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   عباس يفضل التقاعد ودحالن يفكّر في التنافس على الرئاسة:جيروزاليم بوست  .1
 عباس  نسبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم ان الرئيس            :آي.بي.يو

وأشار المـسؤولون    . يفضل التقاعد وتكريس المزيد من الوقت لعائلته       هنوأ ،ال ينوي الترشح لوالية ثانية    
ن عليه وعلى مسؤولين قدامى في منظمة التحرير الفلسطينية التنحي جانبا وإفـساح             أإلى أن عباس يعتقد     

يتصرفون وكأن الحملـة االنتخابيـة      وقالت التقارير ان كوادر فتح باتوا       . الطريق أمام بروز قادة شبان    
وقـال  . أثارت عودة محمد دحالن إلى رام اهللا موجة من الشائعات حول مستقبله وخططهفي حين   . بدأت

 هوأضافوا انهم ال يستبعدون ترشح    ،  مساعدوه إنه يستعد الستئناف نشاطه في المجلس الثوري لحركة فتح         
لونـه   الصعوبات وبشكل خاص من قادة فـتح الـذين يحم    لكنه قد يواجه الكثير من    . لالنتخابات الرئاسية 

أحد منافسي دحالن األساسيين هو جبريل      في هذا السياق فإن     و. مسؤولية هزيمة األجهزة األمنية في غزة     
وبخالف دحالن فان الرجوب يتـصرف منـذ        . الرجوب الذي يقال إن عينه على منصب رئيس السلطة        

 مؤكدة إلى انه يجري محادثات سرية مع قادة حماس حول سبل            أسابيع كرجل دولة، وأشارت تقارير غير     
مـع   .ويقال أيضا انه واحد من قلة من قادة فتح الذين ال تزال لهم عالقات طيبة مع حماس                . حل األزمة 

مروان البرغوثي الذي يمثل أيـضا       هو   ذلك فان كال من دحالن والرجوب يواجه منافسا سياسيا مشتركا         
قال مؤيدون للبرغوثي انه يدرس بشكل جدي احتمال ترشـحه لالنتخابـات            يث  ح. الجيل الشاب في فتح   

فـاروق  وباإلضافة الى ذلك يتردد اسمان للمشاركة في االنتخابات هما صائب عريقات             .الرئاسية المقبلة 
  .                                      القدومي

  25/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وتشكيل حكومة وحدة أساس لحل أزمة الفلسطينييناألمنية هزة إعادة صياغة األج: هنية .2
في خطبة الجمعة أمـس بـأن        طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية       : رائد الفي  -غزة  

تكون األجهزة األمنية تحت سيطرة الحكومة وليس تحت سيطرة أي فصيل، مجدداً أهمية العمـل علـى                 
وأكد أهمية العمل على تشكيل حكومة وحـدة بمـشاركة           .وفق معايير وطنية  إعادة تشكيل هذه األجهزة     

واعتبـر أن   . الجميع، مشدداً على التمسك باالتفاقات الموقعة فلسطينياً وعلى رأسها اتفاقا مكة والقـاهرة            
 .هذين االتفاقين يتضمنان أسساً صالحة للخروج من األزمة، مجدداً ترحيبه بأية مبادرة عربية أو إقليميـة       

ما زالت فصول المؤامرة تتوالى إلى أن وصلوا إلـى قناعـة            ": ورفض مجدداً االنتخابات المبكرة، وقال    
. "بتواطؤ بين كل األطراف أنهم يريدون انتخابات مبكرة بمقاسات معينة وعلى برنامج سياسـي واحـد               

 قاعدة إمـا أن     يريدون االنتخابات وفق قواعدهم، وعلى    وهم يريدون االنقالب على كل شيء،       ": وأضاف
  ."تشاركوا بهذه الطريقة وإما فال

 25/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   لم يستقل لكنه يرفض التحدث إلى اإلعالمغازي حمد .3
لم اقـدم   : خرج غازي حمد امس عن صمته لينفي تقارير تحدثت عن استقالته من منصبه، وقال             : رام اهللا 

ودأب حمد المقرب جدا من هنية، على        .حتى اللحظة استقالتي، وما زلت اعمل في مكتب رئيس الوزراء         
 وتقـول   .االدالء بتصريحات يومية باسمه واسم حكومته، لكنه امتنع كليا عن ذلك منذ انقـالب حمـاس               

مصادر مطلعة ان حمد، المعروف بمواقفه المعتدلة، عارض بشدة االنقالب العسكري الذي قادته حماس              
في وسياسي خطير يقود الى فصل القطاع عن الـضفة، وفـصل            في غزة واعتبره تكريسا النقسام جغرا     

  .النظام السياسي الفلسطيني بين فصيلين بدال من توحيده ليمثل عامة الشعب
  25/8/2007الحياة 
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  أوساط عباس تعد لتنفيذ اغتياالت لقياديين في حماس وقيادة عصيان: البردويلصالح  .4
إلى أن حكومة سالم    ،  حماسلحركة  اسم الكتلة البرلمانية    الناطق ب صالح البردويل،    أشار :القدس المحتلة 

داخـل صـفوف األطبـاء      وأنها قامت بهذه المماراسات      ،فياض أثبتت أنها تمارس التحريض ضد غزة      
ودعوتهم لعدم مزاولة عملهم، مما تسبب في حدوث حاالت وفـاة وإربـاك داخـل القطـاع الـصحي،                   

يات، وهم يعدون اآلن لممارسة الدور نفسه في بدايـة          ويمارسون التحريض نفسه في صفوف عمال البلد      
الموسم الدراسي الجديد، والهدف هو إظهار الوضع في غزة كما لو أنه على حافة االنهيار وأن المنقذ له                  

لدينا معلومات موثوقة أن ضغوطا عسكرية واقتصادية ومدنية سـتمارس،          : "أضافو .هو حكومة فياض  
في غـزة اسـتعدادا   " حماس"فيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات قيادية من    بل إن خاليا يجري تشكيلها لتن     

ورفض البردويل الكـشف     ".لمؤتمر الخريف المقبل الذي سيقيمه الرئيس بوش وهو يودع عالم السياسة          
طبعا نحن لن نكتفي بالبكاء     : "عن الخطة البديلة التي أعدتها حركة حماس لمواجهة هذه الحملة، لكنه قال           

نتقاد فما هذه عوائدنا، وقد وضعنا خطة طوارئ لمواجهة هذا العـصيان والتمـرد ببـدائل                والنحيب واال 
  ."عملية مختلفة

 24/8/2007 قدس برس
 

  قائد التنفيذية يؤكد حكم القانون ويتوعد المخالفين مّمن تعرضوا للصحفيين .5
 القوة على حريـة الـرأي       أكد قائد القوة التنفيذية في قطاع غزة خالل اجتماع مع كبار قادة           : ألفت حداد 

والتعبير ومنح الحرية الالزمة لتحرك الصحفيين ومراسلي الوكاالت والفـضائيات المختلفـة لمباشـرة              
أعمالهم من منطلق التأكيد على معالجة األخطاء أوال بأول ومحاسبة كل من يثبت تورطه باالعتداء على                

ون في ردع كل من يثبت تورطه فـي إيـذاء           لن نتها " :وقال .الصحفيين مهما كانت األسباب والمبررات    
الصحفيين وسيقدم للمحاكمة ألن فلسفة وثقافة مالحقة واختطاف الصحفيين ولت بال رجعه ولـن تثنينـا                

  ".حمالت التشهير بحقنا
  24/8/2007 48عرب

  
   بتسليم أنفسهم فتح االسالمزكي يطالب مسلحيعباس  .6

 عباس زكي تعليقا على عملية إجالء أفراد عائالت مسلحي        قال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان        
نحن سعداء إلنهاء أزمة األبرياء من النسوة واألوالد واألطفال، ونأمل          :  نهر البارد  من مخيم فتح االسالم   

أن يتبع المسلحون خطوة إخراج عائالتهم بتسليم أنفسهم الى الجيش اللبناني لتنتهي المأساة التي سـببوها                
أبناء الشعب الفلسطيني، ولتبدأ عملية إيواء النازحين قبل فصل الشتاء، والشروع في إزالـة              لآلالف من   

  . الركام وبدء إعادة البناء واالعمار
  25/8/2007السفير 

  
   من االمارات تأمين خمسة آالف وحدة سكنية موقتة لنازحي نهر الباردطلبنا: زكيعباس  .7

 تأمين خمسة آالف وحدة سكنية موقتة لنازحي نهـر           أنه طلب  ،كشف عباس زكي  : محمد صالح  - صيدا
البارد، معلنا أن هذه الوحدات ستصل قريباً من االمارات العربية، الفتا الى ان االونروا تحضر لتـأمين                 
بيوت جاهزة موقتة قريبة من البارد وأنه تم تأمين أرض على البحر واستئجار بيوت في البداوي كسكن                 

واكد على ان اعادة بناء مخيم البارد هـي         . تطيع أن يستأجر خارج المنطقة    موقت وتوفير أموال لمن يس    
هناك جاهزية من المملكة العربية السعودية واالمـارات        كشف بأن   و. حتمية وهذا قرار الحكومة اللبنانية    

  . والكويت ودول مانحة أخرى لدفع مبالغ من اجل استكمال البناء
  25/8/2007السفير 
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  ا لتشكيل حكومة مهنية ال تضم عناصر من فتح وحماسودعين سفير فلسطين بواشنط .8

قال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن عفيف صـافية إن           :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
، لكنه  )إيباك(هناك انحساراً لنفوذ جماعة الضغط اليهودية في الواليات المتحدة األمريكية المعروفة باسم             

واعتبـر أن    .دارة األمريكية ما زالت تتخبط في صياغة سياستها في الـشرق األوسـط            أكد على أن اإل   
 أمريكية تتخذ مواقف أقل تشددا من       -العصر الذهبي إليباك قد انتهى، بعدما برزت عدة منظمات يهودية           

من جهة ثانية، اقترح صافية تشكيل حكومة مهنية فلسطينية ال تضم عناصر من حركتـي                .هذه الجماعة 
 شهرا، يتم خاللها اإلعداد لالنتخابات التشريعية والرئاسـة الفلـسطينية           12ح وحماس على أن تستمر      فت

وكـشف عـن أن اإلدارة       .وأيضا تقوم فيها الحركتان بمراجعة النفس وإعادة ترتيب بيتيهمـا الـداخلي           
لمتحـدة ليـصبح   األمريكية كانت على وشك ترفيع مكانة مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الواليات ا   
  . ممثال للسلطة الفلسطينية إال أنها تراجعت عن ذلك بعد ظهور نتائج االنتخابات التشريعية

  25/8/2007الوطن السعودية 
  

  يتهمون فتح بطعنه من الخلفلدحالنمقربون  .9
كشفت مصادر مقربة من النائب محمد دحالن انه رفض عرضا جديدا من : كفاح زبون -رام اهللا 

بعضويته في ، مكتفيا س، بتبوؤ منصب سياسي، بعد عودته الى رام اهللا قبل بضعة أيامالرئيس عبا
 ابو مازن نفسه المسؤول االول عن سقوط يعتبردحالن  وأضافت من جهة أخرى، أن .المجلس التشريعي

