
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "العودة" والقدس و٦٧  الـعباس ينفي موافقته على دولة موقتة ويتمسك بحدود
   تعيقانها"اسرائيل"المصالحة بين فتح وحماس وصلت الي طريق مسدود وواشنطن و: مشعل

  ويستقيل من منصبه".. حماس"ـ ل فخاًغزةغازي حمد يعتبر ما وقع في ": الشرق االوسط"
  تتحدث عن خالفات بين عباس وفياض "فلسطين"صحيفة 

  "القوة التنفيذية"تُعيد تأهيل " حماس"
  -٩-"وحكومتها" حماس"راءات نقدية في تجربة ق: "كتاب مركز الزيتونةنشر تواصل الكويتية " الرأي"

:ةصيام يعرض وثـائق جديـد
أجهزة السلطة تجسست علـى     

  عربية واسالميةعرفات ودول 
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                      ٨٢٣:                                 العدد٢٤/٨/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٥  "العودة" والقدس و٦٧  الـعباس ينفي موافقته على دولة موقتة ويتمسك بحدود .٢
 ٦   على ملف األسرى"سرائيلا" اتفاق مع طالب باحتواء أييقدورة فارس  .٣
 ٦  ويستقيل من منصبه".. حماس"ـ ل فخاًغزةغازي حمد يعتبر ما وقع في ": الشرق االوسط" .٤
 ٧  تتحدث عن خالفات بين عباس وفياض "فلسطين"صحيفة  .٥
 ٧  تحرير القدس واألقصى لن يكون إال بتأهيل الجيل القادم: لوح بانتفاضة ثالثةهنية ي .٦
 ٧   يدين إدراج مؤسسة خيرية اسالمية على القائمة السوداءهنية .٧
 ٨  لفلسطينيين ل هي الممثل الشرعي والوحيد"منظمة التحرير" :وثيقة عملتوقع سبعة فصائل  .٨
 ٨  يدعو أطفال غزة إلى الصبر والصمودعباس .٩
 ٨ "القوة البحرية"الشرطة وتشكل جهاز ب" القوة التنفيذية"حكومة هنية تدمج  .١٠
 ٨  "القوة التنفيذية"تُعيد تأهيل " حماس" .١١
 ٩  "سرائيليا" تخلي جميع مقراتها تحسباً ألي اعتداء "التنفيذيةالقوة " .١٢
 ٩  شرطة نابلس تمنع المسيرات والمظاهرات الشعبية بدون ترخيص مسبق .١٣
    

    :المقاومة
 ٩  تعيقانها"اسرائيل"الي طريق مسدود وواشنطن والمصالحة بين فتح وحماس وصلت : مشعل .١٤
١٠  غير ممكن في ظل األجواء الراهنة" حماس"حلّس يؤكد أن الحوار مع  .١٥
١٠  اتهامات صيام جزء من حملة تحريضية لتبرير ما حصل في غزة: اوي فتحقيادي .١٦
١٠  لن نقايض الكهرباء والخبز بمواقف سياسية: نافذ عزام .١٧
١١   بهجوم مسلحالزهار تنفي إصابة "حماس" .١٨
١١  جرحى إسرائيليون وفلسطينيون بمواجهات في غزة والضفة .١٩
١١   التنموية خطة وهمية لضرب المقاومة خطة فياض:أبو زهري .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١١  إعالن المبادئ ال عالقة له بالجغرافيا: بيريز .٢١
١٢   يعيش حرب استنزاف على امتداد الحدود مع غزةالجيش: ضابط إسرائيلي .٢٢
١٢  "الموساد"أولمرت يقرر تعيين كبلينسكي رئيساً لـ .٢٣
١٢   بذراع هجومية"سالح البحر"باراك إلى الهند لتعزيز  .٢٤
١٣   متقدمة مضادة للطائرات"باتريوت" تشتري صواريخ "إسرائيل" .٢٥
١٣  لن يغلق في السنوات القريبةو..  آمنالمفاعل ديمونا: يئة األبحاث النوويةنائب رئيس ه .٢٦
١٣  "سديروت" تتراجع عن قرارها إلزام حكومة أولمرت تحصين مدارس "محكمة العدل العليا" .٢٧
١٣   قي للفلسطينيينبن غوريون مسؤول عن التطهير العر: مؤرخ اسرائيلي .٢٨
١٤  "كديما" مجموعة من عشرة نواب تدرس اإلنشقاق عن .٢٩
١٤   أمر ببث جراثيم سامة في سوريا" المجنون"بنحاس الفون  .٣٠
١٤  "يهودية" إلى دولتين عربية و"تقسيم فلسطين"الكنيست يعيد التصويت الدولي على قرار  .٣١
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    :األرض، الشعب
١٥   في البداوي اللبنانيةالبارد يتمسكون بالبقاء في المدارس الرسميةمخيم نازحو  .٣٢
١٥  اشتباكات بااليدي بين فلسطينيين عالقين شمال سيناء والشرطة المصرية .٣٣
١٥  صالح يؤكد تعمد االحتالل االعتداء عليهالشيخ رائد  .٣٤
١٦  لتحقيق المساواة المدنية ونيل الحقوق النضال فقط: ٤٨قادة فلسطينيي الـ .٣٥
١٦  ةعن رئيسة جمعية فلسطيني  يقرر اإلفراجاالحتالل االسرائيلي .٣٦
١٦   فلسطينية-  إسرائيلية - للقاءات شبابية لبنانيةاًكاهن الالتين في القدس عراب .٣٧
١٦   تتنافى مع الحشمة اسرائيليةعشرات النساء الفلسطينيات يتعرضن لحاالت تفتيش .٣٨
١٦  نية يفرض عليها السير لكيلومترات ويؤجل حفلها لساعاتفستان عروس فلسطي .٣٩
   

   :اقتصاد
١٧  إغالق المعابر يصيب قطاعات غزة اإلنتاجية بالشلل: تقرير .٤٠
   

   :صحة
 ١٧  مشافي غزة يودي بحياة أم وجنينهاأطباء في  إضراب .٤١
 ١٧   غزةانشاء اول مركز للتصوير بالرنين المغناطيسي في قطاع .٤٢
   

   :لبنان
١٧ الى المخيم" البارد"ملتزمة إعادة نازحي " األونروا: "كوك .٤٣
١٨ "فتح االسالم"الجيش يقصف بالمروحيات المواقع االخيرة ل .٤٤
١٨  في القاسمية والعثور على جهاز التفجير" يونيفيل"اعتراف منفذي االعتداء على  .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٨  "حماس"و" فتح"القربي أكد أن بالده تشاورت مع قادة عرب قبل إعالن مبادرتها بين  .٤٦
١٩  "اسرائيل" بقطع العالقات مع تانيةموريمطالبة  .٤٧
١٩   عارضنا طلب إسرائيل تغيير أسماء مناطق تحتلها: دمشق .٤٨
١٩   علماء عرب يوصون بدراسة التلوث اإلشعاعي في العراق وفلسطين .٤٩
١٩  "إسرائيل"حاولوا التسلل إلى  "دارفور"من   سودانيا٣١٦ًمصر اعتقلت  .٥٠
   

   :دولي
٢٠  مبعوث االمم المتحدة في رام اهللا يدين استهداف اسرائيل المدنيين الفلسطينيين .٥١
٢٠   "الصندوق الوطني اليهودي"عريضة تطالب غوردن براون بأن يتخلى عن رعاية  .٥٢
٢٠  Facebookمن " دولة إسرائيل"احذفوا  .٥٣

   
    :مختارات

٢٠   يثير استياء تركيااعتراف يهودي بإبادة األرمن .٥٤
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    : الزيتونةتدراسا

" حمـاس "راءات نقدية فـي تجربـة       ق: "كتاب مركز الزيتونة  نشر  تواصل  الكويتية  " الرأي" .٥٥
٢١  -٩-"وحكومتها

    
    :تقارير
٢١  خطة تسلح للجيش االسرائيلي تغلّب سالح البر على القوات الجوية: تقرير .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  عبداإلله بلقزيز. د ...بين الزواج الصعب والطالق المستحيل" حماس"و" فتح" .٥٧
٢٤  محمد خالد األزعر... "ترشيد الفلتان"القوى الفلسطينية و .٥٨
٢٥  فوزي برهوم... الحقوق الفلسطينية بين التجارب واالستنساخ .٥٩
٢٧  أسامة أبو ارشيد... السياقات والتداعيات.. التصعيد بين األنظمة واإلخوان .٦٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   على عرفات ودول عربية واسالميةت تجسسالسلطةجهزة أ :صيام يعرض وثائق جديدة .١

 اتهم وزير الداخلية السابق، رئيس      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
البرلمانية سعيد صيام أجهزة امنية فلسطينية بالتجسس على دول عربية واسـالمية وعلـى              " حماس"تلة  ك

وعرض خـالل مـؤتمر      .الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتعاون مع اجهزة مخابرات دولية واسرائيلية         
 جهاز  في مدينة غزة امس محاضر اجتماعات عقدها مسؤولون في        " رامتان"صحافي عقده في مقر وكالة      

" سـي أي ايـه    "المخابرات العامة واالمن الوقائي مع مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية االميركية            
وقال ان   .ومحاربتها بحجة محاربة االرهاب   " حماس"لضرب  " اف بي آي  "والشرطة الفيديرالية االميركية    

 والتجسس على قادة الحركـة      كيفية التخطيط والتنفيذ لضرب قادة حماس واغتيالهم      "هذه المحاضر تكشف    
عقدت لقاءات كثيرة مع    " حماس"وكشف ان    ".ومكتبها غرب غزة، والتخطيط لزرع اجهزة تجسس داخله       

وفسروا معلومات عديدة ودقيقة في وثائق الفساد التـي سـيطرت           "ضباط كانوا يعملون في هذه االجهزة       
 عدداً من الضباط االمنيين وفي يدنا خيوط        التقينا: "، وقال " يونيو الماضي  /عليها الحركة منتصف حزيران   

 "...فـي الـضفة اآلن    ) موجود(تجاه عمليات تصفيات واغتياالت في الساحة الفلسطينية بعض اطرافها          
عمالء في المخابرات العامة، وهناك تسجيالت صوتية       "واضاف ان هؤالء الضباط ابلغوا الحركة اسماء        

تسجيالت صوتية في جهاز االمن الوقـائي  "، مشيرا الى وجود  "تلهم وتسابقوا لتزويد االحتالل بالمعلوما    
لشخصيات رفيعة المستوى كانت مالصقة للرئيس أبو عمار ومقربة اآلن من عباس وزودت ضـابطين               

لكن صيام رفع سقف     ".من مخابرات االحتالل المعلومات عن عرفات وانشطته وتحركاته وجدول أعماله         
رض تسجيالً مصوراً يظهر فيه عباس اثناء اجتماع يظهر فيه قادة امنيون            هذه االتهامات هذه المرة، اذ ع     

واشار . وهو يطلب منهم اطالق النار على مطلقي الصواريخ على اهداف اسرائيلية من فصائل المقاومة             
جاءوا لوضع آلية للتنصت علـى      "الذين  " سي أي ايه  "صيام الى لقاءات بين قيادات اجهزة امنية ورجال         

) الخليـوي (عام لكتائب القسام محمد الضيف، ووضع جهاز تنصت في سيارته وجهـازه النقـال               القائد ال 
وعرض صيام مضمون مكالمة هاتفية بين قيادات امنية اميركية ومحمد دحالن، وقال ان              ".واماكن تنقله 

ه اثنـاء   دحالن استهزأ بالشعب الفلسطيني بعدما استقبل بحفاوة الرئيس االميركي السابق كلينتون وزوجت           
كما عرض  .، ومن ثم عرض ما تم التوصل اليه في موضوع مراقبة الضيف         )١٩٩٨عام  (زيارتهم لغزة   
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" كتائب القسام "وثائق تشير الى قيام المخابرات العامة بمراقبة عدد من قياديي الحركة، فضال عن متابعة               
م اجهزة امنية فلـسطينية     وعرض وثائق اخرى تشير الى قيا      .في اعقاب اسر الجندي االسرائيلي شاليت     

: بالعمل في الساحات العربية واالسالمية وضد مصالح دول عربية واسالمية، وقـال           ) المخابرات العامة (
واتهـم االجهـزة     ".سيتم وضع هذه الدول في الصورة وارسال الوثائق للخارج ولكل دولة بما يعنيهـا             "

، وقـال ان لديـه      " بسبب اخطاء ارتكبوهـا    مارست االسقاط الجنسي واوقعت بعض الناس     "االمنية بأنها   
ـ    ) CD( اسطوانات مدمجة  عمليات اسقاط قائد جهاز امني، ونائب عام       "تحتوي على تسجيالت مصورة ل

، وابنة وزير حالي وسابق وهو عضو في المجلس التشريعي ومسؤول في فـتح معـاد لحمـاس         )سابق(
  ".ويحاصر غزة اآلن

 صـيام   سـعيد عرض: غزة، رائد الفي نقالً عن مراسلها في ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية  وأضافت  
أنا معني جـداً بـالقبض      : " محمد دحالن يقول في لقاء مع وفد من المخابرات األمريكية           تظهر أن  وثيقة،

وفي محضر اجتماع آخر ضم شخـصين أحـدهما          ".على محمد ضيف أكثر من السابق ألنه مطلوب لنا        
 من األمن الوقائي ومترجماً، دار الحديث حول كيفية التجسس على           ، وضباطاً "توم"واآلخر  " مارك"يدعى  

علينا أن ننظر إلـى موضـوعي       "عبد العزيز الرنتيسي، يقول مسؤول أمني في األمن الوقائي          .الشهيد د 
وفـي  ". الهاتف النقال ومرافقي عبد العزيز ويجب وضع خطة للتنصت من دون وضع جهاز التنـصت              

وكشف صيام وثيقـة الجتمـاع بـين     .خول مكتب الشيخ الشهيد أحمد ياسين   د" توم"المحضر ذاته يطلب    
جهاز المخابرات البريطاني وثالث شخصيات فلسطينية، من بينها القيادي في األمن الوقائي أحمد عيسى،              

رحب بالتعاون مع المخابرات البريطانية، وأخبر الوفد البريطاني أنه سلم بنفـسه معلومـات عـن                 الذي
وتكشف الوثيقة، تحريضا واضحا من جانب األجهزة األمنية الفلسطينية ضد األردن حيـث              .ةعملية فدائي 

لماذا ال تتهموا األردن بمساعدة اإلرهاب والقيادة السياسية        "يقول عيسى للمخابرات األمريكية والبريطانية      
دن راعيـة   األر"إن  " جمعـة "، فيما يقول آخر اسـمه       " موجودة في األردن؟   ]موسى أبو مرزوق  [لحماس

  ".ال دليل قاطعاً حول هذه المسألة: "يرد بالقول CIAـ، غير أن مسؤول في ال"لإلرهاب بشكل واضح
 صيام بالوثائق كيف تابع جهاز المخابرات       سعيد بين :غزةمن   ٢٣/٨/٢٠٠٧قدس برس   وأوردت وكالة   

ي استهدفت فيما بعد مـن      مواقع القوة التنفيذية، وحددوها بدقة وبوصف كامل لنشاطات أفراد القوة، والت          
كما أظهر صيام وثائق تؤكد متابعة المخابرات لنشاطات وعناصر كتائب           .قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي   

على سـديروت   " قسام"القسام وأذرع عسكرية فلسطينية آخرى، وكشف أسماء مقاومين ضربوا صواريخ           
هذه هي حقيقة األجهزة األمنيـة التـي        وأشار إلى انه     .خالل إحدى اجتياحات االحتالل في بيت حانون      

كانت تجار في كل شيء وكونت ثورة طائلة خالل وقت محدود، متسائال هل يمكـن أن نـسمح لهـذه                    
ودعا إلى تشكيل محاكمة وطنيـة، وبحـضور مؤسـسات           .األجهزة بالعودة إلى ما كانت تمارسه سابقا      

ى الشعب الفلسطيني، ويقدمون معلومات مجانية      للقادة األمنيين الذين كانوا يتجسسون عل     "المجتمع المدني،   
  ."ألجهزة االستخبارات العالمية واإلسرائيلية

  
  "العودة" والقدس و٦٧الـعباس ينفي موافقته على دولة موقتة ويتمسك بحدود  .٢

 أعلن الرئيس محمود عباس في بيان صادر عن الناطق باسـمه امـس رفـضه                : محمد يونس  -رام اهللا   
واكد في البيان ان موقفه لم يتغير من قـضايا          . ة في شأن اقامة دولة ذات حدود موقتة       اقتراحات اسرائيلي 

