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   جنديين تقتالنس والشعبية حماو .. فلسطينيين بالضفة وغزة8القوات اإلسرائيلية تقتل  .1
 مقاومين في الـضفة     5 ساعة فقط ثمانية فلسطينيين، منهم       12قتلت القوات االسرائيلية في غضون       :غزة

الغربية وقطاع غزة، فقد قتل مقاومان عند حاجز ايرز العسكري شمال قطاع غزة، كانا ضـمن خليـة                  
طرف الشمالي للحدود بـين قطـاع غـزة         حاولت التسلل الى مستوطنة نتيف هعسراه، التي تقع على ال         
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وقالت لجان المقاومة الشعبية إن العملية شارك فيها ثالثة مقاومين من ألوية الناصر صـالح               . واسرائيل
واشارت المصادر الـى    ". كتائب االقصى "، التابعة للجبهة الديمقراطية و    "كتائب المقاومة الوطنية  "الدين و 

 الذي كان يحجب الرؤيا في المكان في سعيهم القتحام المستوطنة،           أن المقاومين حاولوا استغالل الضباب    
واعترف النـاطق    .حيث انتهت المحاولة باشتباك استمر لعدة ساعات، قتل على اثره اثنان من المقاومين            

وقالت مصادر الجـيش إن     . بلسان الجيش االسرائيلي باصابة احد الجنود من لواء غوالني في االشتباك          
وا تنفيذ عملية كبيرة ضد القوات الموجودة شمال القطاع، حيث كانوا يرتدون زياً عسكرياً              المقاومين حاول 

 فصائل واسـفرت عـن قتـل        3اسرائيلياً اثناء تنفيذ العملية، على غرار عملية الوهم المتبدد التي نفذتها            
  . شهرا قيد االسر14جنديين واسر ثالث ال يزال حتى االن وبعد اكثر من 

ية، اطلق الجنود المتمركزون في حاجز ايرز النار على االراضي التي كانت مقامة عليهـا               من ناحية ثان  
وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اطلقت وحدة         .، فقتلوا شابين   في قطاع غزة   "ايلي سيناي "مستوطنة  

لـضفة  وفي بلدة صيدا قضاء طـولكرم شـمال ا         .اسرائيلية خاصة النار فقتلت قائدين في سرايا القدس       
  .الغربية، قتلت وحدة خاصة اسرائيلية ناشطاً في سرايا القدس وطفال

قتل جنديين اسرائيليين بتفجيـر عبـوة       "  كتائب أبو علي ومصطفى   "وفي نابلس، أعلنت كتائب القسام، و     
ناسفة واشتباك مسلح، مع قوة اسرائيلية في محيط مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، وذلك خالل عملية                 

 . وات كبيرة من الجيش فجر أمستوغل لق
  26/8/2007الشرق األوسط 

  
  قتلت عرفات بسم بطيء والفرنسيون أخفوا المعلومات "سرائيلا": أبوشريفبسام  .2

قال بسام ابو شريف المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات، ان اسرائيل هـي التـي                 :رام اهللا 
وأوضـح   ".المقاطعة"أدويته التي كانت تصل اليه الى       قتلت عرفات عن طريق إدخال السم الى طعامه و        

 انه ال عالقة للرئيس الفرنـسي  48الصادرة في المناطق المحتلة عام " كل العرب "في حديث الى صحيفة     
الرئيس شيراك وأطبـاء  ...: " واضاف. السابق شيراك، ال هو شخصيا وال ألي فرنسي، باغتيال عرفات      

هم يعرفون أنه مات مـسموما، وشـيراك أخفـى          . سبب وفاة عرفات  عرفات الفرنسيون يعرفون تماما     
وقد صدر  . المعلومات ولم يفصح عنها، كذلك االطباء، فقد صدرت لهم تعليمات بعدم البوح بأي معلومة             

تقرير يقول ان عرفات توفي بسبب عدم عمل اعضائه الداخلية جزءاً وراء جزء، والتقرير الطبي يـشير             
 للموت وال يشير إلى سبب توقف اعضاء عرفات الداخلية عن العمل، وانا اقـول               الى العالمات المباشرة  

ان التوقف جاء بسبب سم خاص يعمل على مدى طويل، أي يقتل تدريجيا اعضاء الجسم من اشهر الـى                   
واضح وبدون تردد وبال شـك      : "وحول من قتل عرفات، قال    ". سنة، وهذا ما حصل مع الرئيس عرفات      

ائيل ارادت التخلص من عرفات منذ زمن طويل، منذ ان حاولت ان تدس له السم فـي        اسر. انها اسرائيل 
بيروت، وعبر الغارات التي شنها شارون على مقرات عرفات المختلفة بهدف اصطياده وعبـر وضـع                

اسرائيل ال تريد السالم وعرفات احرجها واحرج العالم بتوقيعه على          ". سيارات ملغومة على طريق سيره    
ت ونجح في تحويل السلطة الى دولة ومؤسسات، وهذا ما أزعج اسرائيل؛ وعليه قررت التخلص               االتفاقيا

: وتحدث ابو شريف عن الحصار والهدم والقصف الذي طال مقـرات عرفـات، فقـال              ". منه بكل ثمن  
 استمر القصف طويال وهدموا كافة مباني المقاطعة إال المكان الذي تواجد فيه عرفات فبقي مشققا وآيـال            "

للسقوط، بعد ذلك نهبوا بيوته وكافة الهدايا التي قدمت له من قبل رؤساء الدول، هذه الهدايا بيعـت فـي                    
أوجه االتهام لشارون وموفاز بسرقة اغـراض شخـصية         " كل العرب "اسواق تل ابيب، وعليه من خالل       

  .انا شخصيا عرض علي مسدس من مسدسات عرفات في تل ابيب. لعرفات
  26/8/2007راتية االتحاد اإلما
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  نرفض فكرة التبادل السكاني وال بحث للمراحل قبل تحديد شكل الحل النهائي: عباس .3
أكد الرئيس محمود عباس، أمس، رفضه القاطع ألي مخطط إسرائيلي يشمل مقايضة            :  وكاالت -رام اهللا   

، خـالل   هريحاتوجاءت تص  .مستوطني الضفة بجزء من الفلسطينيين في إسرائيل، في إطار الحل الدائم          
إن اإلسرائيليين طرحوا مثل هذه الفكرة خـالل   : " قوله عباسونقل بركة عن     .استقباله النائب محمد بركة   

إنـه إذا اعتقـد     : اللقاءات األخيرة، وكان جوابي حازماً بهذا الشأن وهو الرفض القاطع، وأضيف هنـا            
إن أبو مـازن    : وقال بركة  ".يكون حالً اإلسرائيليون أن الحل الدائم يجب أن يشمل مثل هذه الخطوة فلن            

أكد أن الهدف الذي نريد تحقيقه هو إقامة دولة فلسطينية على كامل المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام                 
إنه أبلغ إسرائيل واألسرة الدولية، بأنه قبل أي حـديث عـن            : ، بما فيها القدس الشرقية، وأضاف     1967

طينيين شكل الحل النهائي، مجدداً رفضه القاطع لفكرة إقامة دولـة           مراحل، يجب أن يكون واضحاً للفلس     
، 1948وشدد على أهمية الدور الوطني للجماهير الفلسطينية الباقية في وطنها منذ العام              .فلسطينية مؤقتة 

مشدداً على أن مهمتها الوطنية العليا هي الصمود والبقاء على ارض الوطن، وأن هذه الجماهير سـجلت                 
  . وحتى اآلن ويجب الحفاظ عليها48 عظيمة منذ العام إنجازات

  26/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  هناك خطوات جّدية على المستوى الدولي لخلق حّل سياسي: العجرمي .4
، امـس، إن هنـاك      ]في حكومة فيـاض   [قال أشرف العجرمي، وزير شؤون األسرى     ": وفـا "-طوباس  

سياسي، وأن الواليات المتحدة بدأت بالبحث في تفاصـيل         خطوات جدية على المستوى الدولي لخلق حل        
وربط العجرمي بين ما يحدث من تطور علـى الـصعيد            .التفاصيل، فيما سيكون بيننا وبين اإلسرائيليين     

إن مقدار نجاحنا في العمل داخلياً هو مقيـاس         : الداخلي وبين جدية المجتمع الدولي في فرض حلول قائالً        
  .مهم لنظرة العالم لنا

  26/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  غزةتهدد بمحاسبة من يحاول إثارة الفوضى في هنية حكومة  .5
أكدت الحكومة المقالة انها لن تتهاون مع كل من يحاول القيام بأعمـال الفوضـى والـشغب فـي                   : غزة

تقرار التـى   القطاع، وستقوم بمحاسبتهم ومالحقتهم قانونياً، مشيدة بما وصفتها حالة الهدوء واالمن واالس           
وأكدت في بيان أصدره المكتب اإلعالمي التابع لها، التزامهـا بالحريـة             .يعيشها قطاع غزة منذ شهرين    

السياسية واالجتماعية وحق التظاهر للجميع وفقاً للقانون، مشددة على احترام حرية الصحافة واإلعـالم،              
بة كل من يثبت قيامه باالعتـداء       رافضة أي اعتداء ضد الصحافيين من أي جهة كانت، ومتوعدة بمحاس          

وتضمن البيان رفض الحكومة المقالة لعسكرة الشارع رغم استمرار التنسيق بين مـن أسـمتهم                .عليهم
فئات التيار التحريضي لتدمير العمل في الوزارات، مشيراً الى أنه يجرى حالياً وضع اللمسات النهائيـة                

 .الداخلية على مهام جهاز األمن الداخلي
  26/8/2007م الفلسطينية األيا

  
  هجوماً الذعاً على جميل المجدالويتشن القوة التنفيذية  .6

شنت القوة التنفيذية هجوماً الذعاً على عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين جميـل                
قـدمت  وا .المجدالوي بسبب انتقاده الشديد لالعتداءات على الصحافيين والمسيرة الفتحاوية اول من امس           

لم يخف حنينه   "هاجمت فيه المجدالوي الذي     " حماس"ـالقوة على نشر بيان على موقعها ومواقع اخرى ل        
 ".لزمرة دايتون

  26/8/2007الحياة 
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   فتحاويا15ًالقوة التنفيذية تعتقل وتعذّب نحو  :لحياةا .7

ـ   : غزة  الـدرج والتفـاح     ان عشرات من عناصر القوة التنفيذية دهموا حي       " الحياة"قالت مصادر محلية ل
واضـافت   . فتحاوياً، من بينهم امين سر الحركة في حي الدرج         15وسط مدينة غزة امس واعتقلوا نحو       

" الـسرايا "المصادر ان القوة التنفيذية نقلت المعتقلين الى مقر قيادة االجهزة االمنية سابقاً المعروف باسم               
 الى انه تم تعذيب المحتجـزين واالعتـداء         واشارت .للتحقيق معهم قبل أن تطلقهم بعد نحو ست ساعات        

 .عليهم بالضرب والشتائم والسب اثناء التحقيق معهم حول تنظيم صالة الجمعة في باحة الجندي المجهول              
واكدت ان المحققين هددوا المحتجزين بعذاب أشد في حال ادلوا بتصريحات لممثلي وسائل االعـالم او                

وقالت ان القوة التنفيذية ارغمـت المحتجـزين    .عن حقوق االنسانالمنظمات المحلية الناشطة في الدفاع    
على التوقيع على تعهد بغرامة مالية قدرها ثالثة االف دينار اردني في حال شاركوا مرة أخرى فـي أي                   

  ".فتح"مسيرة أو نشاط لصالح 
  26/8/2007الحياة 

  
  مقدمة للسلطة يصدر قراراً بتشكيل لجنة اإلشراف على المساعدات العينية العباس .8

 أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بتشكيل لجنة اإلشراف علـى المـساعدات العينيـة               : وفا –رام اهللا   
وحـسب القـرار     .ويرئس اللجنة وزير الشؤون االجتماعية محمـود الهبـاش         .المقدمة للسلطة الوطنية  

ن الذين يـستحقونها فـي      الرئاسي، فإن اللجنة تختص بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها على المواطني         
 .الضفة وقطاع غزة

  26/8/2007الحياة الجديدة 
  

  الرويضي يحذر من حملة تهويد جديدة تشمل األرض واالنسان في القدس .9
 حذر المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة من االجراءات االسرائيلية األخيرة              :)معا(

اضي والعقارات في القدس معتبرا ان مثل هذه االجـراءات          الهادفة الى السيطرة على مجموعة من األر      
تشكل اطالقة لحملة تهويد جديدة تشمل األرض واالنسان في القدس واسـتغالل االنـشغال الفلـسطيني                

