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  بتمويل ياباني" واالزدهار ممر السالم" اردني على مشروع - اسرائيلي-اتفاق فلسطيني .1

 اتفقت السلطة الفلسطينية واالردن     : محمد يونس  ،اريحا نقالً عن مراسلها في    16/8/2007الحياة  نشرت  
الممول من اليابان بقيمة مئة مليون      " ممر السالم واالزدهار  "ئيل واليابان امس على اطالق مشروع       واسرا
وتوصلت االطراف االربعة الى االتفاق السياسي في شأن اطالق هذا المشروع في اجتماع عقده               .دوالر

يفني وعبد  لتسيبي  امس وزراء خارجية وممثلون عن االطراف االربعة، على رأسهم صائب عريقات، و           
ويشمل المشروع الذي اكد ممثلو االطراف المشاركة حاجته الى بيئـة            .االله الخطيب والياباني تارو آسو    

سياسية مشجعة، على اقامة منطقة زراعية صناعية في اريحا، واعادة ترميم جسر دامية التجاري بـين                
الردنيـة لتـصدير المنتجـات    االردن واالراضي الفلسطينية، وانشاء مطار تجاري في منطقة الـشونة ا   

واعلن ممثلو االطراف االربعة في مؤتمر صـحافي         .الزراعية القادمة من االراضي الفلسطينية للخارج     
 /عقب االجتماع ان لجنة فنية ستجتمع في النصف الثاني من تشرين االول           " انتركونتننتال"عقدوه في فندق    

  .اكتوبر المقبل لبحث االوجة الفنية القامة المشروع
ـ  .وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية د      ان الجانب الفلـسطيني يطالـب باقامـة        " الحياة"احمد صبح ل

فـي  " أ"المنطقة الزراعية الصناعية على االرض الفلسطينية، لكن اسرائيل تشترط اقامتها داخل المنطقة             
ذه المنطقـة التـي تتـضمن       اريحا، وهي منطقة محدودة جدا، مشيرا الى الحاجة الى اقامة بنية تحتية له            

كما نطالـب بوجـود تمثيـل       : "واضاف. مصانع تعليب وتغليف وتعبئة وطرق ومدارس ومناطق سكنية       
ويقضي ". فلسطيني على المعبر التجاري الذي سيجري اقامته، وهو ما لم توافق عليه اسرائيل حتى اليوم              

  .ية من اريحا الى الخارج عبر االردنالمشروع باقامة بنية تحتية لتصدير المنتجات الزارعية الفلسطين
المشروع مهم لالقتصاد الفلسطيني ويخلق فرص عمل كبيرة، لكنه في حاجة           "من جانبه، قال الخطيب ان      

اليابان نجحت في جلب االطراف معا اليوم، لكن هذا ليس بـديال            "اما عريقات فقال ان     ". الى بيئة سياسية  
يون سنتخذ القرارات، واذا نجح السالم واقيمت دولتان لـشعبين         نحن واالسرائيل . عن المفاوضات والسالم  

ودافعت ليفني عن الموقف     ".هنا فان هذا المشروع سيمثل النموذج لما يجب ان يكون عليه المستقبل بيننا            
التي تواجهها اسرائيل يوميا مـن جانـب        " االرهاب والهجمات "االسرائيلي، معتبرة ان المشكلة تكمن في       

بعد خلق الحكومة الفلسطينية الجديدة هناك امـل        : " لكنها اعربت عن تفاؤلها بالمستقبل قائلة      .الفلسطينيين
  ".وحوار بين عباس واولمرت

غزة ورام اهللا، منتصر حمـدان ورائـد         نقالً عن مراسليها في    16/8/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
" إسرائيل"، واستبعد ان تعرقله     "هد للسالم يم" "ممر السالم واالزدهار  " عباس مشروع    الرئيساعتبر  : الفي

  .ألنها شريكة فيه، بل تكهن بأنها ستدفع به الى األمام
، وزعمـت ان    "إسـرائيل "عـن   " المغلوطـة " ليفني إلى نسيان المفاهيم والصور التي وصفتها ب        دعتو
 من سياسة   وهي جزء " اإلسرائيليين"ال تبحث سوى عن السالم، وقالت ان هذا هو هدف معظم            " إسرائيل"
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وذهب وزير الخارجية الياباني الى اكثر من ذلك عندما اكد الحاجة العادة بنـاء الثقـة     .حكومتها الحالية 
التـي يغلـب عليهـا      "تخيلوا ان تغطى اراضي اريحا      "وقال لهما   " االسرائيلي"بين الجانبين الفلسطيني و   

  .باللون االخضر" الطبيعة الجرداء
ما جرى في اريحا،    " الخليج"ـلمجلس التشريعي، حسن خريشة في حديث ل      ووصف النائب الثاني لرئيس ا    

من االراضـي الفلـسطينية     " االسرائيلي"بأنه يمثل خروجا عن المبادرة العربية التي طرحت االنسحاب          
  .المحتلة مقابل التطبيع مع الدول العربية

 قـال   :يـصل ملكـاوي    مـن ف   ،اريحـا  نقالً عن مراسلها فـي     16/8/2007الرأي األردنية   وجاء في   
ان اليابان تدرك ان اقامة دولة فلسطينية يجب ان يرافقها بناء اقتـصاد فلـسطيني               "وزيرخارجية اليابان   

  ".قوي يمكنها من االستمرار 
 إن الحكومة الفلسطينية اختـارت حـل         قال صائب عريقات  إلى أن    15/8/2007 48 عرب وأشار موقع 

كمـا طالـب    . م هم من يستطيع حل األزمة السياسية الداخليـة        وبحسبه فإن الفلسطينيين وحده   . الدولتين
  . بإعادة األوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه في السابق"حماس"

صـائب  . افتـتح د   : عماد ابو سـمبل    ،أريحا نقالً عن مراسلها في    16/8/2007الحياة الجديدة   وأوردت  
  . الطيبة-مس مشروع تطوير طريق أريحاعريقات نيابة عن الرئيس عباس، ووزير الخارجية الياباني ا

  
 منظمة التحرير واحترام اتفاقاتهابالرئاسة تنفي إصدار قانون لالنتخاب يشترط االعتراف  .2

نفى ناطق باسم   : وكاالتال أحمد رمضان و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    16/8/2007المستقبل  نشرت  
انوناً بشأن االنتخابات التشريعية والرئاسية، وقـال       رئيس عباس قد اصدر ق    الالرئاسة الفلسطينية ان يكون     

نقال عن مسؤول كبير مقرب من عبـاس ان الـرئيس           " فرانس برس "الناطق تعقيباً على نبأ نشرته وكالة       
الفلسطيني اصدر امس قانوناً جديداً الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية على اساس النظـام النـسبي               

 المرشحين هي االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً،          الكامل، ووضع شروطاً على   
وان يوافقوا على االتفاقيات وااللتزامات التي وقعتها المنظمة، ويلتزموا باعالن االستقالل الـذي اقـره               

 الرئيس عباس كان قد اصدر مثل هذا      "وقال الناطق    . في الجزائر  1988المجلس الوطني الفلسطيني عام     
القانون بما يتصل بالمجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير، اما بشأن الـسلطة ومؤسـساتها، فـإن                
الرئيس يجري حواراً معمقاً مع الفصائل لصوغ موقف وطني موحد من اجراء تغيير القـانون المخـتلط         

 ايـة   الحالي، ووضع قانون جديد على اساس التمثيل النسبي، لكن حتى االن لم يصدر الـرئيس عبـاس                
   ".قوانين بهذا الشأن

 غزة ورام اهللا، منتصر حمـدان ورائـد         نقالً عن مراسليها في    16/8/2007الخليج اإلماراتية   وجاء في   
أعلن مدير اإلعالم مدير اإلعالم في مكتب الرئيس الفلسطيني أحمد داود ان عباس         : )ب.ف.أ(الفي وعن   

ترشح في االنتخابات الرئاسية، والتشريعية، المقبلة،      سيصدر مرسوماً رئاسياً بقوة القانون يضع شروطاً لل       
  .قال محللون إنه يهدف إلى حرمان حماس من المنافسة، كما يلبي شروط اللجنة الرباعية

 نمر حماد مساعد الرئيس عباس، قـال إن          أن وكاالتنقالً عن ال   16/8/2007األيام الفلسطينية   وذكرت  
لم يتخذ قرار   : وتابع. إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية   جارية بخصوص كيفية    " هناك نقاشات جدية  "

  .يجب على كل من يريد أن يرشح نفسه أن يلتزم بالقانون الفلسطيني: لكنه أضاف. بعد
  

  الغاء كافة مراسيم وقرارات الشراكة التي تم توقيعها بعد اتفاق مكةحكومة هنية ترفض  .3
ما صدر  "يس ديوان رئيس الحكومة المقالة محمد المدهون        رفض رئ : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   

على لسان سعد الكرنز امين عام مجلس وزراء حكومة فياض في رام اهللا بالغاء كافة مراسيم وقـرارات                  
في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود مـع بعـض          "وقال امس،    ".الشراكة التي تم توقيعها بعد اتفاق مكة      
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تأتي هذه القرارات المرفوضة لضرب هذه الجهود وقتلها في مهدها استجابة           األطراف إلى إعادة الحوار     
واعتبر ان هذا    ".للضغوط األميركية ودولة االحتالل بعدم السماح لعودة الحوار بين حركتي فتح وحماس           

إدارة الظهر ليس لحماس فقط بل ولكل الدول التي رعت هذه االتفاقيات والحوارات والتـي               "القرار يمثل   
 ". آخرها اتفاق مكةكان

 16/8/2007المستقبل 
  

   القطاعال انتخابات مبكرة دونو "..حماس"لن نقبل بانقالب : عباس .4
التراجـع  "الى  " حماس" دعا الرئيس محمود عباس امس حركة        :رام اهللا من   16/8/2007الحياة  نشرت  

". جة االنقالب موقت وسيزول   االنفصال الذي حدث نتي   "، معتبراً ان    "عن انقالبها على الشرعية الفلسطينية    
أدعو حماس الى الرجوع    : "وقال خالل مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الياباني تارو آسو في رام اهللا            

عن اخطائها وتغيير موقفها والعودة الى الوحدة وإلى االرض الموحدة الفلسطينية حتى ننعش أمل الشعب               
ان لم يتوصـلوا    "هاية ستتراجع عما جرى في غزة، و      في الن " حماس"ورأى ان   ". الفلسطيني في المستقبل  

الى هذا االستنتاج اآلن، انا متأكد انهم سيصلون اليه في اقرب وقت ممكن، ونحن نقوم بكل مـا يمكـن                    
القيام به الستمرار توحيد الشعب الستمرار وصول الدعم لشعبنا في غزة ألننا مسؤولون مسؤولية كاملة               

  ".عنه
قال الرئيس عباس في كلمة     :  كمال زكارنة  ،عمان نقالً عن مراسلها في    16/8/2007الدستور  وأضافت  

القاها امس امام المشاركين في اجتماع االتحاد العام لعمال فلسطين لدى وصوله عمان ان االنقالب الذي                
قامت به حماس قسم الوطن، ولن نقبل بذلك مهما كانت الظروف والنتائج ونحن نتحدث عـن انتخابـات                  

 نحن ال نقول ال حوار، ولكن نقول عليهم ان يعيدوا           :وقال .لن تكون اال في الضفة والقطاع معا      مبكرة و 
كل شيء كما كان النها جريمة بحق الوطن والشعب والمشروع الوطني، وال بـد مـن التراجـع عـن                    

  . جزء من الشعب الفلسطيني، لكن االن ال حوار"حماس"االنقالب حتى نعتبر 
 أكـد الـرئيس     : ابراهيم أبو كـامش    ،عمان نقالً عن مراسلها في    16/8/2007يدة  الحياة الجد وجاء في   

عباس رفضه المطلق لتقسيم الوطن ومسؤوليته عن جميع الوطن، واضاف انه ال ينكر وجود حماس فهي                
  .جزء من شعبنا

  
  رئيس جامعة الخليل ُيطلق مبادرته للخروج من األزمة ويدعو لاللتزام بها .5

مؤتمر أهـل   ( عقد امس في حرم جامعة الخليل مؤتمر جماهيري تحت عنوان            :ويكي فوزي الش  -الخليل  
حضره آالف من الجماهير ممثلين برؤساء البلـديات        ) وفلسطين أوال والوطن للجميع   .. الخير والشورى 

والمجالس القروية والفعاليات الوطنية واإلسالمية والجمعيات الخيريـة واالتحـادات النقابيـة والمهنيـة              
نبيل الجعبري رئيس مجلس    . وأطلق راعي المؤتمر د    .اء العشائر ولجان اإلصالح واألطر الطالبية     ووجه

 وحذر الجعبري من استمرار حالة االنقسام والسجال واالحتقان         .أمناء الجامعة مبادرة للخروج من األزمة     
وج من األزمة الحالية التي     والفلتان داخل الساحة الفلسطينية وقال بوجودكم نقدم لكم المبادرة التالية للخر          
  :تغير في كل واحد فينا فرغبتنا وحدتنا ولنعمل من اجل ذلك نقدم المبادرة اآلتية

اإلعالن عن هدنة ابتداًء من يوم السبت وحتى انتهاء االحتالل اإلسرائيلي ووقف الحمالت اإلعالمية               -1
 .بين فتح وحماس وال ردات فعل جديدة

لية الديمقراطية كمنهج دائم في فلسطين وان تكون االنتخابات جـزء ال            تعهد الطرفان بااللتزام بالعم    -2
يتجزأ من الحياة واعتماد لغة الحوار وترسيخ مبدأ االحتجاج السلمي واستقالل القضاء والمـساواة أمـام                
القانون كمنهج وممارسة عملية الديمقراطية الفلسطينية واإلقرار بقدرات الشعب الفلسطيني والتوجه إليـه             

  .د الضرورة إما باالستفتاء أو بإجراء االنتخاباتعن
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التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في غزة وتسليم المقار األمنية والمدنيـة           -3
  .بإشراف عربي

  .سحب جميع األسلحة من الشارع الفلسطيني بما فيها األسلحة الرشاشة والثقيلة -4
كفاءات من المستقيلين وتنشيط دور المجلس التشريعي والعمل        بدأ الحوار الفلسطيني وتشكيل حكومة       -5

الجاد إلطالق سراح المعتقلين من المجلس، وإلغاء كافة القرارات والمراسيم الناتجة عما حصل في غزة               
  .ومن الطرفين وعودة الفريق المصري إلى غزة

  .ةإعادة بناء هيكلية األجهزة األمنية على أساس مهنية بعيداً عن الفصائلي -6
  .الفصل التام بين السلطات الثالث والعمل على استقاللية القضاء -7
  .العمل على مصالحة وطنية شاملة وبمشاركة عربية -8

الجعبري أننا نسعى لمرضاة اهللا عز وجل ومن اآلن سـنبدأ بـالتحرك الفـوري               .وفي نهاية كلمته قال د    
 من المؤتمر لحل الخالف القائم إذا ما قبل         والجاد بالوساطة بين ما بين األخوة كوفد يتم اختياره من قبلكم          

  .اخواننا في رام اهللا وغزة
    16/8/2007الحياة الجديدة 

  
 هنية يدعو حكومات الغرب إلى إنهاء الحصار .6

أعـرب رئـيس وزراء   : غزة، رائد الفـي  نقالً عن مراسلها في   16/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
استجابة الحكومات الغربية لرغبات شعوبها التي ُيعبر عنها        " في   حكومة المقال إسماعيل هنية، عن أمله     ال

التفعيل السياسي واإلعالمـي    "، داعياً إلى    "من خالل وفود تضامنية مع الشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار        
لهذه القضية حتى تلتفت تلك الحكومات إلى المطالب الشعبية ودعوات مؤسسات المجتمع المدني للقبـول               

وأشار خالل اسـتقباله     .مطلع العام الماضي  " تخابات النيابية التي جرت في الضفة وقطاع غزة       بنتائج االن 
الطابع اإليجـابي   "وفدا أوروبيا من الشبكة األسبانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في غزة، أمس، إلى              

تي تتضامن مع الـشعب  الذي تحمله زيارات الوفود األجنبية ذات األهداف اإلنسانية والسياسية المعلنة وال  
عن مشاركتها في الحيـاة الـسياسية   " حماس"وجدد دفاع   ".الفلسطيني الواقع تحت الحصار الدولي الظالم     

  .من خالل بوابة االنتخابات التشريعية
شرف لنـا   : قال الوفد األسباني  :  سمير حمتو  ،غزة نقالً عن مراسلها في    16/8/2007الدستور  وأضافت  

فقد جئنا للتضامن مع فلسطين ونأتي كل عام كوفد تضامني، معبرا عن سعادته لمـا                ]هنية [أن نلتقي بكم  
  .تعرف عليه من النضال الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي التي يعودون ويشرحونها لشعبهم