الحل الدائم القائم، وهي انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع االراضي التي احتلت في الخـامس                
 وعاصمتها القدس الشريف، وايجاد حل عـادل ومتفـق عليـه لقـضية              ١٩٦٧ يونيو عام    /من حزيران 

هذا الموقـف غيـر قابـل للنقـاش او          "، مشددا على ان     ١٩٤الجئين على اساس القرار الدولي الرقم       ال
عن موافقته على مـا يـسمى       " هآرتس"ووصف الناطق باسم عباس ما جاء في صحيفة          ".التفاوض عليه 

 وشـدد   ".عار عن الـصحة   "بالدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة وغيرها من قضايا الحل الدائم، بأنه            
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على أن الدولة ذات الحدود الموقتة مرفوضة جملة وتفصيالً ألن التسوية السياسية المطلوب التفاوض في               
شأنها فوراً تتمثل في انجاز حل عادل وشامل ودائم، وليس التفاوض على حلـول موقتـة ومرحليـة او                   

 توجد اي قنـوات سـرية او        يهمنا في هذه المناسبة ان نؤكد مجدداً انه ال        : "واضاف. اعالن مبادئ جديد  
خلفية للمفاوضات مع الجانب االسرائيلي، فجميع اللقاءات واالجتماعات التي عقدها الرئيس مع اولمـرت   
كان علنيا وجرى تحت سمع وسائل االعالم وبصرها، وُأعلن بعد كل لقاء عن فحواه ومـضمونه ومـا                  

وهات وتخمينـات فـي بعـض وسـائل         جرى بحثه ومناقشته، وبالتالي فإن ما يشاع ويروج من سيناري         
االعالم، خصوصا االسرائيلية منها، وتتلقفه بعض الجهات الفلسطينية باعتباره حقائق مسلم بهـا وبنـاء               

إما الجهل او سوء النية، األمر الذي يملي على هؤالء األخـذ            : مواقف على اساسها يشير الى احد امرين      
أن موقف الرئيس عباس الذي طرح علـى مائـدة          : "افواض ".بالقليل من التروي، والكثير من الحصافة     

البحث مع اولمرت خالل االجتماعات التي جمعتهما حتى اآلن انصب على كيفية انهاء االحتالل لجميـع                
االراضي الفلسطينية غير منقوصة، وآليات اقامة الدولة الفلسطينية عليها، ولم يرتق الى مستوى الدخول              

  ".ا جاء في الصحيفة االسرائيليةفي مفاوضات على اي تفاصيل كم
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
   على ملف األسرى"سرائيلا"طالب باحتواء أي اتفاق مع يقدورة فارس  .٣

طالب قدورة فارس رئيس لجنة المفاوضات حول قـضية األسـرى ورئـيس نـادي األسـير                  :رام اهللا 
لف األسرى وذلك عبر تضمين أي      الفلسطيني، الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية بضرورة االهتمام بم        

اتفاق يتم التوصل اليه نصا صريحا وواضحا يقضي بضرورة اطالق سراح كافة األسرى الفلـسطينيين               
 .والعرب الذين اعتقلوا في إطار الصراع المستمر منذ عشرات السنين مع االحتالل

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الوطن العمانية 
  

  ويستقيل من منصبه".. حماس"ـ ل فخاًزةغغازي حمد يعتبر ما وقع في ": الشرق االوسط" .٤
غازي حمد، المتحدث باسم الحكومة المقالة في غزة،        .ان د " الشرق االوسط "علمت  : علي الصالح  - لندن

استقال من منصبه السباب سياسية تتعلق باالحداث االخيرة التي شهدها قطاع غزة، ال سـيما سـيطرة                  
طوات من شأنها ان تعيد اللحمة بـين غـزة والـضفة             على القطاع، وعدم اتخاذ الحركة أي خ       "حماس"

ـ   . والمصالحة الوطنية  ان لحمد مالحظات وتحفظات كثيرة علـى       " ":الشرق االوسط "وقال مصدر مطلع ل
ان موقف حمد هـذا لـيس       "واضاف  " االخطاء التي وقعت وتقع، سواء تلك االدارية او االمنية او غيرها          

وفي هذا السياق   ". نبين، سواء في داخل حماس او داخل السلطة       جديدا بل تعرف به كل االطراف في الجا       
اشار المصدر الى ان اسم غازي حمد كان االسم الوحيد ربما الذي لم يتضمنه مرسوم الـرئيس عبـاس                   

واشار المصدر الى غياب حمد، عن       .الذي فصل بموجبه العشرات من موظفي حماس في حكومة الوحدة         
ظهور اسم جديد   " الشرق االوسط "واكد معلومات   .  على غزة  "حماس"رة  الساحة بعد فترة قصيرة من سيط     

يحمل منصب المتحدث باسم الحكومة، وهو طاهر النونو، الذي صدر عنه امس اول تصريح حول قرار                
وحسب المصدر فإن حمد يرفض التحدث عن كـل هـذه            .الحكومة المقالة دمج القوة التنفيذية بالشرطة     

" الشرق االوسط "عل الخوض في أي من التفاصيل او الرد على أي من اسئلة             ورفض غازي بالف   .القضايا
علمت مـن   " الشرق االوسط "عندما اتصلت به، مكتفيا بالقول انه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن، لكن               

وقال المصدر ان   . المصدر المطلع ان حمد لم يتفق مع ما حصل في قطاع غزة منذ لحظة انفجار الوضع               
وكان يعتبره ليس فـي االتجـاه       . يكن مرتاحا لما حصل ورفض الحديث في قضايا ضد قناعاته         لم  "حمد  

االيجابي وانه لن يفيد الحركة وسيسبب لها مشاكل كثيرة، وهذا ما حصل، على المستوى السياسي وعلى                



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                      ٨٢٣:                                 العدد٢٤/٨/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

لكـن   "حماس"ـ ل يعتبر حمد ما حصل في غزة فخاً      و". مستوى العالقات الدولية وانهيار حكومة الوحدة       
  ".دربكات واخطاء وفوضى عارمة"دون تخطيط من أي الطرفين، كما اشيع سابقا، فما حصل كان نتيجة 

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

 تتحدث عن خالفات بين عباس وفياض "فلسطين"صحيفة  .٥
كشفت صحيفة مقربة من حركة حماس عن       : )أ.ب.د(نقالً وكالة    ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

" فلـسطين "ونقلت صحيفة   . فات شديدة نشبت بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض         وجود خال 
قولها إن فياض يطلق انتقادات علنيـة ضـد         " مطلعة وموثوقة "الصادرة في غزة عن مصادر فلسطينية       

حالية، عباس يقول فيها إنه ال يملك رؤية أو برنامجاً سياسياً، كما أنه ال يعرف كيف يتعامل مع األزمة ال                  
وأشارت المصادر إلى أن الخالف اتسع ليشمل طبقة أوسع ممن          . وأن هناك حالة من التخبط في قراراته      

وأشارت إلى أن عباس غير مقتنع كثيـرا        . يحاول فياض حشدهم حوله لتشكيل لوبي ضاغط على عباس        
سر عرفات، وأن   بفياض ويرى أنه فرض عليه منذ أن كان رئيساً للوزراء في حكومة الرئيس الراحل يا              

. هذا الفرض جاء من اإلدارة األمريكية التي ترى أن فياض هو رجلها األول في األراضي الفلـسطينية                
وأضافت أن اإلدارة األمريكية باتت أكثر اقتناعا بأن فياض سيكون رئيس السلطة المقبل، وتعمل علـى                

  ".إسرائيل"ن والتطبيع مع أصحاب مشروع دايتو"خلق األجواء المؤيدة لفياض حتى في حركة فتح و
، نقال عن مصادر وصفتها بأنهـا       "فلسطين"قالت صحيفة    :غزةمن   ٢٣/٨/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت  

فياض اختار بدقة وعناية فائقة فريق وزارته وركز فيها على نوعيات محـددة لهـا               "،  "مطلعة وموثوقة "
كومة فياض هـم مـن المؤيـدين        عالقة بالمشروع األمريكي اإلسرائيلي، مضيفة أن جل الوزراء في ح         

  ".والمشاركين في وثيقة جنيف التي تنازلت عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين وتنازلت عن القدس
  

  تحرير القدس واألقصى لن يكون إال بتأهيل الجيل القادم: هنية يلوح بانتفاضة ثالثة .٦
ى وشك أن تندلع قريباً دفاعـاً عـن         قال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إن انتفاضة ثالثة عل         : غزة

الـذي  " نفير األقصى "المسجد األقصى، وأوضح في كلمته الهاتفية التي ألقيت باالنابة عنه خالل مهرجان             
 وكـل   "حمـاس "نظمته أمس مؤسسة القدس الدولية ورابطة علماء فلسطين فرع اليمن، إن قادة وكوادر              

وشدد في كلمته على ثبات الموقف الفلـسطيني         .عداءالفلسطينيين سيكونون رأس الحربة في مواجهة األ      
ال "في الحفاظ على أرضه، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية التي ال تقبل القسمة وال التنازل، وأضـاف                 

إن تخلى عنا العالم كله، فلـن       . يمكن أن نذل، أو أن نركع، أو أن نهون، أو أن نفرط في مقدسات األمة              
زل عن حبة تراٍب من أرضنا، حتى لو قتلنا من الوريد إلى الوريد، وحتـى آخـر    يتخلى اهللا عنا، لن نتنا    

، )جيل النـصر  (تحرير القدس واألقصى لن يكون إال بتأهيل الجيل القادم          "وأكد أن    ".قطرة دم من دمائنا   
ن لن يزلزل هذا الكيـا    "، وقال   "وأن النصر ال يتحقق بمجرد إطالق الشعارات والخطب الرنانة، والبيانات         

  ".المسخ إال جيل النصر، ولن يرهب إخوان القردة والخنازير إال الجهاد في سبيل اهللا
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   يدين إدراج مؤسسة خيرية اسالمية على القائمة السوداءهنية .٧

 جمعية الـصالح   [ انتقد اسماعيل هنية قرار الواليات المتحدة بادراج مؤسسة خيرية كبرى في غزة            :غزة
وقال في مناسبة استضافتها جمعية الصالح ان القرار مرتبط بالحـصار            . على القائمة السوداء   ]االسالمية

واتهم هنية كال مـن الجماعـات المحليـة          .المفروض على مليون ونصف مليون شخص في قطاع غزة        
سالمي الـذي   وقال انهم يفرضون حصارا النهم اليريدون للنموذج اال        ."حماس"والدولية بمحاولة اسقاط    
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 ستبقى في السلطة علـى الـرغم مـن          "حماس"وأضاف أن   .  ان ينجح في الحكم والسياسة     "حماس"تمثله  
  .الضغوط الدولية

  ٢٤/٨/٢٠٠٧رويترز 
  

  لفلسطينيين هي الممثل الشرعي والوحيد ل"منظمة التحرير" :وثيقة عملتوقع سبعة فصائل  .٨
 ،"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين     ":هي[لسطينية اكدت سبعة من فصائل منظمة التحرير الف       :رام اهللا 

، "جبهة النضال الـشعبي الفلـسطيني     "،  "فدا - االتحاد الديمقراطي الفلسطيني  "،  "حزب الشعب الفلسطيني  "
ان المنظمة هي   أكدت  ] ".جبهة التحرير العربية  " و "جبهة التحرير الفلسطينية   "،"الجبهة العربية الفلسطينية  "

الوحيد لشعبنا وانها مرجعيته ومرجعية السلطة الوطنية العيا، وشـدد علـى التمـسك              الممثل الشرعي و  
وشددت الفصائل   .بالمسار السياسي لحل القضية الوطنية على اساس وثيقة االستقالل واالتفاقيات الدولية          

 في     عن انقالبها    "حماس"في وثيقة عمل وقعتها خالل اجتماع عقدته برام اهللا امس على ضرورة عودة              
قطاع غزة قبل اجراء اي حوار وتشكيل حكومة انتقالية لحين اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكـرة                

واكد الموقعون ضرورة تفعيل وتطوير المنظمة بناء علـى تفاهمـات            .على قاعدة التمثيل النسبي الكامل    
حيدة لحل الخالفات الداخلية،    القاهرة، معلنين تمسكهم بالنهج الديمقراطي التعددي والحوار الجاد وسيلة و         

  .ورفض سياسة االقصاء والتكفير والتخوين
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  يدعو أطفال غزة إلى الصبر والصمودعباس .٩

 قال الرئيس الفلسطيني فـي كلمـة وجههـا          :عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   : رام اهللا، غزة، تل أبيب    
ى أن نلقاكم قريبا جدا ونحن نعرف كم تعانون وكم تواجهـون            نحن نشتاق لكم كثيرا ونتمن    " ألطفال غزة 

مـن أجـل    "ودعا عباس خالل كلمة له عبر الهاتف ألطفال غزة في مخيمهم الـصيفي              ". من الصعوبات 
البد لهذا الليل أن ينجلي وأن تزول كل العقبات التي تواجه        "إلى مزيد من الصبر والصمود قائال       " فلسطين

 ."أن تزول الغمة قريبا"وأكد عباس على استمرار دعمه ألهل غزة متمنيا ." يمستقبل شعبنا الفلسطين
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
 "القوة البحرية"الشرطة وتشكل جهاز ب" القوة التنفيذية"حكومة هنية تدمج  .١٠

 في أول تصريح له منذ توليه أخيراً مهمات عمله ناطقـاً باسـم              :غزةمن   ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
 الوحدة المقالة، قال طاهر النونو ان الحكومة قررت دمج القوة التنفيذيـة فـي جهـاز الـشرطة                   حكومة
ـ . المدنية سينضمون الى الشرطة كقوة اسـناد لهـا فـي          " القوة التنفيذية "أن مئات من    " الحياة"واضاف ل

الـى دوائـر جهـاز      ستنضم الحقاً   " التنفيذية"واشار الى ان بقية عناصر       .مهماتها اليومية التي تقوم بها    
قال النونو  و. الشرطة المختلفة لتتحول القوة الى قوة شرطية عادية تُمارس كل مهمات الشرطة وأعمالها            

  .، وهي دائرة مستحدثة ستتبع للوزارة"دائرة االمن الداخلي"ان وزارة الداخلية انتهت من تشكيل 
دمج القـوة   [إن القرار " "الخليج"ـ ل قال طاهر النونو  : من غزة  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ن ضـمنها    يأتي منسجما مع الخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز األمن وم          ]التنفيذية في جهاز الشرطة   
  ". لحماية السواحل من تهريب المخدرات وحماية المصطافين ومرتادي البحرتشكيل جهاز شرطة الساحل

  
  "القوة التنفيذية"تُعيد تأهيل " حماس" .١١

ـ "حماس"شددت مصادر مقربة من     :  سامي سعيد  - اهللا   رام ، أمس، على أن الحركـة بـدأت        "األخبار"، ل
تحقيقاً واسع النطاق لتقويم عمل القوة التنفيذية، للوقوف على كيفية اتخاذ القرارات فيها في أعقاب تزايـد           



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                      ٨٢٣:                                 العدد٢٤/٨/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

وأشارت المـصادر    ".فتح"األخطاء التي ارتكبتها، وخصوصاً في التعامل مع الصحافيين وكوادر حركة           
لشن هجوم واسع   " فتح"إلى أن ما جرى من تجاوزات للقوة التنفيذية أعطى فرصة لفريق الرئيس عباس و             

وقالت إن نقاشات مكثفة تدور بين أعـضاء اللجنـة الـسياسية             .لقطاع غزة " حماس"على طريقة إدارة    
ـ    في محاولـة إلقنـاعهم     " تائب القسام ك"مع قيادات القوة التنفيذية و    " حماس"ومسؤولي المكتب السياسي ل

بضرورة التخلي عن األساليب الحالية المتبعة في تفريق المتظاهرين أو في اعتقال المخـالفين للقـانون                
وأكدت المصادر أن حكومة هنية سرعت من عملية تعيين مجموعة من دارسي القـانون         .والتحقيق معهم 

ة التنفيذية في االعتقال والتحقيق مع المتهمين، وبحيث تتم         في وظيفة وكيل نيابة حتى يتم تقييد حرية القو        
واعترف رئيس ديوان هنية، محمد المدهون، بأن القوة التنفيذية لـم تكـن              .هذه اإلجراءات بشكل قانوني   

