
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال وساطات وال خالفات مع األردن : حماس
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  سالح إسرائيلي آخر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم... المياه : تقرير

: هنية.. وجه نداء لفتح معبر رفح
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   :عربي، إسالمي

١١   وثيقة تؤكد تدخل الموساد في أدق تفاصيل العراق١٣٧الكشف عن  .٢٧
١١  سفير مصر السابق في تل أبيب ينفي تصريحات منسوبة إليه أثارت غضب اإلسرائيليين .٢٨
١١  وبالدكم تدعوكم للعودة، الجنسية من حق أبنائكم: اطنيه اليهود في لندنملك البحرين لمو .٢٩
   

   :دولي
١٢  قناة ألمانية تعيد فتح مكتبها في غزة .٣٠
    

    :حوارات ومقاالت
١٢  نقوال ناصر... انه قرار سيادي مصري .٣١
١٤  هاني المصري... !استمرار الجري وراء رهان خاسر": اتفاق الرف" .٣٢
١٦  ياسر الزعاترة... قوة دايتون .٣٣
١٧  ماجد الشيخ... مكانة القدس السياسية والدينية وعالقات النخب المحلية باإلدارة العثمانية .٣٤
    

 ٢٠  :كاريكاتير
***  

  
 نرفض توطين الالجئينو.. نرفض تدخل أي قوات عربية: هنية.. وجه نداء لفتح معبر رفح .١

 إسـماعيل هنيـة رئـيس        أن :ةغزمن  أشرف الهور    عن مراسلها  ١٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي    ذكرت
إلى اتخاذ خطوات سـريعة     حث أمس الجمعة كال من مصر والعربية السعودية          الحكومة المقالة في غزة   

لفتح معبر رفح الحدودي ورفع الحصار عن غزة، ورفض في الوقت ذاته أي دخول لقـوات عربيـة أو       
وطالب هنية خالل خطبة صالة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد مدينة غـزة ببـدء                . أجنية إلى القطاع  

على قاعدة ال غالب    'ية بين فتح وحماس     الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي، بهدف إنهاء الخالفات السياس       
 .'وال مغلوب وال ضرر وال ضرار

إلى ذلك انتقد هنية المقترحات اإلسرائيلية التي سربتها مؤخراً وسائل اإلعالم بخصوص مفاوضات الحل              
 ألف الجئ على مدار عشر سنوات في أراضـيها         ٢٠النهائي، والتي قالت أن إسرائيل عرضت استيعاب        

وحذر من مخاطر القبـول      .'مؤامرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني    'حق العودة، ووصفها بأنها     مقابل إلغاء   
، مـشدداً علـى رفـضه ألي        'ستحرم أربعة ماليين الجئ من حق العودة      'بهذه المقترحات التي أكد أنها      

 .مشروع توطين لالجئين الفلسطينيين
لبنان وسوريا، ونؤكد على حق عودة شعبنا       نرفض توطين الالجئين في األردن و     ' وقال هنية في الخطبة     

إلى أرضه، ونرفض أيضاً الوطن البديل ومن حق أبناء الشعب الفلسطيني فـي الـشتات العـودة إلـى                   
نحن نؤكد ألبناء شعبنا أن أي اتفاقات تضر بأبناء شعبنا باطلـة وليـست ملزمـة ال                 'وأضاف   .'أرضهم

 .'لشعبنا وال ألجيالنا القادمة
اءات السرية التي عقدت مؤخراً بين قيادات من حماس ومدير المخابرات األردنية، بعـد              وتطرق إلى اللق  

وأشاد هنيـة بـدور األجهـزة       . 'ايجابية'فترة من القطيعة بين الطرفين، ووصف هذه االجتماعات بأنها          
ضد 'أنه  األمنية التابعة لحكومته في فرض األمن والنظام في غزة، ومحاربة الفلتان األمني، مشدداً على               

  .'كل شيء مسموح على الساحة الفلسطينية إال الفلتان األمني'، وقال أن 'االعتقال السياسي
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اسـماعيل رضـوان،    أن   :كفاح زبون  عن مراسلها    رام اهللا  من ١٦/٨/٢٠٠٨ الشرق االوسط    وأشارت
ميـا  رفع الحصار يأخـذ بعـدا عربيـا وقو        «الناطق باسم حماس، اوضح ان هنية اراد التأكيد على ان           

ـ  . »واسالميا ان حماس ترى في السعودية، قـوة لهـا ثقلهـا فـي             «: »الشرق االوسط «وقال رضوان ل
  . »المنطقة

  
   بشأن الوضع النهائي تعكس أزمتها الداخلية"إسرائيل"تصريحات : عريقات .٢

 وصف صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أمـس التـصريحات      :ا.ب.د
وقـال   .”إسـرائيل “حول مفاوضات الوضع النهائي بأنها انعكاسات لألزمة الداخليـة فـي       ” ةاإلسرائيلي“

عريقات في بيان صحافي عقب اجتماعه مع القنصل االمريكي جـاك واالس وعـدد مـن المـسؤولين                  
في وسائل اإلعالم حول مفاوضـات      ” إسرائيل“إن بالونات االختبار التي تطلقها      “األجانب كل على حدة     

النهائي، تهدف إلى زرع لعبة اللوم بهدف إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني على غرار ما حدث                الوضع  
أن “وأضـاف   . ”اإلسـرائيلية “ إضافة إلى انعكاسـات األزمـة الداخليـة          ٢٠٠٠في كامب ديفيد عام ،    

 تنشأ إال   المفاوضات ليست هدفا وإنما وسيلة لخلق األرضية المشتركة للسالم، وهذه االرضية ال يمكن أن             
 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة     ١٩٦٧حزيران عام ،  /إلى حدود الرابع من يونيو    ” إسرائيل“بإقرار انسحاب   

  .وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة
  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ي لعشرة آالف أسرة محتاجة تقديم مبلغ مالتقرر هنيةحكومة  .٣

في إطار جهود الحكومة في غزة لتخفيف معاناة سكان القطاع في ظل الحصار الخانق،              : غزة رائد الفي  
قال هنية، إن الحكومة قررت تقديم مبلغ مالي لعشرة آالف أسرة محتاجة، غير مـسجلة لـدى الـشؤون           

ار المفروض على غزة قبل حلول شـهر        االجتماعية أو أي مؤسسة إسهاماً منها في تخفيف وطأة الحص         
وأشار هنيـة    .رمضان، على أن يتم تقديم مساعدة مماثلة لعشرة آالف أسرة أخرى خالل الشهر الفضيل             

إلى أن الحكومة قررت في اجتماعها األخير تخصيص مليون دوالر على مدار ستة أشهر لعـشرة آالف                 
ي، بمعدل مائة دوالر إلى مائـة دينـار بحلـول           أسرة، باإلضافة إلى تقديمها مساعدة أللفي طالب جامع       

وألغى هنية الرسوم المدرسية وتعليق الزام الطالب بارتـداء الـزي المدرسـي              .الفصل الدراسي الجديد  
 .بسبب األوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع

  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 دبلوماسيون فلسطينيون يهاجمون مجمع السكن الفلسطيني في عدن .٤

ان مجموعة مسلحة فلسطينية قامت بالهجوم      ' األيام'االليكتروني عن جريدة    ' دنيا الوطن 'نقل موقع   : لندن
واقتحام منزلين من منازل مجمع السكن الفلسطيني بعدن ، والذي يقطنه فلسطينيون أيضا، وفور االبالغ               

وقـد  .  بموقـع الحـادث    عن الحادث سارعت الشرطة اليمنية إلى محاوطة المكان واعتقال كل من كان           
وجدت الشرطة اليمنية أفراد المنزلين المقتحمين وهم مربطو األيدي واألرجـل ومعـصبو العينيـين ،                
وينزفون وبحالة خطرة ، هذا وقد كشف التحقيق األولي عن تورط موظفين في سفارة دولة فلسطين، وقد                 

 باستدعاء مـسؤول فـي سـفارة دولـة          أحيلت القضية إلى النيابة العامة بعدن، والتي أصدرت تعليماتها        
 الجريمة  وقد أدانت الجالية الفلسطينية هذه     .فلسطين والذي أفرج عنه في وقت سابق لحصانته الدبلوماسية        

  .ووصفتها بالتصرف الهمجي
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 وأدان االتحاد العام لطلبة فلسطين هذا العمل البلطجي، فيما عبر كوادر حركة فتح عن أسفهم الشديد لما                 
 . وأن جميع أفراد المنزلين هم من أعضاء وكوادر حركة التحرير الفلسطيني فتحجرى خاصة

  ١٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ال وساطات وال خالفات مع األردن: حماس .٥

أكدت حركة حماس أمس في بيان رسمي أن االجتماعات التي عقدت بين            :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 كانت مثمرة ومهمة جداً وتأتي في إطار العالقـات          مان مؤخراً حركة في ع  الردنيين وقادة من    أمسؤولين  

 .الفلسطينية األردنية المتميزة والتاريخية
ال توجـد أي    : "وعن وجود وسيط للتدخل بين األردن وحماس قال فوزي برهوم الناطق باسم الحركـة             

نحن بحاجـة    "فأضاو ".وساطات وليس هناك أي خالفات بيننا وبينهم ونحن ال نتدخل بشؤون أي دولة            
 ".جل أن يساعد في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعم عدالة قضيتهألدعم عربي وإسالمي من 

  ١٦/٨/٢٠٠٨الدستور 
 
  "خائن"الفلسطينية عيق إعادة اللحمة كل من يتأخر أو ُي: الشعبيةالجبهة  .٦

حرير فلسطين مـريم    اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لت      :  ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة  
أبودقة كل من يتأخر أو يعيق إعادة اللحمة خائن، مؤكدة أن المؤمن بالقضية الفلسطينية عليه المـساهمة                 

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني تعب من دعوات الحـوار      .اليوم قبل غد في تحقيق المصالحة الوطنية      
قـاوم  ي"لى أن الشعب الفلسطيني يريـد أن        التي كثرت في اآلونة األخيرة دون أي تحرك فعلي، مؤكدةً ع          

  . "االحتالل ويريد االستقالل والحرية وال ينقصه حكام
  ١٦/٨/٢٠٠٧البيان االماراتية  

 
  "نتيجة التعذيب"ل السلطة المسؤولية عن حياة أحد كوادرها بعد إصابته بجلطة حمحماس تُ .٧