  
   سياسي وليس اقتصاديا"سرائيلا"جوهر الصراع مع : مصطفى البرغوثي .7

 إن االجتماع الرباعي لوزراء خارجيـة فلـسطين واليابـان           ،برغوثيمصطفى ال .قال النائب د   :رام اهللا 
 في مدينة أريحا يجب إال يركز على الجانـب االقتـصادي            ]األربعاء[واألردن وإسرائيل، الذي يعقد اليوم    

أن أي مشاريع اقتصادية ال يواكبها إنهاء االحـتالل         تصريح،  وأضاف في    .بمعزل عن الجانب السياسي   
 لن تتكلل بالنجاح في ظل سياسة الحصار والخنـق وتقطيـع أوصـال              ،ضي الفلسطينية اإلسرائيلي لألرا 

  .وأكد أن جوهر القضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا .األراضي الفلسطينية التي تتبعها إسرائيل
  15/8/2007 قدس برس

  
 أحمد المغني  تقيل النائب العامهنيةحكومة  .8

ة هنية أمس األربعاء النائب العام أحمد المغني من منصبه وقررت           أقالت حكومة الوحدة برئاس   : )أ.ب.د(
وأكد يوسف المنسي وزير العدل في الحكومة في بيان صـحافي ان            . الغاء كافة الصالحيات الموكلة اليه    
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وجاء في نص قرار االقالة إنـه       . الوزارة ستواصل جهودها من أجل ضبط القانون وتفعيل عمل القضاء         
ألساسي الذي يوجب مصادقة المجلس التشريعي على النائـب العـام قبـل أداء القـسم                اعماالً للقانون ا  

 .القانونية، وحيث ان هذه االجراءات لم تكتمل، األمر الذي يترتب عليه عدم انعقاد صفتكم كنائب عام
  16/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
 حكومة هنية تضع ضوابط للمسيرات .9

مين عام مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة محمد عوض أمس          أعلن أ : والوكاالت" البيان "-غزة  
أن المجلس أصدر قراراً بوضع ضوابط وآليات تنفيذ على قرار القوة التنفيذية القاضي بوجوب الحصول               

بموجـب  "على تصريح رسمي مسبق لتنظيم مسيرات في قطاع غزة، وقال في تصريح صـحافي إنـه                 
الحصول على تصريح مسبق للمسيرات الوطنية التي تكون في الـصالح           الضوابط والتعديالت ال يشترط     

أما إذا كانـت المـسيرات سـلمية        : "وأضاف". العام للوطن والتي تندد باالحتالل اإلسرائيلي وممارساته      
لالعتراض على أمر ما أو التعبير عن رأي معين حول الشأن الداخلي فيجب إبالغ القوة التنفيذية لتوفير                 

  ". منية للمسيرة وفي حال حدوث أحداث شغب يتم تحديد المسؤولين عنهاالحماية األ
  16/8/2007البيان اإلماراتية 

  
 التنفيذية وعائلة دغمش إلنهاء أزمة المواجهات في غزةالقوة وساطة بين  .10

اتهمت وزارة الداخلية في    : غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    16/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
، باجراء اتصاالت مع جهات فـي القطـاع، وصـفتها           "قيادة السلطة في رام اهللا    "ومة الوحدة المقالة،    حك
، لتحريضها على تكوين مجموعات تقـوم بإعـادة الفوضـى           "بقايا تيار الفلتان األمني في قطاع غزة      "ـب

 حـول   وتعهد المتحدث باسم الوزارة إيهاب الغصين في مـؤتمر صـحافي توضـيحي             .والفلتان األمني 
ولفت إلـى أن القـوة       ".الفوضى والفلتان "اشتباكات القوة التنفيذية مع عائلة دغمش، بعدم السماح بعودة          

استجابت لجهود الوساطة، ورفعت الحصار عن الحي ومنازل عائلة دغمش، في محاولـة منهـا لمـنح                 
عما تبثه بعض وسائل اإلعالم     ورداً   .جهات الوساطة إلقناع القتلة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للقوة التنفيذية        

، "فـتح "ـمن أن القوة التنفيذية قامت باالعتداء على عائلة دغمش كونها من العائالت المعروفة بانتمائها ل              
نحن أكدنا سابقاً ونؤكد على أن هذه الدعايات واالدعاءات كلها أكاذيب وافتراءات لتشويه ما تقـوم                : "قال

  ".ي قطاع غزةبه األجهزة األمنية من حفاظ لألمن ف
 في القطاع فوزي برهوم أعلن ان الحركة اتخذت قرارا الليلة قبـل             "حماس"لكن المتحدث الرسمي باسم     

  .الماضية بتجريد العناصر المسلحة من عائلة دغمش من السالح مهما كلف األمر
دينة غـزة    الهدوء عاد الى م     إلى أن   فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    16/8/2007الحياة  ولفتت  

من جهة وبين مسلحين من عائلة دغمش من جهـة          " القوة التنفيذية "امس بعد دخول هدنة حيز التنفيذ بين        
ـ    .أخرى الشيخ ممتـاز دغمـش يقـوم       " جيش االسالم "ان زعيم تنظيم    " الحياة"وكشفت مصادر مطلعة ل

  .بجهود الوساطة بين الطرفين
قال ايهاب الغـصين    :  صالح النعامي  ،غزة لها في نقالً عن مراس   16/8/2007الشرق األوسط   وأوردت  

إن اتفاقاً تم التوصل اليه امس يقضي بقيام عائلة دغمش بتسليم اسـلحتها وافرادهـا               " الشرق االوسط "لـ
 . ، ما تسبب بإصابة خمسة منهم"التنفيذية"الذين شاركوا في اطالق النار على 

  
 عنصر من القوة التنفيذية 6500صرف رواتب  .11

ت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة هنية، امس االربعاء في صرف الرواتب الـشهرية              شرع: غزة
وثمن المهندس عالء الدين البطة رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام، حكومة             .لمنتسبي القوة التنفيذية  
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حكومة فياض فـي  جهودها الجبارة في التخفيف من معاناة الموظفين الذين تحاول          "هنية على ما اعتبرها     
وأوضح أن حكومة هنية ستـصرف الرواتـب لنحـو          ". رام اهللا التضييق عليهم وحرمانهم من الرواتب      

  . عنصر من منتسبي القوة التنفيذية6500
  16/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  شكل لجنة لمتابعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في غزةت  فياضحكومة .12

محمود الهباش، امس، بتريشيا مـاكفيليبس      . د ]في حكومة فياض  [ون االجتماعية  التقى وزير الشؤ   :رام اهللا 
وتم خالل اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الشؤون االجتماعية ومنظمـة              ".اليونيسف"ممثلة  

  الهباش خالل اللقاء الى انه تم تشكيل لجنة اقتصادية اجتماعية خاصة لمتابعة اوضاع             أشارو ".اليونيسف"
غزة من اجل متابعة الوضع االقتصادي واالجتماعي وحقوق المرأة والطفل وتوفير جميـع االحتياجـات               

  .الضرورية للقطاع
 16/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  جمال الطيراوي"فتح"نائب من الالئحة اتهام ضد  .13

م ضد النائب عن حركة      للمحكمة العسكرية أمس الئحة اتها     "اإلسرائيلية"قدمت النيابة العسكرية    ): أ.ب.د(
واشـتملت   .العسكرية أول أمس اعتقاله لمدة شـهرين      " سالم"فتح جمال الطيراوي، بعد أن مددت محكمة        

 باالضافة إلى   "إسرائيلية"الئحة االتهام، على سبعة عشر بنداً تتهم الطيراوي بالضلوع في مهاجمة أهداف             
  .االتجار باألسلحة

  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تسحب استثمارات بماليين الدوالرات من تونس الطويلسهى .14
سحبت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل استثمارات بماليين الدوالرات من تونس            : )أ.ب.د(

وقال مدير معهد تعليمي تونسي طلبت السلطات منه إغالقـه           .قبل تجريدها رسمياً من الجنسية التونسية     
التـي  " مدرسة قرطاج الدولية  "الة فاكس من سهى تبلغه تخليها عن مشروع         ألسباب واهية، انه تلقى رس    

" لويس باستور "ستفتح أبوابها في الشهر المقبل، كما أبلغته انها ليست طرفا وراء إغالق معهده التعليمي               
  .في قلب العاصمة تونس

تي مدرسة قرطاج،   وكان مدير المعهد محمد بوعبدلي قد اتهم أخيرا سهى وشريكتها أسماء محجوب مالك            
باستغالل نفوذهما إلخراجه من الساحة لمصلحة مدرستهما، وأسماء محجوب ذات عالقة وثيقـة بأسـرة               

 مليون دينـار تونـسي   50وبلغت استثمارات سهى في المدرسة     . الرئيس التونسي زين العابدين بن علي     
  ). مليون دوالر40(

  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

 "البداوي" في "نهر البارد" لنازحي التحريض ضد بيوت مؤقته ترفض رفصائل منظمة التحري .15
 : على ما يليأكدت فيهصدر عن قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال بيان 

ان عودة اهلنا الى مخيم نهر البارد هي حتمية وطنية اساسية وهذا ما أكدته جميع االطراف اللبنانية : اوال
 .لك لجنة الحوار اللبناني الفلسطينيوالفلسطينية وكذ

ان إقامة المساكن الالئقة والمؤقتة ضرورة ملحة خاصة في ظل ازمة السكن ونحن نؤكد على : ثانيا
اعطاء االولوية في اقامة هذه البيوت على تخوم نهر البارد السباب سياسية وجغرافية لكن بعد وقف 

 .العمليات العسكرية
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لظروف المناسبة للعودة السريعة الى المخيم بعد انتهاء المعارك بتوافق فلسطيني العمل على تهيئة ا: ثالثا
فلسطيني وفلسطيني لبناني وإسهام ابناء المخيم بإعمار منازلهم، حفاظا على النسيج االجتماعي، ونظرا 

تطبيقا لما يشكله المخيم من رمزية للجوء والنكبة وعنوانا لمواصلة النضال من اجل العودة الى الوطن 
 .149للقرار الدولي رقم 

اذا كانت االوضاع العسكرية السائدة في منطقة نهر البارد تحول دون إقامة المساكن المؤقتة هناك : رابعا
فان الضرورة تفرض إقامة هذه البيوت في منطقة مخيم البداوي حتى ال يداهمنا العام الدراسي الجديد 

قي يفرض علينا عدم تعطيل المدارس اللبنانية وال ونحن نؤكد على ان الواجب الوطني واالخال
 .الفلسطينية وهذا ما تتطلبه مصلحة ابنائنا

ان محاولة البعض التحريض ضد اقامة بيوت مؤقتة في البداوي ال تصب في مصلحة اهلنا : خامسا
عات، فوجود بيت مهما كان وضعه افضل بكثير من االوضاع المزرية التي نشاهدها في المدارس والتجم

لذلك فاننا ندعو اهلنا النازحين من مخيم نهر . وفيها حرية وصيانة اكثر السرانا المشتتة هنا وهناك
البارد الى عدم االنجرار وراء اصوات تحريضية ال ترى اال مصالحها الفردية القائمة باستمرار على 

 ".مخالفة االجماع الفلسطيني
 16/8/2007المستقبل 

  
  غتيال هنيةحماس تحذر من مخطط ال .16

حذرت حركة حماس مساء اليوم من مخطـط إسـرائيلي الغتيـال            : وكاالت  من خلف خلف،   -رام اهللا   
 أنـه تـم رصـد       إلى فوزي برهوم    "حماس" إسماعيل هنية، وأشار المتحدث باسم       الحكومة المقالة رئيس  

أن الهدف من مخطط    وأشار برهوم الى     .العديد من المحاوالت الفاشلة الغتيال هنية في األشهر الماضية        
تصفية هنية هو إتاحة المجال أمام من أسماهم بالتيار االنقالبي في حركة فتح للعودة إلى قطاع غزة من                   
خالل مؤامرة نسجوا خيوطها في واشنطن حسب خطة دايتون للتخلص من قيادات حماس إما بالقتـل أو                 

  . هالعزل أو الحصار واإلسقاط على المستوى الجماهيري، على حد قول
  15/7/2007موقع ايالف 

  
  مع الحوار" حماس"مشعل يزور السودان ويؤكد أن  .17

ـ    مشعل خالد   صرح: الخرطوم  ، خالل زيارة يقوم بها إلى الـسودان،        "حماس" مسؤول المكتب السياسي ل
البشير ناقشت الهم الفلسطيني في ظـل حالـة االنقـسام التـي             الرئيس السوداني عمر    بأن محادثاته مع    

 للقضية الفلسطينية وما يحدق بها من مخاطر، مشيرا         اإلسرائيلي الساحة في ظل االستهداف      تتعرض لها 
الى ان زيارته الى الخرطوم تأتي في سياق زيارات عدد من الدول العربية إلطالعها على االوضاع في                 

رخ اطلعنا البشير على هذه التطورات وجهودنا مـن اجـل معالجـة الـش      : "واضاف. الساحة الفلسطينية 
الفلسطيني، واستمعنا اليه حول هموم السودان وما يجري في دارفور وتبادلنا الهم العربـي واالسـالمي                

 فتحنا ابواب الحوار الجاد، لكن لالسف الطـرف اآلخـر           ")حماس"أي   (من جانبنا : "واضاف". المشترك
ب أمـام شـعبه،     يبدو ان لديه رهانات اخرى في عالقته مع االسرائيليين واالميـركيين ويوصـد البـا              

وممارساته فيها عقوبة للشعب الفلسطيني، ما يعد مسارا خاطئا سيكتشف اصحابه انهم ذاهبون الى طريق               
  ".مسدود والى االصطدام بالجدار وأن حساباتهم خاطئة ووهمية

  16/8/2007الحياة 
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  "حماس مستعدة للحوار: "أبو مرزوق في الغارديان .18
رديان في صفحتها المخصصة للرأي، مقاال حمل توقيع موسـى أبـو            نشرت الغا : محمد القشتول  - لندن

يشير القيـادي   ". حماس مستعدة للحوار  : "، تحت عنوان  "حماس"لـمرزوق نائب رئيس المكتب السياسي      
الفلسطيني في بداية مقاله، إلى المفارقة بين موقف الحكومة اإلسرائيلية التي تبدي دعمها لحركـة فـتح،                 

حكومة حمـاس المنتخبـة     "، وبين ارتفاع أصوات تطالب بعدم تهميش        "ملية السالم شريكا في ع  "بوصفها  
وُيشير أبو مرزوق في هذا الصدد إلى ما خلصت إليه لجنة الشؤون الخارجية في مجلـس                 ". ديمقراطيا

هذا التوجه غير مثمر، ومآله اإلخفاق، لسبب بسيط هـو         "العموم البريطاني، يوم اإلثنين الماضي، من أن        
لقد بادرت إسرائيل وحلفائها إلـى إقـصاء        :" ويقول أبو مرزوق  ". ا ال تحظى بدعم الشعب الفلسطيني     أنه

حماس وحكومة الوحدة الوطنية، وعزلهما، واآلن يبادر الجميع إلى الترحيب بحكومة ال شرعية معلنـة               
  ."أهذه هي الديمقراطية؟. من جانب واحد

ويوضـح   ."دد بالفناء ليس إسرائيل بل الشعب الفلسطيني      في الظروف الراهنة، المه   : "ويقول أبو مرزوق  
أدى إلى الفتنة التي    " مقاله متهما إسرائيل بتعمد تقسيم المجتمع الفلسطيني، وتكريس هذا الشرخ الذي             في

  ." إن األزمة اإلنسانية مستفحلة في غزة، وإن عباس يستخدم لعزلنا أكثر: "ويقول." نواجهها
و إذا كان   . حماس ترحب بالحوار  : "ويقول كذلك ،  للجنة البرلمانية البريطانية  ويرحب أبو مرزوق بتقرير ا    

ويـضيف   ." المجتمع الدولي جادا في مسعاه إلحالل السالم بالشرق األوسط، فينبغي أن االلتزام بالحياد            
ن إنهم يفعلـو  . إن الذين يقصون حماس يرددون معاذير متخاذلة ال تصمد أمام التمحيص المحايد           : " قائال

  ." إنها ليست دبلوماسية، بل تزمت. ذلك، ألنهم يريدون شريك سالم ال يهدد نوايا إسرائيل التوسعية
  16/8/2007بي بي سي 

  
  "نحن غير مكترثين ألنه باطل: "بشأن قانون الترشح رداً على قرار عباس" حماس" .19

امي ابو زهري ان قرار      اعتبر المتحدث باسم حركة حماس س      :رام اهللا  16/8/2007الغد األردنية    ذكرت
نحـن غيـر    "، مـضيفا    "خطوة باطلة قانونيا  " للرئاسة والتشريعي،    بشأن قانون الترشح   عباس،   الرئيس

