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  اً عربياً أولى مبادراتها المكتوبة إلى عباس وتحشد لها تأييدتسلّم" حماس" .1

أولى مبادراتهـا الـسياسية   ، لماضي في نهاية األسبوع ا،"حماس"سلمت حركة : عالء المشهراوي -غزة  
. منذ أحداث غزة  المكتوبة إلى الرئيس محمود عباس لحل األزمة التي أدت إلى قطيعة تامة بين الطرفين               
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 وزير الخارجية في حكومة هنية المقالة،     زياد أبو عمرو    . د "حماس"محمود الزهار القيادي في     .دوقد سلم   
وأوضحت مصادر مطلعة أن الزهار عقد اجتماعاً مـع أبـو            . لنقلها للرئيس في رام اهللا     "حماس"مبادرة  

محمد الهندي، وسلمه   .دعمرو بمدينة غزة في نهاية األسبوع الماضي بحضور القيادي في حركة الجهاد             
" حمـاس "وتقدم فيها رؤيتها لحلحلة األزمة الحـادة بـين          " حماس"المبادرة السياسية األولى التي تقدمها      

أن أبو عمرو طار فور استالمه المبادرة من الزهار إلى رام اهللا لتسليمها لعباس،              وذكر المصدر    ."فتح"و
وينتظر هناك رداً من عباس لينقله إلى غزة أمالً في حلحلة األزمة غير المسبوقة بين الحركتين، وأشـار                  

دور في رأس   المصدر إلى أن عباس لم يعلق على المبادرة بعد ، لكنه أبدى اهتماماً بها كونها تعبر عما ي                 
على مبادرتها التي حـشدت     " فتح"تنتظر رد الرئيس و   " حماس"وأضاف المصدر أن قيادة      ."حماس"قيادة  

لها على مستوى الزعماء العرب من أجل الضغط على عباس لقبولها بشكل مبدئي لتكون قاعدة للنقـاش                 
" حمـاس "شار إلى أن مبـادرة      ولم يتطرق المصدر إلى النقاط التي تحملها المبادرة لكنه أ          .بين الطرفين 

استفادت كثيراً من المبادرات التي طرحها وسطاء محليين وإقليميين على الطرفين منذ وقـوع القطيعـة                
  .بينهما

  28/8/2007القدس الفلسطينية 
  

  سياسي قبيل مؤتمر السالمالفق األ وأولمرت يبحثان اليوم عباس .2
 يعقد الرئيس الفلسطيني ورئيس     : محمد يونس  ،اهللارام   نقالً عن مراسلها في    28/8/2007الحياة  نشرت  

 ]في حكومة فياض  [وقال وزير االعالم   .الوزراء االسرائيلي اليوم لقاًء في منزل األخير في القدس الغربية         
 اولمرت سيتركز على القضايا السياسية التفاوضية مـشيرا الـى ان            -رياض المالكي ان لقاء عباس      .د

بالتأكيـد  : "واضـاف  .ز والمطلوبين واالجراءات االسرائيلية تُركت للحكومة     القضايا اليومية مثل الحواج   
، مشيرا الـى    "سيناقش الرئيس مع اولمرت القضايا العاجلة ايضا مثل التهديدات االسرائيلية باجتياح غزة           

  ".الرئيس سيعمل كل ما في وسعه لمنع هذا االجتياح حمايةً لشعبنا"ان 
علي صـوافطة وافيـدا النـدو       ،  رام اهللا  و القدس  عن مراسليها في   نقالً 28/8/2007رويترز  وأوردت  

 حذر الرئيس الفلسطيني يوم االثنين من أن الكثير         :محمد السعدي  و واليستير ماكدونالد وأري رابينوفيتش   
من التفاصيل لم تحسم بعد بخصوص مؤتمر تأمل الواليات المتحدة أن يعيد اطالق عملية الـسالم فـي                  

 اولمرت قال   ه مع وفي تعليقات أذاعها تلفزيون فلسطين عشية اجتماع       . االشهر المقبلة  الشرق االوسط في  
 ان وزيرة الخارجية االمريكية لم تتمكن من ابالغه في اتصال هاتفي يوم االثنين بموعد المـؤتمر                 عباس

اجوبة رايس وليس لديها    .أنا تكلمت اليوم مع د    "ومضى قائال    .ومن سيحضره وماذا سيكون جدول اعماله     
وقال ان اجتماعه مـع اولمـرت يـوم     ."على هذه المواضيع وحتى يكون هناك اجوبة لكل حادث حديث       

 .الثالثاء سيتناول مرة اخرى سبل تخفيف اثار االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية
وقال نمر حماد ان الفشل في تحقيق مزيد من التقدم قد يعرض للخطر فرص نجاح المؤتمر الذي ترعـاه        

كيف يمكن لالمريكيين ان يستمروا في الحديث عن التفـاؤل بمـؤتمر            "واضاف قائال   . لواليات المتحدة ا
 ."الخريف في واشنطن دون ان نحقق نحنا واالسرائيليون نتائج

" تفاهمـات "وقال دافيد بيكر المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية ان الزعيمين سيحاوالن الوصـول الـي               
 ."افق سياسي وسبل للوصول الى حل يقوم على دولتين"لي والي تمهيدا لالجتماع الدو

قـال نمـر حمـاد    :  كفاح زبـون ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 28/8/2007الشرق األوسط وجاء في  
نرفض رفضا قاطعا اعالن المبادئ، نحن نريد التوصل الى اتفـاق اطـار ينـاقش               " الشرق االوسط "لـ

 ".ينيةالتفاصيل الدقيقة للدولة الفلسط
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نقلت االذاعة العبريـة عـن مـسؤول        : )أ، قنا .ب.د (نقالً عن  28/8/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 أولمرت، سيناقش سبل احياء عمليـة الـسالم فـي           - لقاء عباس "رفيع المستوى لم تسمه أن      " اسرائيلي"

  "..الشرق االوسط قبل انعقاد مؤتمر السالم الخريف المقبل في الواليات المتحدة
  

   لم تقم بأي إجراء بخصوص الحواجز واالستيطان ووقف اإلذالل"سرائيلا ":فياض .3
سالم فياض، رئيس الوزراء، إنه التقى في القدس الغربية، أمس، مع وزيـرة الخارجيـة               .قال د : رام اهللا 

ل إنهـا   اإلسرائيلية ليفني، وتلقى قبل ذلك اتصاالً هاتفياً من وزيرة الخارجية األميركية رايس، التي قـا              
وشدد فياض على أن هناك فرقاً شاسعاً بـين مـا            .ابلغته أنها ستصل الى المنطقة منتصف الشهر المقبل       

تتحدث عنه الحكومة االسرائيلية من اجراءات تقول إنها تنفذها على االرض للتسهيل على الفلـسطينيين،               
واحد على االطالق فيما يتعلق مثال      لم تقم اسرائيل باتخاذ اجراء      " وقال. وبين ما تنفذه فعالً على االرض     

بالحواجز وبإنهاء االذالل لشعبنا، ناهيك عن االجتياحات والنشاطات االستيطانية المستمرة، وكـل هـذه              
  ".االجراءات هي بال شك عوامل فشل

 28/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  فرنساعلن استعداد الحكومة للحوار مع ويهنية يرحب بتصريحات ساركوزي  .4
 رحب رئيس الوزراء إسماعيل هنية بتصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي بشأن إجراء اتصاالت             :غزة

أن الحكومة مستعدة لبدء حـوار      ) 27/8(وأعلن هنية، في تصريح له، مساء االثنين        ". حماس"مع حركة   
 فوري مع الجمهورية الفرنسية بشكل خاص ودول االتحاد األوروبي بشكل عام، مـشدداً علـى التـزام                

وأكد حرصه على إقامة عالقات قوية ومتينـة        . حكومته ببرنامجها الذي تم االتفاق عليه في مكة المكرمة        
مع مختلف دول العالم لتحقيق األمن والسلم الدوليين والمشاركة لوضع حد للصراع القائم فـي المنطقـة                 

الـرئيس سـاركوزي    وأعرب عن أمله في قيـام       . وإنهاء االحتالل الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني      
وفرنسا بدور إيجابي مميز في معالجة الصراع في المنطقة، وأن تواصل جهودها في رفع الحصار عـن                 

  .الشعب الفلسطيني من خالل مكانة الجمهورية الفرنسية الدولية وعضويتها في االتحاد األوروبي
  27/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أضاع في نهر األردن حقيبة دبلوماسية للسلطةبلعاوي حكم ": الجريدة الكويتية" .5

 بين الحكومة األردنية والسلطة الفلسطينية      "التعتيم" أن اتفاقا رسميا على      "الجريدة"علمت  : عامر الحنتولي 
حال دون انتشار أنباء سقوط سيارة وزير الداخلية الفلسطيني األسبق حكم بلعاوي نائب أمين سر حركـة                 

قية لنهر األردن، اثناء توجهه الى رام اهللا، بعدما أجرى سلسلة من المـشاورات              فتح في قناة الغور الشر    
، تمهيدا لعودتهم الى األراضي الفلسطينية تحت الفتـة خالفـة رئـيس             "فتح"السياسية مع قادة قدامى في      

ح ، بما قد يسم   "حماس"ويهدف التعتيم الى منع وصول تلك األنباء الى         . السلطة الفلسطينية محمود عباس   
، السيما أن المعلومات المتداولة تؤكد أن بلعاوي        "فتح"باستغاللها سياسيا واعالميا في الصراع الدائر مع        

، "الجريـدة "ووفقـا لمعلومـات      .تناول كمية كبيرة من المشروب عند أصدقاء له قبل سفره الى رام اهللا            
ان يقودها سائقه، جـاء بـسبب       المؤكدة من مصادر أمنية أردنية، فإن سبب سقوط سيارة بلعاوي، التي ك           

وقد تعرضت السيارة ألضرار جسيمة، وفقدت الحقيبة الدبلوماسية الخاصـة          . حال السكر التي كانا عليها    
ـ     .بالسلطة الفلسطينية، بعدما جرفتها المياه الى مكان غير معلوم          ان  "الجريـدة "وقالت مصادر مطلعة لـ

كما أن الحقيبة تتضمن    . "حماس"ة تخص الصراع مع     الحقيبة تحوي ملفات استخبارية ووثائق أمنية مهم      
 الى األراضـي الفلـسطينية،      "فتح"النسخ األصلية من الموافقات اإلسرائيلية على عودة القادة القدامى في           
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وكذلك الملخصات السياسية واألمنية للقاءات التي أجراها أبومازن وقادة فلـسطينيون فـي األردن مـع                
  .نبمسؤولين أردنيين وعرب وأجا

  28/8/2007جريدة الجريدة الكويتية 
  

  مقربو عباس راهنوا على ضرب حماس باجتياح غزة  :مأمون التميمي .6
بعض أعضاء الفريـق المحـيط      "كشف عضو المجلس الوطني الفلسطيني مأمون التميمي عن أن          : عمان

ت أن بإمكانها   لكن إسرائيل أيقن  .. بالرئيس عباس راهن على اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة لضرب حماس         
وقال إن قيادات فلسطينية ترى أن هناك تسرعاً         ".القتل والتدمير ولكن من المستحيل أن تسيطر على غزة        

 وزاد  ،في تغيير قانون االنتخاب الفلسطيني ومن ثم التوجه لتحديد موعد النتخابـات تـشريعية مبكـرة               
خلفية الحسم العسكري لحركة حمـاس      صحيح أن اللجنة التنفيذية وفصائل منظمة التحرير محتقنة على          "

ولفت التميمي إلـى أن      ".في قطاع غزة لكن الجميع يدركون أن ال مفر من الحوار الفلسطيني في النهاية             
نتيجة سـيطرتها العـسكرية     " خسائر سياسية " وفصائل منظمة التحرير ترغب في دفع حماس نحو          "فتح"

 تعيش نوعاً مـن نـشوة النـصر         "حماس"ى أن    تر "فتح"الفصائل وعلى رأسها    "على القطاع، وأضاف    
  ".وبالتالي تفضل االنتظار لحين تراجعها عبر ارتكاب أخطاء سياسية

  27/8/2007 الشبكة اإلعالمية الفلسطينية
  

   بتغطية احتياجات كافة المتضررينتكفلوت..  جمعيات103 اغالق تقررالحكومة : فياض .7
 مؤسـسات  103رئيس الوزراء، قرار الحكومة حـل  سالم فياض،  .أعلن د  :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

. وجمعيات عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية، إدارية او ماليـة               
نحن نحتكم للقانون، ومن حق هذه الجمعيات التي طالها هذا القرار االعتراض للقـضاء، وأمـام                : وقال

، وقد كان هناك حرص تـام       %100هذا اإلجراء قانوني    : أضافو. القضاء نحن والمعترضون سواسية   
في الوقت الذي نحرص فيه علـى سـيادة القـانون           "وشدد فياض على أنه      .على تنفيذ القانون بحذافيره   

وتطبيق القانون، فإننا ايضاً وبنفس القدر حريصون على أن ال يتضرر أحد من متلقي النفـع مـن هـذه         
موجهاً رسالة الى المنتفعين من هذه المؤسسات والجمعيات        "  القائمين عليها  الجمعيات او الهيئات، من غير    

عليكم بالتوجه الى الحكومة، وتحديداً وزارة الشؤون االجتماعية وسوف نتعامل مـع            : التي طالها القرار  
 احتياجاتكم وهذا كالم مسؤول، فمسؤوليتنا كسلطة هي أن نعتني بشرائح المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة             

ونفـى   ".التي تحتاج الى المساعدة، ونحن العنوان لذلك، والسلطة الفلسطينية ملتزمة بهـذه االحتياجـات             
عندنا عدد  " الى أنه    فياضونوه   ).حماس(فياض أن يكون هذا اإلجراء موجهاً الى مؤسسات تتبع لحركة           

 معناه ان جميع هـذه       جمعية، وليس هذا   2400كبير من الجمعيات المسجلة في فلسطين والتي تقدر بنحو          
 ". جمعيـات  103الجمعيات عندها مخالفات، ولكن مجموع الجمعيات التي تم انجاز ملفاتها وحلها كـان              

التنفيـذ واجـب علـى    : وعن الموقف في حال رفض مؤسسات حماس في غزة تنفيذ القرار، قال فياض          
   فيها تجميد حسابات الجمعيات بماالجميع سواء في الضفة او غزة، توجد اجراءات عملية تتبع قرار الحل

 28/8/2007األيام الفلسطينية 
  

   تقر قانون مكافحة غسل األموالحكومة فياض .8
انـه  " حمـاس " أقرت الحكومة الفلسطينية امس قانون مكافحة غسل االموال الذي تقول حركـة              :رام اهللا 

مالكي ان القانون الجديد    وقال وزير االعالم رياض ال     .يستهدف محاربة االموال التي تحولها من الخارج      
واوضـح   .وانما يهدف الى نقل السلطة لتكون جزءا من المنظومة القانونية العالمية          " حماس"ال يستهدف   

المالكي ان القانون الجديد الذي اقرته الحكومة في ظل غياب المجلس التشريعي بسبب الصراع بين نواب                
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 واالسلحة والمخدرات والفساد والرشوة والتزوير      االتجار بالبشر والجنس  : يحظر" حماس"و" فتح"حركتي  
  .والقتل والخطف وتهريب االموال والسرقة والتالعب في اسواق المال

معارضتها لقيام الحكومة بسن اي قانون، مشيرة الى ان سن القـوانين هـو مـسؤولية                " حماس"واعلنت  
  .المجلس التشريعي، وفق ما اعلن المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري

  28/8/2007الحياة 
  

  "القوة التنفيذية"ـ تشيد بهنيةحكومة  .9
" القـوة التنفيذيـة   " عبرت حكومة الوحدة الفلسطينية برئاسة هنية عن تقديرها للدور الذي تقوم به              :غزة

بعدما قيل عن نجاحها في تحقيق األمن في قطاع غزة، األمر الذي عجز عنه القوى األمنية السابقة طوال                  
وأشادت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو بنجاح القوة التنفيذية في وقـف              .بقةاألعوام السا 

أعمال الشغب ومحاوالت اإلخالل بالقانون والنظام العام التي سعى البعض من خاللهـا إلعـادة تـوتير                 
ليـات  األجواء في قطاع غزة بشكل متزامن مع التصعيد اإلسرائيلي بحـق المـدنيين الفلـسطينيين وعم               

  . االغتيال التي طالت نحو عشرين فلسطينيا خالل األيام القليلة الماضية
  27/8/2007 قدس برس

  
  "اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحافيين"تعيد تشكيل حكومة هنية  .10

اللجنة "قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية، أمس االثنين، اعادة تشكيل           :  رائد الفي  -غزة  
، التي تم تشكيلها سـابقاً، وتـضم وزارات االعـالم والخارجيـة             "ية للتواصل ودعم الصحافيين   الحكوم

وشددت الحكومة في مؤتمر صحافي عقده وكيل        .والداخلية، برئاسة المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو      
ة إلـى أنهـا     ، مشير "التزامها بحرية التعبير قوالً وفعالً    "حسن أبو حشيش، على     .مساعد وزارة االعالم د   

