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  عباس يحذر من مؤتمر دولي فاشل يفتقر إلعالن مبادئ .1
حذر الرئيس محمود عباس امس من عمان من فشل المؤتمر الدولي للسالم فـي              :  محمد يونس  –رام اهللا   

ونقل بيان صادر عـن الـديوان       . الرئيس جورج بوش اذا لم يعد له جيدا       الشرق االوسط الذي دعا اليه      
الملكي االردني عن عباس قوله في تصريحات ادلى بها عقب لقائه العاهل االردني الملك عبداهللا الثـاني                 

: واوضح ."تطرق الى اللقاء الدولي، وهو حتى اآلن غير واضح في ثالث قضايا           ) مع الملك (الحديث  "ان  
، كما أننـا ال نعـرف       )نوفمبر(الموعد الرسمي لعقد اللقاء، سمعنا انه منتصف تشرين الثاني          من حيث   "

لغاية اآلن من سيحضر هذا المؤتمر، والنقطة الثالثة تتعلق بمضمون هذا المؤتمر، فنحن اآلن نتشاور من                
ضوح لحل مـا    اذا ذهبنا الى المؤتمر من دون و      "وحذر من انه    . "اجل ان نذهب إلى مؤتمر يكون ناجحا      

وفي ما يتعلق بالوضـع      ."ومن دون إعالن مبادىء ضمن إطار عمل، ال اعتقد ان المؤتمر سيكون مفيدا            
  ."إذا تراجعت حماس عن انقالبها وعن أخطائها عند ذلك ينتهي األمر"الداخلي الفلسطيني، قال عباس انه 
عو اسرائيل الى بحث قضايا أساسية      دعمه للموقف الفلسطيني الذي يد    "من جانبه، عبر الملك عبداهللا عن       

وأكـد  . "وجوهرية تتعلق بالوضع النهائي كالحدود ومستقبل القدس والالجئين لضمان نجاح اللقاء الدولي           
يعمل الفلسطينيون وقواهم السياسية على توحيد كلمتهم وتبني مواقف منسقة تمكـنهم مـن              "ضرورة ان   

لمشروعة، وفي مقدمها إقامـة دولـتهم علـى تـرابهم           مواجهة تحديات المرحلة ونيل حقوقهم الوطنية ا      
يستمر المجتمع الدولي بتقديم المساعدات االقتصادية للفلـسطينيين        "وجدد التأكيد على اهمية ان      . "الوطني

  ."بما يصب في تحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، خصوصا في قطاع غزة
  30/8/2007الحياة 

  
  ى الشرعيةأولوية الحكومة إعادة القطاع إل: فياض .2

إعادة قطاع غزة الى الـشرعية      "شدد الدكتور سالم فياض رئيس مجلس الوزراء، على أن           :جعفر صدقة 
إننا ال نتمنى إطالقاً وجود نموذجين فـي        "وقال رئيس الوزراء     .تمثل أولى أولويات حكومته   " الفلسطينية

كانيات تحرك حكومته فـي قطـاع       لكن فياض أقر بأن إم     ".لن نتبنى هذه الرؤية إطالقاً    . الضفة والقطاع 
إن : "وقـال  ".محدودة لكنها ليست معدومة، ونحن نسعى الى توسيع الهامش المتاح لعملنـا هنـاك             "غزة  
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لديها اهتمام اساسي يتمثل بضمان ادخال االحتياجات االنسانية الى قطـاع غـزة دون اضـفاء                "حكومته  
ين هناك تحت أي ظرف من الظـروف،        نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظف    . الشرعية على حكم حماس   

واستعرض فياض أمـام     ".ولن نفكر في يوم من األيام بدفع الرواتب في الضفة الغربية دون قطاع غزة             
األمن، وإنهاء الحصار وخلـق بيئـة       "رجال األعمال العناصر الرئيسية لبرنامج حكومته ورؤيتها، وهي         

  ".ع العالممحفزة لالقتصاد، وانتهاج طريق االنفتاح والحوار م
من جهة اخرى، حذر رئيس الوزراء من أن يتحول المؤتمر الدولي حول الشرق االوسط، الذي دعا اليه                 

، في اشارة الى فـشل قمـة        "كامب ديفيد جديدة  "الرئيس االميركي جورج بوش في الخريف القادم، الى         
الوزراء االسرائيلي في    بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس        2000كامب ديفيد في تموز من العام       

في كامب ديفيد تركت األمـور      "وقال   .حينه ايهود باراك، برعاية الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون        
  ".حتى اللحظة االخيرة، ونحن اآلن نسعى الى تجنب ذلك

بأن إغالقَ معابر قطاع غزة تم بطلب من الحكومة، وكذلك          " حماس"ورفض فياض الرد على ما تروجه       
هناك عرقلـة   . هذه اقوال ال تستحق الرد    "ضخ الوقود الى محطة توليد الكهرباء في القطاع، قائالً          وقف  

 ".وتعطيل اليصال الخدمات والمواد االساسية لقطاع غزة، لكن علينا مهام سنؤديها بغض النظر عما يقال              
القادم، تضم ممثلين   وكشف رئيس الوزراء عن عزم الحكومة تشكيل هيئة مستقلة للمعابر والحدود الشهر             

وجاء ذلـك    ".وصوالً الى افضل معايير االدارة الحديثة للمعابر      "عن القطاع الخاص والوزارات المعنية      
رداً على اقتراح من احد رجال األعمال بتشكيل مثل هذه الهيئة، على ان تتولى المسؤولية عن المعـابر                  

  ".حماس"في غزة بعيداً عن 
هناك "وقال   .ام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص       من جهة اخرى، أكد فياض التز     

لدينا .  مليون دوالر خالل الشهرين الماضيين     100حجم كبير من المتأخرات للقطاع الخاص سددنا منها         
، مشيراً في هذا السياق الى قرار       "سياسة بسداد االقدم فالقديم، ونعمل على تسريع الدفعات للقطاع الخاص         

 مليون يورو لمساعدة الحكومة في تسديد ديونهـا         30 و 20تحاد االوروبي تخصيص مبلغ يتراوح بين       اال
  ".ونتوقع ان يبدأ هذا المبلغ بالوصول اعتباراً من الشهر القادم"للقطاع الخاص 

   30/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  تهمهنية يجتمع مع قادة وضباط وأفراد من األمن الوطني و يناقش احتياجا .3
اجتمع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية ظهر امس مع عدد مـن قـادة              :  من عماد االفرنجي   -غزة  

وأشاد هنية في    .وضباط وأفراد االمن الوطني في قطاع غزة وناقش معهم سير العمل واالوضاع االمنية            
من والنظام  تصريح صحفي بدور هؤالء الضباط الذين يعملون في ظروف صعبة وبشكل مميز لحفظ اال             

وأكد وقوفه الى جانبهم وشدد على ثقته بهم وايمانه          .العام في اختصاصاتهم وخاصة العاملين على الحدود      
بانتصار الشعب الفلسطيني ونجاح صموده في مواجهة المؤامرات التـي تهـدف النيـل مـن القـضية                  

  .الفلسطينية 
  30/8/2007القدس الفلسطينية 

  
   الالجئين الفلسطينيين من العراق السودان يستضيف:عزام االحمد .4

أعلن عزام االحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلـس التـشريعي،             30/8/2007 الشرق األوسط    قالت
أمس أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أبلغه امس بقرار السودان الموافقة على استضافة الالجئـين     

وقال .  شخص 700ة واالردن وعددهم حوالي الف و     الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية مع سوري      
للـرئيس  ) ابومـازن (االحمد، الذي يزور السودان مبعوثا شخصيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس            