ليس من حق الرئيس الفلسطيني اجراء تعـديل علـى          "وتابع   ".مكترثين بهذه الخطوة النها باطلة قانونيا     
لذلك، . سن القوانين الفلسطينية وتعديلها   القانون الفلسطيني الن المجلس التشريعي هو صاحب القرار في          

  ".فان تعديل قانون االنتخابات من الرئيس الفلسطيني هو امر باطل قانونيا
إن هذه حريـات     "":حماس"قال أيمن طه المتحدث باسم      : ألفت حداد  من 15/8/2007 48عربوأضافت  

ءات الناس وأن يحدد اتجاهات الناس      شخصية ال يحق للرئيس عباس أن يتحكم بها، وأن يحجر على انتما           
أن االنتخابـات المبكـرة     "وأكد   .، موضحا أن هذا أمرا مرفوض وغير مقبول على اإلطالق         "وتوجهاتهم

لن تكون مقبولة، ولن تمرر وسنعمل على إفشالها وعدم إجرائها بأي شـكل             "التي يسعى عباس إلجرائها     
  ".من األشكال

  
  للرئاسة  الختيار غنيم مرشحاً"لمركزيةجنة اللا"ـتحضير لعقد اجتماع لال .20

ن هناك شبه اجماع    أعلمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة امس         : من وليد عوض   -رام اهللا   
 عضو اللجنـة المركزيـة      )1937مواليد   ( على اختيار ابو ماهر غنيم     "فتح"لـفي داخل اللجنة المركزية     

ادر عضو اللجنة المركزية حكم بلعـاوي رام اهللا امـس            غ وقد. إلى منصب رئاسة السلطة   " فتح"مرشحا  
ـ           لألردن متوجها   األول  ترشـيح ى   للتحضير لعقد اجتماع للجنة المركزية في الداخل والخارج لالتفاق عل
 . ضمن األسماء المرشحة لخالفة عباس     ونوهت المصادر إلى ان مروان البرغوثي غير وارد اسمه        . غنيم

 لخـوض   "فـتح " ترشيح فاروق القدومي امين سر اللجنـة المركزيـة           وحسب المصادر فانه تم استبعاد    
  .االنتخابات الرئاسية كونه كبيراً في السن ويعاني من امراض الشيخوخة
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 المصادر إلى ان اختيار غنيم الذي وافقت اسرائيل على عودته لالراضي الفلسطينية وفـق مـا                 وألمحت
 .شح عن الحركة لرئاسة السلطة مثل جبريل الرجوب       اكدته المصادر سينهي احالم بعض كوادر فتح بالتر       

 كونه من المناضلين المؤسسين لحركة فتح وكـان رفيـق       "فتح"ويحظي غنيم باحترام في صفوف كوادر       
 وسبق أن كان عضوا في جماعة اإلخوان المـسلمين سـنة            درب ابو جهاد واحد قادة الحركة العسكريين      

  .، وهو من معارضي اتفاق أوسلو1959
  16/8/2007 العربي القدس

 
   قذائف على معبر بيت حانون8إصابة إسرائيليين إثر سقوط  .21

 قـذائف هـاون محليـة       8أصيب إسرائيليان اثنان أمس بجراح اثر سقوط        :  حامد جاد  - رام اهللا    -غزة  
نفى المتحـدث    وفي السياق ذاته،     .الصنع على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وتبنته كتائب القسام          

 حول تقليص الفصائل الفلسطينية     "يديعوت"أبو أحمد أمس األنباء التي نشرتها صحيفة        " رايا القدس س"باسم  
إطالق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة بسبب نقص المواد الخام التي تستخدم              

لـيس لـه    هذا كالم غير صـحيح و     "وقال أبو أحمد في تصريحات صحافية        .في صناعة هذه الصواريخ   
 ."أصل

  16/8/2007الغد األردنية 
  

   في خان يونس تطالب عباس بإقالة فياض"كتائب األقصى" .22
 إلى شراكة في العمل العـسكري       ،فصائل المقاومة الفلسطينية    في بيان لها،   ،دعت كتائب األقصى  : غزة

 بإقالـة  وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للتصدي ألي عدوان إسرائيلي، مطالبين الرئيس محمود عبـاس            
بقيادة " وتشكيل حكومة جديدة     ، إلسقاطه المقاومة من برنامج حكومته     فياضرئيس حكومة الطوارئ سالم     

  ."شريفة
 15/8/2007قدس برس 

  
   عملية خان يونس مقدمة الجتياح كبير قادم في قطاع غزة:عسكرية مصادر .23

العملية العسكرية التي عسكرية رفيعة في اسرائيل، أمس، ان  أكدت مصادر:  نظير مجلي- تل أبيب
نفذتها في أحد أطراف مدينة خان يونس الفلسطينية، خالل اليومين الماضيين، لم تكن سوى مقدمة 

وادعت ان الهدف منها هو . لعمليات اجتياح عسكري كبيرة تنوي تنفيذها في القريب في قطاع غزة
وقالت هذه المصادر  ".اللبنانيجيش جديد شبيه بجيش حزب اهللا "اقامة " حماس"اجهاض محاوالت حركة 

، "حماس"ان العملية األخيرة في خان يونس عززت قناعات اسرائيل بخطورة النشاط العسكري لحركة 
على معلومات جديدة وتفصيلية عن هذا النشاط، مسنودة بشهادات "حيث انها حصلت حسب زعمها 

 ".لعمل للقرق العسكرية الجديدةمواطنين جرى التحقيق معهم وبوثائق أخرى حول التدريبات وسبل ا
، حرصت قيادة الجيش على الحديث عن جيش "رائحة الصنوبر"وبانتهاء هذه العملية، التي سميت 

وحسب ادعاء الناطق العسكري، أمس، فإن . الجديد العداد الرأي العام لعمليات اجتياح أكبر" حماس"
ومن ميزات هذا الجيش انه مبني . سرائيلتبني جيشا منظما بكل معنى الكلمة بهدف محاربة ا" حماس"

 عناصر، يرتدون الزي العسكري ومدججون بمختلف أنواع األسلحة 8من فرق يبلغ تعداد الواحدة منها 
وانهم يجرون تدريبات شبه علنية على . وبالدرع الواقي ووسائل للرؤية الليلية وأجهزة االتصال وغيرها

وبعد .  قطاع غزة، ادخلت كميات كبيرة من المواد المتفجرةعلى" حماس"ومنذ سيطرة . عمليات هجومية
وقال ان .  طنا20 أطنان من هذه المواد في الشهر أصبحت تدخل اليوم 7أن كانت تدخل قبل االنقالب 

ومن . عناصر هذا الجيش تتلقى التدريبات من عناصر خارجية أو من مدربين في الخارج على العمليات
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ومن متابعة نشاطهم يتضح أنهم ". حزب اهللا اللبناني"تعلموا لدى قوات تابعة لـطرق تدريبهم يستدل انهم 
  .أصبحوا أكثر دقة في التصويب وأكثر قدرة على استخدام أسلحة متطورة

 16/8/2007الشرق األوسط 
  

  نتنياهو ينتزع زعامة الليكود وعينه على رئاسة الوزراء .24
ود انتخاب نتانياهو رئيسا له ليصبح بذلك مرشـحه          اعاد الليك  :ا ف ب   عن 16/8/2007 الدستور   نقلت

وقال نتنياهو في كلمـة     . لالنتخابات المقبلة في مواجهة رئيس وزراء اسبق آخر هو العمالي ايهود باراك           
ويعمل . انتهت المعركة الداخلية واآلن سنركز على جهودنا لجلب قيادة جديدة السرائيل          "اثر اعالن فوزه    

لمعرفته بكيفية التعامل مع وسائل االعالم واسـتقطابها، بجـد لجعـل            " بالساحر "نتانياهو الذي كان يلقب   
 .2006االسرائيليين ينسون الهزيمة النكراء التي تعرض لها حزبه خالل االنتخابات التشريعية فـي آذار          

لبنـان  فكاديما الذي يقوده اولمرت تهزه االخفاقات في حـرب          . االنتقام نتنياهو ب  ومنذ تلك الهزيمة، يأمل   
وبما انه يدرك ان الجزء االكبر من االسرائيليين يرفـضون اي           . وسلسلة من الفضائح السياسية والمالية    

 يسعى نتانياهو الى طرح احتمال تنفيذ انسحاب اسرائيلي من الضفة الغربيـة             ،انسحاب من اراض عربية   
ليبرالية ويتمسك بمبـدأ ارض     اال ان نتانياهو يرفض تقسيم القدس ويقترح سياسة اقتصادية          . في استفتاء 

ونتانياهو معارض لالتفاقات االسرائيلية الفلـسطينية      . اسرائيل بحدودها التوراتية بما فيها الضفة الغربية      
  .1993التي تم توقيعها في اوسلو في 

مصادر في محيط نتنيـاهو،     أن  : برهوم جرايسي  عن   الناصرةمن   16/8/2007الغد األردنية    وأضافت
بزعامة فيغلين من صفوف    " مجموعات المتطرفين " في الفترة المقبلة إلى إخراج       سيسعىير  قالت إن األخ  

 من دعم حزب الليكود في االنتخابات       إسرائيلفي  "  الوسطية السياسة" من أجل عدم ردع جمهور       ،الحزب
النسبة لمعسكره   هاما في هذه االنتخابات ب     إنجازاوفي المقابل فإن فيلغين أعلن انه حقق         .البرلمانية المقبلة 

وقال نتنياهو   ".تغير في سياسة الليكود   "اليمين المتطرف، قائال، إن هذا المعسكر سيكون بإمكانه منع أي           
في خطاب مقتضب أمام جمهور مؤيديه، إن معركة حسم المنافسة في الحزب قد انتهت، وأن مجموعـة                 

  .فيلغين أثبتت أنها مجموعة صغيرة وهامشية، حسب تعبيره
  

  ن اليعازر يدعو للتعامل بجدية مع تحذيرات نصراهللابنيامي .25
دعا وزير البنـى التحتيـة االسـرائيلي        : ا ف ب   عن   القدس المحتلة من   16/8/2007 الدستور   ذكرت

 االمنية المصغرة، الى التعامل بجدية مع تحذيرات االمـين العـام            الحكومةبنيامين اليعازر، العضو في     
يجـب النظـر     "، وزير الجيش السابق   ،وقال بن اليعازر   . بها الثالثاء  لحزب اهللا حسن نصراهللا التي ادلى     

 ".تصريحاته تنم بالتأكيد عن صلف لكنه ينفذ مـا يقولـه          . انه لم يكذب يوما   .. بجدية الى ما قاله نصراهللا    
واكد ان اسرائيل ال ترغب في الدخول       ". حربا على الجبهتين السورية واللبنانية ليست مستبعدة      "وقال ان   

واضاف الوزير االسـرائيلي ان     .  لكنه اشار الى وجوب االستعداد لكل االحتماالت       ،نزاع مع سوريا  في  
 لذلك علينـا ان نـستعد       ، يقولون انهم ال يريدون الحرب لكن بالدهم ال تكف عن التسلح           السوريينالقادة  "

  ". السوريينمشكلتنا هي اننا ال نعرف ما يدور في رأس المسؤولين"وتابع ان  ".لمواجهة االسوأ
اهتمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بنقـل      : وديع عواودة  عن   حيفا من 16/8/2007 الجزيرة نت    وأوردت

 .لكن المؤسسة الحاكمة العـسكرية والـسياسية التزمـت الـصمت          , رسائل كلمة األمين العام لحزب اهللا     
مة موجز ألهم مـا     ونشرت الصحف اليومية خبرا حول الخطاب في صفحات غير مركزية واكتفت بترج           

وقـال   .وأبرزت تأكيدات نصر اهللا لعدم رغبته في الحرب، ولقدرته على صد أي عدوان جديد             , ورد فيه 
المعلق اإلسرائيلي في الشؤون السياسية واألمنية عوفر شيلح إن حزب اهللا ال يحتل اليوم مكانا مركزيـا                 

 وغزة تسبقان موضوع حزب اهللا حاليـا ألن         وأكد للجزيرة نت أن سوريا     .في األجندة األمنية اإلسرائيلية   



  

  

 
 

  

            14 ص                                      815:                                 العدد16/8/2007الخميس : التاريخ

احتمال نشوب مواجهة جديدة في لبنان ضئيل حسب االستخبارات اإلسرائيلية وسيكون نتيجـة مواجهـة               
   .أكبر مع سوريا إذا وقعت

  
 "غير مرغوبة ومحتملة"في الجوالن المحتل والحرب مع سوريا " إسرائيلية"مناورات  .26

لجيش الكيـان، برفقـة     " المنطقة الشمالية "بعد يوم من زيارته قيادة       16/8/2007 الخليج اإلماراتية    قالت
 إيهود باراك أمس مناورات عسكرية في هضبة الجـوالن          الحربرئيس الوزراء أولمرت، حضر وزير      

ال ترغب في حرب مع سوريا، لكن الجيش يستعد فـي تـدريبات             " إسرائيل"السورية المحتلة، وقال إن     
ال تريـد الحـرب،     " إسـرائيل "إن  "مناورات  الوقال باراك أثناء حضوره     . رئمتواصلة لمواجهة أي طا   
أضـاف   ". ال ترغب بها أيضا، ولذلك ال يوجد أي سبب الندالع نزاع مـسلح              وسوريا بحسب تقديراتنا  

خالل السنوات الخمس األخيرة لم نتدرب بشكل كاف،        . منطقة مناوراتنا موجودة في الجوالن وفي النقب      "
  ".تتدرب اآلن لتتمكن من مواجهة أي طارئ" اإلسرائيلي"لجيش وكل وحدات ا

 المحلل السياسي اكيفا الدار، رداً على سؤال لوكالة فرانس          هقالما   16/8/2007 األيام الفلسطينية    ونقلت
الرئيس السوري بشار األسد توصل الى خالصة بأن اسرائيل ليست مستعدة للتجـاوب مـع               "إن  : برس

كان يأمل بالتقرب من الغـرب،      "إن األسد   : وقال الدار  ". حول السالم  حوارإطالق  جهوده من أجل إعادة     
من أجل التخلص من القبضة االيرانية وإنعاش االقتصاد في بالده عبر وضع حد للمقاطعة التي تفرضها                

الم في الوقت ذاته، تعبر وسائل اإلع      ".عليه الواليات المتحدة، اال انه اصطدم حتى اآلن برفض اسرائيلي         
  .ومسؤولون في اسرائيل باستمرار عن القلق من تعزيز القدرات العسكرية السورية

  
   باتت محتومة بمشاركة سورية"حزب اهللا" يعتقدون أن حرباً جديدة مع "اسرائيلون" .27

الصادرة امس األربعاء ان الكثير من االسرائيليين يعتقـدون         ) التايمز(أفادت صحيفة   :  يو بي أي   -لندن  
جديدة مع حزب اهللا باتت حتمية مع امكانية أن تشارك فيها سورية، فيمـا يخـشي المحللـون                  ان حرباً   

 التـي   "حمـاس  "العسكريون ان تكون أكثر تعقيداً بسبب بروز قطاع غزة الخاضع حالياًَ الدارة حركـة             
 وقالت الـصحيفة ان الحـدود      .صارت تحاكي نموذج حزب اهللا اللبناني علي الخاصرة اليمني السرائيل         

  ."يونيفيل" ألف جندي من قوات 13اللبنانية ما تزال متوترة علي الرغم من وجود اكثر من 
 العقيد االسرائيلي كوبي ماروم، النائب السابق لقائد القطاع الشرقي الحدودي قوله انها مسألة              ىونسبت ال 

ريين االسرائيليين  وأضافت الصحيفة ان القادة العسك     .وقت وسيحاول حزب اهللا من جديد مهاجمة اسرائيل       
وحـذّرت التـايمز مـن ان        .ىيعتقدون ان حزب اهللا اعاد تخزين ذخيرته من الصواريخ القصيرة المد          

  رفع درجـات الحـرارة مـع سـورية،          ى ال ىاستعداد القوات االسرائيلية لحرب جديدة مع حزب اهللا اد        
 وصفته  ا حدودها م  ىرت عل  أن تقارير الصحافة االسرائيلية زعمت ان سورية نش        ىواشارت الصحيفة ال  

  .بأنه أكبر انتشار مضاد للطائرات من نوعه في العالم 
  16/8/2007القدس العربي 

  
  اولمرت يستقبل مسؤول اميركي قبل التوقيع على المساعدة العسكرية .28

اعلنت رئاسة الوزراء االسرائيلية ان ايهود اولمـرت التقـى مـساء             : خلف خلف من رام اهللا،وكاالت    
المسؤول الثالث في وزارة الخارجية االميركية نيكوالس بيرنز بهدف التوقيع على اتفاق اطـار              االربعاء  