ان هذا احد االسباب مشيرة إلى . غزة، إذ حذره غير مرة من تنامي قوة حماس وضعف االجهزة االمنية
لتي تمنع دحالن من الحديث لوسائل االعالم، كما انه يعتبر ان فتح طعنته من الخلف وشهرت به، ويتهم ا

وأضافت ان دحالن . قيادات فيها بالترويج بأنه رجل اميركا في المنطقة، وصاحب الخيار االميركي
  .يعتبر انه انتصر شخصيا في معركة غزة، لكن المشروع الوطني هو الذي خسر

 25/8/2007األوسط الشرق 
  

  1994 استعدت لالنقالب منذ عام حماس: نزالجمال  .10
ق جمال نزال على تصريحات سعيد صيام التي قال فيها ان أجهزة األمن كانت تتجسس على                 علّ :رام اهللا 

إن حماس كانت منذ إنشاء السلطة تسعى لتدميرها وإرباكها ومنع توسيع رقعتها الجغرافية             : حماس بالقول 
 كانت تلتزم باستراحات أمنيه طويلة وتستيقظ عملياتيا فقط كلما ظهـر أفـق جـدي                هاأنو ،ينعلى فلسط 

النسحاب إسرائيلي جديد من أراض فلسطينية من أجل تعطيل السالم وجر إسـرائيل لقـصف مقـرات                 
ع واعتبر أن هذه التفجيرات كانت تتم بعلم أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية التي كانت تشترك م             . السلطة

وتعقيبـا   .67حماس في رفضها لعملية السالم بينما تنهمك جادة لوقف عمليات فتح العسكرية في حدود               
 اسـتنكر مـا     ،على وجود وثائق مصورة وتسجيالت لقادة أمنيين وسياسيين من السلطة في جنح أخالقية            

  .اسماه قذف المحصنات الذي تمارسه حماس لتحقيق ابتزازات سياسيه
   25/8/2007الحياة الجديدة 

  
  ال نعترف بشرعية حكومة فياض: الجهاد اإلسالمي .11

 أن حركته ال تعترف بشرعية حكومة فيـاض،         ، نائب األمين العام لحركة الجهاد     ، أكد زياد النخالة   :غزة
ومختلفون معها تماما ألننا لم نقبل باتفاقيات أوسلو وما تمخض عنها، كمـا عارضـنا المـشاركة فـي                   

ال توافق على كل    "الحركة  مشددا على أن     ".الفلسطينية ألنها تمت تحت سقف أوسلو     االنتخابات التشريعية   
وحول مساعي الرئيس عباس لتحريـك المفاوضـات مـع           ".الممارسات الخاطئة في المجتمع الفلسطيني    
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 ،عباس ال يستطيع حل الملف الفلسطيني وال يوجد اآلن أي أفق سياسي للحـل              أن   إسرائيل، ذكر النخالة  
  .ل لن تتنازل عن الضفة وأي اتفاقات اآلن تعتبر ذرا للرماد في العيونفإسرائي

  25/8/2007الدستور االردنية 
  

  التنفيذية تتعرض للصحافيين وتقمع مسيرة احتجاجية ألنصار فتح .12
القوة التنفيذية فرقت بالقوة مسيرة احتجاجية ألنصار فتح فـي          أن  : غزةمن   25/8/2007الحياة  ذكرت  

لنار في الهواء كما اعتدت على صحافيين اثناء عملهم واعتقلت اربعـة مـنهم قبـل ان                 غزة، وأطلقت ا  
وكان انصار فتح شاركوا بعد الصالة في ساحة الجندي المجهول، بمسيرة مرت بمنطقـة              . تطلقهم الحقا 

 ألقى  وهتف المشاركون مرددين اسم النائب محمد دحالن، في حين        . السرايا التي باتت مقراً للقوة التنفيذية     
وعندما حاول اعضاء التنفيذية مصادرة الكاميرا مـن        . بعضهم بالحجارة والزجاجات الفارغة على المقر     

مصور رويترز أحاط بهم المتظاهرون وضربوهم ومنعوهم من اعتقال المـصور، كمـا نعتـوهم بــ                 
 إن  ،اسـالم شـهوان   قال الناطق باسم التنفيذيـة      من جهته   و.  عندها اشتبك افراد التنفيذية معهم     ،"الشيعة"

عادة الفلتان، متعهداً عـدم الـسماح بـذلك         إمجموعة صغيرة من فتح قامت بالتحريض على الفوضى و        
وفي وقت الحق، اعتصم عشرات الصحافيين امام مقر السرايا احتجاجـاً            .ومتوعداً باعتقال المتورطين  

  .على اطالق النار على الصحافيين اثناء اداء عملهم واعتقال عدد منهم
أشار إلـى    ،ن أحمد عبد الرحمن   أ: دبي من   نت.العربيةنقالً عن    25/8/2007االخبار اللبنانية   وأوردت  

شاهد ما فعلته عصابات حماس بالمواطنين الذين كانوا هم مـن طـردوا     الرأي العام العالمي والدولي  أن
 فـشلت فـي     االحتالل من غزة، وان ما حصل من اعتداء على جمهور الفلسطينيين يكشف أن حمـاس              

  .انقالبها ويجب عليها إنهاء هذا االنقالب ألنه يمثل وصمة عار على حركة حماس
 

   للعصيان المدني في غزةخطةعداد إفتح تنفي  .13
نفى مفوض اإلعالم في حركة فتح بقطاع غزة إبراهيم أبو النجا أن تكون هنـاك خطـة                 :  د ب أ   -غزة  

ي إلرباك الوضع في غزة في المجـاالت الـصحية          نوع من العصيان المدن   "معدة من جانب فتح إلحداث      
وجدد التأكيد على ضـرورة تراجـع        . بالنسبة لقطع الكهرباء   لحركة، كما رفض أي مسؤولية ل     "والبلدية

حماس عن كل ما قامت به بغزة واعتذارها للشعب الفلسطيني كـشرط أول ألي حـوار سياسـي بـين                    
  .الحركتين

  25/8/2007الدستور االردنية 
 

  هم أجهزة السلطة بمواصلة مالحقة عناصرها في الضفةحماس تت
اكدت حركة حماس استمرار المالحقة لعناصرها وقادتها في الضفة الغربية من قبـل االجهـزة               : رام اهللا 

  .االمنية الفلسطينية، موضحة ان تلك االجهزة اعتقلت اربعة من نشطاء الحركة
  25/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ي وجود مفاوضات سرية بشأن شاليتلجان المقاومة تنف .14

 ما تردد من أنباء عن مفاوضـات سـرية          ، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية     ، نفى ابو مجاهد   :أ.ف.ق
شـهر  أربعة أوقال ان الصفقة معطلة منذ اكثر من       .تدور بشأن جلعاد شاليت التمام صفقة تبادل األسرى       

سبب التعنت اإلسرائيلي واستمرار تمـسك فـصائل        ب و وذلك بعد خروج الوفد األمني المصري من غزة       
   .المقاومة بالشروط التي وضعتها
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  .                                              شدد على ان الوسيط الوحيد في هذا الملف هو الجانب المصريإال أنه 
  25/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الفات اللبنانية الداخليةالخ أبو العينين تورط في: األخبار اللبنانّية .15

تبين أن مسؤول فتح في لبنان سلطان أبو العينين قد تورط في الخالفات اللبنانية الداخلية بما فـي ذلـك                    
وقد وصل األمر حدود تجاهل     . إظهار استعداده العملي للتعاون مع أجهزة امنية لبنانية ضد أجهزة أخرى          

وهو ما دفع بقيادة الجيش     . ني بما خص تسليم مطلوبين للعدالة     اتفاقات مسبقة بينه وبين قيادة الجيش اللبنا      
الى التعامل معه بحذر وتشدد كان من إشاراتهما منع مرافقيه من الخروج بالسالح في مواكبتـه خـارج                  

وهو يجري اآلن االتصاالت التي يسعى من خاللها إلى استعادة كل حريته في التحـرك               . مخيم الرشيدية 
  . كل األراضي اللبنانيةمع موكب مسلح على 

25/8/2007االخبار اللبنانية   
  

   سديروت والمجدل بخمسة صواريختقصفسرايا القدس  .16
 1948 تجاه مدينة المجدل جنـوب فلـسطين         3أعلنت سرايا القدس عن إطالق صاروخ من طراز قدس        

كما أعلنت في بيان آخر مسؤوليتها عـن قـصف سـديروت            . وقصفها بصاروخين مستعمرة سديروت   
وأكدت على أن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على الجـرائم الـصهيونية               .  آخرين بصاروخين

  . قطاعالبحق أبناء شعبنا المرابط في الضفة و
  25/8/2007البيان 

  
   2005 صاروخاً أطلقت من غزة منذ 1964: تقرير إسرائيلي .17

 إسرائيلي إنه منذ االنسحاب اإلسرائيلي مـن        قال تقرير : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   : رام اهللا، غزة  
 صاروخا محلي الصنع على تجمعـات سـكنية إسـرائيلية           1964أطلقت منظمات فلسطينية    ،  قطاع غزة 

 121انقالب حماس في قطاع غزة في منتصف يونيو الماضي تـم إطـالق   (محاذية، مشيرا إلى أنه منذ    
 2006هداف المفضلة لهذه الصواريخ خالل عـام        األ، أن   وقال التقرير  .صاروخا على أهداف إسرائيلية   

مع أنـه جـرت     , هي مدينة سديروت والمدنيين القاطنين في التجمعات السكنية في منطقة النقب الغربي           
 .محاوالت أيضا إلطالق صواريخ على أهداف أبعد مثل مدينة أشكلون

  25/8/2007الوطن السعودية 
  

  ائيلية واسعة في غزة أمام عملية إسر"  قيود5": تحليل اسرائيلي .18
ناحوم برنياع وشمعون   " يديعوت أحرونوت "أورد المعلقان البارزان في صحيفة      :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

تكبل يدي الحكومة اإلسرائيلية من إقرار عملية       " خمسة قيود "شيفر في مقالهما األسبوعي المشترك أمس       
ذ فترة وبقوة قائد المنطقة الجنوبية في الجـيش         واسعة في القطاع تستهدف رفح أساساً ويدفع باتجاهها من        

ويتفق الجميع في إسرائيل على ضرورة القيام بها، إال أن الخالف هو فقط             "الميجر جنرال يوآف غالنت،     
المخاوف التي لم تتبدد بعد مـن احتمـال انـدالع مواجهـة          هناك  القيود  هذه  وعلى رأس    ".على توقيتها 
. اني فيتعلق بالمؤتمر الدولي المفترض عقده في واشنطن الخريف المقبل         أما القيد الث   . سورية عسكرية مع 

فضالً عن أنها سـتراكم صـعوبات أمـام          "ه فإن عملية عسكرية في غزة ستجهض حتماً انعقاد        هماوبرأي
، هـذا   "محمود عباس في تثبيت سلطته في وقت يعتبر تعزيز مكانته هدفاً مركزياً في سياسـة اولمـرت                

لية العسكرية ستنسف جهود ممثل الرباعية الدولية توني بلير لخلق أفق اقتصادي جديد             فضالً عن أن العم   
أما القيد الثالث فمرتبط بمصر التي تتهمها إسرائيل والواليات المتحدة بعدم بذل الجهـود               .لسكان الضفة 
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ئيل فـي   ويأخذ صناع القرار السياسي في إسـرا      . المطلوبة لوقف تهريب األسلحة من سيناء إلى القطاع       
بلدة سديروت وتوقع أن يرد الفلسطينيون على عدوان عسكري إسـرائيلي           ) القيد الرابع (حساباتهم أيضاً   