ابلغني الرئيس البشير موافقة السودان على استـضافة الالجئـين          "،  "وفا"السوداني، في بيان نقلته وكالة      
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البشير أبدى استعداد السودان لتقديم كل مساعدة لحل هذه القضية فـي            وأضاف أن   . "الفلسطينيين العالقين 
اسرع وقت ممكن، واضاف االحمد أنه ستبدأ باجراء اتصاالت مع الجهات العربية والدولية المعنية لحل               

  .المشكلة وإعداد ترتيبات نقلهم للسودان
ة في حـزب المـؤتمر      نفى مسؤول العالقات الخارجي   : 29/8/2007  الخرطوم –  قدس برس  وجاء في 

الوطني الحاكم في السودان أن تكون حكومة الخرطوم قد قررت فعال استقبال الفلسطينيين العالقين علـى                
الحدود العراقية، وأكد أن هذا القرار ال يزال محل دراسة مستفيضة لمختلف أبعـاده وانعكاسـاته علـى               

ؤول العالقـات الخارجيـة فـي حـزب     وأوضح الدكتور كمال عبيد مس. األوضاع الداخلية في السودان  
أن حكومة الخرطـوم تلقـت   " قدس برس"المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في تصريحات خاصة لـ          

سـابقا ومـن    " حماس"طلبا رسميا باستقبال الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية من قيادة            
مسألة من زواياها المختلفة، وعما إذا كانت قادرة على         السلطة الوطنية الفلسطينية، لكنها مازالت تدرس ال      

تأمين المأوى والمأكل لهؤالء القادمين، وعما إذا كانت استضافتهم مناسبة لترسيخ الوحدة الوطنيـة فـي                
 .السودان أو إضعافها، على حد قوله

  
   قبل الذهاب الى اللقاء الدوليقريع يبحث في القاهرة كل ما يتعلق بفلسطين .5

 مبعـوث الـرئيس محمـود عبـاس مـع مـدير             "فتح"د قريع عضو اللجنة المركزية لحركة       بحث أحم 
االستخبارات العامة المصرية الوزير عمر سليمان في القضايا التي تهم الجانبين الفلسطيني والمـصري،              

بحثنا كل ما يتعلـق بالقـضية الداخليـة         ": خصوصا في هذه المرحلة، وقال قبيل مغادرته القاهرة أمس        
لسطينية والموضوع السياسي المطروح اآلن واللقاء الدولي الذي دعا إليه الرئيس جورج بوش وكيفية              الف

اتفقنا انه قبل الذهاب الى اللقاء الدولي يجب وضع         ": وأضاف. "انجاح هذا اللقاء وتوفير كل السبل لنجاحه      
، مـشيراً   "مشاركين في اللقاء  تصور في شأن القضايا التي ستتم مناقشتها واالطار والمرجعية والحلول وال          

الى أن اهم القضايا التي يجب التفاهم حولها قبيل اللقـاء هـي الدولـة الفلـسطينية واالرض والحـدود                    
وأوضح أن محادثاته مع المسؤولين المصريين برئاسة سليمان تطرقت         . والالجئين والقدس والمستوطنات  

ك وكيفية التغلب على هذه العقبات، إضافة الـى         أيضا إلى الوضع في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني هنا        
  .امكان توفير متطلبات لحوار فلسطيني ناجح

  30/8/2007الحياة 
  

  "التشريعي"بتعطيل " فتح"هم بحر يدعو إلى الحوار ويتّأحمد  .6
البرلمانية، ورئيسها النائب   " فتح"اتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر، كتلة           :غزة
زام األحمد، بالسعي إلى تعطيل المجلس التشريعي، وإفشال كل المحاوالت التي تهدف إلى انعقاده، كما               ع
إن حركة فتح وكتلتهـا البرلمانيـة فـي المجلـس           "وأضاف بحر خالل ندوة في مدينة غزة، أمس          .قال

في الفتـرة   " االتشريعي عطلتا عمل المجلس من االنعقاد من خالل رفضها المشاركة في جلسات دعا إليه             
علـى  " حماس"وأدان بحر جميع المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس في فترة سيطرة              .األخيرة

، "فـتح "و" حماس"وجدد بحر دعوته إلى حوار معمق بين         ".القرارات المتخبطة "ـقطاع غزة، ووصفها ب   
  .رافضا الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة

  30/8/2007الخليج االماراتية 
  

   ضد عسكريين إسرائيليين للمقاومة يؤكد إحباط عمليات فلسطينيمسؤول أمني .7
قال العميد ذياب العلي قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، ان جهازه ساعد في : لندن

وأضاف المسؤول . إنقاذ عشرات العسكريين االسرائيليين والمستوطنين من قبضة المقاومة الفلسطينية
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الجهاد " و"حماس"األمني الفلسطيني أن أفراد أجهزته تمكنوا من إحباط عمليات كانت تخطط لها حركتا 
 ). شمال الضفة(، ضد عسكريين اسرائيليين، ال سيما في منطقة جنين "اإلسالمي

  30/8/2007الشرق األوسط 
 

 ائياللقاء مع أولمرت الستطالع اآلراء وليس لالتفاق على الوضع النه: عبد ربه .8
وصف أمين سر اللجنة التنفيذيـة فـي منظمـة التحريـر            : الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت    عبد - رام اهللا 

وقال فـي   . الفلسطينية ياسر عبد ربه لقاء عباس بأولمرت بأنه لقاء استطالع آراء أكثر منه لقاء تفاوضياً              
ب اإلسرائيلي يتخذ موقف    مازلنا في مرحلة ما قبل المفاوضات ومازال الجان       "حديث إلذاعة صوت القدس     

وأكد أن تـأخير البحـث فـي         ."الحذر ويطرح معايير وحججاً وأسباباً لعدم التقدم نحو مفاوضات نهائية         
قضايا الوضع النهائي بشكل معمق من خالل مفاوضات ثنائية فلسطينية إسرائيلية وإعداد وثيقة مـشتركة               

الالجئين والمستوطنات والحدود سيؤدي إلـى    تتضمن أسس الحل لمواضيع الحل النهائي وقضايا القدس و        
نحن ال نقبل أن يكون الجـدار        "وأضاف ربه  .فشل المؤتمر اإلقليمي للسالم المقرر عقده الخريف المقبل       

 والجدار هو عمل    67حدود الدولة الفلسطينية على خط الرابع من يونيو عام          . هو حدود الدولة الفلسطينية   
 ."وهو عمل فيصلي ضد المصالح األساسية للشعب الفلسطينيخارج عمل نطاق القانون الدولي 

  30/8/2007الوطن السعودية 
  

   قرية عقرباأراضي نقاط استيطانية جديدة في إقامة:  البرغوثيمصطفى .9
ـ       مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية      قال: رام اهللا  ددا ان المستوطنين نصبوا اليوم امس ع

 في تأكيد جديد على استمرار النشاط االستيطاني مؤكدا ان اسرائيل           "عقربا"ون في   من الخيام في خربة يان    
  .تواصل خروقاتها اليومية والتوسع االستيطاني مما يفضح ويكشف حقيقة النوايا االسرائيلية التوسعية

    30/8/2007الحياة الجديدة 
  

  اردعمار مخيم نهر البإ إلعادة أيلول 10زكي يكشف عن مؤتمر في عباس  .10
كشف ممثل اللجنة السلطة في لبنان عباس زكي أن السنيورة سيوجه دعوة لعقد مؤتمر للـدول                : بيروت

