جزء حيوياً من االقتصاد الفلسطيني المتواضع

هذا الحال زاد من حجم الفقر في قطاع غزة؛ فقد أكد الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني أن نحـو      
من ذلـك أن القطـاع      من األسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني، واألخطر            % 57

الصحي في غزة آخذ في التدهور، واالنهيار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فكيـف للمستـشفيات                  
والمراكز الصحية أن تعمل في ظل انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود الذي يعد بديالً مؤقتاً لتـشغيل                 

لدكتور معاوية حسنين، مدير قسم الطوارئ في       مولدات الطاقة الكهربائية، فقد أفادت المعلومات نقالً عن ا        
من أجهزة تصوير األشعة فـي مستـشفيات القطـاع تعطلـت            % 80وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو      

باإلضافة إلى غالبية أجهزة التصوير المقطعي وأجهزة الكلى الصناعية والعديد من المعدات الطبية نتيجة              
  .استمرار الحصار وإغالق المعابر

 نوعاً مـن األدويـة والمستحـضرات        150مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فإن ما يزيد عن         وحسب ال 
  .قد نفدت من المستشفيات والعيادات الصحية في غزة" الضرورية"الطبية 

المشهد فيه الكثير من التفاصيل المخيفة التي ال يتسع المقام إلحصائها، ولكن الخالصة أن قطـاع غـزة                  
التجويع والعقاب الالإنساني، وكأن حياة البشر هناك أصـبحت لـدى بعـض             يتعرض لحملة شرسة من     

الزعامات الفلسطينية ـ لألسف ـ ال قيمة لها، وكأن الناس هناك ليسوا فلـسطينيين يـستحقون العـيش      
بيد الالعبـين الـسياسيين المتالعبـين       " سلعة"بكرامة ولو بحد إنساني أدنى، وكأن الناس هناك أصبحوا          

  .والقضية الفلسطينيةبمصير الشعب 
  هذا الواقع يقودنا للسؤال عن الجهة المسؤولة عن هذا التدهور الخطير الحاصل في قطاع غزة؟

وزير اإلعالم الفلسطيني في حكومة رام اهللا رياض المالكي يقول في معرض رده على تحميل حكومـة                 
 تتحمل المسؤولية عما على حركة حماس أن: "فياض ـ عباس المسؤولية عن الوضع المتردي في غزة  

  ".يحدث في غزة، أو لتعيد األمور إلى ما كانت عليه، مع تقديمها االعتذار للشعب الفلسطيني
هذا التصريح الرسمي لحكومة فياض والذي ال يستنكر أو يدين الحصار على غزة، بل يحرض عليـه،                 

راً يحارب النـاس فـي قـوتهم        يفيدنا أن القوم معنيون باستمرار الحصار، ليس سياسياً فقط ، بل حصا           
اليومي، وفي حليب أطفالهم، وأدوية المرضى منهم، وفي فرض ظروف غيـر إنـسانية علـى شـعبنا                  
الفلسطيني في القطاع حتى توافق حركة حماس على إعادة األمور إلى مـا كانـت عليـه كـشرط الزم              

  .ت التشريعيةلتخفيف حدة الحصار المستمر أصالً منذ أن فازت حركة حماس في االنتخابا
ما يعنينا هنا وبالدرجة األولى هو الشعب الفلسطيني، ألن الشعب أكبر وأعظم من حركتي فتح وحماس،                

  ..وهو أكبر من عباس، وفياض، وهنية
وبقطع النظر عن خطأ أو صواب سياسة حركتي فتح و حماس في ظل الجدل السياسي الـراهن، فمـن                   

بأمعائه الخاوية إلى مادة للمساومة أو االبتزاز الـسياسي بـين       غير المقبول أن يتحول الشعب الفلسطيني       
، وال يعقل أن تقوم حكومة فياض ـ عباس بالمشاركة فـي فـرض    ..طرفي المعادلة الفلسطينية الداخلية

الحصار أو السكوت عنه تحت أي ذريعة كانت، فالشعب لم ينتخب أحداً من بني جلدته ليجلده بالـسياط،                  
  .ماً رخيصاً في خالفات سياسية بين حزبين أو فصيلينأو ليستخدمه استخدا

، ..فما ذنب األطفال والمرضى والمعوزين والموظفين من أبناء شعبنا ليكونوا مادة للمساومة واالبتـزاز             
إال إذا اعتبر السيد عباس وحكومته أن الفلسطينيين في غزة منحازون لحركة حماس وعليهم أن يـدفعوا                 