وقال إن اللجنة الحكوميـة      ".ستقف بكل قوة وحزم امام الممارسات الخطأ الناتجة عن ظروف االستفزاز          "
المذكورة ستكون المرجعية للصحافيين في تيسير حصولهم على المعلومات المتعلقة بالحكومة، فضالً عن             

يين والمتعلقة بالمهنة والعمل علـى      الشكاوى واالقتراحات والنقد والتوصيات من الصحاف     "كونها ستستقبل   
وأكد أن الحكومة قررت عدم دهم أي مؤسسة اعالمية او مكتب            ".حلها وتوصيلها للمسؤولين والرد عليها    

صحافي او استدعاء اي صحافي في القضايا التي تخص المهنة اال من خالل اللجنة، مطالباً في الوقـت                  
صحافية وضع اشارات تدلل على مهنـة الـصحافة واسـم           كافة المؤسسات االعالمية والمكاتب ال    "ذاته  

  ".المؤسسة والمكتب والسيارات بشكل واضح ال لبس فيه
  28/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   "حماس"حظر إعالم تحكومة فياض  .11

أعلن الناطق باسم حكومة فياض حظر إعالم حماس لتحريضه على القتـل والكراهيـة، وقـال        : رام اهللا 
االسبوعية وفضائية  " الرسالة"اليومية و " فلسطين"ض المالكي ان الحظر يشمل صحيفتي       وزير اإلعالم ريا  

  .وإذاعتها" األقصى"
  28/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قرر إغالق العيادات الخاصة لألطباء المضربين عن العمل  في غزة توزارة الصحة .12

خاصة كافة في قطاع غـزة، رداً علـى         أمرت حكومة هنية المقالة أمس بإغالق العيادات الطبية ال        : غزة
، "فـتح "األطباء الذين اضربوا عن العمل منذ إقالة واعتقال مسؤول كبير في وزارة الصحة موال لحركة                

 ساعات نهاراً، فيما يـستقبلون المرضـى فـي عيـاداتهم            3حيث اقتصر عمل األطباء المضربين على       



  

  

 
 

  

            9 ص                                      827:                                 العدد28/8/2007الثالثاء : التاريخ

د راضي ان حكومة هنية لـن تـسمح بالتالعـب    وقال الناطق باسم الوزارة في غزة خال  . الخاصة مساء 
  .بالقطاع الصحي

  28/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "الشرعية"ـبفصل الموظفين الذين ال يلتزمون بتهدد حكومة فياض  .13
كان لدينا قـرار سـابق      : رياض المالكي . د ] فياض حكومةفي  [قال وزير اإلعالم   :كتب حسام عز الدين   

 يلتزمون بالشرعية، وبعد مضي شهرين على هذا القرار قررت الحكومة           بوقف رواتب الموظفين الذين ال    
 .االنتقال الى عقوبة ثانية وهي الفصل من العمل لكل موظف ال يلتزم بالشرعية خالل اسبوع من تاريخه                

  .هؤالء الموظفون مشكلتهم مع حماس، وعلى حكومة هنية التي التزموا معها ان تؤمن لهم الوظيفة: وقال
 28/8/2007لفلسطينية األيام ا

  
  مساع لتمكين الفلسطينيين في غزة من المغادرة عبر معبر ايريز : اهللا خيري السفير عطا .14

قال السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري ان الـسلطة الفلـسطينية قامـت              :  كمال زكارنة  -عمان  
افرين من قطاع غزة وخاصـة      بمساع كبيرة خالل الفترة الماضية مع الجانب االسرائيلي من تمكين المس          

  .الطلبة والمرضى وكبار السن والحجاج من السفر الى الخارج عبر معبر ايريز
  28/8/2007الدستور 

  
 تسليم كل عناصرها المسلحة" فتح اإلسالم"على : زكيعباس  .15

بوقف قصف المدنيين في القرى " فتح اإلسالم"طالب ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي 
ان من فرض على فتح اإلسالم إنقاذ عائالتها، يجب أن يفرض "ة بصواريخ الكاتيوشا، وقال المجاور

وأشاد بخطوة الجيش اللبناني السماح للعائالت بالخروج من مخيم ". عليها تسليم كل عناصرها المسلحة
ق أخرى رغم إلى مناط" فتح اإلسالم"وأكد زكي انه تم اتخاذ كل االجراءات لعدم نقل عدوى . نهر البارد

واعتبر زكي انه باالمكان الحديث عن كيفية بناء المخيم وكيفية إيواء النازحين . المحاوالت التي كانت
وأضاف، بناء المخيم مسؤولية عربية ودولية أكثر منها . واالهتمام بهم بعد االنتهاء من هذه األزمة

 .مسؤولية لبنانية وفلسطينية
  28/8/2007المستقبل 

  
   بوش للسالم محكوم عليه بالفشلمؤتمر: مشعل .16

 بث  "سي أن أن  "الـخالد مشعل في حديث      قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس     :  رويترز –دمشق  
امس ان المؤتمر الدولي للسالم بين االسرائيليين والفلسطينيين الذي سيعقد برعايـة الواليـات المتحـدة                

ووصف مشعل المؤتمر بانه اجتماع تـسيطر        .لمحكوم عليه بالفشل النه لن يخدم سوى مصالح اسرائي        
وقال انه ال اسرائيل وال الواليات المتحدة جادتان بـشأن          . عليه وتديره وزيرة الخارجية االميركية رايس     

وأضاف ما من شك في ان نتائج المؤتمر ستميل لمصلحة اسرائيل الن رئـيس الـوزراء                 .تحقيق السالم 
. وتابع ان كل هذه االسباب ستقود الـى الفـشل          .في المفاوضات االسرائيلي اولمرت هو الطرف االقوى      
لكن استدرك يقول ان واشنطن التي      .  وتعمل على عزلها   "حماس"وقال مشعل ان االدارة االميركية تقاتل       

 من اجل تحقيق الـسالم بـين        "حماس"تدعم الرئيس عباس ستدرك في نهاية االمر ان عليها التعامل مع            
وأضاف انه ال يريد سوى ابالغ االميركيين باختصار الطريق وعـدم تبديـد              .ينييناالسرائيليين والفلسط 

جهودهم، بينما اعترف بانه من غير المرجح ان توجه الواليات المتحدة الدعوة لحماس لحضور المؤتمر               
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لى ودعا مشعل المجتمع الدولي الى التعامل مع واقع الساحة الفلسطينية في اشارة على ما يبدو ا                .المزمع
  .النفوذ القوي لحماس والعمل على دفع الشرق االوسط قدما نحو سالم حقيقي تتوقف فيه اراقة الدماء

  28/8/2007الدستور 
  

 "إسرائيلي"بإفشال عملية خطف ضابط   في جنين"األمن الوقائي" تتهم "سرايا القدس" .17
از األمن الوقائي في الـضفة      اتهمت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد، جه       :  رائد الفي  -غزة  

تسلل إلى مدينة جنـين، شـمال       " اسرائيلي"الغربية بافشال محاولة مجموعة من السرايا اختطاف ضابط         
لقد تمكنت إحدى مجموعات سرايا القدس المجاهدة في مدينة         "وقال ناطق باسم السرايا في بيان،       . الضفة

 الى أن المجاهدين فوجئوا بأن األمن الوقـائي         ، وأشار "جنين من أسر ضابط صهيوني تسلل إلى المدينة       
) سيارات جيب (بعد دقائق معدودة قامت أربع      "أضاف الناطق   ". االسرائيلي"حاصرهم واستنقذ العسكري    

واعتبر ". عسكرية صهيونية بالدخول إلى مقر المقاطعة في جنين واستالم الضابط من قبل األمن الوقائي             
 من قبل جهاز األمن الوقائي بأنه طعنة في ظهر المقاومـة، ومرفـوض              هذا العمل "الناطق باسم السرايا    

هذه األعمال لن تمر بسالم وسيكون لنا       "مشدداً على أن    ". تماماً وهو ال يعبر عن خيار الشعب الفلسطيني       
، "للضابط الصهيوني "ووزعت السرايا تسجيالً مصوراً     ". رد عملي في الوقت المناسب والقريب بإذن اهللا       

مدنيون غاضبون النار في سيارة الجندي الذي كان يرتدي بزة عسكرية، وغنموا بندقيتـه مـن                وأشعل  
  ".16  إم"طراز 

  28/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إفشال أجهزة عباس أسر ضابط صهيوني وصمة عار على جبين فريق أوسلو: "سحما" .18
إن قيـام جهـاز     : "ظة خان يونس  في محاف " حماس"حماد الرقب، الناطق اإلعالمي باسم      قال  : خان يونس 

األمن الوقائي في الضفة الغربية، بإفشاله محاولة المقاومة أسر الضابط الصهيوني، يـساهم فـي بقـاء                 
محاولة أسر هذا الضابط أو غيره مـا        "، مشيراً إلى أن     "األسرى الفلسطينيين قيد األسر في سجون العدو      

ل على مبادلتـه بأسـرى      إلفراج عن أبنائه، والعم   هي إال محاوالت المتالك ورقة ضغط في يد الشعب ل         
  ".فلسطينيين

  27/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تنتقد اجتماع عباس أولمرت وتعتبره خطأًً كبيراً" الجهاد" .19
انتقدت حركة الجهاد أمس االجتماع المتوقع عقده اليوم الثالثاء، وندد نافذ عـزام              : اشرف الهور  -غزة  

ي الحركة في تصريح الذاعة القدس المحلية بهذه اللقـاءات، كونهـا تخـدم المـصالح                القيادي البارز ف  
وقال عزام ان المستفيد الوحيد جراء اللقاءات المتكررة بين عباس واولمرت هو االحـتالل               .االسرائيلية

ات تعتبر خطأ    ان مثل هذه اللقاء    ىوهي فقط لتجميل السياسة االسرائيلية أمام الرأي العام العالمي، الفتاً ال          
وقال انها تأتي في ظل استمرار اسرائيل بعدوانها الشامل ضد الـشعب الفلـسطيني ومـصادرة                 .كبيرا

  .األراضي واالعتقاالت واالغتياالت وعدم تقديم اي شيء للرئيس عباس
  28/8/2007القدس العربي 

  
   ترد على تصريحات الرئيس الفرنسي"حماس" .20

أن  الـذي قـال فيهـا         ساركوزي  الفرنسي نيكوال  يحات الرئيس  انتقدت حركة حماس، أمس، تصر     :غزة
" حماس"وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم       . في قطاع غزة  " حماستان"فرنسا ستبقى معارضة إلنشاء     

هذه التصريحات مبنية على معلومات خاطئة، وحماس اكدت باسـتمرار أنهـا            "إن  : لوكالة فرانس برس  
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احترام جميع  "ودعا أبو زهري فرنسا والمجتمع الدولي الى         ".ها بغزة غير معنية باقامة أي كيان خاص ب      
الشرعيات الفلسطينية بما فيها شرعية حماس، وعدم دعم طرف فلسطيني على حساب طرف آخر، ألنـه      

 ".ليس هناك مجال العتماد أي اتفاق في ظل تجاهل القوة الرئيسية في الساحة الفلسطينية
 28/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  "دول الجوار"و" فتح " تنفي وجود خطة عسكرية لضرب"حماس" .21

أن تكون " حماس"نفى مصدر قيادي رفيع المستوى في المكتب السياسي لحركة  : قدس برس-دمشق 
، أو ضد أي من دول الجوار لقطاع غزة، واعتبر أن "فتح"لديهم أي خطة تصعيدية في غزة ضد حركة 

، التي لم تكن ذات يوم "حماس"للتشويش والتحريض على "إال محاولة الترويج لمثل هذه المعلومات ليس 
عن استغرابه الشديد إلشاعة معلومات عن " حماس"وأعرب مصدر . "في صدام مع أي من الدول العربية

 .تخطط لضرب مصر بسبب استمرارها في إغالق معبر رفح" حماس"أن 
 28/8/2007الشرق القطرية 

  
  "شاليت"إتمام صفقة  ب"إسرائيل" تطالب "حماس" .22

أحمد يوسف، المستشار السياسي لـرئيس      .  أعرب د  : سمر خالد  - كامل ابراهيم    -األراضي الفلسطينية   
الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية، عن رغبة حكومته في تسريع صفقة تبـادل االسـرى مقابـل                 

لحكومة االسـرائيلية ببـادرة     وطالب يوسف في حديث خاص لوكالة معا ا        .الجندي االسير جلعاد شاليت   
حسن نية كما فعلت حماس عندما أصدرت تسجيالً صوتيا لشاليت كي تطمئن عائلته، بأن تقوم بـاالفراج                 

لألسف هم لم يثمنوا خطوة حماس ولم يقدموا اي         : وقال .عن االسيرات واالسرى القاصرين في سجونها     
جل في تحريك الملف وترد حماس بخطوة ايجابية       مبادرة حسن نية، مضيفاً  اذا كانت اسرائيل تريد ان تع          

وأكد أن حماس قدمت كل ما هو        .عليهم ان يقوموا بهذه الخطوة ويؤكدوا جدية الرغبة في تبادل االسرى          
مطلوب التمام الصفقة، كاعداد قائمة بأسماء االسرى، وجدولة زمنية للتحرك من كل طرف، وغيرها من               

  .مور في نصابها لتكتمل صفقة التبادلاالمور التي من شأنها ان تضع اال
  28/8/2007الرأي األردنية 

  
  "حماس" تطلق حملة ضد فيلم كرتون بثته فضائية "فتح" .23

 امس، الفلسطينيين بإطالق حملة ضد فيلم كرتوني خاص باألطفال          "فتح"طالبت حركة    :د ب أ   - رام اهللا 
ونقـل  ". التحريض ضدها وضد عناصرها   "ـ، متهمة االخيرة ب   "حماس"ـ التابعة ل  "فضائية األقصى "بثته  

هذا الفيلم  "ومسؤول التدريب قوله إن     " فتح"االخباري عن بكر أبو بكر احد قيادات        " فلسطين برس "موقع  
ـ     .. موجه لألطفال وبثته القناة وعدد من المواقع       فـي  " حمـاس "تضمن الفيلم الخطير تصويرا للمخالفين ل

وقـال   ".ة والمأجورة ،التي تقتل وتسرق وتنتهك الحرمات وتدمر       بالفئران المخربة والعفن  " فتح"غزة أي   
إنه للمرة االولى منذ الحرب العالمية الثانية، يتم تصوير المخالفين بالفئران القذرة التـي يجـب                : "أبوبكر
  ".قتلها

  28/8/2007االتحاد االماراتية  
  

 تبحثان سبل التعاون المشترك" الجهاد"و" حماس" .24
تا حماس والجهاد، اهمية التقرب بينهما لتالفي ما قالتـا عنـه االخطـار المحدقـة           أكدت حرك : )ا.ن.ق(

وكانت الحركتان قد عقدتا لقاء بين       .بالمشروع االسالمي ودور الحركة االسالمية في مواجهة هذا الخطر        
وفدين ممثلين عنهما في خان يونس لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التطـورات الميدانيـة وقـال                 
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لمكتب االعالمي لحماس ان اللقاء عقد وسط أجواء من الود والترحيب بين الجانبين وتم التنسيق والتأكيد                ا
على ضرورة تفعيل اللجان الفرعية المشتركة فى المناطق على مستوى الحركتين والقوة التنفيذية لتالفي              

في المرحلة المقبلة وتعزيـز     وأكد الوفدان على ضرورة التركيز على المقاومة        . أي مشاكل في المستقبل   
 بتوجيـه ضـربة     "االسـرائيلي "الجبهة الداخلية في ظل الخطر الداهم الذى يهدد قطاع غزة أثر التهديد             

  . عسكرية للقطاع، كما اتفقا على عقد المزيد من اللقاءات لتشمل كافة القضايا المتعلقة بالطرفين
  28/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   في غزة وعليها أن تخلي مواقع الشرعية"حكومة االنفصال"ـبل لال مستق: عبد الرحمن .25

 في غـزة النهـا      "حكومة االنفصال "ـ ان ال مستقبل ل    "فتح"اكد احمد عبد الرحمن الناطق باسم       : رام اهللا 
عاجزة ونقيض لمصالح الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني وعليها ان تخلي مواقع الشرعية للـسلطة              

الرحمن في حديث صحفي ان ما تقوم به حركة حماس من إجراءات في قطـاع               واضاف عبد    .الشرعية
غزة يكرس االنفصال بين الضفة وقطاع غزة، رغم أنهم ينفون ما يقومون به من اجراءات على األرض                 

  ".حماس"ان ال مستقبل لالنقالب الذي قامت به "وأكد . "كاذبة"او يغطون عليها بتصريحات 
   28/8/2007الحياة الجديدة 

 
  للمعلمين في الضفة أجهزة األمن الفلسطينية  تستنكر اعتقال"حماس" .26

في الضفة الغربية بشدة استمرار حمالت االختطاف التي تنفذها أجهزة          " حماس"استنكرت حركة   : رام اهللا 
األمن، الخاضعة إلمرة رئيس السلطة عباس، ضد المعلمين المؤيدين لها، والتي كان آخرهـا اختطـاف                