اتفقنا على ان النزوح موقـت والعـودة        : "وقال". البارد" أيلول المقبل بهدف إعادة إعمار       10المانحة في   
 ".م واأللغام وهي مسألة أيـام     مؤكدة، وستبدأ إجراءات إعادة بناء المخيم حالما ننتهي من العصابة والركا          

تأكدنا أن الجامعة اللبنانية بكل فروعها مفتوحة أمام كل الطالب الفلسطينيين الذين نجحـوا              : "وقال زكي 
في الشهادة الثانوية وهم سيعاملون كالطلبة اللبنانيين، ونحن مستعدون للتكفل بأي عجز حتـى بالرسـوم                

مع السنيورة على إعطاء الفلسطينيين الذين ال يملكـون أوراقـاً           وأشار الى أنه اتفق     ". الرمزية التي تدفع  
  .ثبوتية فلسطينية فترة لتصحيح أوضاعهم

  30/8/2007الحياة 
  

  فياض يعد بدفع المستحقات المتراكمة ألسر الشهداء .11
سالم فياض، رئيس الوزراء خالل استقباله امس لوفد التجمع الوطني ألسر الشهداء ان الحكومـة               . قال د 
 اهتماماً كبيراً بقضايا أسر الشهداء وستعمل على دفع كافة مستحقاتهم السابقة وسـتعالج موضـوع                تولي

وأعـرب محمـد     .رواتب العسكريين، خاصة وان الرئيس اصدر مرسوماً عدل بموجبه قانون التقاعـد           
صبيحات، األمين العام للتجمع الذي ترأس الوفد عن ارتياحه من تجاوب فياض مع الوفـد بخـصوص                 

  .لقضايا التي طرحت خالل اللقاء، والتي تركزت حول المخصصات الشهرية ألسر الشهداءا
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    30/8/2007الحياة الجديدة 
  

  تفاؤل حول سير العملية التعليمية للعام الجديد: كيل وزارة التربية والتعليمو .12
ع غزة عن تفاؤلـه     أعرب محمد أبو شقير وكيل وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة في قطا            : دبا

حول سير العملية التعليمية للعام الجديد خاصة بعد التغلب على معظم المشاكل التي كانت تعرقل العملية                
من الكتب المدرسية خاصة    % 60قبل أسبوعين أو ثالثة تم توفير       "وقال أبو شقير     .التعليمية في الماضي  

وأشار أبو شقير    ". من تلك الكتب لجميع المراحل     %80وأنه تم إدخال الورق الالزم لطباعتها واآلن لدينا         
إلى ما وصفها بالنقص في بعض التجهيزات التقنية المفترض دخولها مـن رام اهللا كـأجهزة الكمبيـوتر          

 550فنحن بحاجة الى أكثـر      "وآالت التصوير باالضافة إلى مشاكل االعتمادات المالية ونقص المدرسين          
 ألف طالب وطالب سـيتوجهون إلـى        300وأوضح أبو شقير أن     ".  منهم إلى اآلن   350مدرسا تم قبول    

 مدرسة  20وأشار إلى إنشاء خمس مدارس جديدة باالضافة الى استحداث           .مدارس قطاع غزة هذا العام    
  .أخرى بما يضمن سير العملية التعليمية دون أي إشكاليات

  30/8/2007الدستور 
  

  في فلسطين كهرباء من الطاقة الشمسية :رئيس سلطة الطاقة .13
 قال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية بالسلطة الفلسطينية أمس إن األراضـي               :رويترز

الفلسطينية ستنضم إلى الدول التي تستخدم الطاقة الشمسية لتغطية جزء مـن احتياجاتهـا مـن الطاقـة                  
بـين شـركة الكهربـاء      بعد ستة أشهر مـن المفاوضـات        “عبر الهاتف   ” رويترز“وقال ل   . الكهربائية

الفلسطينية وشركة نونوفو األمريكية برعاية سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة المالية تم االتفاق على إنشاء              
  .”محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة أريحا

  30/8/2007الخليج االماراتية 
  

  غول برئاسة تركيا  يرحب بفوزعباس .14
كتب الرئيس محمود عباس ان الرئيس أرسل برقية هنأ فيها رئيس جمهورية            قال م : أشرف الهور  -غزة  

 ان الرئيس عباس عبر فـي برقيـة         ىولفت ال  .تركيا عبد اهللا غول بمناسبة تنصيبه وتوليه مهام الرئاسة        
  .التهنئة عن أصدق أمانيه للرئيس التركي بالنجاح في مهامه السامية ولشعبه وبلده دوام التقدم واالزدهار

  30/8/2007لقدس العربي ا
 

  "شجاع"تخاذ قرار سياسي ال" حماس"عقالء أدعو : وزير العدل الفلسطيني األسبق .15
حركـة  " عقـالء " بــ    هممن أسما  ،عبد الكريم أبو صالح    الفلسطيني األسبق، دعا وزير العدل    : رام اهللا 

 من فـتح أبـواب       بما يمكن  ،إلى اتخاذ قرار سياسي شجاع بالتراجع عما حصل في قطاع غزة          " حماس"
 وتفويت الفرصة على أعداء القضية الفلسطينية الذي يعملون         ،الحوار الفلسطيني الداخلي على مصراعيه    
" فـتح " من أن اسـتمرار االنقـسام بـين           وحذر أبو صالح   .على استغالل هذا االنقسام لتصفية القضية     

ساس، وأشار أبو صالح إلى أن      سيكون ثمنه باهضا على الجميع وعلى القضية الفلسطينية باأل        " حماس"و
عما قامت به في غزة سوف يفتح الباب لخطوات من الجهـة المقابلـة، دون أن                " حماس"خطوة تراجع   

وأكد أبو صالح أن حركتـي      ،  يفصح عن طبيعة الخطوات المرتقبة من جهة السلطة الوطنية الفلسطينية         
  .  اإلرادات الجادةليستا بحاجة إلى أي وساطة عربية إذا توفرت، "حماس"و" فتح"

  30/8/2007قدس برس 
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  "فتح" بتعذيب عدد من انصار "القوة التنفيذية" يتهم" مركز حقوقي" .16

عبر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان عن قلقه البالغ ازاء حملة االعتقاالت التي            :  وليد عوض  -رام اهللا   
صار حركة فتح، في محافظتي غزة والوسطي        خالل االيام الماضية بحق عدد من ان       "القوة التنفيذية "نفذتها  
واشار المركز في بيان له الي تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب واالهانة علي ايـدي افـراد                  .بالقطاع

  .التنفيذية، ومذكرا بان جرائم التعذيب محظورة بموجب القانون الفلسطيني، وال تسقط بالتقادم
 30/8/2007القدس العربي 

  
  األجهزة األمنية في السلطة من تسليم معتقليها إلى اإلسرائيليينتحذر بشدة " حماس" .17

 من استمرار األوضاع األمنية في الضفة الغربية على          السلطة الفلسطينية  "حماس"حذرت حركة    :رام اهللا 
، عن عمليات نقل معتقلين تابعين للحركة في سـجون          الحركةعن   وتحدث بيان صدر  . ما هي عليه حاليا   

حركـة، التـي    الوحذرت  . ، وذلك عبر الحواجز اإلسرائيلية    السيئة الصيت " رام اهللا "ن   إلى سجو  السلطة
 من ناشطيها حاليا، من المس بمعتقليها، ووجهـت         500تشير تقديرات إلى أن سجون السلطة تضم نحو         

 حسب تعبير بيان    الرزاق اليحيى وكل قائد إقطاعية أمنية       عبد يتهتحذيرها إلى محمود عباس ووزير داخل     
  . لالحتالل اإلسرائيلي عناصرها ستنتقم في حال تم تسليممن أنها، الحركة