 في اشارة الى الخطوات     هجاء تعقيب . والعربي واالسالمي والدولي بنتائج االنقالب على الشرعية في غزة        
طرة على ارض المفتي في القدس والتعاون الوثيق ما بين الجمعيات االسـتيطانية             االسرائيلية الهادفة للسي  

والدوائر الحكومية االسرائيلية والغطاء المباشر لمثل هذه الممارسات من قبل الحكومة االسـرائيلية فـي               
ية الوقت الذي تتحدث فيه هذه الحكومة عن خطوات نحو السالم اضافة لما يرافق هذه الحملة االسـتيطان                

  .في القدس من ارتفاع في هدم منازل الفلسطينيين في القدس بحجة البناء غير المرخص
  26/8/2007الحياة الجديدة 

  
 على قيد الحياة شاليت: مشعل .10

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق أن جلعـاد شـاليت الجنـدي                 : )أ.ب.د(
سـي  "وقال مشعل في مقابلة مع شبكة       . اة ويتمتع بصحة جيدة   األسير في غزة على قيد الحي     " اإلسرائيلي"

 تحاول التوصل إلي عمليـة لتبـادل األسـرى مـع الحكومـة              "حماس" االخبارية األمريكية إن     "إن إن 
قائمة تـضم   " إسرائيل" قدمت بالفعل إلى     "حماس"وأوضح أن   . عن طريق مفاوض مصري   " اإلسرائيلية"

 .مة اسم مروان البرغوثي القيادي البارز بحركة فتحوتضم القائ.  أسيراً فلسطينيا350ً
  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  "حماس" و"فتح"شخصيات فلسطينية تتدخل لحل الخالف بين  .11
ـ    : غزة أن مجموعة مـن شخـصيات المجتمـع المـدني          " الشرق األوسط "ذكر مصدر فلسطيني مطلع ل

وتقترح المبـادرة التـي     . فتحركتي حماس و   ح الفلسطيني تقدمت اول من امس بمبادرة لحل الخالف بين        
تعكف قيادة حماس حالياً على دراستها أن تخطو الحركة الخطوة األولى تجاه الرئيس عبـاس، وتوافـق                 
فوراً على اعادة جميع مقار االجهزة االمنية والمؤسسات المدنية التي سيطرت عليها في أعقاب الحـسم                

لى تشكيل حكومة من التكنوقراط، تتولى ادارة شـؤون منـاطق           وتدعو المبادرة ا   .الى السلطة  العسكري
وحسب المبادرة، فإن الحكومة الجديـدة      . السلطة، على أن تحظى هذه الحكومة بدعم كامل من الحركتين         

ستشرع بإعادة صياغة األجهزة األمنية على أسس جديدة، بحيث يتم اعادة تشكيلها على أسـس مهنيـة                 
يص عدد األجهزة األمنية وحصرها بثالثة اجهزة فقط، هي جهـاز االمـن             وتدعو ايضا الى تقل   . ووطنية

الوطني الذي تكون مهمته حراسة الحدود ويضم ايضا االستخبارات العسكرية، واألمن الـداخلي الـذي               
يتولى حفظ األمن الداخلي ويضم جهاز االمن الوقائي وجهاز الشرطة والدفاع المدني، وجهاز المخابرات              

وتشير المبادرة الى أن الحكومة الجديدة سـتتولى االعـداد          . تولى احباط عمليات التجسس   العامة الذي ي  
من ناحية ثانية، اشار المصدر الى أن لجنة المبادرة العربيـة التـي              .النتخابات تشريعية ورئاسية جديدة   

ـ                 48تمثل فلسطينيي    ماح  تقوم بجهود للتوسط بين حماس وأبو مازن، وأن وفداً مـن اللجنـة ينتظـر س
اسرائيل له بدخول القطاع لالجتماع بقيادة حماس قبل أن تقوم اللجنة بطرح مبـادرة للمـصالحة بـين                  

واضاف المصدر أن ممثلي اللجنة اجتمعوا اخيرا مع ابو مازن واستمعوا لوجهـة نظـره ازاء                . الجانبين
في الحركة االسـالمية    وأوضح المصدر أن الفرع الجنوبي      . الحل الذي يراه مناسباً للخالف بين الطرفين      

وكشف المصدر النقاب عن تواصـل    .باسرائيل ابدى اهتماماً بالتدخل بشكل منفصل للتوسط بين الجانبين        
االتصاالت السرية المباشرة وغير المباشرة بين قيادات في فتح وحماس التي يجري بعضها بمعرفة ابـو                

لى أن وزير التربية والتعليم السابق ناصر       واشار المصدر ا  . مازن ورئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية     
الدين الشاعر يواصل لقاءاته مع ابو مازن والطاقم المقرب منه، ويقوم بتطوير مقترحات لحل الخـالف                

في نفس الوقت تلعب شخصيات مستقلة دوراً في االتصاالت غير المباشرة، حيث يقوم وزير               .القائم حالياً 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق عبد اهللا الحوارني دوراً          الخارجية السابق زياد أبو عمرو و     

وشدد المصدر على أن جميع الصيغ التي يتم تداولها للتوسط بين الجانبين تقـوم علـى                . في هذه الجهود  
تراجع حماس عن خطواتها االنقالبية، واعادة االجهزة للرئيس للسلطة، الى جانب           : أساسين مهمين وهما  

واشار المصدر الى أنه رغـم عـدم نجـاح          . صياغة األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس جديدة      اعادة  
 .حسب قوله" مشجعة"جهود الوساطة التي تبذل حالياً للتقريب بين الجانبين، اال أن هناك مؤشرات 

  26/8/2007الشرق األوسط 
  

  التنظيمات المسلحة تنفذ مرحلة ثانية من الهجمات: "إسرائيل" .12
االسرائيلي االخباري على االنترنت أمـس أن التنظيمـات         ) دبكا( ذكرت مصادر عسكرية لموقع      -غزة  

الفلسطينية المسلحة الناشطة في قطاع غزة انتقلت من مرحلة إطالق الصواريخ على إسرائيل الى مرحلة               
رية المعركـة   بعد ان نقلت االجنحة العـسك     "وقالت المصادر أنه     .التسلل الى داخل االراضي االسرائيلية    

على امتداد الحدود بين القطاع واسرائيل عبر اطالق الصواريخ وقذائف الهاون وعمليات قنص الجنـود               
 ".بدأت منذ أول من امس التنظيمات الفلسطينية بالمرحلة الثانية في عمليـات التـصعيد ضـد اسـرائيل        

م ما بين مـسلحين او ثالثـة        المرحلة الثانية تمثلت في عمليات تسلل لخاليا تض       "واضافت المصادر أن    
مسلحين تقوم باجتياز السياج الحدودي بهدف تنفيذ عملية في احد المواقـع العـسكرية او فـي احـدى                   

وتقول المصادر االسرائيليه انها تتوقع قريبا ان تشهد منطقة الـسياج            ".الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة   
ت الفلسطينية وخاصة على ضوء بـدء العـام         الحدودي مع قطاع غزة عمليات تصعيد من قبل التنظيما        
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ومضت المـصادر تقـول للموقـع االخبـاري          . سبتمبر المقبل  /الدراسي في اسرائيل مطلع شهر أيلول     
  ".لكن الخاليا التي ستحاول التسلل سيكون عددها اكبر وستضم اكثر من ثالثة مسلحين"االسرائيلي 

  26/8/2007الغد األردنية 
  

  "حماس"و" فتح" بين أحداث غزة تؤجج الصراع .13
مـسيرة لفـتح    " القوة التنيفيذية "في تعليقه على تفريق      ،"فتح"احمد عبدالرحمن الناطق باسم     قال  : رام اهللا 

لقـد  : " غـزة  فـي " القوة التنفيذية "بالقوة بعد أن قام بعض من شارك في فيها بإلقاء الحجارة على أفراد              
اضاف في مؤتمر صحافي عقده امـس فـي رام اهللا           و ".اعادتنا حماس الى زمن اسوأ من زمن االحتالل       

شعبنا في غزة يعيش بين قمعين، قمع حماس من جهة، وقمع اسرائيل التي تغلق المعابر وتقـوم                 : "يقول
 من ابناء الحركة في غزة فقدو       200وقال عبدالرحمن ان هناك اكثر من        ".بغارات يومية من جهة أخرى    

  ".حماس" بعد اعتقالهم من جانب ارجلهم جراء اطالق النار على مفاصلهم
  26/8/2007الحياة 

  
 حملة االعتقاالت واالستدعاءات ألبناء وكوادر فتح في غزة لم تتوقف يوما واحد: اآلغا .14

  الدكتور زكريا اآلغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول قيادة الساحة في قطاع غزة                قال-غزة  
 أن يزيد من الحقد والكراهيـة       "ممارساتها القمعية "س في   من شأن استمرار حما   " أمس ان  ،في تصريحات 

والعداوات في الشارع الفلسطيني ويعمق الجروح ويجعل من العودة إلى الحوار والى المربـع الـوطني                
 ". عودة صعبة

  26/8/2007الحياة الجديدة 
  

   تعيد توزيع المهام والصالحيات على كوادرها  "فتح" .15
المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي ان اللجنة عقدت اجتماعات في عمـان             قال عضو اللجنة     :)الوكاالت(

أخيراً أقرت خاللها ضرورة توزيع المهام والصالحيات الحركية حسب النظام األساسـي للحركـة فـي                
أقرب فرصة ممكنة من خالل اجتماع شامل للجنة في الوطن بعد عودة قيادات فتحاويـة بقيـت بقـرار                   

ان " ":فـتح "قال بلعاوي في تصريح صحافي باسم أمانة سر اللجنة المركزية لـ            و. خارج الوطن للمتابعة  
في العاصمة  ) أبومازن(هذه االجتماعات المغلقة قد تمت بالفعل برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس            

األردنية واستعرضت ما آلت إليه األوضاع الفلسطينية واألوضاع التنظيمية لحركـة فـتح واألوضـاع               
ية والعالقات الوطنية والدولية وما يجب القيام به من جهود للنهوض الوطني العام وما يجب اتخاذه                السياس

  ".من إجراءات لحماية هذه المسيرة وتطويرها
  26/8/2007البيان اإلماراتية 

  
 "فتح"في حربها اإلعالمية مع  تستخدم رسوم الكرتون" حماس" .16

والذي ابتكرته بطال لرسومها    " لوالكي"ة حماس واسمه    بعد الفأر على طريقة ميكي ماوس الخاص بحرك       
المتحركة في التلفزيون لشرح ما ارتكبته العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبـة عـام                

 وحتى اليوم لالطفال تحول القائمون على محطة تلفزيون االقصى التابعة لحماس إلـى توظيـف                1948
لخدمة موقف الحركة في صراعها مع حركة فتح بعدما حـدث           " الملكاالسد  "شخصيات الفيلم الكرتوني    

فقد انتجت المحطة شريط فيديو مدته خمـس دقـائق           .حزيران الماضي في قطاع غزة    /بينهما في يونيو  
تصور فيه مسؤولي حركة فتح باالنتهازيين الذين يبيعون مواقفهم وبنادقهم لمجـرد رؤيـة الـدوالرات                

التي تتسم بهذه الصفات في     " سيمبا"ه مسؤولو حماس واثقين هادئين مثل شخصية        االمريكية، بينما يبدو في   
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كما يظهر الشريط بعضاً مما قال إنها ممارسات فتح في غزة مثل إحـراق البيـوت                 ".االسد الملك "فيلم  
والمنازل واقتحامها واقتالع االشجار وقطعها، وإطالق النار على المساجد وتدنيس القرآن والعبـث بـه،     

يشير الشريط بقوة من خالل احدى الشخصيات التي تدخن السيجار إلى محمد دحالن أحد قـادة فـتح                  و
  .والذي كان يوصف بالرجل القوي في غزة

  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس"أمن نابلس يعتقل طالباً يناصرون  .17
 من طالب جامعـة     8غربية  اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة ال           :غزة

وداهمت تلك األجهزة عدداً من أماكن سكن       .''حماس''النجاح الذين ينتمون للكتلة اإلسالمية التابعة لحركة        
 9طلبة الكتلة بدعوى وجود معلومات عن نيتهم إقامة نشاط احتجاجي داخل الجامعة ضد قرارها فـصل                 

 التي استشهد فيها الطالب محمد رداد أحـد أفـراد           من طالب وطالبات الكتلة ،على أثر األحداث االخيرة       
 من خطورة حملة أجهزة أمن الـسلطة        "حماس"وحذر سامي أبو زهري المتحدث باسم        .الكتلة اإلسالمية 

الفلسطينية على طلبة الكتلة اإلسالمية وتداعياتها، داعياً إلى وقف هذه الحملة واإلفـراج الفـوري عـن                 
  .الطلبة المعتقلين

