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   دون الخوض فـي التفاصيلأبو مازن وأولمرت يبحثان قضايا الحل النهائي .1

بحث الرئيس  : أسعد تلحمي  و محمد يونس  عن مراسليها     الناصرة – رام اهللا  من 29/8/2007 الحياة   قالت
 امس بسرية في اجتماع عقداه فـي        ،الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت       

 قضايا سياسية تتعلق بمفاوضات الوضع النهائي، وأخرى حياتية تتعلق          ،مكتب األخير في القدس الغربية    
 إن عباس   ،وقال صائب عريقات في مؤتمر صحافي عقب االجتماع       . لقيود االسرائيلية على الفلسطينيين   با

واولمرت سيعقدان لقاء آخر في غضون اسبوعين، وان المحادثات تنحصر بينهما في هذه المرحلة بهدف               
لمفاوضـات  ونفى عريقات ما نشرته وسائل إعالم اسرائيلية من تفاصـيل حـول ا             .الحفاظ على سريتها  

الجارية بين الجانبين، ملمحاً الى ان ما نُشر حصيلة مسارات ثانية لمفاوضات تجري بـين فلـسطينيين                 
المحادثات الجارية لم تصل بعد الى مستوى التفاصيل الـواردة فـي            : "وقال. واسرائيليين غير رسميين  

 الى تفاصيل الوضع النهائي     هذه المفاوضات جدية وعميقة لكنها لم تصل بعد       : "واضاف". وسائل االعالم 
ونفى عريقات بشدة ان يكون الجانبان ناقشا فكرة الدولة          ".حول القدس والحدود والالجئين والمستوطنات    

ذات الحدود الموقتة او الحل االنتقالي الطويل األجل، مؤكداً ان هذين الموضوعين ليـسا علـى جـدول                  
انت هذه المفاوضات تجري لالتفـاق علـى اعـالن          وفي رده على سؤال حول ما إذا ك        .االعمال اطالقاً 

ليس مهماً االسم، المهم هو المـضمون،       : "مبادئ أو اطار عمل، كما يطالب الرئيس عباس، قال عريقات         
  ".ونحن نبحث في مضمون انهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

انبين اتفقا على عودة المبعدين مـن كنيـسة المهـد           وبشأن القضايا األخرى الحياتية قال عريقات ان الج       
هناك اتفاق على عودتهم، وستعقد اللجنة الثنائية لقاءات في االيام المقبلة           : "واضاف.  شخصاً 39وعددهم  

  .  من اوروبا13 سيعودون من غزة و26، مشيراً الى ان "لالتفاق على تفاصيل وضمانات عودتهم
 ألفاً، قال عريقات ان هيئة الشؤون المدنية سـتتولى  54هوية وعددهم وحول المقيمين في البالد من دون    

التنسيق مع الجانب االسرائيلي في منحهم بطاقات هوية، مشيراً الى ان الجانبين سيحالن فـي المرحلـة                 
وأشار الى ان الجانب االسرائيلي ابلغهـم فـي اجتمـاع           . االولى مشكلة خمسة آالف شخص من هؤالء      

سنصدق ذلك عندما نـراه     : "هم في االيام المقبلة عن حواجز ستزال، لكنه استدرك قائالً         األمس بأنه سيعلم  
  ".على االرض
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وبعيداً من أجواء التفاؤل التي حرصت األوساط القريبة من اولمرت على بثها قبل اجتماعه مع عبـاس                  
ادئ لحل الصراع   تثمر المفاوضات الجارية حول بلورة وثيقة مب      "أمس، شكك معلقون إسرائيليون في أن       

 اإلسرائيلي اتفاقاً حقيقياً على مالمح حل لقضايا القدس والالجئين والحدود، في وقت يـسود               -الفلسطيني  
صراع مرير بين حركتي فتح وحماس، وبينما رئيس الحكومة اإلسرائيلية غير قادر على زحزحة حجر               

  .ياً إخالءهاواحد في البؤر االستيطانية العشوائية التي التزمت إسرائيل دول
وكشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية ان جل ما يسعى إليه اولمرت هو بلورة إعـالن نيـات ضـبابي                  

ونقلت اإلذاعـة العبريـة     . يتطرق باقتضاب إلى القضايا الجوهرية ليتيح لكل طرف تفسيرها على هواه          
ين الفلـسطيني    أمـس بـين الطـاقم      ،مفاوضاتال إن   :العامة عن مصدر رفيع في ديوان اولمرت قوله       

 دارت حول نقاط الخالف بين الجانبين في محاولة لتضييقها وعرضها مـع سـائر نقـاط                 ،واإلسرائيلي
مشتركة على وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس خالل زيارتها الوشيكة          " ورقة عمل "االتفاق في   

 ، تناولتهـا اجتماعـات أمـس      وأضاف المصدر أن بين االقتراحات التي     . للمنطقة منتصف الشهر المقبل   
إخضاع األماكن المقدسة في القدس إلشراف الديانات الثالث ونقل المسؤولية عن األحياء العربية             تناولت  

  .في القدس الشرقية للفلسطينيين
ان اولمرت معني ببث أجواء من التفاؤل عشية المؤتمر الدولي في واشنطن           " معاريف"من جانبها أضافت    

ضره دول عربية أخرى ال تقيم عالقات مع إسرائيل، مثل المملكة العربية الـسعودية              لرغبته في أن تح   "
  ".واإلمارات العربية المتحدة
عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، الذي          " هآرتس"من جهتها نقلت صحيفة     

لئال يفقد عباس تأييد المعتـدلين      ) ئممناقشة قضايا الحل الدا   (اقتنع بوجوب تقديم أفق سياسي للفلسطينيين       
الفلسطينيين، ما زال يشترط تنفيذ أي اتفاق مع الفلسطينيين وفقاً لخريطة الطريق الدوليـة التـي تعنـي                  

على مـستوى   : "وتابع المصدر . إسرائيلياً تفكيك التنظيمات المسلحة ثم إقامة دولة فلسطينية على مراحل         
لكن كل شيء يجري في اإلطـار النظـري، إذ سـتلجأ            . اوضاتالنص يمكن تأكيد حصول تقدم في المف      

أفيغدور ليبرمـان إلـى نـسف أي        ) المتطرف(حركة حماس في الجانب الفلسطيني والوزير اإلسرائيلي        
وفـي  " اولمرت مستعد إلبداء مرونة على صعيد التـصريحات       "واستنتجت الصحيفة من ذلك أن      ". اتفاق

  ". ما يتعلق باالنتقال من األقوال إلى األفعالفي كل" صمامات أمان"الوقت نفسه وضع 
وشكك رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية تساحي هنغبي في قدرة رئيس السلطة الفلـسطينية علـى                

يفتقـر إلـى تفـويض      "وقال لإلذاعة العبرية إن عباس      . تنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها مع إسرائيل       
  .على المؤسسات الفلسطينية الرسمية" حماس"بفعل سيطرة " وصالحيات من شعبه

 الرئيس عباس بحث مع اولمرتأن :  كفاح زبون عنرام اهللامن  29/8/2007 الشرق األوسط وأوردت
حدود الدولة الفلسطينية وتقـسيم القـدس         وهي ، قضايا رئيسية تتعلق بقضايا الوضع النهائي      ثالثةامس،  

واكـدت   .الته مصادر اسرائيلية عقـب اجتمـاع الـزعيمين         هذا ما ق   ؛وحق العودة لالجئين الفلسطينيين   
المصادر االسرائيلية ايضا ان هذه هي المرة االولى التي يبحث فيها الزعيمان هذه القضايا بمثـل هـذا                  

وفي الجزء االول من االجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة اثار ابو مازن مرة اخـرى                 .العمق
كمـا   .تلقى وعدا من اولمرت بتعديل خريطة الحواجز خالل االيام المقبلة         قضية الحواجز االسرائيلية، و   

وحـسب االذاعـة     .طالب ابو مازن بإطالق مزيد من االسرى الفلسطينين، لكنه لم يتلق وعـدا بـذلك              
االسرائيلية اتفق اولمرت مع ابو مازن على ان تسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تشكيل لجنة امنية                

م الواليات المتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية لبحث الوسائل الممكنه لمنع تهريب االسلحة            رباعية تض 
الى قطاع غزة، كما شكر اولمرت ابو مازن على تسليم ضابط اسرائيلي دخل جنين بالخطـأ اول مـن                   

ـ      . جمعيات ومنظمات خيرية   103امس، واثنى على قرار السلطة حل        ر واختلى ابو مازن بأولمرت الكث
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من ساعة بهدف بحث القضايا الجوهرية، واتفق الرجالن على تفعيل طواقم المفاوضات قبـل وصـول                
  .المقبل) ايلول(وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس الى المنطقه منتصف سبتمبر 

 أكـد سـعيه      عبـاس  قال عريقات أن الرئيس   :  فرح سمير   عن القدسمن   29/8/2007 عكاظ   وجاء في 
شامل ولم نتسلم دعوة لالجتماع الدولي ونعتقد أنه ال يوجد أي طرف بالمنطقـة تـسلم وأبـدينا                  للسالم ال 

 .رغبتنا في السالم الشامل وأن تدعى سوريا ولبنان لالجتماع الدولي ولن نسمح بالتالعب في المسارات              
ل الحاجيات  وأضاف أنه تم بحث العدوان اإلسرائيلي على شعبنا وقضية األسرى والمبعدين وقضية إدخا            

إلى غزة وحذرنا من وقوع كارثة إنسانية إذا توقف التصدير واالستيراد للقطاع بـسبب نقـص المـواد                  
 ألف مواطن   35 مليون دوالر وعدم التصدير أدى أيضا لفقدان         420األولية وتعطل مشاريع تنموية بقيمة      

  .لوظيفته الذي يعتاش منها
في تصريح خـاص    :  وكاالت –امال شحادة    عن   المحتلةالقدس  من   29/8/2007 الرأي األردنية    ونقلت

ى سؤال حول االنباء عن وجود لقاءات سرية فلسطينية اسـرائيلية           ل ردا ع  ،بتلفزيون فلسطين قال عباس   
 ان وجود مثل هذه اللقاءات السرية ال يعني باي حال مـن االحـوال   ،هدفها التوصل لحل للقضايا العالقة 

يتم االتفاق على اي قضية من تحت الطاولة مؤكـدا ان مـا يـتم               واضاف لن    .وجود مفاوضات سرية  
التوصل اليه سيعرض على الشعب الفلسطيني من خالل استفتاء وطرحه على مؤسسات منظمة التحرير              

  .واكد على الرفض المطلق للدولة ذات الحدود المؤقتة .ال سيما المجلس الوطني
رغم أن اللقـاء بـين       الى أنه ب   آمال شحادة  عن   لمحتلةالقدس ا من   29/8/2007 الخليج اإلماراتية    ولفتت

إنـه  "ألولمـرت   " السجل الـذهبي  "الرئيس عباس واولمرت عقد في القدس المحتلة، فقد كتب عباس في            
 ببيع عباس وعدا بأن يدرس إطـالق         أولمرت وفي اللقاء اكتفى   ".لشرف بالنسبة لي أن ألتقيكم في مقركم      

ه تم خالل اللقاء بحث استمرار التداول في خطـة المنـسق األمنـي              إن" آي.بي.يو"وقالت   .سراح أسرى 
  . فياض-األمريكي في األراضي الفلسطينية الجنرال كنت دايتون لتسليح وتقوية سلطة عباس 

نفى مكتب اولمرت مـا نـشرته قنـاة         :  أحمد شاكر   عن القدس المحتلة من   29/8/2007 األخبار   ونقلت
ئيلية تتناول حل المشاكل الجوهرية التـي تـشمل الحـدود والقـدس             القطرية عن وثيقة إسرا   " الجزيرة"

ونقلـت   ".هناك فرقاً بين وثيقة وأفكار موجودة في مرحلـة البلـورة          "وأوضح، في بيان، أن     . والالجئين
في الحكومة اإلسرائيلية قوله إن المشاركين في اجتماع        " مسؤول رفيع المستوى  "اإلذاعة اإلسرائيلية عن    

وأضاف أن أحد االقتراحـات المطروحـة   ". القدس والالجئين والحدود" ناقشوا قضايا عباس ـ أولمرت 
وأشار المسؤول نفـسه     .للنقاش كان وضع مدينة القدس القديمة وساحة الحرم القدسي تحت إشراف ديني           

 أنـه   إلى أن الجانبين يناقشان مسألة السيطرة الفلسطينية على األحياء العربية في القدس الشرقية، مضيفاً             
  .في إذا تمكنا من التغلب على خالفاتهما، فقد تُناقَش تلك المسائل على مستوى أكبر

الـى  : برهوم جرايسي ويوسف الشايب    عن    رام اهللا  -الناصرة  من   29/8/2007الغد األردنية    وأشارت
وفـي   ،لم تسلم اسرائيل اي ورقـة مكتوبـة       ) الفلسطينية(السلطة  "من ناحية اخرى اكد عريقات ان       أنه و 

هناك جهات تحاول اطالق قنوات تفاوضية      "واوضح ان    ".المقابل لم تتسلم السلطة اي ورقة من اسرائيل       
وقالت هآرتس،   ".وتجتمع مع اسرائيليين وقد تخرج عنها وثائق ولكن ال عالقة لها بالمفاوضات الرسمية            

لبحث في هـذه القـضايا      إن التطور األبرز في هذه المرحلة هو أن أولمرت تراجع عن موقفه الرافض ل             
بزعم أنها ستفجر المفاوضات، وبدأ يبحث في القضايا الجوهرية، بعد أن اقتنع بـضرورة وضـع أفـق                  

  .سياسي أمام الفلسطينيين
وصدرت في معسكر اليمين اإلسرائيلي المتطرف، أمس، بيانات تندد بتقدم المحادثات بين أولمرت وأبو              

وقال عضو الكنيست، والشخصية المركزية في حـزب        . عها اولمرت التي يتب " اللين"مازن، منتقدة سياسة    
إن أولمرت يحاول إنقاذ جلده من خـالل بيـع مـصالح إسـرائيل،       "الليكود المعارض، يوفال شتاينتس،     

وصدر عن مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بيان يدعو أحزاب اليمين            ".باستعداده لتقسيم القدس  
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التي سـتقود إلـى إقامـة دولـة         "رائيلي إلحباط تحركات أولمرت السياسية،      والوسط في الكنيست اإلس   
  .، كما جاء في البيان)الضفة الغربية(فلسطينية في يهودا والسامرة 

في واشنطن، اعلنت الخارجية االميركية     : أحمد رمضان  عن   رام اهللا  من 29/8/2007 المستقبل   ونشرت
وقـال المتحـدث باسـم       .اس وأولمرت قبل اجتماعهمـا    هاتفيين بعب  الوزيرة رايس اجرت اتصالين    ان

للحديث مع الرئيس   ) اول من امس اإلثنين   (سنحت للوزيرة الفرصة امس     "الخارجية األميركية توم كيسي     
عباس ورئيس الوزراء اولمرت قبل اجتماعهما لمراجعة بعض المسائل معهما والتحدث قليال عن سـير               

اعتقـد ان    ":ن رايس لم تبحث مع الـزعيمين افكـارا محـددة          ى سؤال، قال كيسي ا    لوردا ع  ".االمور
ال يمكننـي ان    . كانا فرصة لوزيرة الخارجية لتراجع بعض المسائل معهما قبل اجتماعهمـا          ) االتصالين(

 ".بأنهما كانا مفصلين بشأن افكار محددة كهذه) االتصالين(اصف 
  
  حوار تنفي تسلمها أي مبادرة من حماس لفتح الفلسطينيةالرئاسة  .2

غزة  من   عبدالجبار أبو غربية   و ردينة فارس ،  عبدالقادر فارس  عن مراسليها    29/8/2007 عكاظ   نشرت
 عباس أي مبادرة من حماس أعدها محمـود         محمود باسم الرئاسة الفلسطينية نفى تسلم       اناطقأن  : عمانو