 30/8/2007قدس برس 
  

  تتحدث عن تشاؤم في أوساط قياديين حول استنهاض الحركة" فتح"مصادر في  .18
كشفت مصادر رسمية في حركة فتح، عن وجود حالة من السخط وفقدان األمل لـدى بعـض                 : رام اهللا 

في إمكان معالجة ما يصفونه بالخلل البنيوي الذي تعاني منه الهيئـات القياديـة              أعضاء المجلس الثوري    
األولى في الحركة، خاصة في ظل حالة التعارض بين اعضاء المجلـس الثـوري واللجنـة المركزيـة                  

وأوضحت تلك المصادر، أن عدداً من أعضاء المجلس الثوري الموجودين في الضفة الغربيـة               .للحركة
د اجتماع لهم أمس، في مدينة رام اهللا، من أجل مناقشة سبل النهوض بالحركة من خـالل                 بادروا إلى عق  

وكشفت المصادر ذاتها ان المجلس الثوري       .اجراء االنتخابات القاعدية على طريق عقد المؤتمر السادس       
للحركة سوف يعقد اجتماعا له األسبوع المقبل في رام اهللا، بحضور ومشاركة الـرئيس عبـاس بهـدف        

  .مناقشة مجموعة من القضايا العالقة في ما يخص عقد المؤتمر السادس وآليات استنهاض دور الحركة
  30/8/2007الخليج االماراتية 

  
  عداد لمؤتمر شعبي يجمع كل الفلسطينيينلإل  يدعوالقدومي .19

ـ        ي أنه فاروق القدومي    أعلن: بهية مارديني  - دمشق راف عمل على االعداد لمؤتمر شعبي يجمع كل األط
واضاف ردا على سؤال حول الحل السريع لعالج مـا جـرى ويجـري علـى االراضـي                  . الفلسطينية

الفلسطينية، بعد لقائه مع فاروق الشرع، انه البد من ايقاف الحمالت بين حماس وفـتح حتـى نـستطيع                   
طـرف   االسباب التي تدعو هذا ال     رؤيةللطرفين و على ضرورة االستماع    العمل في اجواء مالئمة، واكد      

يشار فـي   و. هناك شروط وسنستمع اليها والبد ان نرى امكانيات الحل        قائال، أن   او ذاك للتصعيد، وتابع     
طلبا لمساعدة سـوريا فـي االعـداد لهـذا          كان  واضح ان لقاء الشرع القدومي      ال هذا السياق إلى أن من    

 هاعة الفلسطينيين الن  ان مافعلته حماس شوه سم    من جهة أخرى رأى القدومي      و. المؤتمر، بحسب مراقبين  
جزء من الحركة الوطنية وعلينا ان نصحح الخطأ، كما ان السلطة اذا استمرت في هـذا الـنهج فهـي                    

  . ان المقاومة هي الحلمعتبرا ،مخطئة
  29/8/2007موقع ايالف 
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  لصالة الجمعة في الساحات العامة في غزةتدعو " فتح" .20

نظمة التحرير في قطاع غزة وحركة فتح الى أداء         دعت كل من فصائل م     :الرازق أبو جزر    عبد –غزة  
 علـى   "فتح" وأكدت   .صالة الجمعة غدا في الساحات العامة بعد ادخال المساجد ضمن التجاذبات السياسية           

وطالبت  .حرمة الدم الفلسطيني وعلى الوحدة الوطنية ووحدة األرض ورفض السياسات االسرائيلية كافة           
عمالهم وعدم االنتظام أو المشاركة في أي مسيرة أو تظـاهرة خـشية ان      المصلين بالتوجه الى بيوتهم وأ    

  . يتخللها من يفسدون الهدف الذي أقيمت من أجله الصالة
  30/8/2007القبس الكويتية 

  
  تنظم حملة تطوعية للنظافة وإزالة القمامة" حماس: "خان يونس .21

لدية خان يونس أمس، حملة تطوعية      نظمت حركة حماس بالتعاون مع الكتلة اإلسالمية في ب        : خان يونس 
لتنظيف مدينة خان يونس وضواحيها من القمامة وأكوام النفايات، في ظل اإلضراب المـستمر لعمـال                

 بخان يونس لؤي أبـو       الديموقراطية  مسؤول الجبهة   طالب من جهة أخرى،   . يوماً متتالية  11البلدية منذ   
لمالي والمعدات للبلديات، حتى تقـوم بـأداء مهامهـا          معمر، بتوفير الرواتب للعمال والموظفين والدعم ا      

  .وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
 30/8/2007األيام الفلسطينية 

  
 إسرائيل وحماس تتبادالن االتهامات حول إفشال صفقة إلطالق شاليت .22

أثارت تصريحات للقيادي في حركة حماس أسامة المزيني عن إحبـاط           : عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا 
 أشهر صفقة لتبادل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت بأسـرى فـي الـسجون              3الحكومة اإلسرائيلية قبل    

اإلسرائيلية، حفيظة المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي سارع إلصدار بيان حمل فيـه               
بعد استماعه إلـى    وقد وجه نوعام شاليت، والد الجندي اإلسرائيلي،         .حماس مسؤولية إحباط هذه الصفقة    

 . االتهام إلى الحكومة اإلسرائيلية بالتقصير في اإلفراج عن ابنه المختطف،هذه التفاصيل
وإثر ذلك سارع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى توجيه االتهام لحركة حماس بإفشال الصفقة قـائال                

 بنقل شاليت إلى مصر ومنها      تم التوصل آنذاك بفضل جهود الوساطة بين الطرفين إلى تفاهم يقضي          "إنه  
أمـا حمـاس فطالبـت      "وأضاف   ". سجينا فلسطينيا على مرحلتين    450إلى إسرائيل مقابل اإلفراج عن      

 سجين بمن فيهم العديد من القتلة الذين رفضت إسرائيل إخالء سـبيلهم واقترحـت            1400بإطالق سراح   
 ."ل ذلك حتى اآلنعلى حماس تقديم قائمة جديدة بأسماء السجناء إال أنها لم تفع

قضية المفاوضات  "ودافع عوفر ديكيل، المكلف عن ملف الجنود اإلسرائيليين المختطفين عن نفسه، قائال             
إلطالق شاليت مطروحة باستمرار على مجلس الوزراء في كل جلساته وهي تشهد فترات من الـصعود                

ل حولها بين الطرفين لمجرد ممارسة      بالتالعب بمعطيات الصفقة التي تم التداو     "، متهما حماس    "واالنحدار
  ."الضغوط على إسرائيل لتفرج عن قتلة

  30/8/2007الوطن السعودية 
  

  "متحركة ومفاجئة"توجه إسرائيلي الستبدال الحواجز العسكرية بالضفة بأخرى  .23
 تبنى وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك فكرة تحويل قسم مـن الحـواجز              : برهوم جرايسي  -الناصرة

، في الوقت الذي ذكر فيـه   "مفاجئة"سكرية المنتشرة في الضفة الغربية الى حواجز عسكرية متحركة و         الع
مسؤول اسرائيلي في حديث لالذاعة االسرائيلية ان إسرائيل ال تنوي إزالة حواجز من الضفة على المدى                

يفـضل القيـام    اإلسرائيلية في عددها الصادر امس فإن باراك بـات          " هآرتس"وبحسب صحيفة    .القريب
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بخطة بعيدة المدى وليست موضعية وعينية، إال أن هذا يتطلب تطوير أجهزة جيش االحتالل، كما تقـول                 
واوضحت المصادر ان ما يقترحه باراك، هو ان يتم إزالة قـسم             .المصادر المحيطة بالوزير اإلسرائيلي   