  26/8/2007ماراتية االتحاد اإل
  

  "االئتالفية"ينصح بالعودة إلى الحروب " اإلسرائيلي"الجيش  .18
قنـاع  إ بمحاولـة    "االسرائيلية"، الحكومة   "اإلسرائيلي"أوصت هيئة أركان الجيش     :  صالح النعامي  - غزة

 سـيما لمجابهـة التهديـد   ال بيب في المنطقة، أليها تل إأطراف أخرى بمشاركتها في أي حرب قد تبادر       
ـ         أ في عددها الصادر     "رتسآه"ونقلت صحيفة   . اإليراني  همس عن مصادر عسكرية رفيعـة قولهـا، إن

كثر مـن دولـة     أ، التي تقوم على مشاركة      "الحروب االئتالفية "لى ما سمته    إسرائيل العودة   إيتوجب على   
الثالثي على  وذكرت الصحيفة في هذا السياق تجربة العدوان        . "إسرائيل"ـفيها ضد طرف يشكل تهديداً ل     

  .1956مصر عام 
 في حصول   حباط التهديد الوجودي لها ممثالً    إ على   "سرائيلإ"وشددت التوصيات على ضرورة أن تعمل       

 مـع   "التخاصـم " "سرائيلإ"لى أنه يحظر على     إشارت الهيئة   أو. طراف معادية على سالح غير تقليدي     أ
ملية عسكرية مهمة في المنطقة من دون تفاهم         القيام بأي ع   "سرائيلإ"كا، على اعتبار أنه ليس بوسع       يمرأ

  .وتنسيق مع البيت األبيض
 الذي يرأس حالياً مركز     ،من ناحية ثانية، نصح عوزي عراد رئيس قسم األبحاث سابقاً في جهاز الموساد            

لى الردع النووي البحري، أسوة ببريطانيا بحيث       إ "سرائيلإ"ن تتجه   أبضرورة   هرتسليا متعدد االتجاهات،  
  .م قوتها الردعية على غواصات تحت البحر تحمل صواريخ باليستيةتقو

  26/8/2007الشرق األوسط 
  

  للسالمدعم العالم لعباس يوفر فرصة جيدة: بيريز .19
 اليابانية إن هناك فرصـة      "نيكاي" شمعون بيريز في مقابلة مع صحيفة        "اإلسرائيلي" قال الرئيس    :ب.ف.ا

 بـين   "اتفاق مبـادئ  "ئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالب بإنجاز       بسبب دعم العالم للر   ) للتسوية(جيدة  
  . قبل لقاء الخريف"إسرائيل"السلطة الفلسطينية و

  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  حماس تكثف نشاطاتها في األقصى": اإلسرائيلية"المخابرات  .20
لتـي تقـوم بهـا الحركـة         النـشاطات ا   "سرائيليةاإل"اعتبرت المخابرات   :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

نها تنفذ  أ مدعية   ،"سرائيليةاإل"قصى في القدس مساً بالسيادة      خضر في المسجد األ   سالمية داخل الخط األ   اإل
ن حماس تنفذ نشاطات دينية مكثفة هـي        أوترى وثيقة المخابرات     .بالتنسيق والتخطيط مع حركة حماس    

سالمية برئاسة الشيخ رائـد صـالح       حركة اإل ن ال إ وقالت   ،ولى في إعداد العسكريين في حماس     أمرحلة  
قصى بشكل خاص، بالتنسيق مع     تقوم بالعديد من الدورات لتحفيظ القرآن في مدينة القدس وفي المسجد األ           

  .حماس وبتمويل منها
  26/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في القدسيشيدون مجمعاً سكنياً جديداً اليهود المتشددون  .21

 مكان صـالة سـينما      ، بناء مجمع جديد لليهود المتشددين في وسط القدس        يباًسيبدأ قر : ب.ف. ا -القدس  
 لليهود المتدينين على حساب العلمانيين، وتجـسد التـوتر بـين            ، وهي خطوة تشكل نجاحاً    موجودة حالياً 

  محاذيـاً   سكنياً ومكان السينما، ستبني المجموعة الدينية المتشددة مجمعاً       .المجموعات في المدينة المقدسة   
  .، معقل اليهود المتشددين في القدس"ميا شيريم"لحي 

الحفـاظ  "وكان اليهود المتشددون خسروا خالل العقود االخيرة غالبية المعارك التي قاموا بها من اجـل                
ن نـسبة الـوالدات     أذلك  . نهم قد يفوزون بمعركة الكثافة السكانية في القدس       أغير   ".على قدسية القدس  

بيب حيث  ألى تل   إلى مغادرة القدس    إزواج الشباب العلمانيون يميلون      بينما األ  داخل مجموعتهم مرتفعة،  
  .يجاد الوظائفإكثر أيسهل 

  .طفال اليهود مسجلون في مدرسة يهودية متشددة في القدسكثر من نصف األأن أرقام الرسمية وتفيد األ
  26/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  ي خرائب مستوطنة حومش إسرائيلي يشرع تواجد المستوطنين فقاٍض .22

 يشرع فيه تواجد المستوطنين في مستوطنة حومش في الضفة الغربية التي             قراراً "إسرائيلي" أصدر قاضٍ 
 للقـوانين؛ حيـث أن       أن التواجد في خرائب مستوطنة حومش ال يعتبر خرقاً         معتبراً. 2005أخليت عام   

  .ته بعد اإلخالء مباشرةالقانون الذي يمنع التواجد في المستوطنة انتهت مدة صالحي
  26/8/2007 48عرب

  
  وقت الدبلوماسية ينفد:  تحذّر إيران"إسرائيل" .23

 الجديد لدى الواليات المتحدة، ساالي مريدور، في لقاء مـع           "إسرائيل" سفير   قال:  محمد سعيد  -واشنطن  
ائيل من  ن مدى اقتراب إسر   ع،  الخميسصحافيين ودبلوماسيين وباحثين في مركز نيكسون في واشنطن،         

إن الوقت أمام الدبلوماسية والعقوبات االقتصادية قـصير، وإن اللحظـة           "اتخاذ إجراء أحادي ضد إيران      
الحرجة بالنسبة إلسرائيل ستكون تلك التي تتقن عندها إيران تكنولوجيا تخصيب اليورانيـوم وإسـراعها        

  ".باتجاه تصنيع القنبلة
  25/8/2007األخبار اللبنانية 

  
   في سجن الرملةفلسطيني استشهاد أسير .24

علنت مصادر مطلعة مساء أمس استشهاد األسـير عمـر          أ : وكاالت ، فوزي الشويكي  -رام اهللا   ،  الخليل
وقال قدورة فـارس رئـيس   . المسالمة  من بلدة بيت عوا قرب الخليل في سجن الرملة بظروف غامضة        
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 قبل يومين ما يدل علـى أنـه         األسير المسالمة كان في صحة جيدة     "ن  إنادي األسير في تصريح صحفي      
 ".تعرض ألذى من إدارة السجن أو حدث له تطور صحي خطير

  26/8/2007الحياة الجديدة 
  

  تقرير يكشف تسريب عشرات العقارات في القدس لجمعيات استيطانية .25
 "إسرائيل"ن التعاون بين دائرة أراضي      عن أ كشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية       : نابلس

 والجمعيات االستيطانية األخرى الناشطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة وحـي             "عطيرت كوهانيم "و
 وأدى الى تسريب مساحات كبيرة من أراضي المواطنين وعقـاراتهم سـواء داخـل               ،سلوان يمتد لعقود  

راح، وفي بلدات   أسوار المدينة المقدسة وفي األحياء المتاخمة لها مثل سلوان، ورأس العامود، والشيخ ج            
وفي البلدة القديمة وحدها أدى التعاون       ."سرائيليةإ"لى جهات   إمثل شعفاط، وبيت حنينا، والنبي صموئيل،       

 عقاراً بمـساعدة مـن سماسـرة        70 وجمعيات االستيطان إلى تسريب نحو       "إسرائيل"بين دائرة أراضي    
  . محليين يعملون مع هذه الجمعيات لقاء مبالغ مالية كبيرة

  26/8/2007ليج اإلماراتية الخ
  

  إسرائيل تمنع مواد الترميم وكوابل الكهرباء الخاصة بالمسجد األقصى .26
وقاف اإلسالمية في القدس المحتلة من خطورة اسـتمرار منـع   حذرت األ : محمد جمال-القدس المحتلة   

جد األقـصى    منع دخول مواد الترميم وكوابل الكهرباء الخاصـة بالمـس          "اإلسرائيلي"سلطات االحتالل   
  .المبارك عشية حلول شهر رمضان المبارك

ن أ الشيخ عزام الخطيب مدير األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة النقـاب عـن               من جهة أخرى كشف   
 الخامسة في المسجد األقصى المبارك تتم في مقر لجنة اإلعمار في عمـان حيـث                ةعملية اإلعداد للمئذن  

  ".في مرحلة متقدمة جداً"ا المشروع مؤكداً أن العمل جار ويجري إعداد التصاميم الالزمة لهذ
  26/8/2007الشرق القطرية 

  
  في واد النصارى وتل الرميدة المستوطنون يجددون اعتداءاتهم: الخليل .27

مس، والليلة الماضية، هجماتهم ضد المواطنين والمنازل في واد النـصارى           أجدد المستوطنون،   : الخليل
و أالخليل، وذلك دون تدخل كاف من قبل قوات االحتالل لوقـف االعتـداءات       وتل الرميدة شرق ووسط     

  .منعها
  26/8/2007األيام الفلسطينية 

  
 مفتي القدس يتوسط بين عطا اهللا حنا وثيوفيليوس .28

كشف مدير األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلـة المهنـدس عـدنان            :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
 من المسلمين يشارف على إصالح العالقـات بـين          أن وفداً عن   "لخليجا"ـالحسيني في تصريح خاص ل    

عطا اهللا حنا وبعض أبناء طائفة الروم األورثوذوكس من جهـة وبـين البطريـرك               . مطران سبسطية د  
وأوضح الحسيني أن شخصيات إسالمية عديدة من بينها المفتي الحالي محمد حسين وسـابقه               .ثيوفيليوس

  .غيرهما شرعت في رأب الصدعالمفتي عكرمة صبري و
  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  في الناصرة قبل أكثر من شهرسرائيلي إقتل م تتبنى "أحرار الجليل" .29
 في الناصرة العليا قبل أكثـر مـن         "سرائيليإ"السبت مسؤوليتها عن مقتل     " كتائب أحرار الجليل  "أعلنت  
 إن الشهيد محمود أحمد     ، عبر الفاكس  لى وكالة معاً  إل  وقالت الكتائب في بيان كُتب بخط اليد وأرس        .شهر

 تمـوز   13نفذ عملية بطولية بتـاريخ       "، آب الماضي  10الخطيب الذي استشهد في عملية القدس بتاريخ        
  ". وقام بقتل مستوطن أمام منزله طعناً بالسكاكين...2007

  25/8/2007 48عرب
  

  ى االنتهاكات ضدهماعتصامان للصحافيين في رام اهللا وغزة احتجاجاً عل .30
 على تعرض زمالئهم فـي قطـاع        مس في رام اهللا احتجاجاً    أاعتصم عشرات الصحافيين    : رام اهللا، غزة  

وشارك في   . الجمعة  يوم نصار حركة فتح  ثناء تغطيتهم تظاهرة أل   أغزة العتداء من جانب حركة حماس       
نهـم جـاؤوا للتـضامن مـع     إ رياض المالكي وعدد من النواب الذين قـالوا     .عالم د االعتصام وزير اإل  

   .الصحافيين
:  المتمثلة فـي   "اعتداء القوة التنفيذية على الصحافيين    "مس تقارير عن    أنسان  ونشرت مؤسسات حقوق اإل   

االعتداء بالضرب وإطالق الرصاص فوق الرؤوس واالعتقال والتوقيف وتكسير الكاميرات ومـصادرة            "
  ."األشرطة والمواد الصحافية

مس في باحة الجندي المجهول في مدينة غزة احتجاجاً على اسـتمرار            أالصحافيين  اعتصم عشرات   كما  
سبوعية وتوزيعهمـا فـي الـضفة        األ "الرسالة" اليومية و  "فلسطين"منع السلطة الفلسطينية طبع صحيفتي      

دارة نقابة الصحافيين في االعتصام، مـا       إعضاء مجلس   أولم يشارك أي من      . يوماً 80الغربية منذ نحو    
 من الصحافيين شاركوا في اعتصام مماثل بعـد         ن النقابة وعدداً  أ  استياء المعتصمين وغضبهم، علماً    ثارأ

  .ثناء تغطيتهم مسيرة حركة فتحأساعات قليلة من االعتداء على عدد من الصحافيين 
  26/8/2007الحياة 