وافـاد بيـان     . مليار دوالر على مدى عشر سنوات      30حول مساعدة عسكرية اميركية السرائيل بقيمة       
 جـورج بـوش ولـوزيرة     ) االميركي(اعرب في هذه المناسبة عن امتنانه للرئيس        "الرئاسة ان اولمرت    

واضاف البيان ان هذا    . في سبيل تحقيق هذا االتفاق    " الخارجية كوندوليزا رايس على الجهود التي بذالها      
وتمثـل هـذه     ".يجسد عمق العالقات بين البلدين والتزام الواليات المتحدة الدفاع عن اسـرائيل           "االتفاق  
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ة السرائيل وسيتم تقديمها على     لحجم المساعدة العسكرية والدفاعية االميركي    % 25المساعدة زيادة بنسبة    
  .2008دفعات سنوية تبلغ قيمة كل منها ثالثة مليارات دوالر وذلك اعتبارا من العام 

  15/8/2007موقع ايالف 
  

  جبر المواطنين على التعري الكامل خالل اعتقالهمي جيش االحتالل :سهآرت .29
سرائيلي في اتباعـه مـؤخراً      كشفت صحيفة هآرتس امس عن اسلوب تنكيل جديد بدأ جيش االحتالل اال           

ويتمثل في اجبار المواطنين الذين يجري اعتقالهم على خلع جميع مالبـسهم خـالل عمليـة االعتقـال                  
 ورقي وتركزت الحاالت التي كشفت هآرتس النقاب عنها في قطاع  غزة             "روب"والتحقيق ولبس سربال    

ون السربال الذي يجبر المعتقلـون      بينما سجلت حاالت اخرى في الضفة والفارق حسب هآرتس هو في ل           
وفي تقريـر لمراسـلة الـصحيفة لـشؤون          .على ارتدائه فهو ازرق في قطاع غزة وابيض في الضفة         

االراضي الفلسطينية المحتلة عميرة هاس اعتمد على شهادات ميدانية وتقرير للمركز الفلسطيني لحقـوق              
  .رفحوخانيونس ويرة على معتقلين من بيت الهيا فان هذا االجراء اتبع في االشهر الثالثة االخ .االنسان

ونفى جهاز الشاباك الخبر وقال رداً على ذلك بين فحص جهات االمن ذات الصلة انه لم يطرأ اي تغيير                   
وفي تعليقها االخير على رد الشاباك قال عميرة هـاس           .على التوجيهات المهنية بالنسبة لصورة التفتيش     

  !!.ض االفصاح عن هدف الباس المعتقلين للسرابيلبلهجة استهزاء ان الشاباك رف
    16/8/2007الحياة الجديدة 

  
 1983 منذ "إسرائيل"أدنى مستوى هجرة إلى  .30

 شـخص غـادروا     21500  أفادت دراسة أصدرها مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي ان        :آي.بي.يو
الدراسة "ان" عوت احرونوت يدي" وذكرت صحيفة .  عادوا 10500 مقارنة بـ    2005إسرائيل خالل العام    

 آالف إسرائيلي وهي األدنى منـذ       10 مهاجر لكل    6,1 بقيت عند    2005الى ان نسبة الهجرة في       أشارت
 فـي   54:  في المئة من المهاجرين الجدد هم من العـازبين         55وبحسب اإلحصاءات فإن     ."1983العام  

 إسرائيل ولدوا في الخارج أغلبية كبيرة        في المئة من الذين تركوا     58و . في المئة إناث   46المئة ذكور، و  
وأشار مكتب اإلحصاء المركزي    . جاءوا الى إسرائيل من االتحاد السوفييتي السابق      )  في المئة  78(منهم  

 في المئة مـن مواليـد       55 هناك   2005الى ان من بين العدد الكبير من اإلسرائيليين العائدين في العام            
  .ارج في المئة في الخ45إسرائيل مقابل 

  16/8/2007البيان اإلماراتية 
  

  "بن غوريون"مستوى أمان طيران متدني في مطار  .31
بما يتعلق بإمكانية وقوع    " بن غوريون "التي فحصت مستوى األمان في مطار       " لبيدوت"أشار تقرير لجنة    

حوادث جوية، إلى وجود مستوى أمان متدني وسيئ في المطار، األمر الذي قد يتسبب بحـوادث جويـة        
وركزت اللجنة فحصها في عدة جوانب تتعلق باألمان في المطار، من ضـمنها التنـسيق بـين                  .طيرةخ

سالح الجو والطيران المدني ومشاكل البنى التحتية في المطار التي تؤثر بشكل مباشر علـى مـستوى                 
  .األمان

  15/8/2007 48عرب
  

  راض سياسيةرواية بني عودة عبر التلفزيون مضللة وألغ: تابعة للسلطةمؤسسة  .32
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، وهي هيئة شـكلتها الـسلطة الفلـسطينية،         اعتبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     : رام اهللا 
 كانـت   ، المنتمي إلـى حمـاس،     المعلومات المقدمة من قبل السلطة بشأن قضية المعتقل مؤيد بني عودة          

يقة التي تعاملـت بهـا وزارة     للطر كما أعربت عن قلقها الشديد       .مضللة بشكل متعمد وألغراض سياسية    
حيث أشارت إلى أنها كانـت قـد        .  أثناء متابعاتها الحثيثة لوضع بني عودة      ،هاالداخلية وأجهزة األمن مع   

مصادر رسمية مسؤولة أن مؤيد بني عودة في حالة صحية صعبة وأنه دخل في حالة مـوت                 من  أبلغت  
 .تـه  وقت الحق تم إبالغ مسئولي الهيئة بوفا       سريري، وأنه نقل إلى إحدى المستشفيات اإلسرائيلية، وفي       

 وأنها تقوم   ، على شاشة تلفزيون فلسطين    هإنها تابعت الطريقة التي تم بها عرض اعترافات       كما أشارت إلى    
اآلن بدراسة متروية لما ورد في هذا الشريط، معربة عن استنكارها ألسلوب عرض اعترافات أي متهم                

  .قاضي محكمة ضمن إجراءات وأصول المحاكمة العادلةعبر وسائل اإلعالم قبل عرضه على 
  15/8/2007 قدس برس

  
  أربعة ماليين وستة عشر الفا سكان الضفة الغربية وقطاع غزة: اإلحصاء المركزي .33

ن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ أربعة ماليين          أقال الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،      
 الفا في الضفة الغربية، وما يقارب مليون ونصف المليـون فـي             517 و  نسمة، منهم مليونان   16400و

ن نسبة الزيادة الـسكانية بلغـت        مشيرا إلى أ   . في نهاية الربع الثاني من العام الجاري       ، وذلك قطاع غزة 
 أن  التقرير وذكر   .من عدد السكان  % 45 عاما   14، كما بلغت نسبة السكان في الفئة العمرية حتى          3.2%

 2061 منهم    شهيدا، 4754بلغ    نهاية ايار من العام الجاري     ىء خالل االنتفاضة المسجلين حت    عدد الشهدا 
 ألف طالب في    945 أن هناك ما يقارب من       من جهة أخرى  وأوضح   . في قطاع غزة   2693في الضفة و  

فا في   ال 86 الفا في كليات المجتمع المتوسطة، و      11 الفا في المرحلة الثانوية، و     123المدارس االساسية، و  
 53الجامعات، عدا جامعة القدس المفتوحة التي يدرس الطلبة فيها ضمن نظام تعليمي خـاص وعـددهم           

  %.19.2أشار الى ان نسبة البطالة في االراضي الفلسطينية بلغت  فيما .الف طالب وطالبة
  15/8/2007 48عرب

  
 رائد صالح يستنكر قرار المحكمة اإلسرائيلية تمديد القيود على حركته .34

 . تمديد محكمة الصلح االسرائيلية في القدس القيود المفروضة عليـه          ، استنكر الشيخ رائد صالح    :ا.ن.ف
واعتبر تلك االجراءات محاولة لفرض أمر واقع وتنفيذ مخطط تقسيم المسجد االقـصى المبـارك بـين                 

فـي القـدس    خطيب من كفر مندا     ال الى استشهاد الشاب احمد      من جهة أخرى  وتطرق   .المسلمين واليهود 
وأن قتله كـان    ،   ان كل القرائن التي أحاطت باستشهاده تقول انه قتل بدم بارد ومن دون أي سبب               ،قائال

 بهدف إبعادهم  والهل القدس الشريف،     48 أراضي عام    لفلسطينيي ةبهدف استخدامه كرسالة تهديد خاص    
  .عن المسجد االقصى المبارك

  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   الفلسطينيينسرائيلي يبتكر طريقة جديدة الذالل المعتقلينالشاباك اال .35
يقومـون باجبـار    باتوا مـؤخرا    ن محققي الشاباك    عن أ كشف النقاب امس    :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 التعري كامال امام المحقق والجنود، وبعد ذلك يقومون بتلبيسهم بدلة خاصـة             ىالمعتقلين الفلسطينيين عل  
 أجيش االسـرائيلي بـد    ال ان   ،هآرتس وذكرت   .ن الورق امعانا في التنكيل بهم     زرقاء اللون، مصنوعة م   

باستعمال هذه الطريقة الجديدة في الفترة االخيرة خالل عمليات االجتياح والدهم التي يقوم بها في قطـاع                 
 ومن جهته رفـض     .هي بيضاء اللون    البدلة المستعملة في الضفة الغربية     في حين أشارت إلى أن    . غزة
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اطق بلسان الشاباك، ادعاءات المعتقلين الفلسطينيين، واكد ان الفحص يتم بهذا الشكل، النه في السابق               الن
  . حد زعمهىحاول معتقلون فلسطينيون قتل المحققين بواسطة االالت الحادة، عل

  16/8/2007القدس العربي 
  

 دودةيتحايل على حظر الدروع البشرية بالذراع المماالسرائيلي جيش االحتالل  .36
جراء الذراع الممدودة العتقال الفلسطينيين فـي       إ سرائيليجيش اال الابتدع  :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 ، بحيث يتاح لـه    محاولة للتهرب من تنفيذ قرار المحكمة االسرائيلية التي منعته من استخدام اجراء الجار            
مواطن يوجد في بيـت      خالل السماح ل   ، وذلك من  استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لمدة اطول      

محاصر، ويوجد على الباب او النافدة، بأن يدعو المطلوب للخروج من المبنـى وبـاقي سـكان البيـت                
  . للخروج معه كي ال يصابوا بأذى

  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تحمل االحتالل مسؤولية إعدام أسير الفلسطينيةوزارة شؤون األسرى .37
زارة شؤون األسرى والمحررين سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن إعدام الشهيد           حملت و : رام اهللا 

أحمد الخطيب من قرية كفر مندا في الجليل بدم بارد فى القدس القديمة بإطالق النار على رأسه مباشـرة               
لـذي   ما أكده الشريط المـصور ا      األمربعد إلقاء القبض عليه حياً وهو مصاب إصابة بسيطة في قدميه،            

من جهة أخرى استنكرت وزارة شؤون األسرى اعتقال سـلطات           .بثته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نفسها    
 فلسطيني واقتيادهم الى جهة مجهولة وهم معصوبو العيون ومقيدو األيدي وذلك            100االحتالل ألكثر من    

رست ضغوطات على   وأشارت بان سلطات االحتالل ما     .خالل اجتياحها للمنطقة الشرقية فى خان يونس      
بعض المعتقلين فى محاولة لربطهم بالمخابرات اإلسرائيلية واإلرشاد عن المقاومين ومطلقي الصواريخ،            

  .وذلك حسب ما أفاد بعض المفرج عنهم
  16/8/2007الحياة الجديدة 

  
  أهالي األسرى في نابلس يطالبون باالفراج عن أبنائهم  .38

 باالفراج عن ابنائهم وتحـسين       لهم، طالب عدد من اهالي االسرى في نابلس امس خالل اعتصام         : نابلس
 االجراءات القمعية التي تنتهجها مصلحة السجون بحـق         واواستنكر . االسرائيلية اوضاعهم داخل السجون  

واالنسانية بكشف  ابنائهم وخاصة في سجني نفحة وريمون، مطالبين كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية            
كمـا   .كل االنتهاكات واالجراءات القمعية بحق االسرى والضغط على اسرائيل لوقف هذه االنتهاكـات            

 السلطة الفلسطينية بايالء ملف ابنائهم االهمية القصوى خاصة في ظل ما يتعرضون له من قمـع                 واطالب
  .وتنكيل

  16/8/2007الدستور 
  

   بتسوية خالفاتهما"اسحم" و"فتح"أطفال فلسطينيون يطالبون  .39
 ينتمون لنادي الصحافي الصغير، حركتي فتح وحماس إلـى          ،دعا أطفال فلسطينيون في قطاع غزة     : غزة

تسوية الخالفات الداخلية بينهما، وتحكيم لغة العقل والمنطق إلنهاء كافة االزمات التي تعصف بالقـضية               
 أمس، على أهميـة أن تعمـل الجهـات          في مؤتمر صحافي عقدوه في مدينة غزة،      وا  وشدد .الفلسطينية

المسؤولة كافة في فلسطين وخارجها على توفير الهدوء واالستقرار لهم كي يتمكنوا مـن عـيش حيـاة                  
  .طبيعية خالية من الحروب واآلالم

  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية تتطلب تدخال دوليا سريعا: محافظ خان يونس .40
 أكد أسامة الفرا، محافظ خان يونس، خالل لقائه ممثلـي الـدول المانحـة      : تحسين األسطل  -سخان يون 

للسلطة الوطنية يوم امس أن قطاع غزة دخل في كارثة إنسانية نتيجة الحصار وعـدم دخـول المـواد                   
القطاع ودعا ممثلي الدول المانحة من االتحاد األوروبي إلى التدخل لرفع الحصار وفتح معابر               .األساسية

الدول بالوعود التي قطعتها على نفسها في تقـديم الـدعم           هذه  وأعرب عن أمله بأن توفي       .به ذلك لتجني
للسلطة بما يساهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل خاصة بعد أن ارتفعت نسبة الفقر إلـى                  

ب الرغبة في الهجرة إلى     من الشبا % 40في محافظة خان يونس، األمر الذي أدى إلى إبداء نحو           % 71
  .الخارج

  16/8/2007الحياة الجديدة 
  

  المراسلون السياسيون في فلسطين يخطفون نجومية الفنانين: تحقيق .41
في مقاهي رام اهللا ومنازلها، قلما تجد من ال يتابع القنوات اإلخبارية، للوقـوف              :  بديعة زيدان  -رام اهللا   

فاصيل حياتهم، على عكس ما يحدث في منـازل ومقـاهي           على آخر المستجدات، التي تتأثر بها جميع ت       
، الكثير من الشباب المصري، والذي يبدي اهتماماً مبالغـاً فيـه             مثال في القاهرة ف. عواصم عربية أخرى  

أحياناً حين يعلم أنك فلسطيني، ال يعرف تفاصيل أساسية في القضية الفلسطينية، فهو ال يتابع المستجدات                
وعلى رغم أنه   ... في غزة، أو رام اهللا، أو نابلس، وغيرها من المدن الفلسطينية          المتسارعة على األرض    

يتشدد في تأييده لحماس، أو لمحمود عباس، في الخالفات السياسية والعسكرية بينهما، إال أنـه ال يفـرق                  
تقد بين حكومة هنية المقالة، وحكومة فياض الحالية، بل بعضهم ال يعلم من هو سالم فياض، في حين يع                 

. كثر أن مجزرة مخيم جنين، سبقت مجزرة صبرا وشاتيال، وأن األخيرة جاءت قبل مجزرة دير ياسـين                
اإلعالمي والمحلل السياسي الفلسطيني سميح شبيب، هذه الظاهرة بأن الخبر كـان وال             ومن جهته يفسر    

، على عكـس الـدول      يزال له انعكاساته المباشرة على المواطن الفلسطيني، كما على السلطة الفلسطينية          
العربية، التي تعاني من فجوة بين سلطاتها المركزية وشعوبها، وبالتالي تتأثر السلطة المركزيـة هنـاك                

 يشار في هـذا الـسياق إلـى أن          .بتطورات األحداث، في حين ال يعيش المواطنون مثل هذه التأثيرات         
القنوات اإلخبارية، هي األكثر انتشاراً      أشارت إلى أن      قد كانت إحصاءات لهيئة االستعالمات الفلسطينية،   

في أوساط الفلسطينيين، حيث تبلغ نسبة مشاهدة قناتي الجزيرة والعربية، في األراضي الفلسطينية، قرابة              
، وهي نسبة ال يمكن تسجيلها في أي بلد عربي آخر، بما فيها لبنان المعروف بتسيس شعبه، وهذا                  75%

 إلى نجوم في األراضي الفلـسطينية، علـى حـساب المطـربين             ما يفسر تحول مراسلي هذه القنوات،     
  .والممثلين والعبي كرة القدم