، ومتنقلة بوتيرة، بمعنى من دون      مأهولة ولكن ليس ثابتة   "من هذه الحواجز، واستبدالها بحواجز عسكرية       
 حاجزا وسدا عسكريا، حسب تقرير      539وينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية        ".جدول زمني محدد لها   

 حـاجزا عبـارة عـن       453 حاجزا عسكريا فيه جنود احتالل، و      86جديد لوكالة األمم المتحدة، من بين       
من ناحية أخـرى قـال     .رابية، وإما بحفر خنادق   إغالق شوارع ومداخل بلدات، إما بسواتر إسمنتية أو ت        

مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة هآرتس إن األجهزة األمنية لم تنته بعد من دراسة كل الجوانب المتعلقـة                 
  .بإزالة حواجز في الضفة الغربية

  30/8/2007الغد األردنية 
  

  العودة ابداالشعبية لن يسمح لهم بو مبعدو كنيسة المهد من حماس والجهاد :تل ابيب .24
ايهـود   اقوال مقـربين مـن   ىشددت التقارير الصحافية، التي استندت عل :الناصرة ـ زهير اندراوس 

عباس بالسماح لمبعدي كنيسة المهد الـي المنـاطق         رئيس السلطة الفلسطينية محمود     اولمرت، ان طلب    
، اكدت المـصادر الرسـمية      ، ولكن مع ذلك   )الشاباك( جهاز االمن العام     ىالمحتلة ما زال قيد الدراسة لد     

ـ ) حمـاس ( المبعدين الذين ينتمون الي حركـة      نامس، ا ) هآرتس(االسرائيلية، كما افادت صحيفة       ىوال
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لن يـتم الـسماح لهـم بـالعودة ابـدا، اي ان                  ىالجهاد االسالمي وال  

 مناطق السلــطة الوطنيـة     ى بالعودة ال  االسرائيليين سيسمحون فقط للمبعدين الذين ينتمون لحركة فتح       
  . مدينة بيت لحم التي ابعدوا منهاىالفلسطينية، وتحديدا ال

  30/8/2007القدس العربي 
  

 الكنيست يعقد جلسة طارئة لبحث نتائج لقاء أولمرت ـ عباس .25
شة آخر لمناق"قرر البرلمان اإلسرائيلي قطع إجازته والدعوة لعقد جلسة خاصة، خالل األسبوع المقبل، 

برئيس الوزراء ) ابومازن(التطورات السياسية عقب لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
، أول من أمس، وجرى خاللها مناقشة عدد من قضايا الوضع النهائي المهمة "اإلسرائيلي إيهود أولمرت

 بكامل عضويته، بناء وقالت مصادر برلمانية إن الكنيست سيعقد الجلسة. مثل القدس والحدود والالجئين
  .على طلب كتلة الليكود اليمينية المعارضة

 30/8/2007الشرق األوسط 
 

  قادة جيش االحتالل منقسمون حول تأثير العمليات العسكرية ضد حركة حماس .26
تباينت التقييمات داخل اسرائيل حول تأثير العمليات العسكرية التي تقوم بها اسرائيل ضد حركة حماس 

وقالت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي إن قادة . على مصير صفقة تبادل االسرىفي قطاع غزة 
جيش االحتالل منقسمون حول هذه النقطة، حيث أن عدداً من الجنراالت يقولون إن العمليات العسكرية 

ل ويدلل هؤالء على أنه على الرغم من قيام اسرائي. تدفع حماس الى مزيد من التطرف في شروطها
باغتيال العشرات من كوادر وقادة الجهاز العسكري لحركة حماس واعتقال العشرات من وزرائها 

من ناحية ثانية يرى قسم اخر من الجنراالت . ونوابها، اال أن الحركة ظلت ترفض التنازل عن شروطها
  .فأن مواصلة الضغط العسكري قد تؤدي في النهاية الى ابداء الحركة مرونة ازاء هذا المل

 30/8/2007الشرق األوسط 
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  في هضبة الجوالن وينقلها إلى جنوب إسرائيل" يقلّص تدريباته"جيش االحتالل  .27

أمس، أن التوتر الذي شـهدته منطقـة الحـدود اإلسـرائيلية ـ      " معاريف"ذكرت صحيفة : يحيى دبوق
رسـة نـشاطاتها   السورية في هضبة الجوالن قد خفّ، مشيرة إلى أن القوات السورية عـادت الـى مما       

االعتيادية، فيما قام الجيش اإلسرائيلي بتقليص حجم تدريباته شماالً، ونقل بعضها الى منطقة النقب فـي                
وأجملت الصحيفة أسباب االنخفاض المتجدد للتوتر على الحدود مع سـوريا، إلـى أن               .جنوب إسرائيل 

ى رسائل التهدئة التي أصـدرها      الصيف أوشك على االنتهاء من دون إطالق رصاصة واحدة، إضافة ال          "
  ،"في األسبوع الماضي مسؤولو الدولتين

إبعـاد  "، نقالً عن مصادر عسكرية إسـرائيلية، إلـى أن           "جيروزاليم بوست "من جهتها، أشارت صحيفة     
بين الجيشين اإلسرائيلي والسوري، مؤكدة أن      " التدريبات الى جنوب البالد يهدف الى الحد من االحتكاك        

ب على الحدود بين اسرائيل وسوريا قد انتهت اآلن، رغم أنه يمكن، وعنـد الحاجـة، إعـادة    حالة التأه "
  ".انتشار الوحدات العسكرية اإلسرائيلية شماالً، وفي وقت قصير

  30/8/2007األخبار اللبنانية 
  

  2008انتخابات الكنيست في : باراك .28
خالل ترؤسه جلسة المكتـب الـسياسي       قال وزير الدفاع رئيس حزب العمل ايهود باراك،         : مهدي السيد 

للكنيست، مشيراً إلـى    " العام المقبل سيكون عام االنتخابات    "لحزب العمل في تل ابيب أول من أمس، إن          
وأثارت تصريحات باراك جملة مـن       ".ذلك سيكون فرصة للحزب الستعادة ناخبيه الذين تخلوا عنه        "أن  

اقوال باراك لـن تعجـب      "، التي رأت أن     "معاريف"حيفة  التعليقات االسرائيلية، بينها ما اوردته امس ص      
لكنها تفرح رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بالذات، إذ إنهـم فـي محـيط              ) ايهود اولمرت (رئيس الوزراء   

بعـد تقريـر فينـوغراد، وقالـت        ) من الحكومة (اولمرت املوا أن يتراجع باراك عن تعهده االنسحاب         
لكنهم يقدرون ان هناك عوائق عديدة، من       "جراء االنتخابات المبكرة،    إن حزب العمل يستعد إل    " معاريف"

بينها تأمين غالبية في الكنيست، اضافة الى عائق آخر يتمثل فـي أن تجـري مفاوضـات جديـة مـع                     
  ".الفلسطينيين، فحينها سيكون من الصعب على حزب العمل االنسحاب من الحكومة

امس، انه يجري اتصاالت مع رئيس حزب شـاس          ن نتنياهو وفي السياق، قال رئيس حزب الليكود بنيامي      
الوزير ايلي يشاي ورئيس حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان، بشأن تقديم استقالة الحزبين من الحكومة، مشيراً               

  .الى انه يدرس بجدية تأليف قائمة موحدة مع حزب ليبرمان لخوض االنتخابات
  30/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  ق على فصل عماله وتصفية أمالكهحزب العمل يصاد .29