 اتـصاالت مـع     أكد وجود في حين   . الزهار من خالل زياد ابو عمرو لفتح حوار بين السلطة والحركة          
 أشـارت   وكانت أنباء ضباط أمن أوروبيين، ومسؤولين سياسيين من عدة دول أوروبية يجريها الزهار،            

 مع سياسـيين وضـباط إيطـاليين        هاالى عدة لقاءات عقدها في غزة طيلة األسبوع الماضي وكان آخر          
 فـإن مـن بـين       وحسب المصادر . بحضور قادة من حماس ومشاركة أحمد الجعبري قائد كتائب القسام         

 لضباط المخابرات اإليطالية هو مساعدة حماس في الخروج من المأزق الذي            الحركةالطلبات التي قدمتها    
تعيشه على المستوى األوروبي باإلضافة إلى مساعدتها في إصدار تأشـيرات دخـول لقادتهـا لـدخول              

ذه المعلومات مؤكـدة    نقل عن مصادر دبلوماسية غربية رفضت الكشف عن اسمها صحة ه          قد  و .أوروبا
أن حماس تسعى أيضا من خالل لقاءات الدبلوماسيين الغربيين وضـباط المخـابرات لبلـورة رؤيتهـا                 

  .السياسية واألمنية لتقدمها من خالل دولة قطر في المؤتمر الدولي الذي دعا إليه بوش الخريف المقبل
ناطق باسم الرئاسة الفلـسطينية     ن ال أ:  د ب أ   نقال عن غزة  ورام اهللا    من   29/8/2007 الدستور   وأضافت

أن أي مبادرة يجب أن يسبقها تراجع حماس عن انقالبها وإلغاء جميع ما ترتب عليـه مـن وقـائع                    أكد  
أكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس أن حركته لم تقدم أي مبادرات رسـمية أو                ومن جهته    .وإجراءات

حائطا من الـصد مقابـل كافـة المبـادرات          ن عباس وضع    أ لفت إلى و .غير رسمية للحوار مع عباس    
وفي السياق ذاته   . الفلسطينية والعربية خدمة لمواقفه الخاصة والتي ال تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية          

 مؤكدا أن موقـف حمـاس واضـح         ،ما تردد من أنباء حول تلك المبادرة       نفى بدوره فقد كان الزهار قد     
  . المواضيع في المفاوضات وبدون شروطوملخص في ثالث نقاط في الحوار وطرح كل

 نفى تسلمه أيـة     أن زياد أبو عمرو   رام اهللا    من   29/8/2007الغد األردنية    مراسل   يوسف الشايب وذكر  
لم يحدث أي شيء مـن      وهذه األنباء غير صحيحة بالمطلق       وأعتبر أن    .مبادرة ونقلها إلى محمود عباس    

 .هذا القبيل
  

  مع جهات دولية بهدف رفع الحصار عن قطاع غزةحكومة هنية تؤكد وجود اتصاالت  .3
 أكد وجود   ، المقال  الفلسطيني مجلس الوزراء أن  : 28/8/2007 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  

هناك أن  اتصاالت متواصلة مع عدد من الجهات الدولية والعربية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، و             
 بكل المواقف الدوليـة     أمسرحب المجلس في بيان صحافي      و .إشارات طيبة وايجابية من بعض الجهات     

واألوروبية المرحبة بنتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة، والتي ال تتجاوز حكومـة تـسيير              
أشار  كما   .أن جهاز األمن الداخلي بدأ بالعمل، وسيقوم بفتح ملفات كبيرة          ومن جهة أخرى أكد      .األعمال
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 الى انـه    نوهصدد تنفيذ قرار دمج القوة التنفيذية في الشرطة،          وفي   .رية باشرت عملها  الى أن القوة البح   
يجرى حالياً استغالل الموظفين للخروج في المسيرات والتهديد بقطـع الراتـب إذا لـم يـشاركوا فـي                   

ـ    أما   .طالبت الحكومة القيادات المتعقلة في حركة فتح أن تتحمل مسؤولياتها          وقد   .الفعاليات عيد على ص
  إضافة إلى  . إلزامهم بالموضوعية  ، إال أنه أوجب    وال يجوز المساس بهم    ا أحمر ا خط  فأعتبرهم الصحفيين

، التزام الصحفي بالزي الرسمي له الذي يبرز بطاقته الشخصية وبطاقة المؤسسة التي يعمـل لحـسابها               
ضـرورة  ونون والنظام،   وجدد إلتزام الحكومة بالحرية اإلعالمية والصحفية وحق التظاهر في إطار القا          

  .عدم إطالق النار في تفريق المظاهرات
رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية قرر صرف       أن  : غزة من   29/8/2007 األيام الفلسطينية    وأضافت

 شيكل مع مراعاة المسميات الوظيفيـة، كمـا   1000 الى 800مكافأة مالية للمتطوعين بمبلغ يتراوح بين    
ضافية للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة، حسب توصية رئيس المؤسسة          قرر صرف مكافآت مالية إ    

  .الحكومية
  

   مؤشرات جديدة على تصاعد الخالفات بين عباس والقدومي .4
رفع محمود عباس الغطاء الشرعي عن الوفد التمثيلي الذي اختاره فـاروق القـدومي               : عمان -رام اهللا   

ن الذين يفترض ان يـشاركوا فـي الوفـد تعميمـا بتجاهـل          وأرسل لكبار المسؤولي   ،لقمة عدم اإلنحياز  
 ان عبـاس إتهـم      ىوأشارت مصادر في رام اهللا إل      . طهران ىترشيحات القدومي واإلمتناع عن السفر إل     

الجانب اإليراني بمحاولة المساس بالسلطة عبر توجيه الدعوة والمراسلة للقدومي وليس لعنوان الـسلطة              
ويتوقع المعنيون ان يتمرد القـدومي مـن         .مقاطعة من الجانب الرسمي   لا وقرر بالتالي    ،بهدف الحضور 

 حيث غـادر  ، حضور المؤتمر بصفته ممثال للشعب الفلسطينيىجانبه علي تعميمات عباس ويحرص عل    
 وذكر في هذا السياق أن عبـاس        . طهران بدعوة من اإليرانيين    ى دمشق تمهيدا للسفر إل    ىعمان أمس إل  
 ان القدومي أرسل له مؤخرا رسالة خاصة بهدف تطرية العالقـة معـه متهمـا                 رغم  هذه، اتخذ قراراته 

رفض إتهامات القدومي وتبريراته واعتبرهـا محاولـة        ما، إال أن عباس     الصحافة حصريا بالتفريق بينه   
ن ابو اللطف هو الذي يستخدم الصحافة بين الحين         أ ىلالبتعاد عن جوهر الخالف بين الرجلين، مشيرا ال       

وفي غضون ذلك تتدارس الدائرة الضيقة المحيطة بعباس إقتراحا مثيرا ومهمـا             .نتقاد الرئاسة واآلخر ال 
يقضي بدراسة إنشاء وتأسيس دائرة سياسية بإسم منظمة التحرير الفلسطينية في مدينـة رام اهللا بهـدف                 

ن لجنـة كلفـت     خالفة الدائرة السياسية تماما الموجودة في تونس ورفع الغطاء التمثيلي عنها، وعلم بـا             
ن مؤيدي عباس في صفوف السلطة وفتح يتحمسون بقوة لهذا اإلقتـراح تحـت              أ و ،ضمنيا بدراسة األمر  

 ان جميع مؤسسات منظمة التحرير      ىويستند مروجو هذه الفكرة إل     .عنوان إعادة بناء مؤسسات المنظمة    
استثناء الدائرة السياسية التـي      ب ى الحياة موجودة اآلن داخل الوطن الفلسطيني وليس في المنف         ىالباقية عل 

 رمزي خوري المدير الـسابق لمكتـب ياسـر           سياق آخر ذكر أن    وفي .يمكن ان تقام وتنقل إلي الداخل     
 حيث تتجـه النيـة      هناك،سيتولي جوانب مالية لها عالقة بمكتب عرفات        أوفد إلى تونس، حيث     عرفات  
  . الماليةهف تكاليفمكتب واستالم ملفات الرئيس الراحل ووثائقه ووقالإلغالق 

  29/8/2007القدس العربي 
  

   من قادة المنظمة تسعى السلطة لعودتهم5 هناك :األغا .5
أن السلطة الوطنية تقدمت بطلب رسمي إلسرائيل من اجل السماح ، كشف زكريا األغا : قنا-غزة 

ى أن يشمل  الموجودين في الخارج إلى االراضى الفلسطينية عل التحريربدخول خمسة من قادة منظمة
 وأشار .يمضيفا أن السلطة بانتظار الرد االسرائيل، ذلك حرية حركتهم من والى االراضى الفلسطينية

لم يتم التقدم بهذا الطلب اال بعد الحصول على موافقة مبدئية من هؤالء القادة الذين سيكون إلى أنه 
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 يتمتعون به من حضور على الساحة لعودتهم نتائج ايجابية على ترتيب البيت الفتحاوى والفلسطيني لما
محمد جهاد المقيم في عمان واحمد غنيم واحمد عفانة  ولفت اآلغا إلى أن هؤالء القادة هم، .السياسية

  .باإلضافة إلى نايف حواتمة وفاروق القدومي
  29/8/2007الشرق القطرية 

  
   خانيونسرب فيع فلسطينيين في اشتباكات بين النفيذية وأفراد من عائلة ز8إصابة  .6

اصيب ثمانية فلسطينين على االقل ظهر الثالثاء خالل اشتباكات اندلعت بين القوة التنفيذيـة              : ألفت حداد 
 بمدينة خانيونس جنوب قطاع     ،وافراد من عائلة زعرب من بينهم قيادى فى حركة فتح يدعى ابو الصاعد            

 عناصـر   األمور تطورت بعد تعرض    قالت القوة التنفذية على لسان الناطق باسمها ان       من جهتها   و .غزة
عائلة الى منزله   ال اثناء قيامهم باعادة احد افراد       هم من 3الطالق النار فى المنطقة ما ادى الى اصابة         ها  من

  . من قبل التنفيذيةبعد االفراج عنه
  28/8/2007 48عرب

  
   وخبراء فلسطينيون يدعون لوقف الفوضى والفلتان األمنيمسؤولون .7

دعا عدد من المراقبين السياسيين الفلسطينيين إلى انجاح الحوارات بـين فـتح             : غزة - عبدالقادر فارس 
وحماس مشيرين إلى أنها يمكن أن تسفر عن نتائج ايجابية اذا خلصت النوايا وتوفرت االرادة الـسياسية                 

محذراً من  وشدد ابراهيم أبو النجا على ضرورة العودة للثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية             . الالزمة
وفـي ذات    .خطورة ارتداء اثواب اآلخرين وتنفيذ برامجهم الخاصة التي ال تخدم القـضية الفلـسطينية             

السياق دعا وزير الصحة الفلسطيني رضوان األخرس جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلـى الوحـدة               
نها تهدد  وأعتبر أ . ون والنظام وندد بكافة االنتهاكات للقان    .والتالحم ونبذ مظاهر االقتتال وفوضى السالح     

حياة وأمن المواطنين والمؤسسات العامة والممتلكات مؤكدا أهمية تغليب المصلحة العليا على المـصالح              
  .الفئوية والحزبية

  29/8/2007عكاظ 
  

  رئيسا للمخابرات الفلسطينية اليمين القانونية يؤدي الطيراوي .8
راوي مساء امس اليمين القانونية امام الرئيس الفلـسطيني     أدى توفيق الطي   :عمان –عبدالجبار أبو غربية    

 بعد أدائه اليمين ان جهاز المخابرات العامة معني          وأكد .بصفته رئيسا لجهاز المخابرات العامة الفلسطيني     
شعب الفلسطيني ومنع أي محاولـة      البتطبيق القانون والحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتسبات         

  .هللعبث بأمن
  29/8/2007عكاظ 

  
  األجهزة األمنية تنتهك حصانة نواب حماس في الضفة الغربية: طافشالنائب  .9

اتهم خالد طافش النائب عن كتلة حماس البرلمانية األجهزة األمنية الفلـسطينية بانتهـاك              : رامي دعيبس 
ابـات  حصانة نواب حماس، وعدم احترام القانون بشكل مخـالف لـروح الديمقراطيـة ونتـائج االنتخ               

تتعامل بسياسة المعايير المزدوجة مع نواب حماس خالفا لالحترام الذي تبديه لنواب            أنها  وأكد   .التشريعية
حركة فتح مثال، على الرغم من أن الطرفين منتخبين بطريقة ديمقراطيـة وحـرة مـن قبـل الـشعب                    

 سيارته وتفتيـشها رغـم       عقب قيام األجهزة األمنية في مدينة بيت لحم بتوقيف         ذلكجاء   وقد   .الفلسطيني
  .رفضه وتأكيده أنه يملك الحصانة البرلمانية

  28/8/2007 48عرب
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  حل حكومة فياض عشرات الجمعيات الخيريةمصطفى البرغوثي يستنكر  .10

 من المؤسـسات    103قرار حكومة سالم فياض حل      البرغوثي  استنكر مصطفى   : نابلس - عاطف دغلس 
وطالب الحكومة بنـشر     . ما لم يكن هناك سبب قانوني لذلك       ،غزةوالجمعيات العاملة في الضفة الغربية و     

وأكـد أن    .أسماء هذه الجمعيات وذكر سبب إغالقها، موضحا أن المحكمة هي من يملك القرار النهـائي              
 ألن الحكومة ال    ،حديث الحكومة عن تعويض المتضررين من الجمعيات جراء هذا اإلغالق غير واقعي           

  .من متطلبات أساسيةتستطيع أن تلبي ما عليها 
  28/8/2007الجزيرة نت 

  
   اغالق دوائر الترخيص في غزةيقررابو دقة  .11

 قرارا بإغالق جميع دوائـر      ،مشهور أبو دقة  في حكومة فياض    أصدر وزير النقل والمواصالت     : رام اهللا 
أن هذا  وبين   .واعتبر أن كل أعمال جباية الرسوم في غزة باطلة وغير قانونية          . الترخيص في قطاع غزة   

القرار يأتي تمشيا مع قرار مجلس الوزراء في جلسته األخيرة بإغالق دوائر الجبايـة فـي مؤسـسات                  
  .السلطة الوطنية في قطاع غزة

  29/8/2007الحياة الجديدة 
  

  وتعتبره بال قيمة" عباس أولمرت"الفصائل الفلسطينية تنتقد لقاء  .12
وجهـت عـدة     :وليد عوض واشـرف الهـور      - رام اهللا    -القدس   29/8/2007 القدس العربي    ذكرت

  مع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي    عباستنظيمات فلسطينية انتقادات للقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني    
 لسان فوزي برهوم المتحدث باسـمها ان        ىواعتبرت حركة حماس عل    ،أولمرت في القدس أمس الثالثاء    

الفلسطينية وإسقاط وتجزئة الحقـوق الوطنيـة       لقاءات عباس أولمرت انحدار سياسي نحو تصفية القضية         
 برهوم في تـصريح صـحافي ان هـذه          ىورأ .للشعب الفلسطيني كحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية      

اللقاءات تأتي لتعزيز التنسيق األمني بين حكومة فياض وأولمرت لتصفية وضرب مشروع المقاومة الذي              
الوقت الذي تسعي فيه حكومة فياض الالشرعية إلسقاطه من         التفت حوله كافة أطياف شعبنا وفصائله في        

  .األجندة الفلسطينية 
قال الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد في تصريحات صحافية نحن نأسف في حركة                جانبه   من