  
   قرار عباس سحب تعيينات اتفاق مكة"يستهجن"رئيس نقابة الموظفين  .31

 المهندس عالء الدين البطة رئيس نقابة الموظفين فـي القطـاع العـام قـرارات             استنكر :ةالقدس المحتل 
الرئيس محمود عباس بسحب مراسيم كان أصدرها بتعيين وترفيع موظفين فـي الـوزارات واإلدارات               

غير القانونية وال تليق بأخالقيات وجهاد      "ووصف البطة قرارات الرئيس عباس بـ       . والهيئات الحكومية 
 ."شعب الفلسطيني، وأنه يحق للموظف مقاضاة كل من يحاول المـساس بوضـعه القـانوني واإلداري               ال

نحن في نقابة الموظفين قمنا بتبني المشكلة بالكامل لكن مجهوداتنا أثمرت في غزة فقط ولألسـف                 ":وقال
  ". اس وفتحلم يتم التعاطي معنا في الضفة الغربية، ففي غزة تعاملنا مع القضية كمشكلة وليس كحم

وأكد أنه تلقى    .في سياق آخر، نفى البطة أن يكون هناك إقصاء للموظفين من قبل حكومة تسيير األعمال              
  . تطمينات من رئيس حكومة تسيير األعمال إسماعيل هنية بتسليم الراتب ألي موظف يتم قطع راتبه

  26/8/2007الشرق القطرية 
  

   أسبوعخالل  مليون دوالر خسائر األسهم الفلسطينية140 .32
 نقطة هبوطاً، وأغلـق     400نزيفه مقترباً من الحاجز التاريخي      " القدس"واصل مؤشر    :كتب جعفر صدقة  

هذا وقد   .2005 آذار من العام     2نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ جلسة        421.66تعامالت األسبوع على    
تي بلغت في نهاية األسـبوع       مليون دوالر من قيمتها السوقية، ال      140خسرت األسهم الفلسطينية حوالي     

  . مليار دوالر في نهاية األسبوع السابق2.152مليار دوالر، مقابل حوالي  2.012الماضي حوالي 



  

  

 
 

  

            13 ص                                    825:                                 العدد26/8/2007األحد : التاريخ

  26/8/2007األيام الفلسطينية 
  

   ألف شيكل يومياً خسائر مربي الماشية في قطاع غزة50: النائب المصدر .33
براهيم المصدر، أمس، من خطورة استمرار      حذّر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح النائب إ        : غزة

 ألف  50إغالق معابر القطاع، مبيناً أن إغالق المعابر يلحق بمربي الماشية خسارة يومية تقدر بأكثر من                
إن نسبة الفقر المدقع في     : "كما حذّر من قلة الموارد اإلغاثية التي تقدم إلى أهالي قطاع غزة قائالً             .شيكل

، مشيراً  "من المواطنين يعانون من سوء التغذية     % 35لسكان، وأن ما يقارب     من ا % 25قطاع غزة بلغت    
  .من سكان القطاع استهلكوا كّل مدخراتهم تقريباً% 70إلى أن أكثر من 

  26/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  "حماس"و" فتح"لجنة فلسطين األردنية تدعو البخيت لرعاية مصالحة بين  .34
 الوطني األردني من أجل فلسطين رئيس الوزراء معروف البخيت علـى            حثت لجنة المتابعة للقاء   : عمان

عقد لقاء لحوار عربي حول ما يجري في فلسطين، محذرة من ان ما آلت إليه األمور من نزاع بين فتح                    
: وقالت اللجنة في رسالة إلى البخيـت       .وحماس قد يكون مرشحاً للتزايد على نحو ليس في مصلحة أحد          

د أولى من األردن على المستويين الرسمي والشعبي للتدخل لحل األزمة الراهنة بـين              نعتقد أنه ليس أح   "
 .األطراف الفلسطينية والتي لن يقتصر خطرها على جهة واحدة ولن يكون محصوراً داخـل فلـسطين               

وطالبت اللجنة التي تمثل شخصيات حزبية ونقابية وسياسية مستقلة تسهيل مهمة عقد لقاء حواري واسع               
 الشهر الجاري، تدعى إليه جميع األطراف الفلسطينية المؤثرة وشخصيات عربيـة تمثـل مـؤتمر                نهاية

األحزاب العربية والمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي اإلسالمي، وبحضور أردني فاعل لإلسـهام             
  .في حل الخالف القائم على األرض الفلسطينية، من خالل حوار واسع، ووضع األمور في نصابها

  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   معتقلين7باعتصام جماهيري لإلفراج عن  الحركة االسالمية في األردن تهدد .35
هددت الحركة اإلسالمية في األردن بتنفيذ اعتصام جماهيري، ما لم تفرج السلطات األمنية عـن               : عمان

تخابات البلديـة التـي جـرت       سبعة من كوادر الحركة اعتقلوا قبل ثالثة أشهر على خلفية التحضير لالن           
وقالت الحركة انها تقدمت بطلب للحاكم اإلداري في العاصمة عمان تطلب إليه الـسماح              . الشهر الماضي 

وأعرب محامو معتقلي الحركة االسالمية عن استغرابهم عدم رد محكمة أمن الدولـة علـى                .باالعتصام
  ".مرور نحو شهر على تقديم هذه الطلبات" من طلبات اإلفراج عن المعتقلين السبعة بالكفالة، على الرغم

  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  السفير السعودي في لبنان يغادر بيروت بعد تلقيه تهديدات .36
غادر السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة بيروت أول من أمس عائدا الـى بـالده                 : )وكاالتال(

وقال مسؤول لبناني    .يدات باعتداءات على منزله أو مقر السفارة      بعدما أبلغ السلطات اللبنانية أنه تلقى تهد      
طلب عدم كشف هويته إن السفارة السعودية وجهت رسالة الى وزارة الخارجية اللبنانية أبلغتهـا فيهـا                  

وأكد  ".تهديدات بعملية إرهابية ضد منزل السفير أو القنصلية أو مصالح سعودية أخرى في لبنان             "بوجود  
وجاء أيضا في الرسالة أن سيارة مـسروقة         .ي عربي رفض كشف هويته هذه المعلومة      مصدر دبلوماس 

بعمل إرهابي ضد المصالح السعودية فـي لبنـان أو منـزل            "كانت تجهز للقيام    " بي ام دبليو  "من طراز   
  .هي التي حصلت على تلك المعلومات" أجهزة االستخبارات السعودية"واضافت أن  ".السفير أو القنصلية

  26/8/2007د األردنية الغ
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  !عمليات البارد في منعطف جديد والمخيم يتمتع بالكهرباء والغذاء .37

في عكار ان ازمة مخيم نهر البارد دخلت منعطفا جديدا بعد خروج المدنيين منـه،               " النهار"افاد مراسل   
 .الجـيش وسيتضح في الساعات القليلة المقبلة مسار العمليات العسكرية في ضوء مـا سـتقرره قيـادة                 

واستمرت امس المعارك على جبهات المربع االمني للمسلحين، فيما القت المروحيات العسكرية عددا من              
وأسفرت معارك امس   .  كيلوغرام فوق المالجئ التي يتحصن داخلها المسلحون       400القنابل تزن الواحدة    

 جنـود اصـاباتهم     3 عن استشهاد عسكريين اثنين واصابة ضابط برتبة مقدم بجروح بالغة، كما جـرح            
في طرابلس، ان قيادة منطقة الشمال العسكرية اطلقت جميع افراد عـائالت            " النهار"وقال مراسل    .طفيفة

باستثناء امرأتين تردد انهما زوجة شـاكر العبـسي         الذين خرجوا من مخيم البارد      " فتح االسالم "مسلحي  
فـتح  "المحقق الذي يتولى التحقيق مع موقوفي       اللتان ارسلتا الى بيروت وسلمتا الى       " ابو هريرة "وارملة  
ووزع النساء واالوالد الفلسطينيون الذين اطلقوا من مخيم نهر البارد على مخيمي البداوي وعين              " االسالم

اما العائالت اللبنانية فقصدت بعض القرى      . الحلوة، فيما ارسل السوريون الى الحدود وعبروا الى سوريا        
ذكرت مصادر رافقت التحقيق مع النسوة اللـواتي خـرجن مـن المخـيم انهـن            و .التي لها فيها اقرباء   

  . والمسلحين كانوا يتمتعون بالكهرباء ويشاهدون التلفزيون وان المواد الغذائية كانت متوافرة
  26/8/2007النهار 

  
  "حماس" اشترطت إنهاء انقالب غزة قبل الحوار مع "فتح ":الرئيس اليمني .38

 النقاب عن شروط وضعتها حركة فـتح        ،كشف الرئيس اليمني علي صالح     :إبراهيم العشماوي  -صنعاء  
وقال  . لحل المشكالت العالقة علي الساحة الفلسطينية      "حماس"لالستجابة للمبادرة اليمنية بإجراء حوار مع       

لكن فتح   و ،صالح أمس إن اليمن تتابع األوضاع في فلسطين وقد تقدمت بمبادرة واستجابت حماس وفتح             
  . قالت إنه يمكن الحوار بعد انهاء انقالب غزة واليمن علي تواصل معهم وتتحدث معهم بشفافية مطلقة

 26/8/2007األهرام المصرية 
  

  اتصاالت عربية أمريكية للحصول على إيضاحات حول مؤتمر السالم .39
وسف أن اجتماع مجلـس     أكد رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية هشام ي         : ربيع شاهين  -القاهرة  

سبتمبر ربما لن يقررا    / أيلول 5الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ولجنة مبادرة السالم المقبلين يوم           
نوفمبر القـادم بـدعوة مـن       / تشرين الثاني الموقف العربي بصورة نهائية من المؤتمر المزمع عقده فى          

ل الموقف العربي رهنا للتشاور حتى ما بعد        إنه من المقرر أن يظ    : وقال يوسف . الرئيس األمريكي بوش  
  . اجتماع مجلس الجامعة وربما الى ما بعد الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضا

على صعيد آخر كشف السفير هشام يوسف عن اتصاالت عربية مع عدة أطراف معنية للحصول علـى                 
 موضـوعات   3األمريكي من   معلومات وايضاحات محددة حول المؤتمر تتعلق بدرجة اساسية بالموقف          

أساسية هي األطراف الحاضرة بالمؤتمر وجدول أعماله والمدى الزمني الذي يتعين أن تنتهـي خاللـه                
كما كشف عن أن االتصاالت المصرية والعربية مع الجانب األمريكي تهدف بدرجة أساسية             . المفاوضات

  . المؤتمرإلى الوقوف على ردود واضحة على االستفسارات العربية حول هذا
واشار يوسف إلى أن هناك اتصاالت وجهودا ما زالت تجري وجهودا مكثفة تبذل مـن أجـل تقلـيص                   
وتضييق الهوة بين حركتي فتح وحماس تمهيدا الستئناف حوار يؤدى لتسوية العديـد مـن المـشكالت                 

  . والخالفات بين الحركتين المتنازعتين
  26/8/2007الشرق القطرية 
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 على آلية لمنع التسلل" ئيليإسرا"اتفاق مصري  .40

بهدف احتواء األزمة التي نـشبت بـين        " إسرائيلية"جرت في األيام الماضية اتصاالت مصرية       : القاهرة
الطرفين بسبب المتسللين السودانيين عبر الحدود المصرية، وانعكست في تراشق دبلوماسي وإعالمي بين             

إلى االلتفات إلى انتهاكاتهـا     " إسرائيل"ن رسمي لها    الجانبين بلغ دعوة وزارة الخارجية المصرية في بيا       
حقوق اإلنسان الفلسطيني واإلدانات الدولية لممارساتها، قبل الحديث عن انتهاك مصر حقوق الالجئـين              

أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط تلقـى اتـصاال هاتفيـا مـن نظيرتـه               " الخليج"وعلمت   .السودانيين
  .على اتخاذ إجراءات لمنع التسلل، وإعادة المتسللين إلى الجانب المصريله  اتفقا خالليفني" اإلسرائيلية"

  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  قبل لقاء الخريف" اتفاق مبادئ"مبارك يدعو إلى  .41
دعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى إنجاز اتفاق مبادئ حول الدولة الفلسطينية قبل عقـد               : )رويترز(
ونقلت صحيفة اخبار اليوم أمس عـن مبـارك         . دعا إليه الرئيس بوش في الخريف     الذي  " مؤتمر السالم "

ونقلت الصحيفة عن مبارك مطالبته بضرورة التوصل لتوافق حـول          . قوله إن المؤتمر يفتقر إلطار عمل     
 .القضايا المطروحة بما في ذلك التوصل التفاق على المبادئ بشأن الدولة الفلسطينية

  26/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   بتغيير أسماء مواقع دينية عربية إلي العبرية"إسرائيليا"سوريا ترفض طلبا  .42
رفضت سوريا الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتغيير أسماء مواقـع دينيـة              : من أيمن المهدي   -دمشق  