، فضالً عن الحاجة إلـى تجنيـد        "جدوى العملية واليوم التالي   "وثمة قيد خامس يتعلق بـ      . بقصف مكثف 
 .احد كيف يمكن أن تنتهـي     االحتياط واحتمال تورط الجيش في عملية شاملة في أنحاء القطاع ال يعرف             

ويضيف المعلقان ان المؤيدين لعمل عسكري يدركون ان إرجاء العمل العسكري سيكلف إسـرائيل فـي                
المستقبل ثمناً أفدح بعد أن يتبين لها ان حركة حماس عززت قوتها فيما هي لم تحـرك سـاكناً وسـتتم                     

يلولة دون أن تـصبح حمـاس قـوة         مساءلة أركانها في لجنة تحقيق جديدة عن أسباب عدم التحرك للح          
في افتتاحيتها أمس ان صناع القرار في إسرائيل أدركـوا ان           " هآرتس"من جهتها، كتبت     .إرهابية عظمى 

انفصال فتح عن حماس والمخاوف من أن تسقط الضفة أيضاً بيد حماس ال يضعان إسرائيل أمام فـرص         
 الناشئة في األراضي الفلسطينية والمبـادرة       وزادت ان الظروف الجديدة   ". فحسب إنما أمام مخاطر أيضاً    

ال تسمحان للقيادة اإلسرائيلية بتفويت الفرص بل تلزمها الشجاعة والمبادرة إلـى بلـورة              "العربية للسالم   
تفاهمات تؤدي في القريب العاجل إلى إقامة دولة فلسطينية وتسوية قضية القدس وحل مشكلة الالجئـين                

مخطـط  "صحيفة ان بإمكان اإلسرائيليين والفلسطينيين االسـتعانة بــ          ورأت ال  ".خارج حدود إسرائيل  
 الذي يمكن أن يوفر لهم معادالت لتضييق الخالفات بينهم فـي جميـع قـضايا                2000كلينتون من عام    

  ". التسوية الدائمة، على رغم ان المخطط غير ملزم رسمياً
  25/8/2007الحياة 

  
   جيوش5 الى 3توجب اعداد  تساألخطار: ورشة عمل للجيش االسرائيلي .19

خلصت ورشة عمل أقامها الجيش اإلسرائيلي إلى تشخيص األخطار المحتملة التي يمكن أن             : علي حيدر 
تجد الدولة العبرية نفسها أمامها خالل السنوات المقبلة، ووضع لمواجهتها خطة متعددة السنوات، بـدءاً               

ع سوريا، باإلضافة إلى جولة أخرى من الحرب        من تحول إيران إلى دولة نووية فإمكان نشوب حرب م         
مع لبنان، إلى توقع حصول جمود ساخن في العالقات مع مصر في مرحلة ما بعـد حـسني مبـارك،                    

، إضافة إلى إمكان انتهاء حكم الساللة الهاشمية فـي األردن،           "التوتر الدائم مع الفلسطينيين   "وصوالً إلى   
إلـى أن   " هـآرتس "وأشارت صـحيفة     .48ضة لفلسطينيي   وحصول انقالب في السعودية وحصول انتفا     

إسرائيل أمام سلسلة طويلة وثقيلة من األخطار التي قد تخرج من اإلمكان إلى التحقق، وليس بالضرورة                
بشكل منفرد حيث يمكن أن يتزامن أكثر من خطر في آن واحد، وهو ما وجدت أنه يستوجب بناء مـن                    

أن إسرائيل ال تملك ما يكفي من المـال والمتطـوعين مـن ذوي              وبما  . ثالثة إلى خمسة جيوش مختلفة    
من أجل العيش بمستوى معقول من الدفاع المتواصل واالستعداد بناء جـيش            "التصميم والمدربين، ينبغي    

  ".متعدد األهداف يمكن من خالل عمليات تنسيق بسيطة أن ينحرف من مهمة إلى أخرى
  25/8/2007االخبار اللبنانية 

  
 إلسرائيلي في حملة لترحيل العرب من حيفا ويافا وعكااليمين ا .20

كشفت مصادر سياسية مطلعة ان االتحاد القومي الديني في اسرائيل، وهو ثاني أكبر أحـزاب               : تل أبيب 
هـذه  " تطهير"اليمين المتطرف، أعد خطة الثارة النعرات العنصرية في البلدات المختلطة، والعمل على             

  . البلدات من العرب
  25/8/2007 األوسط الشرق
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  " أبو مازن"يتوعد بقتل  االسرائيلية" كاخ"عضو في  .21
المتطرفة اإلسرائيلية باروخ مارزيل أمس إلى طرد الفلسطينيين من جميـع           " كاخ"دعا العضو في حركة     

، وسـيكون فـي     1967وأكد على أنه لن تقوم دولة فلسطينية فـي          . مناطق سكناهم في فلسطين المحتلة    
أنا أعتقد أن هؤالء أنـاس متـدينون        "فقال  " حماس"أما عن حركة     .ية حوالي مليوني يهودي   الضفة الغرب 

وجماعته نعطيهم القليل من الرشاوي والمال وسـتكون أمورنـا          " أبو مازن "ولكن  . ومؤمنون وسنحاربهم 
 كنـت   فأنا ال أحبه وإن وجب األمر     ) أبو مازن (أما بالنسبة لـ    "وتابع  . بخير ونعرف كيف نعالج أمرهم    

  )". حماس(وإذا ما فكر بقتالنا سنحاربه كما نحارب . ألقتله
  25/8/2007البيان 

  
   خوفا من الصواريخ الفلسطينيةأهالي سديروت لن يرسلوا أوالدهم إلى المدارس .22

أعلنت لجنة أهالي سديروت أنهم لن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس مع مطلع الـسنة الدراسـية الجديـدة                  
واستشهد األهالي بقرار المحكمة العليا القاضي بعدم إجبار الحكومـة علـى تحـصين              . األسبوع المقبل 

وفي محاولة لحل هذه المشكلة زارت وزيرة التعليم يولي تامير          . المدارس المحلية مع بداية العام الدراسي     
موال لبنـاء   المستوطنة والتقت باللجنة، حيث قدم األهالي طلباتهم بأن تصادق اللجنة المالية على نقل األ             

كما طالبوا بتعهد وزيـر     . المدارس وتحصينها، وطالبوا برؤية الرخص المالية وبتحصين حافالت النقل        
  .الدفاع إيهود باراك أن يضمن لهم أمن أوالدهم وتحصين المدارس

  25/8/2007االخبار اللبنانية 
  

    الدفاعية في الشمال تحسباً لحرب صواريخ مع سوريةانظمتهااسرائيل تعزز  .23
كشفت صحيفة الجيروزاليم بوست ان اسرائيل تعزز منذ اشهر انظمتها الدفاعيـة            :  يو بي اي   -تل ابيب   

الصاروخية علي الحدود الشمالية استعداداً لحرب محتملة مع سورية ستتعرض خاللها لهجمـات غيـر               
ن ترسـلها    استخدام انظمة امريكية مـشابهة يمكـن ا        ى ان تدريبات عل   ىمسبوقة بالصواريخ، مشيرة ال   
ونقلت الصحيفة الجمعة عن ضابط كبير لم تكـشف اسـمه ان الجـيش               .الواليات المتحدة اثناء المعركة   

ـ               ى االسرائيلي قرر تعديل وثيقة الدفاع الصاروخي وغير نشر انظمة صواريخ السهم شمال اسرائيل، عل
  .وقةخلفية توقع اسرائيل بان الحروب المستقبلية ستتميز بهجمات صاروخية غير مسب

  25/8/2007القدس العربي 
  

   مليون شيكل140تتجاوز االسرائيلي " العمل"ديون حزب  .24
أكدت تقارير اقتصادية نقالً عن عناصر في حزب العمل أن وضع الحزب االقتصادي مأساوي للغايـة،                

 .ل مليون شـيك   140وليس بإمكانه تمويل أية فعالية، وذلك بسبب الديون الكبيرة التي تصل إلى أكثر من               
 .مكانية أن يعلن الحزب إفالسهإل أن هناك دراسة  في هذا الصددعلمقد و
  

  24/8/2007 48عرب
  

  عطا اهللا حنا يكشف عن مبادرة وشيكة لحل األزمة الفلسطينية   .25
كشف األب عطا اهللا حنا عن مبادرة للخروج من المأزق الفلسطيني يجري اعدادها مـن جانـب                  :نابلس

،  سيجري لقاء مع محمود عباس فـي رام اهللا         حيث ،لمؤتمر العربي اإلسالمي  المؤتمر القومي العربي وا   
 خالل ندوة في مدينـة      وقد أكد . هناك إعداداً للقاءات أخرى مع حركة حماس والفصائل األخرى        كما أن   
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ن ما يحدث حالياً سحابة صيف سـرعان        أسلفيت ان الخروج من المأزق الفلسطيني يقوم على الحوار، و         
  .ما تزول

  25/8/2007ليج اإلماراتية الخ
  

   تساعد إسرائيل على تفريغ القدس من أبنائهاأمريكيةشركات  .26
، بـاتوا   المقدسـيين أن الـشباب    ،  أكد عدد من أبناء مدينة القدس المحتلة      : عمان -عبدالجبار أبو غربية    

جنـسية  يتعرضون إلى محاوالت إغراء لهجرة المدينة والعمل في الواليات المتحدة، والحصول علـى ال             
األمريكية، وذلك عبر إعالنات يتم نشرها في الصحف العبرية، وتتضمن مزايا ورواتب عديدة، تهـدف               

، وذلك من خالل ربط الموافقة على الهجـرة بالتنـازل     إلى إفراغ المدينة المقدسة من أصحابها الحقيقيين      
، األمر الـذي رفـضه   المقدسةعن الهوية اإلسرائيلية، وعن حقه في هويته الفلسطينية، وحقه في المدينة           

 ارتباطـات باالسـتخبارات      كما يسود اعتقاد بأن هذه الشركات االمريكية لهـا         كثيرين من أبناء المدينة،   
  .ليةاإلسرائي

  25/8/2007عكاظ 
  

  الستيالء على الحرم االبراهيمياالتميمي يحمل االحتالل عواقب مخططات  .27
تالل اإلسرائيلي عواقب تنفيذ مخططاتها لالستيالء علـى        حمل الشيخ تيسير التميمي سلطات االح     : الخليل

،  ووضـع    1994 فيه عـام     تالحرم اإلبراهيمي الشريف بشكل تدريجي منذ المجزرة البشعة التي ارتكب         
البوابات اإللكترونية على مداخله،  ومنع المصلين دخوله والصالة فيه،  ومنع رفع األذان من على مآذنه                 

وضع الحواجز العسكرية على مداخل البلـدة القديمـة بهـدف           إضافة إلى   ،    أكثر من ستين مرة شهرياً    
قررته مؤخراً من   فضال عما   ،  وتحويله إلى ثكنة عسكرية،         ى الحرم تهويدها وعرقلة وصول المصلين إل    