صادق مكتب حزب العمل، يوم أمس الثالثاء، على تشكيل طاقمي عمل من أجل إدارة وتطبيـق خطـة                  
وجاء أن الطاقم األول سـوف يعـالج         . مليون شيكل  140اإلشفاء، بهدف سداد ديون تصل إلى أكثر من         

ورئيس مكتب الحزب المحامي إلـداد      مسألة فصل العمال، وعلى رأسهم المسؤول المالي موشي كوهين،          
ونقل عن مقربين من رئيس الحزب ووزير األمن، إيهود براك، أنه يجري العمل علـى تـشجيع                  .يانيف

أما الطاقم الثـاني     .الموظفين والعمال في الحزب على االستقالة، وفي حال عدم حصول ذلك تتم إقالتهم            
  .فسوف يعمل على بيع ممتلكات الحزب

  29/8/2007 48عرب
  
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                      829:                                 العدد30/8/2007الخميس : التاريخ

  
  "اإلرهاب االقتصادي"تنظيم سري إسرائيلي لمحاربة " األلوية الحمراء" .30

نشر تنظيم سري إسرائيلي شريطا مصورا عبر شبكة االنترنت أعلن فيه مسؤوليته عن االعتداءات التي               
ويظهر . تعرضت لها مؤسسات اقتصادية كالبنوك وشركات القوى العاملة في مدينة القدس قبل أسبوعين            

 مقاطع لتلك االعتداءات على تلك المؤسسات التي يعتبرها تمـارس اإلرهـاب ضـد الطبقـات                 الشريط
تعبير : "وقال المتحدث الذي غطى وجهه بلثام إن االعتداءات على المؤسسات االقتصادية هي              .الضعيفة

عن رفضنا لممارسات البنوك وشركات القوى العاملة ضد الفقراء والمساكين، وضد شركة فيسكونـسن              
. سنستمر بالرد على إرهابكم باإلرهاب إلى أن تتوقفوا عن استغالل الـضعفاء           : وتوعد بالقول  ".التعسفية

  .وسنواصل نشاطاتنا غير العنيفة
 29/8/2007 48عرب

  
   جمعية ومؤسسة خيرية103 إغالق ار ترفض قر الفلسطينيةشبكة المنظمات األهلية .31

 جمعية  103سطينية رفضها لقرار حكومة سالم فياض حل        أعلنت شبكة المنظمات األهلية الفل    : ألفت حداد 
ومؤسسة خيرية عاملة في األراضي الفلسطينية، وأكدت أنه ليس مـن صـالحياتها اتخـاذ مثـل هـذه                   

 وزير الداخلية هو المخول بإصدار قرار حل أو إلغاء تسجيل الجمعيات على أن               وأوضحت أن  .القرارات
دعـت  قـد   و .عينة مع الحق في الطعن أمام المحاكم المختصة       يكون خطياً ومسبباً ويصدر في حاالت م      

  . أي جمعية حلت خالفاً للشروط آنفة الذكر التوجه إليها لمساعدتها في الطعن بالقرار من جهتها،الشبكة
  29/8/2007 48عرب

  
 مبعدو بيت لحم إلى غزة ينتظرون العودة في رمضان: تحقيق .32

موافقة اسرائيل على عودتهم الى مدينة       ة المهد الى قطاع غزة    ينتظر مبعدو كنيس  :  كفاح زبون  -رام اهللا   
 بدا متفائال الى حد كبيـر        كما يشير أحدهم، وهو قد     بيت لحم بالضفة الغربية، خالل شهر رمضان المقبل       

 ال  إال أنه . اولمرت اول من امس   ببهذه المعلومات التي ابلغه بها صائب عريقات بعد لقاء محمود عباس            
 نشرته هآرتس امس، من ان أجهزة األمن االسرائيلية سـتتعامل مـع قـضية المبعـدين                 يخفي قلقه مما  

 كـان   هوالى جانب . بانتقائية، وحسب انتمائهم التنظيمي والفصائلي، بحيث يسمح فقط لمبعدي فتح بالعودة          
هذه التجزئـة   أن  ،   معلقا يجلس مبعدون من حماس يتابعون معا آخر التطورات في قضيتهم، وقال احدهم           

 قـائال، أن تـابع  يو.  يقبل ذلـك  لن ان الرئيسالفتا إلى أعتقادهاذا ما تمت فانها تعتبر اهانة البو مازن،      
الشباب من فتح يرفضون ايضا التجزئة السياسية، لكن في النهاية كل مبعد ستتاح له العـودة يجـب ان                   

  .عودي سه وحدهلو اتاحوها ليشير مؤكدا إلى أنه يعود، و
  30/8/2007الشرق األوسط 

  
  يتعرضن ألساليب تعذيب من المحققين النتزاع االعترافات منهنالفلسطينيات األسيرات  .33

حذر مركز األسرى للدراسات واألبحاث، أمـس، ممـا تمارسـه إدارة مـصلحة              :  مهند جدوع  -جنين  
 السجون االحتاللية بحق األسيرات الفلسطينيات، من أساليب تعذيب متعددة وضغوطات نفسية كبيرة مـن             

مركز، نقال عـن األسـيرة نـدى        المسؤولة ملف األسيرات في      وأشارت   .أجل انتزاع االعترافات منهن   
الجيوسي، ان المحققين اإلسرائيليين هددوها خالل فترة التحقيق معها باعتقال أبويها وشقيقها وأطفالهـا،              

ـ    إلى   مركزالرأفت حمدونة مدير     في حين أشار     .بعد استشهاد زوجها   مـن  أخـرى   ة  أن هناك مجموع
مـرات، وفـرض    عـدة   تجديد االعتقـال اإلداري ل    والممارسات التي تعاني منها األسيرات مثل العزل        

الغرامات المالية وألتفه األسباب، وسوء الطعام ورداءته وعدم صالحيته، واالقتحام المستمر والتفتـيش             
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ديات بالقرب من أقسام    وجود سجينات جنائيات يهو   فضال عن   المتواصل واالستفزازي لغرف األسيرات،     
  . الشتائم لهنتوجيه ال يكففن عن أعمال االستفزاز المستمر و،األسيرات األمنيات

  30/8/2007الحياة الجديدة 
  

  الحتاللل أطفال شمال قطاع غزة بعد استهدافهم بقذيفة مدفعية 3استشهاد  .34
م بقذيفة دبابـة إسـرائيلية      أعلنت مصادر فلسطينية، عن استشهاد ثالثة أطفال جراء إصابته        : ألفت حداد 

أطلقتها اآلليات العسكرية المتمركزة على طول الشريط الحدودي، شرق بلدة بيت حانون شـمال قطـاع                
من جهة أخرى أفادت مصادر طبية فلسطينية أن مقاوما فلسطينيا استشهد مساء األربعـاء، فـي                 و .غزة

ء قـصف صـهيوني لمجموعـة مـن         مدينة غزة متأثرا بجراحه التي أصيب بها الخميس الماضي جرا         
  .المرابطين شرق مدينة غزة

  29/8/2007 48عرب
  

   ويهدم منازل في قلقيلية الغربية مواطنين في الضفة10االحتالل يعتقل  .35
قوات االحتالل اعتقلـت عـشرة      أن  : رامي دعيبس  نقال عن مراسله     29/8/2007 48 عرب أورد موقع 

عد توغالت احتاللية طالت العديد من المـدن والبلـدات           ب  الغربية مواطنين من أماكن مختلفة من الضفة     
لتيـسير قبعـة    منزل  بينها  ، من    في حين فرضت حظرا للتجول في قلقيلية وهدمت عدة منازل          .المختلفة

نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إضافة إلى تجريف العديد من األراضي بتلك المنطقة دون إبـداء          
،  لحملة تفتيش واسعة من قبل جنودهـا       أخضعتهمات من المواطنين و    العشر احتجزت في حين    .األسباب