 وذلك خالل مؤتمر تنظمه األمم المتحدة في نيويـورك لتوحيـد األسـماء              ،وتاريخية عربية الي العبرية   
وكانت إسرائيل قد طالبت أيضا بتغيير أسماء مواقع تقول إنها ذكرت فـي التـوراة           .الجغرافية في العالم  

   .ىوتقع في اليونان وتركيا واألردن ولبنان ودول أخر
  26/8/2007األهرام المصرية 

  
  بحماية أمريكية غرب بغداد" موساد إسرائيلي"زعيم عشائري عراقي يتحدث عن  .43

تجمع عشائر غرب العراق في مناطق أعالي الفرات المحاذيـة للحـدود الـسورية              كشف رئيس   : بغداد
األردنية، أن الموساد اإلسرائيلي كثف من وجوده في تلك المناطق، منـذ شـهرين، بحمايـة أمريكيـة                  

وكشف الشيخ احمد الخنجر، رئيس تجمع عشائر غرب العراق، الـذي يـضم             .لسياراته ومقرات وجوده  
، "جـي إم سـي    "، بأن سيارات رباعية الدفع من طراز        "قدس برس "راقية، لمراسل    قبيلة وعشيرة ع   13

 .، منذ أشـهر بحمايـة أميركيـة       "حديثة الحقالنية وعنه والقائم وجبه وقرى أخرى      : "موجودة في مناطق  
وأوضح الخنجر، أن تلك العناصر ترتدي مالبس مدنية وغير عسكرية، وتجوب مناطق أقـصى غـرب                

وكـشف الـزعيم العـشائري، أن     ".البعض منهم يرتدي قبعات اليهود"يكية، وقال إن العراق بحماية أمر  
يبيتون في مقرات أمريكية في مبنى الكمارك القديم ومقر الجيش العراقي السابق فـي ضـاحية                "الموساد  

  ".البغدادي ومجمع مناجم الفوسفات
 25/8/2007قدس برس 

  
   سورياال مصلحة إلسرائيل في حرب مع: يةأميرك دراسة .44

الميزان العسكري  : إسرائيل وسوريا "التي جاءت بعنوان     قالت دراسة أميركية  :  محمد صادق  - واشنطن
 سعت إلى البحث في التوازن العسكري بين سوريا وإسرائيل ورأت أنه يميـل بقـوة      "واحتماالت الحرب 
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ألراضي السورية، وليس   لن تكسب شيئاً من احتاللها المزيد من ا       "لصالح الثانية، وأوضحت أن إسرائيل      
كما أن ليس لها مصلحة في زعزعة اسـتقرار سـوريا،           . لها مصلحة في دفع خسائر في أرواح جنودها       

ووصفت الدراسة التي أعدها مركز الدراسـات        "..ألن ذلك ربما يؤدي إلى قيام حكومة سورية إسالمية        
وريا وإسرائيل بانه يميل وراجـح      اإلستراتيجية والدولية في العاصمة واشنطن التوازن العسكري بين س        

جداً إلى صالح إسرائيل سواء فيما يتعلق باألسلحة التقليدية أو غير التقليدية، وقالت إنه في حـال وقـوع    
إسرائيل ستكسبها بـسرعة وبـشكل      "ولكن  ،  "ستكون دموية ومكلفة جداً للطرفين    "حرب بين البلدين فانها     

فحة إن اتفاقيات السالم بين مصر وإسرائيل ثم بين األردن           ص 193وأضافت الدراسة الواقعة في      ".كاسح
سوريا جعلت األمر والعزلة أكثـر سـوءاً،        "وإسرائيل ترك سوريا معزولة عسكرياً وسياسياً، وقالت إن         

بإقدامها على إضعاف عالقاتها وتوتيرها مع قوى عربية مثل السعودية، وبإقدامها على مغامراتهـا فـي                
أن من أسباب تردي الوضع في سـوريا        : "وأضافت الدراسة  ".د عالقاتها مع إيران   لبنان، وبتمتين وتوطي  

سوء إدارة اقتصادها النامي، وضعف قوتها التخطيطيـة وضـعف نمـو            "عسكرياً وسياسياً واقتصادياً،    
  ".قدراتها العسكرية

 من البلدين فـي     وتناولت الدراسة بالتحليل احتماالت الصراع على الجوالن والخيارات المتوفرة أمام كل          
أن المخططين العسكريين   "وأوضحت  . حال وقوع الحرب، وقالت إن كل الخيارات تميل لصالح إسرائيل         

وأنهم يضعون ذلك فـي     . اإلسرائيليين، استفادوا من دروس حرب العام الماضي مع حزب اهللا في لبنان           
  ".عين االعتبار في حال وقوع حرب جديدة

  26/8/2007البيان اإلماراتية 
  

   ألف عاطل عن العمل70..  في المئة من مصانع غزة85الحصار يغلق : األمم المتحدة .45
أعلنت االمم المتحدة امس ان الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ          :  محمد يونس  -رام اهللا   
 في المئة من المصانع في القطاع بسبب عدم تـوافر المـواد             85على ادى الى اغالق     " حماس"استيالء  
وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التـابع لهـا ومقـره                  .الخام

 ألـف   70القدس، ان هذه المصانع اغلقت ابوابها لحين توفر المواد الخام، وسرحت عمالها البالغ عددهم               
بناء والتجارة والخدمات   واشار التقرير الى ان نصف العمال المسرحين كانوا يعملون في قطاع ال           . عامل
، الذي يجري عبره استيراد مواد البنـاء        )كارني(تَسبب إغالق معبر المنطار     : "وجاء في التقرير   .العامة

  ". مليوناً مشاريع تنفذها األونروا93 مليون دوالر اميركي، من بينها 160والمواد الخام بخسائر تبلغ 
 تلميذ غزي سيعودون الى مدارس وكالة غوث وتـشغيل           ألف 200وقال تقرير المنظمة الدولية ان قرابة       

سبتمبر المقبل، وان الكثيرين مـنهم      / في قطاع غزة في األول من ايلول      ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين   
 .لن يحصلوا على كتب وكراريس بسبب عدم توفر المواد الخام لطباعة الكتب في مطابع قطاع غزة

  26/8/2007الحياة 
  

  "ة المؤقتة هي الحلالدول"هموم  .46
   ياسر الزعاترة  
منذ ثالث سنوات ونحن نكرر أن األفق السياسي الوحيد المتاح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو برنامج                
الدولة المؤقتة الذي أسس شارون حزب كاديما من أجله، قبل أن يغادر المـسرح مـسلماً الرايـة إلـى                    

جود الحزب في الساحة السياسية فال بد له من خطوة إلى األمام            وإذا أراد هذا األخير تكريس و     . أولمرت
  .على صعيد برنامجه السياسي الذي ال يعارضه حزب العمل أيضاً

يوم الخميس قالت هآرتس إن البرنامج المذكور سيطرح على المؤتمر الدولي في الخريف ضمن اتفـاق                
مر الذي نفته هذه األخيرة، وهو نفـي بـال          مبادىء، وقالت إن قيادة السلطة قد سحبت معارضتها له، األ         
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، أي تلك التي عادت     )2002عام  (قيمة في واقع الحال، ألن من يطالب باالنسحاب من األراضي المحتلة            
إليها القوات اإلسرائيلية إثر عملية السور الواقي ال يمكن أن يرفض انسحاباً أكبر قد يشمل كافة المناطق                 

 الضفة، ال سيما أن برنامجه يقوم على التفاوض مـع وقـف المقاومـة،               التي يتركها الجدار األمني من    
ال يعني ذلك أن االنسحاب المذكور سيتم بـين         . بصرف النظر عن المدى الزمني والنتائج على األرض       

شهر وآخر، فاإلسرائيليون يتحدثون عن اتفاق مبادىء على شاكلة أوسلو يجري تطبيقه على األرض تبعاً               
  ).التبادلية كما نتنياهو يسميها(من قبل السلطة، للتعاون األمني 

وإذا كان مسلسل أوسلو قد استغرق سبعة أعوام، فال بأس أن يستغرق المسلسل الجديد عامين أو ثالثـة                  
تبعاً لقدرة القيادة الجديدة على ضبط األمور، ال سيما في قطاع غزة الذي ينبغي أن يعود الوضع فيه إلى                   

  . العسكري األخيرما كان عليه قبل الحسم
هناك مقبالت إسرائيلية ستعرض في اتفاق المبادىء الجديد، بحسب تقرير هآرتس، على رأسـها الممـر       

، والذي يؤمـل أن     )سيكون جزءا من تبادل األراضي بسعر أعلى،،      (اآلمن الذي سيصل الضفة بالقطاع      
رنامج االنقالب قد بدأت تظهر،     يشجع أهل القطاع على االنقالب على حكم حماس ، مع العلم أن مالمح ب             

  .وعودة محمد دحالن إلى رام اهللا هي البداية
خالصة البرنامج هي النزول إلى الشوارع بين يوم وآخر، مع تركيز إعالمي يظهـر القـوة التنفيذيـة                  

الحمد هللا، لم يصب أو يعتقل أي شخص بـاألمس          (بوصفها قوة باطشة تقتل الناس في الشوارع وتعتقلهم         
، والنتيجة هي تغييب األمن الذي توفر بعد الحسم العسكري، مع اسـتمرار برنـامج             ) المسيرة رغم عنف 

  .الحصار المتدرج الذي يزيد في صعوبة حياة الناس من دون أن يخنقهم تماماً
كل ذلك سيفرض على حماس إدارة أكثر عقالنية لموقف بالغ الصعوبة، ولن يكون أمامها سـوى الـرد                  

ضفة الغربية، أي النزول إلى الشوارع في مواجهة قمع السلطة، مع العلـم أن فـتح                بذات الطريقة في ال   
تتحرك في غزة بحرية أكبر بكثير من تحرك حماس في الضفة، حيث تعجز الحركة عن ترتيـب أيـة                   
فعالية سياسية أو دينية، لكن اإلعالم يمارس انحيازه هنا ، وإال فأين هي وسائل اإلعالم التي تشير إلـى                   

  لي حماس في السجون أو مؤسساتها المنكوبة؟،معتق
بالعودة إلى مشروع الدولة المؤقتة، بحسب ما كشفته هآرتس، إذ تحضر في المشروع تفاصيل كثيرة هي                
من قبيل اللغو ألنها تتحدث عن المستقبل البعيد، مثل بقاء الكتل االستيطانية الثالث وتبـادل األراضـي                 

ة كلينتون، أو التعامل مع وضع الالجئين بصيغة التعويض والعودة          وترتيب وضع القدس قريباً من صيغ     
هل ثمة  . 2000إلى أراضي السلطة، وهي في العموم صيغ عرض أفضل منها في قمة كامب ديفيد عام                

فرصة لنجاح المشروع؟ كال بالطبع ، ليس فقط ألن الفلسطينيين سيرفضون مشروع استسالم كهذا، بـل                
ي في العراق وأفغانستان، وتالياً في سياق ضرب إيران، سيعيد األوضاع إلـى             أيضاً ألن الفشل األمريك   

  .مربع التصعيد ، واألمة التي تهزم اإلمبراطورية األمريكية لن تستسلم لتابعتها العبرية
  26/8/2007الدستور األردنية 

  
  أزمة كهرباء غزة ودروسها الكبيرة .47

  بالل الحسن
ولكن الظالم الكثيف ظـل سـائدا بـين رام اهللا           . د النور وعم المدينة   ساد الظالم مدينة غزة أليام، ثم عا      

  .لم تستطع كل أنوار الكهرباء أن تبدده. وغزة
يتحمل االتحاد االوروبي مسؤولية قطع الكهرباء عن مدينة غزة، فهو الذي أعلن أنه توقف عن               .. رسميا

هنـاك مـن يقـول إن الـسلطة     .. يـا عمل. دفع ثمن الوقود الذي تقدمه إسرائيل لتشغيل محطة الكهرباء 
والـسلطة  . الفلسطينية في رام اهللا هي المسؤولة عن ذلك، وبشكل محدد رئاسة حكومة تسيير األعمـال              

  .نفسها ترد التهمة وتقول إن تصرفات حركة حماس التي تسيطر على غزة هي المسؤولة عن ذلك
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اس وإلى حكومة اسماعيل هنية المقالـة،       ما هي االتهامات التي وجهتها السلطة الفلسطينية إلى حركة حم         
  والتي تعتبر نفسها حكومة تصريف األعمال الشرعية؟

وعينت مسؤولين من حماس بدال     ) شركة الكهرباء (إن حركة حماس أقالت المسؤولين عن       : االتهام األول 
  .منهم