إما تنقلبوا في غزة على الوضع الـراهن الـذي          : كأن لسان السيد عباس يقول    ، و ..الثمن كعقاب جماعي  
تسيطر فيه حماس، وإال فاليذهب الغزيون إلى جهنم أو ليبتلعهم البحر كما كان يتمنى رئـيس الـوزراء                  

  ..اإلسرائيلي رابين
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 في الوقت الذي    إن األوضاع والتراكمات التي تخلقها الرئاسة وحكومة رام اهللا من رفض للحوار الداخلي            
يلتقون فيه مع قادة االحتالل، ومن ثم رفض المشروع القطري في مجلس األمن الداعي لفتح المعابر مع                 

، في الوقت الذي تُقطع فيه الرواتب عن جزء من الموظفين هناك ، باإلضافة إلى رفض التعامـل                  ..غزة
داً بالموافقة المبدئية على اتفاق مبادئ      مع المؤسسات العامة وكأنها مؤسسات لألعداء، ومن ثم الذهاب بعي         

كإعادة إنتاج التفـاق    .. مع االحتالل يرجئ القضايا األساسية كالقدس والالجئين والسيادة إلى ما ال نهاية           
، كل ذلك يجعلنا نعتقد أن القيادة الفلسطينية الحالية غيـر           ..أوسلو ولكن هذه المرة بشروط أسوأ مما كان       

دمت نفسها على الشعب، وفضلت مصالحها الحزبية والفصائلية الـضيقة علـى            جديرة بموقعها، ألنها ق   
، وعلى الـشعب الفلـسطيني فـي        ..حساب القضية والوطن، وبالتالي لم تعد تلك القيادة صالحة ومؤهلة         

  ..الداخل والشتات أن يعيد النظر في هذه القيادة وأن يكون له موقف منها
21/8/2007  

  
  ر  أولمرت األخي-رهان عباس  .44

  عريب الرنتاوي 
 فيما تبقى من واليته، يسعى الرئيس محمود عباس إلى بلورة اتفاق للتسوية النهائية مع إيهود أولمـرت،                 

 سوالنا، ومحور االعتدال العربـي، وثمـة مـن          - رايس، بلير    -مدعوما في ذلك بشدة من قبل بوش        
فاوض، السري منها والعلني ، ناشـطة       المعلومات ما يكفي للتأكيد على أن قنوات الحوار واالتصال والت         

  . وسالكة في كال االتجاهين
فسحة الوقت للوصول إلى اتفاق كهذا محدودة ، أقصاها كما تقول التقديرات أواسـط نـوفمبر القـادم،                  

برئاسة رايس ورعاية بوش، وخالل األشهر الثالثة القادمـة،         " االجتماع الدولي "الموعد المقترح النعقاد    
لقضايا الحـدود والقـدس والالجئـين       " متفق عليه " أولمرت إلى حل     - يتوصل عباس    من المفترض إن  

والمستوطنات والدولة والسيادة وغيرها، وهو أمر ليس مستحيال وفقا لصائب عريقات، فالمواقف باتـت              
معروفة والمسألة برمتها أصبحت معلقة بالقرار السياسي ـ التاريخي وليس بمزيد من الشرح والتوضيح  

  . فاوض والحواروالت
 اإلسرائيلية المتطابقة، فإن فرق عمل وخاليا أزمات تعمل على مدار الساعة            -وفقا للمصادر الفلسطينية    

، الالجئين وأحياء القدس والكيلـومتر      )تبادل األراضي وأمالك الغائبين   (الحدود  : على مختلف المسارات  
ا، إلى غير ذلك مما كان عناوين لمحادثـات         المربع الذهبي والمدينة القديمة والحرم فوق األرض وتحته       

  . كلينتون- عرفات -كثيفة شهدها منتجعا كامب ديفيد وطابا زمن باراك 
..  عباس قد أصبح رهنا بنجاح هذه المحاولة أو فشلها         -الواضح أن المصير الشخصي لكل من أولمرت        

بة، فإن األمر األهم واألكثر صعوبة      فإذا كان التوصل إلى اتفاق يقبل به الفريقان أمرا مهما وبالغ الصعو           
هو ترويج هذا االتفاق وتسويقه على الفلسطينيين واإلسرائيليين، وإن أمكن التوصل إلى اتفاق يمكن بيعه               