ألنها في األساس أسست كقوة مساندة لألجهزة األمنية وليس         "مؤهلة لتولي مسؤولية األمن كشرطة مدنية       
إن خطة كاملة وضعت لتطوير أداء القوة التنفيذية، إال أن األحـداث علـى              "وقال  ". قلكجهاز أمني مست  

وبدأت إحدى المؤسسات الحقوقية الكبيرة في غزة في تأهيل عدد كبير من             ".األرض تجعل المهمة صعبة   
  .يقضباط القوة التنفيذية على حقوق اإلنسان والقواعد التي يضعها القانون لعمليات االعتقال والتحق

  ٢٤/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  "سرائيليا" تخلي جميع مقراتها تحسباً ألي اعتداء "التنفيذيةالقوة " .١٢

أعلنت القوة التنفيذية عن حالة االستنفار العام بين صفوفها، وإخالء كافة مواقع :  محمد الصواف- غزة
 إسالم شهوان المتحدث باسم القوة وقال. تمركزها في المقرات األمنية، تحسبا لهجمات إسرائيلية متوقعة

إن القوة اتخذت قرارا قبل يومين، ومع بداية التصعيد العسكري ": نت.إسالم أون الين"التنفيذية، لـ
اإلسرائيلي بإخالء المقرات األمنية، ووقف تسيير الدوريات إال في حالة الضرورة، وعدم تواجد تجمعات 

 ."الحتياطات الالزمةكافة ا"كبيرة ألفراد القوة، إضافة إلى 
  ٢٣/٨/٢٠٠٧إسالم أون الين 

  
  شرطة نابلس تمنع المسيرات والمظاهرات الشعبية بدون ترخيص مسبق .١٣

أعلن مدير شرطة محافظة نابلس العقيد احمد الشرقاوي امس منع تنظيم مسيرات             : وليد عوض  -رام اهللا   
طة امس بالمواطنين مراعـاة     شرالاو تظاهرات شعبية دون الحصول علي ترخيص مسبق، وأهاب مدير           

 من يريدون العبث باألمن واالسـتقرار والـسلم االجتمـاعي           ىتنفيذ أحكام القانون، وتفويت الفرصة عل     
 انه من واجب الشرطة كونها الجهة االمنية أن تعلم بمكان وزمـان ومـنظم               ىوشدد عل . والسكينة العامة 

  .المسيرة تفادياَ لحدوث أية إرباكات في الشارع
لـيس مـن شـأن      : قرار، وقال الجهته رفض تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،          ومن  

الشرطة الفلسطينية أن تسمح أو ال تسمح بالتجمعات أو المسيرات أو المظاهرات الجماهيرية أو أن تضع                
  .شروطاً عليها تقيد حرية الرأي والتعبير واالجتماع والتظاهر

  ٢٤/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   تعيقانها"اسرائيل"المصالحة بين فتح وحماس وصلت الي طريق مسدود وواشنطن و: مشعل .١٤

 خالد مشعل امس فـي مقابلـة        "حماس"ـرئيس المكتب السياسي ل    قال   ):ا ف ب  (،   رندا حبيب  -عمان  
هاتفية مع وكالة فرانس برس من دمشق ان مساعي المصالحة وصلت الي طريق مسدود الن الطـرف                 

 اوصد كل االبواب ورفض كل الوساطات الفلسطينية والعربية بما فيهـا تحركـات بعـض                "فتح"اآلخر  
وقال ان اسـرائيل     .واوضح ان ما يعيق امكانية الحوار هو التدخل االمريكي واالسرائيلي          ."فتح"قيادات  

واكد ان االدارة االمريكية تمارس ضغوطا مباشـرة         .في حال حاور حماس   ) عباس(تهدد رئيس السلطة    
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 لفشل الحـوار  األخرىومن االسباب  . كل االطراف في المنطقة لمنع أي محاولة لجمع حماس وفتح         ىلع
بين الطرفين بحسب مشعل موقف رئاسة السلطة والفريق المحيط بها والذي يتصرف باداء ال عالقة لـه                 

عودية وهـي    ان دوال مثل مصر والس     ىواضاف ال ابالغ ان قلت حت      .ال بالسياسة وال بالمصلحة الوطنية    
دول لها وزنها المعروف ربما ال تجد اذنا صاغية عند بعض قيادات السلطة الفلـسطينية كـي تـتحمس               

 ازمة انقطاع   ىودان مشعل تصرفات حكومة الفياض مشيرا بهذا الخصوص ال         .لخطوة ما باتجاه الحوار   
لسطيني في غـزة    التيار الكهربائي عن قطاع غزة وتصريح احد وزراء حكومته في تحريض الشعب الف            

 غزة بزعم   ى حماس بسبب انقطاع الكهرباء الذي اسهموا فيه هم اصال والتحريض عل           ى االنقالب عل  ىعل
 سبيال للخروج من االزمة الداخلية الفلسطينية       ىورأي مشعل انه مع ذلك نحن ال نر        .انها تحتوي القاعدة  

وعدد مشعل عدة أسس من اجـل        .نطقيومن الشرخ واالنقسام الفلسطيني اال الحوار، فهذا هو الحل الم         
 اولها وحدة الضفة والقطاع فال فصل لغزة عن الضفة وال للـضفة عـن غـزة،                 "فتح"انجاح الحوار مع    

 سلطة واحدة وحكومة واحـدة ولـيس سـلطتين وال           ىاضافة الي وحدة النظام السياسي الفلسطيني بمعن      
اسرائيل خالل العشرين سنة الماضـية لـم        ؟ امريكا و  "حماس"وتساءل من يستطيع ان يستثني       .حكومتين

  . يستطيعوا شطب حماس او القضاء عليها رغم كل جهود العدوان والقتل واالغتيال
  ٢٤/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  غير ممكن في ظل األجواء الراهنة" حماس"حلّس يؤكد أن الحوار مع  .١٥

ـ             : غزة س بـأن اإلجـراءات     أعرب أحمد حلس عضو المجلس الثوري في حركة فتح عن اعتقـاده أم
وحول إمكانية  . للقوة التنفيذية بحق أبناء حركة فتح هي سبب معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة            " التعسفية"

استئناف الحوار مع حماس، أكد حلس أن ذلك غير ممكن في ظل األجـواء الراهنـة التـي ال تناسـب                     
يعية مبكرة، وصف حلس قرار عباس      وبشأن دعوة الرئيس عباس إلجراء انتخابات رئاسية وتشر       . الحوار

  ".المخرج الوحيد للخروج من األزمة الراهنة خاصة في ظل عجز المجلس التشريعي عن االلتئام"بأنه 
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  اتهامات صيام جزء من حملة تحريضية لتبرير ما حصل في غزة: اوي فتحقيادي .١٦

ـ   " خريشة،   راهيم إب "فتح"قيادي في حركة    الأعرب  : رام اهللا  عن أسفه  " قدس برس "في تصريحات خاصة ل
االتهامات التي كالها اليوم سعيد صيام      : "، وقال "فتح"في كيل االتهامات لحركة     " حماس"الستمرار حركة   

وقوله بوجود تنسيق أمني بين أجهزة األمن الفلسطينية وأجهزة استخباراتية أجنبية كالم غير صحيح على               
في قطاع غزة، وقد اعتاد الناس      " حماس"من الحملة التحريضية لتبرير ما قامت به        اإلطالق، وهو جزء    

  ".هنا عندنا على مثل هذه األقاويل فلم يعودوا يعيرونها اهتماما
 ٢٣/٨/٢٠٠٧قدس برس 

  
  لن نقايض الكهرباء والخبز بمواقف سياسية: نافذ عزام .١٧

 الجهاد تهديدات وزيـر البنـى التحتيـة         وصف الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة      :  رندة حماد  - غزة
اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر بقطع الكهرباء عن غزة إذا استمر إطالق الصواريخ بأنها وسيلة جديـدة                

وقـال عـزام فـي       .البتزاز الفلسطينيين، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية ال يمكن أن تقبل بهـذا األمـر             
باستمرار لزيادة الضغوط على شعبنا وعلى المقاومة، هذا        اسرائيل تفتش عن وسائل     : تصريحات صحفية 

  .الكالم مرفوض وال يمكن أن تقبل به الفصائل وقوى الشعب التي تدافع عنه
  ٢٤/٨/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
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   بهجوم مسلحالزهار تنفي إصابة "حماس" .١٨
م، في حديث هـاتفي      فوزي برهو  "حماس"قال الناطق الرسمي باسم     : )د ب ا   (،يوسف الشايب  –رام اهللا   

 بخير، وهو في بيته، وبين عائلته، ويمارس مهامـه فـي الحركـة             )محمود الزهار (الزهار.د": "الغد"مع  
ال صحة لهذه األنباء، التي بالتأكيد تقف وراءها جهات تهدف إلى التشويش على المـواطنين               ... كالمعتاد

ماس، وبعض العائالت في غزة، وهـذا       الفلسطينيين، وتعمل على إيصال إيحاءات بخالفات بين حركة ح        
  .غير صحيح

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  جرحى إسرائيليون وفلسطينيون بمواجهات في غزة والضفة .١٩

 أصيب ثالثة جنود إسرائيليين في مخيم العين بنابلس، خالل هجوم مشترك ،)وكاالت(،  غزة–رام اهللا 
 تصدوا  حيثوكتاب األقصى، وسرايا القدس،مقاومين من كتائب أبو علي مصطفى، وكتائب القسام، ل

لقوة إسرائيلية توغلت إلى قلب المخيم وأمطروها بالرصاص، ما أدى إلى إصابة الجنود الثالثة، احدهم 
  .وصفت إصابته بأنها متوسطة

وفي  .في غضون ذلك، اعتقل الجيش اإلسرائيلي سبعة نشطاء فلسطينيين بالضفة بدعوى أنهم مطلوبون
 اشتبكوا داخل "حماس"ملون فلسطينيون في المجال الطبي ان قوات اسرائيلية ومقاتلين من غزة، قال عا

ودخلت قوة برية اسرائيلية صغيرة جنوب  . أصيبوا"حماس"قطاع غزة أمس وان ثالثة على االقل من 
  .قطاع غزة قبل الفجر حيث تصدى لهم مقاتلو حماس

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
   التنموية خطة وهمية لضرب المقاومة خطة فياض:أبو زهري .٢٠

الخطة التنموية التي أعلنهـا سـالم فيـاض رئـيس           " حماس"ناطق باسم   سامي أبو زهري ال   انتقد  : غزة
والقضاء على  " حماس"الحكومة الفلسطينية، واعتبر أنها ليست إال مناورة سياسية جديدة تستهدف إقصاء            

ام خطة تنمية وهمية تستهدف القيام بأعمال استعراضـية         نحن أم : " أبو زهري  وقال .المقاومة الفلسطينية 
تعطي انطباعا بأن السلطة تقوم بشيء لصالح الشعب الفلسطيني، والحقيقة أنه بموجب هذه الخطة سـيتم                

  ".تقويض كل المؤسسات الخيرية التي يستفيد منها عدد كبير من الفلسطينيين من مختلف الشرائح
  ٢٣/٨/٢٠٠٧قدس برس 

  
  ن المبادئ ال عالقة له بالجغرافياإعال: بيريز .٢١

استبعد الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز من جديد امكانية اجراء محادثات بين اسرائيل وحركـة              : لندن
وقال  ".فإننا سنرد على ذلك بوضوح    " الصواريخ   إطالق، محذراً من أنه إذا واصلت هذه الحركة         "حماس"

، ودعـا   "غزة عزلت نفسها عن عملية السالم     "يطانية ان   البر" ذي غارديان "بيريز في حديث مع صحيفة      
". فهل سيقومون ببناء الصواريخ أم توفير الغذاء ألطفالهم؟       . أن يقرروا ما هم فاعلون    "أهالي القطاع الى    

 في المفاوضات فإنه لن تجري أي مفاوضات ألنهم         "حماس"مسألة مشاركة   "وذكر بيريز انه إذا ما اثيرت       
يتم " اعالن مبادئ " عن قيام الفلسطينيين واالسرائيليين التفاوض حول        بيريزوكشف  . "ال يريدون التفاوض  

وأشار الى أن هذا    . التوصل اليه قبل انعقاد المؤتمر الدولي المقترح انعقاده الشهر المقبل برعاية أميركية           
 يتضمن أي أمور    اإلعالن سيركز على اطار سياسي حول الدولة الفلسطينية المقبلة، ولكنه قال ان هذا لن             

 .تتعلق بالجغرافيا، أي الحدود
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة 
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   يعيش حرب استنزاف على امتداد الحدود مع غزةالجيش: ضابط إسرائيلي .٢٢
قال ضابط إسرائيلي رفيع في القيادة الجنوبية المنتشرة على حدود قطاع غزة، ان ما يحـدث اآلن                  :غزة

ديد كتائب االقصى وسرايا القدس من جهـة وقـوات الجـيش            بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وبالتح     
يمكنني ان  "االسرائيلي من جهة اخرى، هو بمنزلة حرب استنزاف على امتداد الحدود مع غزة، واضاف               

ونقل موع ديبكا االستخباري االسرائيلي عـن        ."اصف ما يحدث اآلن بحرب السياج الحدودي مع القطاع        
 كلم  ١,٥الدفاع ايهود براك رفضا خطة الجيش لبناء حزام امني بعمق           ان اولمرت ووزير    "الضابط قوله   

غربي السياج داخل اراضي القطاع، واشار الى ان هذا الرفض سيسمح للفصائل في غزة بفـتح حـرب                  
  .استنزاف، وبذلك تصبح مبادرة مسك زمام االمور بيد تلك الفصائل

  ٢٤/٨/٢٠٠٧القبس الكويتية 
  
  "الموساد"كي رئيساً لـأولمرت يقرر تعيين كبلينس .٢٣

قرر رئيس الحكومة أيهود أولمرت تعيين نائب رئيس األركان اإلسرائيلي الحالي موشيه : القدس المحتلة
خلفا للرئيس الحالي مائير داغان، وذلك بعدما ) الموساد(كبلينسكي، رئيسا لجهاز االستخبارات الخارجي 

كان العامة الذي وصل اليه الجنرال غابي فشل كبلينسكي في الحصول على منصب رئيس هيئة األر
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية امس، عن مصادر أمنية وسياسية تأكيدها ان التعيين سيدخل . اشكينازي

وقالت المصادر ايضا أن الملحق العسكري في واشنطن دان هرئيل سيعين . حيز التنفيذ منتصف العام
يذكر أن كبلينسكي تعرض لهجوم وانتقادات شديدة من داخل الجيش  .نائباً لقائد األركان بدال لكبلينسكي

كما أن قيادات بارزة داخل . يوليو/ومن السياسيين بسبب فشله في تحقيق االنتصار في حرب تموز
ويمضي كبلينسكي هذه األيام عطلة  .ترفض تعيين كبلينسكي وتهدد باالستقالة إذا تم تعيينه" الموساد"

ي الواليات المتحدة، حيث يلتقي خاللها مسؤولي االستخبارات األميركية استعدادا دراسية لمدة عام ف
 .للمنصب الجديد

  ٢٤/٨/٢٠٠٧المستقبل 
  

   بذراع هجومية"سالح البحر"باراك إلى الهند لتعزيز  .٢٤
االخباري اإلسرائيلي على شبكة االنترنت أمس عن أن وزير الـدفاع           ) NFC(كشف موقع   : محمد بدير 
إيهود باراك سيقوم في االيام القليلة المقبلة، يرافقه وفد من الصناعات الجويـة االسـرائيلية،               االسرائيلي  

الى الهند، من اجل االتفاق على تطوير مشترك لمروحيات هجوميـة مـن دون    " غير مخطط لها  "بزيارة  
صـاب  طيار، على أن يتزود بها سالح البحرية االسرائيلي، بعد أن اثبت صـاروخ حـزب اهللا الـذي ا       

 .، عدم قدرة البحرية االسرائيلية على العمل ضد سوريا في حال اندالع الحـرب معهـا               "ساعر"البارجة  
تطوير الطائرات المروحية الحربية غير المأهولـة،       "وقالت مصادر في المؤسسة األمنية االسرائيلية، إن        

اذ إن إصابة البارجـة     هو موضوع ذو أهمية قصوى، بعد إصابة بارجة الصواريخ اإلسرائيلية حانيت،            
 بحر  -أثبت لسالح البحرية أن بوارجه التي تحمل الصواريخ غير محصنة من إصابتها بصواريخ أرض               