الجهاد لهذه اللقاءات التي تجري في مرحلة يتصاعد فيها العدوان الصهيوني ضـد شـعبنا الفلـسطيني،                 
واعتبر ان هذه اللقاءات ال تحمل في طياتها مصلحة          .يها العدو مجازر بشعة في الضفة وغزة      ويرتكب ف 

  .للشعب الفلسطيني 
كما انتقد جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية اللقاء، وقال في تصريح تلقت القـدس                

ار العام الذي ينظم مثل هذه اللقاءات       العربي نسخة منه نحن في الجبهة الشعبية منذ البداية وقفنا ضد اإلط           
في إطار اتفاقيات أوسلو، ألننا انطالقا من تقييمنا العام لهذه االتفاقيات نعتبر انها ال تستجيب للحد األدني                 

واكد المجدالوي أن هذه اللقاءات تفتح الباب واسعا للتدخل اإلسرائيلي في            .من حقوقنا الوطنية الفلسطينية   
ورأي ان هذه اللقاءات ليست ذات قيمة، وقـال          . في صياغة مؤسساتنا ذاتها    ىاخلي وحت حياتنا وشأننا الد  

علي العكس لها حد ضار متمثل في دفع الجميع الي مواقع االنتظار والترقب السلبي وهذا بحد ذاته يلحق                  
  . األذي بقضيتنا

محمـود  " حماس"يادي في   قال الق :  أحمد شاكر  -القدس المحتلة    8/2007 /29 األخبار اللبنانية    وأضافت
ال تستحق الوقود الذي تهـدره      "الزهار إن اللقاءات الفلسطينية مع اإلسرائيليين لن تأتي بأي نتيجة، وإنها            
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أنا حزين على البنزين الذي يستهلكونه ثمنـاً  ": "بي بي سي "وأضاف، لهيئة اإلذاعة البريطانية     ". سياراتها
  ".لمثل هذه اللقاءات

شكك الدكتور ماهر الطاهر مسؤول الجبهـة       : دمشق 28/8/2007سطيني لإلعالم    المركز الفل  وأوردت
في نوايا حكومة االحـتالل، وتـصريحاتها       " قدس برس "الشعبية في الخارج، في تصريحات خاصة لـ        

 - ال أعتقد أن قمـة عبـاس      "وقال الطاهر   . حيال رغبتها في التوصل إلى سالم دائم في الشرق األوسط         
ال يريد سالماً، وهـو     ) الكيان الصهيوني ( أي نتائج لصالح الشعب الفلسطيني، ألن        أولمرت ستؤدي إلى  

لهذا : "، وقال "العبثية" أولمرت بـ    -وصف الطاهر قمة عباس     و" ..مدعوم في ذلك من اإلدارة األمريكية     
وغ نحن نعتبر المفاوضات عبثية وال تحقق شيئا للشعب الفلسطيني، ألنه اتضح أن سلطات االحتالل تـرا               

  ". .. وتخادع من أجل فرض حل لقضايا االحتالل،
  

  "منظمة التحرير"ؤكد على ثوابت تاإلسرائيلية و" الحل النهائي"رفض مسودة ت" فتح" .13
إلى أن مـسودة    " قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     " فتح"أشار محمد الحوراني الناطق باسم      : رام اهللا 

خة منها للسلطة الوطنية الفلسطينية ليست حال نهائيا وإنما         سرائيل وسلمت نس  إالحل النهائي التي اقترحتها     
الموقف الفلسطيني واضح تماما من قضايا الحل النهائي، وهي قـرارات           : "هي مجرد وجهة نظر، وقال    

، قـال إن    جزء من سلـسلة لقـاءات     ،  "عباس وأولمرت "قمة  واعتبر الحوراني أن     ..."،الشرعية الدولية 
هو مسار سياسي يتأسس على التمسك بالثوابـت        "وأضاف  ،  "عب الفلسطينية  فيها هو حقوق الش    يالجوهر"

، "الفلسطينية، استعدادا لمؤتمر الخريف المقبل الذي نريد أن نتعاطى معه جديا بطرح قضايانا على العالم              
  .على حد تعبيره

 28/8/2007قدس برس 
  

  أمريكي رائيليإس بتنسيق جاءوتعتبره قرار اغالق المؤسسات الخيرية  تنتقد "حماس" .14
 اغـالق   ىانتقد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس اقدام حكومة فياض عل           : وليد عوض   -رام اهللا   

 -الجمعيات الخيرية، واعتبره قرارا سياسيا وجزءا من خطة تهدف لعزل الحركـة بتنـسيق اسـرائيلي        
 التابعة لحماس بأنـه     ووصف برهوم قرار اغالق المؤسسات الخيرية      .امريكي وتنفيذ من حكومة فياض    

  .فاتورة حساب الجتماع عباس اولمرت امس في القدس
  29/8/2007القدس العربي 

  
  نحذر من نية إسرائيل تنفيذ ضربات عسكرية واسعة: "الجهاد"الناطق باسم  .15

 في حركة الجهاد اإلسالمي، من نية إسرائيل تنفيذ ضـربات عـسكرية              القيادي نافذ عزام حذر  : رام اهللا 
ل الفترة القريبة القادمة ضد حركته، وذلك بعد االتهام المباشر الذي وجهته إسرائيل، لألمـين               كبيرة خال 

العام للحركة رمضان شلح، بأنه أصدر األوامر لعناصر الحركة الستئناف العمليات االستـشهادية ضـد               
ا االتهام لألمـين    إن هذ : "عزام وقال .1948األهداف اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام        

العام بشكل خاص، وللحركة بشكل عام، يؤكد وجود نوايا إلسرائيل لتوجيه مزيد من الضربات لحركـة                
وأشار عزام إلى أنه ال يستبعد أن        .الجهاد اإلسالمي، ومحاولة اختالق الحجج للتصعيد اإلسرائيلي الحالي       

، لكنه استبعد أن تقوم إسـرائيل       "طاع غزة بعملية عسكرية كبيرة قريبا ضد حركته وضد ق       "تقوم إسرائيل   
  . بعملية اجتياح واسعة وشاملة لقطاع غزة ،بسبب المخاطر التي ستترتب على مثل هذا االجتياح

 28/8/2007قدس برس 
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   الفارين من غزة من ممارسة اي نشاط"فتح"مصر تمنع كوادر : القدس العربي .16
 مصادر امنية فلسطينية امس ان مـصر لـم تـتح            علمت القدس العربي من    :من وليد عوض   - رام اهللا 

المجال للعديد من المسؤولين الفلسطينيين الذين فروا من قطاع غزة خالل المصادمات الدموية مع حركة               
يونيو الماضي ممارسة اي نشاطات علي اراضيها التي وصلوها قادمين مـن            / حماس في شهر حزيران   

در امني لــ القـدس العربـي ان بعـض المـسؤولين             وقال مص  .رام اهللا مما اضطر بعضهم للعودة     
 -الفلسطينيين كانوا يعتقدون أن باستطاعتهم ادارة اوضاع غزة من خالل تواجدهم في مـصر اال انهـا                  

 منعتهم من ذلك بالتضييق عليهم واتخاذ بعض االجراءات التي تقول لهم من االفضل ان تبحثوا                -مصر  
لسلطات المصرية حالت دون تمتع المـسؤولين الفلـسطينيين         وحسب المصدر فان ا    .عن مكان اخر لكم     
  . اراضيها مثل تسجيل اوالدهم في المدارس المصريةىبحياة طبيعية عل

بان ذلك الكـالم    ،  ومن جهته اكد ابو علي شاهين عضو المجلس الثوري لحركة فتح المتواجد في رام اهللا              
 جلب عائالت من غادروا غزة الـي رام اهللا   ىغير دقيق، واوضح شاهين أن الجانب الفلسطيني يعمل عل        

وفق ما تسمح به سلطات االحتالل االسرائيلي التي سمحت خالل الفترة الماضية بدخول عدد محدود من                
الماضي يعكفون حاليا علي    ) يونيو(وعلمت القدس العربي بأن الذين غادروا غزة في حزيران          . العائالت

 من الفنادق خاصة وانهم باتوا يدركون بأن الرحلة ستطول علي           استئجار شقق سكنية لالستقرار بها بدال     
  . حد قول بعضهم
) يونيـو ( اعلن العشرات من رجال االمن الفلسطينيين الذين فروا من غزة في حزيران              ىومن جهة اخر  

الماضي نحو مصر التي اودعتهم في معسكرات تفتقر البسط مقومات الحياة بأنهم يعتزمون االضـراب               
وطالب رجال االمن المحتجزون فـي مـصر         .م احتجاجا علي تقصير القيادة الفلسطينية معهم      عن الطعا 

 تقديم المسـاعدة لهم، واعلنوا امس االول عن عزمهم خوض إضراب مفتوح عن             "فتح"حكومة فياض و  
  . ما وصفوه عدم اكتراث القيادة الفلسطينية بحل قضيتهمىالطعام ابتداء من يوم امـس احتجـاجا عل

  29/8/2007قدس العربي ال
  

 قيادات في فتح تتجسس لصالح اسرائيل وامريكا: المصريمشير  .17
كشف مشير المصرى، أمين سر كتلة حماس النيابية، النقاب عن تورط  : عبد المنعم حالوة-القاهرة 

 .مسؤولين من حركة فتح في التجسس لحساب الموساد االسرائيلى والمخابرات االمريكية، على حد قوله
أكد المصرى في تصريح خاص لـ الشرق ان بعض القيادات االمنيه بحركة فتح قامت بعمليات تجسس و

وجميع تلك العمليات موثقه وهناك أدلة لدى حماس " سى اى ايه " وال" الموساد"ونقل معلومات الى 
في هذا ستكشفها في الوقت المناسب، وأضاف أن حماس تقدمت بمذكرة لجامعة الدول العربيه للتحقيق 

 .االمر
 29/8/2007الشرق القطرية 

  
  تدعو إلى الوحدة" القيادة العامة" .18

 القيادة العامـة،    -دعا زياد الشولي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 وقال فـي تـصريح صـحافي ان       ". اإلسرائيلي"الى توحيد الجهود الوطنية والشعبية لمواجهة االحتالل        

القضية الفلسطينية تمر بمأزق كارثي إذا لم نتداركه سيضيع مستقبل القضية والوطن والشعب، في ظـل                
هذه الظروف المأساوية من حصار وإغالق وتدمير واعتقال وبناء جدار الفصل العنـصري، وتوسـيع               

  .االستيطان وتهويد القدس ومصادرة ثروات وأراضي الوطن وفصل غزة عن الضفة
  29/8/2007راتية الخليج اإلما
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  "حماس"اوروبيين وامريكيين وقيادات من  لقاءات بين مسؤولين: المنار الفلسطينية .19
الحكومة اليمنية رعت اتصاالت سرية بين مسؤولين اوروبيـين         إن  " المنار"قالت مصادر دبلوماسية لـ     

لـسياسي، وكـشفت    من المانيا واسبانيا وبريطانيا، وبين قياديين من حماس من بينهم رئـيس المكتـب ا              
المصادر عن أن رئيس قسم الشرق االوسط في وزارة الخارجية البريطانية، وأحـد مـساعدي وزيـر                 

وأضافت المصادر أن ستة اجتماعات عقدت فـي العاصـمة    .الخارجية االسباني شاركا في هذه اللقاءات 
في وزارة الخارجيـة    القطرية الدوحة، بين قياديين في حركة حماس ومسؤولين امريكيين، بينهم موظف            

البريطانية، وآخر مسؤول في مجلس األمن القومي، وأن المحادثات تناولت األوضاع في غزة، وامكانية              
اجراء اتصاالت مباشرة بين حركة حماس واسرائيل وتغيير حقيقي في مواقف الحركة من بعض المسائل               

حمد بن جاسم شارك في جـزء مـن     وأكدت المصادر ذاتها ان رئيس الوزراء القطري الشيخ          .والقضايا
  .إعالمياهذه اللقاءات وهو يقوم برعايتها شخصيا والعمل على ترويجها وتسويقها 

    29/8/2007المنار الفلسطينية 
 

  .. مع الصحفيين"الجبهة الشعبية"جميل مزهر يعرب عن تضامن  .20
الصحافيين كانوا  "مزهر أن   أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل          : ألفت حداد 

دائماً وال زالوا جنوداً مجهولين في ميادين الشرف والدفاع عن القضية الفلسطينية، فهم من استشهدوا في                
سبيل نقل حقيقة العدو المجرم الذي مارس القتل والتدمير واإلرهاب بحق الشعب الفلـسطيني الـصامد                

له على هامش المسيرة التي نظمتها نقابة الصحافيين        وأشاد مزهر في تصريحات صحافية       .المكافح للعالم 
يعرضون حياتهم للخطر من اجل فلسطين ومن أجل الكلمة         "ظهر اليوم، بالصحافيين ودورهم، وقال انهم       

لجهودهم ولتضحياتهم التي ستظل نبراس نهتدي به من اجل الحقيقـة كـل             "، مؤكداً تقدير الجبهة     "الحرة
  ".الحقيقة للجماهير

  28/8/2007 48عرب
  

  على سديروت" كتائب األقصى"لـإصابة ثالثة إسرائيليين في قصف صاروخي  .21
داخـل بلـدة    " 103األقـصى   "أعلنت كتائب األقصى مسؤوليتها عن أطالق صاروخ مطور من نـوع            

وادى القصف حسب اإلذاعة اإلسرائيلية الى إصابة ثالثة اسـرائلين بجـراح            . سديروت جنوب إسرائيل  
وقالـت   . على سـديروت   الكتائبطة واآلخران بالصدمة إثر سقوط صاروخ أطلقته        أحدهم جراحه متوس  

وذلك رداً علـى    " الجدار المثقوب "كتائب االقصى في بيان لها أن القصف ياتي في إطار ما اسمته عملية              
 .جرائم االحتالل وتهديدات وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك باجتياح قطاع غزة 

28/8/2007 48عرب  
  

  فوز غول برئاسة تركيا تحّول تاريخي وانعكاس لظاهرة التحول اإلسالمي": حماس" .22
بفوزه برئاسة الجمهورية التركية، مرحبة بوصـول       " العدالة والتنمية "حزب  " حماس"هنأت حركة   : غزة

وقال الدكتور سامي أبـو زهـري، المتحـدث باسـم           . عبد اهللا غول لمنصب رئيس الجمهورية التركية      
إن حركة حماس تأمل أن يسهم هذا التحول التاريخي في خدمـة الـشعب     : "تصريح صحفي الحركة، في   

انعكـاس  "واعتبر أن هذا الفوز هو       ".التركي وشعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة       
 شعوب المنطقة وأن كل المحاوالت التي بـذلت عبـر عـشرات             ىطبيعي لظاهرة التحول اإلسالمي لد    

ودعت حركـة   ". ماضية لسلخ شعوب المنطقة عن تراثها وتاريخها وحضارتها قد باءت بالفشل          السنين ال 
التعامل مع شعوب المنطقة بما يحترم ثقافتهم وحضارتهم علـى قاعـدة التعـاون              "الغرب إلى   " حماس"
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اإلنساني واالحترام المتبادل وليس على قاعدة تسخير مصالح وإمكانات هذه المنطقـة لخدمـة المجتمـع        
  ". الغربي

 28/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إقامة دولة فلسطينية هي الحل لقضية الالجئين: ليفني .23
اعتبرت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الحل لمشكلة الالجئين              

يجب أن تعتمـد    : " ي الواليات المتحدة  وقالت ليفني في لقاء مع وفد من قادة اليهود ف         . عبر عودتهم إليها  
األول، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي      : كل عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين على مبدأين أساسيين        