وتربص نتنياهو وسكاكين أنـداده فـي كاديمـا         ) 2 و   1(هنا وهناك، نجا أولمرت من فضائح فينوغراد        
  . وحليفه في االئتالف إيهود بارك

حـشر  "قت المحاولة، أخفق محمود عباس وسقطت حكومة فياض ، وسقط معهما الرهان علـى               وإن أخف 
في زجاجة مغلقة ورميها في قطاع غزة، إذ عندها وعندها فقط ستكون السلطة والرئاسة بحاجـة          " حماس

لمن هم أفصح من طاقم اإلعالم الحالي في المقاطعة ووزارة اإلعالم لتبرير هذا الحماس الفـائض عـن                  
اإلسرائيليين، لكأن القوم فقدوا ذاكرتهم، ونسوا في حمأة الصراع مع حمـاس            " كرم"حاجة للرهان على    ال

  من هو العدو ومن هو الصديق؟ 
، والمؤكد أن اتفاقا مع الطاقم      "آخر الفرص وأكثرها جدية   "أشهر قليلة، وتتضح نتيجة الرهان الكبير على        
قادة تاريخيون قادرون علـى     : عين من القادة الفلسطينيين   الحاكم في إسرائيل ال يمكن أن ينجزه سوى نو        



  

  

 
 

  

            19 ص                                      820:                                 العدد21/8/2007الثالثاء : التاريخ

تسويق أي اتفاق وحمله على أكتافهم العريضة، وهؤالء لم يتبق منهم أحد، وقادة موظفـون مـصممون                 
كتلك التي تـستفيء    " منطقة خضراء "للقبول بأي تسوية، حتى وإن كانت نتيجتها عيشهم لبقية حياتهم في            

  .  األمريكي الجديد-أركان العهد العراقي بظاللها حكومة المالكي و
، فإن من غير المرجح أن يتغير شـيء فـي           )التصفية كما يصفها البعض   (وإلى أن تتضح معالم التسوية      

، فـالعودة   )انتخابات مبكـرة  (وال في إسرائيل    ) الحوار الوطني (معادالت القوى الداخلية، ال في فلسطين       
ترتيـب  : "ضياع فرصة السالم، والعودة لـشعار     : يئا واحدا فقط  لطرح هذه األفكار والمبادرات تعني ش     

  ".البيت من الداخل أوال
  21/8/2007الدستور االردنية 

  
   ليس في مصلحة إسرائيلالفلسطينيالتنازل  .45

  عكيفا الدار
يدرك بأن االحتمالية الوحيدة العادة الريش الذي انتزعـه شـارون عـن             اولمرت  األنباء الجيدة هي أن     

. الى لغة عملية، أي وثيقة مبادئ حول التسوية الدائمـة         " األفق السياسي "س، تكمن في ترجمة     محمود عبا 
األنباء السيئة هي أن اسرائيل ما زالت متمسكة بمواقفها األساسية التي أسهمت فـي النهايـة المأسـاوية                 

  .الحدود والقدس والالجئين: جوهريةقضايا الالللمحاولة السابقة التي بذلت لمواجهة 
كما حدث قبل سبع سنوات في قمة كامب ديفيد، يتوقع صانعو القرار من الفلسطينيين أن يتنـازلوا عـن                   

كما يعتقدون  . مرة اخرى يتحدثون عندنا بلغة عدمية     . وحق العودة "  جبل الهيكل "الكتل االستيطانية وعن    
سقوط غزة في   . تصارا فلسطينيا  ان -أن التنازل الفلسطيني يعتبر انتصارا السرائيل، والتنازل االسرائيلي         

على مسافة خمس دقائق من      -سيكون حينئذ دفعة مسبقة على حساب نقل السلطة في الضفة           " حماس"يد  
  ".حماستان"كفار سابا لحكومة 

ولـيس  " اوسـلو "هي التي وقعت على اتفـاق       (ف  .ت.المفاوضات حول التسوية الدائمة بين اسرائيل وم      
في الوقت الذي يتحدث فيه ممثلو الطرفين مع بعضهما عـن           . ا لظهر تجري وجها لوجه وظهر   ) السلطة

وعندما تفاوض  . القيم الوطنية والدينية العليا والحساسة، تتوجه أنظارهم الى البيت والمعارضة من اليمين           
. باراك مع عرفات في كامب ديفيد حول السيادة على الحرم، كان قلقا على تحالفه مع االحزاب الدينيـة                 