  .خذها لنفسهاوتأ) شركة توزيع الكهرباء(إنها تستولي على األموال التي تجمعها : االتهام الثاني
  .تسرق وقود شركة الكهرباء من أجل تشغيل سيارات القوى األمنية) القوة التنفيذية(إن : االتهام الثالث
إن الفدائيين التابعين لحركة حماس قاموا بحفر نفق أسفل المنطقة التي يمر منها مسار نقل               : االتهام الرابع 

ستخدم للتبادل التجـاري ودخـول البـضائع عبـر          الذي ي ) ناحال عوز (وقود الكهرباء، قريبا من معبر      
  .ودفع وجود النفق إسرائيل إلى إغالق المعبر. إسرائيل إلى قطاع غزة

هذه االتهامات أعلنها رياض المالكي وزير اإلعالم، بل أعلن أكثر من ذلك، دعوة علنية إلـى جمـاهير                  
. تها عن انقطاع الكهربـاء    غزة للتظاهر ضد حماس من أجل إسقاط سيطرتها على غزة، بسبب مسؤولي           

إلى قادة االتحاد االوروبي، الـذي      ) كي ال نقول رسمية   (وكل هذه االتهامات وصلت بصورة شبه رسمية        
بادر فورا إلى اإلعالن عن توقفه عن دفع ثمن الوقود للشركة اإلسرائيلية المعنية، فما كان من الـشركة                  

  .وهكذا غرقت غزة في الظالم. لوقوداإلسرائيلية إال أن بادرت فورا إلى وقف إمدادات ا
. أعلنت نفيها لكل االتهامات، ولم يـصدقها أحـد  . جاء الرد على هذه االتهامات من حركة حماس رسميا        

وبينمـا كـان    . بينما تواصل تأكيد االتهامات من رام اهللا أياما والكل يصدقها، من اوروبا إلى إسـرائيل              
تعة ملحوظة، وفجأة بدا وكأن لمسة الحنان قد جاءت مـن           رياض المالكي يواصل مؤتمراته الصحافية بم     

وأعلنت رئاسة الحكومـة أن     . أعلنت رئاسة السلطة أن الكهرباء ستعود إلى قطاع غزة بعد أيام          . رام اهللا 
محادثات جرت بين رئيس الحكومة سالم فياض وبين مسؤولي االتحاد االوروبي، واتفقـا علـى إعـادة       

وظهر رياض المالكي ليتحـدث     .  حماس بعدم االقتراب من أموال الشركة      تمويل الوقود، شرط أن تلتزم    
كما هي العادة، عن إنجاز السلطة، وعن فشل حماس ومسؤوليتها عن األزمة التـي أرهقـت                " مستمتعا"

، شعشعت األنوار في الـشوارع والبيـوت، وعـادت آالت           22/8/2007وصباح يوم االربعاء    . الناس
  .المستشفيات لتعمل كعادتها

مأسـاة  . مأساة قيادات فلسطينية تعمل ضد شـعبها      . ولكن، وراء هذه الصورة الزاهية تكمن مأساة قاسية       
وتظهر المأساة على حقيقتهـا  . مسؤولين مستعدين لممارسة العقاب الجماعي الذي كان وقفا على إسرائيل      

  .يعندما نتابع حلقات الرد على االتهامات التي وجهت، والتي بني عليها موقف دول
الرد األول على االتهامات لم يأت من حركة حماس، بل جاء من مسؤولين في سلطة الطاقة الحكوميـة،                  

العالمية، وهي شـركة مملوكـة      ) سي. سي. سي(ومن مسؤولين في شركة الكهرباء التي تملكها شركة         
  .لمتمولين فلسطينيين كبار

، ما يفيد بـأن وقـف إمـدادات         20/8/2007كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة، قال للصحافيين يوم          
رافضا أن يوضح من هم هؤالء السياسيون،       ". تحريض من بعض السياسيين   "الوقود للمحطة تم بناء على      

االتهامات التي وجهها مسؤولون في حكومة فياض لحكومة        "ولكنه بادر لينفي، حسب ما نقله الصحافيون        
شـركة  (ئلة بأن حركة حماس تستولي علـى أمـوال          ونفى عبيد بشكل خاص التهمة القا     ". هنية وحماس 

إن شركة التوزيع تودع األموال التي تجبيها من المواطنين نظيـر اسـتهالكهم             "، وقال   )توزيع الكهرباء 
التيار الكهربائي في البنوك من دون أن تمسها أية جهة، ودعا إلى االطالع على حسابات الـشركة فـي                   

 العالمية المسؤولة عن تدقيق حسابات الشركة للتأكد مـن أنـه ال             )سابا(البنوك، واالستيضاح من شركة     
  ".الحكومة وال حركة حماس تمس هذه األموال
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هذه المعلومات التي تنقض االتهامات، والتي جاءت من جهة محايدة، وصلت إلـى االتحـاد األوروبـي                
 من حركـة حمـاس،      ووصلت إليه أيضا تأكيدات مماثلة    . بواسطة مندوبيه الموجودين في غزة والضفة     

  .ودفعته هذه المعلومات إلى مراجعة موقفه، والعودة إلى تمويل نفقات الوقود القادم من إسرائيل
تأكيدات حركة حماس وردت في رسائل بعثت بها إلى االتحاد األوروبي، كشف النقاب عنها إسـماعيل                

  :هنية في كلمة ألقاها في ذكرى حريق المسجد األقصى، وقال فيها
نحن نتحدى أن يكون مليم واحد، أو أي لتر وقود، يذهب في غير وجهته، السيما أن ممثلي االتحاد                  : أوال

  .االوروبي يرافقون كل سيارة وقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة
نحن ال نأخذ ضرائب إضافية من أي مواطن، وبالتالي ال توجد أي موانـع              : قلنا لالتحاد االوروبي  : ثانيا

  . دون إيصال الوقودسياسية تحول
  .إننا مستعدون الستقبال لجنة تحقيق محايدة تأتي إلى غزة، وتكون نتائجها معلنة: ثالثا
إذا كان االتهام يتركز حول اعتقال بعض المسؤولين في شركة الكهرباء، فهذا االعتقال تم بـسبب                : رابعا

  .تورطهم في عمليات فساد، ونحن سنستمر في فتح ملفات الفساد
طة األخيرة في كالم اسماعيل هنية تستحق الوقوف عندها، فمن هم هؤالء المعتقلون مـن شـركة                 والنق

الكهرباء بتهمة الفساد؟ إنهم حسب التحقيقات، شخص في غزة يقف وراءه شخص فـي رام اهللا، وتقـف                  
تهم معتقل بثالث   ) ومن دون ذكر األسماء   (مدير في شركة كهرباء غزة      . وراء االثنين شبكة فساد أوسع    

ومدير آخر فـي وزارة الماليـة   . من بينها التالعب بأموال االتحاد األوروبي عبر ترتيب مشاريع وهمية    
متهم بأنه المنسق والموجه لنشاط المدير المعتقل في غزة، وأنه حلقـة            ) ومن دون ذكر األسماء   (برام اهللا   

  .الوصل مع المستفيدين الكبار من كل ذلك
هو الذي اشـاع االتهامـات      .  رام اهللا، هو الذي أدار أزمة الكهرباء في غزة         المدير في وزارة المالية في    

الكاذبة، وهو الذي قام بنقل االتهامات الكاذبة إلى مسؤولي االتحاد األوروبي، وهو أيضا الذي بعث إلـى                 
حماس، وعن طريق الوسطاء، رسالة مفادها بأن إطالق سراح رجله المعتقل في غزة هو فقـط الـذي                  

  .ولكن لعبته انكشفت ولم تستطع أن تصل إلى غايتها. دفق الكهرباء إلى القطاعسيعيد ت
هل يمكن القول اآلن إن أزمة الكهرباء في غزة قد انتهت؟ لقد انتهى الشكل ولكن المـضمون ال يـزال                    

د يحتاج إلى وقفة أمام هذا االستعدا     . يحتاج إلى مراجعة ضمير   . قائما، ويحتاج إلى مراجعة شافية وعميقة     
يحتاج إلـى وقفـة مـن أجـل هـذا           . لتدبير أية تهمة من أجل معالجة الخالف القائم بين رام اهللا وغزة           

. االستسهال في فرض عقاب جماعي على مليون نسمة من أجل االستقواء في الصراع السياسي الـدائر               
 الضفة الغربية،   يحتاج إلى إعطاء أذن صاغية لتحقيقات الفساد في شركة الكهرباء في غزة وامتدادها إلى             

يحتاج إلى وقف تغطية أي فاسد يعتقل، مـن خـالل           . من أجل كشف هذا الفساد وضربه وإلغاء وجوده       
القول بأن اعتقاله تم ألهداف سياسية، إذ ال يجوز للخوف أو للـضيق أو للحقـد أن يتجـاوز المـشاعر            

 .تقضي على الجميعالشخصية إلى نطاق السياسة، وإال فإن دائرة الخطأ ستتسع وتتسع إلى أن 
  26/8/2007 شرق األوسطال

  
  عن مسار القبول اإلسرائيلي بالدولة الفلسطينية .48

  ماجد كيالي  
 يدل النقاش المحتدم في إسرائيل اليوم بأن مسألة قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع لم تعد موضوعاً                 

تيار اليمين القومي المتطـرف، إذ غـدت        للخالف بين غالبية اإلسرائيليين، إذا استثنينا المحسوبين على         
  .غالبية أحزاب إسرائيل تحث على قيام مثل هذه الدولة ألسباب مختلفة

هكذا لم تعد دولة للفلسطينيين خطاً أحمر، أو من الحرمات، في السياسة اإلسرائيلية، فهذا ايهود أولمرت                
 في المئة من أراضي     92حة تقارب   يطرح إقامة دولة فلسطينية على مسا     ) رئيس الحكومة وزعيم كاديما   (
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تحول الـى   ) سابقاً(وكان آرييل شارون، رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب الليكود          . الضفة والقطاع 
هذه القناعة، أيضاً، باعتبارها باتت تمس مسألة األمن القـومي إلسـرائيل ومـصالحها االسـتراتيجية                

  .المستقبلية
، مانعت قيام كيان سياسي مستقل للشعب الفلسطيني، حتى أنها          )1948(معروف أن إسرائيل، منذ قيامها      

ظلت تتعمد تجاهل وجود هذا الشعب، وتغيبه سياسياً، للتغطية على المظالم التي ارتكبتهـا بحـق أهـل                  
  .األرض األصليين، وتبرير قيامها سياسياً وأخالقياً

بهذا الموقف، حيـث تعاملـت مـع        تمسكت إسرائيل   ) 1967(وبعد احتاللها الضفة الغربية وقطاع غزة       
، أو انهـا اسـتعادت      "أرض إسرائيل "الفلسطينيين بوصفهم مجرد مقيمين، في حين اعتبرت انها وحدت          

  .، بحسب المصطلحات األسطورية والصهيونية"أرض الميعاد"
طينيون للسكان، الذي يسيطر خالله الفلس    " الحكم الذاتي : "آنذاك تقدمت إسرائيل بعديد من الحلول، من مثل       

وطرحت بعض القوى المتطرفـة     ! على شؤونهم الحياتية، في حين تبقى السيطرة إلسرائيل على األرض         
، المتضمنة إجبار الفلسطينيين، بصورة مباشرة أو مواربة، على مغادرة أراضيهم، وتم            "الترانسفير"خطط  

ة على األرض إلسرائيل في     بحيث تبقى السياد  ) بين إسرائيل واألردن  (الترويج لمشروع التقاسم الوظيفي     
، الذي يعني ضم المناطق كثيفة السكان       "الخيار األردني "كذلك تم طرح    . حين يقوم األردن بإدارة السكان    

  .لألردن، واعتباره وطناً للفلسطينيين
وكانت إسرائيل تبتغي من وراء هذه المشاريع التحرر من عبء االحتالل األمني والسياسي واألخالقـي،          

 تبعات المشكلة الديموغرافية، التي يمثلها الفلسطينيون في الضفة والقطاع، والتـي تهـدد              والتخلص من 
 – 1968(الطبيعة اليهودية للدولة اإلسرائيلية، وتجاوز مطالب الحركة الوطنيـة الفلـسطينية الـصاعدة              

1987.(  
الع االنتفاضـة األولـى     لكن االنزياح اإلسرائيلي باتجاه قبول مبدأ إقامة دولة للفلسطينيين، بدأ مع انـد            

، التي أثّرت في التوجهات السياسية للمجتمع اإلسرائيلي، وبينت عقم سياسات االحتالل            )1993 – 1987(
في إخضاعهم، وكشفت حقيقة إسرائيل، على الصعيد الدولي، بوصفها دولة استعمارية عنصرية تمارس             

  .القوة للسيطرة على شعب آخر
تتحـول  ) إضافة الى حزب ميريتس اليـساري     (واسعة من حزب العمل     في هذه المناخات بدأت قطاعات      