لقد حذرنا أمـس مـن      ": وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثالثاء      . مين صباح أمس األحد   ثالثة معل 
استخدام قادة اإلقطاعيات األمنية للجامعات الفلسطينية كبوابة فئوية تهدف إلى نقل الصراع إلى الـضفة               

ن وأهـاليهم الـذين   الغربية واستخدامها مسرحاً لتصفية الحسابات الدموية ليدفع ثمن ذلك الطلبة الجامعيو          
يضاف إلـى   "ورأت أن ذلك كله     ". بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رؤية أبنائهم ملتحقين بالتعليم الجامعي         

الوتيرة الممنهجة والمتصاعدة من اإلقصاء والتهميش واإلبعاد بحق مدراء التربية والتعليم وكل الموظفين             
 في وزارة التربية والتعليم كمـا فـي غيرهـا مـن             الذين يشتبه في كونهم من المتدينين أو اإلسالميين       

  ".الوزارات
 27/8/2007قدس برس 

  
 "البارد"تناشد إعمار و" استمرار المقاومة" تؤكد على "الجهاد" .27

، "استمرار المقاومة في فلسطين في عملياتها الجهادية"، علي أبو شاهين "الجهاد"أكد القيادي في حركة 
تمر وال سيما أن هذه الصواريخ قد أثبتت فاعليتها وأرعبت المستوطنين ان إطالق الصواريخ سيس"معلناً 

أن الفلسطينيين لن يكونوا "وتطرق إلى الوضع اللبناني فأكد  ".الصهاينة وجعلتهم يهربون من المستعمرات
الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة تحصين "، داعياً "طرفاً في التجاذبات والخالفات الداخلية اللبنانية

مخيمات وحمايتها من خالل توفير مرجعية فلسطينية واحدة في لبنان كي ال تتكرر تجربة مخيم نهر ال
الدولة اللبنانية العمل إلعادة إعمار مخيم نهر البارد وتأمين المسكن إلى "وناشد أبو شاهين  ".البارد

في " كز بيت المقدسمر " جاء ذلك خالل احتفال أقامه".النازحين من أجل منع تمرير مشاريع التوطين
في مخيم برج البراجنة تخلله توزيع الشهادات والهدايا على الطالب المشاركين في " المركز العربي"قاعة 

 .الدورة الشرعية التي نظمها المركز هذا الصيف
 28/8/2007المستقبل 
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  حزب اهللا بمواصلة إعادة تسلحه ويتهم باراك ال يستبعد شن عملية واسعة ضد غزة .28
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك إن الجيش سيواصل التمتـع بحريـة             :  أسعد تلحمي  -رة  الناص

وأضاف ان الجيش يـدرس     .  معرباً عن تقديره لنشاطه في إحباط عمليات عدائية        ،النشاط في قطاع غزة   
 بعمليـات   السبل الصحيحة لمواجهة قصف القذائف الفلسطينية من القطاع وأنه ال يستبعد أن يقوم الجيش             

ودعا الجميع إلى الوثوق بالمؤسسة األمنية في اختيار حجم العمل العسكري المناسب وطبيعتـه              . واسعة
وتابع ان إسرائيل ستوفر بعد عامين ونصف عام الرد المناسب العتراض القـذائف             . للرد على القصف  

ها لنسف المؤتمر الـدولي     قد تحاول تنفيذ هجمات عدائية في محاولة من       " حماس"وزاد ان   . منحنية الرأس 
  .المزمع في الخريف المقبل

ورداً على سؤال حول الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية التي وعد اولمـرت الفلـسطينيين                
بإزالة بعضها قال باراك إن الجيش يفحص سبل تحسين الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين بما في ذلـك                 

وقال إن إسـرائيل تـسعى       ".تزامنا األهم يبقى ألمن المواطنين اإلسرائيليين     لكن ال "قدرتهم على الحركة،    
واضـاف ان إسـرائيل     ". حماس"سالم فياض مقابل إضعاف قوة      .لتقوية سلطة الرئيس عباس وحكومة د     

  .تتحمل مسؤولية غير مباشرة عن سكان القطاع وتهتم بمواصلة تزويدهم بما يلزم
 األمنية التي تقوم على خمسة مبادئ في مقدمها تـوفير منظومـة             وشرح باراك أمام الحاضرين عقيدته    

دفاعية ناجعة العتراض القذائف الصاروخية والصواريخ المختلفة، وتحسين قدرات الجيش على المناورة            
في مجالي عديد القوات والتحصين، وزيادة طول النفَس اللوجستي للجيش في مجالي المخازن والتزويد،              

وتمكين الجيش من العمل فـي      " الذراع الطويلة "بما فيها التدرب بنيران حية، ومسألة       وتكثيف التدريبات   
وزاد ان إسرائيل ستواصل البحث عن آفاق ومسارات سياسية والبحث عن أي فرصة             . عمق أرض العدو  

وقال إن الجيش بحاجة إلى خطة لبناء قواته على نحو يمكنـه            . للسالم في موازاة التحلي بمسؤولية أمنية     
من تحقيق االنتصار الواضح والحاسم في أي معركة على أن يتم حسمها في أرض العدو وفـي أقـصر                   

قال باراك إن ثمة إشارات لتالشي التوتر في الجانب السوري مـن الحـدود، مـضيفاً ان                  و .فترة زمنية 
 وبتقديري فإن السوريين أيضاً ليـسوا معنيـين بحـرب مـع           "إسرائيل ليست معنية بتصعيد مع دمشق       

وعن احتماالت استئناف المفاوضات    . األسد يذكّره بسلوك والده   وتابع ان سلوك الرئيس بشار       ".إسرائيل
  ". حين تنضج الظروف"مع دمشق قال إنه يؤيد التفاوض 

في المقابل، أضاف باراك، ان قوة حزب اهللا اللبناني العسكرية تعاظمت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها                
 األخيرة على لبنان لترميم قدراته العسكرية والتزود من جديد بوسائل قتالية وذخيـرة              منذ انتهاء الحرب  
ـ          . متنوعة ومتطورة   قياساً بعددها قبل    % 50وقال إن عدد الصواريخ التي يملكها حزب اهللا حالياً أكبر ب

ادة وأشار إلى ان الحديث هو عن صواريخ بعيدة وقصيرة المدى وصواريخ مض           . الحرب العام الماضي  
  ".تم تركيزها في المنطقة الواقعة بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الوزاني"للدبابات 

  28/8/2007الحياة 
  

  ديختر يتهم مصر بالتغاضي عن تهريب األسلحة الى غزة .29
حماس صعدت من "قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أفي ديختر أمس، إن : والوكاالت" البيان "-غزة 

المصريين يغضون الطرف عن "وتابع إن ". ب األسلحة والمواد المتفجرة إلى القطاععمليات تهري
واضح أنه "وأضاف ". عمليات تهريب كميات كبيرة جداً من األسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى القطاع

ع بإمكان المصريين القيام بخطوات كبيرة وفورية لوقف هذا لكنهم لم يفعلوا ذلك على مدار السنوات السب
المصريين ينتهجون سياسة تصريحات مزدوجة تجاه حماس، فمن جهة يسمحون "واعتبر أن ". األخيرة

لقيادة حماس بالوصول إلى مصر ومن جهة أخرى يسمحون لقيادة حماس في قطاع غزة بالسفر إلى 
 ما يتعلق تكاد ال تفعل شيئا، وبالتأكيد ليست حازمة، بكل"وقال إن القيادة المصرية ". العالم عبر مصر
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بمنع تقوية حماس في قطاع غزة وأنا لست واثقاً إذا كنا في إسرائيل قادرين على معرفة عمق المصلحة 
". المصرية مثلما يرونها هم، ونحن نحللها دائما بأعين إسرائيلية وأخشى أننا مخطئين بعض الشيء

ينبغي لكن المصريين ال أعتقد أن لمصر مصلحة بأن تكون حماس قوية، ربما ليس أقوى مما "وأضاف 
 ". يسيطرون على الوضع بشكل كامل

  28/8/2007البيان  
  

  دخل تعديالت على خطة اجتياح القطاعاسرائيل ت .30
ـ    أن لدى المؤسسة العسكرية في اسرائيل سـيناريوهات جـاهزة تـم          ) المنار(أكدت مصادر دبلوماسية ل

رضتها التحوالت والتطورات االخيرة فـي      تجديدها وادخال بعض التعديالت عليها الجتياح قطاع غزة، ف        
ـ   .القطاع ان القيادة االسرائيلية اطلعت ممثلين للواليات المتحدة ودول اخـرى          ) المنار(وقالت المصادر ل

على هذه السيناريوهات وأن القوات االسرائيلية العاملـة حـول القطـاع تـستخدم بعـض التكتيكـات                  
واستنادا الى هذه المـصادر، فـان        .هذه السيناريوهات واالستراتيجيات والخطط التي وضعت في اطار       

التعديالت االخيرة على السيناريوهات تشير الى ان أي هجوم اسرائيلي مرتقب على غزة ضـد حركـة                 
حماس سيكون أسهل بكثير من تلك الفترة التي كانت فيها حركة فتح تسيطر على قطاع غـزة، فقـوات                   

ار االجهزة االمنية وباتت واضحة على االرض ولم تعـد          وعناصر حركة حماس موجودة اآلن داخل مق      
مجرد مجموعات مسلحة تختبىء هنا وهناك وبشكل سريع، وان ضربات مكثفة قوية من جانب اسرائيل               

  .ستثير الفوضى في قطاع غزة وستنتهي بانهيار حكم حماس في القطاع
    27/8/2007المنار الفلسطينية 

  
  المعركة القادمة مع حماس لن يطول انتظارها:  عاجل"إسرائيلي "تقرير استخباري .31

الخطر القادم مـن    "سلّمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى أولمرت تقرير استخباري عاجل تحت عنوان            
ويذكر التقرير اإلسـرائيلي    ". الجنوب هو خطر حقيقي يهدد اإلستراتيجية األمنية اإلسرائيلية بعيدة المدى         

أن المعركة القادمة مع حماس لن يطول انتظارها، وأن المعلومات التي تصل            أن قادة إسرائيل يدركون ب    
إلى المؤسسة االستخبارية ويطلع عليها المستوى السياسي تؤكد استمرار عمليات تهريب االسلحة بمختلف            
أنواعها إلى داخل القطاع، ولذلك سيضطر المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب في نهاية األمـر                

وكشف التقرير عن لقاءات أجراها باراك مـؤخراً        . صدار األوامر لتطهير القطاع من تواجد حماس      إلى إ 
مع كبار الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية، وبحث معهم مسألة التوقيت المناسب للهجوم على غزة، وأكد                

الـسماح للجانـب    الضباط في هذه اللقاءات على أن يكون تحديد موعد هذا الهجوم في يد إسرائيل وعدم                
ويضيف التقرير أن رئاسة    . اآلخر باختيار التوقيت المناسب لمواجهة عسكرية، ستكون حاسمة وضخمة        

هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي أكدت بأنها لن تسمح بتعرض االستراتيجية اإلسـرائيلية العـسكرية               
ما أنها لن تسمح ألية عقبة بأن تقف        بعيدة المدى للخطر، بفعل ما تقوم به حماس في المناطق الجنوبية، ك           

في وجه المخططات اإلسرائيلية، وذلك لضمان تنفيذ الغطاء الواقي والمناسـب السـتراتيجية إسـرائيل               
ويؤكد التقرير على أن هناك ما هو أهم من مفاوضات إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي االسير،               . األمنية

رائيل هجومها على القطاع فإن حماس ستسعى إلى تنفيـذ          ويشير التقرير نفسه إلى أنه في حال شنت إس        
هجمات انتحارية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل ضد أهداف عسكرية وأمنية، لكن حماس سـتحافظ               
على حياة الجندي االسير، شريطة أن التصل األمور إلى تجاوز الخطوط الحمر، وأن ال تتعرض قيادات                

 أن التقرير يؤكد في هذا المجال بأن القيـادة العـسكرية والـسياسية    إال. كبيرة في الحركة إلى أي خطر    
  .سوف تتجاهل أي خطوط حمر ومخاطر بالنسبة لحياة الجندي األسير في حال شن هجوم على القطاع

    27/8/2007المنار الفلسطينية 
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   مليون دوالر650إبرام صفقة اسلحة جديدة بين تل ابيب وواشنطن بقيمة  .32

امس االثنين ان الحكومة االسرائيلية وقعت عقـدا        ) معاريف(أفادت صحيفة    :ر اندراوس  زهي -الناصرة  
 650مع الواليات المتحدة االمريكية لشراء صواريخ جوية وبحرية حديثة بأنواع مختلفة في صفقة تبلـغ                

إن الحكومة  وتابعت الصحيفة االسرائيلية قائلة انه وفق ما نشرته وزارة الدفاع األمريكية ف           . مليون دوالر 
ـ           جو  - صاروخ جو  200اإلسرائيلية قدمت في نهاية األسبوع المنصرم طلبا للواليات المتحدة لتزويدها ب

 30 جو قصير المدي من طراز سـايدوايندر، و        - صاروخ جو    500متوسط المدي من طراز أمرام ، و      
 القيمة اإلجماليـة    وحسب المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة فان       .صاروخا بحريا من طراز هارفوم    

 90اكدت الصحيفة ان وزارة االمن االسرائيلية طلبت أيضا         و.  مليون دوالر  334بلغ  لصفقة الصواريخ ت  
  . مليون دوالر308 مليون برميل سوالر بتكلفة إجمالية تبلغ 42مليون برميل وقود طائرات و

  28/8/2007القدس العربي 
  

  ألمنية الفلسطينيةليفني تلتقي فياض وتمتدح عمليات األجهزة ا .33
في لقائها مع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، سالم فياض، امتدحت وزيرة الخارجيـة             : رامي دعيبس 

اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، العمليات التي قامت بها قوات األمن الفلسطينية من أجـل مـساعدة الـضابط                 
 إن عمليات قوات األمن الفلسطينية تثبـت        وقالت ليفني  .اإلسرائيلي الذي دخل مدينة جنين اليوم، اإلثنين      

ـ          ، على حد قولهـا     "منظمات اإلرهاب "تعزز قوة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها األمنية مقابل ما أسمته ب
كما جاء أن ليفني أكدت على أن المساعدة التي قدمت للضابط اإلسرائيلي هي نموذج يشير إلـى           .لفياض

وعلم أن اإلثنين ناقشا التطورات الحاصلة في االتـصاالت بـين            .أنه باإلمكان منع حصول تدهور أمني     
  .نوفمبر في واشنطن/إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما ناقشا اللقاء اإلقليمي المرتقب في تشرين الثاني

وكانت قد قامت األجهزة األمنية الفلسطينية، بعد ظهر اليوم اإلثنين، بتسليم الجانب اإلسـرائيلي ضـابطا          
وقال شهود العيان إن جموعا كبيرة من المواطنين تجمهروا          .وسط مدينة جنين بسيارته الخاصة    دخل إلى   

حول السيارة التي كان يستقلها الضابط وقاموا بإحراق السيارة بالكامل، فيما قام البعض اآلخر برشـقها                
  .بالحجارة وتهشيم زجاجها

 للسلطة الفلسطينية اشتبكت مع عدد من مسلحي        ومن جهتها قالت تقارير إسرائيلية إن قوات األمن التابعة        
وتم نقله إلى وحـدة     . الجهاد اإلسالمي، الذين هاجموا الضابط اإلسرائيلي الذي دخل مدينة جنين بمركبته          

  .التنسيق واالرتباط، في حين أشعلت النيران بمركبته
  27/8/2007 48عرب

  
  سثالثي في موضوع المعابر على حما" مسار التفافي: "يديعوت .34

النقاب امس عما وصفته تأسيس     " يديعوت احرونوت "كشفت صحيفة   :  د ب أ ، أ ف ب       -القدس المحتلة   
على حركة حماس من خالل إيجاد وسـيلة جديـدة          " مسارا التفافيا "إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية     

ـ       " ايريز"للخروج من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون          دود بـين   ثم الوصول الى معبر العوجا على الح
وقالت يديعوت إنه في المستقبل سيسمح هذا المسار بالدخول ايضا مـن مـصر الـى                 .مصر واسرائيل 

القطاع، مشيرة الى ان سكان القطاع بدأوا اعتبارا من االحد يسافرون في المسار الجديد من غزة عبـر                  
 الصحيفة فان ايريز    وبحسب. باتجاه معبر العوجا، ومن هناك في حافالت محمية الى مصر         " ايريز"معبر  

العوجا الى معبر ايريز ومن هناك الى        سيعمل مرتين في االسبوع ، وفي المستقبل ستتم ايضا حركة من          
ونقلت يديعوت عن مصدر أمني اسرائيلي بارز قولـه أنهـم فـي             . غزة تحت اشراف االطراف الثالثة    
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صالحياتها في قطاع غزة ويمـنح      الذي يلتف على    " الترتيب"اسرائيل يعتقدون بأن حماس لن توافق على        
  . مكانة رفيعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا

  28/8/2007الدستور 
  

 "إسرائيل"على تغيير نظام الحكم في  أولمرت وليبرمان يعمالن .35
التهديـدات  "، ايهود اولمرت مع وزير      "االسرائيلية"يخطط رئيس الحكومة    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
وأعد االثنان اقتراحا لتقديمـه     . اليميني المتطرف، افيغدور ليبرمان على تغيير نظام الحكم       ،  "االستراتيجية

ته الشتوية للمصادقة عليه، بحيث يضمن استقرارا للحكومة وعدم تأثرها بتهديـدات            رالى الكنيست في دو   
، فـإن النظـام     وبرأي اولمرت  .الوزراء واستقالتهم ويحميها ايضا امام اقتراحات نزع الثقة في الكنيست         

يجعل ممارسة الحكم امرا صعبا ويمس باستقراره معتبرا تغيير النظـام مـصلحة             " اسرائيل"الحالي في   
ويشمل اقتراح القانون   . وطنية، فيما عبر ليبرمان عن ثقته من نجاح االقتراح وضمان تأييد اكثرية داعمة            

ن الكنيست في حـال اسـتقالة وزراء        ايضا تعيين اعضاء كنيست بدال من الوزراء ونوابهم الذين يتركو         
  .وتغيير في نسبة الحسم وتقليص امكانيات استخدام اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة

  28/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "كديما"يقاضي " الليكود" .36
قدم حزب الليكود دعوى ضد حزب كديما في محكمة الصلح في القدس المحتلـة، تطالـب                : مهدي السيد 
ين كانوا ينتمون إلى الليكود بدفع المبالغ التي كانوا قد تعهدوا بها لهذا الحزب قبيل انشقاقهم                األعضاء الذ 

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن الليكود يؤكد أن أعضاء الكنيست الذين انشقوا عنه             . عنه إلى كديما  
ضو كنيست قد انـشقوا عـن        ع 14وكان   .تعهدوا بنقل أموال تمويل األحزاب إليه، لكنهم لم يفعلوا ذلك         

  .الليكود في تشرين الثاني الماضي وشكلوا كتلة المسؤولية الوطنية
  28/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  صعود نجم نتنياهو يعرقل فرص السالم: خبير مصري .37

الخبيرعطا أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط إن فـوز نتنيـاهو           عبد. قال د : عثمان النعماني ،  القاهرة
ئاسة الليكود يعزز من موقعه لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية المقبلـة ال سـيما وان األحـزاب الدينيـة                  بر

مضيفا أن الظروف حاليا مهيأة أمام الليكود للفوز        . اإلسرائيلية تؤيد الليكود وتدعمه في االنتخابات القادمة      
ي تحديد اتجاهات الناخب االسرائيلى     في تلك االنتخابات لكون الثقافة والهوية والدين تلعب دورا رئيسيا ف          

باإلضافة إلى إخفاق حكومة ايهود اولمرت في حربها األخيرة على لبنان وتزايد نفوذ حماس في قطـاع                 
ولفت إلى أن لنتنيـاهو كغيـره مـن الـسياسيين            .غزة يدفعان بالناخب االسرائيلى تلقائيا لدعم نتنياهو      

وض على وضع القدس سواء الشرقية أو الغربية باإلضافة إلى          اإلسرائيليين ثوابت فيما يتعلق برفض التفا     
  .رفض عودة الالجئين مما يعني رفضا لمبادرة السالم العربية ومرتكزاتها 

  28/8/2007عكاظ 
  

  مقر القيادة خالل حرب نووية: في إسرائيل" يوم الحساب"ملجأ  .38
بأنه أحد أكبر المشاريع في     النقاب أمس، عما وصفته     " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   : حلمي موسى 

إسرائيل، المتمثل ببناء ملجأ استراتيجي للقيادة اإلسرائيلية لمواجهة الحرب النووية، في احد جبال القدس              
وصلت مؤخرا الى وضع حجر األسـاس ألحـد         "وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة اإلسرائيلية       . المحتلة

لتي نشرتها لم تروها فـي الـصحف، وال فـي البـث             المشاريع الكبرى التي بنتها إسرائيل، والصور ا      
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ملجأ يوم الحساب لقيـادة     : برغم أن الحديث يدور عن استثمار يقدر بأكثر من مليار شيكل           ،  "التلفزيوني
. الدولة، استحكام القيادة الوطنية الجديد لدولة إسرائيل، والذي بوسعه أن ينجو حتى من هجـوم نـووي                

وي النواب، بل ورئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي سبق أن زار موقع البناء             ، ير "يبدو هذا كنهاية العالم   "
الخندق الهائل سيتضمن قيادة الجيش، ومكاتـب قـادة         "ان  " يديعوت"واضافت   . في جبال القدس المحتلة   

رئـيس  " يـوم الحـساب   "الدولة ومنتخبيها، ومكانا لكبار القيادات العسكرية، والى هنا سيفر مع قـدوم             
وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة لبناء استحكام       . ، والنواب كي يديروا الدولة بعد القنبلة الذرية       الوزراء

القيادة الوطنية الجديد ولدت في حكومة ايهود باراك، الذي أصبح، بعد تسلمه وزارة الدفاع، مسؤوال عن                
  .  أي بعد خمس سنوات من بدئه2011,المشروع، المتوقع االنتهاء منه في العام 

  28/8/2007السفير 
  

 نتيجة لبعدهم عن الدين معاركالي فحاخام يهودي يعتبر قتل الجنود  .39
" شاس"رأى الزعيم الروحي لحزب : الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت عبد: القدس المحتلة

ا بتعاليم اليهودي المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف أن جنودا إسرائيليين قتلوا في معارك، ألنهم لم يلتزمو
وقال حاخام إسرائيل األكبر سابقا في خطبة تم بثها عبر  .الدين، وقد أثار تصريحه ردود فعل شاجبة

ليشفق "وأضاف ". كيف نستغرب إذا قتل جنود، ال يحترمون السبت وال يتبعون وصايا التوراة؟"اإلذاعة 
وانتقدت عائالت جنود ". م في سالماهللا عليهم وليعودوا إلى الدين وسيكون في إمكانهم أن يعيشوا جميعه

قتلوا خالل حرب لبنان العام الماضي هذه التصريحات، مؤكدة عبر اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن 
  .أبناءها كانوا متدينين، إال أنهم قتلوا مع ذلك

  28/8/2007الوطن السعودية 
  

  نصف ضباط جيش إسرائيل من الصهاينة .40
في تركيبة المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، كشف تقرير " انقالب"أنها في نتيجة وصفت ب: صالح النعامي

حديث أن نحو نصف الضباط في الوحدات القتالية بالجيش ينتمون للتيار الديني الصهيوني الذي يشكل 
-26اإلسرائيلية األحد " معاريف"وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة  .فقط من اليهود في إسرائيل% 7
، هم من أتباع التيار الديني )عقيد فما أعلى(من الضباط من ذوي الرتب الرفيعة % 40 ، فإن8-2007

وأظهر التقرير أنه في حال إذا ظلت وتيرة تطوع أنصار التيار الديني الصهيوني للخدمة في  .الصهيوني
 .الوحدات القتالية على النحو الحالي، فإنهم سيحكمون قبضتهم على الجيش بشكل كامل مستقبال

وتمثل هذه المعطيات انقالًبا كبيًرا في تركيبة القوى البشرية للجيش اإلسرائيلي، حيث إنه حتى أوائل 
الثمانينيات من القرن الماضي ظلت نسبة المتدينين الصهاينة في الهيئات القيادية بالجيش أقل من النسبة 

 المواقع القيادية على الجيش، بل وال يقتصر صعود المتدينين نحو. التي يمثلونها من حيث تعداد السكان
أيًضا في أجهزة المخابرات؛ فعلى الرغم من أنه ال يعلن عن هوية الذين يخدمون في هذه األجهزة، فإن 
التسريبات الصحفية تؤكد أن المتدينين أصبحوا يمثلون ثقال متصاعًدا داخل جهاز المخابرات الداخلية 

برات ينطبق على الشرطة وحرس الحدود، حسبما يشير مراسل ، وما ينطبق على الجيش والمخا"الشاباك"
  ".نت.إسالم أون الين"

  27/8/2007إسالم أون الين 
  

  ابنه" مختطفي"والد الجندي شاليط ينفي وجود اتصاالت مع  .41
" مختطفي"نفى والد الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، أن يكون قد تلقى أية اتصاالت من              : )CNN(القدس  
، بمـا   "حماس" إنه تحدث مع عدد من قادة حركة         CNNناعوم شاليط، في تصريحات لشبكة      وقال   .ابنه



  

  

 
 

  

            18 ص                                      827:                                 العدد28/8/2007الثالثاء : التاريخ

مع المختطفين،  " اتصال مباشر "فيهم الناطق السابق باسم الحركة، غازي حمد، إال أنه لم يجري معه أي              
  .أو من يمثلونهم من حماس

 27/8/2007سي ان ان 
  

  دانجاز تطبيق توصيات لجنة فينوغرا: مكتب أولمرت .42
أعلنت مصادر رفيعة في مكتب رئيس الحكومة انجاز تطبيق توصيات التقرير           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

المرحلي للجنة فينوغراد حول حرب لبنان الثانية وأنه سيتم قريباً التقدم إلى الكنيست بمـشروع قـانون                 
ـ   . الذي أوصت اللجنة بإقامته   " مجلس األمن القومي  "يحدد بدقة مهمات     مركـز قـومي    "شكيل  كما سيتم ت
يكون مسؤوالً عن نشاط محيط رئيس الحكومة أثناء وقوع أزمات ويشمل إقامة غرفة             " لمعالجة األزمات 

أضافت المصادر انه تم أيضاً تطبيق التوصية المتعلقة بعقد اجتماعات دورية للحكومة األمنيـة               .عمليات
ص رئيس الحكومة على عقد لقـاءات       كما حر . المصغرة إلطالع الوزراء على آخر المستجدات األمنية      

عمل متواصلة مع وزيرة الخارجية لمتابعة نشاط وزارتها واتخذ إجراءات للحد من تـسريب مناقـشات                
  .الحكومة األمنية

  28/8/2007الحياة 
  

   بوقف تهديداته إلسرائيلالرئيس االيرانيتطالب نائبة عربية في الكنيست  .43
 نادية حلو، من حزب العمال االسرائيلي امس االثنين، بواسطة          وجهت النائبة :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 رئيس الجمهورية االسالمية فـي ايـران،     ىالمبعوث االوروبي في الدولة العبرية رسالة شديدة اللهجة ال        
وذكرت بشكل خاص الفلسطينيين فـي منـاطق         .احمدي نجاد، طالبته فيها بوقف تهديداته البادة اسرائيل       

وقالت حلو في الرسالة انـي ادعـوك، بـصفتي      .، الذين وفق اقوالها، يعارضونها معارضة تامة      48الـ
مواطنة اسرائيلية انتخبت بأصوات الجماهير العربية واليهودية ألكون نائبة في الكنيست في حزب العمل،              

 االقلية العربية، والتي تشكل عشرين بالمئة مـن الـسكان، ان            وباسم الماليين من اليهود والعرب، وباسم     
  .تغير نهجك الذي تقوده، ان توقف تهديداتك وتحريضك، وان تهيئ فرصة للسالم بين الشعبين
  28/8/2007القدس العربي 

  
 إسرائيل تخشى مشاركة السعودية في مؤتمر واشنطن .44

ن السعودية عن استعدادها للمشاركة في مؤتمر يرى محللون في اسرائيل أن إعال:  كفاح زبون،رام اهللا
الذي قوبل بترحيب أميركي، مصدر قلق دائم إلسرائيل، اذ تخشى و  الذي دعا اليه الرئيس بوش،السالم

أن تطالب المملكة بتبني المبادرة العربية، وبحث القضايا األساسية بروح هذه المبادرة، كاالنسحاب إلى 
وكان مسؤول أميركي قال إن السعوديين . العودة، والقدس، والمستوطناتحدود الرابع من يونيو، وحق 

وعلى األرجح . يريدون التأكد قبل المشاركة في اللقاء ما اذا كانت إسرائيل مستعدة لتلبية هذه المطالب
فان اسرائيل تسعى لعرض اتفاق المبادئ على دول عربية لمباركته ال أكثر، بهدف ان تلعب تلك الدول 

لراعي لتلك التسوية، دون أن يكون لها تأثير، وهو الموقف الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية دور ا
 ".استراتيجية الدوائر الثالث"االسرائيلية تسيبي ليفني في استعراضها لما اسمته 

  28/8/2007الشرق األوسط 
  

   سنوات أن مشكلة الشرق األوسط ليست في العراق6 بوش أدرك بعد  يوضح انبن عامي .45
قال وزير الخارجية االسرائيلي االسبق شلومو بن عامي ان الواليـات المتحـدة              : محمد خلف  - صوفيا

اخطأت لسنوات عند ترتيب اولوياتها ولم تدرك ان ازمة الشرق االوسط تكمن في المـشكلة الفلـسطينية                 
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. ن العربيـة  وليس الحرب على االرهاب او عراق صدام حسين او الحاجة الى الديموقراطية في البلـدا              
ان الرئيس بوش احتاج الى ست سنوات من السياسات الخاطئة ليقر اخيرا ان العراق               واوضح بن عامي  

واعتبر المسؤول االسرائيلي السابق ان مبادرة بوش        .ليس القضية المحورية الوحيدة في الشرق االوسط      
النقـاذ    مجهود اللحظة االخيرة   لعقد مؤتمر للسالم االسرائيلي الفلسطيني يضم المعتدلين العرب ليس اال         

الموقف االمريكي في منطقة تتخذ فيها ادارته موقعا دفاعيا على كل الجبهات مشيرا الى ان هذا المؤتمر                 
هو دعوة لشن الحرب على حركة حماس التي فازت في انتخابـات ديموقراطيـة، وعقـد سـالم مـع                    

الت دق اسفين بين معتدلي الرئيس محمـد        ويرفض بن عامي وينتقد محاو     .على حد تعبيره  ) فتح(الخاسر
عباس وبين متطرفي حماس مشيرا الى انها ستراتيجية فاشلة الن الشئ الوحيد الذي يمنح عباس الشرعية                

  .الشعبية لمواجهة المتشددين هو اتفاق سالم يلبي التطلعات االساسية للقومية الفلسطينية
  27/8/2007الوطن الكويتية 

  
  "قاصد"رائيل بعد كشف القنبلة الذكية االيرانية قلق في اس": يديعوت" .46

امس ان قلقا يسود االوساط االمنية االسرائيلية بعد        " يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   : ا.ب.د-تل أبيب   
مخصصة لضرب دقيق الهداف برية تحمـل       " ذكية"كشف الصناعة العسكرية االيرانية النقاب عن قنبلة        

الفجوة التكنولوجيـة   "مصدر كبير في جهاز االمن االسرائيلي قوله إن         ونسبت الصحيفة إلى     ".قاصد"اسم  
بين الدول االسالمية وبين اسرائيل آخذة بالتقلص ومع أن الحديث يدور عن دول الدائرة الثانية والثالثـة،             

وحسب هذا المصدر فإن القدرات النووية لباكستان والمقتربـة مـن            ".اال أنها جزءا من العالم االسالمي     
  .ران، الى جانب القدرة في مجال الصواريخ بعيدة المدى تقلص الفجوة بين اسرائيل ودول المواجهةاي

 28/8/2007األيام الفلسطينية 
 

  كل الجهود السياسية إلنهاء أزمة نهر البارد فشلت: رئيس رابطة علماء فلسطين .47
ل الجهود السياسية لحـل      أن ك  ،داود مصطفى الشيخ  أكد رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان        : بيروت

 . وأن قرار الحل العسكري هو الخيار الوحيد المتبقي على الساحة          ،أزمة مخيم نهر البارد قد باءت بالفشل      
 أن الحل الـسياسي قـد       الفتا إلى أن من الواضح    وكشف عن أن تكاليف استمرار الحرب مكلفة للجميع،         

 ما يبرر اسـتمرار المعـارك       و الحكومة، وه  لكعانيا بذ أصبح مستبعدا من قبل فريق معين داخل لبنان،         
  .الميدانية

  27/8/2007 قدس برس
  

  البارد المخصصة لإليواء المؤقت لنازحي مخيم األونروا توقع عقود األراضي  .48
وتيرة التحركـات الـشعبية فـي       أن  : البداوي مراسلها من     غسان ريفي  عن28/8/2007 السفير   نشرت

 بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية والمسؤولين الفلـسطينيين         صفوف نازحي مخيم نهر البارد إرتفعت     
وفـي هـذا    . ووكالة األونروا التخاذ قرار نهائي بتنفيذ مشروع االيواء المؤقت في جوار مخيم البـارد             

االطار تبقي الفصائل الفلسطينية وقيادة المقاومة واللجان الشعبية اجتماعاتها مفتوحة فيمـا بينهـا ومـع                
روا لدراسة كل األمور المتعلقة بمشروع االيواء المؤقت والعودة الـسريعة الـى البـارد               مسؤولي األون 