  16/8/2007الحياة 
  

   هدفه التهويل والتخويف"نهرالبارد"ما يروج عن هروب مسلحي : مصادر لبنانية .42
اكدت مصادر لبنانية مطلعة في بيروت أمس ان ما يقال عـن عـدد المـسلحين                :  زياد عيتاني  -بيروت

ارين من مخيم نهر البارد للقيام بأعمال تخريبية مضخم وليس دقيقاً من حيث األعداد، ألن الحـصار                 الف
وأضـافت المـصادر ان خطـر       . الذي يفرضه الجيش اللبناني على المخيم هو حصار متكامل وشـديد          

ي تـم   الت النائمة   مجموعاتالمجموعات المسلحة خارج مخيم البارد هو خطر موجود وال أحد ينكره، وال           
 .لم تخرج من مخيم نهر البارد بل هي مجموعات نائمة ومجملهـا يخـضع للمراقبـة األمنيـة                 اكتشافها  
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واعتبرت المصادر ان ما يروج عن هروب المسلحين من المخيم يأتي في سياق التهويل والتخويف بعدما                
  . شعر من يقف خلف هذه المجموعات المسلحة أن لحظة الحسم اقتربت

  16/8/2007عكاظ 
  

 بعد إلقاء الطوافات منشورات تدعو المسلحين إلى االستسالم "البارد"مخيم هدوء حذر يلفّ  .43
ساد الهدوء الحذر نهار أمس محاور مخيم نهر البارد ولم يسجل أي اشتباك في محيط المثلث الذي ال 

س على واقتصرت عمليات الجيش العسكرية أم .يتحصنون فيه وفي مالجئه" فتح اإلسالم"يزال مسلحو 
في حين ألقت طوافات الجيش أول من أمس منشورات تدعو  .اطالق قذائف الدبابات بشكل متقطع

المسلحين إلى تسليم أنفسهم، لم يسجل أمس أي رد من المسلحين على هذه الدعوة التي اعتبرها المراقبون 
 .انذاراً أخيراً ألفراد العصابة

 16/8/2007المستقبل 
 

  قات مع الكيان الصهيوني جريمةالعال: قيادي موريتاني .44
 النظام الموريتاني   "الديمقراطية المباشرة " القيادي الموريتاني البارز، أعمر ولد رابح، رئيس حزب          طالب
 - بقطع عالقة بالده باسرائيل، وردا على سؤال محاوره فـي نواكـشوط           " الخليج"، في حوار مع     الجديد

وقفنا من الكيان الـصهيوني، فهـو موقـف ثابـت ال            بخصوص م ... اوضح ولد رابح    : المختار السالم 
يتزعزع، نعتبر العالقة مع هذا الكيان جريمة في حق الشعب الموريتاني، ونطالب السلطات الجديـدة أن                
تتعامل مع هذه القضية على أنها من بين القضايا العاجلة التي يجب حلها سريعا، مثل قضية المبعـدين،                  

إلى قطع هذه العالقة المشبوهة التي أقدم عليها نظـام          ) السلطة(أن تبادر  و ..وقضية الحريات السياسية،    
ظلم الشعب، ونطالب الرئيس بالوفاء بتعهداته وحل هذه القضية، وأن يبادر فورا بقطع العالقة مع الكيان                

  .الصهيوني ليسجل له التاريخ موقفا رائعا لن ينساه له الشعب الموريتاني
  16/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  حكومة انقرة تبذل جهود وساطة بين إسرائيل وسوريا : هآرتس .45

تبذل تركيا مؤخرا جهود وساطة بين إسرائيل وسوريا ترمي إلى تهدئة األجواء والتخفيف من حدة التوتر                
ويـرى المـسؤولون     .همـا وتسعى تركيا إلى حمل البلدين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين          . بين البلدين 

لتصريحات األخيرة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، والرئيس الـسوري بـشار            األتراك في ا  
وقـال المـسؤولون    . األسد جزءا من تلك الجهود لتخفيف حدة التوتر تمهيدا لمواصلة العملية الـسياسية            

فـي   .."هذا ما ذكرته صحيفة هارتس اليوم، واضافت،         .األتراك إن تبادل الرسائل بين الطرفين مستمر      
المرحلة القادمة ستسعى تركيا إلى ترتيب لقاءات بين مسؤولين من البلدين من أجل التوصل إلى اتفـاق                 

وأضافت الصحيفة أن السلطات التركية ترى ان التوصل إلى مثل هذا االتفاق يعـد اكثـر                 ".بين البلدين 
  .فلسطينيينعمليا في المرحلة الراهنة وأكثر سهولة من اي اتفاق محتمل بين اسرائيل وال

  16/8/2007 48عرب
  

  وعملية التوغل في قطاع غزة أمس األول مصر تدين االعتداءات اإلسرائيلية .46
 وأسفرت عـن مقتـل      ،أدانت مصر الهجمات التي شنتها القوات اإلسرائيلية أمس األول         :محمود النوبي 

صـرح بـذلك    . اع غزة وكذلك عملية التوغل التي قامت بها قوات اسرائيلية داخل قط         , أربعة فلسطينيين 
وقال إن عمليات االستهداف بالقتل ليست فقط عمليـات مدانـة           , المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية    

وأضاف , ولكنها تغذي دورة العنف بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي       , ومخالفة ألحكام القانون الدولي   
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ذي تسعي فيه أطراف عديدة فـي مقـدمتها         أنه من المؤسف أن تأتي عمليات من هذا النوع في الوقت ال           
  .مصر إلعادة الحياة الي الحوار السياسي الجاد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  16/8/2007األهرام المصرية 
  

 االتحاد األوروبي يطالب إسرائيل بوقف عزل الفلسطينيين .47
لعـزل الفلـسطينيين    طالب االتحاد األوروبي، أمس، إسرائيل بوقف خططهـا         :  فكرية أحمد  -بروكسل  

وانتقد االتحاد األوروبي قيام إسـرائيل بإنـشاء        . المقيمين في المناطق الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية      
طرق وحواجز عازلة، يتم من خاللها تحديد مسارات الفلسطينيين وتشديد الرقابة عليهم لتحقيـق األمـن                

ة العالقات الخارجية به والجانب اإلسرائيلي،      وأكد االتحاد خالل اتصاالت جرت بين مفوضي      . اإلسرائيلي
أن سياسة الفلسطينيين لتحجيم تحركاتهم، من شأنه زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وإغالق المنافذ أمامه،              

وأكدت المفوضـية أن سياسـة العـزل ضـد          . في ظل ظروف صعبة يواجهها الفلسطينيون منذ أعوام       
  .ة، ورغبة االتحاد في دفع عملية السالمالفلسطينيين تتعارض مع الجهود الدولي

  16/8/2007الوطن السعودية 
  

  على قبول شروط الرباعية " حماس"برودي يحث  .48
ـ     : وكاالت ان عـودة حمـاس   ": حماس"قال رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي في رسالة مفتوحة ل

ا الرباعية وهي وقف العنـف،      الى الساحة السياسية الفلسطينية تتوقف عليها وعلى الشروط التي وضعته         
االعتراف باالتفاقيات السابقة المبرمة بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحق الدولة العبرية فـي       

تحـذيره بـأن الـشعب    " كورييري ديال سـيرا "وكرر برودي في الرسالة التي نشرتها صحيفة  . الوجود
وأعربت . يمكن ان يقود الى قيام دولتين فلسطينيتين      الفلسطيني يمكن ان يواجه انقساما ال يمكن اصالحه         

  .الحركة عن استعدادها بدء مفاوضات مع المجتمع الدولي من دون اي شروط
  16/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اليابان تستأنف تقديم الدعم للحكومة الفلسطينية .49

" حماس"ينية للمرة األولى منذ تولت      استأنفت الحكومة اليابانية تقديم الدعم المباشر للسلطة الوطنية الفلسط        
ووافقت اليابان على تقـديم مـساعدات تقـدر         . 2006قيادة الحكومة الفلسطينية بعد فوزها في انتخابات        

 مليون دوالر للفلسطينيين بموجب اتفاق وقعه األربعاء وزير الخارجية الياباني تارو آسو ورئـيس      20بـ
مليون دوالر أمريكي نقدا و مساعدات انسانية بقيمة تسعة          11وتشمل المساعدات   . السلطة محمود عباس  
  . ماليين دوالر أخرى

  16/8/2007بي بي سي 
  

  "إسرائيل" مليار دوالر من المساعدات العسكرية لـ 30واشنطن تقدم  .50
اعلنت وزارة الخارجية االمريكية ان الواليات المتحدة ستوقع هذا االسبوع اتفاقا يقضي بتقـديم              : ب.ف.ا

وقالت الوزارة ان مـساعد     .  مليار دوالر على عشر سنوات     30بقيمة  " اسرائيل"ت عسكرية لـ    مساعدا
وزيرة الخارجية االمريكية نيكوالس بيرنز، الذي بدأ امس االربعاء زيارة تستمر ثالثـة ايـام للكيـان،                 

ـ             . شر سـنوات  سيوقع مذكرة التفاهم المتعلقة بالثالثين مليار دوالر الجديدة لمساعدات عسكرية تستمر ع
 مليون دوالر سـنويا، للمـساعدة       600وقال مسؤولون ان هذه الصفقة الجديدة ستؤدي الى زيادة بمقدار           

  . مليار دوالر4،2العسكرية االميركية للكيان البالغة حاليا 
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  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  "حزب اهللا"بان كي مون يبحث مع رئيسة الكنيست مسألة الجنود األسرى لدى  .51
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، امس األربعاء، أن األمين العام لألمم المتحدة بـان كـي               : اي.بي.يو

مون التقى رئيسة الكنيست اإلسرائيلي داليا إيتسيك في نيويورك وبحث معها الجهود المبذولـة إلطـالق                
إيتـسيك إن   وقال كي مون للصحافيين قبل لقائـه        . سراح الجنود االسرى لدى حزب اهللا وحركة حماس       

إنه قلق  : أضاف بان . مسألة الجنود االسرى تتصدر أجندته اليومية وإنه يعمل بجهد من أجل هذه المسألة            
  .ألن المسألة لم تحل بعد

  16/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس"جماعة تدافع عن حقوق الحيوان تحتج على محطة تلفزيون تديرها  .52
 مدافعة عن حقوق الحيوان، يوم االربعاء، انها ستقدم احتجاجـا           قالت جماعة :  من كوراين هيلر   -القدس  

بعد لقطة من برنامج تلفزيوني تتعرض الحيوانات فيها لإليـذاء ظهـرت            " حماس"لقناة تلفزيونية تديرها    
 مما أدى الى عشرات الشكاوى من المشاهدين فـي انحـاء            www.youtube.comعلى موقع يوتيوب    

تي وضعت على موقع يوتيوب ممثال متنكرا في شكل نحلة وهو يسيء معاملة             ويظهر في اللقطة ال   . العالم
ويؤنبه في االستديو مقدم البرنامج الذي يحذر االطفال من تقليد          . قطة وأسود في حديقة الحيوان في غزة      

  ".المشين"سلوك النحلة 
  15/8/2007رويترز 

  
  تعيين يهودية صهيونية مديرة ألول مدرسة عربية في نيويورك  .53

تم اختيار معلمة يهودية ال تستطيع نطق جملة عربية واحدة مـديرة ألكاديميـة              :  يو بي آي   -نيويورك  
سبتمبر المقبل في نيويورك، ووصفت     / جبران خليل جبران العالمية العربية التي سيتم افتتاحها في ايلول         

  .المديرة الجديدة بانها صهيونية متحمسة كانت تود الهجرة إلى إسرائيل
  16/8/2007 العربي القدس

  
  -5-"وحكومتها" حماس"راءات نقدية في تجربة ق: "كتاب مركز الزيتونةنشر تواصل الكويتية " الرأي" .54

منذ تـسلمها   "  وحكومتها "حماس"قراءات نقدية في تجربة     "قدم  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "
وتضمنت هذه القراءات   ". حماس"لفلسطينية محمود عباس حل حكومة      الحكم حتى إعالن رئيس السلطة ا     

مجموعة مشاركات من مجموعة باحثين وكتاب فلسطينيين وعرب قام بتحريرها وتقديمها الدكتور محسن             
هـي قـراءات    "في سلسلة حلقات،    " الراي"صالح إلى أن هذه المشاركات، التي تنشرها        .دويشير   .صالح

 تطبيق برنامجها السياسي، وأدائها الحكومي، وسـلوكها األمنـي، وعالقاتهـا             في "حماس"نقدية لتجربة   
ويقدم المشاركون رؤاهم من زوايا مختلفة، فهم يمثلون أطيافاً وتخصـصات           . الداخلية والعربية والدولية  

ووجهات نظر مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الوطني الفلسطيني على رجليـه، وأن               
  ".سويته ليتمكن من تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطينيترتفع 

 إلـى حكومـة     "حماس"برنامج المقاومة بعد دخول      ": تحت عنوان  الحلقة الخامسة " الرأي"وتنشر اليوم   
  :ولقراءة الحلقة اضغط على الرابط ،كاتب فلسطيني معين مناع البقلم".. السلطة

htm.raiforyou/5ie/2007-08-16/com.alraialaam.www://http  
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  16/8/2007الرأي الكويتية 
  
  
  

  الحكومة اإلسرائيلية أمام ثالثة خيارات حربية خاسرة .55
   الحرب ضد حزب اهللا-1
   الحرب ضد حماس-2
   الحرب ضد سوريا-3

ا بما يكفي لجعل القيادة اإلسرائيلية تغض النظر عنـه وتلجـأ            وجميع هذه الخيارات يتميز كل واحد منه      
للخيار األخر، وذلك على النحو الذي جعل أولمرت ووزير دفاعـه إيهـود بـاراك ورئاسـة األركـان                   

 -اإلسرائيلية، تقف أمام واحدة من عمليات المفاضلة بين الخيارات األكثر إرباكاً في التـاريخ الـسياسي               
  . ائيلي األمني اإلسر-العسكري

  الحرب ضد حزب اهللا مرة أخرى: الخيار األول
يعتقد البعض، بان هذه الحرب ضرورة، وذلك ألن نجاح الجيش اإلسرائيلي في هزيمة حزب اهللا سـوف        

التي تملكت الدولة اإلسرائيلية، إضافة إلى أنه سوف يظهر إسرائيل امام حلفاءها وأعداءها             ) العقدة(يزيل  
 األطراف العربية األخرى التي تعمل حالياً مـن أجـل اسـتخدام أسـاليب               بمظهر القوة، وسوف يردع   

وسوف يؤدي النصر على حزب اهللا الـى تـأمين          .. وتكتيكات حزب اهللا اللبناني في الحرب الالمتماثلة      
 آذار الحليفة للغرب وإسرائيل، وربما      14الحدود اإلسرائيلية الشمالية والى دعم حكومة السنيورة وتحالف         

ويقول المعارضون لهـذا الخيـار، بـأن        .. ضاء نهائياً على الطموحات السياسية للشيعة اللبنانيين      إلى الق 
الحرب ضد حزب اهللا سوف تترتب عليها المزيد من الخسائر الفادحة، وذلك ألن حزب اهللا أصبح أكثـر                  

ـ                  افة إلـى أن    قوة عما كان عليه من قبل، من حيث العتاد وإعداد القوات، وحجم التأييد الشعبي لـه، إض
الحرب العدوانية الجديدة ضد حزب اهللا سوف تؤدي إلى القضاء على الجهود الدولية المتعلقة باسـتقرار                
لبنان و بالمحكمة الدولية، وسوف ترفع من حجم المعارضة الدولية ضد إسرائيل، خاصـة وأن القـوات                 

أي العام الدولي سوف يقف هذه      الدولية الموجودة في جنوب لبنان من الصعب تخطيها، إضافة إلى أن الر           
المرة بقوة إلى جانب حزب اهللا من جهة وإدانة إسرائيل من الجهة األخرى، ومن المعلوم في هذا الصدد                  
أن حزب اهللا قد اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الحرب النفسية ضد إسرائيل، وقد ينجح بالفعل في الخروج                  

عالم اإلسرائيلي والغربي في تنميط حزب اهللا باعتباره        من موقف المدان في بداية الحرب بسبب نجاح اإل        
المعتدي والجاني الذي قام بخطف الجنود اإلسرائيليين ولكن في نهاية الحرب تغير الموقـف وأصـبحت                

  ....إسرائيل هي الجانية المدانة وحزب اهللا هو المجني عليه
  الحرب ضد حماس : الخيار الثاني

أنه يتيح إلسرائيل فرصة القضاء على حركة حماس وإضعافها بشكل لـن            يقول المطالبون بهذا الخيار، ب    
تستطيع بعده استرداد عافيتها، كذلك سوف تستطيع إسرائيل بعد نجاح حربها ضد حماس أن تقدم الـدعم                 
الذي سوف يؤمن استمرارية مستقبل حركة فتح وتوجهات زعيمها محمود عباس، ويقدم رسـالة قويـة                