عبـاس،  . والعالم االسالمي فـي الحـسبان     " المناطق"في  " اوسلو"دوره أخذ رد فعل معارضي      عرفات ب 
به في الحسبان اذا تجـرأ      " حماس"صاحب المكانة األكثر ضعفا بعدة مرات سيضطر الى أخذ ما ستفعله            

  .على التنازل في النقطة التي صمد فيها القائد األسطوري للشعب الفلسطيني
" حمـاس " في لعبته الخاسرة أمام      رهانهخسارة  .  على مؤتمر بوش الدولي    خيرةمراهنته األ عباس وضع   

الطريقة الوحيدة التي تستطيع اسرائيل والواليات      . ستكون انتصارا نهائيا لمعسكر معارضي حل الدولتين      
المتحدة من خاللها التأثير على الصراع الداخلي الفلسطيني تتمثل في قطع الغصن الوحيد الـذي يجلـس                 

 وتـسليمه   - 1948 االماكن االسالمية المقدسة في القدس ومشكلة الجئـي          -يه المتطرفون الدينيون    عل
في المقابل اذا خرج عباس من المفاوضات من دون سيادة على الحرم ومـن دون               . للعلمانيين المعتدلين 

) 194القـرار  حل متفق عليه على أساس    (اعتراف اسرائيلي في بند الالجئين في صيغة الجامعة العربية          
  . فمن األفضل له أن يبقى في البيت-

 بأنه ال يوجد شريك عربي التفاقية سالم ال تتـضمن  2000كلينتون توصل الى استنتاج في كانون االول       
جلعاد شير، ممثل باراك في اللقـاء الـذي         . سيادة فلسطينية أو اسالمية على االماكن االسالمية المقدسة       

الحـرم  "، بأن الرئيس اقترح أن يكون       "مسافة لمسة "تسوية، كتب في كتابه     طرح فيه كلينتون مشروعه لل    
الشريف وباحة المساجد التي توجد فيه تحت السيادة الفلسطينية، أما حائط المبكى والمساحة التابعـة لـه                 
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شير كشف النقاب عن أنه خالل النقاش في المجلـس الـوزاري حـول              ". فستكون تحت سيادة اسرائيل   
  .ن أعلم باراك الوزراء، بأنه ليس شريكا لتسوية من هذا القبيلمشروع كلينتو

فمن األفضل له أن يعلم رايس بأنها تضيع وقتهـا،  ) أ(ينوي بالفعل تبني نهج باراك      ) ب( اذا كان باراك    
الخالف المستديم حول قضية الحفريات التـي       . وعليه أن يحافظ على ما تبقى من ماء وجه الرئيس بوش          

. طينيون في باحة الحرم، يدلل على أن نقل السيادة الى أيديهم ليس أكثر من تنـازل وهمـي                 ينفذها الفلس 
التسوية التي تشمل رقابة اليونيسكو على الحفريات وحرية الوصول لالسرائيليين ستُحسن الوضع في هذا              

من رفـع هامـاتهم     تسلّم المفتاح االعتباري لبيت اهللا سيمكّن الفلسطينيين البراغماتيين         . الموقع الحساس 
  .ويسهل عليهم التنازل عن الرغبة في استخدام مفاتيح المنازل التي هجروها في يافا

اذا . صاروخ المؤتمر الدولي واالتصاالت حول التسوية الدائمة انطلق في طريقه، وال مجـال العادتـه              
ن اللذين ال يستطيع الجمهور     نجحت اسرائيل، ال سمح اهللا، في إجبار القيادة الفلسطينية على تقديم التنازلي           

  .الفلسطيني تحملهما فسيسقط هذا الصاروخ على رؤوسنا
  "هآرتس"عن 

  21/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  ال توجد مشكلة ديمغرافية  .46
  يوراف أتينغر

 في العقد الماضي نجحت المؤسسة الديمغرافية في إقناع المؤسسة االعالمية والـسياسية بـأن اليهـود                
 عليهم بان يصبحوا أقلية بين نهر االردن والبحر االبيض المتوسط ، وكأنه ينبغي التخلـي        وكأنهم محكوم 

عن االرض من اجل انقاذ الديمغرافيا، وفي الشرق االوسط، هذا الشؤم وصفة للضياع، ولكـن مـاذا اذا        
اذا كانـت    يستندان الى معطيات عديمة االساس؟ مـاذا         - والسياسة النابعة منه     -كان الشؤم الديمغرافي    