  .سقف صحنه الذي إذا ما تم تنفيذه فإنه سيعطل أداء الصالة فيه
  25/8/2007الحياة الجديدة 

  
   الغربية ومثلهما في غزةشهيدان في الضفة .28

 جمعـة  أفادت مصادر طبية وشهود عيان عن استشهاد اخوان اثنان غير شقيقين مـساء ال              :رامي دعيبس 
اعتقال عدد آخـر  إضافة إلى أثناء عملية احتاللية واسعة النطاق شهدتها بلدة صيدا في محافظة طولكرم،         

 ،زعمت مصادر عسكرية إسـرائيلية    فقد   ومن جهة أخرى     .من المواطنين من بينهم مصاب بحالة حرجة      
  . غزةطاعقأن عناصر من وحدة غوالني قتلت فلسطينيين اثنين في معركة شمالي 

  24/8/2007 48عرب
  

   لغات ضد االحتالل والجدار  3ـفلسطينيون ومتضامنون أجانب يهتفون ب .29
لضفة الغربية بمشاركة   هتف المئات من اهالي قرية بلعين غرب رام اهللا في ا           : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 ضد استمرار االحتالل االسرائيلي، وضـد مواصـلة         ،متضامنين اجانب، بالعربية واإلنجليزية والعبرية    
اقامة جدار الفصل العنصري، االمر الذي دفع جنود االحتالل الى قمع المتظاهرين من خـالل اطـالق                 

 صـحافيين   3 الى اصابة مواطنين واعتقال       االمر الذي ادى   ،النار المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع     
  .من جنسيات مختلفة كانوا يقومون بتغطية المواجهات

  25/8/2007الخليج اإلماراتية 
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    عبر منفذ العوجة الحدودي فلسطيني ينتظرون دخول مصر1200 .30
 في انتظار موافقـة   ،   فلسطيني عالقين في منفذ العوجة     1200  هناك ذكر مصدر أمني فلسطيني أمس أن     

 ليتمكنوا من عبور سيناء والعـودة إلـى الـدول العربيـة             ،السلطات المصرية على دخولهم إلى مصر     
  .واألوروبية بعد انقضاء عطلتهم الصيفية

 25/8/2007البيان 
  

 في أوساط دروز فلسطينفي الجيش  التجنيدازدياد رفض  .31
 شفاعمرو، لرفضهما الخدمة اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية قبل أيام شابين درزيين، من بلدة :شفاعمرو

 حركة ميثاق المعروفيين األحرار، أكدتقد  و.العسكرية المفروضة قسراً على الشباب العرب الدروز
العاملة على تحرير الشباب العرب الدروز من نير الخدمة اإلجبارية، أن كل محاوالت السلطة وأجهزتها 

باءت قد لعرب الدروز كلما ثارت القضية، وأزالمها التغطية على حاالت ونسبة الرفض بين شباب ا
  .بالفشل

  25/8/2007المستقبل 
  

   على هدم بيوتهم استباقا آلالت التدمير اإلسرائيليةيقدمونبدو النقب  .32
، تعيش في قرية بدوية في النقب اسمها طويل ابو جرول 48أقدمت عائلة عربية من فلسطينيي  :تل أبيب

 هذه القريةو. على السلطات االسرائيلية فرصة هدمها ومصادرتهاعلى هدم مأواها بايديها، لكي تضيع 
 من المواطنين العرب، التي ال تعترف بها 500 قرية عربية يعيش فيها حوالي الف و70واحدة من 

  .الحكومة االسرائيلية وتخطط لهدمها ومصادرة أراضيها إلقامة مشاريع عليها لليهود
  25/8/2007الشرق األوسط 

  
   حرموا من شراء مستلزماتهم وحقائبهم المدرسيةغزةل اطفا :تحقيق .33

 ما بين الخوف والرعب والفقر والعتمة والبحث عن االمن وكسرة الخبز والجلوس             : نفوذ البكري  -غزة  
على ضوء الشمعة يقضى معظم سكان غزة ساعات يومهم المريرة التي تزداد مرارتها وقسوتها يوما بعد                

ففي الوقت الذي ينشغل فيه القادة وممثلو        .الجديد بط باستقبال العام الدراسي   يوم ولعل اشدها تلك التي ترت     
 فان كافة سكان غزة ينشغلون حاليا فـي كيفيـة   ،االحزاب والفصائل في الصراع على الحقائب الوزارية      

مـن العـائالت     فـالكثير    .توفير المستلزمات والحقائب المدرسية في ظل ظروف بالغة الدقة والتقصير         
ال تعرف شيئا عن االنتخابات والمساعدات وانما عاشت مع بقيـة           ،  تي لديها اعداد كبيرة من الطالب     اللوا

ويفـاجيء  .  وتعيش حاليا وحدها في البؤس وااللم وضيق الحـال         ،هذا الشعب حالة الصراع والحرمان    
ـ       ، فهم   هاون بحجم المفردات التي يتداول    أطفال غزة محدثيهم   ديهم ثقـة   يعرفون ما هي نتائج الحـصار ول

االخرين الذين ساهموا في تردي االوضاع النفسية واالجتماعية لهم ولعـائالتهم           ببأنفسهم ولكن ال يثقون     
ن تساهم المؤسسات االنسانية في توفير الزي والحقيبة المدرسـية           في حين يأمل بعضهم أ     .على حد سواء  

  .المالئمة الستقبال العام الدراسي الجديد
 25/8/2007الحياة الجديدة 

  
   اإلكليل الذهبي للشعردرويشتقليد محمود  .34

علـى   اختار مهرجان الشعر العالمي الذي يواصل فعالياته في منتجع ستروغا         :  جميل روفائيل  -سكوبيا  
وقُلّد جائزة   .2007 محمود درويش شاعر العالم المبدع لعام        ،ساحل بحيرة أوخريد جنوب غربي مقدونيا     

هبي بحضور كبار الشخصيات السياسية واالجتماعية المقدونية، إضـافة         المهرجان التي تسمى اإلكليل الذ    
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اعتبر درويش الجائزة تكريم لفلسطين وشـعبها       قد  و. الى أكثر من خمسين شاعراً شاركوا في المهرجان       
زرع شجرة تذكارية في المنتجع بناء على طلـب         أنه   كما   ،المناضل وحقوقه الشرعية في أرضه ووطنه     

قرر أن يتم في الربيع المقبل زرع شجرة زيتون بجوارها باعتبارها رمزاً لفلـسطين،              هيئة المهرجان، وت  
  .بناء على اقتراح درويش

  25/8/2007الحياة 
  

  "رابطة علماء فلسطين"بوساطة من " فتح اإلسالم "مسلحيإجالء عائالت  .35
بيان أشار الى   اللبناني  صدر عن قيادة الجيش     :  راغدة درغام  -بيروت    من   25/8/2007 الحياة   ذكرت

من مخيم نهر البارد،    " فتح اإلسالم "إخراج عائالت مسلحي تنظيم     " عملية   )الجمعة (انه تم بعد ظهر أمس    
 طفالً، حيث أجريت لهم كل الفحوص الطبيـة مـن قبـل             38 امرأة و  25 فرداً، بينهم    63والبالغ عددهم   

كما اتخذت وحدات الجيش التدابير األمنية المناسبة للحفاظ علـى          . مفرزة عائدة للصليب األحمر اللبناني    
  .سالمتهم
 فلسطين الشيخ محمد الحاج تلقى اتـصاالً عنـد          ان عضو رابطة علماء    25/8/2007 السفير   واضافت

أبو سليم طه هيأ األجواء المناسبة الستئناف جهود        " فتح اإلسالم "التاسعة من صباح امس من القيادي في        
 سيدة سورية وفلسطينية كن يقطـن فـي         12من بين النساء    " ان   في هذا السياق،  وذكر  . إخراج العائالت 

وأشار الى ان زوجة الرجل الثاني في التنظيم شهاب قدور الملقب           ". تسوريا واألخريات جميعهن لبنانيا   
وطفلها بين الذين جرى اخالؤهم، مشيرا الى انها ستتوجه بعد انتهاء استجوابها الـى مخـيم      " ابو هريرة "

  . عين الحلوة
  

  "البارد"لمؤتمر تمويل إعمار   فلسطينية-تحضيرات لبنانية  .36
ولجنـة  " خطيب وعلمـي  "تماعات مكثفة بين منظمة االنروا وشركة       انطلقت قبل ايام اج   : باسمة عطوي 

هدف ترتيب انعقاد مؤتمر الدول المانحة في بيروت في منتـصف شـهر             ب الفلسطيني،   -الحوار اللبناني   
وقد تشكلت لجنة من هـذه االطـراف الدارة   . ايلول المقبل من اجل تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد         

وأن الحكومة اللبنانية لن تسمح بأن تكون المخيمـات بـؤر           " ال توطين "قا من قناعة    اعادة االعمار انطال  
  .امنية تستثمرها القاعدة الطالق عملياتها االرهابية

  25/8/2007المستقبل 
  

  في الجنوب سنة كاملة" اليونيفيل" مهمة يمددمجلس األمن  .37
 مهمة قوة األمم المتحدة المؤقتـة فـي         جماع قراراً مدد بموجبه   اإلأصدر مجلس األمن الدولي، أمس، ب       

األطراف المعنية الى احترام وقف األعمال      "ويدعو القرار،   . 2008 آب   31حتى  " اليونيفيل"جنوب لبنان   
ـ   "العدائية والخط األزرق بكامله    التعاون التام مع مجلس األمن واألمين العام للتوصل الى         "، كما يطالبها ب

  .1701.وفقاً للقرار " حل طويل األجلوقف دائم إلطالق النار وإيجاد 
  25/8/2007السفير 

  
  النه بات ضمن منظومة اقليميةيصعب على إسرائيل مهاجمة لبنان : عزمي بشارة .38

في عدد من القرى والبلـدات      " حزب اهللا "جال عزمي بشارة بدعوة من الوحدة االعالمية في          :بنت جبيل 
يصعب " انه    له، ورأى في تصريح   .تموز من العام الماضي   الحدودية التي طاولها العدوان االسرائيلي في       

على اسرائيل من اآلن فصاعدا مهاجمة لبنان منفردا النه اصبح من ضمن منظومة اقليميـة خـصوصا                 
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، 2006بعدما اثبتت المقاومة، انها قوة رادعة لسياسة العدوان وخلقت التوازن بانجازها بعد حرب تموز               
يل بأمرين آخرين غير العدوان، هما محاولـة تفتيـت الجبهـة الداخليـة              مما قد يؤدي الى تفكير اسرائ     

  .والعربية، ومحاولة التفكير في امور اخرى غير الحرب
  25/8/2007النهار 

  
   قرار المنظمة اليهودية باعتبار قتل األرمن ابادة شعبى علاسرائيلى تركيا تحتج لد .39

ـ        ان الحكومة   ،  افادت هارتس  : زهير اندراوس  - الناصرة  ىالتركية وجهت احتجاجا شـديد اللهجـة ال
ـ               التنظيمـات اليهوديـة     ىالحكومة االسرائيلية قبل عدة ايام طالبت من خالله اولمـرت، بالـضغط عل

والصهيونية في الواليات المتحدة االمريكية بالتراجع عن موقفها القاضي باعتبار المجزرة التـي حلـت               
  .بالشعب االرمني عملية ابادة شعب