نية الفلسطينية بتعذيب أحد كوادرها، حتى      مفي الضفة الغربية، االجهزة األ    حماس  اتهمت حركة   : رام اهللا 
 عامـا، إلـى     ٦٧إنه تم نقل الحاج مروان خالـد الخليلـي،          "وقال بيان للحركة    . اصيب بجلطة دماغية  

المستشفى تحت حراسة مشددة من األجهزة األمنية التابعة لرئيس السلطة، بعد تعرضه لجلطـة دماغيـة                
تذكًر بجريمة قتل اإلمـام     "وقال البيان إن الحادثة     . "الوقائينتيجة التعذيب الشديد في أقبية سجون األمن        

 الذي قالت حماس آنذاك انه قتل تحت التعذيب في سجون المخابرات الفلسطينية، واستنكر              "مجد البرغوثي 
  ".استهانة عناصر األجهزة األمنية التابعة لعباس بأرواح المواطنين األبرياء"البيان ما وصفه 

  ١٦/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  
  الليكود يسعى إلحباط إمكانية تشكيل حكومة برئاسة كاديما .٨

يجري مسؤولون في حزب الليكود اتصاالت مكثفة مع قيادة شاس لتعطيل إمكانية تشكيل حكومة : رام اهللا
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إنه يجري . برئاسة كاديما بعد انتخاب رئيس جديد للحزب في أيلول

 عوفاديا يوسف ومقربين منه ومسؤولين في مجلس الحزب إلقناعهم بعدم االنضمام حاخامالاتصاالت مع 
 على مشاركتهم في ون من مسؤولي الليكود يعترضاً عددومن الجدير بالذكر أن. لحكومة برئاسة كاديما

ة حكومة طوارئ، وفقا لدعوة ليفني، بينما يرى آخرون أنه ينبغي دراسة األوضاع بعد انتخابات رئاس
  .الحزب في كاديما نظرا للتهديدات األمنية

 ١٦/٨/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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 على مرشحي قيادة كاديماباراك يواصل هجومه  .٩
 الهجوم على حزب كاديما للمرة  أمسباراك واصلأن : رام اهللا من ١٦/٨/٢٠٠٨ الحياة الجديدة نشرت

بالرغم من التحديات التي تواجهها خالل اجتماع لحزب العمل في منطقة تل أبيب انه وقال الثانية، 
لم يتمكنوا حتى من اتخاذ قرار بتحديد " كاديما" والقرارات التي يتوجب اتخاذها، فإن مرشحي "إسرائيل"

  .موعد االنتخابات التمهيدية في حزبهم دون تدخل حزب العمل، على حد قوله
ن أ أمـس،   كان قد أعلـن    اكبارأن  :  أ ش أ    نقال عن  غزةمن   ١٦/٨/٢٠٠٨ السياسة الكويتية    وذكرت

ن حزب العمل ال يخـشى فكـرة   أ مؤكداً،  حكومة طوارئ وطنية في الوقت الراهن     إلى بحاجة   "سرائيلإ"
 ليفني تدخالً  األمر الذي اعتبرته     .الحزب المؤقت ـ وواصفا حزب كاديما ب    ،تقديم موعد االنتخابات العامة   

  . الداخلية لكاديمااإلجراءاتغير مناسب في 
  
  ل ساخطة النضمام هنغبي إلى حملة ليفني االنتخابيةردود فع .١٠

  كاديمـا  عالن عضو الكنيست تساحي هنغبي عن دعمه لليفني في المنافسة علـى رئاسـة حـزب               إثار  أ
، ضع للمحاكمة بتهمة القيام بتعيينات سياسية     خ ي ، حيث أنه  وانضمامه لحملتها االنتخابية ردود فعل ساخطة     

 لالستقالة واستخالص العبر من خلفية قضايا الفساد المـشتبه          اولمرتمن دعا   هي  وذلك بسبب أن ليفني     
  .بها

  ١٦/٨/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  

  القضاء اإلسرائيلي يرى األدلة كافية لالئحة اتهام ضد أولمرت .١١
ن لـدى الـشرطة     أ،  "سرائيلإ"كد مسؤولون في جهاز فرض القانون في        أ:  آمال شحادة  - القدس المحتلة 
وبرأيهم فإن  . ولمرت تشكل قاعدة متشعبة تمكن من تقديم الئحة اتهام ضده         أ أدلة كافية ضد     والنيابة العامة 

ولمرت لن يبنى ولن يسقط باالعتماد على إفادة تاالنسكي، وفي جميع األحوال فإنه تـم االسـتماع                 أملف  
 .للغالبية العظمى من إفادته

  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 لمهاجرين الى الخارج سرائيليين اازدياد عدد اإل .١٢
 القاطنين  اإلسرائيليينن عدد   أ لإلحصاءات المركزي   اإلسرائيليأعلن المكتب   :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

ن أ له المكتب في تقرير     وأوضح. لى العام الذي سبقه   إ ارتفاعا بالنسبة    ٢٠٠٦في الخارج سجل في العام      
 ٢١٥٠٠ شـخص مقابـل      ٢٢٤٠٠لـى   إارتفـع    ٢٠٠٦ عام   "إسرائيل" الذين غادروا    اإلسرائيليينعدد  
 .٢٠٠٥في

 وهـو  ٢٠٠٦ شخص فـي     ٩٦٠٠لى  إ ارتفع   "إسرائيل"لى  إسرائيليين العائدين   ن اإل إ ، ف  أخرىومن جهة   
ـ        سلبياً يعتبر رقماً   ويتعلـق   ،٢٠٠٦  في سرائيلياًإ ١٢٨٠٠ بالنسبة لعمليات الخروج والعودة التي قدرت ب

 ٧،٣يبلـغ   " سرائيلإ"عدد سكان   فيما تجدر اإلشارة إلى أن       .ي سبقه  بالنسبة للعام الذ   %١٦ بارتفاع   األمر
 .٢٠٠٨ أيار نشرت في اإلحصائياترقام مكتب أمليون نسمة حسب 

  ١٦/٨/٢٠٠٨الدستور 
  

  ةة الغربيستيطانية في الضفا تلغي إخالء بؤرة "إسرائيل" .١٣
عن إخالء أكبر مـستوطنة      تخلت   "اإلسرائيلية" ذكرت إذاعة جيش االحتالل، أمس، أن الحكومة         :ب.ف.أ

ـ   أوقالت اإلذاعة والصحف العبريـة       .عشوائية في الضفة الغربية     أبلغـت   دفاع اإلسـرائيلية  ن وزارة ال
يجرون الذين يحتلون أراضي خاصة لفلسطينيين يمكن أن        م  مستوطنة المحكمة العليا بأن المستوطنين في    
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لم يحدد أي موعد لنقل المستوطنين إلـى  حيث  .يبقوا في المكان حتى بناء مستعمرة جديدة قربها إليوائهم    
  . الموقع الجديد الذي سيقام على أراض حكومية غير عائدة ألفراد فلسطينيين

وقـال  .  المعارضة لالستيطان إرجاء إخالء المستوطنة من جديـد        "السالم اآلن "دانت حركة   من جهتها   و
 المستوطنين باسـتخدام العنـف إذا تـم         الحكومة استسلمت أمام تهديدات   "ن  أ ياريف اوبنهايمر    سهارئيس

ال نقبل بالهدية المقدمة إلى المستوطنين الذين يحصلون على مكافأة لعملهـم غيـر              "وأضاف  . "إجالؤهم
القانوني ببناء مستوطنة جديدة، مؤكداً أن الحركة ستواصل عملها فـي القـضاء إلـى أن يـتم تفكيـك                    

  ."المستوطنة
  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تعترف بارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين اإلسرائيلية رطة الش .١٤

 حصولها على أفالم قصيرة صور فيها أفـراد         "يوجد قانون  "أكدت منظمة حقوق اإلنسان   : القدس المحتلة 
رة أن هذه األفالم القصي    وكشفت  . من شرطة االحتالل أنفسهم وهم ينكلون بفلسطينيين في القدس المحتلة         

وقالت صحيفة هآرتس إن إحدى اللقطات      . آب الحالي / وأغسطس ٢٠٠٧تموز  / التقطت في شهري يوليو   
وفي فيلم آخر يظهر شرطي وهو يجبر شاباً        . أظهرت شرطياً إسرائيلياً مسلحاً يضرب فلسطينيين معتقلين      

. اد شرطة االحتالل  وأضافت أن لقطات الفيديو اكتشفت في هاتف نقال فقده أحد أفر          . على أداء التحية له   
  . وطلبت المحامية في المؤسسة نتالي روزين، بالتحقيق في الجرائم الموثقة ومحاكمة المشاركين فيها

 نقلت هآرتس عن ضباط في شرطة االحتالل اعترافهم بأن الجـيش والـشرطة فـي                وفي تصعيد أخر،  
هجة ضد الفلـسطينيين فـي       يفضالن غض النظر عن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة والممن        "إسرائيل"

الضفة الغربية، وفقاً لبحث مغلق أجرته الصحيفة ونقلت إثره عن مندوبي المخابرات والجيش والـشرطة               
وقـال منـدوب    . اعترافهم في اجتماع، بأنه طرأ تصعيد على عنف المستوطنين في األشـهر األخيـرة             

، فإن رجـال الجـيش الـذين        وحسب هؤالء الضباط  . "موجه ومخطط "المخابرات إن عنف المستوطنين     
وقـال قائـد    . "يتورطوا معهم " كي ال    "إراحة الرأس "يصطدمون بأعمال عنف من المستوطنين يفضلون       

وحـسب  . "لم نـر  "كانت حاالت أدار فيها أفراد الشرطة وجوههم كي يقولوا          "وحدة دورية، ايال اتياس     
 عملية اعتداء مـن     ٤٢٩يران، كانت هناك    حز/ المعطيات فإنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو        
 .  عملية٥٥١ شهد ٢٠٠٧جانب مستوطنين على فلسطينيين أو أمالكهم، بينما عام 

  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في تل أبيباإلسرائيليون من أصل روسي وجورجي يشتبكون في شجارات عنيفة .١٥

سـرائيل مـن ذوي األصـل       إاليهود في   اشتبكت عدة مجموعات من المواطنين اليهود وغير        : تل أبيب 
الروسي والجورجي، على خلفية الحرب في القوقاز، وبلغت أوجها في شجار عنيف وقع على شـواطئ                