وأضافت هذه المصادر أنه في أعقاب إصابة البارجة حانيـت، امتنعـت سـفن الـصواريخ                 ".متطورة
، أيضاً ال يمكنها أن تعمل      في حال اندالع حرب مع دمشق     "اإلسرائيلية من االقتراب من شواطئ لبنان، و      

المروحيات الجديدة غير المأهولة التي سيتم      "وتابعت المصادر تقول إن      ".ضد سوريا بالقرب من الشاطئ    
تطويرها بالتعاون مع األسطول الهندي، ستكون مزودة بمنظومات استخبارية وبأسـلحة تمـنح سـالح               

  ، مشيرة الى أن القائد المـستقيل لـسالح         "اً مستقال البحرية االسرائيلي، للمرة األولى، ذراعاً هجومياً جوي      
  



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                      ٨٢٣:                                 العدد٢٤/٨/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

وتعهد الهنـود أمامـه بتمويـل       "البحرية دافيد بن بعشيت، زار الهند في وقت سابق من الشهر الماضي             
  .من اإلنتاج" المشروع المشترك والتزود بخمسين مروحية في المرحلة األولى

  ٢٤/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

   متقدمة مضادة للطائرات"باتريوت"اريخ  تشتري صو"إسرائيل" .٢٥
 ان سالح الجو االسرائيلي     "يديعوت احرونوت " افادت امس صحيفة     :)د ب أ     ( - كامل ابراهيم    -القدس  

 مـضادة للطـائرات     ٣سيقوم خالل االشهر القليلة القادمة بشراء صواريخ متقدمة من طراز بـاتريوت             
ا شركة لوكهيد مارتن االميركية القادرة علـى اعتـراض          وللصواريخ البعيدة المدى التي تقوم بتصنيعه     

ويشار الى ان الطراز المحسن الـذي       . الطائرات والصواريخ الباليستية طويلة المدى التي تملكها سوريا       
ويبلغ طول  . ستقوم اسرائيل بشرائه مؤلف من ستة عشر صاروخا في كل قاذف بدال من اربعة صواريخ              

  .الثمئة وعشرون كيلوغراماكل صاروخ خمسة امتار ووزنه ث
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  لن يغلق في السنوات القريبةو..  آمنالمفاعل ديمونا: نائب رئيس هيئة األبحاث النووية .٢٦

أوضح البروفيسور، إلحانان أفراموف، نائب رئيس هيئة األبحاث النووية، أن المفاعل النووي في ديمونا              
بـالرغم مـن أن العمـر االفتراضـي         : " وقال .ادمة، رغم كونه قديما   لن يغلق في السنوات القريبة الق     
 عاما يسير وفـق     ٤٤ عاما إال أن درجة األمان للمفاعل الذي عمره          ٤٠للمفاعالت النووية في العالم هو      

  ".المعايير الغربية
  ٢٣/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "سديروت "تتراجع عن قرارها إلزام حكومة أولمرت تحصين مدارس" محكمة العدل العليا" .٢٧

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أن محكمة العدل العليا تراجعت عن قرارها الزام حكومة 
. ايهود أولمرت لتحصين مدارس مستعمرة سيدروت التي تعرضت لقصف من قبل المقاومة الفلسطينية

إرسال األبناء الى المدارس في سيدروت قررت إعالن اإلضراب واالمتناع عن " لجنة األباء"أضافت ان 
 .في المستعمرة مطلع العام الدراسي المقبل خشية تعرضهم الى الصواريخ

  ٢٤/٨/٢٠٠٧المستقبل 
  
  بن غوريون مسؤول عن التطهير العرقي للفلسطينيين: مؤرخ اسرائيلي .٢٨

يـة فـي    حظيت أمسية الكتاب التي نظمها قسم الثقافة والتربية غير المنهج         : زهير اندراوس  -الناصرة  
مجلس كفر قرع المحلي، في الداخل الفلسطيني، بأصداء واسعة لما جاء فيها مـن تـصريحات حـول                  

وكان مجلس كفر   . ممارسات التطهير العرقي لفلسطين من قبل الحركة الصهيونية ومؤسساتها العسكرية         
 حيفـا، بمناسـبة    إيالن بابي، المحاضر في جامعة  .د  اإلسرائيلي قرع المحلي قد بادر الي تكريم المؤرخ      
يشار الي ان المؤرخ بابي هو من قادة الجبهة الديمقراطية للسالم           . صدور كتابه التطهير العرقي لفلسطين    

  .والمساواة وال يعرف نفسه بأنه صهيوني
وقال الدكتور بابي في مستهل حديثه ان كتابه هذا يرد تهمة إسرائيل للعـرب والفلـسطينيين بـأنهم ال                   

وكان لفـتح أرشـيفات     . م، واسرائيل هي التي ال تمد يدها للسالم وليست معنية به          يضيعون فرصة للسال  
ـ               ىالدولة وقع قاس عل     ى الدكتور بابي، حسب أقواله، حيث ظهرت الوثائق والـشهادات التـي تـدل عل

  . الروايات الشفويةى الوثائق وعلىوقال ان عمله يعتمد عل. المجازر وحاالت االغتصاب والطرد
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وقـال ان   . ١٩٤٨ تبني الفلسطينيين مصطلح النكبة للتعبير عن أحداث العـام           ىر بابي عل  واحتج الدكتو 
ـ      . للنكبة ضحايا ولكن ليس هناك من مسؤول عنها         الكثيـر مـن الجهـات       ىومن هنا أصبح سـهال عل

  . االسرائيلية استعمال مصطلح النكبة بدون تلعثم ودون أن يشعروا أنهم متهمون
  ٢٤/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  "كديما" مجموعة من عشرة نواب تدرس اإلنشقاق عن .٢٩

أعلن نائب معارض لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت أمس، أن مجموعة مـن عـشرة              : )يو بي آي  (
تدرس االنشقاق عن الحزب قبل صـدور التقريـر النهـائي للجنـة             " كديما"نواب على األقل من حزب      

ونقلـت صـحيفة     . وضـمان مـستقبلهم الـسياسي      فينوغراد عن حرب لبنان، وذلك بهدف زيادة قوتهم       
افتراض أولمرت أنه لن يواجه أزمة سياسية كبيرة قبل صـدور           "عن النائب قوله إن     " جيروزاليم بوست "

ويبدي بعض النواب المشاركين في      . تقرير فينوغراد، الذي لن يصدر قبل أيلول المقبل، افتراض خاطئ         
بسبب إخفاقاته فـي حـرب لبنـان الثانيـة          " كديما"ك زعامة   التمرد اهتماماً في إرغام أولمرت على تر      

  .وانخفاض شعبيته في االستطالعات
  ٢٤/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  أمر ببث جراثيم سامة في سوريا" المجنون"بنحاس الفون  .٣٠

، أمس، النقاب عن أن وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق بنحاس الفون، وبعد أقـل              "هآرتس"كشفت صحيفة   
شر سنوات على المحرقة النازية، اقترح على الجيش نثر جراثيم سامة فـي المنطقـة المنزوعـة                 من ع 

السالح مع سوريا، مشيرة إلى أن الفون، الذي كـان وراء مخطـط اسـتهداف المـصالح األميركيـة                   
والبريطانية في مصر لضرب العالقة بين هاتين الدولتين والنظام الناصري في منتـصف الخمـسينات،               

أن هـذه   " هـآرتس "وذكـرت    . أيضا إلى تنفيذ مخطط كهذا في األردن ضد المصالح البريطانية         سعى  
المعطيات وسواها سترد في الطبعة الجديدة لمذكرات وزير الخارجية األول إلسرائيل موشـيه شـاريت               

وتنقل مذكرات شاريت في طبعتهـا الجديـدة        . والذي كان رئيس الحكومة حين كان الفون وزيرا للدفاع        
معلومات لم تنشر من قبل عن االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة في الخمـسينات، والتـي سـبقت              

وقـد  . وفي مذكرات شاريت، يبدو بنحاس الفون مجنونـا       . ١٩٥٦العدوان الثالثي على مصر في العام       
  .الفون برهن على أن في طباعه وفي عقله كذلك أسسا شيطانية"كتب شاريت أن 

  ٢٤/٨/٢٠٠٧السفير 
  
  "يهودية" إلى دولتين عربية و"تقسيم فلسطين"الكنيست يعيد التصويت الدولي على قرار  .٣١

 عاما على صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتقـسيم فلـسطين،             ٦٠ بمرور   "احتفاال": تل أبيب 
جـرى فـي     خاصة لها يتم فيها تمثيل اعادة التصويت كما          "جلسة احتفالية "قررت رئاسة الكنيست، عقد     

فيما أعلن النواب العرب في الكنيست، مقـاطعتهم        . وبهذه الجلسة تنطلق احتفاالت اسرائيلية واسعة     . حينه
 األمين العام لألمم المتحدة، بان       الجلسة وقد دعي للمشاركة في    .لها ألن القرار لم يطبق إال بشكل جزئي       

 . دولة كانت قـد أيـدت القـرار   ٣٣و وسيشارك فيها ممثل. كي مون، وأعطى موافقته المبدئية على ذلك     
وسيعيد الحاضرون عملية التصويت على قرار التقسيم، لتكون تلك إشارة البدء باالحتفاالت، كما حـصل               

 .، عندما خرج اليهود في اسرائيل لالحتفال في الشوارع في حينه١٩٤٧في سنة 
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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   في البداوي  اللبنانيةمدارس الرسميةالبارد يتمسكون بالبقاء في المخيم نازحو  .٣٢
الـى جـوار    إيواء نازحي مخيم نهر البارد،      األونروا على نقل مشروع     وافقت  : البداوي - غسان ريفي 

 واستخدام األراضي التي قدمها لها بعض المالكين الفلسطينيين هناك، ومباشرة العمل فيه بمجرد              مخيم،ال
مكانية إقامة مدارس موقتة أو استئجار بعضها في جـوار مخـيم             إ إضافة إلى انتهاء العمليات العسكرية،    

رفـض النـازحين     زمةبروز أل  إال أن هناك  . البداوي، ما سيسمح للنازحين بالبقاء في مدارس األونروا       
يبلغ عددها ثماني مدارس إال الى جوار مخـيم البـارد أو الـى              التي   و  الرسمية اللبنانية  إخالء المدارس 

 أن اللبنـاني لمفترض بحسب التعليمات التي أعطاها وزير التربية والتعلـيم العـالي         من ا والتي  أنقاضه،  
يصار الى إخالئها في مطلع شهر أيلول المقبل لتقوم وكالة األونروا بعد ذلك باجراء أعمـال الـصيانة                  

 أكدت المعلومات أن األونـروا عرضـت      في هذا السياق،    و. والتأهيل، استعدادا النطالق العام الدراسي    
 دوالر لكل عائلة كبدل إيجار منزل في أي منطقة تختارها، وذلك لحـين أن               ٦٠٠إمكانية أن تدفع مبلغ     

 الفصائل الفلـسطينية وقيـادة      الوكالة وقد وضعت . يبصر مشروع االيواء الموقت في جوار البارد النور       
فصائل علـى عاتقهـا      ال حيث أخذت المقاومة وهيئات المجتمع المدني الفلسطينية في أجواء هذه االزمة،        

عضو مجلس بلدية البداوي    وكان  . االتصال بالنازحين والعمل معهم على معالجة هذه القضية بشكل هادئ         
مدينة خط أحمر وال يمكن التهاون او التـساهل فيـه،           ال أن العام الدراسي بالنسبة ألبناء       قد أكد من جهته   

  . وأن األهالي لن يسكتوا على بقاء النازحين في المدارس
  ٢٤/٨/٢٠٠٧السفير 

  
  اشتباكات بااليدي بين فلسطينيين عالقين شمال سيناء والشرطة المصرية .٣٣

قالت مصادر أمنية امس ان اشتباكات بااليدي وقعت مساء اول من امس بين عـشرات               : وكاالت - غزة
ساعدات  لتوزيع م  الخيرةأفراد من ا  ، بعد ذهاب    الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء والشرطة المصرية      

 أنهم سيبقون   م العالقون فه، وذلك بعد أن     مقدمة من نقابة أطباء مصر بمناسبة شهر رمضان على العالقين         
  . خالل االسابيع المقبلة العريشفي مطار

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
  

  صالح يؤكد تعمد االحتالل االعتداء عليهالشيخ رائد  .٣٤
أن شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا أحـد رجـال          ح،  تأكيد الشيخ رائد صال   : ٢٤/٨/٢٠٠٧ السفير   نشرت

 أثناء   شخصيا وعلى رئيس مؤسسة األقصى باالسم      هالشاباك طلب من الجنود أن يطلقوا قنابل صوتية علي        
وأشار في هذا السياق إلى تبلغه مـن أحـد          . االعتداء على العشاء الخيري في القدس يوم أول من أمس         

رسائلهم هـذه   أعتبر أن   ن  أ ب ،عقب على ذلك  قد   و ئيلية بتصفيته، االشخاص في تركيا بأن هناك نية اسرا      
ال في حين نبه إال أنه      . قضاياالتجاه القدس واألقصى وسائر     ه   عن طريق  قدميه، مؤكدا عدم تراجعه   تحت  

من جهته، رأى إسـماعيل     . يأخذوا حذرهم في هذا االتجاه    أن  أن على الجميع    ستبعد التصفية الجسدية، و   ي
اء على صالح مقدمة ألفعال وجرائم كبيرة ترتكب ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني             هنية في االعتد  

  . وخصوصا القادة الذين يعبرون عن اصالة القضية وقدسية المسجد األقصى٤٨في داخل اراضي الـ
دار الفتوى والبحوث االسـالمية للقـدس   أن : القدس المحتلة من   ٢٤/٨/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وجاء في 
 العـام، والـشيخ      الفلسطيني ر الفلسطينية ادانت االعتداء الذي قامت به قوات االحتالل ضد المفتي          والديا

دعا رئيس المجلس التـشريعي باالنابـة       كما   ،استنكرت حركة الجهاد جريمة االعتداء    ، كما   رائد صالح 
ى ودعم صـمود    األمة العربية واإلسالمية ألخذ دورها الريادي في الدفاع عن المسجد األقص           احمد بحر 

وطالب األمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقـف         . في المدينة المقدسة    الفلسطيني شعبالأبناء  
  .العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد مدينة القدس والمواطنين الفلسطينيين اآلمنين
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  لتحقيق المساواة المدنية ونيل الحقوق النضال فقط: ٤٨قادة فلسطينيي الـ .٣٥

، في اجتماع في مدينة ٤٨أكد قادة األحزاب واألطر السياسية الفاعلة في أوساط فلسطيني الـ :ةالناصر
الناصرة، رفضهم قرار الحكومة اإلسرائيلية، إقامة مديرية للخدمة الوطنية بإفساح المجال أمام الشبان 

ل آخر من أشكال والشابات العرب ألداء خدمة مدنية او وطنية، وأكد المجتمعون أن هذا المشروع شك
 أن حقوق الجماهير العربية مشتقة أساسا من واأكدكما  .فرض الخدمة العسكرية على الشباب العرب

انتمائهم الى وطنهم ومن مواطنتهم، وأنها غير مشروطة بتقديم خدمات عسكرية تخدم االحتالل أو مدنية 
  .إلسرائيليةتكرس التمييز وتشكل خدمات في الصفوف الخلفية لألجهزة األمنية ا

  ٢٤/٨/٢٠٠٧المستقبل 
  
 عن رئيسة جمعية فلسطينية  يقرر اإلفراجاالحتالل االسرائيلي .٣٦

 أن سلطات االحـتالل     ،أفادت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان       :  امين أبو وردة   -نابلس  
 األسـيرة نـدى     قررت أمس اإلفراج عن رئيسة جمعية الهدى النسائية في مدينة البيرة بالضفة الغربيـة             

،  ساعة لالستئناف ضد القرار    ٧٢الجيوسي، بعد شهر ونصف الشهر على اعتقالها، وأعطت للنيابة مهلة           
 بترؤس   الجيوسي التي اتهمت و ، بالئحة االتهام التي قدمتها النيابة العسكرية       القاضي بعد عدم اقتناع  وذلك  

  .جمعية خيرية
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطينية-  إسرائيلية - للقاءات شبابية لبنانيةاًفي القدس عرابكاهن الالتين  .٣٧