  25/8/2007ربي القدس الع
  

   للتجسس هماسرائيل تجندو عسكرية ضد متسللين سودانيين احكاماصدر ت مصر .40
،  تعمل مع مؤسسات وجمعيات رعاية دولية      ، رفضت كشف اسمها   ،قالت مصادر  :وليد عوض  -رام اهللا   

ر  اراضيها عبر الحدود المشتركة مـع مـص        ىان اسرائيل تستغل تسلل الالجئين السودانيين واالفارقة ال       
لتجنيد قسم منهم للعمل كجواسيس لها في العالمين العربي واالسالمي سواء من خالل طرد بعضهم بعـد                 

 الدول التي تتمتع بعالقات حسنة مـع الدولـة        ىتجنيده او من خالل منح الالجئ جواز سفر مزورا الحد         
احكامـا بالـسجن    قال محمد ابو العينين وهو محام مصري لـ القدس العربي ان            والى ذلك   . المستهدفة

صدرت ضد احد عشر الجئا سودانيا في محكمة عسكرية بمدينة االسماعيلية مؤخرا، بعـد ان اعتقلـتهم     
  .السلطات المصرية اثناء محاولتهم العبور الي اسرائيل

  25/8/2007القدس العربي 
  

  البحرينية قلقة من تزايد الصادرات اإلسرائيلية" مقاومة التطبيع" .41
أكد المؤتمر العام الثالث للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل والـذي            : غائب راشد ال  - المنامة

نهج مقاطعة العدو الصهيوني والتصدي للخطـط والـدعوات         "عقد مؤخرا بالمنامة استمرار الجمعية في     
ر تكثيـف   وأقر المـؤتم   .، مشيرا إلى قلقه من تزايد الصادرات اإلسرائيلية للبحرين        "الرامية للتطبيع معه  

 قلقاً متزايداً تجاه تـواتر أنبـاء عـن           مبديا .الجهود والضغوط باتجاه إعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل       
  .زيارات لوفود وجماعات يهودية أمريكية إلى البالد تحت مسميات اقتصادية وغيرها

  25/8/2007الوطن السعودية 
  

  يسرائيلاالي التسريب النووحول اتصاالت اقليمية  ومصر واألردن قلقتان .42
جرت في األيام القليلة الماضية اتصاالت اقليمية عاجلة تناولت مسألة التسريب النـووي مـن المفاعـل                 

وذكـرت مـصادر     .الذي عكس آثارا صحية خطيرة على سكان المنطقة       ،  الذري االسرائيلي في ديمونا   
طيرة لهذا التسريب، وضرورة    أن مصر واالردن أبلغتا اسرائيل قلقهما من التأثيرات السلبية الخ         ،  مطلعة

أن تقوم الهيئة الدولية للطاقة بالتفتيش على المفاعل االسرائيلي واخضاعه لقوانين هذه الهيئة التي ترفض               
   .اسرائيل حتى اآلن االنضمام اليها

    25/8/2007المنار الفلسطينية 
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  ار قوتهمسؤولون امريكيون حّرضوا عباس على قتل فلسطينيين الظه: كاتب امريكي .43

كشف الكاتب االمريكي جالن كيسلر في كتابه مراّة االسرار الذي نشرت صحيفة            : ترجمة معا  -بيت لحم   
معاريف بعض ما جاء فيه، النقاب عن تحريض دافيد وولتش لمحمود عباس علـى قتـل الفلـسطينيين                  

 العمل فورا على    كما طلب منه  . والتعامل معهم بقسوة وذلك في اعقاب تعرضه لمحاولة اغتيال في غزة          
  .تعريف الفلسطينيين من هو الزعيم ومن هو صاحب البيت واالمر والنهي

  25/8/2007نشرة عين على فلسطين 
  

  واشنطن تعتزم بيع أسلحة لمصر وإسرائيل  .44
وتقدر قيمة  .  أعلنت وزارة الدفاع األميركية أمس عزمها على بيع مصر معدات لدباباتها الثقيلة            :ا ف ب  

تشاركت في صنعها مـع     "  أبرامز 17 أ   17.ام  " دبابة من طراز     125 المخصصة لتجهيز    "اللوازم"عقد  
ـ   صـاروخا مـن طـراز       30اقترح البنتاغون أيضا بيع إسرائيل      في حين   .  مليون دوالر  847مصر، ب

 صـاروخ   200 جو قصير المدى و    - صاروخ جو    500المضاد للسفن، الذي يمكن إطالقه، و     " هاربون"
 ماليـين   308 مليون دوالر، يمكن اضافة إليـه        334وقد تبلغ قيمة هذا العقد      . ى جو متوسط المد   -جو  

   .دوالر ثمن الكيروسين والديزل
  25/8/2007السفير 

  
  فلسطيني دخول اراضيهارياضي  السماح لفريق ترفضبريطانيا  .45

السماح لهـم    قنصل بريطانيا في القدس المحتلة اعضاء فريق فلسطيني لكرة القدم بانه لن يتم               أخبر :غزة
بدخول بريطانيا النهم لن يتمكنوا من الحصول على ضمانات اسرائيلية بالعودة الى بالدهم فـي نهايـة                 

كان من المقرر بقاء الالعبين في انجلترا لمدة ثالثـة اسـابيع واداء مباريـات اسـتعدادا                  حيث   .الرحلة
   .لتصفيات بطولة اسيا في اوزبكستان

 25/8/2007الغد األردنية 
  

   لمقاطعة البضائع اإلسرائيليةيدعو أوكراني حزب .46
 القلق فـي صـفوف   أثارتصدرت في أوكرانيا، دعوات واسعة لمقاطعة البضائع االسرائيلية،  : تل أبيب 

ويقود هذه الدعوة حزب العمال القومي فـي        . الجالية اليهودية هناك وفي صفوف االسرائيليين بشكل عام       
، ى بعض أفكار النازية ويعبر عن العداء لليهود بـشكل خـاص            وهو حزب يميني متطرف يتبن     ،اوكرانيا
ويـسيطرون علـى    . ن االسرائيليين يغزون االقتصاد األوكراني ويفقدونه استقالليته وازدهـاره        بحجة أ 

 ناطق بلسان الوكالة اليهوديـة      من جهته أشار  و. مجموعة من أهم المرافق الحيوية في االقتصاد الوطني       
من المواطنين هنـاك ال     % 45كان قد أجري مؤخرا في اوكرانيا، دل على ان           نتائج استطالع رأي     إلى

  .يريدون أن يعود اليهود الى بلدهم وال يحبون أن يكونوا جيرانا لعائالت يهودية
 25/8/2007الشرق األوسط 

  
  االسالميون يختبرون حدود الديمقراطية بالمغرب في االنتخابات: تقرير .47

اء القوي المتوقع لالسالميين المعتدلين في االنتخابـات القادمـة بـالمغرب            ن االد أقال محللون   : الرباط
وتنظر المؤسسة العلمانية في المغـرب الـى         .سيختبر مسار الديمقراطية الوليدة الضيق بالفعل في البالد       

مـن  " الجهـاديين "تعزيز االسالميين المعتدلين على أنه حصن ديني ضد صعود االسالميين المتطرفين و           
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 .وحلفـائهم " الكفـار " تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي الذي تعهد بتصعيد الهجمات ضد             أنصار
ويتوقع على نطاق واسع أن يحقق حزب العدالة والتنمية مكاسب في االنتخابات البرلمانية المقـررة فـي    

 عامـا   50 من    غير أنه بذلك سيضع النخبة التي حكمت المغرب على مدى أكثر           ،السابع من ايلول القادم   
فهي تخشى أنه في حالة انضمام حزب العدالة        . وتجد هذه النخبة نفسها بين خيارين كالهما مر        .في مأزق 

والتنمية للحكومة المقبلة فان الشبان الساخطين الذين يعانون من ارتفاع معدالت البطالة وتفـشي الفقـر                
 فان ذلك   ، الحزب خارج الحكومة رغم تغلبه     أما اذا ترك   .سيعتبرون المتشددين االسالميين مالذهم الوحيد    
ولن تغير االنتخابات القادمة الكثير في الهيكل االساسي         .سيلقي بظالله على الديمقراطية الوليدة بالمغرب     

ويرى محللون أن    .للنظام الملكي بالمغرب بغض النظر عمن سيفوز فيها وعن االنصبة التي سيقتسمونها           
رئيسي الى تنشيط العملية السياسية وتجديد أجـزاء فـي هيكـل النخبـة              االنتخابات تمرين يهدف بشكل     

لكن البعض يقول ان االداء القوي لحزب العدالة والتنمية قد يعيد ترتيب المشهد السياسي ويمنح                .الحاكمة
  .البرلمان صوتا أكثر استقاللية

ـ     ) ديموكراسي ريبورتينج انترناشونال  (وقالت جماعة    وق االنـسان تمولهـا     وهي جماعة مدافعة عن حق
ن صعود حزب العدالة والتنمية كقوة سياسية أكثر حسما سيؤدي بالفعل الى كـشف              أ ،الحكومة االلمانية 

ويقول محللون ان المغرب حريص على دعـم         .مباشر بدرجة أكبر عن الدور السياسي الذي يلعبه الملك        
ل افريقيـا انفتاحـا بهـدف جـذب         الديمقراطية كوسيلة للتنافس على المسرح العالمي كأكثر دول شـما         

يقول محللون ان حزب العدالة والتنمية يستمد قوتـه بـشكل            كما   .االستثمارات االجنبية وكسب االحترام   
أساسي من نهجه المعتدل الذي أصبح مستساغا على نحو متزايد من جانب عاهل المغرب ذي التوجهات                

  .مال المحيطين بهاالصالحية ومن جانب النخبة السياسية ونخبة رجال االع
  24/8/2007رويترز 

  
   عارف الرئيس العراقي السابقعبدالرحمنوفاة  .48

 سنة أمضى ثالثـاً منهـا فـي         91توفي في عمان فجر أمس عبدالرحمن عارف عن عمر يناهز           : بغداد
 ونعاه الرئيس العراقي جالل طالباني الذي قـال إنـه سـيبقى محفوظـا فـي                 .رئاسة جمهورية العراق  

 1958أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة تموز          عارف  وقد كان  .يضاء من تاريخ العراق   الصحائف الب 
  .التي قادها تنظيم الضباط في الجيش العراقي بزعامة شقيقه عبدالسالم وزميله عبدالكريم قاسم
  25/8/2007الحياة 

  
  سحب االنقسام تحجب أفق الوفاق..  الفلسطينيالمستقبل .49

  مؤمن بسيسو
 رسم سيناريوهات نهائية لمستقبل الوضع الفلسطيني على إيقاع الحسم العسكري لحركـة             قد يكون مبكرا  

حماس في قطاع غزة، إال أن سيناريو االنفصال واستمرار القطيعة واالنقـسام يبـدو األكثـر واقعيـة                  
ورجحانا لتظليل المشهد الفلسطيني الداخلي على المدى المنظور فـي ضـوء المؤشـرات والتطـورات         

  .الراهنة
وال ريب في أن تضارب الحسابات لدى طرفي األزمة الفلسطينية فتح وحماس، وتلوث القرار الفلسطيني               
بمؤثرات وضغوط خارجية حادة، يباعد من شقة الخالف بين الطرفين ويجعل إمكانات الحوار والوفـاق               