  .تل أبيب الليلة قبل الماضية ووقع فيه العديد من الجرحى
  ١٦/٨/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   بحق إسرائيليين من إجراءات صارمة من قبل السلطات القبرصيةيراتتحذ .١٦

 باإلسرائيليين، وبتصرفاتهم في قبـرص، لدرجـة أن الخارجيـة           بدأت السلطات القبرصية تضيق ذرعاً    
 وفـي  . حيالهم بإتباعهامن اإلجراءات الصارمة التي بدأت السلطات القبرصية        هم  اإلسرائيلية بدأت تحذر  

ة إسـرائيليين    فقط تم اعتقـال عـشر      األخيرةفي األيام   ه   صحيفة يديعوت أحرونوت أن    هذا الصدد أفادت  
 .بسبب قيادتهم المركبات وهم مخمورون، باإلضافة إلى القيام بأعمال شغب وعربدة في المالهي والفنادق             
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كما تم اعتقال عدد من اإلسرائيليين في مطار الرنكا الدولي بسبب تصرفات غير أخالقية ووقاحتهم حتى                
  . بسبب ذلك تم طرد عدد منهمحيث ،تجاه أفراد الشرطة

 ١٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب
   
  األقصىالمسجد الحفريات اإلسرائيلية وصلت إلى أساسات : فلسطيني نائب .١٧

 كشف النائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس باإلنابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس،               :أ.ب.د
تـشاف  وأكد أنه تم اك   . النقاب عن أن الحفريات اإلسرائيلية بدأت تمس أساسات المسجد األقصى وأروقته          

 أنه تم رصد مجموعـة كبيـرة مـن التـشققات             متر، مبيناً  ٨٠٠نفق تحت المسجد المرواني يصل إلى       
وأشار إلى أن االقتحامات المتكـررة      .واالنهيارات في جدران وأرضية المسجد السيما السور الجنوبي له        

لقيادات الـسياسية    تحدث بصورة شبه يومية من اليهود وا       هاأنحيث   عليه،   للمسجد وساحاته تشكل خطراً   
واعتبر أن الهدف االستراتيجي من االعتداء      . والعسكرية فضال عن تدنيس ساحات المسجد بشكل مستمر       

 قدس وإقامة الهيكل المزعوم، من خالل الخطوات المتسارعة والمتتالية لتهويد ال          هعلى األقصى هو تدمير   
 مـن    من أراضي القـدس     التي صودرت  ن أن اإلحصائيات تشير إلى أن عدد الدونمات       وبي. وطرد أهلها 

 كما لفـت    . ألف دونم، سواء إلقامة المستوطنات أو لتكملة بنائها        ٥٠ حتى اآلن بلغ أكثر من       ١٩٦٧عام  
  . وتسميتها بمسميات يهودية إسالمياً معلما١٣ًمصادرة إلى 

  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 الغربيةما عن باقي مناطق الضفة  تحول قريتين فلسطينيتين إلى غيتوات وتفصله"إسرائيل" .١٨
قام جيش االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً بفصل القريتين الفلـسطينيتين النبـي           ': زهير اندراوس  -الناصرة  

 في إطار سياسة    ذلكو. صموئيل وبيت اكسا عن باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهما بصورة تامة تقريباً           
بية بين حركـة سـير الـسيارات الفلـسطينية والـسيارات       في الضفة الغر"إسرائيل"الفصل التي تتبعها   

  .اإلسرائيلية
 ١٦/٨/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  في غزة الصحفيين الفلسطينيين تندد بتبرئة طاقم دبابة إسرائيلية قتل مصوراًنقابة  .١٩

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس الجهات والمنظمات الدوليـة المعنيـة بحقـوق             :  د ب ا   -غزة  
سان والحرية وحماية الصحفيين بالتدخل العاجل من أجل إجراء تحقيق جدي وحقيقي في قضية مقتل               اإلن

  نتائج التحقيـق اإلسـرائيلية     نعيم الطوباسي تقرير  النقيب  ووصف   .مصور وكالة رويترز فضل شناعة    
وأكد أنه سوف يطـرح القـضية وقـضايا          .يحرض على االستمرار في قتل الصحفيين     أنه  بالعنصري و 

إذا لم تنصع   ،   وجنيف والمحكمة الدولية   ةخرى أمام االتحادات الدولية وسينقلها بالكامل إلى األمم المتحد        أ
 للقرارات الدولية وتوقف جرائمها وسياستها القمعية بحق الصحفيين الفلسطينيين وجميع           "إسرائيل"حكومة  

  .الصحفيين العاملين بفلسطين عرباً كانوا أم أجانب
  ١٦/٨/٢٠٠٨الدستور 

  
  لجنة مواجهة حصار غزة ترحب بدعوة أمنستي لرفع الحصار .٢٠

ثمن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، دعوة منظمة العفـو الدوليـة              : ألفت حداد 
وأكـد علـى     .سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى رفع الحصار عن قطـاع غـزة          " أمنستي انترناشيونال "

وقية الدولية والعربية، وكل منظمة أو جمعية أو مسؤول حسب موقعه           ضرورة تكثيف كل المؤسسات الحق    
وأشـار   .ومكانه وقدراته، تحركهم العاجل والمبادرة باتخاذ مواقف شجاعة، في سبيل كـسر الحـصار             
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 حالـة مرضـية، وتعطـل       ٢٣٠الخضري، إلى أن الحصار أدى لشلل الحياة في القطاع ووفاة أكثر من             
 مليـون   ٧٠٠جه ضربة قاصمة لالقتصاد الوطني، التي بلغـت خـسائره           عشرات آالف العمال والذي و    

  .دوالر
  ١٦/٨/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   ترفض دخول شاحنة تحمل مساعدات طبية للفلسطينيين"إسرائيل" .٢١

رفضت السلطات اإلسرائيلية السماح بعبور شاحنة مساعدات طبية قادهـا          :  يسري محمد  - )مصر(رفح  
 غزة عبر معبر كرم أبو سالم فيما رفضت مصر دخولهـا عبـر               من أصل فلسطيني إلى قطاع     اسكتلندي

إيمان بـدوي    وأشارت   . أمام المعبر على الحدود بين مصر وغزة        يوماً ٢٦معبر رفح بعد انتظارها نحو      
 ستعود مرة أخرى    هاالناشطة الحقوقية المصرية والمرافقة للشاحنة منذ دخولها األرضي المصرية إلى أن          

 إلـى   االسـكتلندي  سيضطر إلى إعادة المساعدات التي جمعها من الـشعب           بهاصاحن  أ، و اسكتلنداإلى  
الهدف من رحلة الشاحنة ليس توصـيل األدويـة التـي           هو كان قد أشار إلى أن       و .أصحابها مرة أخرى  

 مليون فلسطيني المحاصـرين     ١,٥يحملها وإنما لفت نظر العالم إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه نحو            
 انه نجح في جمع نحو ثالثة أطنان من األدوية من جميع الدول األوروبية التي               مضيفاً. داخل قطاع غزة  

  .مر بها
 ١٦/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 

  
  جرحى بالرصاص المطاطي في مسيرة بلعين األسبوعية سبعة .٢٢

خرج أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة أمس في مسيرة شاركت فيها مجموعـة مـن                : القدس المحتلة 
ين الدوليين واإلسرائيليين، رفعوا خاللها األعالم الفلسطينية واليافطات المنددة بسياسة االحتالل           المتضامن

 . للطرق، وحصار للمدن، وقتل للمدنيين     وإغالقمن بناء للجدار ومصادرة لألراضي وبناء المستوطنات،        
 المغلف بالمطـاط     الرصاص المعدني  بإطالق  الذين أخذوا  بين المتظاهرين والجنود  وقد حصلت مشادات    

 خمـسة متظـاهرين     وإصـابة وقنابل الصوت والغاز مما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت االختنـاق،            
  .معظمهم من المتضامنين الدوليين

  ١٦/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  غربية الحد عشر فلسطينياً في الضفةقوات االحتالل تعتقل أ .٢٣

الجمعة الماضية، أحد عـشر     / لي اعتقل ليلة الخميس   أعلنت اإلذاعة العبرية، أن الجيش اإلسرائي      :رام اهللا 
حيث أحيلوا لالستجواب في مراكز     . مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، ادعى أنهم مطلوبون له         

  .المخابرات التابعة لجهاز الشاباك
  ١٥/٨/٢٠٠٨ قدس برس

  
  داً شهي٢٣٦ إلى  غزة من المرضىيرفع عدد ضحايا حصارمريض استشهاد طفل  .٢٤

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد طفل مريض من سـكان حـي الزيتـون               :  رائد الفي  - غزة
 .بغية العالج بفعل الحـصار     قطاعالجنوب مدينة غزة جراء نقص الدواء وعدم تمكنه من السفر خارج            

  . مريضا٢٣٦ًعدد الضحايا من المرضى جراء الحصار إلى أشارت إلى أن وفاة الطفل رفعت و
  ١٦/٨/٢٠٠٨خليج اإلماراتية ال
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  سالح إسرائيلي آخر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم... المياه : تقرير .٢٥
 بسبب تنـاقص     استثنائياً يواجه الفلسطينيون منذ بدء صيف العام الحالي عطشاًَ       :  محمد يونس  - األغوار

والمياه واحدة   .رى من جهة أخ   ممياههمن مصادر   % ٨٩ على   "إسرائيل" من جهة، وسيطرة     األمطارمياه  
يقـول مفاوضـون    حيـث   . واإلسرائيليمن قضايا المفاوضات النهائية الصعبة بين الجانبين الفلسطيني         

 تمـسك   إلـى  اتفاق سياسـي، مـشيرين       إلى في طريق التوصل     أخرى قد تكون عقبة     إنها ،فلسطينيون
ثالثة مـصادر للميـاه هـي    تضم ، التي   الفلسطينية األراضي بكل قطرة مياه تسيطر عليها في        "إسرائيل"

الدكتور شداد  الفلسطينية   رئيس سلطة المياه     شيريفيما  .  والينابيع األردن الجوفية، وحوض نهر     األحواض
 المـدن والتجمعـات     إلـى  تسيطر على غالبية مصادر المياه هـذه وتـضخها           "سرائيلإ"ن   إلى أ  العتيلي