إن : " مـضيفة  ".أن ال تتحول تلك الدولة إلى دولة إرهاب       : والثاني. بمثابة الحل الوحيد لقضية الالجئين    
ويجب أن تتناسب توقعاتنا    . ل هو مبدأ أساسي ويحظر علينا أن نساوم عليه        عدم إدخال الجئين إلى إسرائي    

  ".من العملية السياسية؛ مع قدرتنا للتوصل إلى تفاهمات تمثل المصالح اإلسرائيلية
  28/8/2007 48عرب

  
  اجتياح القطاع بات حتمياً: تساحي هنجبي .24

المواجهة العسكرية مـع قطـاع      "ان  قال تساحي هنجبي رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أمس           
يمكـن  "أمس انه   " اإلسرائيلية"وأوضح هنجبي في مقابلة مع اإلذاعة        ".غزة أصبحت حتمية وال مفر منها     

القول بعد اجتماع لجنة الخارجية واألمن، بحضور وزير الدفاع ايهود باراك، ان المواجهة مـع قطـاع                 
كوت على استمرار تساقط الصواريخ علـى سـديروت         ال يمكننا الس  "وأضاف بالقول    ".غزة باتت حتمية  

  ".وعلى تعاظم قوة حماس في غزة
  29/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل عرضت على مصر إقامة سياج أمني على طول الحدود: هارتس

ذكرت صحيفة هارتس اليوم األربعاء أن إسرائيل عرضت على مصر إقامـة سـياج              : )د ب أ  (تل أبيب   
. الحدود المشتركة بينهما لمنع التسلل من سيناء أو تهريب الوسائل القتالية والمخـدرات            أمني على طول    

وقالت الصحيفة إن النائب األول لرئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون طرح هذا العرض على مـدير          
م الجانـب   ولم يقد . المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان خالل اجتماعهما في القاهرة قبل عدة أسابيع           

المصري بعد جوابه على هذا العرض لكن مصادر سياسية استبعدت موافقته على المشاركة في تكـاليف                
  . إقامة السياج الحدودي التي تقدر بحوالي ثالثة مليارات دوالر، وفقا للصحيفة االسرائيلية

  29/8/2007الدستور 
  

  عوفاديا يوسف يتراجع عن تصريحه حول الجنود .25
اخام عوفاديا يوسف عن تصريحه أن الجنود الذين لقوا مصرعهم في الحرب على لبنان،               تراجع الح  :ا ب 

" تحريـف "ايلي يشاي انه تم     " شاس"وقال رئيس حزب    . قتلوا بسبب عدم التزامهم بأداء الفرائض الدينية      
تلوا كالم يوسف، موضحا أن عظته كانت تتمحور حول الجنود في زمن التوراة الذين لم يصلوا قبل أن يق                 

  . في المعارك
  29/8/2007السفير 
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  "المشاة"جيش االحتالل يتّجه لتعزيز  .26
، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيـز وضـع         "جدية جداً "بدأ الجيش اإلسرائيلي سلسلة تغييرات      : علي حيدر 

، سيكونان من حيث الشكل والمضمون مشابهين للـواءي         "إنشاء لواء مشاة آخر وربما اثنين     "قواته، بينها   
أنه يتوقع أن يعلن رئيس األركـان غـابي أشـكينازي           " معاريف"غوالني وجفعاتي، وأوضحت    : نخبةال

قرار إنشاء لواءي المشاة هو أحد القرارات المركزية،        "، مشيرة إلى أن     "قراراته النهائية "األسبوع المقبل   
 علـى التهديـدات     التي تهدف أساساً إلى تنفيذ استنتاجات حرب لبنان األخيرة، وإيجـاد الـرد الممكـن              

كانوا قد درسوا قبل الحرب اتخاذ قـرار        "إلى أن قادة المؤسسة العسكرية      " معاريف"وأشارت   ".المستقبلية
 ".معاكس لهذا القرار وهو إمكان إلغاء لواء مشاة، وكان المرشح األساسي لإللغاء هـو لـواء جفعـاتي                 

 رغبة وزير الدفاع إيهود باراك الـذي        وتتعارض رغبة الجيش اإلسرائيلي بزيادة حجم قوات المشاة، مع        
الطرفين سيضطران إلى التوافق فـي مـا        "وترى الصحيفة أن    . يسعى إلى زيادة حجم قوات المدرعات     

يبـدو  "وقالت الصحيفة إنه     ".بينهما عندما يعرض أشكينازي الخطة على باراك من أجل المصادقة عليها          
ت متطورة، باإلضافة إلى المدرعات، ولكـن مـن         حتى اآلن أن الجيش سيشتري في نهاية األمر طائرا        

  ".ضمن االلتزام بإطار الميزانية المحدودة، وهو ما سيجعل التسلح بطيئاً جداً
  29/8/2007األخبار 

  
  االحتالل يحاكم جنديا ضل طريقه في جنين .27

الجندي االسرائيلي الذي ضـل امـس       إن  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت     :  حامد جاد  ، وكاالت –غزة  
الميجور "وقالت الصحيفة إن     ".لخرقه العديد من أنظمة األمان    "سيقدم لمحاكمة عسكرية     يقه في جنين،  طر

في جولة عمـل    ) االثنين(غازي رافيه مساعد ضابط األمان في قيادة المنطقة الوسطى وصل ظهر أمس             
 معينة تـاه    في قاطع جنين واعتزم السفر من مستوطنة شافي شومرون إلى مافو دوتان ولكن في مرحلة              

  ".الضابط في الطريق ودخل إلى جنين
  29/8/2007الغد األردنية 

  
  بوضع سيئ" كريات شمونة"من المالجئ في % 50:  الدولةمراقب .28

ميخا لندنشتراوس، انتقادات للحكومة اإلسرائيلية بعد أن تبين له خالل جولة أجراها            " مراقب الدولة "وجه  
وانتقد المراقب الحكومة، ودعاها إلى بذل       .جئ بأوضاع سيئة  من المال % 50في مدينة كريات شمونة أن      

إذا لم نبدأ اآلن في إصالح مواطن الضعف التي تكشفت فـي            : وقال. المزيد من الجهود لتهيئة المالجئ    
  ".الحرب األخيرة، سنقف في موقف مشابه في المستقبل

  28/8/2007 48عرب
  

  ية الستقطاب يهودهاتصعد التحريض ضد إيران وإغراءات مال" إسرائيل" .29
افيغدور ليبرمان، دعـم    " اإلسرائيلي"كشف وزير التهديدات االستراتيجية      : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

وفـي  . لعدد من احزاب المعارضة االيرانية في محاولة لتقويتها في مواجهة النظـام الحـالي             " اسرائيل"
" اسـرائيل "لى االيرانيين قـال ليبرمـان ان        باللغة الفارسية والموجهة ا   " اسرائيل"حديث له عبر صوت     

ووصف  .اوجدت عالقة مع عدد من احزاب المعارضة ترى بها تنظيمات مفيدة على الخريطة االيرانية             
واتهمهم بتعريض ايران والعالم بأسـره      " مجموعة من المجرمين  "القيادة االيرانية برئاسة احمدي نجاد ب       

 .ديثه لإليرانيين على عزل هذه القيادة واختيار قيـادة بديلـة          في ح " االسرائيلي"وحرض الوزير   . للخطر
وقال ليبرمان ان الظروف الحالية تؤكد ان االسلوب االجدى نفعا للتعامل مع الملف النووي االيراني هو                

  .فرض عقوبات اقتصادية ناجعة بعيدا عن الهجوم العسكري
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، وقـد نـشر فـي       "اسرائيل"ان القاطنين في    عددا من يهود اير   " االسرائيلي"وفي ظل ذلك يجند الموساد      
. اعالنات يعرض فيها مبالغ طائلة لمن يقبل العمل من دون ان يفسر طبيعته            " االسرائيلية"وسائل االعالم   

حملتها لجلب اكثر من عشرين الف يهودي مـن ايـران           " االسرائيلية"الى ذلك تواصل وزارة الخارجية      
اضافة الى تسهيالت لم يحظ بهـا       " اسرائيل" الوصول الى    وعرضت عشرة آالف دوالر لكل واحد يقرر      

التعرض للخطر في ظل االجواء المـشحونة فـي         "وتستغل في هذه الحملة     " اسرائيل"أي قادم جديد الى     
  ".المنطقة

  29/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إلى حزب اهللا" ياخونت"إسرائيل تخشى وصول  .30
الشحنة الروسية األخيرة من الصواريخ المضادة      "ة أمس أن    اإلسرائيلي" جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   

للسفن التي سلمت إلى إيران أثارت مخاوف القادة اإلسرائيليين من انتقال هذه الصواريخ إلـى سـوريا                 
وتـضم   ".وحزب اهللا الذي سيستخدمها ضد سالح البحرية اإلسرائيلي في أي نزاع مستقبلي بين الطرفين             

، وهو من صواريخ كروز )SSN-X-26 Yakhont(صاروخ ياخونت "يفة، هذه الشحنة، بحسب الصح
 كيلوغرام ويحلـق علـى      200 كيلومتر ويحمل رأساً متفجراً بزنة       300األسرع من الصوت، يبلغ مداه      

ارتفاع متر ونصف المتر فوق سطح البحر، ما يجعل مسألة اعتراضه أمراً صعباً جداً، وهو ما يعـزز                  
  ".المخاوف اإلسرائيلية

  29/8/2007األخبار 
  

  في يد إيران" النووي الباكستاني"تخوف إسرائيلي من وقوع  .31
 اكدت صحيفة معاريف اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس أن هنـاك مخـاوف              : د ب أ   -القدس المحتلة 

 .في يـد إيـران    " المخزون النووي الباكستاني  "متصاعدة في أوساط أجهزة األمن في إسرائيل من وقوع          
يعاني حاليا من نـشاط زائـد لمـسلحين         "لصحيفة إن الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرف        وقالت ا 

يسعون إلى االستيالء على الحكم وفي جهاز األمن اإلسرائيلي يخشون من أنه في حال نجاح أولئك فـي                  
 ". إيران اإلطاحة بمشرف فإن المخزون النووي لباكستان قد يسقط في يد الجهاد العالمي بل وربما في يد               

إلى أن هذه التقديرات تعززت في األسابيع األخيرة في أعقـاب إشـارات الـرئيس               "وأشارت معاريف   
وبينت الـصحيفة    ".العودة إلى الوطن للمشاركة في الحكم      الباكستاني لرئيسة الوزراء المنفية بنظير بوتو     

، موضحة أن   "إلسالميةإسرائيل ترى في هذه المبادرة مؤشرا على ضعف مشرف حيال الجماعات ا           "إن  
يخشون من أنه إذا فقد مشرف سيطرته على الحكم لصالح المسلحين فإن هـذا              "إسرائيل والدول الغربية    

  ".األمر سيزيد من ثقة األنظمة المسلحة األخرى في الشرق األوسط في نفسها
  29/8/2007الغد األردنية 

  
  عصابات المستوطنين تريد اشعال النار في الداخل الفلسطيني: النائب بركة .32

قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانيـة، امـس             : زهير اندراوس  -الناصرة  
الثالثاء، ان عضو الكنيست أوري أريئيل، من حزب االتحاد القومي ـ المفدال وعصابات المـستوطنين   

عمها تريد اشعال النار في بلداتنا العربية في الداخل الفلسطيني، وفي مدينة نتـسيرت عيليـت،                التي يتز 
 بيان العنصري أريئيل، الذي أعلن      ىوجاء هذا التصريح تعقيبا عل     .وأمثال هؤالء يجب كنسهم من بلداتنا     

وأضاف بركة،   .أنه سيزور مدينة نتسيرت عيليت بسبب كثرة العرب الذين يشترون بيوتا ويسكنون فيها            
 مـن أكثـر     ىان اريئيل واشكاله في المؤسسة الرسمية يعرفون ان مدينة نتسيرت عيليت هي رمز، وحت             
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 والمدن في المنطقـة، ال  ىمعالم التمييز العنصري في البالد، فقد أقيمت كلها علي أراض عربية من القر   
  . المجاورةى الناصرة والقربل أرادت السلطة لها ان تشكل حبال خانقا لمنع توسع وتطوير مدينة

  29/8/2007القدس العربي 
  

  سياحة فاتيكانية في اسرائيل .33
امس، ان مكتب السياحة اإلسرائيلي في ميالنو، يتعـاون         " يديعوت احرونوت " ذكرت صحيفة    :يو بي آي  

وقالـت  . مع شركة طيران جديدة للفاتيكان من أجل اتفاق تسويق لجلب مسيحيين متدينين الى اسـرائيل              
يرة مكتب السياحة اإلسرائيلي في ميالنو سوزان كالغسبورن، ان التعاون يهدف الى تسويق الرحالت              مد

في صفوف الشبان االيطاليين المتدينين، متوقعة وصول عشرات اآلالف من هؤالء الى إسـرائيل فـي                
يين، واقد اعـدت    ولفتت كالغسبورن الى ان إسرائيل مهتمة أيضا بجلب االيطاليين العلمان         . الشهور المقبلة 

  .حمالت دعائية وعالقات عامة لتشجيع االيطاليين غير المتدينين على زيارة إسرائيل
  29/8/2007السفير 

  
 للمتسللين السودانيين" منازل عزل"إسرائيل تبني  .34

شرعت الحكومة اإلسرائيلية بالتعاون مع مصلحة السجون والمعتقالت  : محمد جمال -القدس المحتلة 
لحوالي الف من الالجئين السودانيين الذين ) كتسيعوت( سكني مؤقت في صحراء النقب باقامة مركز

وقالت مصادر إسرائيلية ان هذا السكن يأتي لتأمين . تسللوا الى فلسطين المحتلة عبر الحدود المصرية
 سوداني بعضهم تم دمجه 2800حياة كريمة ومنفصله للسودانيين الذي يزيد عددهم في إسرائيل عن 

 قسم منهم من المعاملة السيئة التي عاملهم بها ىوقد اشتك. تجنيده والبعض اآلخر يجري تحديد وجهتهو
  .جيش االحتالل اإلسرائيلي ومن التمييز العنصري الذي تعرضوا له بسبب لون بشرتهم داكنة السواد

 29/8/2007الشرق القطرية 
 
  

  باألونروا الفلسطينييننخلل في عالقة الالجئي تصدر تقريرا حول الشاهدمؤسسة  .35
تقريرا عن العالقة بين الالجئين الفلسطينيين ووكالة " شاهد"أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 

مرجعية عدم وجود أظهر ان هناك خلال في العالقة بين الطرفين يعود السباب عدة، منها  .االنروا
 ان اللجان الشعبية والتي في حين.  بشكل قوي فعالفلسطينية تراجع وتتابع قضايا الالجئين الفلسطينيين

ازدياد الحاجات  كما أن . ليست فعالة بالشكل المطلوبالطرفينيفترض ان تكون هي صلة الوصل بين 
 مجموعة من المؤسسةقدمت قد و. وعدم تناسبها مع ما تقدمه االنروا يخلق جوا من التوتر بين الطرفين

 وذلك في سبيل تقديم افضل الخدمات، بما ،قة وجعلها واضحة وقويةالتوصيات تساهم في تحسين العال
  .يتوفر من امكانات

  29/8/2007المستقبل 
  

  لالحتالل  % 7موجه لحماس و% 93: خطاب فتح اإلعالمي .36
 الـى   ،انتهت دراسة بحثية إعالمية أجراها طلبة من قسم الصحافة من جامعتي بيرزيت والنجاح            : رام اهللا 

 ، بحيث ر أن خطاب حركة فتح اإلعالمي موجه بشكل شبه كلي ضد حركة حماس            خالصات واضحة تظه  
 موجه لمهاجمـة حمـاس بـشخوصها        الحركةان القسم الغالب في مواقف وتصريحات قيادات ورموز         