يسعى كاهن رعية الالتين في القدس، إبراهيم فلتس إلى جمع شباب لبنـانيين             : نجوان درويش  -أركاديو  
حيث . وفلسطينيين وإسرائيليين للبحث في حواجز الخـوف والكراهية وبناء الجسور عبر مشاريع سالم           

 فـي إيطاليـا     من هذه االطـراف   ن مشاريع لقاءات تجمع بين طالب مدارس        أ ،من إيطاليا ذكرت أخبار   
، وهو مصري   المشروعالمبادر إلى هذا    وتجدر االشارة إلى أن فلتس      . ضمن مشروع التربية على السالم    

ه الجنسية قد برز اسمه في اإلعالم قبل سنوات حين تصدر التغطية اإلعالمية لحصار كنيسة المهد ودور               
  .في الوساطة بين الجيش اإلسرائيلي والمحاصرين

  ٢٤/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
   تتنافى مع الحشمة اسرائيليةعشرات النساء الفلسطينيات يتعرضن لحاالت تفتيش .٣٨

تقوم عشرات النساء الفلسطينيات خالل األيام األخيـرة بوصـف الـسيناريو            :  االسرائيلي إذاعة الجيش 
 لمنظمة  واذكرقد  و .اإلهانة، واالحتقار والسخرية  ، ب له على الحواجز اإلسرائيلية   المتكرر الذي يتعرضن    

 .اجز بيت لحـم   وحأحد  أن هناك عمليات تفتيش جسدية مهينة جداً، اضطررن للخضوع لها عند            ،  بتسيلم
شرطة القدس، أن الفحص الجسدي هذا ينفذ فقط في الحاالت االستثنائية النادرة، مـن              ومن جهتها أكدت    

  .بل نساء فقط، وفي غرفة مستقلة، بعيداً عن إجراءات الفحص الروتينيق
  ٢٣/٨/٢٠٠٧رصد البث العبري لمركز دراسات الشرق االوسط 

  
  فستان عروس فلسطينية يفرض عليها السير لكيلومترات ويؤجل حفلها لساعات .٣٩

يـة عبـور عـروس      منع الجنود االسرائيليون على أحد الحواجز العسكرية في الـضفة الغرب           :تل أبيب 
ممـا  . ، وال تتسع له ماكينة كـشف المتفجـرات        اعريضكان  فلسطينية الى عريسها، ألن فستان العرس       
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 وهـي تجـر     ، الى المشي في طريق التفافية طولها يزيد عن خمسة كيلومترات من دون سيارة             هااضطر
  .قصودةفستانها في الطريق الوعرة بين األشواك والصخور، الى أن وصلت الى القرية الم

 ٢٤/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
 

  إغالق المعابر يصيب قطاعات غزة اإلنتاجية بالشلل   : تقرير .٤٠
أصيب مجمل أنشطة القطاع الخاص التجارية واإلنتاجية بحالة مـن الـشلل بـسبب          :  غزة -أحمد فياض 

طيني وكشف التقرير الشهري الذي يعده مركز التجـارة الفلـس         . الحصار وإغالق المعابر في قطاع غزة     
 حزيـران   ١٢أن معبر المنطار التجاري توقف عن العمل كليا منذ          ،  ضمن مشروع مراقبة أداء المعابر    

 مـن معـابر     من خالل أي   أو   هالماضي، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يتم تصدير أي شحنة بضائع من خالل            
ثل قطتع األثـاث    مرصد التقرير خسائر أبرز القطاعات التصديرية اثر إغالق المعبر،          قد  و. قطاع غزة 

 ١٠قطاع مـصانع الخياطـة بنحـو        في حين كانت خسائر     .  ماليين دوالر  ٨ بنحو   هقدرت خسائر الذي  
تطرق التقرير ألداء معبري كرم أبو سالم وصوفا، وأوضح أن الجانب اإلسـرائيلي             كما  . ماليين دوالر 

علـى  ر المنطار، فيما أبقـى      استخدم هذين المعبرين بديال عن عمليات االستيراد التي كانت تتم عبر معب           
وأكد أن ما دخل عبر هذين المعبرين كان مواد استهالكية كاألغذيـة والمـساعدات              . تعطيل الصادرات 

وأشار إلـى أن اإلجـراءات   . اإلنسانية وأصنافا محدودة من السلع التجارية التي ترد إلى القطاع الخاص          
ن التجار من كال الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي،        المتبعة لالستيراد من خالل المعبرين تتم بالتنسيق بي       

  .منوها إلى أنه ليس هناك أي موظف رسمي يعمل على أرض هذين المعبرين
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  أطباء في مشافي غزة يودي بحياة أم وجنينها إضراب .٤١

ـ ا تهـا  حال ساءت أنتوفيت سيدة فلسطينية حامل في شهرها التاسع وجنينها، بعد          : غزة نتيجـة  ،  صحيةل
 . استجابة لحكومـة فيـاض      القطاع الصحي في غزة،    اإلهمال الطبي، بسبب إضراب بعض العاملين في      

يم، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفـاة         عباسم ن  حكومة المقالة، الوأعلن وزير الصحة المكلف في      
ن العـاملين فـي     را إلـى أ    مشي .هذا الحادث المواطنة، مهددا بمعاقبة كل من يثبت عليه أي مسئولية في           

المجال الصحي بدأوا إضرابا عن العمل منذ يوم االثنين الماضي رغم أنهم يتلقـون رواتـبهم، محمـال                  
  .حكومة فياض المسئولية األخالقية والقانونية تجاه كل حالة وفاة أو تدهور الحالة الصحية للمرضى

  ٢٣/٨/٢٠٠٧ قدس برس
  

   غزةغناطيسي في قطاعانشاء اول مركز للتصوير بالرنين الم .٤٢
اعلن طبيب فلسطيني انه تم هذا االسبوع انشاء اول مركز طبي يضم قسما للتـصوير               :  ا ف ب   -غزة  

بالرنين المغناطيسي في مدينة غزة، مؤكدا ان هذا الجهاز الطبي سيشكل بديال للمرضى من قطاع غـزة                 
  .الذين يضطرون للعالج في اسرائيل والخارج

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الدستور االردنية 
  
 الى المخيم" البارد"ملتزمة إعادة نازحي " األونروا: "كوك .٤٣

التزام الوكالة "ريتشارد كوك " االونروا"أكد مدير عام وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين في لبنان  :صيدا
عن عدة خيارات تدرس حالياً لتأمين "، كاشفاً "الدولية بموضوع إعادة نازحي نهر البارد الى مخيمهم

أوى المؤقت والمدارس لألهالي النازحين ومنها أن تؤوي عائالت فلسطينية عائالت أخرى، أو تقوم الم
  ".األونروا ببناء بيوت مؤقتة وتخصيص أماكن كمدارس مؤقتة للطالب من اجل انقاذ العام الدراسي
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 .ن الحلوةكالم كوك جاء خالل زيارة تفقدية قام بها أمس لمستشفى صيدا الحكومي عند مدخل مخيم عي
هناك مشاريع هامة لمخيم عين الحلوة تعنى بالبنى "وعن برنامج األونروا لمساعدة مخيم عين الحلوة قال 

 ".التحتيه وتحسين الخدمات فيها
  ٢٤/٨/٢٠٠٧المستقبل 

  
 "فتح االسالم"الجيش يقصف بالمروحيات المواقع االخيرة لـ .٤٤

داخل " عصابة العبسي" تبقى من مسلحي واصلت وحدات الجيش اللبناني الضغط العسكري على من
الجيوب التي ال يزالون يسيطرون عليها في محيط عدد من المالجئ في الرقعة األمنية وسط المخيم 

مساء صاروخاً سقط في محيط بلدة حلبا مفرق بلدة الشيخ محمد في " فتح االسالم"وأطلق مسلحو . القديم
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر امني قوله ان جنديين . تمنطقة سكنية واقتصرت األضرار على الماديا

أما في شأن خروج عائالت المسلحين، فلم . لبنانيين استشهدا متأثرين بجروح اصيبا بها يوم االربعاء
" فتح االسالم"يطرأ أي جديد حتى هذه الساعة في انتظار اإلتصال المرتقب للناطق االعالمي باسم تنظيم 

ان المحاوالت مستمرة في انتظار االجابة والرد على "علماء فلسطين الذي أكد أبو سليم طه برابطة 
، والرد على طلب قيادة الجيش باستالم المسلحين، أو تسليم "فتح االسالم"خروج عائالت مسلحي 

 ٤٥ أمرأة، ٢٣المسلحين أنفسهم للعدالة، مؤكدا ان العدد الذي سيتم اخراجه من العائالت في المخيم هو 
 ". ، ولم تحدد االسماءطفال

  ٢٤/٨/٢٠٠٧المستقبل 
  
  في القاسمية والعثور على جهاز التفجير" يونيفيل"اعتراف منفذي االعتداء على  .٤٥

كشفت مصادر أمنية لبنانية، أن الموقوفين الفلسطينيين المتهمين باالعتداء على دورية للقوات : بيروت
م من بعد، الذي استخدماه في تفجير العبوة، في نهر ، أقرا بأنهما ألقيا جهاز التحك)يونيفيل(الدولية 

، وأن فريقاً من غطاسي قوى األمن تمكن من انتشال الجهاز )شمال صور(الليطاني قرب جسر القاسمية 
ونفذا االعتداء على دورية تنزانية تابعة " فتح االسالم"وأقر الموقوفان بأنهما يدوران في فلك . من المياه

  .يوليو الماضي، لمصلحة هذا التنظيم/  تموز١٦القاسمية، في للقوات الدولية في 
وقالت المصادر األمنية إن توقيف المشتبه بهما تم في عميلة مشتركة بين مديرية المخابرات في الجيش 

الموقوفين أقرا خالل التحقيق معها "اللبناني وشعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي، مشيرة الى أن 
ومركزها مخيم عين " فتح االسالم"ن مع اثنين آخرين ال يزاالن فارين، خلية تدور في فلك بأنهما يشكال

  ". أبو هريرة"شهاب القدور " فتح االسالم"الحلوة، وأن األربعة كانوا على عالقة بالقائد الميداني ل
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة 

 
  "حماس"و" فتح"القربي أكد أن بالده تشاورت مع قادة عرب قبل إعالن مبادرتها بين  .٤٦

أبو بكر القربي حول المبادرة التي تقدمت بها . قال وزير الخارجية اليمني د : صادق السلمي-صنعاء 
والتي أعلن عنها الرئيس علي عبداهللا صالح في وقت سابق من " حماس"و" فتح"اليمن لرأب الصدع بين 

ا اليمن لرأب الصدع بين الحركتين، هناك قبوالً بالرؤى التي تقدمت به"الشهر الجاري قال القربي إن 
رغم أن اإلخوة في السلطة الفلسطينية وضعوا شرط عودة األمور في غزة إلى ما كانت عليه قبل شهر 

المبادرة اآلن مطروحة أمام اإلخوة الفلسطينيين، وأملنا أن ينظروا لمصلحة : "وقال ."يونيو للقبول بها
 ألننا نعتقد أن أي سالم دائم وحقيقي ال يمكن أن يتحقق إال الشعب الفلسطيني قبل أية اعتبارات أخرى،

إذا قبلت به كل األطراف الفلسطينية وقبل به الجميع، ويجب أن تصحح أية أخطاء ارتكبت إذا كانت 
منذ أحداث غزة، في بداية يونيو، تواصل الرئيس : "وأضاف القربي ".تتعارض مع الشرعية والدستور
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فلسطينية ومن حماس، وأجرى عدة اتصاالت مع مجموعة من القادة العرب، مع قيادات من السلطة ال
 ".وعندما زار مصر بحث هذا الموضوع مع الرئيس حسني مبارك

 ٢٤/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

  "سرائيلا"مطالبة موريتانية بقطع العالقات مع  .٤٧
، رداً على سؤال وجه اني الرائد في الجيش الموريت،قال صالح ولد حننا:  معروف ولد أداع-نواكشوط 

حن طالبنا ومازلنا وسنظل ن:" قالاليه عن صدى مطالبته للحكومة مباشرة بقطع العالقات مع اسرائيل، 
نطالب الحكومة ورئيس الجمهورية بقطع هذه العالقات المشينة مع الكيان الصهيوني لقناعتنا بتنافيها مع 

الوطن منها، ولرفض شعبنا لها، وألن الصهاينة يستمرون في قواعد الشرع، والنعدام الفوائد التي يجنيها 
تحدي كل القوانين والقرارات الدولية التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وفي إقامة 

 .دولة آمنة مطمئنة على أرضه
 ٢٤/٨/٢٠٠٧الراية القطرية 

  
  عارضنا طلب إسرائيل تغيير أسماء مناطق تحتلها: دمشق .٤٨

 طالب مندوب سوريا لدى األمم المتحدة بشار الجعفري، خالل المؤتمر التاسع الذي تنظمه :ا.ش.ا
المنظمة الدولية حول توحيد األسماء الجغرافية في العالم، بعدم اإلذعان لمطالب إسرائيل بتغيير أسماء 

تمر الدولي وقال الجعفري ان إسرائيل تقدمت بورقة إلى المؤ. المناطق العربية الخاضعة الحتاللها
ليس فقط على المواقع الجغرافية "المنعقد حاليا في نيويورك تطالب من خاللها بفرض المسميات العبرية 

والتاريخية والدينية العربية في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإنما على مواقع ورد ذكرها كما 
وأوضح المندوب ". ردن ولبنان ودول أخرىتقول في الكتاب المقدس اليهودي، في اليونان وتركيا واأل

بورقة معارضة للورقة اإلسرائيلية تشدد على ضرورة عدم تغيير "السوري ان بالده تقدمت للمؤتمر 
  ". األسماء الجغرافية العربية

  ٢٤/٨/٢٠٠٧السفير 
  
  علماء عرب يوصون بدراسة التلوث اإلشعاعي في العراق وفلسطين .٤٩

ي الثاني للفيزياء الحيوية، في ختام أعماله بالقاهرة، بتمكين العلماء أوصى المؤتمر العرب: القاهرة
والباحثين العرب من دراسة مستوى التلوث اإلشعاعي الموجود في العراق ودول الجوار العراقي بسبب 
استخدام ذخائر اليورانيوم المستخدم في الحرب األخيرة، وطالب المؤتمر األمم المتحدة بالتعاون مع 

العربي للبحث عن وسائل لوقاية المواطنين العرب في كل من العراق وفلسطين من آثار التلوث الجانب 
 . اإلشعاعي الناتج عن الذخائر األمريكية واستعماالت إسرائيل لذخائر اليورانيوم المستنفذ ضد الفلسطينيين

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "إسرائيل" التسلل إلى حاولوا" دارفور" من   سودانيا٣١٦ًمصر اعتقلت  .٥٠

 سودانياً خالل الفترة من ٣١٦قالت مصادر أمنية مصرية إن الشرطة المصرية اعتقلت نحو : رويترز
آب الجاري، خالل محاوالتهم التسلل إلى إسرائيل / حزيران وحتى العشرين من أغسطس/ أول يونيو

م هؤالء السودانيين من وقال مصدر ان معظ .١٩٤٨عبر حدود مصر في سيناء وفلسطين المحتلة 
  .الجئي دارفور، وانه تم تسليمهم الى السفارة السودانية بالقاهرة

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  مبعوث االمم المتحدة في رام اهللا يدين استهداف اسرائيل المدنيين الفلسطينيين .٥١
 المنظمة الدولية تدين أعلن مبعوث االمم المتحدة للشرق االوسط مايكل وليامز، امس، ان: رام اهللا

استهداف المدنيين الفلسطينيين، وطالب اسرائيل برفع الحواجز العسكرية من االراضي الفلسطينية 
وقال وليامز للصحافيين عقب لقائه الرئيس محمود عباس في مكتبه في رام . وتخفيف معاناة المواطنين

وطالب اسرائيل باطالق المزيد من ". نييننحن ندين بأقسى العبارات استهداف المدنيين الفلسطي: "اهللا
االسرى وازالة البؤر االستيطانية غير المرخصة ورفع القيود عن تحرك المواطنين الفلسطينيين داخل 

  .االراضي الفلسطينية وإلى الخارج
  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  "الصندوق الوطني اليهودي"عريضة تطالب غوردن براون بأن يتخلى عن رعاية  .٥٢

برسالة إلى رئيس الـوزراء البريطـاني       " مخططو ومهندسو السالم في فلسطين    "بعث  : بوشسوزانا طر 
 "مزعج"الوطني اليهودي بأنه قرار     الجديد براون منذ أيام، يصفون فيها قراره ان يصبح راعي الصندوق            