  .اإلسرائيلية
 أعلنت إذياه رغم سيطرتها على مصادر المياه الفلسطينية،         مشكلة نقص م    أيضاً تواجه" سرائيلإ"كما أن   

غـراض الزراعـة،    جراءات طوارئ، وقلصت كميات المياه المتاحـة أل       إ العام الحالي    هاسلطة المياه في  
  .ورفعت سعر المياه بنسبة مئة في المئة

ب مـن الميـاه      مليون متر مكع   ١١٨عند تأسيس السلطة على     أنهم كانوا يحصلون     العتيلييقول  إلى ذلك   
 ماليين متر مكعـب بـسبب تنـاقص     ١٠٥ إلىاليوم تراجعت هذه الكمية     فيما   في الضفة الغربية،     سنوياً

 مليون متر مكعب    ٥٠  يشترون ني الفلسطيني مع اإلشارة إلى أن   . كميات المياه بينما تضاعف عدد السكان     
  ).مكروت (اإلسرائيلية من شركة المياه العامة  سنوياًإضافي

 لحوض المياه الوحيد في القطاع      اإلنتاجية سوءا منه في الضفة، فالطاقة       أكثرقطاع غزة، فالوضع     في   أما
 القطـاع   أهـالي  الحاجة الزائدة عن الكميات المتاحـة، فـإن          إلى  مليون متر مكعب، لكن نظراً     ٥٠تبلغ  

لياً ملوحة مياه    الحوض، وتا  إلى زحف مياه البحر     إلى يؤدييضخون كميات اكبر من المياه المتجددة، ما        
  .الشرب

لى تراجع كميات   إدى   أ خيرة بصورة كبيرة،  مطار في السنوات الخمس األ     األ تتناقص كميا إلى ذلك فإن    
 مـن   األكبرتضخ الكميات   " إسرائيل"فضالً عن أن    .  المياه الجوفية الفلسطينية   أحواضالمياه المتجددة في    
حيث . األخضر تجمعاتها داخل الخط     إلى أوتوطنات   المس إلى الضفة وتنقلها    أحواضالمياه المتجددة من    

 ماليين  ١٠٣ومن الحوض الشمالي الشرقي،     .  مليون متر مكعب سنويا    ٣٤٠ الحوض الغربي،    تضخ من 
  .متر مكعب

 إنساني ملف   إلىيطالب الفلسطينيون في المفاوضات بتحييد ملف المياه عن الصراع وتحويله           من جهتهم   و
ن أغيـر   .  فلـسطينيين  أم كـانوا    بشر بصرف النظر عن جنسيتهم، يهـوداً      يعالج حاجات سكان البالد ك    

  على الفلسطينيين حلـوالً    "سرائيلإ"وتقترح   .اإلنساني األساسسرائيليين رفضوا تقاسم المياه وفق هذا       اإل
 إن التي يقول الفلسطينيون     ،أخرى تخلي مسؤوليتها القانونية وتبقي سيطرتها على المصادر المائية للضفة         

، استيراد المياه   اإلسرائيليةوفي مقدم االقتراحات    . ولهم عليها كاف لحل مشكلتهم في الزمن المنظور       حص
 تكلفتهما تزيد كثيرا    أن الخيارين غير اقتصاديين، اذا      إنلكن العتيلي يقول    . من تركيا، وتحلية مياه البحر    

  .عن قدرة السلطة التي تعتمد على الدعم الخارجي في غالبية حاجاتها
  ١٦/٨/٢٠٠٨الحياة 

  
    ترتيبات أمنية وسياسية لزيارة مرتقبة لمشعل إلى عمان:إعالمي أردني .٢٦

، "قدس برس"كشف الكاتب واإلعالمي األردني حمادة فراعنة، النقاب في تصريحات خاصة لـ: عمان
 عن أن الحوار الذي انطلق بين مدير المخابرات العامة االردني، محمد الذهبي، وعضوي المكتب

محمد نزال ومحمد نصر، قبل نحو ثالثة أسابيع، كان ثمرة لوساطة من جماعة " حماس"السياسي لحركة 
لقد بدأت اللقاءات بطلب من "وقال فراعنة  .اإلخوان المسلمين األردنية واستجابة لمطلب أردني داخلي
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، لكن الطلب "حماس"الجانب األردني، حيث أن هناك العديد من الملفات التي تريد معلومات عنها من 
كان مستمراً ومتواصالً خالل الفترة الماضية، وحينما نضجت الظروف " حماس"بفتح قنوات الحوار من 

تم اللقاء، وقد كان بوساطة من جماعة االخوان المسلمين في األردن، وجاء في سياق المصالحة بين 
   .تعبيره، على حد "اإلخوان والدولة األردنية ولم يتم خارج هذا السياق

الهدف األساسي من الحوار بين الحكومة األردنية وقيادة حماس هو تنفيس االحتقان "وقال فراعنة 
والتوتر الداخلي بين الدولة والمعارضة التي يقف اإلخوان المسلمون على رأسها، ولذلك فإن المصالحة 

وأعتقد أن هذه اللقاءات ستتوج تأتي في هذا اإلطار، أي االستجابة لمطالب أردنية داخلية، " حماس"مع 
خالد مشعل إلى األردن، وستكون هناك مجموعة من " حماس"بزيارة لرئيس المكتب السياسي لحركة 

ونفى فراعنة أن  .، وفق تقديره"إجابة عن التساؤالت األردنية الرسمية" حماس"االجراءات بعد أن تقدم 
ال، "، وقال "فتح" لوساطة أردنية مرتقبة بينها وبين مقدمة" حماس"تكون الخطوات األردنية باتجاه حركة 

، وإنما ستساعد في تشجيع الحوار بينهما، ذلك أن الطرف "فتح"و" حماس"األردن ال تسعى للوساطة بين 
، "الذي يمسك بهذا الملف والمتفق عليه هو الطرف المصري، ولذلك فدور األردن لن يتجاوز المساعدة

  .على حد تعبيره
  ١٥/٨/٢٠٠٨قدس برس 

  
    وثيقة تؤكد تدخل الموساد في أدق تفاصيل العراق١٣٧الكشف عن  .٢٧

، تمكّن حتى "الموساد"أكد تقرير نشر مؤخرا أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي :   فتحي عطوة- القاهرة 
  أستاذ جامعي في كافة التخصصات٣٠٠ عالما نوويا عراقيا، باإلضافة إلى أكثر من ٣٥٠اآلن من قتل 

العلمية المختلفة، باالضافة الى دور الموساد في قيام الكوماندوز اإلسرائيلي بتدريب قوات االحتالل 
األمريكية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة في العراق، وأخيرا دور الموساد في التجسس على 

)  في احتالل العراقالدور الصهيوني(وقد أصدر مركز العراق للدراسات كتاباً اسمه . االقتصاد العراقي
  .  وثيقة أكدت التدخل اإلسرائيلي في العراق١٣٧كشف عن 

  ١٦/٨/٢٠٠٨عكاظ 
 
  سفير مصر السابق في تل أبيب ينفي تصريحات منسوبة إليه أثارت غضب اإلسرائيليين .٢٨

نفى سفير مصر السابق في الدولة العبرية، محمد بسيوني، ما نسبته :  عبد الستار إبراهيم- القاهرة 
ئل إعالم على لسانه، من أنه قال أثناء مشاركته في منتدى للحوار بمكتبة اإلسكندرية بمصر عقد يوم وسا

، وأنه لم يكن يعمل كسفير لبالده، فقط بل رجل "كلها نكد"االثنين الماضي، أن ذكرياته مع اإلسرائيليين 
جثة " المريض، بأنه مخابرات أيضاً، وأنه وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق آرييل شارون،

أمس إنه لم يقلها، وال عالقة له بها " الشرق األوسط"وتسببت التصريحات التي قال بسيوني لـ". راقدة
  . من قريب أو بعيد، في شن أوساط سياسية إسرائيلية هجوما شديدا عليه

  ١٦/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  
  ئكم، وبالدكم تدعوكم للعودةالجنسية من حق أبنا: ملك البحرين لمواطنيه اليهود في لندن .٢٩

أن الملك حمد بن عيسى آل " الشرق األوسط"كشف مصدر بحريني مسؤول لـ:  سلمان الدوسري- دبي 
مشيرا الى أن .  بحرينيا يهوديا يعيشون في بريطانيا ويحملون جنسيتها٣٩خليفة ملك البحرين التقى بـ

ح الجنسية البحرينية ألبنائهم المولودين في اليهود البحرينيين في بريطانيا طلبوا من ملك بالدهم من
، داعياً إياهم للعودة إلى "وهو ما وافق عليه الملك حمد معتبرا أن ذلك من حق أي بحريني"بريطانيا 

 وسخر المصدر البحريني من أي ربط بين دعوة الملك حمد لمواطني بالده بالعودة، وبين .بلدهم البحرين
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، مؤكداً على موقف بالده الواضح في رفض التطبيع مع "مزاعم عن توجه بحريني للتطبيع مع اسرائيل"
 التي هي موقفنا صريح وأعلناه مرارا، البحرين تلتزم بالمبادرة العربية"وقال " بكل أشكاله" "اسرائيل"

  ". األساس في موقفنا من القضية الفلسطينية
 ١٦/٨/٢٠٠٨الشرق االوسط 

  
   قناة ألمانية تعيد فتح مكتبها في غزة .٣٠

 فتح مكتبها في غزة بشكل مؤقت وذلك بعد "إيه آر دي"أعادت القناة األولى بالتلفزيون األلماني : أ.ب.د
 إن حركة حماس أكدت للقناة األلمانية انها ستتوقف وقالت مصادر القناة التلفزيونية. اسبوعين من إغالقه

 يوليو /وكانت القناة قد أغلقت مكتبها في غزة نهاية تموز. سيف عن مضايقة مصور القناة سواح أبو
وقالت بيانات القناة إنه من  .سيف الماضي كنوع من االحتجاج على اعتقال مصور القناة الفلسطيني أبو

 خالل فترة اعتقاله التي استمرت ستة أيام وانه يخضع "تعذيب شديد"ـسيف تعرض ل الواضح ان أبو
 . حالياً للرعاية الطبية

  ١٦/٨/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  انه قرار سيادي مصري .٣١

 نقوال ناصر 
للمعابر الحدودية في العالم جانبان سياديان يجيز لكل سيادة منهما فتح جانبها أو إغالقـه لكـن القـانون                   