فيما يندر وبشكل واضح التطـرق  %. 93 الى  تصلنسبةوذلك بونهجها ومؤسساتها في الداخل والخارج   
وتبين من خالل االستعراض ان هناك تسابقاً واضـحاً          .فقط% 7ذي حاز على    ، وال لالحتالل اإلسرائيلي 
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 سـاعات   5 تصريحاً في    14في إصدار التصريحات بين الناطقين اإلعالميين لحركة فتح الى حد رصد            
 ويضع ناطقيها فـي إطـار       ،حول القضية ذاتها مما يظهر عدم وجود ربط بين قنوات الحركة اإلعالمية           

  الفلـسطينة   المنتـشرة فـي المحافظـات      لوسائل االعالم المختلفة  ومن خالل المتابعة     .التنافس المذموم 
المختلفة، تبين أن مواقف ورؤية فتح هي المسيطرة وصاحبة الحظ األوفر بين الفصائل األخرى بنـسبة                

النسبة المتبقيـة علـى بـاقي األحـزاب         تتوزع  و،  %13فيما حماس ال تحظى بسوى      ،  %78تصل الى   
  .األخرى

  29/8/2007خليج اإلماراتية ال
  

  حمى المناكفات السياسية تصيب صحافيي فتح وحماس في غزة   .37
أصابت حمى المناكفات والتجاذبات السياسية الساخنة بين حركتـي فـتح وحمـاس،              : رائد الفي  -غزة  

أنصار الحركتين في الجسم الصحافي واالعالمي في قطاع غزة، وتسببت في وقوع مشادات كالمية بين               
لفريقين، خالل مشاركتهما في مسيرة دعت إليها لجنة حماية الصحافيين في نقـابتهم، احتجاجـاً علـى                 ا

اعترض صحافيون من المحسوبين على فتح في المسيرة         حيث   . غزة االنتهاكات ضدهم في الضفة وقطاع    
ل على رفع صحافيين موالين لحماس صوراً الثنين من الصحافيين قتلهما جهاز حـرس الرئاسـة خـال                

االقتتال الداخلي قبل بضعة شهور، والفتات تضمنت شعارات مناهضة لممارسات األجهزة األمنية ضـد              
وفي المقابل، القت شـعارات وصـفها صـحافيو          . الغربية الصحافيين والمؤسسات االعالمية في الضفة    

ـ                صحافي عـن   حماس بأنها مسيسة، احتجاجاً شديداً من جانبهم، مطالبين بأن تنأى النقابـة والجـسم ال
في وقت أبدى الصحافيون المستقلون استياء شديداً لمـا         . المناكفات والتجاذبات السياسية بين فتح وحماس     

  .آلت إليه أوضاع الصحافيين بفعل األزمة السياسية الراهنة
  29/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عمال غزة يتظاهرون ضد فتح وحماس .38

 الرئيس الفلسطيني وحكومـة سـالم فيـاض     ،تعطلين عن العمل  حمل مئات العمال الفلسطينيين الم    : غزة
والحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية مسؤولية األوضاع المزرية التي يعيشونها إثر تعطـل عـشرات               

 فـي مـسيرة     واوطـالب  .آالف العمال في قطاع غزة عن العمل وحرمانهم من أدنى الحقوق االجتماعية           
جان العمالية المستقلة في فلسطين بتقديم مساعدات مالية توفر لهم الحـد            اجتماعية نظمها امس، اتحاد الل    

 كمـا اتهمـوا     .األدنى من مقومات العيش الكريم والعمل على تشكيل صندوق وطني للتكافل االجتماعي           
  .حركتي فتح وحماس بالتصارع على الحكم والسلطة الوهمية وترك أبناء شعبهم فريسة للفقر والجوع

  29/8/2007 الغد األردنية
  

  للمسيراتالحصول على تصريح شرطة نابلس مركز حقوقي يطالب بإلغاء قرار مدير  .39
أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة اإلعالن الصادر عن مدير شرطة نـابلس، القاضـي               : غزة

ية بعدم السماح بالقيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إال بعد الحصول على التـراخيص الرسـم                
وأكد أن هذا اإلعالن يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق        . الالزمة والصادرة من الجهة المختصة المخولة قانوناً      

  .اإلنسان األساسية وحرياته العامة، وبخاصة حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي
  28/8/2007 قدس برس
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  ي دون مقابلاالسرى داخل السجون يستنكرون تسليم الضابط الصهيون .40
 استنكر األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ما أقدمت عليه األجهزة األمنيـة             : فلسطين اآلن  - غزة

 واوأشار .من تسليم الضابط االسرائيلى الذي دخل جنين عن طريق الخطأ دون اى مقابل، ودون اى ثمن               
يتم بموجبها إطالق سراح عدد مـن       ن اعتقاله كان يمثل فرصة ثمينة للمقاومة لعميلة تبادل أسرى           أالى  

  .االسرى الذين يعانون اشد المعاناة داخل سجون االحتالل
  28/8/2007نشرة عين على فلسطين 

  
  األوقاف اإلسالمية في القدس تباشر مد شبكة كهرباء جديدة في المسجد االقصى  .41

ة في القدس المحتلـة،     صرح الشيخ عزام الخطيب مدير األوقاف اإلسالمي      :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
لمسجد األقـصى والمرافـق     جديدة لتزويد ا  ن دائرة األوقاف باشرت بالعمل على تنفيذ مد شبكة كهرباء           أ

 ألـف دينـار     190على نفقة الحكومة االردنية، حيث تبلغ تكاليف المشروع نحـو           ،  التابعة له بالكهرباء  
ت قد ماطلت ما يزيد عن ثالث سنوات فـي          ن السلطات اإلسرائيلية كان   أ  في هذا السياق،   ويذكر .اردني

السماح بتغيير كوابل الكهرباء في المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة، بيد انها وافقت بعـد تـدخل                 
حذرت ما يسمى باللجنـة اإلسـرائيلية        من جهة أخرى     .الحكومة األردنية والسفارة األردنية في تل أبيب      

اطر الكامنة في تشغيل الجرافات بالنسبة للقـضاء علـى اآلثـار            لمنع إتالف اآلثار اإلسرائيلية من المخ     
  .المتواجدة تحت مسطح أرض المسجد االقصى

  29/8/2007الدستور 
  

  عشرات اآلالف يشاركون في مهرجان طفل األقصى   .42
شارك عشرات اآلالف من أطفال وأهالي الداخل الفلسطيني والقدس الشريف في مهرجان             :القدس المحتلة 
أكد الشيخ عكرمة صبري أن      وقد   . األقصى الخامس الذي أقيم في المسجد االقصى المبارك        صندوق طفل 

 الشيخ كمـال    في حين حذر  المسجد االقصى حق إسالمي بقرار إلهي غير قابل للتفاوض أو االستئناف،            
خطيب من أي مفاوضات أو تنازل قد يتعرض له المسجد االقصى من جانب السلطة الفلـسطينية، فيمـا                  

  .ى بمؤتمر السالم المقبليسم
  29/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   مواطنا15االحتالل يداهم الخليل ونابلس ودير ابو ضعيف ويعتقل  .43

داهمت قوات االحتالل مدينتي الخليل ونابلس ومخيم بالطة وبلدة دير ابو ضعيف            :  وكاالت -محافظات  
لدة المزرعة الشرقية ومنعت المواطنين مـن        كما اقتحمت قرية الباذان وب     ، مواطنا 15في جنين واعتقلت    

  .عبور حاجز تياسير صوب االغوار
  29/8/2007الحياة الجديدة 

  
  طالبة فلسطينية تصمم جهازا لتنبيه المكفوفين .44

دفعت اإلعاقة طالبة فلسطينية من قطاع غزة إلى تصميم جهاز ينبه المكفوفين إلـى              : غزة -أحمد فياض 
هو عبارة عن شنطة سياحية صـغيرة        و .ضاء حوائجهم اليومية  قسبيلهم ل العوائق التي تعترضهم وهم في      

تلف خاصرة الكفيف وبداخلها جهاز صغير يصدر موجات فوق صوتية، ترتد وتنعكس حين اصـطدامها               
  .بأي جسم أو عائق وتستقبلها قطعة إلكترونية أخرى

  28/8/2007الجزيرة نت 
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   قطاع غزةالضمير تحذر من إنهيار اقتصادي وشيك فيمؤسسة  .45
 حذرت من   ،مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان   أن  : 28/8/2007 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  

انهيار وشيك لالقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع كارثة إنـسانية               
ة ومنـشأة عمـل      ورش 3190 وأشارت إلى أن     .سيعاني منها أكثر من مليون ونصف مواطن في القطاع        

كما أن وكالة األنروا أصبحت تقدم      .  ألف عامل بال عمل    56أغلقت نتيجة للظروف االقتصادية، وأصبح      
 ألف الجئ من أصل مليون، وهذا يعني زيادة كبيرة في األعداد التي تعتمد على               870مساعدات لحوالي   

 أما  . تكفي بعض األسر أليام معدودة      من مساعدات تتعلق باالحتياجات األساسية والتي ال       وكالةما تقدمه ال  
 ألف مواطن مستفيد من هذا      120على صعيد قطاع البناء ونتيجة للحصار المفروض، فإن ما يقارب من            

من نسبة القوى العاملة في القطاع      % 13القطاع توقف دخلهم تماماً وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد، كما أن           
حيث أن حركة التصدير للمنتجـات الزراعيـة        ،  اشرةهي من القطاع الزراعي والذي تضرر بصورة مب       

 عامل يعملـون فـي      2000وفي ذات السياق فإن ما يقارب من         .توقفت بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر     
 إلى   في القطاع ارتفعت   نسبة الفقر  فيما لفتت إلى أن      .الصناعات الخشبية قد توقف عملهم بسبب الحصار      

  . دوالر يوميا2.3ً من حيث يبلغ متوسط دخل الفرد أقل% 80
أن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ذكر في تقرير        : نقال عن يو بي آي     29/8/2007 السفير   ولفتت

الى أيضا   منشأة صناعية فلسطينية خالل السنوات السبع األخيرة، مشيرا          940امس، أن إسرائيل دمرت     
  .ان االقتصاد الفلسطيني على وشك االنهيار

  
  ركات الفلسطينية تمر في مرحلة استيعاب للمتغيرات الجديدة في غزة الش: ابو لبدة .46

نه يتم العمـل    أ ،أعلن الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية حسن ابو لبدة         :  سمير حمتو  -غزة  
حاليا على تأهيل السوق من أجل الفوز بحصة من االستثمارات الخارجية، موضـحا أن هنـاك مئـات                  

علـى أن  من جهة أخرى  وشدد   .ات في العالم العربي غير مستغلة وتبحث عن مكان لها         مليارات الدوالر 
صمود بورصة فلسطين أمام مجمل التطورات السياسية واألمنية التي عصفت باألراضـي الفلـسطينية              

وأعـرب   .والمنطقة، تؤكد أنها سوق تقف على ارض صلبة وأنها سوق واعدة وآمنه رغم كل الظروف              
ن الشركات الفلسطينية ككل سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية تمر في مرحلة استيعاب               عن اعتقاده بأ  

المتغيرات الجديدة، غداة ما حدث على الساحة الفلسطينية، ودراسة انعكاسات هذه المتغيرات على قدرتها              
  .التشغيلية وإمكانية استمرارها في أداء أعمالها

 29/8/2007الدستور 
  

  مع نهاية العام% 6 في الضفة الغربية ال يقل عن  إقتصاديوتوقعات بتحقيق نم
ن خطة اإلنعاش ، أ سمير عبداهللافي حكومة فياضصرح وزير التخطيط  : محمد جمال-القدس المحتلة

يواجه منذ ، الذي  إعادة ثقة القطاع الخاص باالقتصاد الفلسطينيإلىدف تهحكومة الالسريع التي اقرتها 
 إعادة ثقة المستثمرين، بما يؤدي إلى فتح فرص عمل أمام  إضافة إلىركبة، صعوبات م2000العام 

% 6نمو ال يقل عن وفي هذا السياق أشار إلى توقعاته ب .العقول والكفاءات والمحافظة عليها داخل البالد
ع  أن ال يتدهور مستوى الحياة في قطافي حين أنه توقع، %10في الضفة الغربية مع نهاية العام، وربما 

  .غزة، وربما تحقيق بعض النمو
 29/8/2007الشرق القطرية 
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      تؤكّد على أهمية الحوار الوطني الفلسطيني في األردن" تنسيقية المعارضة" .47

 خالل اجتماعها الدوري الذي عقدته في ، قالت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية:عمان
تمرار وتواصل العدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً فإن اللجنة  انه أمام اس،مقر حزب الوحدة الشعبية

تعيد التأكيد على موقفها بأن الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو المخرج الوحيد لألزمة، وأن المستفيد 
الوحيد من استمرار حالة االنقسام هو الكيان الصهيوني وحليفته اإلدارة األمريكية التي تعمل على عرقلة 

خطوات أو مبادرات تسعى لوحدة الصف الفلسطيني، ودعت اللجنة كافة األطراف الفلسطينية العمل أية 
 .على إعادة اللحمة للصف الفلسطيني للحفاظ على وحدة الشعب والوطن والحقوق المشروعة
  29/8/2007الدستور 

  
 لجنة برئاسة المصري لبحث قضية البطاقات الصفراء: األردن .48

نفت مصادر الجمعيات والهيئات الخيرية المقدسية في العاصمة األردنية عمان  :ي شاكر الجوهر-عمان 
أن يكون وفدا منها التقى العاهل األردني عبد اهللا الثاني منذ أكثر من شهرين، وقالت إن اللقاء السابق 
ن الذي عقد في شهر يونيو الماضي تمخض عنه قرار ملكي بتشكيل لجنة ثالثية كلفت بإعداد تقرير ع

، العاهل االردنيواقع اإلجراءات التي يتعرض لها اردنيون من أصل فلسطيني، على أن تعرض على 
غير أن اللجنة لم تجتمع حتى اآلن بسبب تضارب جداول أعمال اعضائها، وبالتالي لم يعد التقرير ولم 

هر المصري وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تشكلت من كل من طا . حتى اآلنعاهل االردنييقدم لل
رئيس الوزراء األسبق، رجائي الدجاني وزير الداخلية األسبق، واللواء محمد الذهبي مدير المخابرات 

وقالت المصادر إن طاهر المصري، بصفته رئيس جمعية حماية القدس الشريف، كان قد أثار  .العامة
حب الجنسية األردنية مسألة تكثيف عمليات تحويل بطاقات الجسور الصفراء إلى خضراء، ما يعني س

وجوازات السفر األردني، وكذلك األرقام الوطنية األردنية من أعداد كبيرة من األردنيين من أصل 
 . مراجعة هذه السياسةعاهل االردنيوطلب من ال. فلسطيني

 29/8/2007الشرق القطرية 
  

  مساعدات طبية أردنية الى الضفة والقطاع .49
هات من العاهل االردني عبداهللا الثاني ارسلت الهيئة الخيرية بتوجي:  صالح الدعجة- بترا -عمان 

االردنية الهاشمية، امس، مساعدات طبية عاجلة الى الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدة االشقاء في 
  . فلسطين على تجاوز النقص الحاصل في عدد من االدوية والمستلزمات واالجهزة الطبية هناك
  29/8/2007الرأي األردنية 

  
   مرتبط باالستخبارات السورية"فتح االسالم"قائد ": عكاظ"مصادر  .50

ان التحقيقات التي أجريـت     " عكاظ"اكدت مصادر لبنانية مطلعة في بيروت لـ        :   زياد عيتاني   -بيروت
مع موقوفي فتح اإلسالم ونساء المسلحين اللواتي تم إخراجهن من المخيم وعلى رأسـهم زوجـة قائـد                  