وإعادة إعماره تحت إشراف أبنائه، حيث تشدد الفصائل على ضرورة أن يكون لهم الرأي والقرار فـي                 
قاليد التي  كثير من األمور، ال سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني والعادات والت             

وعلم أن وكالة األونروا عقدت سلسلة اجتماعات درست فيهـا كـل المطالـب              . كانت سائدة في المخيم   
 عقود األراضي في جوار مخيم البارد مع المالكين الفلسطينين الذين قدموها مجانـاً              تالفلسطينية، ووقع 

في الوقت الذي ما    و . في العام الثاني    لمدة عام كامل على أن تحدد الوكالة السعر الذي تراه مناسباً           لوكالةل
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 تتحفظ على إعالن هذا الموضوع بشكل رسمي، بدأت بدراسة مواقع األراضـي وتكليـف               نروازالت اال 
  .مهندسين إلعداد الخرائط المطلوبة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن

توحة الى كل مـن  أن نازحي مخيم البارد وجهوا ثالثة كتب مف    :  من بيروت  28/8/2007الحياة  وذكرت  
رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، والمدير العام لوكالة االونروا في لبنان، واالمناء العامين لفصائل              

  . حول أوضاعهم ومطالبهمالمقاومة الوطنية واالسالمية
 رحبت بالمحاوالت ،)حقوق(أن المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان: 28/8/2007 المستقبل وجاء في

موقت كخطوة ال االيواءجدية التي تقوم بها االونروا الستئجار اراض مجاورة لمخيم نهر البارد بهدف ال
كما أبدت ترحيباً وارتياحاً للخطوة التي قام بها بعض اصحاب . تمهيدية تؤمن بديال سكنيا لنازحي المخيم

  .مة مثل هذه اإلنشاءات الموقتةالعقارات من الفلسطينيين الذين بادروا بتقديم اراض للوكالة من اجل إقا
  

   عقار في القدس الشرقية تحت مسؤولية حارس امالك الغائبين2200 .49
الحـارس عـن امـالك الغـائبين          عقار في القدس الشرقية تقع رسميا تحت مـسؤولية         2200ن   أ علم

 .ار القـدس  االسرائيلي، وان جزءا من هذه العقارات يقع داخل البلدة القديمة فيما يقع الباقي خارج اسـو               
وعلم أيضا ان جماعات اسرائيلية تسعى من خالل المحاكم الى السيطرة على هذه العقارات بـدعوى ان                 

 على الرغم من ان فلسطينيين يعيشون في هـذه          ،بعضها تعود ملكيته الى يهود منذ ما قبل قيام اسرائيل         
  .المنازل واالبنية منذ عقود طويلة

  28/8/2007القدس الفلسطينية 
  

 ل فلسطينيون عاشوا تجربة االعتقال يكشفون عن تعرضهم لضغوط جسدية ونفسيةأطفا .50
كشف أطفال فلسطينيون تعرضوا لالعتقال في سجون االحتالل عـن فتـرات            :  أمين أبو وردة   -نابلس  

الـى  ،  الحركة العالمية للدفاع عن االطفـال      تمت مقابلته من قبل    من   وأشار .عصيبة عاشوها في السجن   
 جسدية ونفسية مؤلمة بدءا من اللحظات األولى العتقالهم، وخالل مراحـل االعتقـال              تعرضهم لضغوط 

  .المختلفة، وما رافق ذلك من مشاعر قلق وخوف
  28/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تشريعات تحمي حقوقهم في االعالميناقشوناطفال فلسطين  .51

 في بيـت لحـم      مس الطفال فلسطين   في المؤتمر الوطني الخا    ونقال اطفال مشارك  :  رويترز -بيت لحم   
 من صورة المقاتل والجنـرال      ،نهم يريدون تغيير الصورة النمطية للطفل الفلسطينيي في االعالم        أ ،امس

 .الى صورة الطفل االنسان الذي يريد حقوقه من خالل تشريعات تحمي حقوق الطفل في وسائل االعالم               
ري المحتل ومدينة الناصرة على مدار ثالثة ايـام          طفال من الضفة الغربية والجوالن السو      120ويناقش    

صياغة استراتجية وطنية لضمان حقوق الطفل في وسائل االعالم وتقـديمها للمـشرعين الفلـسطينيين               
  . عند استخدام صورهم في وسائل االعالمهموصناع القرار الصدار قوانين وتشريعات تحمي حقوق

  28/8/2007الدستور 
  

   على خلفيات سياسية الغربية المواطنين في الضفةمئاتتقال مؤسسة حقوقية تستنكر اع .52
 استنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان استمرار احتجـاز المعتقلـين            : فلسطين اآلن  -نابلس

السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، معربة عن رفضها العتقال أي مواطن دون               
مخالفة صريحة وواضـحة     وأشارت إلى أن ذلك يشكل       .اتخاذ اإلجراءات القانونية  تقديمه للنيابة العامة و   
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، الذي كفل الحق بحرية الرأي والتعبير وتكوين األحزاب         2003للقانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة      
  .والجمعيات والتجمعات السياسية والنقابية المختلفة

  28/8/2007نشرة عين على فلسطين 
  

   االسرائيليالجلمةمركز تحقيق اسرى ة  معانا يرصدنفحة لجمعيةتقرير  .53
كشف تقرير أصدرته جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان في محافظة            :  مهند جدوع  -جنين  

جنين، أمس، عن أوضاع األسرى في مركز تحقيق الجلمة االحتاللي، ان األسـرى الـذين يخـضعون                 
وأشـار   .وية وغير إنسانية تتسبب في تدهور أوضاعهم الصحية       للتحقيق في المركز يعانون ظروفا مأسا     

ن الطعـام   أفادوا من خالل زيارتهم، أ    ن بعضهم   أ حتى   ،الى ان األسرى يعانون سوء التغذية كما ونوعا       
أشار األسرى، الـى ان إدارة المعتقـل ال تكتفـي           كما  !!!. الذي يقدم لهم، ال تأكله البهائم من شدة سوءه        

  . أيضاحرمانهم من ابسط حقوقهم، بل ان المحققين يتلذذون بتعذيبهم نفسيابتعذيبهم جسديا و
  28/8/2007الحياة الجديدة 

  
  سلطات االحتالل تتعمد تحويل عشرات األسرى إلى االعتقال اإلداري .54

ن سـلطات االحـتالل     أقال المحامي أحمد شواهنة، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق األسرى،            : جنين
رة الماضية الى تحويل عشرات االسرى ممن انهوا فتـرات احكـامهم الـى االعتقـال     عمدت خالل الفت 

هـذا  وبين أن معظم الذين تقـرر تحـويلهم إلـى            .االداري في قرارات ال تستند الى اي أساس قانوني        
  . يعانون من أمراض عديدة جراء سياسة اإلهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات االحتالل،االعتقال

  28/8/2007ام الفلسطينية األي
  

  امهات االسرى الفلسطينيين يتهمن الصليب االحمر باهمال قضية ابنائهم  .55
 اتهمت امهات االسرى الفلسطينيين داخل السجون االسرائيلية منظمة الـصليب االحمـر             : رامتان - غزة

 قضية ابنـائهم الـذين       وطالبن باالهتمام الجاد والتحرك لحل     ،الدولية في مدينة غزة باهمال قضية ابنائهم      
يعانون من االهمال الطبي والذي ادى الى وفاة بعض االسرى كان اخرهم االسير عمر المسالمة، ليصبح                

  .توفين اثنين في اقل من الشهرمعدد االسرى ال
  27/8/2007نشرة عين على فلسطين 

  
  حظر دخول الورق لغزة يبقي طالب المدارس بغير كتب .56

 التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في تقرير لها،           ،)إيرين(نية  قالت شبكة األنباء اإلنسا   
ويـشير   .ن إسرائيل تمنع دخول الورق إلى قطاع غزة بشكل يؤدي إلى نقص كبير في الكتب الدراسية               أ

من التقرير إلى أن هذا التطور األخير هو داللة على االختالف الحاصل في وجهات النظر بين إسرائيل                 
تخشى  حيث   .جهة والمنظمات اإلنسانية من جهة ثانية حول ما يمكن اعتباره مساعدات إنسانية ضرورية            

إسرائيل من أن تقوم حماس باستعمال الكتب للترويج ألفكارها، رغم أن المـدير اإلسـرائيلي للمركـز                 
 ل الورق إلى القطاع   الذي يتولى حملة إلدخا    -الفلسطيني اإلسرائيلي للبحث والمعلومات غيرشون باسكن       

أكد أن حماس ال تنوي إلى اآلن تغيير المنهج الدراسي، مضيفاً أنها تـستطيع إيـصال أفكارهـا دون                    -
 أن منظمته مازالـت تحـاول       ،أوضح سباستيان كوستر من منظمة كير الفرنسية      من جهة أخرى    و .كتب

مـشاريع الميـاه والـصرف      الزمـة ل  علما أنها   المواد الخام إلى غزة ولكن دون جدوى،        بعض  إدخال  
  .تعتبر مواد إنسانيةوالصحي، 

  28/8/2007الجزيرة نت 
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  لتأديب أزواجهن التابع للقوة االتنفيذية  109بالرقم  داستنجيهددن باالغزاويات ال .57

 التابع للقوة التنفيذية ذا شأن كبيـر فـي حيـاة الـسكان              109 أصبح الرقم    :العربية نت  - عال المدهون 
طاع غزة، حيث يستخدمونه لالتصال بالقوة لفض نزاعاتهم وخالفاتهم الداخلية أو حتـى  الفلسطينيين في ق 

 تحول هذا الرقم إلى وسيلة ضغط تستخدمه المرأة في وجـه الـزواج               حيث .مشاكلهم الزوجية والعائلية  
 !.رىلردعه عن االعتداء عليها أو عدم االستجابة لطلباتها، أو حتى لمنعه من التفكير في الزواج من أخ                

وبمجرد االتصال بهذا الرقم وتحديد المكان، تتوجه قوة محمولة إلى المكان وتمارس عمال يـشبه عمـل                 
ويبدو أن هذا الرقم بدأ يشكل حالة نفسية واقعية لعمل هذه القوة وسـرعة          . الشرطة الفلسطينية في السابق   

ن ، أكـد أ   اسم وزارة الداخليـة   إيهاب الغصين الناطق ب    إال أن    .استجابتها لالتصال وطرق حلها للمشاكل    
القوة التنفيذية ووزارة الداخلية ال تتعامل مع المشاكل العائلية والشخصية وال يتم التدخل فيها، وإنما يـتم                 
التعامل مع المشاكل العامة كاالعتداءات الشخصية التي قد يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون والضرب             

  .وانتهاك الحقوق والسرقة والتهديدات
  27/8/2007موقع الجمل 

  
   مليون دوالر لدعم القطاع الزراعي86،1توقيع اتفاقية في غزة بقيمة  .58

 اتفاقية تفاهم مع برنامج االمم المتحدة االنمائي الممـول           الفلسطيني وقع اتحاد لجان العمل الزراعي    : غزة
ار اعادة تأهيل المنـشآت     من قبل الحكومة اليابانية بقيمة مليون وثمان وستين الف دوالر اميركي في اط            

 يوم عمل للعمـال العـاطلين       4236ما يقارب   بالزراعية التي دمرها االحتالل االسرائيلي وتوفير فرص        
  . ومصادر مياه لالراضي الزراعية،عن العمل

  28/8/2007الحياة الجديدة 
  

  سوق فلسطين المالية توقع اتفاقية مع شركة أردنية لبث بيانات التداول .59
قعت سوق فلسطين لألوراق المالية، وشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية، أول من أمس،              و :رام اهللا 

قـال  من جهتـه    و .في عمان، اتفاقية حول بث معلومات البورصة الفلسطينية، وبيانات التداول التاريخية          
اون التكنولوجي  ن هذه االتفاقية تأتي لتعميق أواصر التع      أ،   فلسطين الرئيس التنفيذي لسوق   أبو لبدة حسن  

مع الشركات األردنية والعربية بشكل عام، وسعي السوق الدؤوب نحـو التطـوير المـستمر، لخدمـة                 
  .المستثمرين من داخل الوطن وخارجه

  28/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  من المياه الفلسطينية تسرقها اسرائيل% 85اكثر من : كعوش .60
المؤتمر الـدولي العلمـي     في   ،فضل كعوش .الفلسطينية م رئيس سلطة المياه    أكد  :  كمال زكارنة  -عمان  

حول ادارة المياه المستدامة في االراضي الفلسطينية بمشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات العربيـة              
من المياه الفلسطينية تسرقها اسرائيل وتحولها الى صـحراء  % 85كثر من  أن  ، أ مس أ والدولية في عمان  

ن حصة  وفي حين أ  .  الف فلسطيني ال تشملهم خدمات المياه بسبب االحتالل        400كثر من   أن  كما أ  ،النقب
 يحصل المستوطن االسرائيلي على اكثر من       ، لترا يوميا  50المواطن الفلسطيني من مياه الشرب اقل من        

  .الف لتر يوميا من المياه الفلسطينية اغتصابا وسرقة
تقوم بعمليـات تحـسين قطـاع الخـدمات المائيـة           ن سلطة المياه الفلسطينية استطاعت ان       أ أشار إلى و

بلغـت قيمـة    قـد    و ،95 عـام    2على ما كانت عليه قبل اتفاقات اوسلو      % 40والصرف الصحي بنسبة    
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 هناك التزامات قائمـة لمـشاريع       ، كما أن   مليون دوالر  800االستثمارات المالية في قطاع المياه حوالي       
  . القادمة مليون دوالر للسنوات الثالث400جديدة بقيمة 

  28/8/2007الدستور 
  

  شاطئ غزة من المواد الكيماوية   يؤكد نظافة خبير فلسطيني .61
طمأن الدكتور خالد السوسي الخبير الفلسطيني المختص في الكيمياء الفيزيائية، الفلـسطينيين             :قنا - غزة

ال مادة حيوية   بأن المواد الصفراء والخضراء التي ظهرت بكميات كبيرة على شاطئ بحر غزة، ما هي إ              
وال أثر ألي مواد كيماويـة      ،  عبارة عن طحالب طبيعية، ظهرت بسبب الملوثات ومياه الصرف الصحي         

  .أو إشعاعية فيها، لكنه نبه إلى أن مياه مدينة غزة ليست نقية بالمستوى المطلوب
 28/8/2007االتحاد االماراتية 

  
  "إسرائيليون" فيه يرفض دعوة إلى مؤتمر في كندا يشارك" العمل اإلسالمي" .62

حماية المدنيين في مناطق "رفض حزب جبهة العمل االسالمي المشاركة في أعمال مؤتمر : عمان
في أمريكا " دعم السالم"في كندا وصندوق " العالمي للحكم التقدمي"والذي ينظمه المركز " الصراع المسلح

بعد ان " الحزب اتخذ قراره هذا"ن وقال أمين سر الحزب نمر العساف إ. مطلع الشهر المقبل في تركيا
حصل على معلومات تشير إلى مشاركة صهاينة في أعمال هذا المؤتمر، وهو الموقف الذي يلتزم به 

ال يزال ينتهك حقوق "ولفت إلى أن الكيان ". الحزب من منطلق رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني
ال "، وقال "يتسبب بمأساة ومعاناة إنسانية مستمرة"هو ، و"المدنيين الفلسطينيين غير آبه بالمواثيق الدولية

ودعا العساف ". فائدة ترجى من التباحث مع هؤالء، حتى يعيدوا ما اغتصب من الحقوق العربية
مقاطعة المؤتمر واإلعالن عن رفضهم لكافة أشكال التطبيع مع "مؤسسات المجتمع المدني األردني الى 

  ". الكيان الصهيوني
  28/8/2007اراتية الخليج اإلم

  
  جعجع وجنبالط أصدرا اوامرهما بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في لبنان: المنار الفلسطينية .63

نقلت مصادر مقربة من وليد جنبالط ان اجتماعات سرية للغاية عقدت بداية االسـبوع الماضـي بـين                  
ا الزعيمين اللبنانيين   ييليشعناصر امنية اسرائيلية وامريكية وبين جنبالط وسمير جعجع بحضور قيادات م          

هابية في لبنان عشية االستحقاق الرئاسي، وهذا االجتماع المطول عقد في قصر المختارة             رلتنفيذ خطط ا  
وقالت المصادر أن جعجع وجنبالط تلقيا مؤخرا مبلغ عـشرة           .الذي يقيم فيه جنبالط تحت حراسة مشددة      

ى المخطط، واستغالله لفرض رئيس للجمهورية من       ماليين دوالر من جهات امريكية وعربية لالتفاق عل       
الفريق الحاكم في بيروت، والذي يضم عدة حلقات وأهداف من بينها، عمليات اغتيال لقيادات ضعيفة من                
التيار الحاكم والصاق المسؤولية بالمعارضة، وتفجير قنابل وعبوات في مواقع وأماكن عامة واسـتغالل              