  .. حصراً المضي خلف محمود عباس وحركة فتحللفلسطينيين بأن عليهم
ويرى أنصار هذه الحرب، بأن القضاء على حماس في غزة سوف يتيح إلسرائيل التفرغ للقيام بعمليـة                 

في السلطة الفلسطينية، والتنسيق مع األردن ومصر من أجل تعزيز مركز التيار الذي             ) ترتيب األوراق (
ية والتخلص من محمود عباس وحلفاءه بشكل هـادئ ال يلفـت            يقوده سالم فياض داخل السلطة الفلسطين     

  .النظر
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ولكن معارضو هذا الخيار يرون أن الحرب ضد حماس سوف تؤدي إلى وقوع الكثيـر مـن الخـسائر                   
المادية والبشرية في الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى أنها سوف تؤدي إلى رفع شعبية حماس في الـضفة                 

ي إلى اإلطاحة نهائياً بمحمود عباس وإقصاء حركة فتح عن الحياة السياسية            الغربية، على النحو الذي يؤد    
الفلسطينية، وهو ما ال تريده األردن، ألنه سوف يحفز اإلسالميين األردنيين إلى ممارسة المزيـد مـن                 
المعارضة ضد النظام الملكي األردني، وأيضاً ال تريده إسرائيل، الن خسارة محمود عباس وحركة فتح،               

اه خسارة االختراق األكبر الذي استطاعت األجهزة اإلسرائيلية انجازه وتحقيقه على النحو الذي أتاح              معن
لها التغلغل في دوائر صنع واتخاذ القرار الفلسطيني بشكل لم يحدث من قبل ولن يتكرر مطلقاً وسـوف                  

  ..تضيع الفرصة اإلستراتيجية من يدها
  الحرب ضد سوريا : الخيار الثالث

لمؤيدون لهذا الخيار بأن شن حرب ضد سوريا وكسبها سوف يؤدي نهائياً إلـى ضـمان أمـن                  ويرى ا 
إسرائيل، وذلك ألنه سوف لن يضعف سوريا وحسب بل سوف يضعف حزب اهللا اللبناني وحركة حماس                
إضافة إلى أنه سوف يؤدي إلى إضعاف ارتباطات إيران بمنطقة شرق المتوسط، وسوف يتيح إلسرائيل               

  ...ع سوريا والعرب من مركز القوةالتفاوض م
أما المعارضون للحرب مع سوريا، فيقولون بأن شن الحرب ضد سوريا ليس مجرد لعبـة أو نزهـة أو                   
مناورة بسيطة يتم تخطيطها بواسطة جنراالت هيئة األركان، وتكليف الجيش بتنفيـذها وذلـك ألن كـل                 

جوم عسكري إسرائيلي دون إرسـال جنـدي        المعطيات والوقائع تقول بأن سوريا قادرة على ردع أي ه         
سوري واحد للجوالن، وقد تحدثت وكاالت وأجهزة اإلعالم اإلسرائيلية والغربية عن قدرات بطاريـات              
الصواريخ السورية، ويرى المعارضون أيضاً بأن شن الهجوم ضد سوريا سوف تكون له المزيـد مـن                 

لى توسيع ساحة المواجهة ضد إسرائيل، وذلك       االنعكاسات السلبية، خاصة وأنه سوف يؤدي بالضرورة إ       
وبالتـالي  .. ألنه ال حزب اهللا وال حركة حماس سوف تقفان على  الحياد إذا تم شن الحرب ضد سـوريا            

سوف تجد إسرائيل نفسها في مواجهة حرب تمتد على ثالث جبهات، ولن تقف األضرار عند حدود خط                 
 عمق إسرائيل وقلبها الحيوي، كذلك سـوف تـؤدي          المواجهة  بل سوف تصل الضربات هذه المرة إلى        

المواجهة مع سوريا إلى فتح جبهة رابعة في الضفة الغربية، وسوف تكون األكثر خطورة علـى أمـن                  
إسرائيل بسبب قدرة العناصر المسلحة الموجودة في الضفة الغربية الوصول ضمن فترة وجيزة إلـى أي                

اس وحركة فتح سوف لن يستطيعا القيام بأي شيء لحمايـة           مكان في العمق اإلسرائيلي، كذلك محمود عب      
إسرائيل، وربما يتعرضان ان حاوال القيام بشيء لدعم إسرائيل أو حتى وقفا موقف الحياد إلى التـصفية                 
النهائية، وبالتالي تنهار كل جهود عملية سالم الشرق األوسط السابقة، وتصبح إسـرائيل فـي مواجهـة                 

، إضافة إلى أن األنظمة العربية التي ظلت تتعاون حالياً مع إسرائيل ضمن             موقف سياسي شديد الخطورة   
ـ   سوف تتعرض للمزيد من السخط وربما االنهيار السياسي، وإضافة إلـى    ) المعتدلين العرب (ما يعرف ب

 اإلسرائيلية المتعلقة باستهداف سوريا وإيران عـن طريـق          –كل ذلك سوف تتضرر الجهود األمريكية       
دة، وسوف تزداد عزلة أمريكا وإسرائيل في الشرق األوسط، بما في ذلك دوالً مثـل تركيـا                 األمم المتح 

  ..وبلدان الشرق األدنى اإلسالمية
أن طاقة العنف التي سوف تتولد في الشرق األوسط ضد إسرائيل وأمريكا من جراء شن الحـرب ضـد                   

 آذار المتحـالفين مـع أمريكـا        14سوريا سوف تؤدي إلى القضاء نهائياً على حكومة السنيورة، وقوى           
وإسرائيل، وسوف تدفع حزب العدالة والتنمية التركي إلى المزيد من التعديالت في التوجهات الـسياسية               
التركية، وإلى تقوية موقف إيران في الشرق األوسط، وإلى خسارة إسرائيل لرصيد العالقات التي بنتهـا                

األردن، وأيضاً عالقاتها الثنائية مع تونس والمغرب،       في الماضي عن طريق اتفاقيات السالم مع مصر و        
  .وموريتانيا، وتفاهماتها السياسية شبه المعلنة مع السعودية وبلدان الخليج العربي

  15/8/2007موقع الجمل 
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  طريق الخروج من األزمة يبدأ بالحوار .56

  أحمد يوسف. د
 لصالح حركة حماس، كثـرت األسـئلة        بعد األحداث الدموية في غزة والتي انتهت بحسم الحالة األمنية         

  ؟ .حول الخطوات القادمة، وماذا سيحدث بعد
الشك بأن حركة حماس وحكومة تسيير األعمال التي يرأسها إسماعيل هنية ستظل تدعو للحوار وتؤكـد                
عليه، كما أنها سوف تنشط في اتجاه تحريك أطراف عربية وإسالمية وحتى دولية لمعاودة الحوار بـين                 

اس، بأمل التوصل إلى وفاق وطني ينهي الخالفات والقطيعة ويحقق الشراكة الـسياسية، التـي               فتح وحم 
  . لطالما تمردت عليها أطراف نافذة نجحت في اختطاف حركة فتح والسيطرة على قرارها السياسي

إننا نعلم أن إدارة الرئيس جورج بوش تعمل على تعطيل أية حوارات بـين الـرئيس محمـود عبـاس                    
ولذلك، نحن ال نراهن كثيًرا على تحقيق       .. يل هنية، وتتآمر لتوسيع شقة الخالفات بين الفلسطينيين       وإسماع

انفراج في الموقف األمريكي، ونعمل إلى مرحلة ما بعد بوش عبر تعزيز التواصل مع األوروبيـين وإن                 
ضل لحركـة حمـاس     ولقد لمسنا تفهًما أوروبًيا أف    .. كان بشكل غير رسمي وبعيًدا عن عدسات الكاميرا       

ورؤيتها السياسية لحل الصراع، كما أن هناك رغبة في التعاطي معها، لما تتمتع به من مصداقية علـى                  
مستوى المقولة والفعل السياسي، إضافة إلى بعدها عن ممارسة العنف خارج إطار مقاومتها المـشروعة               

  . لالحتالل
ف الثاني من الشهر الماضي، فـإنني بكـل         أما فيما جرى في غزة من أحداث دموية عاصفة خالل النص          
  : الصدق واألمانة أقدم رؤيتي لها، وهي تتلخص في ما يلي

إن ما حصل في غزة لم يكن أمًرا مبيتًا كما يحاول البعض ترويج ذلك، وإنما جاء نتيجـة للفـشل                    ) أوالً
 شخصيات قياديـة    المتكرر لضبط حالة الفلتان األمني وفوضى السالح، والتعديات الصارخة التي طالت          

من حركة حماس وكوادرها النضالية وبعض الجهات المتعاطفة معها، وقد أخذ التـصعيد ُبعـًدا اسـتفز                 
  . الجميع حين أصبح القتل يمارس على الهوية وهي اللحية والصالة، وطالت التعديات المساجد وأئمتها

برهان حماد والوفد األمني المصري     كان الرد والتداعيات المتسارعة لألحداث أسبق من محاوالت اللواء          
ولجان المتابعة الوطنية واإلسالمية، فغرق الجميع في أتوٍن حرب لـم يخطـط لهـا أحـد، وإن كانـت                    
المعلومات لدينا أن هناك تياًرا داخل حركة فتح كان يعمل على حشد السالح والرجال ويبيت أمًرا بليـل                  

  . يلمواجهة حركة حماس وتوجيه ضربة لذراعها العسكر
إننا كنا نحاور في القاهرة من أجل وضع الـضوابط إلصـالح            : إن المنطق والعقل ال يقبل مقولة     ) ثانًيا

األجهزة األمنية، وتعزيز الشراكة السياسية لتأكيد وحدتنا الوطنية، وفي الوقت نفسه كنا نخطط للعبث في               
فـتح  ( أننا كنـا كلمـا تقاربنـا         إنني أتذكر وأنا استرجع األحداث على مدار عاٍم ونصف        .!! هذه الوحدة 
لقد كنـا نحـيط     .. للتوافق كان هناك من يتربص بنا الدوائر ويعمل على إفشال كل التفاهمات           ) وحماس

الرئيس عباس بتفاصيل المخططات والعناصر التي تقف خلفها في الكثير من اللقاءات التي كانت تجمعه               
حرك إلقالة عناصر الفساد والتخريـب فـي بعـض          مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكنا نناشده بالت       

  . األجهزة األمنية، ولكن نداءات المناشدة كانت تذهب في معظمها أدراج الرياح
إن حركة حماس لم يكن لديها أي توجه إلزعاج المنطقة أو دول الجوار، وإن كل الذي حصل فـي                   ) ثالثًا

ر حركة حماس بعد استهداف مقر مجلس       غزة من أحداث هو حالة من الغضب العارم التي اعترت كواد          
الوزراء ومنزل إسماعيل هنية وبعض الشخصيات السياسية والدينية، ثم تدحرجت األمور بـشكل أمنـي             
متسارع، وساعد على ذلك الهروب الجماعي وإخالء المقرات، ألن الكثير من رجاالت األمـن الـوطني                

 وهذه المواجهات تجري خارج السياق الوطني       وحرس الرئاسة اعتبروا أن هذه المعركة ليست معركتهم،       
لقد ظهرت األمور وكأنها مؤامرة خطط لها الجناح العسكري في حركة حمـاس،             .. فغادروا إلى بيوتهم  
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ونحن قلنا ومازلنا نردد أننا لم نقاتل فتح، ولم تقاتلنا فتح، ولكـن المعركـة               .. فيما الحقيقة أنها غير ذلك    
  . عمل لحساب أجندات خارجية أمريكية وإسرائيليةكانت تدور رحاها ضد عناصر ت

إن حركة حماس أكدت على لسان رئيس الوزراء إسماعيل هنية إنها لن تحيد عن المبادئ التـي                 ) رابًعا
آمنت بها، والتي تتمثل بوحدة الوطن، ووحدة النظام السياسي، واحترام كل الشرعيات الفلسطينية التـي               

  . ر البوابة االنتخابيةانبثقت من رحم الديمقراطية عب
إن كل شيء لدينا مفتوح للحوار، من إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية إلـى                 ) خامًسا

تشكيل حكومة ائتالف وطني، وتأكيد الشراكة السياسية مع العمل الجاد إلصالح وهيكلة منظمة التحريـر      
  . ي كله في الداخل والخارجالفلسطينية بحيث تصبح المظلة الشرعية لعملنا الوطن

إن المقرات والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية هي ملك للـشعب الفلـسطيني ولـيس لفـتح                ) سادًسا
  . وحماس، وقناعتنا أنها يجب أن تبقى بعيدة عن االصطفاف الحزبي والتنازع الفصائلي

 المياه إلى مجاريها بين القوى      إن جهود الوساطة سوف تؤتي أكلها هذا الشهر أو الذي يليه، وسوف تعود            
والفصائل الفلسطينية، ألن الجميع يعلم أنه ليس بإمكان أحد أن يقود الفلسطينيين إلـى أيـة تـسويات أو                   

إن الرئيس عباس لن ينجح في الذهاب       : من هنا نقول  .. مواجهات سياسية أو عسكرية دون إجماع وطني      
 قائمة بينه وبين حماس، وإن عليه التصالح مـع حركـة            إلى المؤتمر الدولي في الخريف القادم والقطيعة      

حماس وحكومة هنية حتى يفاوض من موقع القوة، وإال فإنه سيذهب إلى المؤتمر بعباءة وفاضها خـاٍل،                 
أما حركة حماس فسوف تتعزز شرعيتها ومكانتهـا فـي          .. وسيعود مطأطئ الرأس بال وطن وال كرامة      

ذا ما استمرت دعوات رفض الحوار من قبـل الـرئيس عبـاس             الشارع الفلسطيني، وهي التي ستقرر إ     
الدعوة لتحرك وطني واسع لرفع الغطاء عن الجهات التي تكرس الفرقة والقطيعة والعداء بين شـطري                

  . الوطن
من المعلوم أن والية الرئيس محمود عباس سوف تنتهي في نفس الوقت الذي يختار فيـه األمريكيـون                  

 سوف يكون الفوز فيهـا لـصالح مرشـح الحـزب            2008انتخابات نوفمبر   إدارة جديدة، والمرجح أن     
الديمقراطي، وكما تشير معظم التوقعات فإن هناك تغيرات جذرية ستطرأ على السياسة األمريكية بحيث              
تصبح أكثر توازنًا تجاه حل الصراع العربي مع إسـرائيل، ألن أمريكـا معنيـة بحمايـة مـصالحها                   

رق األوسط، والتي تضررت كثيًرا بالسياسات الهوجاء إلدارة بوش والمنحـازة           االستراتيجية بمنطقة الش  
  . بالكلية إلسرائيل

ونحن بانتظار زوال إدارة بوش المعادية لمصالح شعبنا وأمتنا، وعودة الحيـاة إلـى مفاعيـل الـسياسة        
سـتراتجي للقـضية    األوروبية تجاه المنطقة، وانتفاض الكرامة العربية واإلسالمية باعتبارها العمـق اال          
  . الفلسطينية، لتمضي قافلتنا من جديد نحو غايتها في التصدي لالحتالل حتى يرحل

وبجهود أمتنا وعدالة قضيتنا وصحوة الضمير الغربي سنتمكن من تحقيق استقاللنا ونيل حريتنا وإقامـة               
  . دولتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها

  15/8/2007الم المركز الفلسطيني لإلع
  

   من جديد"خمسة بلدي" .57
  ياسر الزعاترة

 ،هي للتذكير لعبة إرهاق حماس وحكومتها باالنفالت األمني قبل الحسم العسكري األخيـر            " خمسة بلدي "
 والهدف بالطبع هو استدراج الحركة إلى ردود        ،وهي لعبة يبدو أنها بدأت تعود من جديد إلى قطاع غزة          

 أعني عنصر األمن الذي لـم يتـوفر ألهـل           ،ان إيجابياتها أهم عنصر فيه    عنيفة ورعناء تسقط من ميز    
  . 67القطاع باعتراف أكثرهم منذ عام 
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 وفيـه   ،)تقرير الصحفي أندرو لي تبـرز      (،ومن ال يصدق ذلك فليقرأ عدد مجلة التايم األمريكية األخير         
منـاطق خطـورة علـى وجـه        من أكثر ال  " هي التي تعرف بأنها      ،"لقد عاد حكم القانون إلى غزة     "يقول  
  ".األرض

على نطاق واسع مظاهر ) من غزة( اختفت ،خالل أسبوع من استيالئها على زمام األمور"ويضيف أنه 
  ". الجريمة وتهريب المخدرات واالشتباكات العائلية وعمليات الخطف

ز على واقـع    والحال أن الذهاب إلى شاطىء غزة في الليل ومشاهدة جحافل المصطافين هو الدليل األبر             
اآلن يـراد   . األمن في القطاع بحسب أكثر من مقال لصحافيين محايدين نشرت خالل األسابيع األخيـرة             