ز الي منهما فتح الجانب اآلخر أو إغالقه، وإال سيكون ذلك انتهاكاً لسيادة الطرف اآلخـر                الدولي ال يجي  
واعتداء عليه ، غير ان هذا العرف الدولي المتعارف عليه قانوناً يفتقد التطبيق على معبر رفح المصري                 

ى الجانب الفلسطيني    الفلسطيني حيث انهت المقاومة الفلسطينية أي سيادة لدولة االحتالل االسرائيلي عل           –
منه يوم اجبرت االحتالل على االنسحاب من قطاع غزة قبل أكثر من ثالث سنوات ، مما يثيـر اسـئلة                    
حول اسباب استمرار إغالق المعبر أجوبتها ساطعة واضحة كالشمس في وضح النهار، وهي موجـودة               

  .على الجانب المصري من المعبر لكنها تنتظر فضيلة االعتراف بالحق
 حسام زكي في الثاني عشر مـن         التصريحات التي ادلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية        إن  

الشهر الجاري التي أكد فيها عدم فتح معبر رفح إال بانتشار أمن السلطة التابعـة للـرئيس الفلـسطيني                   
 أجل فـتح    محمود عباس فقط على المعبر، ورفض فيها استخدام الورقة اإلنسانية للضغط على مصر من             

أن مصر تتعامل مع كل األمور المتعلقة بقطاع غزة بجدية كاملة نابعة مـن مـسؤولياتها          "المعبر مؤكداً     
، ان هذه التصريحات قطعت الشك باليقين حول المسؤولية عن استمرار اغالق المتنفس الوحيـد    "  القومية

  .لعالململيون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة ومنفذهم الوحيد الى ا
وهنا ال بد من وقفة عند نقطتين أثارهما الناطق بلسان الخارجية المصرية وخانته خبرته الدبلوماسية في                
حسن التعبير عنهما، أولهما الكارثة االنسانية في القطاع التي لم يوفق الدبلوماسي المحترف مرتين فـي                

" ورقـة "متعاطف بوصفها أنهـا مجـرد       " قومي"االشارة اليها، المرة االولى عندما لم يظهر رهافة حس          
على القوي الحامل لمفتاح فك الحـصار عنـه والمـرة      " الضغط"تفاوضية يستخدمها الجانب المحاصر ل    

الثانية عندما صور عن غير عمد في تصريحه ان دولة االحتالل التي أعادت فتح معابرها مع القطـاع ،      
، اكثر تعاطفا مع هذه الكارثة االنسانية من الـشقيق          على العالت المعروفة لهذا الفتح المشروط بالقطارة        

العربي واألخ المسلم والجار الجنوبي وهذا بالتاكيد ليس صحيحاً على االطالق، ويدرك كـل فلـسطيني                
 .وكل مصري عدم صحته بالرغم من الخالف القائم حول اعادة فتح معبر رفح

ي فكانت اشارته الى ان مواقف وزارة الخارجية التـي  اما النقطة الثانية التي خذله فيها احترافه الدبلوماس  
قافزا عن حقيقة بديهية هي ان قاعدة المسؤوليات القومية المصرية،          " نابعة من مسؤولياتها القومية   "اعلنها  
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مثلها مثل السياسات الخارجية لكل الدول ذات السيادة ، هي المسؤوليات الوطنية ، ومما ال شك فيـه ان                   
المـسؤولية  " تقديم"ية أخرى في صنع القرار الوطني المصري لها رأي مختلف  في             هناك مؤسسات وطن  

القومية على المسؤولية الوطنية التي تقتضي ممارسة السيادة الوطنية المصرية على معبر رفـح وعـدم                
رهنها الستحقاقات ضغوط خارجية توظف تجميد ممارسة مصر لسيادتها الوطنية على المعبر في خدمة              

 .ولة االحتالل االسرائيلي ، وهي دولة معادية بالرغم من معاهدة السالم المبرمة معهاأهداف د
ان استجابة الخارجية المصرية لهذه الضغوط، والتوصية لمجلس الوزراء بمراعاتها تتجاهل حقائق على             

ملت مـع   االرض تحولت الى امر واقع ينبغي للدبلوماسية المصرية ان تتعامل معه بهذه الصفة مثلما تعا              
دولة االحتالل االسرائيلي كامر واقع ومثلما تتعامل بواقعية مفرطة رضيت بموجبها القيام بدور الوسـيط               
بين هذا االحتالل المستمر منذ اكثر من احدى وأربعين سنة وبين ضحاياه من االشـقاء الجيـران فـي                   

 .الشمال
 هي ان دولة االحتالل لم يعـد لهـا أي           وأولى حقائق األمر الواقع على االرض التي ينبغي التعامل معها         

سيادة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يمنحها أي حق في اي دور عليه لذلك فان استمرار التمسك                  
 العادة فتح المعبر لم يعد له ما يسوغه بل ان كل مسوغات االمـر               ٢٠٠٥باالتفاق الخماسي الموقع عام     

  .ديد أو معدلالواقع تقتضي إعادة فتحه طبقاً التفاق ج
وثاني حقائق األمر الواقع التي ينبغي التعامل معها هي ان الجانب الفلسطيني من المعبـر مفتـوح وان                  

  .المعبر مغلق فقط الن الخارجية المصرية توصي بعدم ممارسة السيادة المصرية على جانبه المصري
 الواقع القائمة في قطاع غزة التـي        وثالث الحقائق الواقعية التي ينبغي التعامل معها هي ان سلطة االمر          

  .فتحت الجانب الفلسطيني من المعبر قادرة على إغالقه حتى لو تقرر فتح الجانب المصري له
ورابع هذه الحقائق ان السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية مجتزأة لن تستطيع منفردة بحكم األمر الواقـع                

 .إدارة المعبر دون شريكها في الشرعية الوطنية 
امس هذه الحقائق ان الشرعية الوطنية الفلسطينية كما أفرزتها صناديق االقتراع هي شرعية متكاملـة               وخ

بين الرئاسة المنتخبة وبين المجلس التشريعي، وبين فتح وبين حماس ال بل ان المنطق يقول إن الشرعية                 
ال بد وال مناص الي طـرف  األحدث أكثر تمثيال لشعبها من الشرعية األقدم ان لم تكن تجبها ، واذا كان     

خارجي من االنحياز فمن المحبذ ان يفعل ذلك بما ينسجم مع الخيار الديموقراطي السيادي الحر االحدث                
للشعب الفلسطيني ، غير ان مثل هذا االنحياز مرفوض من حيث المبدا النه يرقى الى التدخل في الشان                  

قسام الفلسطيني يرقى الى تسعير حدة هذا الخالف        الداخلي الفلسطيني ، وفي الوضع العصيب الراهن لالن       
والى تحمل المسؤولية السياسية والتاريخية واألخالقية عن مثل هذا الموقف ، واذا كـان مـن الممكـن                  
فلسطينياً فهم دوافع دولة االحتالل والدول األجنبية غير العربية المساندة لها في انحياز مماثـل فـان اي                  

النقسام الفلسطيني سيحتاج بالتاكيد لجهود دبلوماسية وسياسية خارقة للعـادة          انحياز عربي الحد طرفي ا    
لتفسيره وإقناع الشعب الفلسطيني بمسوغاته ، ومثل هذه المهمة تكاد تكون مستحيلة لمن يتصدر جهـود                

 .الوساطة الصالح ذات البين بين الفلسطينيين كما هو الحال مع الوسيط المصري
 قد اضـفت شـرعية ال يمكـن         ٢٠٠٦يناير عام   / تائج انتخابات كانون الثاني     وسادس هذه الحقائق ان ن    

الطعن بها على دخول حركة حماس كشريك في صنع القرار الوطني الفلسطيني وهو مـا اكـده تـأليف        
حكومة الوحدة الوطنية التي أسقطها الحصار اإلسرائيلي األميركي األوروبي عليها وأكدته كذلك وثيقـة              

ات القاهرة ومكة ثم اعتمدته قمة جامعة الدول العربية في دمشق باقرارها للمبادرة اليمنية              االسرى واتفاق 
التي تعتمد الشراكة الفلسطينية بين قطبي االنقسام أساساً للبناء عليه ليتحول االعتراف بهذه الشراكة الـى                

، فـي االنقـسام   قرار عربي ، لذلك فان اي انحياز عربي صريح او مستتر ، مباشر او غيـر مباشـر     
 .الفلسطيني يعتبر خروجاً على قرار عربي
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وسابع هذه الحقائق ان السياسة الرسمية المعلنة لحركة حماس تسعى إلى الشراكة الوطنيـة فـي سـلطة             
الحكم الذاتي وحكومتها ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وكذلك على معبر رفح لكـن الـسياسة               

ر في االنقسام الفلسطيني ما زالت تسعى الى حرمان حماس من أي شـراكة     الرسمية المعلنة للطرف اآلخ   
كهذه، ال بل ان السياسات العملية لهذا الطرف تسعى الى إخراج حماس من المعادلة السياسية الفلسطينية                
بشكل كامل اال اذا انصاعت صاغرة او طائعة لشروط دولة االحتالل المسبقة التي تؤهلها للمشاركة فـي                 

 . السياسي الفلسطيني مثلها مثل القوى الفلسطينية التي سبقتها في التأهل لهذا العملالعمل
وثامن هذه الحقائق أن حماس ما زالت ترفض الشروط االسرائيلية المسبقة كمؤهالت للمشاركة والشراكة              

بـر رفـح    في العمل السياسي الفلسطيني وهنا تكمن عقدة االنقسام الوطني الفلسطيني الراهن ، وعلى مع             
تحديداً يجري اختبار االرادات لفك هذه العقدة ولألسف أن العقدة قد انحلت على الجانب الفلسطيني مـن                 
المعبر، لكن مفتاح حلها على الجانب المصري منه موجود لدى مؤسسات صنع القرار الوطني المصري               

صياغة موقفهـا بحيـث     ، وهذه المؤسسات مدعوة الى مراجعة متعمقة لموقف وزارة خارجيتها إلعادة            
يراعي مستجدات حقائق األمر الواقع على األرض على اساس ممارسة السيادة الوطنيـة علـى المعبـر              