نحو القبول بقيام دولة فلسطينية، أما اليمين اإلسرائيلي متمثالً بالليكود فظل يمانع ذلك، بدعوى أنه تنازل                
  !عن شرق نهر األردن، الذي هو بمثابة دولة للفلسطينيين

الى الحؤول دون تنفيذ إسرائيل     ) 2000 – 1993(وية،  هكذا أدى االنقسام اإلسرائيلي في شأن عملية التس       
  ).2000سبتمبر / أيلول(االستحقاقات المطلوبة منها في هذه العملية، واندالع االنتفاضة الثانية 

بعد أن تأثر حزب العمل بمفاعيل      (الالفت أن الليكود هو الذي تأثر، هذه المرة، بمفاعيل االنتفاضة الثانية            
نحـو قبـول   ) رئيس الحكومة وزعيم الليكود سـابقاً ( وقد نتج من ذلك توجه شارون      ،)االنتفاضة األولى 

تسوية تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من أراض محتلة، وإقامة دولة فلـسطينية فيهـا، وتـرك الفلـسطينيين                 
ج وقد أفضى هذا األمر الى انقسام الليكود، بخرو       ). بحسب تعبيره (لمصيرهم، بإقامة دولة أو امبراطورية      

، الذي أعلن حينها أنه يعتزم      "كديما"زعيمه شارون منه، وتشكيله مع بعض قياديي الليكود والعمل حزب           
ترسيم حدود إسرائيل واالنسحاب من المناطق الفلسطينية الكثيفة السكان، في إطار تسوية مـع الـسلطة                

 غزة، التي شملت تفكيـك  الفلسطينية أو من دونها، وهو ما تم تطبيقه بخطة االنسحاب األحادي من قطاع         
  .المستوطنات في هذا القطاع، في سابقة هي األولى من نوعها، في األراضي الفلسطينية المحتلة

من كل ذلك يمكن االستنتاج بأن غالبية إسرائيلية ال تمانع قيام دولة فلسطينية، ولكن ذلك ال يعني أن هذه                   
لسطينيين، كما ال يعني أن النقاش اإلسرائيلي في هـذا          الدولة باتت معطى ناجزاً، أو سهالً بالنسبة الى الف        

والواقع إن اإلسرائيليين ال يناقشون هذا األمر وفق معطيات الفلـسطينيين، وحاجـاتهم             . الشأن تم حسمه  
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كذلك فـإن   . وحقوقهم، وإنما وفق رؤيتهم هم ألولوياتهم ومصالحهم، وضمن ذلك ادعاءاتهم األيديولوجية          
ول ال عالقة له بموازين القوى، أو بغلبة تحققت للفلسطينيين، وإنما يتم العتبارات             توجه إسرائيل نحو القب   

  .إسرائيلية وإقليمية ودولية
إضافة لما تقدم، ثمة خالف بين اإلسرائيليين حول حدود هذه الدولة، ومـدى التنـازالت التـي ينبغـي                   

وضوع الوجود االستيطاني، وحدود    للفلسطينيين تقديمها في سبيل قيامها، إن في مساحة األراضي، وفي م          
  .السيادة، وخصوصاً، في كيفية حل قضيتي القدس والالجئين
  :ويمكن تفسير قبول إسرائيل بدولة فلسطينية بأسباب منها

 رؤية إسرائيل لذاتها باعتبارها دولة يهودية، إذ شكل صمود الفلـسطينيين فـي أرضـهم تهديـداً                  – 1
فاظ بواقع االحتالل لم يعد مفيداً من الناحية الموضوعية ألنه يشوه صورة            ديموغرافياً كبيراً، كما أن االحت    

  .إسرائيل الخارجية، ويشكك بنظامها الديموقراطي
 مقاومة الفلسطينيين لالحتالل حيث أن هذا الوضع بات مصدر قلق وتهديد كبيرين إلسرائيل، مـن                – 2

  .النواحي األمنية والسياسية واألخالقية
ئيل ترى في قيام دولة فلسطينية خطراً وجودياً عليه، بعد التطور السياسي واالقتصادي              لم تعد إسرا   – 3

وهيمنة أميركا علـى النظـام      ) السابق(والمجتمعي الذي بلغته، وخصوصاً، بعد انهيار االتحاد السوفياتي         
  .الدولي واإلقليمي، وضمانها أمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة

لعربي الرسمي من الصراع على وجود إسرائيل الى مستوى الصراع على شكل هذا              تحول النظام ا   – 4
الوجود، واالتجاه نحو حل الصراع بوسائل المفاوضات، مع الميل الى عالقات سـلمية وتعاونيـة مـع                 

  .إسرائيل
 في عصر العولمة بات المجال السيادي للدولة الوطنية مسألة نسبية، وباتت قـوة الـدول ال تقـاس                   – 5
مساحة الدولة، عدد سكانها، قوتها العسكرية، بقدر مـا تقـاس بقوتهـا االقتـصادية               : العناصر التقليدية ب

  .والتكنولوجية وبتقدمها العلمي وبإمكاناتها المالية وباألسواق التي تصل إليها
قـي   محاولة إسرائيل استغالل قيام الدولة الفلسطينية للتخلص من العبء السياسي واألمنـي واألخال             – 6

رئـيس  (لالحتالل، وباألخص التخلص نهائياً من عبء قضية الالجئين، وهذا هو مغزى إصرار باراك              
على تقديم مقترحـات يـتم فيهـا        ) 2000يوليو  / تموز (2في مفاوضات كامب ديفيد     ) الحكومة األسبق 

 أولمـرت،   اإلعالن عن نهاية النزاع مع الفلسطينيين، وهذا هو جوهر اقتراح شارون، ومن بعده ايهـود              
  .بإقامة الدولة الفلسطينية أوالً وتأجيل البحث في القضايا المعقدة من مثل قضايا الحدود والقدس والالجئين

 تسهيل الترتيبات األميركية في العراق وفي عموم المنطقة، وضمن ذلك مواجهـة نفـوذ إيـران،                 – 7
  .والقوى اإلسالمية المتطرفة

مود والصبر والمقاومة المدروسة للفلـسطينيين يمكـن أن يجبـر           المعنى من كل ذلك أن مزيداً من الص       
  .اإلسرائيليين على التوجه نحو حل يتأسس على العدالة وعلى قرارات الشرعية الدولية

  26/8/2007الحياة 
  

  الصراع على الشرق األوسط يتجاوز النزاع العربي اإلسرائيلي ويحتويه .49
  وحيد عبد المجيد     

فهذه منطقة متخمة باألزمـات القابـل كـل منهـا     . في الشرق األوسط منطقيالحديث عن حرب جديدة    
لالشتعال في أي لحظة، وما يجمع هذه األزمات اليوم أكثر من أي وقت مضى، وخصوصا في الرقعـة                  

 اإليراني الذي يختزل تناقضا بين      -الممتدة بين شرق المتوسط والخليج، هو ارتباطها بالصراع األميركي        
فأصبح هذا الصراع والتناقض هـو المحـرك األول         . بل المنطقة وهويتين مختلفتين لها    مشروعين لمستق 
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للتفاعالت السياسية، وهو، أيضا، الذي يجعل شبح الحرب مخيما في سماء هذه المنطقة، بعـد أن كـان                  
  . اإلسرائيلي مصدر التوتر الوحيد ثم الرئيسي لعدة عقود-الصراع العربي

 اإلسـرائيلي إلـى جـزء مـن         -والت التي استجدت تحول الصراع العربي       لذلك يبدو أن أحد أهم التح     
 اإلسـرائيلي   -يتحول الصراع العربي  . الصراع األوسع على هوية المنطقة واتجاهها وموقعها في العالم        

اآلن إلى قضية ثانوية، أو أكبر قليال، بعد أن كان هو القضية المركزية كما أسماها كثير مـن العـرب،                    
وربما تدخل الحرب اإلسرائيلية على لبنان العام الماضي التاريخ         . يضا بالنسبة إلى إسرائيل   وكان كذلك أ  

باعتبارها األولى من نوعها في هذا اإلطار الجديد، فلم تكن هذه الحرب مجرد امتداد لسلسلة التـدخالت                 
ـ       1978واالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان منذ       دة بدرجـة أكبـر،     ، كانت امتدادا بدرجة ما، وبداية جدي

وربما بالغ من اعتبروها مجرد حرب بالوكالة بين أميركا وإيران، ولكن األكيد أنها ارتبطت بالـصراع                
 اإلسرائيلي الذي ظـل هـو المحـرك         -األكبر على هوية المنطقة، بأكثر مما تعلقت بالصراع العربي          

، 1968 غارة جوية على جنوبه فـي        الرئيس إن لم يكن الوحيد لسياسة الدولة العبرية في لبنان منذ أول           
 الواسعة وما أعقبهما من معارك وصوال إلى االنسحاب فـي           1982 المحدودة و  1978ومرورا بغزوتي   

 -واألرجح أننا لن نستطيع قراءة التفـاعالت بـين أطـراف الـصراع العربـي                . 2000) مايو(أيار  
كون في إمكاننا أن نفسر بعض هـذه        اإلسرائيلي، من اآلن فصاعدا، في إطار هذا الصراع وحده، ولن ي          

التفاعالت إذا حصرنا تفكيرنا في هذا الصراع الذي يزداد ارتباطه اآلن يوما بعد يوم بالصراع األكبـر                 
  .على المنطقة

ينطبق ذلك اليوم تحديدا على ما يحدث بين سورية وإسرائيل، وخصوصا حديث الحرب المتكـرر بـل                 
مصلحة ألي منهما في خوض حرب بينهما، وال سـببا معقـوال            المتزايد في لحظة يصعب أن نجد فيها        

 اإلسـرائيلي،   -لنشوب مثل هذه الحرب إذا كان األمر يتعلق بطرفيها أو بالسياق العام للصراع العربي               
وقد يكون العكس هو الصحيح في حال توفر حساب عقالني للمصالح لدى كل منهما وفي غير الظروف                 

قدير رشيد للموقف يفيد أن مصلحة كل من دمشق وتـل أبيـب هـي فـي                 فأي ت . الراهنة التي تحيطهما  
 اإلسـرائيلي وحـده،     -استئناف المفاوضات، لو أن األمر متروك لهما ومحدود بحدود الصراع العربي            

غير أن المعطيات الراهنة تدفع التفاعالت بينهما في اتجاه آخر، فال           . مثلما كانت الحال في العقد الماضي     
ل أن تفاوض سورية ما دامت السياسة األميركية تهدف إلى محاصرتها وفـرض عزلـة               تستطيع إسرائي 

وأقصى ما تستطيعه إسرائيل هو أن تنبه إدارة بوش إلى خطر إضعاف النظام السوري إلى حـد                 . عليها
يزعزعه على نحو قد يفتح الباب أمام نظام إسالمي أكثر خطرا عليها أو يؤدي إلى فوضى على الـنمط                   

وال تستطيع سورية أن تسعى جديا إلى مفاوضـات         .  ولكن على حدود الدولة العبرية هذه المرة       العراقي،
مع إسرائيل بالرغم من أن نجاحها في ذلك يقوض سياسة عزلها، ألن هذا يؤثر سلبا على تحالفهـا مـع                    

 وفـي   .إيران، ولذلك يريد الرئيس بشار األسد مفاوضات غير مباشرة ال يمكن أن تتحمس لها إسـرائيل               
 إسـرائيلية منـذ     -هذه األجواء، التي يصنعها الصراع على المنطقة، تواتر الحديث عن حرب سورية             

مطلع الصيف الجاري على ألسنة مسؤولين كبار سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين علـى الجـانبين،               
/  آب 14 لئيل، فـي     وكان آخره حتى اآلن تحذير المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ألون           

أغسطس الجاري، من أن أمام إسرائيل ثالثة أشهر للتفاوض مع سورية وإال فـال رجعـة عـن خيـار                    
  .الحرب

وإذا كان لئيل من أشد مؤيدي استئناف المفاوضات مع دمشق، فقد سبقه إلى توقع حـرب قريبـة معهـا        
وحدث مثـل ذلـك علـى       . ورية س -آخرون ليس لديهم الحماس نفسه للسعي إلى معاهدة سالم إسرائيلية         

ولعل أهم ما يظهر من هذا الخطاب، على الجانبين، وجود استعداد للحرب بـالرغم مـن                . الجانب اآلخر 
لـن  : " آب أيضا، عندما قـال     14نائب الرئيس السوري فاروق الشرع كرر ذلك، في         . عدم الرغبة فيها  

 قاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهـود       ، وهذا هو، بشكل ما، مضمون ما      "نبادر للحرب ولكننا نستعد لها    
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 الجاري في ختام جولة رافقه فيها وزير الدفاع ايهود باراك ورئـيس األركـان غابـا                 16أولمرت في   
  .اشكينازي في المنطقة العسكرية الشمالية