وق ل أن يصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا بعد أن كتبت مديرة الصند             وكان براون قبِ  
. يونيو الماضي /  حزيران ٢٧غايل سيل رسالة اليه متمنية له الحظ في اليوم الذي تال تسلمه مهماته في               

 ".يسرني بأن أقبل دعوتك بأن أصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي فـي بريطانيـا             : "وأجاب براون 
ومما جـاء فـي     . ية هذه وتشكّل الرسالة مثاالً آخر عن فاعلية الحملة التي تديرها مجموعة الضغط الدول           

من الممكن النظر إلى قرارك بأن تصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا علـى               : "الرسالة
أنه قبول ضمني بالوضع الراهن غير المقبول، كما يدل على أنك لست وسيطاً غير متحيز فـي عمليـة                   

أن " جويش كرونيكيـل  "در في لندن    وصرح ناطق باسم براون إلى الصحيفة األسبوعية التي تص         ".السالم
ـ            يشجع عمله الـذي يقـوم      "براون وافق على أن يصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا ل

مخططي ومهندسي السالم فـي     "لكن، توضح رسالة    ". على تعزيز المشاريع الخيرية للجميع في إسرائيل      
  .وليس المواطنين العرب اإلسرائيليينأن الصندوق الوطني اليهودي يفيد اليهود فحسب " فلسطين

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
  Facebookمن " دولة إسرائيل"احذفوا  .٥٣

، لهذه الغاية وتحت هذا "فايس بوك"إسرائيل ليست بلداً احذفوها من الئحة البلدان على موقع : "ليال حداد
، تأسيس مجموعة  ألف عضو، من مختلف دول العالم١٨الشعار قررت مجموعة من الشباب تضم اليوم 

، "غير موجهة ضد أحد"هي  .ال دولة" كياناً غاصباً"على موقع فايس بوك تطالب باعتبار اسرائيل 
، هذا ما تفسره المقدمة التي كتبت على الموقع، "تشجع السالم العادل والشامل في األراضي الفلسطينية"و

هدف المجموعة على تثقيف القارئ، حول ويتركّز  .إضافة الى التعليقات التي أوردها أعضاء المجموعة
وتضم المجموعة أعضاء من  ".السامية"و" اليهودية"و" الصهيونية"تاريخ فلسطين، وعلى تبيان الفرق بين 

العرب هم حتماً العصب األساسي للمجموعة، ولكن وجود أكثر من ثالثة آالف . جنسيات وأديان مختلفة
  .أعطى نكهة مختلفة لألمر" اينةغير الصه"أميركي وعدد كبير من اليهود 

  ٢٤/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
   يثير استياء تركيااعتراف يهودي بإبادة األرمن .٥٤

شهدت محاوالت تركيا منع تمرير مشروع االبادة األرمنية في الكونغرس األميركـي            : محمد نور الدين  
 الواليات المتحدة، وهي رابطـة      نكسة كبيرة جدا، مع إعالن إحدى اكبر المجموعات اليهودية تأثيرا في          

 وأنها ستؤيد المشروع في حـال عرضـه         ،١٩١٥مناهضة التشهير، أنها تعترف بحدوث ابادة في العام         
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وإذ أدركت إسرائيل خطورة الموقف الجديد للوبي اليهودي في أميركا علـى عالقتهـا              . على الكونغرس 
. الرابطـة ان ينأى بالدولة العبرية عن موقـف        بتركيا، سارع السفير اإلسرائيلي في أنقرة، إلى إصدار بي        

سارعت وزارة الخارجية التركية إلى إصدار بيان عبرت فيه عن قلق أنقرة من بيان رابطة               من جهتها   و
  . واالنعكاسات السلبية لذلك على العالقات بين تركيا وإسرائيل،مناهضة التشهير

  ٢٤/٨/٢٠٠٧السفير 
  

  -٩-"وحكومتها" حماس"راءات نقدية في تجربة ق: "ركز الزيتونةكتاب منشر تواصل الكويتية " الرأي" .٥٥
منذ تـسلمها   "  وحكومتها "حماس"قراءات نقدية في تجربة     "قدم  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "

وتضمنت هذه القراءات   ". حماس"الحكم حتى إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل حكومة           
موعة باحثين وكتاب فلسطينيين وعرب قام بتحريرها وتقديمها الدكتور محسن          مجموعة مشاركات من مج   

هـي قـراءات    "في سلسلة حلقات،    " الراي"صالح إلى أن هذه المشاركات، التي تنشرها        .دويشير   .صالح
 في تطبيق برنامجها السياسي، وأدائها الحكومي، وسـلوكها األمنـي، وعالقاتهـا             "حماس"نقدية لتجربة   

ويقدم المشاركون رؤاهم من زوايا مختلفة، فهم يمثلون أطيافاً وتخصـصات           . العربية والدولية الداخلية و 
ووجهات نظر مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الوطني الفلسطيني على رجليـه، وأن               

  ".ترتفع سويته ليتمكن من تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني
حركة المقاومة اإلسالمية وتـشكيل الحكومـة إدارة         ": تحت عنوان  ة التاسعة الحلق" الرأي"وتنشر اليوم   
ولقراءة الحلقـة اضـغط      ،بقلم مدير مركز باحث للدراسات في بيروت وليد محمد علي         ".. الملف األمني 
  htm.raiforyou/5ie/2007-08-21/com.laamalraia.www://http :على الرابط

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الرأي الكويتية 
  
  خطة تسلح للجيش االسرائيلي تغلّب سالح البر على القوات الجوية: تقرير .٥٦

، ٢٠١٣-٢٠٠٨يضع جيش االحتالل اإلسرائيلي خطة تسلح خمـسية جديـدة لألعـوام              :كمال مساعد 
 ومـن ضـمنها    ،ى باليين الدوالرات، تشمل طائرات    تتضمن شراء وسائل قتالية ومعدات تصل قيمتها ال       

 وبوارج حربية وأعتدة خاصة، في وقـت تجـري          ، المحظور تصديرها أميركياً الى اآلن     ٢٢طائرة أف   
القيادة العسكرية االسرائيلية محادثات خصوصاً مع البنتاغون لتزويد سالح الجو االسـرائيلي بمنظومـة              

 من مواصلة تطوير منظومة صواريخ حيتس االسرائيلية، التي         صواريخ أميركية مضادة للصواريخ، بدالً    
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣وكشفت معاريف بعضاً من تفاصيل الخطة السابقة بين عـامي            .منيت بكثير من الفشل   

 وهي نسبة تزيد بكثير على نسبة التقلـيص         ، في المئة  ٣٠فيها تقليص موازنة أسلحة البر بحوالى       كان  و
وكان من المفترض ان يتخذ قرار بإلغـاء        . ثير من الوحدات البرية الخاصة    كما ألغي الك  . في سالح الجو  

كما تمت دراسة إمكان إلغاء قيـادة المنطقـة         . وحدات إضافية لكن ذلك توقف بسبب الحرب على لبنان        
 واآلن أسقط هذا األمر من      ،الوسطى وتقسيم مسؤولية المنطقة التابعة لها بين القيادتين الشمالية والجنوبية         

  .ول األعمالجد
 ألن إهماله أدى الى أزمـة       ،٢٠٠٨ زيادة موازنة سالح البر بدءاً من عام         ، فسيتم وفقاً للخطة الجديدة  أما  

 بحسب معاريف التي أشارت إلى أن الجيش يقدر وجود حاجة إلى مـا              ،خطيرة في المنظومات التسليحية   
الجديدة التركيـز علـى سـالح       وأوضحت أنه سيتم بموجب خطة تفن       . ال يقل عن ثالثين بليون شيكل     

 فـي الـسنوات الخمـس       ٤- مشيرة إلى أن الجيش سيواصل إنتاج الميركافا       ،الدبابات أكثر من الماضي   
وسيتم إنفاق موارد كثيرة في التطوير والتزود بوسـائل          . وإن كان من غير الواضح بأي موازنة       ،المقبلة

 على تطوير المنظومات التي بلغـت       ،ركيز اآلن ويتم الت . لحماية مدرعات الجيش اإلسرائيلي    تدريع فعالة 
.  وقادرة على مهاجمة صواريخ العدو وتدميرها قبل أن تضرب اآلليات المدرعة للجيش            ،مرحلة متطورة 
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 ،فأشارت معاريف إلى أن زيادة موازنة سالح البر لن تكون على حـسابه            ،  أما في خصوص سالح الجو    
ونقلت عن مصادر عسكرية قولها ان الجيش يخطط         .لدفاعبل ستُقتطع من الزيادات المخصصة لموازنة ا      

 مليون دوالر لشراء معدات وتجهيزات      ٤٢٠إلجراء ثورة حقيقية في سالح البر، اذ يحاول استثمار نحو           
  .عسكرية لوحدات االحتياط بهدف مساواتها بشروط الخدمة العسكرية النظامية

تقديرها بأن تتمكن الواليات المتحـدة مـن        وفي سياق متصل أعربت مصادر أميركية في واشنطن عن          
، بعد استكمال تطوير الصاروخ وإجراء تجارب أخرى تـسمح          ٢٠٠٩ عام   "تاد"تزويد اسرائيل صواريخ    

بنشره عملياً، وتضمينه تكنولوجيا أكثر تطوراً من الطراز الحالي الذي تـستخدمه القـوات االميركيـة،                
فيما يجب على المؤسسة    . بأموال المساعدات األميركية  وهكذا سيكون في وسع اسرائيل شراء الصاروخ        

السياسية في اسرائيل أن تراعي في قرارها الجوانب المالية والتكلفة الباهظة لالسـتمرار فـي تطـوير                 
منظومة حيتس، اضافة الى السعي الدؤوب لدى االسرائيلين الى االستقالل التكنولوجي العـسكري عـن               

  .اميركا
سم التصدير العسكري في وزارة الدفاع االسـرائيلية، يوسـي بـن حنـان، أن               الى ذلك، أعلن رئيس ق    

 في المئة من انتاجها الى الخارج، فيما تخصص عـشرين فـي   ٨٠الصناعات االمنية االسرائيلية تصدر     
إلى ذلك   .المئة لالستخدام المحلي للجيش االسرائيلي، وتصل قيمة مشترياتها منه الى بليون دوالر سنوياً            

آرتس أن اسرائيل ترغب في تعزيز احتمال قيام الواليات المتحدة بنشر أنظمة دفاع صـاروخية               ذكرت ه 
ونسبت إلى مصدر في وزارة الدفاع ان طلب الحصول على هـذه             .على أراضيها، في حاالت الطوارئ    

 فـي   المعلومات استهدف تعزيز إمكان استحداث ربط عملياتي بين أنظمة الدفاع االسرائيلية واألميركية،           
  .اطار مشروع قائم منذ سنوات بين الدولتين

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
  بين الزواج الصعب والطالق المستحيل " حماس"و" فتح" .٥٧

  عبداإلله بلقزيز. د
ما كان أغنى محمود عباس وإسماعيل هنية، وحركتي فتح وحماس من ورائهما، عن الوصول بالعالقات               

رك حال التأزم السياسي تستفحل وتطلق ذيولهـا علـى مجمـل            الداخلية إلى حد القطيعة الكاملة، وعن ت      
لن يفيء ذلك على أحد منهما مغنماً على ما قدر ذلك بعض            . العالقات والمؤسسات شلالً وانشقاقاً وتكايداً    

 أحواله شأن يحفظ النفوس، ولقد أحفظ نفـوس اإلخـوة علـى             "أقل"إنه في   . من الفريقين وأساء التقدير   
وهو في  . ى إعمال السالح في أنفسهم واإليغال في دمائهم وإزهاق األرواح بغير حق           بعضهم، وأخذهم إل  

أشد أحواله نداء إلى فتنة دائمة يذهب بها الوطن، والشعب، إلى حتفه ويصبح الطلب فيها شـديداً علـى                   
ة مشرفة  وحينها، ماذا يبقى من صور    ! االحتالل إلنقاذ ما بقي ممكناً إنقاذه من أمن وممتلكات وبشر أحياء          

ففتحت الباب أمام تسويغ الشرعية لالحتالل الذي يبـدو،         ،  لحركة تحرر أخذت شعبها إلى االنتحار الذاتي      
  حينها، وكأنه مرادف لألمن؟

لست أشك، وأحسب أن ذلك شأن معظم المكلومين منا مما يجري في فلسطين، في أن السواد األعظم من                  
ا من مصلحة وطنية، أو حتى سياسية، في حصول قطيعة          أبناء فتح وحماس يدركون على نحو حاد أنه م        

ثم إنهم يدركون، على    . بين الحركتين، فهما تظالن، حتى إشعار آخر، جناحي الحركة الوطنية الفلسطينية          
نحو ما يقوم عليه دليل من الواقع، أن القطيعة بين التنظيمين الكبيرين ليست تفـضي بهمـا وبالـشعب                   

وهـي  . تاج القطيعة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة        واألرض والقضية سوى إلى إن    
  .التي سعى في سبيلها االحتالل طويالً فما أفلح بيده

ولعله من تحصيل الحاصل، أن نستنتج من ذلك أن أقصر السبل إلى إسقاط حق تقرير المصير الـوطني                  
من النفاذ والرسوخ في الحياة الوطنية      ) والنفسية( السياسية    هو تمكين تلك القطيعة الجغرافية    ) الفلسطيني(
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وهي إن فعلت، تكون قـد أخطـأت        . فالضفة ال تملك أن تقرر مصيرها بمعزل عن القطاع        . الفلسطينية
معنى حق تقرير المصير، حتى ال نقول إنها خانت معناه العميق وطوحت بكل ميراث الثورة ومنظمـة                 

وهـو إن   . يداً عن الضفة، فكيف بتقرير مصيره بمعزل عنهـا        والقطاع أعجز من أن يعيش بع     . التحرير
  .فعل، يكون قد أقفل على نفسه في غيتو يتسوره الحصار ويتهدده االجتياح وتنهشه المجاعة

وال يتخيلن أحد من المنساقين وراء وهم تنفعة الضفة من محنة القطاع أو من حـال الطـالق معـه، أن             
إنها تخاطب مخيال البعض بمفردات منفعة يسيل لهـا         . ذلك الطالق  في وارد تقديم ثمن مجز ل      "إسرائيل"

 ورئاسـة   "إسـرائيل " اآلتي في ركاب التفاهم الجديد بـين         "االستقالل"لعابه السياسي حين يستطيب طعم      
 "الضفة مقابل القطـاع   " المعلنة   "إسرائيل"غير أن معادلة    ). غير المنبثقة عن البرلمان   (السلطة وحكومتها   

بعـض الـضفة    : ة أخرى وهي األكثر إفصاحاً عن جوهر السياسة الصهيونية، ومقتـضاها          تضمر معادل 
 في هذا الموضـوع       وحكامها  المساومة مع الضفة  ). الشرقية(مقابل إسقاط حق العودة واستعادة القدس       

ر ، إذ إن مصالح هذه تتأمن أكث      "إسرائيل"أيسر من المساومة مع الضفة والقطاع معاً، وأجزل عوائد على           
  أليس ذلك ما قالته تسيبي ليفني؟: كلما أمكن إسقاط الوحدة الوطنية

 بالبغية في غزة أال يظن بأن ما أتاه مـن  "الظفر"ثم على أحد من المنساقين وراء الشعور باالنتشاء بطعم     
الوطنيـة أو الـسياسية أو      : فعل حسم عسكري هو مما ينتمي إلى االنتصار بأي معيار مـن المعـايير             

 أن تفاخر به وتباهي هو الـذي حققتـه فـي المنافـسة              "حماس"النصر الوحيد الذي في مكِن      . ةاألخالقي
االنتخابية على مقاعد المجلس التشريعي وعلى البلديات، وهو الذي كرس صـورتها كحركـة سياسـية                

غـزة،   "نصر"أما  . تتوسل بالخيار الديمقراطي وأدواته لكسب التأييد وتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته          
 من أجل إقنـاع الجمهـور       "حماس"فهزيمة قاسية لهذه الصورة وإساءة بالغة لكل التضحيات التي بذلتها           

بأنها أهل لصون الوحدة الوطنية وبناء المستقبل الديمقراطي، بما هما مكتسبان سياسيان للشعب والحركة              
 كثيـراً علـى     "حماس" يغرم   "النصر"وليس على أحد من المنتشين أوالء أن يماري في أن ذلك            . الوطنية