  .اقتحام البيوت، بذريعة البحث عن مطلوبينعملية  فلسطينياً خالل 30أكثر من وقد أصيب 
ـ  أن: رام اهللا ووكـاالت األنبـاء      من   30/8/2007 الدستور   مراسلجمال جمال   وذكر    ا عـسكري  ا ناطق
أكـدت  في هذا السياق و . اعتقال عدد من المطلوبين من نشطاء حماس   ان العملية ترمي إلى    ا أكد إسرائيلي

شرف على العملية بنفسه ورفض بشكل قاطع       أمصادر خاصة أن قائد منطقة قلقيلية العسكري اإلسرائيلي         
  .السماح للصحفيين ومصوري القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية باالقتراب من المكان

  
  ين دروعاً بشرية في غزةاالحتالل يستخدم فلسطيني .36

 ، في ساعة متأخرة من الليلـة قبـل الماضـية          ،شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة احتجزت      أكد  : غزة
عشرة فلسطينيين بينهم ستة من عائلة واحدة كدروع بشرية بمزرعة شرق بلدة بيت الهيا شمال قطـاع                 

 للهواتـف    االحـتالل  درة قـوات  أكدوا أن سبل االتصال انقطعت بجميع األشخاص بعد مصا        قد  و. غزة
  .المحمولة

  30/8/2007الخليج االماراتية 
  

   يهمفرض قوانين شرائع يهودية عليتخوفون من نتائج ن ون فلسطينيومزارع .37
، من منطقة المثلث، رسائل من      48 تلقى عدد من المزارعين من فلسطينيي        :الناصرة - برهوم جرايسي 

ع دينية يهودية، تصل إلى حد بيع أراضـيهم ولـو بـشكل             مجلس الحاخامات اليهود يفرض عليهم شرائ     
 إال  .كشرط لحصولهم على ختم حالل، وليكون بإمكانهم بيع منتوجاتهم لشبكات التسوق اليهودية            صوري،

ويشار فـي هـذا الـصدد أن    . أن المزارعين يتخوفون من أن هذا بداية لمؤامرة النتشال أراضيهم منهم        
بدأ باتصاالته مع المؤسـسة الرسـمية واثـار         حيث  زارعين في قضيتهم،    يرافق الم  طيبيالأحمد  النائب  

  .دعا المزارعين إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوطات، كما القضية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس
  30/8/2007الغد األردنية 
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  لمستوطنين  واالحتاللا بسبب شجرة زيتون في الضفة الغربية 1846إتالف : تقرير .38

ـ  ي المـستوطن   تفيد بأن   أن المعطيات التي بحوزتها     المدنية لالحتالل،  ير اإلدارة يقول تقر   خـالل   وان أتلف
بينما يبلغ عدد األشـجار     .  شجرة زيتون في الضفة الغربية     643األشهر الستة األولى من العام الجاري       

 شـجرة   1100 تم إضرام النار بـ حوالي        ويشير إلى أنه قد    . شجرة زيتون  1846التي أتلفت أو أحرقت     
 شتلة زيتون زرعها المستوطنون فـي األراضـي التـي           30ينسب للفلسطينيين إتالف    في حين   زيتون،  

أن العـدد    إلى ذلك يؤكد الفلسطينيون      . شجرة زيتون  20 بينما أتلفت قوات االحتالل فقط       ،استولوا عليها 
 . االحتالل إذ أن هناك اعتداءات لم يقدم المتضررون شكوى بشأنها لشرطة،أكثر من ذلك

  29/8/2007 48عرب
  

    الفلسطينيين تنفي وجود توجه لتقليص الخدمات المقدمة لالجئيناألنروا .39
ان تكون هناك نية لدى الوكالـة       ،   مطر صقر  نروانفى الناطق االعالمي في األ    :  ابتسام العطيات  -السلط  

 العادة توجيه الخدمة لمن هـو  نما قد تكون هناك دراسةإ و ،لتقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين    
جاء النفي ردا على اشاعات مفادها ان توزيع المؤن على المواليد المسجلين ضمن           قد  و. اكثر استحقاقا لها  

الى ان  وأشار في هذا السياق،     . الالجئين في المخيمات الفلسطينية المقرر بعد ثالثة شهور سيكون األخير         
التبرعات المقدمة من الدول المانحة رغم انهـا فـي          بينما   ،زدادحاجات الالجئين تزداد ومشاكلهم ايضا ت     

ن هناك دوال كفلسطين ولبنـان      أ خاصة   ،ازدياد اال انها ال تواكب االحتياجات الضروية الالزمة لالجئين        
  .فيها ظروف طارئة والضائقة االقتصادية لالجئين تزداد

  30/8/2007الدستور 
  

  بل الشرطة اإلسرائيلية في تل أبيبوفاة عامل فلسطيني بعد مالحقته من ق .40
من اثر  ، إن عامال فلسطينيا، قد توفي       شاهر سعد األمين العام لالتحاد نقابات عمال فلسطين       قال  : رام اهللا 

مالحقته من قبل الشرطة اإلسرائيلية في تل أبيب، واالعتداء عليه حيث أصيب على الفور بأزمة قلبيـه                 
ي هذا السياق إلى أن الشهيد كان يعمل فـي قطـاع البنـاء فـي                 وأشار ف  .وتوفي قبل دخوله المستشفى   

  .عامل ألف 75اسرائيل، الذي يبلغ تعداد من يعملون فيه 
  29/8/2007 قدس برس

  
   مليون دوالر لمستشفيات خارجية50السلطة الفلسطينية مدينة بـ  .41

لجة الفلـسطينيين    أن معا  ، أمس في حكومة فياض   أعلن فتحي أبو مغلي وزير الصحة        :اف ب  - رام اهللا 
وعـزا   .في مستشفيات خارج األراضي الفلسطينية أوقع السلطة في ديون بلغت خمسين مليـون دوالر             

تراكم هذه الديون الى عدم شمول نظام التأمين الفلسطيني جميع الفلسطينيين، واقتصاره علـى مـوظفي                
  . ألفا160السلطة البالغ عددهم نحو 

  30/8/2007الغد األردنية 
  

  االحتالل عالج الفلسطينيين في مستشفيات القدسيبين إعاقة تقرير  .42
رتكـز علـى    يأعدت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان اإلسرائيلية تقريـراً موسـعاً           :  فراس خطيب  -حيفا  

 تظهر خالله عمل الجيش اإلسرائيلي على عرقلة دخـول سـيارات     ،2007معطيات الخدمة المدنية لعام     
مر، من الضفة الغربية، إلى مستشفيات في القدس الشرقية المحتلـة لتلقـي             اإلسعاف التابعة للهالل األح   
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من الحاالت، منـع االحـتالل عبـور سـيارات          % 73ويشير إلى أنَّه في      .العالج في حاالت الطوارئ   
 في بعض الحاالت تأخّرت سيارات اإلسعاف والمريض بداخلها لغرض التنسيق، لفتـرة             بينما ،اإلسعاف

ست ساعات قبل نقله إلى المستشفى، وفي حاالت أخرى ُأعيدت سيارة اإلسعاف من             تتراوح بين ساعة و   
  .حيث أتت

  30/8/2007األخبار اللبنانية 
  

   يحمل اسرائيل مسؤولية سوء التغذية الطفال فلسطينوزير الصحة .43
تـي  حمل الدكتور فتحي ابو مغلي وزير الصحة اسرائيل مسؤولية سوء التغذية ال           :  ملكي سليمان  -البيرة  