 السيما أن الحصار االقتـصادي مـا زال         ،لهذه الميزة أن تختفي بعودة االضطرابات األمنية إلى القطاع        
ـ                د االختنـاق ألن الـسلطة      يلقي بظالله على الوضع في ظل إغالق المعابر حتى لو لم تصل الحالـة ح

الفلسطينية واإلسرائيليين يمارسون عملية خنق تدريجي يراد لها أن تختفي تحت ركام الفلتـان األمنـي                
وإال .  وما تنطوي عليها من بعض ردود رعنـاء        ، ومعه الطريقة التي ترد القوة التنفيذية بها عليه        ،الجديد

  على ثورة شعبية في القطاع خالل وقت قريب؟، فما معنى تعويل وزير اإلعالم في حكومة رام اهللا 
 وذلك عبر تفجيرات هنا وهناك      ،خالل األيام واألسابيع المقبلة سنشهد المزيد من تجليات لعبة خمسة بلدي          

وعمليات إطالق رصاص تستهدف القوة التنفيذية وتدفعها نحو التحول إلى قوة باطشة تقتل وتعتقل مـن                
ز اإلعالمي المفرط على تجاوزاتها من خالل الكاميرات المتوفرة بأيدي           وليجري التركي  ،أجل حفظ األمن  

  . مقابل غيابها في الضفة الغربية، بل حتى غير اإلعالميين،حشد من اإلعالميين
 ففي حين تورطت القوة التنفيذية في عدد محـدود مـن            ،هنا تفرض الموضوعية أخذ المسائل بالتوازي     

االعتداء علـى مـسيرة     (قبل عدد ال يحصى من المتحدثين والكتاب        التجاوزات جرى التركيز عليها من      
 - إلى جانب فرض ترخيص على المـسيرات         ،وبعض الصحافيين وعرس ومنع الصحف لساعتين فقط      

 فإن تجاوزات الطرف اآلخر ما زالت مغيبـة عـن وسـائل             ،)حكاية الترخيص لألعراس ال وجود لها     
  . اإلعالم

 إلى جانب ، معتقالً من حماس450 بينما في الضفة الغربية أكثر من ،ونليس في القطاع معتقلون سياسي
 ال ، وال وجود فيها لمسيرة أو احتفال أو مؤتمر صحفي للحركة،مئات االعتداءات على المؤسسات
  .  وقد منع حفل زفاف جماعي أيضاً،بترخيص وال من دون ترخيص

ة لحماس وما تـزال ممنوعـة مـن الطباعـة     أما عن الصحف فقد منعت صحيفة فلسطين اليومية التابع       
في قطاع غزة جرى االعتذار عن واقعة المسيرة واالعتداء على الصحافيين والعـرس وزار              . والتوزيع

 فهل أفرج عن معتقلي الضفة أم فتحـت         ،كبار مسؤولو حماس جميع المتضررين واعتذروا لهم عما وقع        
  لسجن واإلحراق؟، هل ثمة إذن مقارنة بين الحالتين؟،  فضالً عن االعتذار عن ا،مؤسساتها التابعة لحماس

 مـع أن    ،إننا ندعو قادة حماس إلى ضبط القوة التنفيذية كي ال تستدرج إلى مواجهات وممارسات خاطئة              
على أن الموقف لن يكـون سـهالً        . كما ذهب أحد الزمالء   " الزعران"من الظلم القول إن عناصرها من       

 ولن تحل المعـضلة     ،قم غزة والطرف اآلخر يستغل ذلك بدعم الخارج        فقد حشرت الحركة في قم     ،بحال
  .إال في ظل تحوالت جديدة قادمة في عموم المنطقة ترسخ تراجع الخيارات األمريكية اإلسرائيلية

  16/8/2007الدستور 
  

  هذيان صيفي إسرائيلي .58
  عزمي بشارة

 إسرائيل إلى عادتها القديمـة، تَـسوُم        بعد أن اطمأنّت لتكريس االنشقاق فلسطينيا، عادت      : مزاودة باراك 
أصناف األالعيب واألكاذيب واألكروباتيكا السياسية، انطالقا مـن أمنهـا          " المعتدل"المفاوض الفلسطيني   

األبدي ونهاية بديموقراطيتها التي تعني إخضاع أراضي ومصالح الشعوب األخرى لمناقشاتها الحزبيـة             
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وتجر إسرائيل الطرف المقابل، الذي رضـي لنفـسه بـصفة           . ميةوخالفاتها الداخلية ومماحكاتها اإلعال   
، أو أحد طرفين، لالهتمام بقضاياها الداخلية ونقاشـاتها وأحزابهـا وتقـديم موعـد انتخاباتهـا                 "طرٍف"

لـم  . لقمـع اآلخـرين   " اضطرارها"من  " المعذبة"وصراعها على هويتها بين متدينيها وعلمانييها ونفسها        
مظلوم ومحتل مثل هذا االهتمام غير الطبيعي الذي يكاد يكـون تطبيعيـا             ُيفرض على شعب مضطهد و    

: وفقط لالستطراد الـداعي للتفكيـر نقـول       . بالشؤون الداخلية للشعب الذي يحتل أراضيه ويسلب وطنه       
تعـدد  ) المشاهد كلمة أنسب واقعاً وحقوقاً من كلمة مواطن فـي أيامنـا           (مؤخرا اكتشف المشاهد العربي     

يا لبنان وتعقيداته الداخلية أيضا، كما اكتشف بدهشة ال تخلو من إعجاب عدد المتكلمين              وغنى تنوع قضا  
ولكنه اكتشف أيضا ان هـذا      . الذي ال ينتهي  ) صف الحكي (والمتحدثين الممتعين ومدى تطور فن الكالم       

واهـب  وهذا االكتشاف يضع متعة اكتـشاف الم      . التتوع والتعدد يعني في لبنان ان القرار لقوى خارجية        
وليفهم القارئ النبيه كيف يعني التنوع االسرائيلي في النهاية إخضاع القوى           . اللبنانية الجمة في سياق آخر    

لقضايا الداخل، في حين ان التنوع اللبناني يؤدي إلى اخـضاع القـرار             ) ربما ما عدا أميركا   (الخارجية  
  .مسألة للتفكير. الداخلي لصفقات بين قوى خارجية

ـ        في خضم التفا   ، مـن نـوع إعـالن       "اجتماع دولي للسالم  "وض الهادف إلى إعداد شيء ما متفق عليه ل
مبادئ يباركه االجتماع وتعقبه انتخابات فلسطينية تتحول إلى استفتاء على هذا اإلعالن المدعوم دوليـا،               

يزاود باراك  " االعتدال"وفي قمة المحاوالت اإلسرائيلية إلقناع اإلنسان الفلسطيني بفوائد ومزايا وعائدات           
ـ    من دون سابق إنذار قال باراك مـا        ). اغسطس الجاري / آب 11" (يديعوت أحرورنوت "فجأة في مقابلة ل

مفاده إنه لن يكون انسحاب من الضفة خالل األعوام الخمس المقبلة، ألن إسرائيل لن تنـسحب قبـل أن                   
  .تضمن وسائل للتغلب على قذائف قسام قد تطلق من الضفة بعد االنسحاب

فمن اعتقد حتى اآلن ان إسرائيل سوف تنـسحب خـالل           . المهم في هذا التصريح الغريب ليس مضمونه      
وعندما اتصل باراك مطمئنا إلى رايس الغاضبة علـى هـذا           . خمسة أعوام من الضفة ال يلومن إال نفسه       

وما يسميه هو عباس، لم يتراجع عن تقييمه هذا بل اكد دعمه للمفاوضات،         -اإلفساد المتعمد للعبة أولمرت   
وهي . ديفيدية معلومة -، وكلها مصطلحات باراكية كامب    "العملية"أي انه يدعم    "... لألفق السياسي "دعمه  

ـ         المهم في هذا التصريح هو ما ال يخطر ببال         ". إفك سياسي "ليست أفقا سياسيا بل ال تتجاوز في الواقع ال
 يأتمنه وال يشركه في عملية صنع القرار،        أوال، باراك غاضب ألن اولمرت ال     : من ال يعرف تلك البالد    

يـا  "في السياسة اإلسرائيلة، وليس فقط في مالعب األطفال تنتشر قاعـدة            . بما في ذلك عملية التفاوض    
وثانيا ينتظر باراك استقالة أولمرت،     ).  حسب اللهجة  –أو بخربش أو بخربط أو بلخبط       " (بلعب يا بخرب  

الة، وذلك بعد نشر تقرير فينوغراد النهائي الذي قد يطالبـه باالسـتقالة   أو إقالته بعد أزمة إذا قاوم االستق 
ثالثا، يزاود باراك، ولكن ليس على أولمرت بـل علـى           . باراك ينتظر تقديم موعد االنتخابات    . صراحة

وللتنافس مع اليمين أصول بينة تميزه عن التنافس        . نتانياهو، خصمه المقبل في انتخابات رئاسة الحكومة      
ورابعا، تحضيرا لالنتخابات يصحح باراك انطباعات منتـشرة        . مي إيلون على قيادة حزب العمل     مع عا 

فـي   (2000عندما انسحب من لبنان عام  : عنه، فهو مالم على تأسيس منطق االنسحاب من طرف واحد         
ـ                    ع لبنان كان ذلك في الواقع اندحارا دون شروط أمام المقاومة، وذلك بعد أن أفشل هـو المفاوضـات م

هذا هـو مغـزى     ). سورية التي يروج أنها لو نجحت كانت سوف توفر له انسحابا في إطار اتفاق سالم              
  .تصريح باراك

وهو اآلن رهينة السماجات اإلسـرائيلية      . مع غزة وحماس  (!!) أما المفاوض الفلسطيني فقد فك االرتباط     
ومهما كـان   . ، والنفس طويل  "طويلوراءه، والزمن   "وهو لم ير شيئا حتى اآلن، فإسرائيل        . على أنواعها 
التي طالما تمناها دون عرب، فسوف تعصر إسرائيل حتى آخر قطرة حاجته إلـى              " الشراكة"سعيدا بهذه   

وها هي ليفني تربط التقدم في المفاوضات بالتطبيع مـع          . إسرائيلية" مكرمة"إبراز وإظهار وتضخيم أية     
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خذوا المفاوض الفلسطيني رهينة، وباشروا ابتـزاز       ، أي انهم أ   )أغسطس/ آب 15هآرتس  (العالم العربي   
  .العالم العربي

أما شمعون بيريز االبدي ابن الثمانين الشاب الدائم الذي بدأ لتوه مستقبال مهنيا بـاهرا               : اقتراحات بيريز 
 كرئيس دولة فلم يخيب التوقعات واآلمال المعقودة عليه وقدم أفكاًرا، فسوف نسمع الكثير من هذه األفكار               
من بيته الرسمي الكائن في حي الطالبية المقدسي الخالب أجمل أحياء غربي القدس التي احتلـت عـام                  

ولكن من يتذكر ذلك من الوفود العربية الوافدة إليه مرورا بالبيوت العربيـة الجميلـة التـي                 ... 1948
أرض الـضفة الغربيـة     أصبحت حيا للطبقة اإلسرائيلية العليا؟ يؤيد بيريز إعادة مئة بالمئة من مـساحة              

بحيث يعوض الفلسطينيون عن القدس الشرقية وما حولها، وعن الكتل االستيطانية التي سوف تضم إلـى                
بما في ذلك مناطق مأهولة عربية على طول الخط         " تبادَل أراضٍ "إسرائيل، واهللا أعلم عما أيضا، ويقترح       

  .األخضر
وآخرون يعارضـون، ولـيس فـي       .  اال تفوت  كالعادة اعتبر بعض العرب فكرته فرصة تاريخية يجب       

أن : طبعا نحن نقترح عليهم األسهل، أن تقال الحقيقـة        . جعبتهم مبرر تفاوضي لرفض االقتراح النظري     
االرض المحتلة ليست عقارا فلسطينيا يساوم عليه بمنطق المساحة والسعر، وقضية القدس تحديدا ليـست       

 ال أكثر وال أقل، وأن تنسحب الى        1949قبل خطوط هدنة عام     مسألة عقار يبادل، وأن على إسرائيل أن ت       
هذا موقف وال حاجة هنا إلى حجج، بقدر الحاجة إلى موقف يتم على أساسـه               . حدود الرابع من حزيران   

  .التفاوض
أما بالنسبة للعرب في الداخل ممن يخشون أن الحديث عن منح السلطة الفلسطينية مناطق مأهولة بعرب                

مـن  . األخضر يتطرق إليهم، فهنالك تردد وتلعثم أو معارضة للخطة دون حجج واضحة           من داخل الخط    
ناحية، قد يقال لم الممانعة باالنضمام إلى دولة فلسطينية، خاصة أن االنضمام ال يتم دون أرض بل تنقل                  
السيادة على كل بلدة مع أرضها، ويخشى أن يفسر هذا الموقف الرافض على انـه تمـسك بالمواطنـة                   

حسنا، لكننا غالبا ما نقول ان      . إلسرائيلية؟ وهو بات يفسر كذلك إسرائيليا بنبرة غرور ورضا عن الذات          ا
هذه المواطنة اإلسرائيلية فرضت على عرب الداخل، فهل أصبحت بقدرة قادر خيارا وتحبيـذا؟ مجـرد                

تياريا للمواطنين،  هرب بعض العرب الى هذا الجانب في مقترح بيريز، اي ان االنتقال يجب ان يكون اخ               
  .ما هو إال تأكيد لهذه النزعة

وسـوف  . وإسرائيل صادرت غالبيـة األرض أصـال      . لكن البلدات العربية ليست دوال لتضم بأراضيها      
شيء ما عفن هنا، وإال لما أعرب ليبرمان عن رضاه وفرحه من السهولة التـي          . تحاول تقليص المساحة  

 المبدأ، وحتى اليسار اإلسرائيلي لم يجد في اقتراح نقل سكان مـع             تم فيها تقبل األمر إسرائيلًيا من حيث      
وليبرمان يـدعو باسـتمرار أن يـشمل أي حـل مـع             . أرضهم إلى السلطة الفلسطينية مشكلة اخالقية     

وها هو األمر يتحول إلى شـبه       . رزمة-الفلسطينيين التخلص من أكبر عدد من عرب الداخل في صفقة         
  .عرٍف وإجماع

عرب في الداخل على الموقف، ولكن هنا يتوجب إيضاح الموقف بشكل ال يتضمن تنازال              يجب أن يصر ال   
ونحن نؤكد على ما يلي     . عن الهوية الوطنية، وبحيث ال يضر في الوقت ذاته بالحقوق في إطار المواطنة            

لـة  أوال، على إسرائيل أن تختار إما نقل الجليل والمثلث بأجمعهمـا إلـى الدو             : كصيغة معقولة ومقنعة  
 1967وعلى إسرائيل ان تختار إما حدود       . ، أو ال ينقل أحد    1947الفلسطينية بموجب حدود التقسيم عام      

ثانيـا،  . 1947واستمرار النضال العربي ضد الصهيوينة ومن أجل المساواة، أو حدود التقسيم من عـام       
ا تبريرا للتخلي عن القـدس      فمن ناحية يقدم العرب إذا وافقو     . نقل قسم منهم فقط ال يخدم أية قضية منهما        

فهم لن  . وثالثا، تطرح عالمة سؤال دائمة على مستقبل من تبقى منهم داخل الخط األخضر            . وعن غيرها 
وفي نفس الوقت سوف    . لن تفارق عالمة السؤال اإلسرائيلية مواطنتهم     . يبقوا كمواطنين متساوي الحقوق   

ورابعا، مـا دام الـسؤال حـول        . هوية الوطنية يبدو أن العرب في الداخل متمسكون بإسرائيل وليس بال        
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مستقبلهم قد فتح والسابقة تمت، فسوف يكون عليهم باستمرار ان يثبتوا والءهم للدولة وإال فقد يتعرضون                
في المستقبل لتهديد النقل، أو من نوع منحهم حقوقا مدنية حيث يعيشون وحقوقا سياسية وتصويتا وغيره                

دود لعدد األفكار التجزيئية التي يمكن ان تطرح ما دامت وضـعت سـابقة              في الدولة الفلسطينية، وال ح    
  .ولذلك يجب رفض ظاهرة تجزئة المصير هذه. تجزئتهم

إال إذا بقي عدد القتلى اليومي في العراق وفي مخـيم           (في الصيف ُيفقد الخبر من منطقتنا       : كساد إخباري 
العطـل ال تنـتج أخبـارا،       . ك مـستهلكو أخبـار    وإذا كانت هنالك أخبار، فليس هنال     ). نهر البارد خبرا  

ولسبب نجهله يسمى هذا    . موسم كساد إخباري  . والمصطافون ال يريدون سماع أخبار تفسد عليهم العطلة       
ربمـا لكثـرة الخيـار وشـحة     ". موسم الخيار"أي " عونات هملفيفونيم"الموسم بالعبرية بلغة الصحافيين  