الصعيد السياسي، بتوفيره أسباباً إضافية لضرب طوق العزلة عليها وعلى الغزاويين وتقييد يـدها فـي                
ثـم  . الضفة، وتمكين خصومها في الداخل والخارج من فرصة مثالية إلخراجها من المشهد الفلـسطيني             

   لو ربحت غزة كلها وخسرت الوطن؟"حماس"بماذا تنتفع 
 حقائق يخطئ خطأ قاتالً من يشيح عنها بوجهه أو ال يلقي باالً ألمرها، في حمـأة مراهنتـه غيـر                     ثمة

المحسوبة على تفاهم سهل مع العدو على حساب نصف الوطن، أو في حمأة انتشائه الـوهمي بـالظفر                  
  ).الكانتون المعزول على حساب الوطن(ببغيته 

ار آخر، في مرحلة التحرر الوطني، وأن كل ما ابتنـي           أولى تلك الحقائق أن فلسطين مازالت، حتى إشع       
وثانية تلـك الحقـائق أن      .  ال ينتمي إلى مشروع االستقالل الوطني      ،١٩٩٣من مؤسسات فيها منذ العام      

الوحدة : التحرر الوطني ال يخاض في أي مجتمع وال تكسب معركته إال بالسالح األمضى عند كل شعب               
) الفلـسطينية (تها أن اإلطار الطبيعي والتنظيمي لوحدة الحركة الوطنية         وثالث. الوطنية في مواجهة العدو   

ورابعتها أن المكان الطبيعـي لتحقيـق النظـام التمثيلـي           . هو منظمة التحرير وليس مؤسسات السلطة     
.. والديمقراطي للمجتمع الفلسطيني في مرحلة التحرر الوطني هو منظمة التحرير وليس سـلطة أوسـلو              

ولكـن  . قتتال على سلطة وهمية هو أقصر الطرق إلى إسقاط القضية الوطنية الفلسطينية        وعاشرتها أن اال  
  .أكثر الناس ال يعلمون

  ٢٤/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  "ترشيد الفلتان"القوى الفلسطينية و .٥٨
 محمد خالد األزعر  

 الغضب والدم المروعة أثناء المناوشات واالحتكاكات المتقطعة بين حركتي فتح وحماس، السابقة أليام
الساعين لإلطاحة  منتصف يونيو الماضي في غزة، كانت حماس تصف قطاعاً من فتح باالنقالبيين،

  . بحكومتها بالتواطؤ مع إسرائيل ومحازبيها الدوليين
في الوقت ذاته كانت فتح ترمي جناحا من حماس بالدموية والظالمية والجهل بمقتضيات الواقع والقطيعة 

بعد أحداث غزة، أصبحنا أمام مشهد يكاد يكون معاكسا تماما من . رات العصر والسياسة العمليةعن متغي
  .. حيث لغة التالسن واالتهامات المتبادلة بين هذين القطبين

مشهد ظهر فيه القطبان وكأنهما تبادال المواقع واستعارا من بعضهما األدوار والمصطلحات ومفردات 
فيما أضحى خطاب . فتح صارت حماس انقالبية عالوة على كونها من قبل دمويةفعند . التالوم والتدافع

حماس يؤكد على تأسرل بعض الفتحاويين وتصهينهم وتأمركهم وخرقهم للشرعية الدستورية واختطافهم 
  .  القوانين وفبركة المراسيم طبقاً لمعايير حزبية فئوية وليست وطنية عامة

 وتوابعها أطلقت عنان معركة فلسطينية رديفة أو ظهيرة عدتها المراد أن مصادمات غزة المسلحة
اإلعالم والدعاية والتالعب بالمفاهيم والتعبئة الفكرية المكثفة وتبادل نشر الغسيل القذر والسير الذاتية 

وهدفها استقطاب الرأي العام الداخلي والتعاطف الخارجي . والروايات الفضائحية وكشف المستور
  .  ات والمواقف التي يصعب تسويقها دون إفراط في لي المعاني والمراءاةوتبرير السياس

في هذه األجواء المشحونة، لم يتوقف القطبان الفلسطينيان عند حد أو رادع وتجاوز كل ألوان الخطوط 
وبصفة عامة أفصح خطاباهما عن قدر . إلى ما يضر قضية شعبهما الوطنية التي يزعمان الذود عنها

لبالهة السياسية وربما األخالقية، هبوطا إلى درك تعريض هذه القضية النبيلة لتقوالت كل من كبير من ا
  .  هب ودب في جهات الدنيا

لقد أوغل الفتحاويون والحمساويون فى التنكيل ببعضهم البعض ومحاولة كل منهم إثبات جدارته 
ون، لم يفطن هؤالء وهؤالء الى وصدقيتة وبعد نظرة مقابل الطرف اآلخر وعلى حسابه، وفي هذه الغض

كثير من ضوابط وشعائر المصلحة الوطنية العليا التي يفترض ان تعلو عن وتسمو على اية مكاسب 
  .  حزبية او فئوية ضيقة

وربما الحظ المتابع غلبة الطابع العدائي بينهم على نحو يؤدي الى االلتباس حول المقصود بهذا العداء 
بين يدي مناظرات فتح وحماس ومن واالهما، انتهكت . رائيل وحلفاؤها؟هل هو فتح أم حماس أم إس

حرمات التمييز بين التنافس والخصومة السياسية واإليديولوجية مع شركاء الدم والمصير والنظام 
  .  والقضية، وبين العداء والتكاسر مع معسكر المشروع الصهيوني

حوا بالقول إن حربهم األساسية أضحت مع هؤالء حدث ذلك الى حد تجرأ فيه بعض المتناظرين او تواق
ومن دواعي األسى أن المرء ليس بحاجة إلى !. الشركاء فيما وضعوا عداوتهم إلسرائيل في موقع تال

مثل هذه الشهادة ألن ظاهر حال العالقة بين القطبين، حيث اإلفراط والتطرف في القول والفعل تجاه 
  .  بعضهما، يغني عن السؤال

سبي عن المقاربة العاطفية لهذه العالقة، لنا ان نلحظ مدى صدقية بعض الفروض والتوقعات بمعزل ن
من ذلك مثالً . والظواهر المرتبطة بخبرات الحروب األهلية وانطباقها على الحالة الفلسطينية الراهنة

وز الهويات ودون حصر أولوية االنتماء الحزبي على االنتماء الوطني في سلوك األفراد الناشطين، بر
االرثية وإطاللها بقوة في المشهد االجتماعي السياسي وزيادة الطلب عليها للحماية واألمن الذاتي، شحوب 
وربما زوال قيم التسامح واالعتدال والوسطية في المواقف واالستماع الي الرأي اآلخر، استدعاء المدد 

تغلغل هذه األخيرة في صناعة التوجهات والعون من قوى خارجية على صلة بالقضايا الداخلية وزيادة 
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والقرارات الوطنية، تواري التكييف العقالني لألحداث وصوالً إلى اتخاذ مواقف متناقضة مشوبة 
  .  بالتعصب وعدم التبصر

  : من المؤشرات الموحية بالنسبة لهذه الظاهرة األخيرة وتمكنها من رقبة الحالة الفلسطينية
اس يناقض سلوكه وال يبدو منطقيا عندما يطالب باعتذار حماس عن تصرفها أوالً، ان الرئيس محمود عب

 على السلطة، بينما ال يقيم شروطا تذكر "االنقالب"في غزة وإعادة الوضع هناك الى ما كان عليه قبل 
هذا مع ان إسماعيل هنية وأركان قيادة حماس هم في غزة .. للتالقي والتحاور مع رئيس الوزراء المقال

ظام الفلسطيني أقوى مكانة وأعز رسوخا من إيهود أولمرت وحكومته في تل أبيب وبين والن
  .  اإلسرائيليين

ثانياً، ان حماس تبدو مشوشة الخطاب والمعالجة حينما تعترف بالرئيس الفلسطيني ومقامه السيادي 
 الخارجي الوطني وشرعيته االنتخابية وترضى عنه مفاوضا إلسرائيل والمعنيين بالملف الوطني

وتعرض الحوار غير المشروط معه من ناحية، فيما هي تتهمه باالنحياز الى فتح واستشارة عصبة من 
الموسومين بالتواطؤ ضدها والعمل بوحي من واشنطن وتل أبيب وبالدكتاتورية وبأن قرارة عموماً ليس 

  . رين األقل وزناً يتجملونثم إن الجميع فتح وحماس واآلخ! من رأسه وال من رأس المصلحة الفلسطينية 
ثالثاً، حين يدعون بأنهم سدنة هذه المصلحة وحراسها األمناء وفقاً ألجندة وطنية خالصة وقرار ال ريب 

ذلك أن زعماً كهذا يجافى منطق العالقات بين هذه القوى وبين المنغمسين عربيا .. في استقالله وحريته
 فلسطين وجوارها، وهو يجافي أيضاً حقيقة تعززها وإقليمياً ودولياً في معمعة الصراع على أرض

الشواهد الدامغة تتعلق بالدعم المادي والمعنوي الذي يصل الى أحشاء كافة ألوان الطيف السياسي 
  . الفلسطيني من مصادر خارجية وإن ألغراض متعددة وربما متباينة
نظيراتها األخريات باعتبارهم مرتبطين الشاهد في هذا اإلطار أن قوة فلسطينية ال تملك إقامة الحجة على 

وبالطبع فانه من السخافة بمكان كبير أن تنحو إسرائيل .بالعون الخارجي فيما هي منزهة عن هذه الفعلة
ذاتها الى إدانة القوى الفلسطينية باالرتزاق الخارجي، وهي الدولة التي تتبجح ليل نهار بحجم الدعم 

 مقطوع من اليهودية العالمية والشريك األميركي وغيرهما في هذا الملياري الذي يصلها غير ممنوع وال
  !.  العالم الفسيح

يحسب بعض غالة فتح وحماس أن أقصر طريق لتجميل الذات هو اإلصرار على تشويه اآلخر 
وهؤالء بصنيعهم هذا إنما يجعلون من المنافس الوطني عدواً .. وتجريسه ورميه بما فيه وبما ليس فيه

تقديرنا أنه ما هكذا تورد الخالفات . ويقيمون بينه وبينهم حجباً وجدرانا توهنه وتوهنهم معهمبيناً، 
  .  الوطنية

فأعمق هذه الخالفات شأنا ينبغي أن يخضع لضوابط ومحاذير تقي المصالح والصورة الوطنية العليا من 
هم وغيظهم فسوف يصيرون إذا لم يكظم الفتحاويون والحمساويون غضب .الهوان على الذات وعلى الناس

يقول بعض الفالسفة بأنه حتى الصدفة والفوضى لهما قوانين . كالتي نقضت غزلها بعد قوة بسبب العته
  !وضوابط، فأين ضوابط الفلتان الفلسطيني؟

  ٢٤/٨/٢٠٠٧البيان 
  

  الحقوق الفلسطينية بين التجارب واالستنساخ  .٥٩
  فوزي برهوم

الشعب الفلسطيني من خالل كل المحطات التي مر بها علـى مـدار             من المفارقات العجيبة التي يشهدها      
السنوات الفائتة وتحديداً بعد اتفاقية أوسلو وتداعياتها السلبية على الوضع األمني والسياسي واالقتـصادي              
واالجتماعي الفلسطيني، وما شهدته القاهرة وغزة وسوريا ومكة من حوارات وطنية نجم عنهـا إيجـاد                

فلسطيني يتناول كافة القضايا الفلسطينية الداخلية والخارجية بما يضمن ترتيـب البيـت             برنامج سياسي   
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الفلسطيني وآليات دخول المنظومة الدولية محافظين على حقوقنا وثوابتنا مروراً بتشكيل حكومة الوحـدة              
  . الوطنية

منحنـى الـسياسية    فالراصد لكل هذه المحطات والمهتم بتقييم الوضع الفلسطيني باستطاعته أن يرسـم             
الفلسطينية مروراً بتلك المحطات في كل مراحلها ابتداء من الهبوط فـي المنحـى الـسياسي والـوطني        
الفلسطيني في ظل االستفراد وسياسية الحزب الواحد ومروراً ببدايات الصعود في ظل التوافق الـوطني               

النسف المبرمج والممنهج لكل مـا      الفلسطيني وممارسة الحق الديمقراطي وانتهاء بما حدث من عمليات          
استطعنا بناءه سوياً ضمن مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، على اعتبار أن النتائج لم تكـن مطابقـة                 
لرغبات اإلدارة األمريكية التي وعدت دولة الكيان اإلسرائيلي بالحفاظ عليها حتى لو أدى ذلك إلى نسف                

  .ءاتكل ما اشرفوا على إنشائه وتحت كل العبا
هذا المنحنى يعطينا دالالت عجيبة تحتاج إلى وقفات من التقييم الحقيقي للواقع الفلسطيني يستفاد منه فـي      
تحديد بوصلة العمل السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية وكيفية تصحيح هذا المنحنى بما يضمن االرتقاء              

  . والصعود بالمشروع الوطني بشكل عام 
أن االستئثار بالقرار واالستغناء عن اآلخرين وتقويض الحقوق واجتزائها،         واضح انه من خالل التجربة      

واالرتهان إلى حسن النوايا في التعامل مع العدو اإلسرائيلي، والذهاب معه حيث يشاء وكما يشاء ضمن                
مفاهيم االسترضاء واالستجداء بعيداً عن كل التوافقات الفلسطينية، وكذلك بمعزل عن اإلجماع والتوافـق              
العربي واالرتهان للمواقف األمريكية والنوايا الحسنة اإلسرائيلية التي أبدوها لهم في كل اللقاءات السرية              

  .والمعلنة هي سياسية خاطئة أثبتت فشلها ودمرت أمال وطموحات المجموع الفلسطيني
صلت االعتـداءات    ومن المفارقات العجيبة تواصل اللقاءات األمريكية اإلسرائيلية الفلسطينية ومعها توا         

اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى األرض الفلسطينية مع تواصل اإلنكـار األمريكـي للحقـوق               
الفلسطينية؛ مع أنهم هم الذين رعوا عملية السالم بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين، وانتهـى المطـاف                 

فلـسطينية خيبـت أمـال اإلدارة       األمريكي اإلسرائيلي بعدم وجود شريك فلسطين للسالم وأن السلطة ال         
األمريكية ؛ بل لم تقف األمور عند هذا الحد بل وانتهى المطاف فـي الـتخلص مـن رئـيس الـسلطة                      
الفلسطينية ياسر عرفات، ولألسف الشديد ذهبت السلطة وذهب الرئيس وذهب كل شيء وبقى االحـتالل               

سطينية والدرس كان قاسياً، ورغـم قـسوة        وتالشت أمال وأحالم السلطة الفل    . وحالة اإلسناد األمريكية له   
الدرس ومرارة المعاناة فهل يا ترى اآلن مؤتمر الخريف المقبل هو إعادة لعجلة الزمـان إلـى الـوراء                   
واستنساخ تجربة فاشلة وإنتاجها من جديد بمثابة دمار للمشروع الوطني الفلسطيني، ونتاجها تثبيت الحق              

  . التطبيع العربي والدولي مع االحتاللاإلسرائيلي في فلسطين وإعطاء مبررات
وما الذي تغير حتى نستنسخ نفس التجربة فالسياسة األمريكية كما هي بـل أسـوا بكثيـر، واالحـتالل                   
اإلسرائيلي كما هو بل أسوأ بكثير، وعلى ما يبدو أن الذي تغير هو شخوص اإلدارة األمريكية وشخوص                 

 تغيير شخوص السلطة الفلسطينية وعلى ما يبـدو أيقنـت           وتم. الحكومة اإلسرائيلية وقتل ياسر عرفات    
أمريكا وإسرائيل بوجوب تغيير الرئيس الفلسطيني بأية وسيلة أو طريقة وآمنوا بوجوب استحضار ورقة              
توت فلسطينية يمسك بها رئيس جديد يستر عورات األمريكان تارة، ويستر عـورات االحـتالل تـارة                 

 األمريكي يقدمها ويوفرها متى يشاء وكيف يشاء وحسب مصلحته          أخرى، فأصبحنا سلعة في يد المرشح     
الشخصية والحزبية، وأيضا في يد الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة يسترون بها عوراتهم أيضا كلما فشلوا              

  . أو أخفقوا في تحقيق برامجهم وانهارت مشاريعهم
في هندسة اتفاقية أوسلو، وعدم تأثره      مستحضرة أمريكا وإسرائيل الدور الفعال الذي لعبه محمود عباس          