سي وابنته المتزوجة من أبو هريرة كشفت العالقة التنظيمية التـي تـربط العبـسي               المجموعة شاكر العب  
باالستخبارات السورية وكيفية التواصل الذي كان يحصل مع ضـباط االسـتخبارات الـسورية قبيـل                

  .المواجهات واثناءها
  29/8/2007عكاظ 
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  إلعدام الموت خوفاً من التعذيب واالقتال حتى  يفضلون "فتح االسالم "مسلحو .51

" فـتح االسـالم   "كشف عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ علي اليوسف ان اسباب عدم تسليم مـسلحي               
: اللواتي غادرن المخيم مؤخرا، تعـود الـى انهـم          المعلومات التي سمعوها من النسوة       حسب و ،انفسهم

 لم يحـصلوا علـى      يريدون ضمانات معينة لعدم تعذيبهم والحكم عليهم باالعدام، وهم يعتبرون أنه طالما           
فـي  : وأضـاف . هكذا ضمانة فهم سيستمرون في القتال ويفضلون الموت على التعـذيب ثـم االعـدام          

مفاوضاتنا مع هؤالء تبين لنا انهم أبدوا ليونة معينة لتسليم انفسهم اال أنهم متخوفون من المصير الـذي                  
تلوا عناصره في بدايـة االزمـة،      سيواجهونه، ونحن لم نسمع من الجيش أسماء الذين يريدهم من الذين ق           
  . فاذا أبلغنا الجيش باالسماء يمكن عندها التفاوض معهم في هذا الشأن

  29/8/2007السفير 
 

   واحتجاج وانزعاج من اللبنانيونتتضامن مع إسرائيل من بيروت" هيومن رايتس" .52
ي فندق كـراون    عقد مؤتمر صحافي، قبل ظهر غد الخميس، ف       " هيومن رايتس ووتش  "أثار قرار منظمة    

الصاروخية العشوائية والمتعمـدة    " حزب اهللا "هجمات  "بالزا في بيروت، لتقديم تقريرها حول ما أسمتها         
، استنكار أوساط رسمية وسياسية وحقوقية، فيما قرر        "2006على المدنيين في اسرائيل اثناء حرب تموز        

 الشبابية والطالبية وهيئات المجتمع     باالضافة الى عدد من المنظمات    " حرب تموز "عدد من أهالي ضحايا     
  .المدني وحقوق اإلنسان، القيام بتحرك احتجاجي لمنع عقد هذا المؤتمر

  29/8/2007السفير 
 
  

   كم من رفح لتأمين الصهاينة2.5الحكومة المصرية تبدأ المسح إلزالة  .53
لو متر بطول  كي2.5بدأت الحكومة المصرية خطواتها إلزالة أكثر من :  هاني صالح الدين-رفح 

 الفلسطينية لتأمين الكيان الصهيوني والتخلُّص من مشكلة األنفاق، وذلك عن طريق -الحدود المصرية 
مسح المنطقة المستهدف إزالتها، بالرغم من الرفض الشعبي الذي قابل قرار الحكومة بإزالة بعض 

التنفيذية بتصعيِد مظاهِر رفِضهم وقد دفع ذلك القبائل إلى تهديد الجهات . المنازل بمدينة رفح المصرية
في حالة استمرار مسح المنطقة أو إزالتها، حيث حاول المسؤولون بمحافظة شمال سيناء طمأنة القبائل 

 مترا، في حين أن المسح على أرض الواقع تجاوز 150والتأكيد على أن المساحة المزالة لن تزيد عن 
 الصهيوني طلب من الحكومة المصرية تحويل المنطقة أن الكيان" إخوان أون الين"وعلم .  كم2.5

المزالة إلى مجرى مائي حتى يصعب حفر األنفاق على الحدود، وسط توقُّعات بأن تشهد مدينة رفح 
  .تصعيدا خطيرا بين القبائل والحكومة عند بداية إزالة المنطقة المستهدفة

   27/7/2007اخوان اون الين 
  

      في غزة يتظاهرون عند معبر رفح عشرات المصريين العالقين .54
تجمع عشرات المصريين العالقين بقطاع غزة الفلسطيني، امس، عند بوابة معبر رفح :  رويترز–رفح 

الحدودي من الجانب الفلسطيني وقالوا انهم سيعتصمون حتى تسمح لهم السلطات المصرية بالعودة الى 
هناك يجري تنسيق االن العادتهم، "لرويترز، ي وقال مصدر امني مصر. الجانب المصري عبر المعبر

وأضاف أن مئات ". تدقيق شديد في االسماء لضمان ان من ستتم اعادتهم يحملون وثائق رسمية
المصريين دخلوا قطاع غزة في أعقاب فتح الحدود بين مصر وغزة بعد انسحاب القوات االسرائيلية من 

  . يحملون وثائق مما يجعل هناك صعوبة في اعادتهم وهؤالء ال2005القطاع في سبتمبر ايلول عام 
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  29/8/2007الدستور 
  
  

  السلطات المصرية تعتقل أردنيا حاول التسلل إلى إسرائيل .55
أحبطت أجهزة األمن المصرية، أمس، محاولة أردني ويدعى مروان يونس راغب الشطرات : القاهرة

 .نوب ميناء رفح البري وتم إلقاء القبض عليهالتسلل إلى إسرائيل عن طريق الحدود الدولية ج)  عاما28(
وقال مصدر أمني إن المتسلل أنكر في بداية التحقيقات التي أجريت معه نيته التسلل إلى إسرائيل، مدعيا 
أنه كان في جولة سياحية وضل الطريق إلى الحدود، لكنه عاد واعترف بأنه كان في جولة سياحية 

تقى بمجموعة من شباب سيناء الذين اتفقوا معه على مساعدته على بمنطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء وال
  .التسلل إلى إسرائيل نظير مبلغ من المال، موضحا أنه كان يهدف لزيارة المناطق السياحية هناك

 29/8/2007الوطن السعودية 
  

  القاهرة ترفض اتهامات ديختر بالمسؤولية عن تهريب السالح لغزة .56
شنت الخارجية المصرية هجوما حادا على وزير األمن الداخلي :  عمر عبد الرازق-القاهرة 

االسرائيلي، آفي ديختر، بسبب تصريحاته لإلذاعة اإلسرائيلية التي اتهم فيها مصر بغض النظر عن 
إن تلك التصريحات ال : "وقال حسام زكي المتحدث باسم الوزارة أمس. تهريب األسلحة إلى قطاع غزة

بالوضع، بل تعد من قبيل اإللصاق المتعمد للمسؤولية عن عمليات التهريب من تعكس فقط جهال حقيقيا 
يبدو أن ديختر "وأضاف " والى قطاع غزة بالحكومة المصرية، وهو أمر ال تقبله مصر شكال وموضوعا

يعمل من خالل مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، بالتنسيق مع أطراف خارج المنطقة تتشارك معه 
".  وفي تطلعها وسعيها المحموم لما يأملونه، وهو أن يكون فيه اضعاف للدور المصريفي المصلحة،

وتتصرف بشراسة وعدوانية "وأوضح زكي أن إسرائيل ظلت موجودة كقوة احتالل داخل قطاع غزة 
إنها كانت مسيطرة على كل كبيرة "، وقال "2005يعلمها الوزير اإلسرائيلي تماما حتى خروجها عام 

ي غزة من دون أن تتوصل الى طريقة تتمكن بها من السيطرة الكاملة على موضوع وصغيرة ف
  ".التهريب

  29/8/2007الشرق األوسط 
  

  العطية يدين اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي .57
أدان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية، أمس، االعتداءات : الرياض

واعتبر في تصريح صحفي هذه االعتداءات تأكيداً  .كررة والمتواصلة على الفلسطينييناإلسرائيلية المت
متواصالً لسيطرة منهج القوة الذي يتحكم في تصرفات حكومة االحتالل اإلسرائيلي مؤكدا في الوقت 

 تزيد نفسه أن هذه األعمال اإلجرامية تعكس الوجه الحقيقي لسياسة االحتالل اإلسرائيلي العدوانية التي
ودعا العطية  .حدة التوتر وتؤجج الصراع الذي ال يخدم عملية السالم وال األمن واالستقرار في المنطقة

السكوت "األسرة الدولية ومجلس األمن على وجه الخصوص إلى لجم آلة العدوان اإلسرائيلية، وقال إن 
طينيين سينعكس حتما على األمن عن نهج إسرائيل الذي يستبيح دماء كبار السن والنساء واألطفال الفلس

الجدار الواقي "وجدد العطية دعوته لوحدة الصف الفلسطيني باعتبارها  ."واالستقرار والسلم الدوليين
لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني واألرضية الصلبة القادرة على الوقوف في وجه مشاريع التوسع 

  ." كل القوى الفلسطينيةاإلسرائيلي مما يتطلب المزيد من اليقظة والتالحم بين
  29/8/2007الوطن السعودية 
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  مثقفون وناشطون وقادة رأي يدعون حماس وفتح الى طاولة الحوار .58

دعت مجموعة من المثقفين والكتّاب وقادة الرأي من الفلسطينيين والعرب حركتي فتح وحماس : لندن
 106ووقعت . سطيني فوق كل اعتبارللحوار، وتقديم االعتبارات الوطنية والمصالح العليا للشعب الفل

شخصيات من السياسيين والكتّاب واألكاديميين بيانا، دعت فيه حركتي فتح وحماس لحل المشاكل بينهما 
كما دعا . من جذورها، ومشاركة كافة القوى الفلسطينية في الحوار، للوصول الي شراكة سياسية حقيقية

وحذّر البيان من نزع سالح المقاومة، وطالب ببناء . خاباتللتداول السلمي للسلطة واحترام نتائج االنت
كما دعا إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، . االجهزة األمنية علي أسس وطنية ومهنية

  .بما يكفل تمثيلها الحقيقي للشعب الفلسطيني ومصالحه
  29/8/2007القدس العربي 

      
  يين اقامة الدولة وعودة الالجئين الى اراضيهممن حق الفلسطين: مسؤول ايطالي .59

باسوالي بامبرانو حق الفلسطينيين في     ) CRIC(اكد رئيس مؤسسة كريك االيطالية      :  نفوذ البكري  -غزة  
اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحقيق حق الالجئين في العودة الى اراضيهم مشيراً الى حاجة               

  .الى مستقبل من الحرية واألمانالطفولة الفلسطينية ايضاً 
   29/8/2007الحياة الجديدة 

  
   تركيا لرئيساًبعد انتخابه الحفاظ على العلمانية بتعهد يغُل عبد اهللا  .60

 صوتاً في الـدورة الثالثـة   339انتخب البرلمان التركي عبداهللا غل رئيساً للجمهورية، بغالبية  : اسطنبول
ن نواب حزبه امتنعوا عن التصويت لـه، فيمـا أعلـن نائبـان              لوحظ ان ثالثة م   قد  و. لالنتخابات أمس 

وعلى رغم تعهده الحفاظ على العلمانية، بـادر الجـيش التركـي الـى              . مستقالن انهما صوتا لمصلحته   
على علم أميركي، مرددين هتافات تتهمه بأنه دميـة         ه  ، فيما رفع متظاهرون أمام البرلمان صور      تهمقاطع

ها اثر أدائه القسم الدستورية، تعهد غُـل الحفـاظ علـى النظـام العلمـاني                وفي كلمة ألقا  . لألميركيين
الديموقراطي وتوسيع الحريات، معتبراً العلمانية مشروع سالم اجتماعي، ضرورياً لكل المجتمعات بمـا             

  .فيها المتدينة
  29/8/2007الحياة 

  
  !البدائل ليست أفضل حاال .61

  عبد المنعم سعيد
بون على أمر قدر اجتماعهم على الفشل المحتم الجتماع الخريف المنتظر من            لم يجتمع المحللون والمراق   

 اإلسرائيلي؛ ومن المؤكد أن الصحافة العربية واإلعـالم اإلسـرائيلي ال            -أجل حل الصراع الفلسطيني     
 مثل هذا االتفاق النادر يستند إلـى      . يتفقان على أمر أبدا، ولكنهما اتفقا على أن فشل مؤتمر السالم حتمي           

مجموعة من الحجج التي باتت ذائعة أوالها أن األطراف ليست جاهزة داخليا لمفاوضـات جـادة بـين                  
الطرفين، وسواء كان األمر على الجبهة الفلسطينية حيث االنقسام األيديولوجي أقـسى مـن االنفـصال                

ية حيـث    في قطاع غزة؛ أو علـى الجبهـة اإلسـرائيل          "حماس" في الضفة الغربية و    "فتح"الجغرافي بين   
 2006الضعف البادي على حكومة يهودا ألمرت وهي تنتظر تقرير فينوجراد النهائي حول حرب صيف               

وبالتأكيـد فـإن الـرئيس      . بين إسرائيل وحزب اهللا؛ فإن الظروف غير مالئمة التخاذ قرارات صـعبة           
 األخيـرة   "ة الوداع حفل"األمريكي الذي قدم نفسه كجهة داعية للمؤتمر في أسوأ حاالته السياسية، حتى أن              

وثانيتها أن الفجوة بين الطرفين إزاء كافة القضايا األساسية ال تزال واسعة            . له ال يمكن أن تكون ناجحة     
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خاصة ما تعلق منها بالقدس أو الالجئين بحيث يستحيل معها التوصل إلى إعالن مبادئ فضال عن اتفاق                 
العالمي ال يبدو هو اآلخر مواتيا ألن العالم بات مرهقا          وثالثتها أن كال من المناخ اإلقليمي و      . يمكن تنفيذه 

من الشرق األوسط ومشاكله التي ال تنتهي، وألنه ال أحد يعرف على وجه التحديد كيف يمكـن تحقيـق                   
 .تسوية بين أطراف ال توجد لديها من الدوافع ما يكفى إلبرام اتفاق

بات مستحيال التوصل إلى اتفاق، وأن اجتمـاع        إجماع آخر يبدو ناتجا عن اإلجماع األول وهو أنه طالما           
الخريف لن يزيد عن كونه ممارسة للفشل فإنه ينبغي التحضير له حتى ينجح، أو التحضير للمرحلة التي                 

وعلى الجانب الفلسطيني فإن الخطوة التحضيرية المطلوبة يأتي جزء منها من جانـب             . سوف تلي الفشل  
 ومعها جـزء    "ما هو أكثر من المرتبات    " جماعة الضفة الغربية     إسرائيل بحيث تعطي الفلسطينيين خاصة    

آخر فلسطيني يجرى فيه إصالح فتح والبحث عن دور لحماس في حكومة وحدة وطنية ال تمنع محمـود                  
. عباس ورفاقه من التوصل إلى اتفاق يعرض على الشعب الفلسطيني في استفتاء عام لرفضه أو إقـراره                

فإن الخطوة التحضيرية المطلوبة ال تسير في اتجاه المؤتمر بقدر ما تحـاول             أما على الجانب اإلسرائيلي     
 بحيث تصبح األجـواء مهيئـة إلجـراء         "الهدنة" بين األطراف، ودعم وقف إطالق النار و       "تحسين الثقة "

 .انتخابات جديدة في إسرائيل توفر حكومة قادرة على التفاوض
مؤتمر، والمشكلة فيها أنها كلها جرى تجريبها من قبل ولم          هذه البدائل كلها ليست أفضل حاال من بديل ال        

فتحسن األوضاع الفلسطينية لم يحقق تقدما جوهريا خالل العقـود الماضـية            . تحقق نجاحا هي األخرى   
بسبب غياب السالم واستمرار االحتالل اإلسرائيلي؛ وإقامة حكومة للوحدة الوطنية الفلسطينية حدث مـن              