عنوانا رئيسيا حول تسلح سورية، وفي الخبر       " يديعوت أحرونوت "ومع التعديالت المناسبة تضع     . األخبار
حول عدم تسلح سورية وعـدم      " معاريف"يعقبه في اليوم التالي عنوان في       . نفسه ال شيء يذكر بالعنوان    

  .خطورته
ال ينتبه المترجمون األشاوس عن الصحف العبرية طبعا أن التنافس بين الصحيفيتن مثل التنـافس بـين                 

تبدأ صحيفة بسبق صحافي هو خبر مؤكد ولكنه غير         . نياهو يؤدي إلى الكذب واختالق األخبار     باراك ونتا 
. والعنوان الرئيسي كفيل بتحويله الى خبر هام ومؤكـد        . هام، أو هام ولكنه غير مؤكد وتحوله الى سبق        

والمهم هنا  . فإن لم تتمكن الصحيفة المنافسه من تكذيبه تنافس بكذب صريح ولكن أكبر، ليكون لها السبق              
ليس الحقيقة، وبالتأكيد ال العرب وال اليهود بل عدد القراء في اليوم التالي وهل تم تناول وتداول الخبـر                   

عنـد  " ال يكذبون خبرا"وطبعا العرب . مع اسم الصحيفة والصحافي في وسائل العنوان المرئية والمكتوبة  
اخلية لحزب ليكود خبرا يستحق بثا مباشرا،       هكذا فقط في فضائيات عربية اصبحت انتخابات د       . الترجمة

 .، وال يهتم بها أحد في إسرائيل ذاتها)فايجلين ليس أحدا(مع أنه ال ينافس فيها أحد نتانياهو 
  16/8/2007الحياة 

  
  حكومة رام اهللا ترتكب جرماً فادحاً في حق الشعب وقضيته  .59

   نافعىبشير موس. د
 أحد؛ كما أن ما يعتقد الرئيس الفلسطيني        ىملتف حوله خافية عل   لم تعد أهداف الرئيس عباس والمعسكر ال      
المشكلة أن الشر الذي يسكن أهداف الرئيس، والموقع الـذي          . أنها مصادر قوته أصبحت واضحة كذلك     

 الجريمة فـي حـق القـضية        ى فلسطين، تجعل وسائله وسياساته أقرب إل      ىيحتله حلفاؤه في الصراع عل    
وهي ليست جريمة عباس وحسب، بل ورئيس وزرائه، وكل من يخرج           . خر أي شيء آ   ىالوطنية منها إل  

  .للدفاع عن هذه السياسات
كما أغلب مراحل عمله في قيادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، يقع عباس في الوهم الذي وقـع فيـه                   

ـ        ىليس من الواضح تحت أية ظروف عل      . مرات من قبل   ية  وجه التحديد بدأت رؤية عباس لتسوية سياس
ولكن المؤكد أنه كان أحد الشخصيات السياسية الفلـسطينية         . ـ سلمية للصراع علي فلسطين في التبلور      

 بناء صالت بأطراف إسرائيلية رسمية وغير رسمية في السبعينات مـن القـرن              ىالمبكرة التي سعت إل   
، 1973) اكتوبر(ول  لقد بات معروفاً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية أن حرب تشرين األ           . الماضي

 ى في العام التالي إل    ىوهو ما أد  . وما تالها من تطورات، شكلت تحدياً كبيراً لمنظمة التحرير الفلسطينية         
 مسار التـسوية سـريع      ىتبني المنظمة برنامج النقاط العشر، الذي وضع الحركة الوطنية الفلسطينية عل          

ففي حين  .  نهج واحد للتسوية   ىية لم تكن موحدة عل    ولكن ما سيتضح بعد ذلك، أن القيادة الوطن       . االنحدار
وقف قطاع ملموس من القيادات الوطنية موقف المتوجس والحذر، وعارض ما استطاع التسرع في اتجاه               
التسوية، رأي قطاع آخر أن من المصلحة االلتحاق بالقاطرة العربية الرسمية، السيما تلك التي تقودهـا                 

الل فادح في ميزان القوي، بسبب عزم مصر الخروج من ساحة الصراع            الخشية من تبلور اخت   . القاهرة
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 اإلسرائيلي، وخشية أخري من تقدم األردن لتسلم زمام المسألة الفلسطينية، ومن ثـم حرمـان                -العربي  
المنظمة من أوهام مكاسب التسوية، دفعا قيادة منظمة التحرير إلي االنخراط في التوجه العربي الرسمي               

  .الجديد
 التوجس وااللتحاق بالتوجه العربي الرسمي؛ إذ كـان         ى أن المواقف من عملية التسوية لم تقتصر عل        بيد

 تأسيس مسار فلسطيني منفرد في التفاوض مـع الدولـة           ىثمة نهج ثالث يمثله محمود عباس، يعمل عل       
 الطريق أمـام    لم يكن . فلسطينيون وإسرائيليون، وجهاً لوجه، وبدون ضغوط االلتزامات العربية       : العبرية

ـ                   أن  ىهذا النهج سهالً وممهداً؛ كان التفاوض المنفرد خياراً متـساوقاً مـع التـصور اإلسـرائيلي، عل
اإلسرائيليين أرادوا التأكد من تخلي الفلسطينيين عن الكفاح المسلح، كما كانوا يسعون إلي تخفيض سقف               

فـي مطلـع    .  أيـة حـال    ىنقطع عل ولكن نهج التفاوض المنفرد لم ي     .  ممكن ى مستو ى أدن ىالتفاوض إل 
 تبني مـشروع    ىالتسعينات، تبلورت ظروف موضوعية جديدة، إقليمياً ودولياً، دفعت إدارة بوش األب إل           

وبالرغم من أن   .  اإلسرائيلي، وهو ما تبلور أخيراً في مؤتمر مدريد        -جاد إليجاد تسوية للصراع العربي      
ن إطاره العربي لم يكن إطاراً صلباً ومتماسكاً بالقـدر   طموحات الفلسطينيين، وأىمسار مدريد لم يرق إل 

الالزم والضروري لحماية المصالح العربية المشتركة، فحتي هذا اإلطار الهش لم يكن محل رضا مـن                
ولم يكن غريباً بالتالي أن تنطلق مساعي التفاوض المتفرد مع اإلسرائيليين من خلف             . أنصار نهج التفرد  

هـذه  .  الفلسطينيين والعرب، وبدون علم أي منهم أو من العواصم العربيـة           ظهر مفاوضي مسار مدريد   
وفـي  . المساعي هي التي جاءت بمفاوضات أوسلو، التي كان عرابها الفلسطيني ليس إال محمود عباس             

حمي االبتهاج بتوقيع اتفاق أوسلو، واألوهام الهائلة التي أحاطت بوعوده، لم يخف عباس رغبته في إدارة                
 وكأن تاريخ الفلسطينيين وجغرافيتهم خيار مجاني يمكن التخلـي          ،لصحراء والوجه نحو المتوسط   الظهر ل 

  .عنه أو نسيانه، أو كأن ميزان القوي يسمح بمثل هذا التخلي
لم يستمع عرابو أوسلو ألي من االنتقادات التي وجهت له فلسطينياً أو عربياً، وبدا لـبعض الوقـت أن                   

ضت لعب دور الجسر والشريك لالنتشار اإلسرائيلي الـسياسي واالقتـصادي           السلطة الفلسطينية قد ارت   
ولكن تطوراً غريباً سيبرز خالل السنوات األخيـرة مـن          .  اإلسالمي -والثقافي في كل المجال العربي      

تسعينات القرن الماضي؛ فمنذ أخذ مسار أوسلو في التعثر، بدأت أصوات عرابي االتفاق، وعباس علـي                
وما إن شاع انحياز عباس لـصف       . اء الندم، واإلقرار علناً بالخطأ الذي ارتكب في أوسلو        رأسهم، في إبد  

، ظـن   2000 اإلسرائيلية خالل مباحثات كامب ديفيـد        -عرفات في رفض القبول بالضغوط األمريكية       
ي كثيرون، بمن فيهم كاتب هذه السطور، أن عباس تغير، وأنه أدرك بعد التجربة الطويلة عقم النهج الـذ                 

في جوهر رؤيتـه    . الحقيقة أنه إن كان الرجل قد تغير، فلم يتغير كثيراً         . روج له طوال أكثر من عقدين     
لمستقبل الصراع علي فلسطين، محمود عباس ال يكترث النتماء فلسطين العربي ـ اإلسالمي، وال يري  

لتخلص منـه؛ عبـاس ال       السواء، بفلسطين إال عبئاً ينبغي ا      ىفي االرتباط العربي، الرسمي والشعبي عل     
 جدوي إال في تفاوض منفرد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بغض النظر عن الخلـل الهائـل فـي     ىير

ولكن ثمة تطوراً أخطر طرأ علي رؤية عباس        . ميزان القوي، وفي األبعاد العالمية للمشروع الصهيوني      
نقسام الذي تعرض له الشعب الفلـسطيني       خالل السنوات األخيرة، وهو استعداده للقبول بأن التهجير واال        

ولذا، ففي كل محاوالت استئناف أوسلو التي شارك فيها، مباشرة أو           .  نهائي وال سبيل لمعالجته    1948في
 عباس استعداداً للتخلي عن حق العودة، أي التخلي عن أكثر من نصف الشعب              ىبصفة غير مباشرة، أبد   

ألوهام، وتجاهل حقائق التاريخ وموازين القوي، والتغاضـي        هذا السياق الطويل من تداخل ا     . الفلسطيني
  .عن ثوابت القضية الوطنية، هو ما يجب استدعاؤه لفهم موقف عباس من الوضع الفلسطيني الراهن

 تراجع حماس عمـا     ى وحدة الشعب الفلسطيني والدعوة إل     ىتصريحات عباس المتكررة حول حرصه عل     
 الشرعية في غزة هي تـصريحات ال تـنم عـن            ىنقالب عل يسمي اآلن في خطاب معسكر الرئيس باال      

في قطاع غـزة إلضـعاف      ) يونيو(ما يريده عباس هو استغالل أحداث حزيران        . الهدف الحقيقي لعباس  



  

  

 
 

  

            31 ص                                      815:                                 العدد16/8/2007الخميس : التاريخ

 تشكيل معارضة فلسطينية جادة وتعددية لما يتصور        ى فعاليتها السياسية وقدرتها عل    ىحماس، للقضاء عل  
 تسوية، وتجريدها مـن مكاسـب الـشرعية العربيـة واإلسـالمية             ىالرئيس أن عليه اتباعه للتوصل إل     

ولكـن عبـاس يـدرك أنـه ال         .  التشريعية 2006والعالمثالثية التي حققتها قبل وبعد الفوز في انتخابات         
فتح، كما يعلم عباس وكما حرص      . يستطيع تحقيق هدفه هذا باالرتكان إلي قوة حركة فتح وثقلها الشعبي          

 تعاني من أعباء الشيخوخة، من أثقال أوسلو، ومن األوبئة األخالقية والـسياسية             أن تكون طوال سنوات،   
ويدرك عباس أيضاً أنه ال يستطيع اللجوء إلي النظـام العربـي،            . التي ألمت بها من سلطة الحكم الذاتي      

علـي اخـتالف    (السيما دول الثقل الرئيسة، مثل مصر وسورية والسعودية؛ فقد أوضحت هذه الـدول              
. منذ البداية رغبتها في محاصرة األزمة واستئناف الحوار بين األطراف الفلـسطينية المتدافعـة         ) هامواقف

: الخيار المتبقي هو الخيار الذي يلتقي أصالً مع هدف تقويض وضع حماس وتجريدها من أدوات القـوة                
  . اإلسرائيلي-الخيار األمريكي 

 اإلسرائيلي علي   -ل ويستقوي بالموقف األمريكي     لم يدر عباس ظهره للدول العربية الرئيسية وحسب، ب        
العرب، ليعود بذلك إلي ما ميز تصوره للمسألة الفلسطينية وعالقة الفلسطينيين بالمحيط العربي منذ بـدأ                

وهو لم يكتف بهذا، بل أوضح في تحالفه مع النفـوذ           . مسيرة البحث عن تسوية قبل أكثر من ثالثين عاماً        
ي األمم المتحدة ضد مشروع البيان القطري استعداده للذهاب إلي أقصي مـدي              اإلسرائيلي ف  -األمريكي  

 في هذا االنقسام تخلـصاً مـن      ىوال يكترث عباس باالنقسام الفلسطيني، بل أنه ير       . ممكن لتحقيق أهدافه  
الحقيقة أن الرئيس الفلسطيني يغرق من جديـد فـي          . عبء آخر يمكن أن يثقل خطاه نحو تحقيق أهدافه        

ن سحب األوهام التي طالما احتمي بها منذ انتهج طريق التسوية، معتقداً أن بإمكانه هذه المـرة                 واحدة م 
  .  إطار لهذه التسويةى األقل إلى فلسطين، أو على حل نهائي للصراع علىالتوصل إل

لقد عرف العالم خالل العقود األخيرة سلسلة من حاالت الحصار والتجويع التي فرضها النظـام الـدولي                 
 دول وشعوب بأكملها، من إيران في سنوات الحرب العراقية ـ اإليرانية، مروراً بالعراق في الفترة  ىلع

الفاصلة بين حربي الخليج األولي والثانية، وكوريا الشمالية طوال أكثر من عقد مـن الـسنوات، إلـي                  
تغطية حـاالت الحـصار     وبالرغم من توفر التشريعات القانونية الدولية ل      . فلسطين في العامين الماضيين   

تلك، فقد تعرف الضمير العالمي دائماً علي الجريمة المستبطنة في حصار دولي يقصد به تجويع وإذالل                
ولكن العالم لم يشهد حالة كتلك التي ينفذها عباس ورئيس وزرائه وبطانـة المستـشارين               . شعب بأكمله 

وإال، فكيـف يمكـن     . ي جزء من شعبه   والناطقين الملتفين حوله، حالة حصار وتجويع يفرضه رئيس عل        
تفسير موقف المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة من مشروع البيان القطـري؟ كيـف يمكـن تفـسير                  
قرارات فياض المتالحقة بحرمان آالف الموظفين في قطاع غزة من رواتبهم؟ كيف يمكن تفسير تواطـؤ                

قفال المعابر القليلة التي يتـنفس منهـا أهـالي           إ ىحكومة رام اهللا، بل وحثها كافة األطراف المعنية، عل        
القطاع؟ مهما بلغت محاوالت التبرير السياسية من تذاكي، تتوفر في سياسة الحـصار والتجويـع التـي                 

هذه سياسات مجرمـة    . يفرضها عباس وفياض علي فلسطينيي القطاع كل العناصر الضرورية للجريمة         
  .بأي مقياس للجريمة

ية، بالطبع، أكثر قضايا العالم الحديث تعقيداً وأطولها عمـراً؛ وتـاريخ الحركـة              تعتبر القضية الفلسطين  
وفي مثل هـذه الظـروف      . الوطنية الفلسطينية خالل القرن األخير كان تاريخاً شائكاً ومحفوفاً بالمخاطر         

نهم، والفلسطينيون، سيما المتخصص م   . ليس من السهل دائماً التحكم في ما هو سيئ في النفس اإلنسانية           
ولكن التـاريخ   . يعرفون مساوئ قادتهم، كما ميزاتهم الكبري، من الحاج أمين الحسيني إلي ياسر عرفات            

الفلسطيني لم يعرف زعيماً يحتقر شعبه وال يكترث آلالمه، زعيماً يغرق في مشاعر الحقد والكراهيـة،                
القـادة  . مة، كما محمـود عبـاس  زعيماً يجهل تقاليد شعبه وميراثه، وزعيماً يفتقد الشروط األولية للزعا         

الوطنيون، سيما أولئك الذين ألقيت علي كواهلهم مسؤولية التحرر الوطني، يبذلون عـادة مـن أنفـسهم                 
للحفاظ علي مقدرات شعوبهم، علي ما يمكن توفيره من أسباب راحتها، وعلي أقصي ما يمكن تحقيقه من                 
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ما يمثله قادة رام اهللا     . ا، تعبيراً عن هذه الخصال    وقد كانت قيادة عرفات، بكل سلبياته     . مستويات وحدتها 
  .اليوم، المخططون الرئيسيون بينهم والمهرجون، ليس حراسة ميراث عرفات، بل االنقالب عليه

ولكن مشكلة هـؤالء أن ثمـة       . ستمر هذه األزمة بال شك، عاجالً أو آجالً، كما مر غيرها من األزمات            
تميز الضمير الجمعي الفلسطيني؛ ما ال خالف عليه هو عمق ذاكرة           كثيراً مما قد يختلف عليه من سمات        

  .الفلسطينيين
 16/8/2007القدس العربي 
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