ال بتداعياتها وال بانعكاساتها وال حتى بفشله، ولم ينسوا له بقاءه جالساً علـى مقعـده بجـوار الـساسة                    
اإلسرائيليين واألمريكان بينما أصر الرئيس عرفات على مغادرة القاعة لربما لشعوره بخطورة المؤامرة             

كامب ديفيد، وعلى ما يبدو أنهم درسوا قناعات عباس جيـداً بعـدم             على القدس والمقاومة والالجئين في      
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جدوى المقاومة ودرسوا تاريخه جيداً فإنه لم يقاوم ولم يحمل سالحاً وقناعاته بالحلول الخالقـة لقـضية                 
كل ذلك كان حاضراً في ذهن الساسة األمريكان واإلسرائيليين عندما اختـاروا هـذه النهايـة                . الالجئين

رفات وفي نفس الوقت تم إعادة منتجة لمحمود عباس من جديد، وانهالت التبريكات اإلسرائيلية              المؤلمة لع 
واألمريكية وكأنه الخيار األوحد للشعب الفلسطيني وغيره الطوفان وهذا ما عشناه عملياً وواقعيـاً علـى                

  .مستوى السياسة الفلسطينية
األمر يحتاج إلى نسف كل التوافقات الوطنيـة        وعلى ما يبدو أن مؤتمر الخريف المقبل خطط له سابقا و          

ويتم التحضير  . الفلسطينية وندخل في سياسة العد مجدداً، بعد استثناء القضايا الرئيسية للشعب الفلسطيني             
لهذا المؤتمر بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من حصار وعزل وتدمير واعتقاالت واغتيـاالت              

ألمني على أعلى المستويات حتى ولو على حـساب وحـدة األرض            وتقسيم الشعب واألرض والتنسيق ا    
والشعب والقرار وحق المقاومة بعد إسقاطها من حساباتهم، وادعوا أنها أعاقت قيام الدولـة الفلـسطينية                

فهل يا ترى ماذا سيجني أبو مازن من مـؤتمر          . ونعتها بالمليشيات المسلحة في مواقف معلنة ومفضوحة      
ل شيء وأعطى كل شيء وأنهى كل شيء ودمر كل شيء كما طلـب منـه فهـل    الخريف بعد أن قدم ك  

سيحصل عل شيء؟؟ هذا كله سيكشف عنه منحنى الهبوط والهبوط في سياسية محمـود عبـاس ولـن                  
فالقضية باقية والحقوق باقية ال تـذهب بالتقـادم وال          . يحصل على شيء سوى وعود الوهم والخيال فقط       

  .ا مرة أخرى، بأنه ال يوجد شريك فلسطيني للسالمأدري متى ستقول أمريكا كلمته
  ٢٣/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 السياقات والتداعيات   .. التصعيد بين األنظمة واإلخوان .٦٠

  أسامة أبو ارشيد
ليس من العسير مالحظة ذلك التصعيد في بعض دول ما يعرف بالشرق األوسط العربية ضد تيار 

  .ن، وذلك بعد أن بلغ ذروة جديدة من التصعيد في دول كمصر واألردنجماعة اإلخوان المسلمي
ففي مصر، يعد مثل هذا التصعيد المتكرر الزمة سياسية لدى نظام الرئيس حسني مبارك، إال أنها بلغت 

 .اليوم درجات جديدة، إذ يرى فيهم الرئيس أكبر تهديد لحكمه
 - لم يلبث أن تالشى- طرأ من تغيير مباشر ومما ضاعف من هواجس النظام المصري من اإلخوان ما

اإلسالميين "في مقاربة اإلدارة األميركية الثانية برئاسة جورج بوش من محاولة لالنفتاح والتواصل مع 
  .، في محاولة الستيعابهم وتحييدهم"المعتدلين

لك عندما وكان أن نشطت الدبلوماسية األميركية في المنطقة، بعد خطاب التنصيب الثاني لبوش، وذ
تحدث عن ضرورات دمقرطة منطقة الشرق األوسط، وخطورة بقاء واقع األفق المسدود في ذلك الركن 
الحساس من العالم بقاء لم يحفظ المصالح األميركية الحيوية في المنطقة ولم يجلب األمن للواليات 

  .المتحدة كما كان يتوخى منه
نت رايس تعلن في مقابلة صحفية مع واشنطن ولم يكد يمضي شهر واحد على ذلك الخطاب حتى كا

في بنى المنطقة، وهو ما فسر على أن المطلوب أميركيا " الفوضى الخالقة"بوست أهمية إحداث حالة من 
  .حينئذ هو تغيير البنى السياسية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية والثقافية القائمة في المنطقة ككل

ا تفضل وصول اإلخوان المسلمين إلى الحكم في مصر على بقاء حالة حينها أعلنت رايس أنها شخصي
  .، مضيفة أن هذا سيكشف اإلخوان شعبيا ويفضح خواء شعاراتهم"األمر الواقع"

ونتيجة لهذه الرؤية الجديدة سعت واشنطن للتواصل مع اإلسالميين في المنطقة، إال أنها قوبلت بصد 
  .داوتمنع من قبل إخوان مصر واألردن تحدي

ففي حين أصر إخوان مصر على أنه ال يمكنهم الحوار مع ممثلي الخارجية األميركية إال في مقر 
وحضور وفد من الخارجية المصرية، كان منطق إخوان األردن أكثر غرابة، وذلك عندما ربطوا مثل 
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ال بالحزب هذا الحوار باالحتالل األميركي للعراق، على الرغم من أن الفرع اإلخواني العراقي ممث
  !اإلسالمي جزء من الحكومة العراقية التي أنشئت بقرار أميركي

طبعا هذه هي األسباب التي أعلنها اإلخوان في مصر واألردن حينها، ولكن ما لم يعلنوه هو أنهم كانوا 
يحسبون ردة فعل أنظمة بالدهم، خصوصا وأن ثمة من كان يقول حينها بأن أميركا تريد مصالحة مع 

  . على حساب األنظمة القائمةاإلخوان
فكان أن بدأت الحمالت السياسية واألمنية واإلعالمية على اإلسالميين، حتى قبل أن تبدأ هذه الحوارات، 

شعبيا من قبل األنظمة " حرقهم"وكان أكثر ما أقلق اإلخوان حينها من مثل هذه اللقاءات إذا ما تمت هو 
  .في المنطقة" الفوضى الخالقة"ة على أساس أنهم أدوات أميركية إلحداث حال

على أي حال، وعلى الرغم من أن حماس اإلدارة األميركية للحوار مع اإلسالميين بدأ يخفت مع مرور 
 ألمر واحد، أال وهو -نسبيا-الوقت وضغوط األنظمة العربية، فإن إدارة الرئيس بوش الثانية بقيت وفية 

" عقلنتهم"في االنتخابات البرلمانية في المنطقة، وذلك في أفق بالمشاركة " المعتدلين"السماح لإلسالميين 
  .خطابهم" ترشيد"و

 والتي تمكنوا فيها من حصد خمس مقاعد ٢٠٠٥ومن هنا كانت مشاركة اإلخوان في مصر أواخر عام 
مجلس الشعب المصري رغم كل أعمال التزوير العلنية والقمع الذي مارسه النظام، دونما اعتراض يذكر 

  .بل الواليات المتحدةمن ق
 على فكرة وجود بعض اإلسالميين في الحياة السياسية، ال -في هذه المرحلة-فأميركا كانت حريصة 

  .على انتصارهم المدوي، وهو ما كان
 التي قادت إلى انتصار مدو لحركة حماس، شكلت ٢٠٠٦لكن نتائج االنتخابات الفلسطينية مطلع عام 

ولوجية األميركية وأركانها التنظيرية المتمثلة في بعض دوائر تيار ما يعرف صدمة عميقة للقناعات األيدي
  .بالمحافظين الجدد

فأولئك كانوا يجادلون بأن فتح مناخ الحرية والدمقرطة في منطقة الشرق األوسط سيأتي بحلفاء واشنطن 
اجه الشعوب هو أن في صدر الواجهات السياسية عبر صناديق االقتراع، وأن كل ما تحت" الليبراليين"و

  .اإلسالميين النتخاب البديل الثالث" شمولية"ترى بديال ثالثا لدكتاتوريات األنظمة القائمة و
وهذا ما لم يتم، إذ بدا واضحا أن أي انتخابات حرة ونزيهة في المنطقة ستأتي باإلسالميين ال محالة، 

 .لمقاربة األميركية للمسألة في الخطاب وا-بعد االنتخابات الفلسطينية-وهنا بدأ التغيير 
أن تفوز حماس بأغلبية كبيرة كان بمثابة جرس اإلنذار الذي دق متأخرا في دوائر صنع القرار في البيت 
األبيض من أن أي انتخابات حرة في المنطقة ستأتي باإلسالميين ال بالبديل الثالث، كما أنها ربما لن تبقي 

  .وصفها الرئيس بوش بالدكتاتوريةعلى استقرار حلفائها من األنظمة التي 
هنا بالتحديد كللت جهود األنظمة في واشنطن بالنجاح في إقناع صناع القرار األميركيين بأن الرهان 
على الدمقرطة، دع عنك اإلسالميين، في المنطقة أمر ستكون له تداعيات خطيرة على المصالح 

  .األميركية نفسها
في المنطقة، طلبت مقابل ذلك " الطارئة"احة نتائج مقاربتها إال أن واشنطن التي غدت مقتنعة بفد

مساومات وقواعد جديدة للعبة تحكم عالقاتها بتلك األنظمة، ولعل الحالة المصرية هي المثال األسطع 
 في -خصوصا في السياق الفلسطيني-على ذلك، إذ تخلى النظام المصري عن دور مصر المحوري 

  .كي عن التوريث المحتمل للرئاسة من مبارك األب إلى مبارك االبنالمنطقة لصالح السكوت األمير
، ما رأيناه من حصار على "ما بعد الطارئة"وكان من ثمار المقاربة األميركية الجديدة في المنطقة 

الحكومة التي شكلتها حماس، وذلك لردع كل من تسول له نفسه من اإلسالميين محاولة تكرار التجربة 
ا أنها كانت رسالة إلى الشعوب بأن ثمن القرار الحر سيكون رغيف الخبز وكأس الماء الفلسطينية، كم

  .ومقومات الحياة االقتصادية األخرى
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بسكوت الواليات المتحدة تماما عما حصل في " ما بعد الطارئة"وتبدت خطوط هذه المقاربة األميركية 
سجلتها " بلطجة"وير وأعمال  من تز٢٠٠٧حزيران /انتخابات مجلس الشورى المصري في يونيو

  .كاميرات التلفزة، وحالت دون فوز مرشح ولو واحد من جماعة اإلخوان
" األميركية"إلى أنظمتهم للتعامل معهم بمنطق أمني، أضحى المقاربة " المعتدلين"ترك أمر اإلسالميين 

بحثية حول جدوى مثل الجديدة في المنطقة، حتى وإن كان ثمة خالف في الدوائر األميركية الرسمية وال
هذه المقاربة الجديدة، ألن منهم من يرى أن استبعاد اإلسالميين والتغاضي عن حجمهم الحقيقي لن يقود 

  .إلى االستقرار في المنطقة ولن يحفظ المصالح األميركية
في التعامل مع الحركة " السياسي"على " األمني"إال أن الصوت الغالب اآلن في اإلدارة هو صوت 

، وخصوصا في بعض الدول العربية الشرق أوسطية، وفي هذا السياق يمكن فهم ما "المعتدلة"سالمية اإل
  .جرى في االنتخابات البلدية األردنية أواخر الشهر الماضي

مع الحركة اإلسالمية التي تمثل التيار الشعبي والسياسي " طارئ"فالمسألة ليست مشكلة تصعيد حكومي 
ما بين الحكم األردني والحركة " المتصالحة"العالقة " تاريخية" إعادة صياغة األوسع في الدولة بهدف

 واجهة -كما تقول الحكومة-تصدرت " طارئة"و" مراهقة سياسيا"اإلسالمية، وال هي كذلك مشكلة قيادات 
ة ما الحركة اإلسالمية األردنية وتريد أن تنقلب على شروط اللعبة وقواعدها التاريخية التي حكمت العالق

  .بين الدولة واإلخوان
القضية ببساطة هي أن قواعد اللعبة قد تغيرت في المنطقة كلها بين األنظمة واإلسالميين بعد التطورات 

 .األخيرة التي أشرنا إلى إطارها العام في السطور السابقة
ها بعض التيارات اإلسالميون استشعروا حالة من النشوة والثقة بالنفس بعد اإلنجازات الكبيرة التي حققت

اإلسالمية في االنتخابات في دول مختلفة في السنوات األخيرة، وكان إخوان األردن، ممن أخذتهم هذه 
النشوة، وذلك عندما صرح مثال رئيس كتلتهم البرلمانية المهندس عزام الهنيدي، بعيد االنتخابات 

  .الفلسطينية، بأن اإلخوان في األردن مستعدون للحكم
ل محاوالت اإلخوان األردنيين في تهدئة مخاوف أركان الدولة وسحب تداعيات ذلك ولم تفلح ك

  .التصريح، حيث نظرت إليه الدولة على أنه نسق جديد في التفكير اإلخواني
إن التغيير في قواعد اللعبة بين األنظمة والتيارات اإلخوانية في المنطقة قد تكون له تداعيات أكبر مما 

لمتحدة واألنظمة واإلسالميون، بل إن مثل هذا التغيير في قواعد اللعبة قد يكون خدمة تتوقعه الواليات ا
تسديها هذه األطراف لجماعة اإلخوان المسلمين التي لم تعد النظر بشكل جذري وجاد في مقارباتها 

 . عاما، هو عمرها التقريبي٨٠السياسية منذ 
ن مؤسساتهم وجمعياتهم التي أنشؤوها على مدى فمثال تخفيف أحمال وأعباء اإلخوان عبر تجريدهم م

عقود طويلة، والتي أثقلت من كاهلهم وبطأت حركتهم في سياق عالقاتهم بحكوماتهم في سبيل الحفاظ 
على هذه المكتسبات، يعني تحرير اإلخوان من أثقال أركستهم في أفق التفكير في خيارات سياسية 

  .ه الخاصجديدة، لكل فرع إخواني حسب فضائ" خالقة"
ألنها لم تكن تريد التضحية بمكتسباتها " األمر الواقع"قيادات فروع اإلخوان الوطنية ارتضت قواعد لعبة 

والشبكات المؤسسية، الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والسياسية والثقافية، التي أنشأتها 
  .ومكنتها من ترسيخ نفوذها في مجتمعاتها ودولها

درت هذه المؤسسات من الجماعة أو وضعت تحت الحراسة، فماذا بقي لها كي تخاف عليه؟ فإذا ما صو
إن ذلك بمثابة أن يخسر رجل زوجته وأوالده، فماذا بقي له لكي يتعقل به إذا ما قرر االنتقام بطريقة 

  غير منطقية؟
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" الدرقة" من -لكأو من يرى في صفوفهم ذ-ما تفعله قواعد اللعبة الجديدة هو أنها تحرر اإلخوان 
الصلبة، كتلك التي تحملها السلحفاة، التي تبطئ حركتهم من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن قواعد اللعبة 

  .الجديدة أخطر مما يظن البعض، وقد تكون نتائجها كارثية على المنطقة كلها
ب األنظمة فاإلخوان المسلمون يمثلون عامل توازن اجتماعي وسياسي وفكري في بلدانهم، بين جذ

الموصومة بالدكتاتورية وشد تيارات العنف األعمى، يمسكون باألوطان من المنتصف حتى ال تتمزق 
وتتفجر بعد ذلك، وإضعافهم يعني أن الخرق، بل قل التمزق، واقع ال محالة، وأننا مقبلون على سنوات 

  .عجاف، ال قدر اهللا
" األمنية"كما أن المقاربة ..  األوطان والمنطقة كلهاالمسألة أكبر من األنظمة ومن اإلخوان، إنها مستقبل

األميركية لمسألة اإلسالميين لن تعود عليها بالنفع وال باالستقرار، وهذا أمر نرجو أن يتداركه عقالء هذا 
  .البلد

فهل .. ولكن األهم هو أن ال نكون نحن في أوطاننا ومنطقتنا وأرضنا رهائن طيش اآلخرين ومصالحهم
 يد؟من رجل رش

 ٢٤/٨/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  :كاريكاتير .٦١
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