من طرف عربي أبعد مما كانت عليه في أي وقت مضى رغم جهود التقريب والوساطة التي توالها أكثر               
  .مؤخرا

  رهانات فتح
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التـي تراهـا    " الضاغطة"تتأسس رهانات الرئيس محمود عباس وحركة فتح على مجموعة من األوراق            
في غزة، وإرغام حماس على التراجـع       " االنقالب الحمساوي "وتعتقد بفاعليتها في كبح ما تسميه       " رابحة"

  .واالنكفاء وإعادة األوضاع إلى سابق عهدها
 األوراق تتمثل في تشديد الحصار االقتصادي الخانق على قطاع غزة، ورفض فتح معبر رفح               أولى هذه 

والمعابر التجارية األخرى، وشّل الحركة االقتصادية والتجارية بشكل شبه كامل في تقاطع واضـح مـع                
 اإلغاثية  مصلحة االحتالل، وتوفير الحد األدنى إلبقاء قطاع غزة على قيد الحياة وجعله رهينة المعونات             

  .الخارجية دون أي ركائز أو مقومات اقتصادية حقيقية
وليس خافيا أن مواصلة الضغط والحصار االقتصادي يستهدف تنغيص حياة مواطني غزة إلـى أقـصى                
الحدود، وحشرهم داخل سجن كبير ودفعهم إلى الثورة في وجه حركة حماس واتهامها بمفاقمـة بؤسـهم            

  .وزيادة معاناتهم
األوراق تكمن في العزل السياسي لحماس انسجاما مع الموقف اإلقليمي والدولي ضدها، والعمل             ثانية تلك   

غزة، واألفول سياسيا بـين جنباتـه       " غيتو"على نزع الشرعية السياسية عنها مما يدفعها لالنزواء داخل          
  .الملتهبة من وجهة نظر فتح

ازن وحكومته لعزل حماس سياسيا توسل بكثير       ولعل األكثر غرابة هو أن الجهد المحموم الذي قاده أبو م          
من الوسائل القانونية التي تم بموجبها خرق الدستور الفلسطيني، ولم يجد بدا من االسـتقواء بـالموقفين                 

  .اإلسرائيلي واألميركي بغية إعادة األوضاع إلى حالها القديم
شل اإلدارة التنظيميـة الرسـمية التـي        ثالثة تلك األوراق التي تعتمد عليها فتح تتجسد في الرهان على ف           

تقودها حماس في غزة وكثرة أخطائها بحكم حداثة تجربتها، مما يكرس أجواء من اإلحبـاط واإلربـاك                 
الداخلي الكفيل بتقليص مستوى التأييد الجماهيري الواسع الذي تتمتع به حماس، ويهيئ المنـاخ النفـسي                

  .العام لتقبل عودة فتح إلدارة غزة من جديد
وما يعزز هذه الورقة هو أن األداء الرسمي لحكومة هنية المقالة قد شابه العديد من األخطاء والتجاوزات                 
التي مست مجاالت حيوية كالعالقة مع الفصائل األخرى وقضايا الحريات والمعالجات األمنية الميدانيـة              

حاد ضدها وفتح النار    بشكل عام، مما وفر فرصة ذهبية لخصوم حماس لتركيز خطاب سياسي وإعالمي             
  .على أدائها وممارساتها المختلفة

رابعة تلك األوراق تعتمد على ممارسة التحريض على العصيان اإلداري والـوظيفي فـي المؤسـسات                
واإلدارات الحكومية في قطاع غزة، ومحاولة التحكم في أعمالها وشؤونها وقراراتها أو شّل العمل فيها،               

ومنع الدوام فيها فضال عن تكريس الفصل بين الموظفين من خـالل فـصل              وإصدار القرارات بإغالقها    
وحرمان الموظفين الموالين لحماس والمتعاونين مع حكومة هنية من رواتبهم بشكل غير قانوني بحجـة               

  .عدم االلتزام بقرارات الشرعية
  رهانات حماس

ساسا صلبا للصمود فـي وجـه   في المقابل تتأسس رهانات حماس على ثالثة مقومات أساسية ترى فيها أ     
الهجمة الشرسة التي تستهدفها، وعناوين بالغة األهمية تعول عليها لتجاوز محنتها وتفكيك عقَد وتشابكات              

  .األزمة الفلسطينية الراهنة
أولى هذه المقومات تكمن في االستعداد الالمتناهي لدى حماس للصمود في وجه الحصار، ومجابهة كافة               

  .ص آثاره مهما كانت الظروف وبلغت التضحياتتداعياته وامتصا
فالواضح تماما أن تجربة حماس القصيرة في الحكم على مدار عام ونصف العام تقريبا تعطي مؤشرات                
دقيقة حول مدى قدرة الحركة على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية على السواء، أيا كانت قـسوتها                

  .على مبادئها ومواقفها وتوجهاتهاودرجة شدتها وحجم استعداداتها للثبات 
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ومع استحضار مسيرة حماس في إطار تاريخها المقاوم وطبيعة العقبات والمشقات التي كابدتها وألـوان               
القمع والحصار التي فرضت عليها، تعتبر حماس أن الحصار الراهن ال يعدو أن يكـون إعـادة إنتـاج                   

  .يات جديدةللحصار القديم الذي اخترقته حماس بشكل جديد ومعط
ثانية تلك المقومات تتمثل في رهان حماس على تقديم نموذج نزيه قادر على إقناع الفلسطينيين عمومـا                 
وأهالي قطاع غزة خصوصا بأهليتها لممارسة الحكم الصالح، وجدارتها بسياسة شؤونهم العامـة عقـب               

ة سيطرة فـتح عقـب إبـرام        أعوام عجاف من الفساد السياسي واإلداري والفلتان األمني الذي ميز حقب          
  .اتفاقات أوسلو

ويتصدر العنصر األمني أجندة حماس الراهنة، إذ تجهد الحركة من خالل جهازهـا العـسكري والقـوة                 
التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في بسط األمن واالستقرار في عموم قطاع غزة، والقضاء علـى كافـة                 

  .ني القطاع األعوام األخيرةأشكال االنفالت األمني الذي قض مضاجع مواط
ورغم اإلنجازات الواضحة التي حققتها حماس على المستوى األمني والميداني فإن محاوالتهـا الدؤوبـة     
لتحقيق اختراقات مهمة في المجاالت األخرى لم يكتب لها النجاح، وبقيت تراوح في إطار مطـاط بـين                  

  .اتية وموضوعية على السواءالنجاح النسبي والفشل الذي تشترك في إنتاجه عناصر ذ
ثالثة تلك المقومات تتكز على قناعة حماس المطلقة باستحالة استمرار القطيعة إلى األبد، وثقتها الكاملـة                
بعودة فتح إلى طاولة الحوار الوطني ولو بعد حين انطالقا من رؤيتها القائمة على حتميـة فـشل كافـة                    

إلدارة األميركية، وآخرها عزمها على تنظيم مؤتمر دولـي         تجليات الحراك السياسي الذي تدفع باتجاهه ا      
  .للنظر في سبل حل القضية الفلسطينية الخريف المقبل

وتستند حماس في تحليلها إلى أن البضاعة اإلسرائيلية التي ستعرض في بازار التسوية األميركـي لـن                 
به بحملة دعائية أميركية فـي      تكون مقبولة لدى الرئيس أبو مازن وسلطته بحال، وأن المؤتمر سيكون أش           

إطار العالقات العامة، مما سيحرج أبو مازن وحركته أمام الرأي العام الفلسطيني نهاية المطاف ويـرده                
  .إلى جادة الحوار من جديد

  أسباب التشاؤم واالستعصاء
  :تاليةتبدو دواعي التشاؤم واالستعصاء مهيمنة على مبررات التفاؤل واالنفراج استحضارا لألسباب ال

فقد بات واضحا حجم الضغوط الهائلة التي تصب على رأس أبـو            : أوال، الضغط األميركي واإلسرائيلي   
مازن إسرائيليا وأميركيا لحجزه عن أية محاولة للحوار أو االلتقاء مجددا مع حماس، وهي تقرن تطـور                 

قرار أبـو مـازن لألجنـدة       عالقتها معه سياسيا وماليا بمدى ابتعاده عن حماس ومعاداته لها مما يرهن             
  .اإلسرائيلية واألميركية إلى حد كبير

فما اتخذه ويتخذه أبو مازن وحكومته يوميا من مراسيم وقرارات وإجـراءات            : ثانيا، اإلجراءات اإلدارية  
والمتجـاوزة لـدور    " الدستور المؤقـت  "إدارية بدءا بالمراسيم المنقلبة على القانون األساسي الفلسطيني         

شريعي، والمراسيم التي تنكر المقاومة وتخرج فصائلها عن القانون وتتوعدهم بالعقاب مرورا            المجلس الت 
بالقرارات الهادفة إلى شّل وتعطيل المؤسسات الحكومية في غزة، والتحريض على العـصيان الـوظيفي        

 ألف موظف فلسطيني في أرزاقهم وحرمانهم مـن رواتـبهم وفـصل             31والمدني وصوال إلى محاربة     
الف منهم تحت طائلة مخالفة الشرعية، كل ذلك وغيره يرسخ األحقاد ويعمق االنفصال ويجعل بـين                اآل

  .الفلسطينيين وطاولة الحوار مفاوز بعيدة
على الضفة األخرى امتشقت حماس العديد من ردات الفعل على مراسيم وقرارات وإجراءات أبو مازن                

دارية في األجهزة والوزارات والمؤسـسات فـي        وحكومته، ولجأت إلى بعض التغييرات والخطوات اإل      
إطار من الندية الكاملة والتحدي الكبير، مما يؤكد نيتها فرض أمر واقع جديد لـن يـسهم فـي تقريـب                     

  .وجهات النظر المتناقضة بين الطرفين
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شكل اإلعالم الحزبي الذي يتوزع على فضائيات وصـحف ومواقـع           : ثالثا، الخطاب اإلعالمي المتفجر   
ونية مختلفة الصاعق األكبر لتفجير المناخات الوطنية إبان األشهر األخيرة، وبثّ جرعات ضـخمة              إلكتر

من التوتير واالستعداء في ثنايا العالقات المتبادلة بين فتح وحماس، ومـا زال يمـارس دورا مـسموما                  
  .خطيرا ومتصاعدا في تعطيل عجلة الوفاق الوطني دون أي رادع وطني أو قيمي

القلق هو أن مفردات اللغة اإلعالمية الحزبية قد ارتكست إلى درجة مخيفة، وأضحت مستودعا              وما يثير   
لألكاذيب واألباطيل وأداة لبث الفتنة العمياء القائمة على التشويه والتشهير بعيدا عن أي معيار مهنـي أو                 

ات اجتماعيـة   موضوعي أو وطني، حتى بلغ األمر حد توظيف وسائل غير أخالقية وال وطنية ذات تبع              
  .خطيرة في مضمار هذه الحرب غير النظيفة

فالواضح أن البطانة الرئاسية التي تحيط بالرئيس عباس ذات أثر فاعل فـي             : رابعا، سطوة المستشارين  
القرارات والمراسـيم واإلجـراءات التـي       " مطبخ"القرار والسلوك الرئاسي، بل يمكن القول إنها تشكل         