يال رئيس الوزراء االسبق رفيق الحريري، وتوقعت المـصادر ان يـتم            االجواء تماما كما حدث بعد اغت     
وكشفت ان االدارة االمريكية وعبر سفيرها فـي العاصـمة            .اغتيال احد قيادات السنة من تيار المستقبل      

 أيضا عن مبعوثين للفريق      المصادر كشفتكما  اللبنانية مطلعة على المخطط وعلى علم بأهدافه وتوقيته،         
لبنان زاروا اسرائيل في الشهور الثالثة االخيرة، وعادوا الى بيروت عبر باريس ومعهم ثالثة              الحاكم في   

وعشرون عنصرا تم تدريبهم في معسكرات اسرائيلية على استخدام معدات تفجير متطورة، وهذه ليست              
  .الدفعة الوحيدة

  27/8/2007المنار الفلسطينية 
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  نة سرية جداً إلى أمكهمراكزينقل حزب اهللا ": معاريف" .64
اإلسرائيلية أمس أنه يتوقع أن ينقل حزب اهللا في الفترة القريبة المقبلة مكاتبـه،              " معاريف"ذكرت صحيفة   

" مصادر في حزب اهللا   "ونقلت الصحيفة عن     .ومقر أمينه العام السيد حسن نصر اهللا إلى أمكنة سرية جداً          
ربع األمني داخل الضاحية، مشيرة إلى أنه سيحول        قولها بعد الحرب مباشرة إنه اتخذ قرار بعدم إبقاء الم         

 الضاحية لن تضم أي مكتب رسمي للمنظمة، بل فقط مراكـز سـرية             وعليه فان  .إلى حديقة عامة كبيرة   
  ".ضرورية

  28/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  ال خطر نووياً من اسرائيل على مصر: السفير المصري السابق في تل ابيب .65
أكد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الـشورى وسـفير مـصر             : دالعال سيد عب  -القاهرة  

السابق لدى اسرائيل محمد بسيوني، أنه ال صحة مطلقا لما رددته بعض وسائل االعالم المـستقلة فـي                  
القاهرة من ان هناك خطرا اسرائيليا نوويا على مصر خاصة في ظل وجود الكثير من عوامـل اآلمـان        

 مع اسرائيل والمياه الجوفية والتجارب التي يقوم بها خبراء مصريون للحد من االشـعاعات               على الحدود 
النووية التي تنبعث من مفاعل ديمونة مما يؤكد ان المخاوف النووية االسرائيلية غيـر موجـودة علـى                  

ووي وأضاف انه على طول الحدود مع اسرائيل توجد أجهزة مختصة لمراقبة االشعاع الن            . أرض الواقع 
والمياه الجوفية والتأكد من خلوها من أي ملوثات، باإلضافة إلى ان اسرائيل ال تستطيع استخدام الـسالح          
النووي بسهولة كما يتصوره البعض خاصة مع تالصق حدودها مع الدول العربية فهنا يكـون الـسالح                 

  .النووي سالحا ذا حدين
  28/8/2007عكاظ 

  
  ل لتسلم المتسللين السودانيينأبو الغيط ينفي االتفاق مع إسرائي .66

نفى وزير الخارجية أحمد أبوالغيط صحة ما رددته بعض وسائل اإلعالم عن وجود اتفاق جرى خـالل                 
  .اتصال هاتفي بينه وبين وزيرة خارجية إسرائيل حول تسلم مصر المتسللين السودانيين

  28/8/2007األهرام المصرية 
  

 يل نواب البحرين يرفضون التطبيع مع إسرائ .67
رفض عدد من النواب البحرينيين، إثر دعوة عدد من الشباب البحريني لرحلة ترفيهية سياسـية               : المنامة

وقال النائب عادل المعـاودة إن      . إلى إسرائيل مدفوعة التكاليف، كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني         
".  ويؤكدون ضرورة محاربتـه    العدو الصهيوني هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه العرب، ولو ظاهرياً،          "

وقال النائـب سـامي     . وقال النائب حسن الدوسري إن كل أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني مرفوضة           
في ظل عدم وجود السالم وعدم تطبيق المبادرة العربية للسالم، ال يمكن حتى مجرد التفكير           "البحيري إنه   

 ".في زيارات مشابهة إلى العدو الصهيوني
  28/8/2007البيان 

   
  عن مساره" ترام القدس"إلخراج .. المقاطعة .68

تعالت أصوات عربية داعية إلى مقاطعة شركات فرنسية تعمل في مجال :  محمد جمال عرفة-القاهرة 
المقرر أن يربط المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة " ترام القدس"النقل، بسبب مشاركتها في تنفيذ مشروع 

هذه األصوات جاءت . لقدس الغربية، والمتوقع أن يدخل الخدمة العام المقبلبالقدس الشرقية المحتلة با
على هيئة بالغ للنائب العام في مصر، وحملة دشنها نشطاء على اإلنترنت، حذر كالهما من أن 
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المشروع يقضي بمصادرة مساحات ضخمة من أراض فلسطينية، وسيساهم في نمو المستوطنات وإحكام 
من أجل "وتحت شعار . شرقية وفصلها عن الضفة الغربية تمهيًدا لضمها إلسرائيلالحصار على القدس ال

، تجري حاليا على اإلنترنت فعاليات حملة دشنتها مجموعات من "قاطعوا الشركات الفرنسية.. القدس
وتدعو الحملة لتنفيذ مقاطعة هادئة للشركات الفرنسية . المهندسين ونشطاء الشبكة العنكبوتية العرب

كي نكبدهم خسائر مالية أضعاف أضعاف ما سيكسبونه من ترام القدس حتى "المنتجات الفرنسية و
 ."ينسحبوا من هذا المشروع

  27/8/2007إسالم أون الين 
  

  "2015حاضر اسرائيل ومستقبلها حتى عام "ندوة حول  .69
، "2015حاضر إسرائيل ومـستقبلها حتـى عـام         "نظم مركز دراسات الشرق األوسط ندوة حول      : عمان

وهدفت الندوة إلى إدراك كنـه التحـوالت   . بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في الشأن اإلسرائيلي     
التي طرأت على الدولة والمجتمع في إسرائيل طيلة العقود الستة الماضية، وتقديم قراءة مستقبلية لطبيعة               

 الدولة اإلقليمية والدولية في ظـل       ، إلى جانب تناول عالقات    2015مالمح الدولة ومكوناتها حتى العام م     
  .تنامي برنامج المقاومة الفلسطينية والعربية

  28/8/2007الدستور 
  

 ويجب تحريك الجهود إلنشاء دولة فلسطينية" حماستان"نرفض قيام : ساركوزي .70
لدي سمعة بأنني   : "قال الرئيس الفرنسي نيكوال، في خطاب ألقاه في قصر األليزيه         : محمد بلوط  -باريس  

، فيما أعرب عن محبته واحترامـه لـشعوب         "ديق إلسرائيل وهذا صحيح، ولن أساوم أبداً على أمنها        ص
المفارقـة  "ثم تحدث عن تفاقم العجز الدولي تجاه حل للصراع في فلسطين، لكن             . الدول العربية المعتدلة  

يطـة الطريـق،    وصوالً إلى خر  .. دولتان ألمتين، ونعرف تفاصيل هذا الحل     : أننا نعرف الحل المنشود   
، ولكنه، دعا اللجنة الرباعية والدول      "واللجنة الرباعية، ورغم ذلك هناك شعور محبط بأن السالم ال يتقدم          

العربية المعتدلة إلى تخصيص جهودها إلعادة بناء السلطة الفلسطينية بإشراف رئيسها، معتبراً أن العاجل              
وحذّر مـن   .   الفور تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية      أيضا هو إعادة إطالق دينامية سالم جديدة حقيقية على        

، في قطاع غزة، يكون المرحلة األولى قبـل أن          "حماستان"أن التخلف عن هذه المهمة سيؤدي إلى خلق         
وشـدد  . يسيطر اإلسالميون الراديكاليون على كامل األراضي الفلسطينية وهو، احتمال لـن نقبـل بـه              

عبر تشجيع ومساعدة قـوى االعتـدال       .. اإلسالم والغرب ساركوزي على ضرورة تجنب مواجهة بين       
  . والحداثة في كل بلد مسلم، على الوصول إلى إسالم معتدل ومتسامح يقبل بالتنوع

  28/8/2007السفير 
  

   حول مؤتمر السالم  "حماس" من تصريحات "تسخر"واشنطن  .71
ئيس المكتب السياسي لحركـة      من انتقادات ر   ، االثنين ،سخرت الواليات المتحدة  .: ب. ف.  أ - واشنطن

وقال توم   ."حماس" خالد مشعل لمؤتمر الدولي للسالم المزمع عقده الخريف المقبل دون مشاركة             "حماس"
. حتى تكون لدينا مسيرة سالم ال بد من الرغبة فـي الـسالم            "كايسي المتحدث باسم الخارجية االميركية      

طرف الجالس على الجهة االخرى مـن الطاولـة،         وحتى تكون لدينا مسيرة سالم ال بد من االعتراف لل         
وبالتالي اذا كان هناك من طرف مستبعد مـن مـسيرة           "واضاف  ". بالحق في الوجود وفي العيش بسالم     

غير اني اجد انه من المثير للسخرية ان يـشتكي          "وتابع   ". التي ابعدت نفسها بنفسها    "حماس"السالم فانه   
  ".يرة السالم في الوقت الذي ال يعترف بها وال يؤمن بها من كونه مستبعدا من مس"حماس"شخص من 

  28/8/2007موقع ايالف 
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  لقاءات عباس وأولمرت أوهام: نائب فلسطيني األصل في البرلمان اإليطالي .72

وجه علي رشيد النائب الفلسطيني األصل عـن حـزب إعـادة البنـاء              :  وديع عواودة  - القدس المحتلة 
 انتقادات للقاءات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مـع رئـيس              في البرلمان اإليطالي    الشيوعي
ودعا عباس إلى ضرورة البـدء بمحـاورة حركـة          . إيهود أولمرت ووصفها باألوهام   " إسرائيل"وزراء  

وردا على سؤال قال إنه مستعد للقاء طرفي الخـالف          . المقاومة اإلسالمية باعتبارها مصلحة وطنية عليا     
 من لقاء قادة حماس للمساهمة في عودتها عن مواقفها الخاطئة وكـي ال تتحـول إلـى    وأنه ال مانع لديه 

واعتبر رشيد، أن ال مبرر لالنتخابات العامة المبكرة بسبب تـوفر     . عبء إضافي على الشعب الفلسطيني    
أغلبية في المجلس التشريعي تحافظ على استمرار حكومة الوحدة الوطنية المـستندة الـى اتفـاق مكـة                  

  .حا أن اللجوء للشعب مجددا يأتي في حال عجز التشريعي عن مهمتهموض
  28/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االضطرابات في الشرق األوسط قد تشعل حربا عالمية جديدة: زلماي خليل زاده .73

أكد زلماي خليل زاده سفير الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة، أمس في تصريحات لصحيفة ديلي               : فيينا
ي برس النمساوية ، أن حدوث اضطرابات كبيرة في الشرق األوسط والعالم اإلسالمي، قد تسفر عـن                 دا

  .نشوب حرب عالمية
  28/8/2007األهرام المصرية 

  
  "األرض المقدسة"محكمة أميركية تنظر في قضية خمسة من كبار مسؤولي  .74

 فيدرالية في مدينة داالس بواليـة       بدأ اإلدعاء األميركي مرافعاته أمام محكمة     :  منير الماوري  -واشنطن  
تكساس ضد خمسة من مسؤولي مؤسسة األرض المقدسة يواجهون حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة دعم               

ووجهت للمتهمين  . في فلسطين، والتورط في أنشطة أفضت إلى القتل       " حماس"جماعة إرهابية هي حركة     
وقدم ممثلو اإلدعـاء كميـات      . ريبية وهمية الخمسة كذلك تهم التآمر، وغسيل األموال، وجمع عوائد ض        

كبيرة من الوثائق والتسجيالت الصوتية والمرئية وتسجيالت لمكالمات هاتفية تمت مراقبتها أمام القـضاء      
في محاولة لتثبيت تهمة دعم اإلرهاب على مؤسسة األرض المقدسة الخيرية التي كانت تتخذ من واليـة                 

 األميركية نشاطها بعد أسابيع قليلة من هجمات الحادي عشر من           تكساس مقرا له قبل أن تحظر السلطات      
  .2001سبتمبر / أيلول

  28/8/2007الشرق األوسط 
  

  لجنة حقوق الشعب الفلسطيني البرلمان األوروبي يستضيف اجتماع .75
ي تعقد لجنة تابعة لألمم المتحدة مكلفة بحث حقوق الفلسطينيين اجتماعها المقرر في مقر البرلمان األوروب              

وبرلمانيين اوروبيين، زعموا ان المجموعـة   " اسرائيل"يومي الخميس والجمعة المقبلين، رغم احتجاجات       
 ".اسرائيل"التي تنظم اللقاء لها سجل مناهض لـ

  28/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   إلتهام ليبيايعترف بتلفيق أدلة لوكربيقضية  شاهد في :لوفيغارو .76
مس أن الشاهد األساسي في قضية تفجير طائرة بانام األميركية فـوق            كشفت صحيفة لوفيغارو أ   : باريس

لوكربي في اسكتلندا أبلغ الشرطة السويسرية بأنه كذب في شهادته ولفق دليالً في المحاكمة التي انتهـت                 
وكتبت الصحيفة الفرنسية أن هذا االعتراف يؤكد        .بإدانة ضابط االستخبارات الليبي عبدالباسط المقرحي     
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 بعضهم بحدوث تالعب في التحقيق التهام ليبيا، فيما كانت المؤشرات األولى تقود إلـى الجبهـة                 قناعات
  . المدعومة من سوريا القيادة العامة-الشعبية 

  28/8/2007الحياة 
  

  دورة دوالب القمع السلطوي في إمارتي حماسستان وفتحستان  .77
 األراضـي الفلـسطينية، مـاتزال تلقـي         تداعيات حالة االنقسام فـي    :  قسم الدراسات والترجمة   /الجمل

بتداعياتها، على شكل السيناريو الجاري، والقادم في الساحة الفلسطينية، وعلى ما يبدو فقد أصبح االنقسام               
  .أكثر عمقاً، وسوف تكون له تداعياته القصيرة والطويلة المدى

  :االنقسام الحالي• 
يادة ويصبح حلها مستعـصياً، فإنـه يخـرج مـن           في الماضي كان كل زعيم عندما تشتد خالفاته مع الق         

االجتماع مغادراً التنظيم ومعه عناصره وحلفاءه، بحيث يقوم بتشكيل فصيل فلسطيني جديد، وقد تكـرر               
حدوث هذه الظاهرة وعلى وجه الخصوص في الفترات الحرجة التي شهدها تاريخ النضال الفلـسطيني               

هذه المـرة   .. من بيروت، وتوقيع اتفاقية أوسلو، وغيرها     المعاصر، مثل أحداث أيلول األسود، والخروج       
  . سياسي  الذي تميز به-يختلف االنقسام الفلسطيني، وذلك بسبب الطابع الجيو

  :لالنقسام الحالي) الخطرة جداً(الطبيعة • 
حماس تمثل حركة سياسية دينية إسالمية التوجهات، وهي حديثة النشأة عند مقارنتها بحركة فـتح التـي                 

وفتح هي  . تبر المهد الحقيقي والبؤرة األساسية النطالق النضال والكفاح التحرري الفلسطيني المعاصر          تع
حركة بدأت يسارية التوجهات، والحقاً تحولت إلى حركة علمانية، ثم تحولت بعد ذلك إلى انتهاج الخـط                 

عمل مـن أجـل تحريـر       السياسي الذرائعي الذي يجمع الكثير من المتناقضات بما في ذلك الجمع بين ال            
.. فلسطين على المستوى المعلن، والتعامل الداعم ألجندة االحتالل اإلسرائيلي على المستوى غير المعلن            

  .والذي أصبح الحقاً شبه معلن
لو كان االنقسام مذهبياً وعقائدياً، لكان ذلك أمر ممكن الحسم عن طريق الشعب الفلسطيني، والذي تعـود           

سياسي والمذهبي والعقائدي التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية، والتي كـان هـذا             على عمليات التسويق ال   
الشعب صاحب الكلمة العليا في التعامل مع الخيارات والتفضيالت التي تناسـبه، وقـد كـان الـشعب                  

وبواسـطة  –الفلسطيني يقف في الماضي بأغلبية كبيرة إلى جانب فتح، ولكنه تحول في الوقت الحـالي                
ومن يدري فغداً قد يقرر الشعب الفلسطيني باعتبـاره صـاحب           ..  إلى جانب حماس   - قتراعصناديق اال 

  .الحق والكلمة العليا، اللجوء إلى أحد الخيارات والتفضيالت األخرى المتاحة أمامه
 سياسي الذي اتـسم بـه، لجهـة         -الطبيعة الخطرة جداً لالنقسام الفلسطيني الحالي تتمثل في البعد الجيو         