مسؤولياتها "واستلهام هذه السيادة كمرجعية وحيدة لقرار فتح المعبر او إغالقه، وبذلك فقط تتحمل مصر               
ين وشعبها وقضيتها ووحدة قواها الوطنية      على أفضل وجه ، وتقدم الخدمة القومية المثلى لفلسط        " القومية

إنه قرار سيادي مصري     .، وتساهم مساهمة رئيسية في وقف الكارثة االنسانية المتواصلة في قطاع غزة           
 ان مارسته القاهرة يرقى إلى ممارسة السيادة المصرية على قناة السويس

  ١٦/٨/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
 ! خاسراستمرار الجري وراء رهان": اتفاق الرف" .٣٢

  هاني المصري
، خالل األسبوع الـماضي، أن أولـمرت )هآرتس(كشف تقرير صحافي إسرائيلي نشر في صحيفة 

في اجتماعهما األخير التصور اإلسرائيلي النهائي للحل، وأعرب " أبو مازن"طرح على رئيس السلطة 
 . تبقية من واليتهعن اعتقاده بأن باإلمكان التوصل إلى اتفاق على أساسه خالل الفترة الـم

، لكنها أكدت أن الهدف من "أبو مازن"وأوضحت الصحيفة العبرية أن أولـمرت ينتظر رد 
يضع األساس للدولة الفلسطينية، إال أن تنفيذه سيؤجل إلى " اتفاق رف"الـمفاوضات هو التوصل إلى 

 مجدداً، بحيث تكون حين يستكمل الفلسطينيون اإلصالحات الداخلية، وإعادة سيطرة السلطة على غزة
قادرة على تنفيذ االلتزامات الفلسطينية األمنية في االتفاق، وعندها تقوم إسرائيل بإخالء الـمستوطنين 

. على مرحلتين بعد أن تكون قد ضمت الكتل االستيطانية إليها" حدود الجدار"الذين سيبقون شرق الحدود 
ع على اتفاق الـمبادئ، حيث تبادر الحكومة الـمرحلة األولى وهي تنفذ طوعاً وتكون مع التوقي

للـمستوطنين الذين سيوافقون على االنتقال إلى " اإلخالء والتعويض الطوعي"اإلسرائيلية إلى سن قانون 
والـمرحلة الثانية . منطقة أخرى أو إلى الكتل االستيطانية التي ستضم إلى إسرائيل وفقاً لهذا االتفاق

 . الـمطلوب منهم وعندها يتم إخالء ما تبقى من مستوطنينعندما يستكمل الفلسطينيون 
اقتراحاً مفصالً التفاق مبادئ حول قضايا الحدود " أبومازن"يتناول التصور الذي قدمه أولـمرت لـ

 . الدائمة والالجئين والترتيبات األمنية التي سيعمل بها بين إسرائيل والدولة الفلسطينية
من مساحة الضفة، كما يرفض % ٥٠ار، رغم أنهما تشكالن حوالي وال يشمل التصور القدس واألغو

من مساحة الضفة فإنها تعرض على الفلسطينيين  % ٧وفي حين تضم إسرائيل إليها . تحقيق حق العودة
 . وتكون خاضعة للسيادة اإلسرائيلية" منطقة نوعية % "٥ر٥مناطق بديلة في النقب بمساحة تصل إلى 

إلى ) ألفين كل عام لـمدة عشرة أعوام( ألف فلسطيني ٢٠ولـمرت على عودة ويشمل التصور موافقة أ
وعلى أساس إنساني، رغم أن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية سارع إلى " لـم شمل"إسرائيل في نطاق
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 ألف الجئ إلى إسرائيل في إطار اتفاق مستقبلي، وهو يرفض عودة ٢٠نفي أنه وافق على عودة 
كما يشمل التصور اإلسرائيلي ترتيبات أمنية شاملة تفصيلية، وأن تكون الدولة .  العددالالجئين مهما كان

 . الفلسطينية منزوعة السالح بالكامل وأال يكون لديها جيش
فصائب . ردود الفعل الفلسطينية واإلسرائيلية على األنباء حول مشروع االتفاق، تدل على أنه موجود

وقال في الوقت نفسه عبارات أخرى " أنصاف حقائق"بأنه ) هآرتس(ه عريقات صرح تعقيباً على ما نشرت
والناطق باسم الرئاسة أكد تمسك الرئيس بالثوابت الفلسطينية مع اإلشارة . ينفي فيها األمر جملةً وتفصيالً

إلى أهمية تواصل الدولة الفلسطينية جغرافياً، دون إشارة منهما إلى أن القضية الجوهرية هي أوالً 
 . ساً وقبل أي شيء آخر إنهاء االحتالل لألرض والسكان والهواء وما تحت األرضوأسا

وما يعطي أهمية لهذه األنباء أن كوندوليزا رايس قادمة في العشرين من هذا الشهر في زيارة تحمل 
وهي مصممة على استكمال العمل إلنجاز اتفاق قبل نهاية فترة رئاسة بوش حتى تحقق إنجازاً . ١٧الرقم 

لهذه اإلدارة ولها تنهي به عهدهما الذي تميز بالحروب والدماء واإلخفاقات األميركية في كل مكان تقريباً 
 . في العالـم

في الكواليس تقول مصادر فلسطينية إن القدس مطروحة على مائدة الـمفاوضات وإن الـمفاوضات 
 . تقدمت ولكنها لـم تصل إلى لحظتها الحاسمة

يعكس جوهر ما عرضته أو يمكن أن تعرضه ) هآرتس(فاصيل، فإن ما نشرته وبصرف النظر عن الت
فأية حكومة إسرائيلية في ظل الخريطة السياسية . الحكومة اإلسرائيلية الحالية أو الحكومة التي ستليها

أن اإلسرائيلية القائمة اآلن، والـمرشحة لالستمرار جوهرياً بعد أية انتخابات إسرائيلية مقبلة، تدل على 
أي عرض للتسوية سيشمل ضم الكتل االستيطانية في القدس وبقية الضفة، وضم معظم القدس وإسقاط 

وضم األغوار أو استمرار السيطرة اإلسرائيلية عليها لفترة ١٩٦٧حق العودة وعدم العودة إلى حدود 
 . طويلة جداً من الزمن، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة

برامج األحزاب اإلسرائيلية الرئيسة ليس حاسماً ويكاد يتمحور حول أن تكون إن الفرق بين مواقف و
البعيدة عن الخط األخضر ضمن الكتل االستيطانية التي ستضم ) أرئيل وأفرات وعوفرا(مستوطنات مثل 

وحول عودة ) معاليه أدوميم وغوش عتسيون وغالف القدس ومعراف شومرون(إلى إسرائيل وتشمل 
 أو أكثر أو أقل في نطاق لـم الشمل إلى إسرائيل أو حول عدم عودة أي الجئ كما عشرين ألف الجئ

، وبالتالي بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الـمقبلة، )كاديما(تطرح تسيبي ليفني والـمرشحة للفوز بزعامة 
ك ال وحول حجم ومساحة األحياء العربية في القدس التي يمكن التخلي عنها في أية تسوية مقبلة؛ لذل

معنى على اإلطالق ألن تروج الصحافة الفلسطينية والعربية ومختلف وسائل اإلعالم العربية أن العرض 
فإسقاط القدس . من األرض %) ٩٨ر٥ = ٥ر٥+٩٣( اإلسرائيلي يتضمن استعداداً لالنسحاب من 

القدس ؛ ألن مساحة %٦٠من " االنسحاب"واألغوار يعني أن الـمطروح فعالً وفي أحسن األحوال 
فيكفي %. ٣٠ومساحة األغوار إلى حوالي % ٢٠الكبرى وفقاً للخرائط اإلسرائيلية تصل إلى حوالي 

إضافة إلى ما تقدم، فإن الدولة الفلسطينية يجب أن  . تضليالً ألنفسنا وتسويقاً لبضاعة إسرائيلية فاسدة
كون هناك مناطق منزوعة تكون منزوعة السالح وهذا سابقة في التاريخ؛ ألن الـمتعارف عليه أن ت

إن هذا العرض اإلسرائيلي، الذي يشكل  . السالح أما دولة منزوعة السالح فهذا هو العجب العجاب
أقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل في هذه الـمرحلة وإلى إشعار آخر ال يمكن ان يقبله أكثر الفلسطينيين 

طبيق الفوري وما ستأخذه إسرائيل، ستأخذه أي ليس معروضاً للت" اتفاق رف"اعتداالً، وخصوصاً أنه 
فوراً وفي الـمرحلة األولى، أما ما سيأخذه الفلسطينيون فهو مؤجل لحين استكمال اإلصالحات وإعادة 

 . غزة للسلطة واقتناع إسرائيل بتوفر القدرة للسلطة الفلسطينية على تطبيق التزاماتها
 االعتزال، لذا ال معنى للتوقيع على أي اتفاق معه وإذا أضفنا إلى ما تقدم، أن أولـمرت ضعيف وقرر

مهما كان شكله ومضمونه، فكيف على اتفاق سيئ إلى هذا الحد، ألنه غير ملزم ألية حكومة مقبلة، هذا 
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لو تغاضينا عن الواقع وتعاملنا على أنه قادر على تمرير مثل هذا االتفاق وهو محاط بالفضائح من كل 
 . وكثرت السكاكين لذبحه حتى من أقرب الـمقربين إليهنوع وجانب، وبعد أن وقع 

إن الرهان على الـمفاوضات الدائرة حتى اآلن، وعلى وما يسمى عملية السالم، رهان خاسر، ولسنا 
بحاجة إلضاعة الـمزيد من الوقت للتأكد من خسارته وأنه يسبب أضراراً ال توصف للفلسطينيين 

 . وقضيتهم
ى وقفة مع الذات، لـمراجعة إستراتيجيتهم من مختلف نواحيها، ألن االستمرار إن الفلسطينيين بحاجة إل

فهل . بالسير في الطريق نفسه الذي أدى إلى وصولنا إلى ما نحن عليه سيوصلنا إلى الكارثة ال محالة
نحن مصممون على الوصول إلى الكارثة؟ أو نستخلص العبر والدروس ونبلور إستراتيجية جديدة وبديلة 

 !!. ن قادرة على تحقيق الحرية والعودة واالستقالل؟تكو
  ١٦/٨/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  قوة دايتون .٣٣

   ياسر الزعاترة
كيـت  (تقريراً يتضمن مقابلة مع     ) ألوف بن (يوم الجمعة قبل الماضي كتب المحلل اإلسرائيلي المعروف         