  .يتخذها عباس
 يخطو عباس خطوة إيجابية نحو الوفاق قريبا فـي ظـل هيمنـة مستـشاريه ذوي اآلراء                  وال يتوقع أن  

  .المتشددة
فالضفة الغربية التي تحكمها فتح شهدت مالحقات واعتـداءات         : خامسا، االعتداءات واإلجراءات األمنية   

واسعة ضد عناصر وقيادات حماس، وإغالقا وتخريبا وتدميرا لمؤسـساتها أوجـب إخـراج جناحهـا                
  .العسكري عن القانون

أما غزة التي تحكمها حماس فقد شهدت بعض المعالجات األمنيـة الخاطئـة التـي تتعلـق بعـشوائية                   
االستدعاءات واالعتقاالت لعناصر األجهزة األمنية، وبعض السلوكيات األخرى التي لـم تنـضبط مـع               

  .المعايير القانونية السليمة
من عمق االحتقان المتبادل وحالة عدم الثقة، ويطيل من أمد          كل ذلك يفرض الوقائع على األرض، ويزيد        

  .األزمة بين الطرفين
لن يجد أبو مازن فرصة مواتيـة إلنفـاذ برنامجـه الـسياسي             : سادسا، التحرر من قيد حماس تفاوضيا     

المعروف إزاء التسوية مع االحتالل كما هو الحال اليوم، فقد تحرر عمليا من القيـود والكـوابح التـي                   
  .تها حماس في وجه مسيرته التفاوضية وبات مطلق اليدين في حركته السياسية والتفاوضيةزرع

" الـسالم "ولن يكون مأموال أن يلتفت إلى الشأن الداخلي ومسار الوفاق إال بعد انفضاض سامر مـؤتمر                 
هة التماس  األميركي المزمع عقده الخريف المقبل، والذي سيكون فارقا من حيث نتائجه سلبا أو إيجابا لج              

  .أبو مازن خيوط الحوار من جديد أو تكريس االنقسام إلى أمد غير معلوم
لم تقتصر القطيعة بين الطرفين على البعد السياسي واألمني فحسب بل أخذت            : سابعا، الشرخ االجتماعي  

م أبعادا اجتماعية خطيرة، وسادت فيها مظاهر وسلوكيات ونزعات عائلية تعبر عن شرخ اجتماعي متفاق             
وسط غياب كامل ألية محاولة حقيقية للملمة الجراح وللعمل على تحقيق المصالحة الوطنية فـي بعـدها                 

  .االجتماعي
  أسس الحل وأرضية الوفاق

من الشجاعة االعتراف بأن األزمة الفلسطينية الداخلية قطعت شوطا بعيدا، وأن هناك مـسؤوليات ثقـاال                
لشجاعة أيضا االعتراف بضرورة مفاتحة حماس بعرض       على كاهل الجميع وخاصة فتح وحماس، ومن ا       

مبادرة وطنية لرأب الصدع وجسر االنقسام لكونها تتحمل مسؤولية خطـوة الحـسم العـسكري نهايـة                 
المطاف، بموازاة مرونة كافية يجب أن تبديها فتح ورئاسة السلطة لقبول مبادرة حماس والتعاطي معهـا                

  . خارجيةبعيدا عن أية حساسيات خاصة أو أجندات
وربما تشكل المبادرة التي يفترض أن تقدمها حماس األساس المتين للحل الوطني واألرضـية الـصلبة                

  :إلنجاز الوفاق الداخلي
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تسليم حماس مقرات السلطة في غزة إلى طرف عربي ضامن كمصر مثال لفترة زمنية محددة على                : أوال
منية الفلسطينية، وبناء العقيدة األمنية لألجهزة      أن يتعهد ويشرف على إعادة صياغة وتشكيل المؤسسة األ        

  .األمنية على أسس مهنية سليمة
الشروع في حوار جدي يشمل كافة الفصائل الفلسطينية إلرساء قواعد وطنية تصون وحدة الشعب              : ثانيا

والوطن، وتتناول حسم كافة الملفات الشائكة وخاصة الملف األمني الذي شكل صاعق التفجيـر لألزمـة                
لفلسطينية الراهنة، وذلك على أساس اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكـة، والعمـل علـى        ا

تشكيل لجنة وطنية عامة تتولى اإلشراف التفصيلي على إعادة صياغة األجهزة األمنية على أساس مهني               
  .ووطني
اإلدارية للشأن الوطني الفلـسطيني     االتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين تتولى الوظيفة          : ثالثا

على أن يعقبها توافق وطني بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة رئاسية وتشريعية بعد عام من تـشكيلها،                 
بغية حسم ازدواجية البرنامج السياسي بين حماس وفتح على الساحة الفلسطينية شرط تـوفر ضـمانات                

  .كاملة وحقيقية لنزاهتها
اكة السياسية الحقيقية والمباشرة بخطوات ملموسة النخراط حماس فـي منظمـة            تفعيل ملف الشر  : رابعا

التحرير والعمل على إعادة تفعيلها، وإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني الفلـسطيني فـي الـداخل                
  .والخارج في ذات توقيت إجراء الرئاسية والتشريعية

إلجراءات التي اتخذها وحكومته عقب الحـسم       تراجع أبو مازن عن كافة المراسيم والقرارات وا       : خامسا
  .العسكري في غزة

  خالصة
ليس صعبا االستنتاج بأن نداءات الوفاق لن تجد صدى إيجابيا في آذان أصحاب القرار الفلسطيني علـى                 
المدى القريب وربما المتوسط، وأن وقتا طويال نسبيا قد يمر قبل أن يدرك الجميع استحالة تقبل الوضـع                  

ماته الخطيرة وتداعياته األليمة، وحتمية العودة إلى طاولة الحوار وأجندة الوحدة والوفاق مـن              الراهن بأز 
  .جديد

  23/8/2007الجزيرة نت 
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غازي الحمد، الناطق باسم الرئيس اسماعيل هنية، األخبار التـي تحـدثت عـن              .على الرغم من نفي د    
، فإنّه من الواضح أن هنالك سخونة في الحوار الداخلي في حماس حول المأزق الذي انتهى اليه                 استقالته

االستيالء على السلطة في غزة، ال بد أن اللغة أشد مرارة والحوار أكثر صخبا تحـت الـسطح بـصدد                    
نقـالب والتفـرد    الذي وقعت فيه حماس، والتي ال تقدم بالعادة دفاعا واثقا عن اال           " الخروج من هذا الفخ   "

  .بالسلطة في غزة، بل تقدم تبريرا ضعيفا يكاد يكون اعتذاريا
منذ البداية كان واضحا للجميع ان حماس ومقاتليها الذين أخذتهم النشوة بالنصر كانوا في الواقع يدخلون                

طاب ولعل قيادات من حماس لم تكن بغافلة عن حقيقة الموقف رغم خ           . في القفص الذي اقفل عليهم اآلن     
المكابرة العلني لكنها راهنت على المفاوضات من أجل تقاسم مشترك جديد للسلطة في الضفّة والقطـاع                

الساحة " عقالء"وراهنت على أن تدخَُّل العرب و     . بدل انقسام الوطن الى سلطتين؛ في الضفة وفي القطاع        
والمصالحة، لكن عباس أغلق    الفلسطينية سيجمع الطرفين حول طاولة التفاهم، فتشبثت بكل دعوة للحوار           

الطريق كليا ونهائيا، وتبدد أي وهم بإمكانية التفاوض أو الحوار قبل  النزول عن الشجرة، أي التراجـع                  
  . عن االنقالب
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تحـول شـعبه الـى    ! ماذا تعمل حماس بالسلطة في قطاع يمكن ان تجعل منه اسرائيل كل يوم ما تريد؟   
وني بني آدم، تجعله حقالً للرماية وقنص البشر، وميدانا للقصف          رهينة يخضع لالبتزاز القذر، تسجن ملي     

  ! الجوي واألرضي بدموية ونذالة لم تنقص الصهاينة ابدا
ال بد أن الحمد لم يتحمل استمرار المكابرة، فإسرائيل تقرر خنق الفلسطينيين، بالقدر الذي تريـد، ترفـع                  

س على حافة الهالك، تستصرخ حماس الـرأي العـام         يدها قليال ثم تعيد الضغط، تضغط أكثر، تضع النا        
الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي أولئك الذي كانت تحتقرهم وتسخر من كل من كان يذكّرها بهم                
ايام العمليات االستشهادية في األماكن المدنية، أولئك الذين ستموت غزة بانقطاع التيـار الكهربـائي اذا                

ماذا تعمل حماس بالسلطة هناك؟ هل تفرض نظاما اجتماعيا طالبانيا          ! ة النفط اليومية  تخلّوا عن دفع فاتور   
أم تدخل في مواجهات ال بد قادمة مع جماعات متطرفة تزاود على حماس وتريد اقامـة هـذا النظـام                    
باالرهاب والترهيب؟ هذا غير المزاودة الوطنية حين تـضطر حمـاس لمزاولـة نفـس دور الـسلطة                  

  . السابق بمالحقة مطلقي الصواريخ الصوتيةالفلسطينية
الحقيقة أن أمام حماس الختصار الطريق على نفسها وعلى الشعب الفلسطيني حلّا واحدا هو قبول العودة                

ان انتخابات رئاسية وتشريعية تسمح لحماس بخروج مشرف         .الى صناديق االقتراع في الضفّة والقطاع     
والسلطة ليست مطمعا بأي حال مـن اآلن وحتّـى          . لوطن الفلسطيني من المصيدة والحيلولة دون تقسيم ا     

  !زوال االحتالل
 25/8/2007الغد األردنية 

  
  الشاهـد الـذي ال يديـر وجهـه إال لوطنـه  .. الفلسطينـيحنظلـة  .51

  احمد بزون
 مـن    عاد ناجي العلي ليظهر على الجدار العازل في فلسطين، وفي الكثير           ،بعد عشرين عاماً على رحيله    

  . األماكن والصحف التي لم تستطع نسيانه، وال نسيان الرصاصة التي وجهت إلى رأسه
، الذي رافق مسيرته وضبط إيقاع خطوطـه وبياناتـه          »حنظلة«يعود ناجي العلي دائماً على هيئة طفله        

 بعـد   .الكاريكاتورية، يدير ظهره للمغتصبين والساكتين على االغتصاب والمتخاذلين في استعادة األرض          
عشرين عاماً ال يزال حنظلة يعلن رفضه وتبرمه مما يحدث عن يمين الجدار وعن يساره، مـن محـيط    
العالم العربي حتى خليجه، يطلق صراخه من خلف الكوما التي ضربت رأسه، ومن تحت أظـافر يديـه                  

  . المعقودتين خلف ظهره، أو من رؤوس خطوطه الساهمة كالبوصلة إلى عدو واحد
كان لدي استعداد عميق لالستشهاد دفاعاً عـن لوحـة          «: ياله مفاجأة له أو لعارفيه، فهو القائل      لم يكن اغت  

كان يعرف أنه برسومه يمزق أقنعة كثيرة، ويدك عروشاً أو كروشاً كثيرة، وينفّذ رسالة حملها               . »واحدة
يء إحدى شجراتها   التي استظل ف  » الشجرة«منذ تفتح وعيه على الثورة الفلسطينية، ومنذ خرج من قريته           