 وكانت النتيجة شلال كامال في السياسة الفلسطينية فال بات فيها نضال ومقاومـة              قبل وجهز له اتفاق مكة    
وفى كل المرات التي جرى فيها الحديث عن خطوات إلقامة الثقة بين الطرفين انتهـت   . أو سالم وتسوية  

 أن يكون   إلى مزيد من فقدان الثقة؛ ولو قادت التطورات إلى انتخابات إسرائيلية جديدة فإن الفائز فيها إما               
بنيامين نتنياهو الذي ساهم في تدمير اتفاقيات أوسلو واآلن فإنه ضد السالم صراحة، أو يكـون يهـودا                  
باراك الذي حاول في كامب ديفيد الثانية تحت الرعاية األمريكية المباشرة للرئيس كلينتون، ومن ساعتها               

 .فإنه لم ينطق كلمة إيجابية واحدة عن السالم
 اإلسرائيلي فإنه لن يجد أبدا وقتا مواتيا للسالم أو التسوية،           -ي تاريخ الصراع العربي     ولمن يفكر أكثر ف   

وهنـاك جماعـات    . وال قيادات جاهزة ومستعدة للتعامل مع القضية الفلسطينية بأبعادها الكثيرة والمعقدة          
قط، بل أنه غيـر     كثيرة على الجانبين اإلسرائيلي والعربي ممن يعتقدون أن تحقيق السالم ليس مستحيال ف            

ولكن المعضلة مع كل    . مطلوب ألسباب دينية وتاريخية، وفي الحالة اإلسرائيلية يضاف استعمارية أيضا         
ذلك هو أنه يستحيل استمرار األوضاع الراهنة والتي يبدو أنها البديل الوحيد المتاح حيث تسود حالة من                 

وبالتأكيد فإن هذه الحالة مكلفة     . الحرب والعنف الالسلم والالحرب؛ وكثير من التعبئة السياسية وقليل من         
للغاية للجانب الفلسطيني من الصورة، فهو الجانب الواقع تحت االحتالل، وهو الجانب الذي تبنى علـى                

 نقطة تفتيش، وهو الجانب الذي تمزقـت        500أرضه المستوطنات، وهو الجانب الذي يعاني التعامل مع         
فة الغربية، وهو الجانب الذي بات يخسر تدريجيا تأييد الـرأي العـام             أوصاله بين إقليم غزة وإقليم الض     

ورغم أن إسرائيل تدفع بأشكال مختلفة ثمنا الستمرار        . العالمي، وهو الجانب الذي يعانى من مهانة يومية       
 26 في تحقيق تنمية جعلت متوسط دخل الفـرد فيهـا   - حتى اآلن على األقل -احتاللها إال أنها نجحت     

ر، والحقة بأسباب الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة، ومتحالفة مع الجـزء األكبـر مـن               ألف دوال 
المجتمع الدولي، ليس فقط في الواليات المتحدة وأوروبا والغرب عموما بل أيضا مـع الـصين والهنـد                  

 .والعالم الثالث
لخريف، فإن هناك عيوبا ال     الخالصة إذن أنه إذا كانت هناك عيوب واضحة في عقد المؤتمر الدولي في ا             

تقل وضوحا في البدائل األخرى للمؤتمر، وبالتأكيد فإن استمرار األمر الواقع أسوأ من كل البدائل خاصة                
وفي الشرق األوسط فإن االنتظار كثيرا ما يـؤدي طغيـان قـضايا             . بالنسبة للجانب العربي والفلسطيني   
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وحرب حزب اهللا على القـضية الفلـسطينية، وقبلهـا          أخرى، وفي العام الماضي طغت المسألة اللبنانية        
وبعدها كانت هناك التطورات العراقية التي سال فيها من الدماء، وجرى فيها من المجازر، مـا جعـل                  

وبعد كل ذلك تبقى المسألة النووية اإليرانية التي ال يعلم أحـد إلـى              . المأساة الفلسطينية تشحب بالمقارنة   
وساعتها سيكون على الفلسطينيين انتظار نتائج صراع األفيال وما يقود إليـه            حافة أية هاوية سوف تقود      

 .من نتائج تغير جغرافيا وتاريخ المنطقة
معنى ذلك هو أنه ال توجد خيارات طيبة وأخرى سيئة، وإنما هناك بدائل سيئة وأخرى أسوأ منها، وهناك             

أكثر منهم على الجانب الفلسطيني ممن هم       وفرة لدى الجانب اإلسرائيلى ممن يريدون استمرار التوسع، و        
ولهؤالء الذين يريدون تاريخا مختلفا في المنطقة يقوم        . على استعداد الستمرار النضال حتى نهاية التاريخ      

على حل الدولتين والمصالحة التاريخية على أساس من المبادرة العربية فإن هناك عددا مـن األرصـدة                 
استطالعات الرأي العام تشير بوضوح إلى أن الغالبية من الرأي العام في          أولها أن   . التي يمكن استخدامها  

وفي أكثر من استطالع للرأي كان هنـاك        .  تؤيد التوصل إلى صفقة سالم     - فلسطين وإسرائيل    -البلدين  
 إذا ما تم حـل المـسائل المعلقـة بـين            "للمصالحة"ثالثة أرباع المستطلعين على الجانبين على استعداد        

. 2000، وهي حالة لم تكن موجودة أثناء مفاوضات كامب ديفيد بين الطرفين في صيف عـام                 الطرفين
 وكالهما يقودانهما إلـى     "الديمغرافيا" و "الجغرافيا"وثانيها أن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني يفكران في        

ين عشرة وخمسين   وثالثها أنه حتى داخل حماس من هم على استعداد لهدنة طويلة تتراوح ب            . حل الدولتين 
. عاما مع دولة إسرائيل؛ كما أن هناك من المعتدلين من يرون أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المتـاح                  

 يريـدان حـال يتـضمن الـسالم         - محمود عباس ويهودا ألمـرت       -ورابعها، أن القيادتين في البلدين      
دة الخاصة بالمبـادرة العربيـة      وخامسها أن التطورات الجدي   . والمصالحة كنوع من الرؤية طويلة المدى     

فهل هناك في العالم العربي من هو على        . تقدم أدوات جديدة للتوصل إلى سالم بين العرب واإلسرائيليين        
 !استعداد الستخدام هذه العناصر لتحرير األراضي العربية المحتلة ؟

  29/8/2007الشرق األوسط 
    

 عباس يستثمر حسم غزة لتمرير برنامجه السياسي .62
  سر الزعاترةيا

ـ      باللغة العربية حدود المهنية عندما سأل ياسر عبد ربه مستـشار            "بي بي سي  "هل تجاوز مذيع إذاعة ال
الرئيس الفلسطيني عما إذا كانت حماس هي العدو بالنسبة للسلطة أم الدولة العبرية، وهو السؤال الـذي                 

 !اإلنترنت؟جر عليه سيالً من الشتائم سمعها الناس وتندروا بها عبر شبكة 
واقع الحال أن المذيع لم يتجاوز حدود المهنية، السيما أن عبد ربه كان يحدثه قبل السؤال عمـا يمكـن                    
القول إنه اليأس من الحوار مع اإلسرائيليين الذي يصرون على حشر المفاوضات في قضايا حياتيـة ال                 

  .صلة لها بجوهر الصراع
هناك ) سرية وعلنية (ليين واللقاءات الحميمة بين الطرفين      إلى جانب اإلصرار على التفاوض مع اإلسرائي      

شواهد ال تحصى على أن حماس قد أصبحت العدو األهم في عرف قادة السلطة، من دون أن ينفي ذلـك               
 .حقيقة أن ذلك يتم على أساس برنامج سياسي وليس لمجرد الثأر الحزبي

، عندما أفشل منـدوب الـسلطة الفلـسطينية         )28/7(تبدأ حكاية الشواهد المشار إليها من مجلس األمن         
 ويطالـب بالـسماح لجميـع اإلمـدادات         "منكوبة إنسانياً "مشروع قرار قطري يعتبر قطاع غزة منطقة        

والوكاالت اإلنسانية بالوصول إليها دون عوائق، وهي القصة التي أذهلت المسؤولين اإلسرائيليين أنفسهم             
  .بحسب ما نقلت الصحف عن بعضهم

كانت الشواهد كثيرة على االستهداف الواسع النطاق لحركة حماس في الضفة الغربيـة حيـث               قبل ذلك   
وصل عدد المعتقلين حدود الخمسمئة، فيما تعرضت عشرات المؤسسات الخيرية للتدمير، وال قيمة هنـا               
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للحديث عن ممارسات حماس في قطاع غزة، ألنها معدودة جرى االعتذار عنهـا، بينمـا ال يوجـد أي                   
  .قل سياسي في القطاعمعت

إلى جانب تدمير المؤسسات الخيرية، تأخذ السلطة هذه األيام طريقها نحو تدمير أكثـر منهجيـة لتلـك                  
المؤسسات من خالل وضعها على قائمة اإلرهاب األمريكية، أو وضع اليد على أموالها، أعني في قطاع                

بدلها بمؤسـسات أخـرى يـدعمها       غزة بعد التخلص من مؤسسات الضفة، فيما يقال إن السلطة ستـست           
  .األوروبيين من أجل إبعاد الناس عن حماس

لم يتوقف األمر عند تجميد أموال الجمعيات، بل جرى وضع اليد على أموال شخـصية لعناصـر مـن                   
حماس، كما جرى وقف رواتب عدد كبير من موظفي السلطة الذين ذهبوا إلى أعمالهم، ممـن طـالبتهم                  

  .واتبهم وهم في البيوتحكومة رام اهللا بتلقي ر
قبل ذلك كله وفي إطار أكبر، كانت السلطة وبالتنسيق مع اإلسرائيليين قد صنعت مأساة العـالقين علـى                  
معبر رفح وصوالً إلى إدخالهم من خالل معبر العوجا الذي يسيطر عليه اإلسرائيليون، وحيـث جـرى                 

ون الذين تنتظرهم المخابرات اإلسرائيلية فرصة      ابتزاز الكثير منهم من أجل العمالة، بينما ال يجد المناضل         
 .للدخول والخروج من المعبر الجديد، حتى لو كان ذلك من أجل العالج

آخر المصائب كانت تلك المتعلقة بالكهرباء، حيث جرى وضع القطاع في حالة من الظالم أليام، كما لـم      
وبيين بأن حماس تسرق أمـوال شـركة        يحدث أيام االحتالل، وذلك بعدما أخبرت حكومة رام اهللا األور         

الكهرباء، مع العلم أن الشركة خاصة وال صلة لها بالحكومة، كما نفت الحركة جبايتها ألية ضرائب على                 
  .الكهرباء، األمر الذي تأكد منه األوروبيون قبل أن يعيدوا دفع ثمن المحروقات

العسكري في قطاع غزة، السيما مـا       األهم من ذلك كله هو ما يجري على الصعيد السياسي منذ الحسم             
يتعلق بثوابت القضية الفلسطينية، فعلى صعيد المقاومة جرى التخلي عنها في برنامج الحكومة، بعـد أن                
تمت صفقة التخلي عن سالح المقاومين في الضفة الغربية، ومطاردة ما يقال إنها خاليا مقاومـة تابعـة                  

 حق العودة، حيث ذهب سالم فياض إلى أن المـسألة تـتم             لحماس، أما األهم فهو ما يتعلق بالحديث عن       
بالتوافق مع اإلسرائيليين، بينما قال محمود عباس إن القضية ستحل عبر حل خالق، أي أنهـا لـن تـتم             

  .48بالعودة إلى األراضي المحتلة عام 
 منـذ سـنوات     ما يمكننا قراءته من مجمل هذه الوقائع هو أن البرنامج السياسي الذي تبناه محمود عباس              

طويلة قبل أوسلو وبعده قد أخذ يطل برأسه من جديد، وأن ما يقال عن الحفاظ على تراث عرفات هـو                    
  .محض هراء

البرنامج الذي نحن بصدده يرفض المقاومة ويتبنى المفاوضات بصرف النظر عن نتائجها على األرض،              
 أقصى اليسار وأكبر الحمـائم ال يمكنـه         فيما يدرك الجميع أن أحداً في الساحة اإلسرائيلية، بما في ذلك          

ولما كانـت هـذه هـي عناصـر         . 2000تقديم العرض الذي قدم للفلسطينيين في قمة كامب ديفيد عام         
البرنامج، فإن إقصاء حماس من الساحة السياسية أمر ال بد منه، األمر الذي يتم اآلن بالتعاون مع القوى                  

  .الخارجية
 تبناها محمود عباس فيما يتعلق باالنتخابات، إذ ينبغي على المـشارك            في هذا السياق تأتي الشروط التي     

ممـثالً شـرعياً    ) أي المنظمة (فيها أن يقبل بكل المعاهدات التي وقعتها منظمة التحرير، ثم يعترف بها             
 الذي أعلن عباس    2005ووحيداً للشعب الفلسطيني كما هي وقبل أن يعاد تشكيلها كما نص اتفاق القاهرة              

  .ي عنهالتخل
نحن إذن أمام برنامج سياسي واضح عنوانه الدولة المؤقتة، وال بد له لكي يمر من إقصاء حمـاس مـن                    
الساحة السياسية، األمر الذي لن ينجح، ليس فقط ألن من المستحيل إقصاء حركة تمثل نـصف الـشعب                  

 فهو حقيقة أنه برنـامج      أما األهم . الفلسطيني، بل أيضاً ألن الشعب الفلسطيني سيرفض البرنامج المذكور        
  .يستند إلى جبهة فاشلة يتزعمها جورج بوش



  

  

 
 

  

            28 ص                                      828:                                 العدد29/8/2007األربعاء : التاريخ

بقي القول إن على حماس أن تعي حقيقة المخطط الجديد لضرب االستقرار األمني في غزة مـن خـالل               
العبث األمني المسلح وغير المسلح، وهو ما ينبغي الرد عليه بعناية، وليس بالعنف الذي يستخدم ضدها،                

 فيتمثل في التصعيد المقابل في الضفة من خالل المسيرات التي تتحدى النظـام األمنـي                أما الرد األنجع  
 .هناك

  28/8/2007السبيل االردنية 
  

  الممكن الصعب والمستحيل .63
  عريب الرنتاوي

في الجدل اإلسرائيلي الداخلي حول حدود الصفقة المقبلة مع الفلسطينيين ومالمحها، بدأت ترتـسم مـن                
توقعه أو انتظاره من اإلسرائيليين، أقله فـي ظـل التركيبـة            "  والصعب والمستحيل  الممكن"جديد حدود   

  . السياسية والحزبية المتحكمة بمقاليد صنع القرار السياسية واألمني واالستراتيجي في الدولة العبرية
ـ             -1: الممكن ي،  قبول إسرائيل بدولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وإجراء تبادل لألراض

 االنسحاب من أحياء عربية في القـدس،        -3،  "مطرفة" تفكيك بؤر استيطانية ومستوطنات ايديولوجية       -2
 القبول بشكل من أشكال الربط بين الكانتونات        -4االعتراف بضرورة إنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين،       

  ). جسور وأنفاق(الفلسطينية 
 -2 في مساحة ونوعية األراضي التـي سـيجري تبادلهـا،             اإلقرار بمبدأ التكافؤ والتماثل    -1: الصعب

 القبول بإعادة رسم مـسار      -3الفلسطينيين بالسيادة عليها،    " تشعر"ترتيب وضعية خاصة بالحرم القدسي      
 االعتراف بمسؤولية إسرائيل الجزئيـة عـن        -4الجدار في بعض تقاطعاته المؤذية للسكان الفلسطينيين،        

 السماح بممر آمن بـين      -5،  48 بلم شمل بعض األسر الفلسطينية من الجئي         اللجوء الفلسطيني، والقبول  
  . الضفة والقطاع