ية ، وينسق مع اإلسرائيليين أمـر       ، وهو الجنرال الذي يشرف على تدريب قوات األمن الفلسطين         ) دايتون
 .انتشارها في مدن الضفة ، واحدة إثر األخرى

كتيبة أولى من قـوات     : ثالث مهمات "بعد أن استكمل بحسب التقرير      ) الوطن(دايتون عاد في إجازة إلى      
 مجند عادوا من فترة إعداد في الخارج ، تشييد منـشأة تـدريب              ٥٠٠األمن الوطني المستحدثة ، وتضم      

أما اإلنجاز اآلخر   ". رس الرئاسي ، تشكيل وحدة للتخطيط اإلستراتيجي في وزارة الداخلية في رام اهللا            للح
للجنرال فيتمثل في إقناع وزارة الدفاع اإلسرائيلية بتزويد القوات الفلسطينية بـسترات واقيـة وجيبـات                

 .عسكرية جديدة
تتم إحالة قدامى قوات األمن من عهـد ياسـر          س"وفقاً للخطة التي أعدها الجنرال ، والكالم أللوف بن ،           

وقد تم اختيار المجندين    ". للتقاعد ، وسيحل مكانهم بالتدريج مجندون وشبان جدد       ) الحظ عهد من  (عرفات  
 .للكتيبة الثانية التي ستبدأ تدريباتها في آخر الشهر من بين آالف المتطوعين

، وقد زار مناطق التدريب بصحبة      "  التدريبات دايتون مليء بالحماس مما رآه في     "بحسب ألوف بن ، فإن      
أنتم "، حيث قال للشبان     " خطاباً مذهالً في الدورة   "وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى الذي ألقى         

ال تتعلمون هنا كيف تقاتلون اإلسرائيليين ، وال مقارعة االحتالل ، وإنما مكافحة قـوات الفوضـى فـي     
  ".قمتم بعملكم كما يجب فستصبح لدينا دولة ، وسينجح المشروع الوطنيإن "، مضيفاً " فلسطين

 مليون دوالر ، األمر الذي سيتيح لـه تـدريب           ٧٥دايتون تلقى في اآلونة األخيرة ميزانية إضافية بـ         "
نواصل االقتبـاس مـن     (، ويعتمد الرجل في تفاؤله      " وتسليح كتيبتين من األمن الوطني في السنة القادمة       

، وكذلك على دافعية المجندين الفلسطينيين ، واألهـم ،          " االنفتاح الذي يبديه الكونغرس   "على  ) نتقرير ب 
 ".المساعدة التي يتلقاها من إسرائيل"على 

التجربة األولى الستخدام القوات الفلسطينية بدأت في جنين ، وهو راض عن التجربـة رغـم تراجـع                  
لية ، ويتحدث عن زيارة وزير الدفاع باراك للمنطقة قبـل           مستوى التنسيق والتعاون مع القوات اإلسرائي     

أسبوعين ولقائه بالقادة اإلسرائيليين والفلسطينيين ، وثنائه على عمل القوة الفلسطينية وتقدمه إلى األمـام               
 .رغم وجود بعض الخلل

سطينيون يفتخرون  كل ما سبق ليس جديداً ، لكننا أحببنا إيراده من باب التذكير ال أكثر ، والمسؤولون الفل                
بهذا التطور ، على اعتبار أنه يفتح الباب أمام استالم الفلسطينيين ألمن المـدن الفـسلطينية ، وإخـراج                   

واصلوا وسيواصـلون اعتقـاالتهم واغتيـاالتهم       ) أي اإلسرائيليين (اإلسرائيليين منها بالكامل ، مع أنهم       
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ألمني الفلسطيني ، أقله حتى يتأكدوا تمـام        واجتياحاتهم بشكل طبيعي ، بصرف النظر عن تطور الفعل ا         
 .التأكد من أن كل شيء قد صار على ما يرام

إلـى  (ما يجري في واقع الحال هو جزء ال يتجزأ من مسار خريطة الطريق الذي يتحرك على األرض                  
، بصرف النظر عن مسيرة المفاوضات ، فإذا نجحت كان جزء مـن             ) جانب حركة المال واالستثمارات   

 أوضاع الدولة الفلسطينية العتيدة ، وإذا لم تنجح فهو جزء من تكريس سلطة أوسلو كمـا كانـت                   ترتيب
 . ، تاريخ اندالع انتفاضة األقصى٢٠٠٠ أيلول ٢٨عليه قبل 

هو إذن جزء من خيار التفاوض بصرف النظر عن النتيجة ، ألن البديل في حال الفشل هـو اسـتمرار                    
أليس هذا هو البرنامج الذي يقـول إن الـشعب اختـاره علـى              . ينيالتفاوض ، كما قال الرئيس الفلسط     

أساسه؟، رغم ذلك كله ، سيظل هناك من يقول إن الخالف في الساحة الفلسطينية هو فقط حول الـسلطة                   
، وليس على البرامج ، وهو كالم وفرت لـه        ) هل السيطرة على قطاع غزة مكسب بالفعل؟،      (ومكتسباتها  

لحسم العسكري ذرائع جديدة مع األسف ، مع أن األصل أننا إزاء احتالل ينبغي              حماس بعد االنتخابات وا   
أن يزول ، وقد جرب خيار التفاوض زمناً طويالً فلم يفض إلى نتيجة تحفظ ماء الوجه ، فلماذا الـدخول                    
في متاهة جديدة يدرك الجميع أن العرض الذي سيتوفر في خاتمتها سيكون أسوأ من عرض كامب ديفيد                 

الذي قدمه أولمرت قبل أيام بحقيقة الموقف اإلسرائيلي؟ ثم         " ؟، هل ذكركم اتفاق الرف    ٢٠٠٠ العام   صيف
ماذا أنتم فاعلون إذا جاءكم نتنياهو بعد حين؟، ليبدأ الحوار الوطني على أساس استعادة برنامج المقاومـة                 

مـاع الحقيقـي للـشعب      أليس هذا هـو اإلج    . واعتبار السلطة سلطة المقاومة ، ومن يرفض فهو المدان        
 الفلسطيني؟،

 ١٦/٨/٢٠٠٨الدستور 
  
  مكانة القدس السياسية والدينية وعالقات النخب المحلية باإلدارة العثمانية .٣٤

  ماجد الشيخ
أظهرت دراسات لباحثين عرب وأجانب أن القرن الثامن عشر كان عصر صعود نجم النخـب المحليـة                 

وفي بالد  . معها على إدارة اإلمبراطورية المترامية األطراف     التي اعترفت بها الدولة العثمانية، وتعاونت       
الشام برز خالل هذا القرن دور آل العظم في سورية والزيادنة في فلـسطين وآل شـهاب فـي لبنـان                     

هذه النخب السياسية تسلقت سلم الوظائف اإلدارية، وأدت دوراً مهماً في حكم المنطقة بالتعاون              . وغيرهم
أما أفنديات القدس ومشايخ ريفها فلم يتسلقوا أعلى السلم اإلداري، وإنما اكتفوا            .  غالباً مع الدولة العثمانية  

وبـين األهـالي، أي     ) القاضي الشرعي ومتسلم اللواء   (بدور وسط ووسيط بين ممثلي الدولة في القدس         
هذه النخب المقدسية وصعود دورها هو أيضاً جـزء مـن ظـاهرة عامـة رصـدها                 . المجتمع المحلي 

ؤرخون وأظهروا نشوءها في عدد كبير من مدن بالد الشام في الفترة نفسها، خـصوصاً فـي حلـب                   الم
الذي درس هذه الظاهرة في القـدس يظهـر         ) الكتاب(وهذا البحث   . ودمشق وطرابلس ونابلس وغيرها   

 بوضوح كيفية صعود نجم أفنديات القدس واحتكارهم الوظائف العلمية وتوارثها وجعلهـا أساسـاً متينـاً               
  .لمكانتهم اجتماعياً وسياسياً منذ أواسط القرن الثامن عشر

لـواء  (وهكذا حمل كتاب المؤرخ الفلسطيني المتخصص بتاريخ فلسطين في العهد العثماني عادل منـاع               
الصادر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية على عاتقه من ضـمن           ) القدس في أواسط العهد العثماني    

ض الكثير من المقوالت االستشراقية، بخاصة لجهة جعل الحملة الفرنسية منعطفاً           ما هدف إليه، مهمة دح    
كما أن نماذج أخرى للقراءة االستشراقية جعلت من دور أوروبا عامالً           . تاريخياً مهماً في تاريخ فلسطين    

مرحلـة  هل كانت حملة نابليون على فلسطين فعالً بدايـة ل         : ما جعله يتساءل  . أساسياً في تحقيب األحداث   
تاريخية جديدة في تاريخ القدس؟ ليجيب أن تلك الحملة تركت أثراً في تاريخ مصر حتى بعـد انـسحاب                   

وهـذه  . الفرنسيين منها، لكنها لم تترك أثراً يذكر في المدى البعيد في فلسطين بعامة والقـدس بخاصـة                
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 بأوروبا، تؤكد هامـشية الحملـة       التي تعالج التاريخ المحلي ال عالقات الدولة العثمانية       ) الكتاب(الدراسة  
الفرنسية في تاريخ المنطقة االجتماعي والثقافي والسياسي وحتى اإلداري، أي تركيبة النخـب المحليـة               

  .وعالقاتها بالدولة العثمانية ومؤسساتها
وكانت دراسات سابقة لباحثين عرب وأجانب، أظهرت أن القرن الثامن عشر كان عصر صـعود نجـم                 

التي اعترفت بها الدولة العثمانية، وتعاونت معها علـى إدارة اإلمبراطوريـة المتراميـة              النخب المحلية   
على أن ارتفاع مكانة النخب المحلية في بالد الشام بعامة وجبال فلسطين بخاصة، بـدأ منـذ                 . األطراف

قـدس  أواسط القرن الثامن عشر على األقل، واستمر في أوائل القرن الذي يليه، وكان هذا هـو حـال ال                  
أن القـدس   ) الكتـاب (وقد أظهرت الدراسة    . وأفندياتها، كما الزيادنة في الجليل وأعيان نابلس ومشايخها       