فتعلم دروساً في القومية العربية     . السيد المسيح، فتتلمذ على صليبه، قبل أن ينتقل إلى عهدة أساتذة آخرين           
، قبل أن يكتشفه غسان كنفاني فناناً ويطلق رسومه في مجلة           )أبو ماهر (على يدي المناضل أحمد اليماني      

  . ف يدق جدار الخزان ويؤذن بأفكاره من أعلى المنابرأول درجة في سلّمه الفني، ثم يعلمه كي» الحرية«
  سالح الكاريكاتور 

المشاغبة والتحفير على جدران مخيم عين الحلوة،       » الشخطرة«الفنان الملتزم قضايا شعبه نقل الرسم من        
التي شكلت فسحة رسومه األولى، إلى جدران الثكنات اللبنانية التي سجن فيها مرات عدة، كونه يـشكل                 

على أمن الدولة، إلى الصحف العربية التي بدأ بها إطاللته الواسعة على الجمهـور العربـي،                » راًخط«
الدولية في لندن، على أن محطتـه الـصحافية         » القبس«الكويتية، وأنهاها بمجلة    » الطليعة«بدأها بمجلة   

» الـسفير «ريدة  األساسية التي أمضى فيها أطول عمره الفني وأنتج على صفحاتها أكثر رسومه كانت ج             
 عندما شكل االحتالل اإلسرائيلي لبيروت      1982, حتى عام    1974البيروتية التي رافق صباحاتها من عام       
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حتـى عنـدما    » صبـاح الخير يا بيروت   «حداً فاصالً بينه وبين تلك المدينة التي بقي يقول لها كل يوم             
  . احتلها العدو اإلسرائيلي ذات يـوم منذ ربع قرن

د ناجي العلي كان نتاجه وصل إلى ما يقارب أربعين ألف رسم كاريكاتوري، تـشهد علـى                 عندما استشه 
ريادته هذا الفن، وإن كانت أحالمه بالتخصص األكاديمي تبددت، ودراسته لم تتعد ما وصله مـن تعلّـم                  

صور، وبعض ما تعلمه في األكاديمية اللبنانية خالل سنة أمـضى معظمهـا فـي               » جعفرية«الرسم في   
الدائم، وقد غدا السجن مفتاح غضبه وصراخه الذي أسمع من به صـمم             » شغبه«سجون اللبنانية بسبب    ال

وليس بسيطاً أن يتحول الشاب الحالم بأكاديميات روما والقاهرة واحداً من بين أشهر عـشرة               . في العالم 
وكان قبل ذلك قد    . قاماليابانية في هذا الم   » أساهي«رسامي كاريكاتور في العالم، عندما اختارته صحيفة        

ثم بعد استشهاده وصفه    ). 1979,1980(حصد جوائز أولى في معرضي الكاريكاتور العربي في دمشق          
االتحاد الدولي لناشري الصحف في باريس بأنه واحد من أعظم رسامي الكاريكاتور منذ نهايـة القـرن                 

  . الثامن عشر، ومنحه جائزة كان أول رسام وصحافي عربي ينالها
  هذا المجد كل 

  ما الذي جعل ناجي العلي يعيش كل هذا المجد الفني؟ 
  : سؤال لإلجابة عنه ال بد من الوقوف أمام األسباب التالية

ـ كان ابن شعبه، عاش، منذ طفولته، مرارته وهمومه وقضاياه وفقره والنكسات التي أصـيب بهـا،                 1
مه، وجعلت الرسم ينبع من داخل الفنان ومـن         فالعالقة المباشرة تلك أغنت تلك الحركة التلقائية في رسو        

  . قناعاته ومشاعره الصادقة
ـ ألنه ابن القضية كان ال بد من أن يتفانى لخدمتها بكل الشجاعة المطلوبة، ما جعل رسومه تقف على                   2

خط الدفاع األول، من دون أن يقدم أي تنازالت أو يخضع ألي إغراءات، ومن دون أن يكترث للخطوط                  
وهـو  . ي توضع في وجهه وال للتهديدات التي كان يتلقاها، والتي رسم آخرها خاتمـة لحياتـه               الحمر الت 
أنا أعرف خطاً أحمر واحداً إنه ليس من حق أكبر          . كلما ذكروا لي الخطوط الحمر طار صوابي      «: القائل

  . »رأس أن يوقع وثيقة اعتراف واستسالم إلسرائيل
يد من خلق حاالت شعرية، تجعل الرسم يتوالد ويتضاعف فـي           ـ االرتفاع فوق الواقعية الساذجة، بمز     3

  . نظر المشاهد
ـ ألنه رسام مثقف، استطاع أن يجد للرسم أبعاداً ويفتح أمامه آفاقاً معرفية وفكرية تغنيه وتجعله أكثر                 4

  . كثافة وأكثر فاعلية
ختصار الحدث بخطـوط    ـ مستوى الذكاء الذي يتمتع به جعله قادراً على اختزال الموقف السياسي، وا            5

  . قليلة ومبسطة وبعدد قليل من الكلمات
ـ استطاع العلي، الذي يتابع يوميات األحداث في عموم الوطن العربي، بكل ما يجري فيه من شؤون                 6

وشجون، أن يجعل رسومه تنتشر في كل الدول العربية، حتى باتت سجالً وتأريخاً ألحداث المنطقة، إلى                
د كتبه األربعة التي تجمع نتاجه يستطيع أن يعرف تاريخ األحداث وما يحيط بها              درجة أن قارئ أو مشاه    

  . من مواقف
ـ لعل التزامه العام قضية شعبه وقضايا شعوب المنطقة، من دون أي التزام حزبـي أو إيـديولوجي،                  7

جعل مروحة مواقفه واسعة، بل أكسب حركة رسومه حرية وارتفاعـا عـن أي ضـيق أو تزمـت أو                    
   .عصبية

 ـ قدرته على االستشراف والتبصر في األحداث، بحيث يستطيع، ببعـد نظـره، أن يبنـي مواقفـه      8
الحاضرة على رؤيا صالحة للمستقبل، وهذا هو سر بقاء فنه حياً بعد عشرين سنة من رحيلـه، وبقـاء                   

  . رسومه صالحة للنشر في مناسبات عدة
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اطة الموحية تجمع طرفي عمله، فالجملـة  ـ تماشت في رسومه الخطوط والنصوص، بحيث كانت البس  9
  . عنده مكتوبة بالعصب أو التوتر نفسه الذي يحرك به خطوط أشكاله

ـ صحيح أنه ابتعد في رسومه عن النخبوية والذهنية والغموض المحبب لدى البعض، إال أن خطوطه           10
والنـأي بهـا عـن    البسيطة كانت قادرة على جذب فئات كثيرة من الناس، ذلك أن الذكاء في صـوغها                

  . المبالغات أو التكلف التشكيلي جعال رسومه مقبولة من الجميع
ـ تطور شخصياته جعل الناس يتعلقون بها وبرسومه، بحيث ينتظرون دائماً جديده بشغف، فال يملّون               11

فالشكل ينمو على درجات حرارة مختلفة، ويتحول، ويبنـي         . شخصية تتكرر وال رمزاً يطول استخدامه     
ه الخاصة بالمشاهد أو القارئ؛ الشخص المتكرش الذي يرمز للسلطة، الذي كان يمشي على أقدامه               عالقت

حتى حنظلة الذي   . الثقيلة، صار بعد فترة بال أقدام، يمشي زحفاً على بطنه كالفقمة نحو مرافئ االستسالم             
ـ               ه، بـل غيـر بعـض       اعتبره الجميع بمثابة توقيع له في رسومه فلم يتركه على ثباته وعلى جمود هيئت

  . حركاته، خصوصاً حركة يديه
ـ بنى لغته مع الناس، بحيث قدم إليهم مجموعة من الرموز التي صارت معروفـة لـدى متابعيـه،                   12

وليست صعبة على من يراها للمرة األولى؛ شخصية المرأة الفلـسطينية فاطمـة، الـزوج المهـزوم أو                  
قير، الحمام البعيد عن شكله المعروف والقريـب مـن شـكل            الذكورة القابلة دوماً لالستسالم، الغني والف     

بنى ثنائيات ينحاز بينها لطرف من الطرفين، وهو        . الغراب، شخصية الرجل السمين بمؤخرة شبه عارية      
. على العموم منحاز إلى الفقراء والمحكومين والحزانى والمغلوب على أمـرهم والمغتـصبة أرضـهم              

بقيت كما هي فإن الواقع المحيط بها يتغير ويتبدل، فتبقى الحيوية قائمة        الرموز تتكرر عنده، تتطور، وإذا      
  . والطراوة التي تستقبل العين حاضرة في الرسوم

ـ خطوطه الرفيعة والسميكة والخشنة عموماً، بعيدة عن الصخب واالفتعال التأثيري، لكنهـا تحـافظ        13
  . لة أو قولبة قاتلةعلى قدر كبير من الحيوية، من دون أن تقع في أي بالدة مم

  . ـ في تبسيط رسومه بعد عن التجريد، من دون الغرق أيضاً في التفاصيل14
ـ بعيد عن أي استعراض لمهاراته، وهو في األساس يهتم بإيصال الفكرة بأقرب السبل، حتـى لـو                  15

رفعتا القـضية   كانت وعرة، ومع ذلك فإن قدراته الفنية وقدرته على التقاط إشارات األحداث هما اللتان               
وال يستطيع أن يدعي أحد أنه كفنان استغل القضية يوماً إلعالء شأنه وشأن             . إلى السطح وأدخلتها العقول   

  . فنه
ـ كان لحضور شخصيته الخاصة حنظلة وقع كبير في نفوس متابعيه، إذ شكل هـذا الرمـز اللغـز                   16

ل ظهره للعالم؟ لماذا يحمل رأساً يـشبه        كيف أتى إلى مخيلة صاحبه؟ لماذا يدير هذا الطف        : المحبب لديهم 
  . الشمس باستدارتها؟ لماذا يضع يده خلف ظهره؟ وأسئلة كثيرة ال تنتهي تشكلت حول هذه الشخصية

  حنظلة 
ولد حنظلة فلسطينياً، ال شك، إال أنه تدرج في عروبته وانتمائه إلى أن أصبح إنسانياً يحمل على ظهـره                   

. لذلك فالطفل لم يعش طفولته، وال مرح هذه الطفولة        . المرارات الفلسطينية كل قضايا العالم العادلة، وكل      
هو لم يلعب أو يعبث مع أصدقائه، إنما ولد والسالح بيده، سالحه تلك الريشــة التي سببت الكثير من                   

كان سـالح الطفل قاسياً ونظرته قاسية، وسوف تبقى كذلك حتـى        . الجروح وضمدت الكثير منها في آن     
  . لى أرض مغتصبةيعود إ

ـ           الفكـرة أكثـر مـن التفـنن        » شرقطة«باألسود واألبيض، إذاً، نتذكر كيف أن ناجي العلي اهتم أكثر ب
باألسود واألبيض نتذكر الذي كان يخمـر       ... بالخطوط والذوبان فيها والبحث عن مفاجآت وإدهاش فني       

... ية التي تقود العين إلى الضحك     فينا الحزن، من صباح إلى آخر، وقد حذف من لغة الكاريكاتور السخر           
  . ولو من وجع

  24/8/2007السفير 
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