  :اآلتي
 األراضي الفلسطينية بحسب اإلقرار الدولي الذي اكد عليه الزعيم الفلسطيني ياسـر عرفـات تتمثـل                 -

  .بالضفة الغربية وقطاع غزة
  . الضفة الغربية وقطاع غزة هما منطقتان تفصيل بينهما إسرائيل-

 الـضفة   وحالياً تسيطر حركة حماس اإلسالمية التوجهات على قطاع غزة، بينما تسيطر حركة فتح على             
الغربية، بحيث أصبحت فتح تشكل المعارضة إزاء سلطة حماس القائمة فـي غـزة، وحمـاس تـشكل                  
المعارضة إزاء سلطة فتح القائمة حالياً في الضفة، وبالمقابل بدأت كل سلطة تستخدم أدوات دوالب القمع                

 بدعم المعارضـة    السلطوي في المنطقة الخاصة بها إزاء المعارضة من جهة، وتقوم من الجهة األخرى            
التابعة لها الموجودة في المنطقة األخرى، بحيث تقوم حماس بدعم أنصارها المعارضين لفتح في الضفة،               

كذلك، االنقسام أدى إلى ترتيب وإعـادة       .. وتقوم فتح بدعم أنصارها المعارضين لحماس في قطاع غزة        
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بالمنطقة، وبالذات مـن جانـب إسـرائيل       ترتيب الكثير من األوراق واألجندة اإلقليمية والدولية الخاصة         
  .وأمريكا ومصر واألردن

  :منعطف القضية الفلسطينية وسيناريو المسار الفلسطيني الحرج• 
يتمثل أفضل سيناريو في تحقيق الوحدة بين الفلسطينيين، وذلك ألن عدم وحدة الفلسطينيين تشير بطريقة               

  .أو بأخرى إلى عدم وحدة القضية الفلسطينية
 الفلسطينية يمكن أن تتم بالكثير من الوسائل، فهي إما أن تتم بالتوافق بين حماس وفـتح، أو بـأن             الوحدة

يقضي أحدهما على اآلخر، ولكن بشرط أن يكون متمتعاً بالتأييد الشعبي الفلسطيني، وإذا كانت حمـاس                
لـى قواعـده ومواقفـه      تتمتع اليوم باألغلبية، فال أحد يستطيع أن يجزم بأن الشعب الفلسطيني قد يعود إ             

  !!!السابقة، ويقدم تأييده ومساندته الكاملة لحركة فتح
السيناريو األسوأ هو أن تستمر األوضاع الحالية بحيث يظل الفلسطينيون تحت ضغوط األزمة، وهو أمر               

  .سوف يؤدي إلى الكثير من التوترات والدخول في متاهة اليأس واإلحباط
 سياسي المذهبي القائم حالياً بين غـزة وحمـاس          -ي تعميق الطابع الجيو   السيناريو األكثر سوءاً يتمثل ف    

وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلـى أن        . وضفة فتح، على النحو الذي يؤدي إلى قيام دولتين فلسطينيتين         
شبه القارة الهندية كان يمثل دولة واحدة، أو باألحرى أمة تاريخية واحدة، وبسبب الخالفـات المذهبيـة                 

 اإلسالمية تحولت شبه القارة الهندية إلى دولتين، همـا الهنـد الهندوسـية،              -العالقات الهندوسية وتوتر  
وباكستان اإلسالمية، والحقاً ولما كانت باكستان تتكون من قطعتين من األرض، هما باكـستان الغربيـة                

أمام القوات الهندية في    وعاصمتها إسالم اباد، وباكستان الشرقية وعاصمتها دكا، فإن الهزائم الباكستانية           
 كشمير، قد أدت إلى خالفات مـشابهة        -الحروب التي اندلعت بين البلدين حول السيطرة على إقليم جامو         

بقدر كبير لخالفات فتح وحماس، وقد انفصلت باكستان الشرقية إلى دول مستقلة حملت اسـم بـنغالدش                 
 -ال بنغالدش عن باكـستان الوضـع الجيـو        بتأثير الدعم الهندي لنخبتها الحاكمة، وقد ساعد على انفص        

 سياسي الحالي بين ضفة فـتح وغـزة         -سياسي الذي كان سائداً، وكان يشبه إلى حد كبير الوضع الجيو          
  .حماس

إن تحويل األراضي الفلسطينية إلى دولتين مستقلتين، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعبين، وهو حلـم               
  .كل اإلسرائيليين وليس حلم شارون وحدة

  :الموازنة بين حماس وفتح• 
  :تقول مؤشرات ميزان القوى بين فتح وحماس باآلتي

  . تزايدت شعبية حماس على حساب شعبية فتح التي انخفضت بقدر كبير خالل األعوام الماضية-
 توجهات حماس إزاء إسرائيل وأمريكا مثل التوجه العام السائد في المجتمع الفلـسطيني إزاء تحريـر                 -

  .دة القضية الفلسطينيةأرضه وأجن
  . تتميز حماس بالتماسك الداخلي والمذهبي، بينما تفتقر فتح إلى هذا النوع من التماسك-
 توجد معركتان سياسيتان، األولى في الضفة الغربية بين أنصار فتح وحماس، والثانية في قطاع غـزة                 -

ل فتح بين قمة فتح وقاعـدتها،       ولكن ما هو أعمق يتمثل في وجود معركة داخ        .. بين أنصار حماس وفتح   
  .وهذه المعركة ال توجد أي مؤشرات لوجودها داخل تنظيم حماس

 تجد حماس دعماً كبيراً من الفلسطينيين، بينما تجد فتح دعماً كبيراً من األنظمة العربية المتحالفة مـع                  -
  .أمريكا، وأيضاً دعم أمريكا وإسرائيل واالتحاد األوروبي

  . مع فتح-مطلقاً–اطف مع حماس، وال يتعاطف  الشارع العربي يتع-
 اإلسرائيلي أصبح يعتمـد بقـدر       -وعموماً، إن مستقبل القضية الفلسطينية، ومستقبل الصراع الفلسطيني       

كبير على األقل في الوقت الحالي، الصراع بين فتح وحماس، وهو صراع يعتمد من جهة أخرى علـى                  
عمل القوى المجتمعية الفلـسطينية الموجـودة ضـمن الـشعب     التوازنات الفلسطينية الداخلية واتجاهات  
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الفلسطيني، وذلك ألنه إذا استمر الدعم الشعبي الفلسطيني لصالح حماس فإن فتح مـصيرها إلـى زوال،                 
وإن تحول الدعم الشعبي عن حماس إلى فتح فإن حماس مـصيرها إلـى زوال، وإن انقـسم الـشعب                    

لة حماسستان في غزة، ودولة فتحستان في الضفة سوف يكـون           الفلسطيني بين حماس وفتح، فإن قيام دو      
  .ظهوره مسألة وقت ال أكثر

  27/8/2007موقع الجمل 
  

  دولة أم فوضى أم ماذا؟: ما تحمله السنوات القادمة .78
  هاني المصري

، ويدرس في جامعة كولومبيا االميركية عن توقعاتي للسنوات الخمـس           1948سألني زائر من فلسطينيي     
 وبعد التأمل والتفكير وبعض الحيرة قلت له ان المحلل السياسي ليس منجماً وال عرافاً وال يمكنه                 .المقبلة

قراءة المستقبل، بل ان اكثر ما يستطيعه هو البحث في اسباب وخلفيات وتـداعيات االحـداث ووضـع                  
 فال يعرف الغيب    .السيناريوهات المحتملة لتطورها الالحق دون ادعاء القدرة على االمساك بقراءة الغيب          

  .اال عالم الغيوب، اهللا سبحانه وتعالى
واذا اردنا معرفة ما يمكن ان يحدث خالل السنوات المقبلة، علينا اوالً معرفة ما هو الموجود اآلن علـى                   
أرض الواقع؟ وما هي التطورات المحتملة والعوامل التي يمكن ان تؤثر على ما هو قائم االن؟ فرغم كل                  

صلة والمحتملة في منطقتنا والعالم، والدالئل التي تشير الى ان المنطقة حبلـى بتغييـرات               التغييرات الحا 
  :وما يمكن ان يحدث قد ال يخرج عن السيناريوهين التاليين. كبرى، اال ان عصر المعجزات قد انتهى

 الحـل   ان تمضي اسرائيل في سياسة خلق الحقائق على االرض التي تجعل اكثر واكثر            : السيناريو االول 
وهذا يقوي من احتمال تمرير خيار الدولة الفلسطينية ذات الحـدود   . االسرائيلي هو الحل المطروح عملياً    

ويمكن تغطيـة هـذا     . المؤقتة التي تتفاوض الى اجل غير مسمى مع اسرائيل على قضايا الوضع الدائم            
توضح بشكل ضبابي وغامض   الخيار من خالل االتفاق على اعالن مبادئ، او حتى نوع من اتفاقية اطار              

  .وعام االهداف النهائية دون الزام اسرائىل بأي شيء واضح وقاطع، يتم تنفيذه خالل مدة زمنية قصيرة
ويـسمح  ) القدس والحدود والالجئين  (وهذا الخيار تفضله اسرائيل النه يؤجل القضايا االساسية الحساسة          

من المسؤوليات المترتبة عليها وفقاً للقـانون الـدولي         لها االدعاء بانها سوت القضية الفلسطينية ويعفيها        
ويبعد هذا الخيار خطر الدولة الواحدة ثنائية القومية او دولـة الفـصل والتمييـز               . بوصفها دولة احتالل  

وهذا الخيار تدعمه الواليات المتحدة االميركيـة النـه         . العنصري، ويحافظ على اسرائيل كدولة يهودية     
قوم على معادلة دولتين لشعبين على اساس ان يتم التفاوض بـين الفلـسطينيين              يحقق رؤية بوش التي ت    

  .واالسرائيليين لتحديد حدود الدولة الفلسطينية ومساحتها وعاصمتها ومقومات السيادة التي ستتمتع بها
افق عليه  العائق االكبر امام هذا الخيار ان العرب والمجتمع الدولي ال يمكن ان يقبلوا هذا الخيار ما لم يو                 

الفلسطينيون، والفلسطينيون من الصعب جداً ان يوافقوا على دولة ذات حدود مؤقتة يعرفون سـلفاً انهـا                 
وان اقصى ما تحققه المفاوضات القادمة التي ستجريها مثل هذه الدولة، هو ضم مساحات              . ستكون دائمة 

وهذه الحدود  . صلت على حدود دائمة   جديدة لهذه الدولة ذات الحدود المؤقتة لكي تستطيع االدعاء بانها ح          
فاالطمـاع  . ، وال حدود قريبة منها    1967ال يمكن ان تكون على اساس حدود الرابع من حزيران العام            

ـ             من االراضـي   % 30االسرائيلية ال تقبل بدون ضغوط شديدة وهائلة على اسرائيل باقل من االحتفاظ ب
وفقاً آلخـر بدعـة     % 100او  % 96او  % 90ن  ، وكل االحاديث عن االنسحاب م     1967المحتلة العام   

اطلقها شمعون بيريس ما هي سوى االعيب تحاول ان تخدع الفلسطينيين من خالل احتساب النسبة مـن                 
االراضي المحتلة بعد خصم مساحة القدس الكبرى واللطرون والمناطق الحرام، واحيانـاً بعـد خـصم                

  .لمحتلةمن مساحة االراضي ا% 30االغوار التي تشكل حوالي 



  

  

 
 

  

            30 ص                                      827:                                 العدد28/8/2007الثالثاء : التاريخ

واذا رفض الفلسطينيون خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة، سيجدون امامهم خيارات مثل التقاسم الوظيفي،              
والخيار االردني والمصري، او تدويل القضية ليس لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره،              

ه في تمرير الحلول التصفوية التـي       وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل لالنابة عن االحتالل ومساعدت        
ويبقى خيار استمرار حالة الفوضى والفلتان األمني واالنقسام ماثالً، بل يمكن ان تتفاقم الفوضى              . يطرحها

الى حد انهيار السلطة وتشجيع قيام سلطات متعددة بديلة عنها، بحيث يقود هذه السلطات امراء الحـرب                 
واحد منهم بمفرده مع سلطات االحتالل بمـا يمكنهـا مـن فـرض              وقادة الميليشيات الذين سيتعامل كل      

شروطها وامالءاتها باحسن الشروط واقل التكاليف، النها ستعرضها عليهم متفرقين بعيداً عـن القـضية               
  .التي توحدهم

السيناريو الثاني وهو يقوم على ان الشعب الفلسطيني صاحب المفاجآت، فهو كان كلما بـدا ان الظـالم                  
طريق مسدود امام الفلسطينيين يجترح حالً من خالل تفجيـر انتفاضـة او اطـالق ثـورة او                  دامس وال 

، تفجرت االنتفاضـة الـشعبية      1948، وبعد حرب    1936اضراب طويل، فبعد االضراب الشهير العام       
وبانـه  " االحتالل الهادئ والمـربح   " في وقت كان االحتالل يتغنى بقدرته على ايجاد          1987االولى العام   

ل االغلبية الفلسطينية تنسى قضيتها الوطنية من خالل العمل في اسرائيل واالستفادة من التعامل مـع                جع
شركائها وترويج بضائعها، لتقع االنتفاضة وتغير كل شيء، وتفجرت االنتفاضة الثانية بعد فـشل قمـة                

 في اسوأ حاالته، الن     ، وفي وقت كان االقتصاد الفلسطيني جيداً وعلى االقل ليس         2000كامب ديفيد العام    
  .الشعب أدرك ان ال سبيل الحقاق الحقوق الوطنية اال باالنتفاضة

صحيح انه يمكن ان يقال الكثير حول تقييم االنتفاضتين االولى والثانية، وما حققتاه من انجازات، ولكـن                 
سطينية كقـضية   كل هذا التقييم ال يمكن ان يستطيع ان يتجاهل ان االنتفاضة االولى فرضت القضية الفل              

عادلة، وفرضت الشعب الفلسطيني على خارطة العالم باظهار القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني لـم               
تستطع اسرائيل تصفيتها رغم كل الحروب والويالت والمجازر والمعاناة الهائلة التي تحملهـا الـشعب               

  .الفلسطيني منذ سقوط اول شهيد وحتى اندالع االنتفاضة
 احد ان ينكر ان االنتفاضة الثانية رغم انجرارها الى العسكرة والحرب التي تشكل الميدان               كما ال يستطيع  

المفضل السرائيل اال انها فرضت خيار الدولة الفلسطينية على االميركيين واالسـرائيليين، فبعـد هـذه                
ة مقومات هذه   االنتفاضة اصبحت الدولة الفلسطينية خياراً موجوداً والصراع اخذ يدور حول حدود وماهي           

  .الدولة
قد نكون بحاجة الى انتفاضة ثالثة حتى نكسر الحلقة المفرغة التي نعيش فيها حالياً، بحيث يكون هـدفها                  
اعادة تثبيت الخيار الفلسطيني تمهيداً لتحقيق الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وحل مشكلة              

وهـذا  . س هذا االمر على الشعب الفلسطيني بغريب وال ببعيد        ولي. 194الالجئين حالً عادالً وفقاً لقرار      
  !!احتمال ال يمكن اسقاطه ابداً من الحساب

واخيراً، ال شك في ان عوامل عديدة ستؤثر على كيفية سير االحداث واي الخيـارات سـيكون االكثـر                   
دة هيبـة الـردع     منها ان اسرائيل غير جاهزة للسالم وتستعد للحرب وتفكر بـالحرب السـتعا            . احتماالً

ومنها ان ادارة بوش تقترب من نهاية فترة الرئاسة الثانيـة،           . االسرائيلية المفقودة اكثر مما تفكر بالسالم     
وهي تعاني من ازمات داخلية وخارجية تجعلها مهددة بهزيمة كبرى في العراق والمنطقة، ستؤثر علـى                

لعدوانية والحروب ونحو دفـع المنطقـة نحـو         هيمنتها على العالم، ما قد يدفعها لالستمرار بالتطرف وا        
  !!المزيد من الفوضى الخالقة بل المدمرة

  .وقد يدفعها الحتواء الموقف وتقليل االضرار واالنسحاب بحفظ اكبر قدر ممكن مما تبقى من ماء الوجه
  !!الرهان يجب ان يكون ويبقى على الشعب الفلسطيني صاحب القضية واالقدر على حمايتها وتجسيدها

 28/8/2007األيام الفلسطينية 
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  أجندة جديدة لتحريك عملية التسوية في الشرق األوسط .79
  ماجد كيالي

تشهد منطقة الشرق األوسط زحمة من النقاشات والتحركات السياسية، الدولية واالقليمية والمحلية، التي 
 الواليات المتحدة هي التي والثابت ان. تتمحور حول امكان تغيير المشهد السياسي السائد في هذه المنطقة

تشجع على السير في هذا االتجاه، هادفة تدعيم سياساتها واخراجها من حال االستعصاء المزمن، 
خصوصاً لجهة التسهيل على ترتيباتها في العراق، وتحجيم النفوذ االيراني المتصاعد فيه وفي عموم 