خالل تلك الفترة لم تكن مدينة معزولة أو هامشية، كما يدعي بعض الدراسات االستشراقية، فعلى رغـم                 
 وانفتاح شهية الدول األوروبيـة      ديموغرافيتها المتواضعة وحجمها المحدود سياسياً وإدارياً، فإن قدسيتها       

وقد . على زيادة نفوذها في األراضي المقدسة في أعقاب الحملة الفرنسية، عززا مكانة المدينة وأفندياتها             
استفادت هذه النخب من مكانة القاضي الشرعي المسؤول عن مؤسسة القضاء في المنطقة الممتـدة مـن                 

عزز أفنديات القدس، من خالل المحاكم الشرعية نفوذهم        مرج أبن عامر شماالً حتى غزة جنوباً، وكذلك         
  .في بقية مدن فلسطين ونواحيها

من هنا كان تخصيص المؤرخ فصول دراسته في معظمها لإلدارة والمجتمع في مدينة القدس، فحظيـت                
عشر كذلك تعززت مكانة القدس خالل القرن التاسع        . النخبة المدينية من األفنديات باهتمام وبروز كبيرين      

حتى صارت بمثابة عاصمة فعلية لفلسطين، بعد أن أصبحت مركزاً إدارياً لمتصرفية مستقلة عن واليـة                
  .الشام

وبخالف النخب الريفية التي تم إضعافها، ثم إخضاعها للسلطة المركزية، استفاد أفنديات المدينة وبعـض               
برزت هـذه الظـاهرة فـي المـدن         و. نخبها الجديدة من سياسة التنظيمات، فعزز كالهما دوره ومكانته        

الساحلية الناهضة بصورة خاصة، مثل يافا وحيفا، والتي نشأت فيها عائالت تجارية وثقافية، وال سـيما                
أما في القدس فإن بعض أفندياتها أيد اإلصالحات العثمانية في          . في النصف الثاني من القرن التاسع عشر      

عض أبناء هذه العائلة في تلك الفترة، إال أن آل الحسيني،           فترة التنظيمات، مثل آل الخالدي، فصعد نجم ب       
الذين حافظوا إلى حد كبير على مكانتهم في فترة التنظيمات، استفادوا بصورة خاصة من سياسة السلطان                

  ).١٨٧٨ - ١٨٧٦(عبدالحميد الثاني بعد الفترة الدستورية القصيرة 
ض إصالحاتها وإدارتها المركزية، تحدياً قوياً لمكانة       لقد شكلت فترة حكم محمد علي باشا لبالد الشام ببع         

ونفوذ النخب المحلية التي تمتعت حتى ذلك الوقت بمقدار كبير من الحكم الذاتي، لكـن الـضربة التـي                   
كما أن اإلصـالحات    . وجهها إليها هذا الحكم لم تكن قاضية، مثل تلك التي وجهت إلى النخب المصرية             

فيذها في بالد الشام، لم تكن على المستوى نفسه من الجدية والشمول مقارنة             التي حاول الحكم المصري تن    
 فـي   ١٧٩٩لذا وعلى رغم أهمية الحملة الفرنسية التي قادهـا نـابليون عـام              . بما جرى في بالد النيل    

فلسطين، وحملة محمد علي باشا وحكمه في بالد الشام، فإن أحوال فلـسطين عمومـاً، ولـواء القـدس                   
  .تشهد تحوالً جذرياً شبيهاً بما جرى في مصر في تلك الفترة نفسهاخصوصاً، لم 

في هذا السياق يذكر المؤرخ في كتابه أن لواء القدس ظل وحتى أوائل القرن التاسع عشر، تابعاً لواليـة                   
الشام من الناحية اإلدارية الرسمية، فيما خرجت القدس ونواحيها من تحت سيطرة والة دمشق مرتين فقط                

 المرحلة، كانت المرة األولى في بداية الفترة التي غطتها الدراسة علـى خلفيـة قـدوم الحملـة                   في تلك 
، أما المرة الثانية التي فصل فيها لواء القدس عن والية الشام، فكانـت              ١٧٩٩الفرنسية إلى فلسطين عام     

 أنه وفي مجـال     إال. ١٨٣٠على خلفية تجهيزات وتهديدات محمد علي باشا بغزو المنطقة واحتاللها عام            
الحفاظ على األمن كان متسلم القدس مسؤوالً مباشراً عن شؤون الضبط والربط في القدس ونواحيها، لكن                

أما فـي القـرى     . صالحياته في هذا الشأن لم يتم تطبيقها إال داخل حدود األسوار والمنطقة القريبة منها             
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هذا الفراغ األمني مـأله بالتـدريج       . القليلة إليها البعيدة من األسوار، فنادراً ما وصل المتسلم أو عساكره          
مشايخ القرى والنواحي الذين أقاموا ميليشيات من المسلحين لحماية أنفسهم من أي اعتـداءات خارجيـة،       

أعتمد عليها كبار المـشايخ لبـسط نفـوذهم         » جيوشاً«لكن تلك الميليشيات الفالحية سرعان ما صارت        
وعلى هذه الخلفية نشبت صراعات دموية أحياناً بـين الفالحـين الـذين             . واالعتداء على جيرانهم أحياناً   

انقسموا إلى حزبين أو صفين هما القيس واليمن، ومنذ آخر القرن الثامن عشر، صارت هذه النزاعـات                 
ظاهرة مرافقة لحياة ريف لواء القدس، كما في غيره من المناطق الجبلية المجاورة بصورة خاصة، لكن                

 في جوهرها لم تكن إال صراعاً في شأن القوة والنفوذ بين مـشايخ القـرى والنـواحي ال                   هذه النزاعات 
  .مضمون أيديولوجياً أو سياسياً لها بالمعنى الحديث للكلمة

وبقيت القدس حتى بداية القرن التاسع عشر مدينة متواضعة الحجم والسكان، وعاصمة لواء تابع إداريـاً                
لتي يؤكدها الفصل األول من الكتاب تم التركيز عليها في معظم الدراسـات           وهذه المعلومة ا  . لوالية الشام 

اإلستشراقية في سبيل اإلشارة إلى عدم أهمية المدينة سياسياً، وإلى هامشيتها بصورة عامة أيـام حكـم                 
ية إال أن هذه الحقيقة المتعلقة بمكانة القـدس الـسياس         . العرب والمسلمين لها، بما في ذلك أيام العثمانيين       

تظهر جانباً واحداً وتخفي جوانب أخرى لتلك األطروحة التي ال تخفى دوافعها األيديولوجية في الصراع               
  .في شأن فلسطين

أما في أوائل القرن التاسع عشر فقد ظلت القدس على مكانتها الدينية المهمة بالنسبة إلى أبنـاء الـديانات              
اً تابعاً لوالية الشام وعاصمتها دمشق، سياسياً وإدارياً،        السماوية الثالث، بينما كانت عاصمة لواء أو سنجق       

أما حدود اللواء الذي كانت القدس عاصمته، فامتدت من قرية سنجل على الطريق بين رام اهللا ونـابلس                  
وأما من الـشرق فكـان نهـر األردن         . شماالً حتى بداية صحراء النقب ومنحدرات جبال الخليل جنوباً        

ومن الغرب كانت منحدرات جبـال القـدس وبدايـة الـسهل            .  واضحاً لهذا اللواء   حداً طبيعياً ) الشريعة(
وباإلجمـال فـإن    . الساحلي هي الحدود بين لواء القدس وناحيتي اللد والرملة التابعتين لسنجق غزة ويافا            

أراضي لواء القدس اآلهلة كانت جبلية في معظمها، ما عدا المنطقة الصحراوية المحاذية لغـور األردن                
  .التي كانت أريحا القرية الوحيدة فيها حينذاك

وإذا كانت الحملة الفرنسية تشكل حداً زمنياً واضحاً لمرحلة تاريخية يمكن تمييزها بسهولة عمـا قبلهـا،                 
ومدخالً حقيقياً لعهد جديد، خصوصاً في ما يتعلق بدور ونفوذ أوروبا في هذه المنطقة العربية، فإن نهاية                 

 أثناء حملة جيوش محمد علي باشا حاكم مصر على بـالد            ١٨٤٠ - ١٨٣١) الكتاب(زمان هذه الدراسة    
عن الحملة  )المباشرة والبعيدة المدى  (الشام واحتاللها، تشكل أيضاً مفصالً تاريخياً ال يقل أهمية في آثاره            

  .الفرنسية
وعـة مـن اإلدارة     أن بالد الشام بعامة وفلسطين بخاصة، شهدت أنماطاً متن        ) الكتاب(وإذ تظهر الدراسة    

والعالقات االجتماعية تحت مظلة الحكم العثماني، فإن هذا التنوع والتمايز بين المناطق المجاورة بعضها              
لبعض، يؤكد الصورة المركبة التي يكشفها التاريخ المحلي بعيداً من التعميمات والصور النمطية الـسائدة            

التمايز في التفصيالت مهم لمعرفة أدق وأعمق، تسمح        بين الناس عن العهد العثماني، ليؤكد أن إبراز هذا          
 عن القـدس    - المطولة   -وإذا كانت هذه الدراسة     . بقراءات جديدة للماضي وأحداثه ومجتمعاته المركبة     

بينت مثل هذا التمايز والتنوع حتى على مستوى فلسطين في أوائل القرن التاسع عشر، فإن ذلك يـصح                  
  . إلى المنطقة العربية على امتداد العهد العثمانيبال شك بأشكال مضاعفة بالنسبة

 وفي شكل محدد، تشير بوضوح إلى أن بعض االستنتاجات عن الحملـة             - بحسب مناع    -وهذه الدراسة   
كما أن أحداثاً مهمة أخرى،     . الفرنسية وآثارها التحديثية في المنطقة، ال يستند إلى أساس معلوماتي صلب          

انت لها تداعيات اختلفت من منطقة إلى أخرى حتـى داخـل حـدود ألويـة     بما فيها الحملة المصرية، ك   
فالتاريخ المحلي الذي يرسم اإلطار العام لزمـان الدراسـة          . فلسطين، من غزة جنوباً حتى الجليل شماالً      

فالمقوالت واالستنتاجات الـشمولية عـن      . ومكانها يسمح بإبراز التعددية والتمايز ضمن الصورة العامة       
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ثماني التي تعرضت للنقد في العقود األخيرة ما زالت سائدة في الوعي العام حتى بين كثيـرين                 العهد الع 
  .من طالب التاريخ في بالدنا
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