المناورات العـسكرية اإلسـرائيلية     . واالستعداد فعلي وليس فقط كالميا    . الطرفان، إذًا، مستعدان للحرب   
الواسعة في منطقة الجوالن لم تكن مجرد تمرين روتيني، وتحركات القوات الـسورية ليـست تقليديـة،                 

طرفان يستعدان لحرب يقول كل منهمـا   . وخصوصا في ظل نظم التسلح الجديدة التي ُأدخلت إلى الخدمة         
يهـا، وال نتيجـة     وهما ال يكذبان، في هذا القول، وال يتجمالن، فال مصلحة ألي منهما ف            . إنه ال يريدها  

وال تفسير  . حاسمة يمكن أن تحققها أليهما على نحو يبرر المبادرة بها وتحمل خسائرها الكبيرة المتوقعة             
لذلك إال أن هذه الحرب يمكن أن تنشب ألسباب تتجاوز طرفيها وتتعلق بالصراع األكبر على المنطقـة                 

  .وموقع كل منهما فيه
أن تكون أحـد    : ئيلية فى إطار هذا الصراع على المنطقة، أولهما        اإلسرا -وثمة احتماالن للحرب السورية   

تداعيات ضربة أميركية محتملة ضد إيران، إذ أن أحد سيناريوات هذه الضربة هو أن تشارك إسـرائيل                 
فيها، وأن يكون رد إيران متبوعا بتحرك ما لحلفائها، وقد يكون هذا التحرك من جانـب حـزب اهللا أو                    

وربما يكون مناسبا أن نقرأ تحـذير زعـيم حـزب اهللا            . أيضا" حماس"بما حركة   سورية أو كليهما، ور   
فقد أراد حسن نصر اهللا، في مناسبة ذكـرى         . في هذا السياق أيضا   " المفاجأة الكبرى "إلسرائيل مما اسماه    

 الجاري، توجيه رسالة إلى إسرائيل بشأن دورها المحتمل في حرب علـى             14 يوم   2006انتهاء حرب   
فهو يعرف، كغيره الكثير، أن إسرائيل ليست في وارد شـن           . ألساس وليس في حرب على لبنان     إيران با 

، هـو أن النـصر فـي        2006فأحد دروس حرب صيف     . حرب أخرى على لبنان في أي مدى منظور       
ولذلك فهو يحذر إسرائيل ضمنيا من تداعيات مشاركتها        . حروب عصابات صعب تحقيقه وتحديد معاييره     

 وإذا كان قد تحدث باسم لبنان، أو المقاومة فيه، فعنده أن حماية بلده والدفاع عن إيران                 في ضرب إيران،  
  .ال ينفصالن

أما االحتمال الثاني فهو أن يؤدي ازدياد االستعداد للحرب على الجانبين، مع تصاعد التوتر في المنطقة،                
ثم إلى تحرك يفضي إلى اشتباك      إلى خطأ في الحسابات أو في تقدير موقف معين على أحد الجانبين ومن              

وال يمكن، أيضا، استبعاد احتمال أن يكون اشتعال الموقف في لبنان، في حال العجز عن إيجاد                . عسكري
وفي كـل   .  إسرائيلية –حل ألزمة انتخاب الرئيس الجديد مثال، بمثابة الشرارة التي تشعل حربا سورية             

ذهن، تبدو سورية وإسرائيل فـي مواجهـة ال تتعلـق           هذه االحتماالت، وغيرها مما يمكن أن يرد في ال        
فلم يضعهما هذا الصراع في مثل موضعها الراهن على مدى أكثر مـن             .  اإلسرائيلي -بالصراع العربي 

  .ثالثة عقود، حتى عندما كانت قوات كل منهما في داخل لبنان
 اإلسـرائيلي،  -العربـي لقد دخلت المنطقة مرحلة جديدة يبدو فيها الصراع الرئيسي أكبر من الـصراع        

وربما أكثر شراسة، وهذا ما ينبغي أن يدركه العرب الذين ما زال كثير منهم يعيشون مرحلـة تنحـسر                   
 .اآلن لتأخذ مكانها عن قريب في دفاتر التاريخ

  26/8/2007الحياة 
  

  ماذا لو نجح المحافظون الجدد؟ .50
  منير شفيق

لعـدم تطابقـه مـع      ( استهدفته في ما اسـمته زورا        ماذا لو تحقق الستراتيجية المحافظين الجدد كل ما       
وكانت تقصد كل الـبالد العربيـة وغالبيـة الـدول           . منطقة الشرق األوسط الكبير   ) الجغرافية والهوية 

  .قد تشمل الغالبية أو الكل" الكبير"اإلسالمية إن لم يكن كلها ألن كلمة 
ممانعة حالتا دون ذلك؟ ومـن ثـم أصـبح    ماذا لو تحقق لها احتالل العراق وإعادة صوغه بال مقاومة و          

   اإلسرائيلية؟-العراق ثالث أو أربع دويالت فسيفسائية خاضعة كليا للهيمنة األمريكية الصهيونية 



  

  

 
 

  

            24 ص                                    825:                                 العدد26/8/2007األحد : التاريخ

وماذا لو تحقق لها ما استهدفته في الحرب العدوانية التي شنها شارون ضد االنتفاضة والمقاومة وياسـر                 
ومن ثم تمكنت من إعادة صوغه من خـالل         . ية وقطاع غزة  عرفات والشعب الفلسطيني في الضفة الغرب     

فرض قيادة تُسلّم بكل ما يطلب منها أمريكيا وإسرائيليا في تصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك المزيد                 
، وتهويد القدس بالكامل وضـمها عاصـمة إلسـرائيل          48من الهجرة الفلسطينية حتى من مناطق الـ        

ى جانب السيطرة على المسجد األقصى إن لم يكن هدمه، وإسـقاط كـل              باعتراف فلسطيني وعربي، إل   
  .حديث عن قضية الالجئين عدا توطينهم خارج فلسطين مع من ينضم إليهم من الجئين بحبل ال ينقطع؟

، وتـم احـتالل كـل       2006 أغسطس   -وماذا لو تحقق ما استهدفته حرب العدوان على لبنان في يوليو            
الجنوبية من بيروت، وأعيد صوغ لبنان على ضوء األهـداف التـي حـددها              الجنوب والقاع والضاحية    
؟ أي أصبح لبنان غير لبنان حتى فـي         )مخاض والدة الشرق األوسط الجديد    (أولمرت وكونداليزا رايس    

ألن الـدبابات اإلسـرائيلية سـتكون فـي         .  مارس 14واقعه الراهن، وغير لبنان الذي يتحدث عنه قادة         
  بيروت؟

وكان المقصود سقوط األنظمة    . ققت نظرية تساقط أحجار الدومينو بعد غزو العراق واحتالله        وماذا لو تح  
، أو استـسالمها بالكامـل      2003في سوريا ولبنان وإيران وفلسطين التي كانت قائمة في ربيع وصيف            

ـ                ون وقبولها بالصورة التي رسمتها مخيلة إسرائيليي اإلدارة األمريكية من بول ولفـوفيتز وجـون بولت
  وريتشارد هيث وبقية العصابة األمريكية الصهيونية المؤسرلة المعروفة؟

ماذا لو تمكنت إدارة بوش، بال استعانة بالحلف األطلسي الذي كانـت قـد أسـقطته مـن          : وأضف لذلك 
. حسابها، من تثبيت احتاللها ألفغانستان وصوغه على أساس الرؤية األمريكيـة الـصهيونية المؤسـرلة       

أهـداف  (ى جانب إعادة صوغ بلدان آسيا الوسطى وباكستان على ضـوء تلـك الرؤيـة                وذلك أيضا إل  
  ).استراتيجية بناء الشرق األوسط الكبير

ثم ماذا لو تمكنت إدارة بوش الموسرلة بعد كل هذه االنتصارات العسكرية المدوية في أفغانستان والعراق                
 فـي   2003المقصود األنظمة القائمة فـي       (وفلسطين ولبنان، وبعد سقوط أو استسالم أحجار الدومينو،       

من أن تأتي إلى السعودية ومصر، ثم من بعـدهما إلـى دول الخلـيج               ) إيران وسورية وفلسطين ولبنان   
". الشرق األوسط الكبير الجديد   "والدول العربية التي لم يأتها الدور بعد إلعادة صوغها وفقا الستراتيجية            

بعد أن يكون ما حولها قد أعيد صوغه أو أسقط وقامت بـدائل             أي كيف سيكون وضع أنظمة هذه الدول        
  مؤمركة مؤسرلة مكانه؟

أما حول هذه النقطة، أي حين يأتي الدور على القوى التقليدية في صداقتها ألمريكا منذ الحرب البـاردة،                  
 أو  "األصـدقاء "وبعضها أقدم من ذلك، فيمكن القطع بأن مبضع المحافظين الجدد سيفعل األفاعيـل فـي                

فالمـسألة هنـا ال     ". دول الشر "أو  " مارقة"ربما أكثر مما فعل في األنظمة والدول التي اعتبرت          " الحلفاء"
تحتاج إلى خيال واسع لتصور ما في جعبة المحافظين الجدد من بدائل لن تقتصر على إعادة النظر فـي                   

من شاخ مـن أصـدقاء أمريكـا        حدود الدول القائمة باتجاه تجزئتها، فحسب، وإنما أيضا ستمتد لتغيير           
وهؤالء ". المحافظين الجدد "ممن هم من نمط     " الحلفاء الجدد "و" األصدقاء الجدد "التقليديين والمجيء بنمط    

ثم سـرعان مـا     . بدأ بروز بعضهم مع موضوعات العولمة، وما بعد الحرب الباردة، في زمن كلينتون            
المحـافظون  "بكلمات أخرى هنالك جيل كان يعده       و". المحافظين الجدد "طوروا أنفسهم ليصبحوا من زمن      

وأغلبه موجود فـي الـصف الثـاني والثالـث،          " الشرق األوسط الكبير الجديد   "ليكون جيل حكام    " الجدد
  .وسيماهم في وجوههم، وما يبطنون يكاد يقول خذوني

لـدول  ثم ماذا كان سيحدث، لو تحقق كل ذلك في وحدة أراضي تركيا وباكستان وإيران وعـدد مـن ا                  
اإلسالمية الكبيرة التي ال تناسب نظرية الدويالت والكيانات الفسيفسائية التي تأسست عليها اسـتراتيجية              

وهي الخلفية التي تختبئ وراء المشروع اإلسرائيلي للمنطقة حتى يمكـن           " الشرق األوسط الكبير الجديد   "
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ائيليين يتعارضان مع وجود دول عربية      ألن الوجود والسيطرة اإلسر   .. السيطرة اإلسرائيلية عليها  " تأبيد"
  ).ومعنوي بالتأكيد(وإسالمية ذات وزن بشري وجغرافي ومادي 

وأخيرا وليس آخرا ال حاجة إلى االمتداد بالخيال إلى ما كان سيحدث لعدد كبير من دول العالم بما فيهـا                    
افظين الجدد أهدافها ولـم     أوروبا وروسيا والصين والهند والبرازيل وفنزويال لو حققت استراتيجية المح         

بـل لـو لـم تفـشل تلـك          . ترتطم بالمقاومات والممانعات التي تصدت لحروب العدوان واالحتالالت       
االستراتيجية جملة وتفصيال عدا ما خلفته وراءها من دمار وخرائب وضحايا وفوضى، وهو ما سيحتاج               

  .إلى حوارات وممانعات وجهود أكبر لتجاوزه وإزالة آثاره
وال يجب التذكير بها من كانوا متأكدين من تحققها كلها أو           . إن هذه االفتراضات التي لم تعد قائمة      وبعد، ف 

وكانوا يستبشرون بكل جولة انطلقت فيها طائرات البنتـاجون والجـيش           . أغلبها حين أعلنتها إدارة بوش    
، وإنمـا مـن أجـل أن        ولكنها جديرة بالتأمل ليس من قبيل التمرين الذهني والترف الفكري         . اإلسرائيلي

تتذكرها كل األطراف التي كانت مستهدفة بصورة غير مباشرة، أو الحقة ليكون ذلـك مـساعدا علـى                  
إغالق األبواب في وجه عودة تلك االستراتيجية بحلل جديدة تستهدف تعميق االنقسامات الداخلية فلسطينيا              

  . إسالميا- إسالميا، وإسالميا -  عربيا، وعربيا-ولبنانيا وعراقيا وسودانيا وصوماليا وعربيا 
 - العربـي، والعربـي      -وبكملة أخرى يراد من تلك االفتراضات أن تسهل الحوار الداخلي، والعربـي             

  . اإلسالمي وبداية في فلسطين ولبنان، وبين سورية والسعودية-اإليراني، واإلسالمي 
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