 فيه، وكل ذلك في مقابل مراجعة بعض الشرق األوسط، الذي بات ينافس بل ويتحدى وجودها التقليدي
األجندة األميركية ازاء هذه المنطقة، ال سيما لجهة التخلي عن مطالب ادخال تغييرات على األنظمة 

 .السائدة، من جهة، واعادة تشغيل عجلة التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين، من جهة ثانية
حلية، مفادها ان األوضاع الحالية تفرض عليها هكذا فثمة نقطة اجماع بين أطراف دولية واقليمية وم

فالواليات المتحدة بحاجة لهذا األمر كي تتمكن من بلورة اجماع عربي . السير حثيثاً في هذا االتجاه
ومن . لمواجهة تزايد نفوذ طهران في الشرق األوسط، وتمرير ترتيباتها في العراق، وفي عموم المنطقة

ة أولمرت في حاجة للسير في هكذا تسوية، للخروج من مأزق حرب جهتها فإن اسرائيل في ظل حكوم
وهي ترى في خالفات الفلسطينيين . ، وتحويل انظار المجتمع االسرائيلي نحو اتجاه آخر)2006(لبنان 

أما السلطة الفلسطينية فهي . بمثابة فرصة لها للتحكم بمسارات التسوية وحدودها، على الجبهة الفلسطينية
ك من اعتبار ان أي انفراج سياسي واقتصادي في الضفة الغربية يمكن ان يدعم وضعها، تنطلق في ذل

وأن يعيد االعتبار لمشروعها المتعلق بالتسوية مع اسرائيل، ويحسن من مكانتها في وجه مشروع 
وبالنسبة لألطراف العربية فهي ترى في هذه التغيرات، ومن تفعيل عملية التسوية، فرصة للحد . حماس
 - تصاعد النفوذ االيراني في المنطقة، الذي ترى انه يتغذى من استمرار الصراع العربي من

 .االسرائيلي
وتتركز النقاشات والخيارات المطروحة، الحداث تغييرات وتحوالت سياسية في منطقة الشرق األوسط، 

غرار اعالن أوسلو بالبحث في امكان بلورة اعالن مبادئ جديد بين الفلسطينيين واالسرائيليين، على 
وترتكز عناصر اعالن المبادئ .  االسرائيلية-، لتحقيق انفراج في التسوية الفلسطينية )1993سبتمبر (

المفترض على التوليف بين خطة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت بشأن االنسحاب األحادي من 
 بشأن ضرورة بحث قضايا الحل الضفة، وموقف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس،

وتنصب بعض الجهود الدولية واالقليمية على التحايل على . النهائي، ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة
هذا الخالف، بتدوير الزوايا الحادة بين الطرفين االسرائيلي والفلسطيني، بتحويل خطة االنسحاب 

ي مقابل موافقة اسرائيل على اعالن خطوط عامة األحادي الى خطة متوافق عليها مع الفلسطينيين، ف
 .للتسوية، من دون أن يعني ذلك تطبيقها فوراً

طبعاً لم يتم الحسم بشأن هذه الصيغة بعد، حيث ان ايهود أولمرت يقترح على محمود عباس اجراء 
ع غزة إلقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وفي قطا" اتفاق مبادئ"مفاوضات على 

ويعتقد اولمرت أنه ).  بالمئة مع تبادل أراض في الضفة وانسحاب من أجزاء من القدس الشرقية90(
يجب بداية البحث في المسائل التي يكون فيها من السهل نسبياً الوصول الى اتفاق، مثل طبيعة الدولة 

ومن . ية بينها وبين اسرائيلالفلسطينية، مؤسساتها الرسمية، النظام االقتصادي فيها والترتيبات الجمرك
ويبدو . هناك يتقدم الطرفان الى بحث أكثر حساسية في المبادئ السياسية، مثل الحدود وترتيبات العبور

ان االتجاه السائد يتمثل حالياً بالتفاوض بشكل مكثف في الشهور الثالثة القادمة، على أمل ان يصل 
، وقد أنجزا )ربما في الواليات المتحدة(ي الخريف المقبل الطرفان الى المؤتمر االقليمي، المزمع عقده ف
وعلى األغلب فإن هذا اللقاء، الذي دعا اليه الرئيس بوش، . االتفاق، ليحظيا عندها بغطاء عربي ودولي

سيعقد بمشاركة كل من السعودية، تونس، المغرب، البحرين ودول أخرى في الخليج أيضاً، باالضافة الى 
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س معروفاً حتى اآلن ما اذا كانت سوريا ستدعى الى هذا المؤتمر أم ال أو ما اذا ولي. مصر واألردن
من ) أواسط تموز الماضي(كانت ستشارك أم ال؟ ال سيما ان الرئيس األميركي بوش طالب في خطابه 

كل الدول التي ستشارك في المؤتمر باالعتراف بوجود اسرائيل، واستنكار العنف، والتعهد بتأييد 
 .قات السابقةاالتفا

وبين حل الدولتين والمؤتمر الدولي ثمة تداول في بعض األوساط الدولية واالقليمية واالسرائيلية بشأن 
احياء خيار الكونفدرالية بين فلسطين واألردن، على أساس اخفاق السلطة الفلسطينية في اقامة كيانها، 

فلسطينية الداخلية، خصوصاً بعد سيطرة وتملص اسرائيل من استحقاقات عملية التسوية، والخالفات ال
الجديد في الحديث عن هذا الموضوع هذه المرة، ان الكونفدرالية لن تقوم قبل . حماس على قطاع غزة
وال شك ان مثل هذا الخيار، في حال جرى اعتماده، من شأنه تغيير األجندة . قيام الدولة الفلسطينية

الشرق األوسط، كما من شأنه التأثير على المسارات السياسية، والخارطة الجغراسية في منطقة 
 .التفاوضية األخرى

حتى اآلن يتوقف مصير هذه األجندة، التي تفتح على أجندة أخرى، على مدى حسم االدارة األميركية 
ألمرها بشأن الضغط على اسرائيل، لتفعيل عملية التسوية مع الفلسطينيين، واقامة الدولة الفلسطينية 

 كما يتوقف ذلك على مدى توحد موقف العرب، وتفعيلهم لدورهم في أخذ زمام المبادرة في .المستقلة
 .منطقتهم، منطقة الشرق األوسط

وال شك أن شكل الصراع في هذه المنطقة، ال سيما بين الواليات المتحدة وايران، سيقرر في هذه 
 .االتجاهات سلباً أو ايجاباً

  28/8/2007المستقبل 
  

 لحماسالوجه اآلخر  .80
  علي إبراهيم

أتاح االنقالب الذي نفذته حماس ومكنها من السيطرة بشكل مطلق على الحكم في غزة رؤية الجانب أو 
الوجه اآلخر للحركة التي تعد بشكل أو آخر امتدادا آيديولوجيا لجماعة اإلخوان المسلمين عندما تكون في 

ستثناء أشهر أخيرة شاركت فيها فتح في مقعد السلطة بعد سنوات طويلة ظلت فيها في المعارضة با
 .الحكومة التي تفككت بعد الصدامات المسلحة التي وقعت في القطاع وانتهت بالواقع الحالي

وكما يحدث في أحيان كثيرة ألي تيار سياسي فان الجلوس في مقعد السلطة غير مقعد المعارضة 
ا أظهرت تجربة األشهر األخيرة لم تكن بصرف النظر عن اآليديولوجية أو الخطاب السابق، وحماس كم

استثناء عن ذلك، بدليل ضيق الصدر الشديد الذي تتعامل به مع أي صوت معارض لها ومع أنصار 
 .منافستها حركة فتح في قطاع غزة

ولم تختلف شرطة الحركة التي يطلق عليها القوة التنفيذية والتي تحل تدريجيا مكان الشرطة وقوى األمن 
سلطة الفلسطينية عن سابقتها كثيرا، وعلى العكس فقد مكنتها الظروف الجديدة المتمثلة في التابعة لل

السيطرة شبه التامة على األوضاع بدون منافسين حقيقيين من القيام بممارسات لم تحدث في السابق 
 .عندما كان توازن القوى ال يسمح بهذا االنفراد

معارضين حتى لو كان من الصحافيين أو اإلعالميين وظهر ضيق الصدر الشديد في التعامل مع أي 
الذين طالما استفادت من تغطياتهم الحركة، وتمثل ذلك في الصدامات المتكررة من المصورين 
والصحافيين لمنعهم من تغطية احداث معينة ومصادرة أفالم وصور واعتقال بعضهم أو حتى ضربهم 

 .يةوإطالق النار لتفريقهم من قبل القوة التنفيذ
الجانب اآلخر للصورة هو ترسيخ الوضع القائم وإحكام القبضة على مقاليد السلطة من خالل االستبدال 
التدريجي لألجهزة األمنية السابقة بأخرى موالية واستبعاد المناوئين من األجهزة التي لها قدرات سيادية 
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 .هامثل القضاء والنيابة وتشكيل استخبارات وأجهزة أمن جديدة موثوق في
وهذا مفهوم أي سلطة جديدة تصعد الى مقعد الحكم تحتاج الى االمساك بمقاليد القوة بإحكام وترسيخ 
أمنها الذاتي في مواجهة منافسيها، لكن هذا ينطبق على حاالت عادية في دول أو أنظمة سياسية تتعرض 

 .الى فترة تغيير أو هزات مفاجئة
هذا األسلوب في ترسيخ السلطة من شأنه أن يفرق وال يقرب على اما في الحالة الفلسطينية فال توجد فان 

المدى الطويل، ويكرس الطالق بين غزة المحكومة من حماس والضفة الغربية المحكومة من قبل السلطة 
التي تهيمن عليها حركة فتح بما يخلق واقعا يجعل الحديث عن دولة فلسطينية في المدى المنظور ال 

آلخر يستطيع أن يقول إنه ال يوجد أحد يمكن التفاوض معه على حل شامل ودائم معنى له الن الطرف ا
 .اال إذا تم اختصار األهداف الى كانتونات فلسطينية

كل المؤشرات تدل على ان الوضع الحالي قابل للبقاء لفترة طويلة، فال يبدو ان هناك أي جهد حقيقي من 
والضفة، أو الى العودة الى السلطة الموحدة على اجل الوصول الى تسويات او حلول وسط بين غزة 

الجزءين اال اذا تمكن طرف من هزيمة الطرف اآلخر بشكل نهائي، وهو امر صعب تحقيقه في االمد 
 .المنظور في ضوء حقائق االوضاع على األرض

  28/8/2007الشرق األوسط 
  

 الديمقراطية الفلسطينية والديمقراطيون .81
 محمد صالح المسفر. د

اعة عندي راسخة بأن الشعب الفلسطيني أكثر وأوسع ثقافة واألكثر تعليما على اإلطالق واألكثر القن
فال تخلو جامعة عبر العالم من أستاذ . واألعمق تجربة سياسية وتنظيمية رغم كل عاديات الزمان عليه 

لكن . ات الديمقراطيةفلسطيني وفي كل حقول المعرفة والشعب الفلسطيني األكثر قابلية للمفاهيم والممارس
هذا الشعب العظيم الصابر بلي بأسوأ قيادات سياسية فضلت مصالحها الذاتية ومصالح االنتهازيين وتجار 

أستثني من هذه القيادات السيد . الوطنية والطفيليين والكذابين والتابعين على مصالح الشعب الفلسطيني 
ينية الذي آثر المصالح الفلسطينية على مصالحه احمد الشقيري األب الروحي لمنظمة التحرير الفلسط

 .الذاتية، رحم اهللا الشقيري
في كل مناسبة وبدون مناسبة يطل علينا بعض الغربان في رام اهللا ويذكروننا بالرئيس المنتخب 

 ".سلطة فتح" والشرعية واالنتخابات المبكرة وان غزة اختطفت من
الذي يمثل حجر الزاوية في الشرعية منتخباً وان ) برلمان(أليس المجلس التشريعي الفلسطيني : السؤال

النظم الديمقراطية تؤهل الحزب الحائز على األغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة بموجب تكليف رئاسي؟ 
وهذا ماحدث في األرض المحتلة ، فلماذا ال تقبل فتح بذلك ؟ لقد انتشر الفلتان االمني في غزة والفساد 

وتزايدت اختراقات الموساد والشين بيت " حكومة"ز حركة حماس بتشكيل ما يسمى المالي بعد فو
ارتباط بعض أجهزة األمن ) فتح(االسرائيليين للمجتمع والسلطة الفلسطينية، وال ينكر عزام األحمد 

لهذا قررت الحكومة المكلفة دستوريا بضبط األمن . الفلسطينية في عهد حكومة فتح باألمن اإلسرائيلي
داخلي وتنظيف المجتمع الفلسطيني من العمالء والخونة والمندسين والقضاء على الفساد وجلب ال

 .المفسدين للعدالة من اجل كرامة الوطن والمواطن وهذا ما حدث في شهر يونيو هذا العام
 يكون المعروف في النظم الديمقراطية أن الحزب الفائز في االنتخابات يكلف بادارة الدولة والحزب الثاني

لماذا : والسؤال الذي يبحث عن مجيب" فتح أوسلو " في المعارضة الديمقراطية وليس المسلحة كما تفعل
لم تقبل فتح بأن تكون حزبا معارضا بالطرق الديمقراطية بعد أن منيت بفشلها في االنتخابات وحتى 

مة الشعب الفلسطيني وتصب كل جهودها واتصاالتها من اجل خد.م 2010االنتخابات المقبلة في عام 
 !والمحافظة على وحدته وتحرير أرضه لتكسب االنتخابات القادمة دون تزوير؟
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الحقيقة التي ال تقبل الجدل أن حركة فتح العباسية لن تقبل تداول السلطة بالطرق الديمقراطية ولن تقبل 
ع السياسي الفلسطيني تملك بالمشاركة السياسية، إنها تريد االستبداد بكل شيء وإنها أصبحت سلطة اإلقطا

المال واألرض وتتصرف في الشعب ومصيره بما يحقق مصالح القيادات اإلقطاعية ويضمن األتباع لقمة 
 .العيش دون عناء

ويعني ذلك التفريط " إنها سلطة التفريط والتوريط "يقول احد قادة العمل الوطني الفلسطيني عن فتح 
وهذا ما .  ذلك األنظمة العربية في المأزق الفلسطيني اإلسرائيليبحقوق الشعب وتوريط كل القوى بما في

 .يحدث اليوم على الساحة الفلسطينية
)2( 

يوم الجمعة الماضي جمعت فتح قواها وخرجت الجموع الفتحاوية في مظاهرة احتجاج ضد حركة حماس 
طيني بالحجارة وقام جمهور المتظاهرين بترديد شعارات مناوئة لحماس ورشقوا قوى األمن الفلس

والشتائم البذيئة وكذلك مقار حكومية والهدف من تلك المظاهرة هو اشعار الحكومة في غزة بقوة حركة 
حماس اعتقدت أن بإمكانها أن تبيد حركة فتح لكنهم مخطئون وفتح "فتح، يقول احد عناصرها في غزة 

 تستهدف فتح وأنصارها في وال اعتقد أن ذلك الحكم صحيح ألن حركة حماس لم" ستنهض مرة أخرى 
وإنما استهدفت وحدة من )  معتقل500بلغ عددهم (غزة كما تفعل فتح بحماس وأنصارها في الضفة 

وحدات األمن الوقائي ذات االرتباط باسرئيل والعابثة بأمن المواطنين في غزة ، وكما تقول حماس إنها 
ي وكل المقبوض عليهم كان بموجب تهم لم تلق القبض على أي مخلوق النتمائه الفصائلي أو السياس

 .جنائية فقط وهم أمام القضاء
في جميع بالد الدنيا الديمقراطية إذا أرادت جماعة مهنية أو سياسية التظاهر في الشارع العام احتجاجا أو 
تأييدا فإنها تطلب تصريحا بذلك من جهات االختصاص ، وتحدد نقطة البدء لتلك المسيرة ونقطة النهاية 

الطريق الذي ستسير فيه ، ويتقدم طالبو المسيرة بالتعهد بالمحافظة على األمن والممتلكات العامة ،و
وعدم الخروج عن نطاق السير المحدد والهدف الذي من اجله جرت المسيرة، ترافق تلك المظاهرة قوة 

يجب أن يتبع في أمنية تحمي المتظاهرين من أي اعتداء وتحمي الممتلكات العامة من أي عبث وذلك ما 
قد تحدث انفعاالت بين المتظاهرين مما يؤدي إلى الخروج عن . وطننا العربي بما في ذلك فلسطين 

 .الهدف الحقيقي مما يجعل قوى األمن تتدخل وذلك يحدث في كل الدنيا
 ما ننكره على حركة حماس وغيرها هو السماح لكوادر األمن باالعتداء على وسائل اإلعالم والصحفيين

حماس مطلوب منها قبل غيرها تثقيف كوادرها األمنية حول أهمية اإلعالم . تحت أي ذريعة كانت
 .والمحافظة على وسائله المختلفة، والمحافظة على ضبط النفس في األزمات أمام الجماهير غير المسلحة

  28/8/2007الشرق القطرية 
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