 التخلـي عـن الـسيادة    -2 تفكيك المستوطنات الكبرى أو ما يسمى الكتل االسـتيطانية،   -1: المستحيل
الرابـع   االنسحاب حتى خطوط     -3اإلسرائيلية بالكاملة على القدس الشرقية والكيلومتر المربع المقدس،         

 االعتراف بمسؤولية إسرائيل الكاملة عن الكارثة واللجوء والسماح بعودة كلية أو عودة             -4من حزيران،   
واسعة نسبيا لالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم األصلية، والمـساهمة فـي صـندوق التعويـضات                

  . الخاص بهم
 أولمرت تقع حدودها في     -قاءات عباس   التسوية المنتظرة التي تجري صياغة إطارها المرجعي بين في ل         

فسيجري التحايل عليها بصياغات عامة وفضفاضة،      ) المستحيل(خانة الممكن والصعب، أما الخانة الثالثة       
االتفاق وتسويقه على شـعبه وقـواه       " بيع"تتيح لكال الفريقين القول بأنه حقق ما أراد وتمكنه بالتالي من            

  . السياسية المختلفة
يام الدولة الفلسطينية اليوم مصلحة إسرائيلية لمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية، ومساحة هـذه            نظريا، بات ق  

 بالمائة من أراضـيها،     100الدولة قد تتطابق مع مائة بالمائة من مساحة الضفة الغربية ولكن ليس على              
 الخـط   فهناك اقتطاعات ال أحد يدري كم ستبلغ نسبتها سيجري التعويض عنها بأراضـي مـن داخـل                

  .  أم ال48األخضر، ال أحد يعرف مساحتها بالضبط وال نوعيتها وال ما إذا كانت مأهولة بعرب 
أما القدس فإسرائيل أنشأت أمرا واقعا ال تقوى أي حكومة في إسرائيل علـى تغييـره، بعـد أن بلغـت                     

 بخطـوط حمـراء     سياسات التهويد وغالف القدس مبلغا عظيما، لتبقى قضية الالجئين التي تبدو مسيجة           
  . سميكة أسهمت في تغليظها مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي في إسرائيل

البرنامج الوطني الفلسطيني قام على ثالثية حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المـستقلة               
بأنهما تحققـا فـي     وعاصمتها القدس الشريف، والحقيقة أن ركنين من هذه األركان الثالثة يمكن الزعم             
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التسوية المنتظرة حتى وإن بقليل من القضم والهضم، بيد أن الركن الثالث ال يبدو قابال للتحقق في المدى                  
الحـق  "المرئي، اللهم إال إذا خرج علينا من سيجادل بأن االعتراف بالحق يغني عـن ممارسـته، وأن                  

طينية، أو البقاء في المكان أو الهجرة إلى بلد         إلى جانب الحق بالعودة إلى أراضي الدولة الفلس       " بالتعويض
ثالث، يمكن أن تكون صيغا مجسدة لحق العودة، وفقا لورقة كلينتون ومبادرة جنيف وتفاهمـات طابـا،                 
وهذا أمر تدور حوله المفاوضات الحالية، وباالستناد على ما يبدو إلى المرجعيات المذكورة والتـي لـم                 

  .ها بالمناسبةتخرج مبادرة السالم العربية عن
 29/8/2007الدستور 

  
  والوجه اآلخر... الضفة .64

  يامن صالح
يقولون إن غزة قد أوصدت أبوابها في وجه الصحفيين، وأن حالة من قمع الحريات، باتت سـائدة فيهـا                   

ويقولون أيضا إن غزة حرام على الصحفيين ووكاالت األنباء والمصورين والمراسـلين والمـذيعين،              ..
  .. فقد صمتوا عندها وصمتوا ثم صمتوا .. ، ولم يقولوا شيئا عن الضفة ويقولون ويدعون

في أكثر بلدان العالم حرية للصحافة، لم أر هذا العدد الكبير من المايكروفونات التي توضع أمام المتحدث                 
في أي لقاء أو خطاب أو حدث في غزة، فالكل يتسابق لينقل الخبر بعين الحقيقة، بدءا من قنـاة العـدو                     

  الثانية، مرورا بالقنوات األجنبية، وليس انتهاء بقنوات ال أدري ألي جهة تتبع؟؟ 
ولم أر تغطية من وسائل اإلعالم المختلفة، كالتغطية التي تحظى بها غزة، وعلى كافة المجـاالت مـن                  
قضايا سياسية إلى اجتماعية إلى رياضية إلى أسرار خاصة، وحتى أكوام الزبالة حظيت بمساحة ليـست                

  .. بالقليلة؟
لقد أصبح الفلسطيني الغزي على وجه الخصوص، يجلس في بيته ويقلب القنوات الفضائية ليعـرف مـا                 

  ...!!! يدور في الحارة المحاذية لبيته، من كثرة المواضيع وتنوعها عن حياة الغزيين وبتفصيالت مملة
ظرة سياسية أو ندوة علمية أو خطبة       وال يكاد يمر يوم إال وأشاهد مؤتمرا صحفيا أو لقاء توضيحيا أو منا            

الـخ  .... دينية تبث من غزة مباشرة؛ ولذلك حرصت كافة المؤسسات والوزارات والجمعيات والنقابات             
على فرز ناطقين إعالميين، ذوي كفاءة في الخطاب لينظموا مؤتمرات صحفية وينقلوا رسالتهم للعـالم،               

  يين بكليتهم؟ وإن كانت بعض المؤتمرات ال تعني حتى الفلسطين
يتحدث !!! هنا في غزة تنتشر مكاتب اإلعالميين والقنوات الفضائية في حيز ضيق من ضيق مساحة غزة              

فقط يحتاج إلى إرسال دعوة إلى      ... الكل الفلسطيني بجميع ألوانه وأطيافه وتوجهاته بما يريد كيفما يريد           
رسالته إليهم، قد ازدحموا أمامه ملبين      عموم الصحفيين، ويوضح المكان والزمان، ليجدهم قبل أن تصل          

  دعوته باهتمام بالغ؟؟ 
لقد أضحت غزة محطة للصحفيين واإلعالميين من كـل بقـاع األرض، ينقلـون األحـداث بالـصوت                  
والصورة، وبفضلهم حفظ المشاهد العربي والغربي شوارع غزة وأزقتها وأسماء عائالتهـا أكثـر مـن                

نقلوا الهـم واأللـم والفرحـة    ...  بالخاطر ودحضوا كل االدعاءات   الغزي نفسه، وقد نقلوا كل ما يجول      
والبهجة ولم يبخلوا بشيء، وتوقفت كاميراتهم لحظات بما يحقق مصلحة مؤسستهم، وسـكتت تقـاريرهم       

واقتنصوا صورا مثيرة بيعت بآالف     .. نصبوا كاميراتهم بعيدا    ... عن بعض األحداث، ألنها لم ترق لهم      
وا وتفرقوا والحقوا وسألوا وأحرجوا وقالوا وصمتوا، دون أن يمسوا بـسوء، ودون             وتجمع...الدوالرات  

أن يعترض طريقهم أحد، حتى وإن كانت صورهم مجتزئة وتقاريرهم منقوصة أو احتملت أكثـر مـن                 
  ... وحتى إن قيدوا أنفسهم وألزموها بعدم الخروج لتغطية حدث ما أو نقل الصورة كاملة .. رأي

وألننا نعيش في غزة أوضاعا استثنائية، وألن الحصار قد اشتد مـن الخـارج              ... طاء  وال عمل دون أخ   
بعضها لم  .. والداخل وعن الميسرة والميمنة ومن داخل القلب، وقعت أخطاء وتجاوزات بحق الصحفيين             
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وهنـاك  ... يستحق الذكر، لكنه في لغة البعض فرصة للقدح في الحرية الممنوحة لجيش اإلعالميين هنا               
كانت التجاوزات والتهديدات وحرق السيارات واالعتقاالت ومصادرة األشرطة واألفالم، بل والتعـذيب            

ولم يتحدث أحد بكلمة، أو لعله اختزل الكلمات وعبر عنها في غزة، ألن الحرية فيها                ... كما قال بعضهم  
فة في الضفة واهللا أعلم     أكثر، فامتلك الجرأة، وقال كثيرا في غزة وهو يقصد االحتجاج على واقع الصحا            

  !!! بالنوايا 
  ثم ماذا؟؟؟ 

... أشد ألما ووجعـا     .. أكثر قرى   .. أكثر مدنا   .. ننتقل اآلن إلى الضفة مباشرة ؟؟؟ أكثر كثافة سكانية          
ويأسر بهجتهـا ظلـم     .. ويلفها الجدار من جميع الجهات      .. ومن تحتها األنفاق    .. من فوقها المغتصبات    

وإن أطل برأسـه قلـيال،      .. إن تقدم أحدهم خطوة، كان رصاص الجيش سباقا نحوه          ذوي القربى، الذين    
اختطفه الموت القادم من مغتصب حاقد، وإن امتلك بجيبه تصريح دخول أو تنسيق حصل عليه من مكتب             

  !!! ولكن... االرتباط المشترك
وشعبا واحدا؟؟ أو ليست    أو ليست الضفة وغزة جسدا واحدا       .. ما بال الصحافة قد أشاحت بوجهها عنها        

أو ليست جنين وطولكرم والخليل ونابلس وقلقيلية مدنا تحـت          ...رام اهللا مدينة عريقة وقطعة من أوروبا      
الوصاية الفلسطينية، قد رفع عنها الحكم العسكري؟ ويسكنها األجانب ويؤمها الصحفيون بمكاتبهم األنيقة             

ت المجتمع المدني، وتنطلق من بعض رجالها ونـسائها         وسيارات بثهم المتنقلة، أو ال تنتشر فيها مؤسسا       
دعوات التحرر والمدنية والحرية والمساواة وسيادة القانون ومنع االنفالت والقضاء على الجهل والتخلف             

فما بال الكاميرات توقفت عن العمل فيها؟؟ ولماذا صمت المراسلون عما يحـدث             !!! والتحجر والتزمت 
أم أن العدو يراقب السكنات والحركـات،       ..  أم المصلحة العليا ال تسمح       هناك؟؟ القصص ليست مثيرة؟؟   

غير مسموح بـالتعبير    .. غير مسموح باالحتجاج    .. وال مجال للعمل الحر هناك؟ غير مسموح بالتحدث         
  ما المسموح به إذن؟؟؟ ...غير مسموح بالتصوير .. 

وما إن هناك صحيفتين منعتا مـن التوزيـع         لم أسمع عبر وسيلة إعالمية ناطقة أو مسموعة، أنها قالت ي          
بالضفة، ولم أسمع أن إعالميا واحدا قال إن أي مطبعة تتعامل مع الصحيفتين ستحرق؟ وسمعت أن القوة                 
التنفيذية احتجزت ثالث صحف قادمة من الضفة لدقائق، بل وقرأت بيانات شجب واستنكار من الهيئـات                

التنفيذية، الذي عبر عن قتل لحرية الصحافة كمـا قـالوا           والمؤسسات والنقابات، احتجاجا على تصرف      
  واعجبااااه !!!.. 

لم أسمع أن وسيلة إعالمية ناطقة أو مسموعة قالت شيئا عن جرائم األجهزة األمنية، التي تعتقل وتطارد                 
وتشدد الخناق مع قوات االحتالل وتعذب وتصادر الحقوق المدنية، التي كفلها لهم القـانون، وشـاهدت                

تقارير تلو التقارير عن احتجاز أحد المفسدين أو مروجي المخـدرات أو القتلـة أو مثيـري الـشغب                   ال
والفوضى، وكأنهم المناضلين األشراف، الذين أساءت بحقهم التنفيذية، التي تجاوزت كل األعراف، وهذا             

  !!! ليس من حقها
ن سجون السلطة وغرف التحقيـق  لم أسمع أو أشاهد تقريرا تحدث عن المصابين والجرحى والمنقولين م        

إلى المستشفيات تماما، كما لم أسمع حوادث قتل ثالثة صحفيين مع بداية األحداث، وسـمعت وشـاهدت                 
 طـالب مـن     1التقارير عن قاتل توعد بيوت اهللا وأصحابها بالهدم والقتل؟ تماما كما سمعت عن فصل               

 كتاب اهللا، من مسافة الصفر أمام زمالئـه         ، حافظ "رداد"جامعه النجاح، وتوقف التحقيق عن جريمة قتل        
  رغم معرفة القاتل؟؟ 

لم أسمع أو أشاهد تقريرا واحدا عن المؤسسات االجتماعية والخيرية، التي أحرقت ونهبـت وصـودرت                
لم أسمع أو أشاهد    ... ودمرت ورأيت تقارير مع دموع لبيت سقط هنا أو هناك في لحظة فر الجميع فيها                

ومللت .. مر صحفيا أو تغطية لحدث أو فاعلية من الضفة لجهة غير تابعة لحكومة              مسيرة واحدة أو مؤت   
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من تقارير غزة، ووصف أدق أخبارها وحتى أتفه أحداثها، أم أن الضفة قد أصبحت فعـال فـي حريـة                    
  !!! قد انتشر العدل وساد الوئام.. يسودها األمن واألمان فال ظالم أو مظلوم فيها 

أخرست األقالم؟؟ ولماذا توقف المراسلون عن العمل هناك؟؟ هل هددوا مثال بالقتل            ما الذي يحدث؟ لماذا     
أسوة بزمالئهم في غزة، الذين سمح لهـم        ...والمالحقة؟؟ فلماذا لم يقيموا خيمة اعتصام أو احتجاج مثال          

  بأضعاف ما منعوا هم عنه، ورغم ذلك ودون خجل احتجوا وتظلموا، وكأنهم أصحاب حق؟؟ 
واحدا يتيما فقط، يعبرون من خالله عن حجم المالحقة والمتابعة بحقهـم،         .. يعقدوا مؤتمرا واحدا  لماذا لم   

  !! إن قالوا كلمة الحق المغيبة؟؟ أم لم يتمكنوا من ذلك الرتفاع ثمن البث المباشر
هم، لماذا لم ينشروا بيانا جماعيا مكتوبا تحت أي مسمى، يوجهونه للرأي العام، يعذرون من خالله أنفـس                

ويعتذرون لتوقفهم عن نقل الحقيقة ألسباب أمنية، أم أن الضفة كغزة، قد اشتد الحـصار عليهـا ومنـع                   
لماذا لم يجرؤ صحفي واحد من تسريب صورة من هنا أو هنـاك، وليأخـذ               ! الورق من الدخول إليها؟؟   

  غزة؟ ثمنها، أم أن الصور الحصريه والكاميرات المخبأة في بيوت األعراس موجودة فقط في 
أمـور تجعـل الحلـيم    ... أي ازدواجية هذه التي نحياها وأي قلب للوقائع والحقائق كتلك التي نعيـشها         

  ... تماما كما أصبح القاتل مناضال والمجاهد عدوا ... حيرانا
إن ما يحدث في الضفة من قتل بطئ وسريع للحقيقة والحرية، وصمة عار لكل قادر على البوح بالحقيقة                  

  . أو بدل وحرف وغير... أو تلعثم ... وتردد 
وتنادي ألما وال ملبي، فال عذر يا إعالميي الضفة أمامكم، وال حاجـة             .. الحقيقة تنزف قهرا وال مغيث      

لكم أن لم تتمكنوا من نقل الحقيقة، كما ترونها، ولن يرحمكم أحد أو يقف إلى جانبكم في يـوم الحـساب                     
لحق وتذكروا القسم يوم ارتضيتم أن تكونوا األمناء علـى نقـل            والمساءلة واأليام دول، فكونوا بجانب ا     

  . الحقيقة
  27/8/2007مجلة العصر 
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