  .المشكلة الديمغرافية غير فتاكة والزخم الديمغرافي يهوديا وليس عربيا؟
 -مركـز بـيغن     "الذي أصدر نتائج عمله     "  االسرائيلي للدراسات الديمغرافية   -فريق البحث االمريكي    "

  الذين يفترض انهـم فـي      - مليون فلسطيني    1,3، يوثق الول مرة بان      "السادات للدراسات االستراتيجية  
 ال يوجدون في اراضي السلطة      -" مكتب االحصاء المركزي الفلسطيني   "الضفة وفي غزة حسب معطيات      

 فـي   50 في المائة وعرب الضفة وغزة بـأكثر مـن           70، وقد تضخم عدد عرب الضفة الغربية بنسبة         
البحـر   في المائة موجودة بين نهـر االردن و        67المائة، واغلبية يهودية متماسكة وبعيدة المدى بمعدل        

 فـي   33 في المائة مع غزة، بالقياس الى أقلية يهودية بمعـدل            60االبيض المتوسط بدون غزة، واغلبية      
  .1900 وثمانية في المائة في العام 1947المائة في العام 

ويكشف فريق البحث النقاب عن أن المؤسسة الديمغرافية في اسرائيل تبنت معطيات مكتـب االحـصاء                
ون فحص، رغم أنها تدحض كل سنة من خالل توثيق المواليد، الوفيات والهجرة،             المركزي الفلسطيني د  

ومن اجل تبني معطيات المكتب الفلسطيني ينبغي التصديق بان معدالت النمو السكاني الفلـسطيني هـي                
  . افغانستان ، والصومال ، واريتريا ، ونيجيريا-ضعف المعدالت في اربعة دول رائدة في العالم 

ث يكشف عن نقاط خلل جذرية في معطيات مكتب االحصاء الفلسطيني واالستخدام السائب لها              فريق البح 
من قبل المؤسسة الديمغرافية في اسرائيل، فمثال المؤسسة الديمغرافية لم تحذر من أن معطيات المكتـب                

سـي   الف عربي مقد   200 الف مقيم خارج البالد الكثر من سنة واكثر من           400الفلسطيني تتضمن نحو    
 300، واكثر من    ")الخط االخضر "ايضا كعرب   (اصحاب بطاقات هوية اسرائيلية، الذين يحصون مرتين        

الف طفل من المتوقع ان يولدوا حسب توقعات المكتب الفلسطيني، لم يولدوا أبدا حسب توثيق وزارتـي                 
كتب الفلسطيني   الف مهاجر فلسطيني يوجدون في معطيات الم       300الصحة والتعليم الفلسطينيتين، ونحو     

 الـسلطة الفلـسطينية      مناطق  الف هاجروا من   100السلطة الفلسطينية، ونحو    مناطق  لم يصلوا ابدا الى     
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ولكنهم لم يشطبوا من احصاءات المكتب الفلسطيني، حسب توثيق شرطة الحدود والمراقبين االوروبيـين              
  .بلغالمؤسسة الديمغرافية لم تفحص، لم تعرف ولم تُ. في المعابر الدولية

وخالفا لتوقعات المؤسسة الديمغرافية ، فإن نصيب الوالدات اليهودية من إجمالي الوالدات السنوية فـي               
 75,5، والى   2006 في المائة في العام      74 الى   1995 في المائة في العام      69ارتفع من   " الخط االخضر "

اليهودية الذي كان ست اطفـال       -، وفارق الخصوبة العربية     2007في المائة في الثلث االول من العام        
، والهبوط في الخصوبة العربيـة يـسبق   2006 ـ  2007 طفل في 0,8للمرأة في الستينيات تقلص الى 

  .توقع مكتب االحصاء المركزي بعشرين سنة
الشؤم الديمغرافي تسلل الى الجدال الجماهيري كي يؤدي الى انسحابات غير مسبوقة، اما االن ، وعندما                

نه ال يوجد سيف ديمغرافي على أرقابنا ، يدعي بعض المتشائمين بانه ال أهميـة للعامـل                 بات واضحا با  
الديمغرافي، والبحث الصادق في مسائل االمن القومي يستوجب بالتمـسك بالحقـائق الموثقـة ولـيس                

  .التقديرات عديمة االساس
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