يعاني منها اطفال فلسطين نتيجة الستمرار اجراءاتها الالانسانية والالاخالقية التي تنتهجها بحـق ابنـاء               
شعبنا وبخاصة االطفال وذلك من خالل بناء جدار العزل العنصري والحصار واالغالق وغيرهـا مـن                

وقدم د عبـد اهللا      .شعبناوسائل قمعية مشيرا الى ان تلك المعيقات وتمنع وصول الخدمات الصحية البناء             
ابو شرارة من االغاثة الطبية وعضو اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية ورقة عمـل بعنـوان الوضـع                 
التغذوي للطفل الفلسطيني تطرق فيها الى نتائج الدراسات التي اجريت مؤخرا على االطفال وبينـت ان                

من هؤالء االطفال يعانون من فقر      % 23من السكان دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و           % 17،1
  .الدم التغذوي ونفقص في الوزن بالنسبة للطول

    30/8/2007الحياة الجديدة 
  

   صفعة على وجه كل من يتحّدث عن دفاع إسرائيل عن نفسها"االتصال األخير"فيلم  .44
، "ال األخيـر  االتص"يتناول المخرج الفلسطيني عوض أبو الخير، في فيلمه األول          : غـزة - علي البطة 

مشاعر أربعة فلسطينيين تلقّوا اتصاالً من ضابط مخابرات إسرائيلي يطالبهم بإخالء بيوتهم فـي خـالل                
قبل التحدي منـذ طـرح       إلى أنه    أبو الخير ويشير  . دقائق قليلة، بهدف قصفه من الجو بالطيران الحربي       

وهو يعتبـر   . ة واقع المواطنين المهددين    بعد معايشته الحي   هالفكرة علي ) أبو غلوة ( يعقوب   ه المصور زميل
ببساطة، يمثّل صفعة على وجه كل من يتحدث عن دفاع إسرائيل عن نفسها، وصفعة على وجه                أن الفيلم   

المشاِهد الذي يعطي تبريراً وذريعة لالحتالل لممارسة إرهاب الدولة المبرمج والمنظّم ضد مدنيين عزل              
  .من أطفال ونساء وشيوخ

  30/8/2007السفير 
  

 العاهل االردني يبحث مع أولمرت الجهود المبذولة لدفع عملية السالم .45
بحث العاهل االردني عبد اهللا الثاني مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، خالل اتصال : عمان

ب عن أمله بأن وأعر. هاتفي، الجهود المبذولة لدفع عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
يشكل اللقاء األخير الذي جمع، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، خطوة 

  .إيجابية نحو المضي قدما في تحريك العملية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
  29/8/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
   األردن  إنتاج مزارع شارون يغزو أسواق .46

في األردن، أمس، " إسرائيل"مع " اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع"دعت : يو بي أي
وذكرت، في بيان لها أن ". تغزو األسواق األردنية"األردنيين لمقاطعة الفواكه اإلسرائيلية التي قالت إنها 

إنتاج مزارع "يكتب على عبوات الفاكهة الصلف واالستهتار الصهيوني بالشعب األردني بلغ إلى حد أن 
  ".شارون
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 30/8/2007الخليج االماراتية 
  

   آلية أميركية 130 تسلّمت  اللبنانيقيادة الجيش .47
، كدفعة مـن    "هامفي" آلية عسكرية من نوع      130، تسلم   اللبنانيةجرى ظهر أمس في باحة وزارة الدفاع        

   .للبنانيإجمالي المساعدات األميركية المقدمة كهبة للجيش ا
  30/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  حول انتهاكات لحزب اهللاتلغي مؤتمرا صحافيا في بيروت " هيومان رايتس ووتش" .48

إلى مؤتمر صحافي كان مقرراً اليوم      " هيومان رايتس ووتش  "أثارت دعوة منظمة    : داود ابراهيم -بيروت
 موجة من االستنكار    2006ثناء حرب   الصاروخية على إسرائيل أ   " حزب اهللا "إلصدار تقرير عن هجمات     

. واالستغراب في مختلف االوساط اللبنانية، وتحركات لمنع انعقاد المؤتمر عبر إجراءات قضائية وشعبية            
الهدف من هذا المؤتمر كان الخوض في نقاش حـول هـذا            "كد الباحث في المنظمة نديم حوري أن        وقد أ 

 بـدى وقـد أ  ". لغنا من إدارة الفندق إلغاء حجزنا إلقامتـه       المؤتمر لن يعقد بعدما تب    "كاشفا أن   " الموضوع
لعدم القدرة على الخوض في هـذه القـضية بـشكل           "لتعبئة ضد التقرير ومبديا أسفه      استغرابه ل حوري  
ورفض االتهام باالنحياز إلسرائيل مذكرا بأن المنظمة كانت قد أصدرت تقـارير عـدة تـدين                ". واضح

 منظمة عالمية تصدر تقريرا حول استخدام إسرائيل القنابل العنقودية           وكانت أول  ،إسرائيل على هجماتها  
ـ  مبدياضد المدنيين اللبنانيين      6المنظمة وعدت بإنها ستـصدر فـي       كما أن    ".الحساسية اللبنانية " تفهمه ل

 ".تقريرا يوثق الهجمات اإلسرائيلية التي تسببت بمقتل مدنيين لبنانيين"المقبل ) أيلول(سبتمبر 
   30/8/2007األوسط الشرق 

  
 الجامعة العربية تتجه لعقد مؤتمر عربي يدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية .49

أوضح السفير أحمد بن حلي األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون  : محمد علي-القاهرة 
تظر عقده خالل السياسية، أن الخطوات األولى لإلعداد لمؤتمر دعم مؤسسات السلطة الفلسطينية، المن

، بدأت تتبلور حيث تقوم األمانة العامة بالتنسيق مع رجال األعمال الذين سوف يشاركون به، 2008عام 
ومن جهة أخرى نفى وجود عالقة بين المؤتمر التي تعتزم الجامعة  .وكذلك بعض المؤسسات الدولية

ؤتمر هو اقتصادي عربي، بينما عقده، وبين المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس األميركي، موضحا أن الم
 .مؤتمر بوش سياسي في األساس

  30/8/2007الشرق األوسط 
  

     لجنة تقصي الحقائق العربية تعد تقرير أحداث غزة  .50
عقدت اللجنة العربية لتقصي الحقائق بشأن أحداث غزة اجتماعاً، أمس، على مستوى :  بترا–القاهرة 

 الذي سترفعه إلى إجتماع اللجنة على مستوى وزراء الخارجية المندوبين الدائمين درست خالله التقرير
وقالت . الذي سيعقد على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، في الخامس من ايلول المقبل

. مصادر الجامعة ان التقرير سري وأنه لن يعلن اال بعد إقراره خالل اجتماع وزراء الخارجية
 تم تلقيها من مختلف األطراف حول رؤيتها لحقيقة ما حدث في وأوضحت أنه يتضمن معلومات ووثائق

في حين وصف األمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد . قطاع غزة في حزيران الماضي
  .صبيح اللجنة بأنها لجنة لتقصي الحقائق وليست لجنة تحكيم

  30/8/2007الدستور 
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   مليون دوالر1.5في فلسطين بقيمة  مشاريع 2006اتحاد األطباء العرب نفذ خالل  .51

 أن االتحاد تمكن من خالل مكتبه ،أفاد ممثل اتحاد األطباء العرب في فلسطين الدكتور منير البرش :غزة
في األراضي المحتلة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد خدمة الفلسطينيين، ودعم المؤسسات 

 بلغت 2006تحاد نفذ مشروعات خيرية خالل عام أن االموضحا، وأضاف  .الفلسطينية في فترة قياسية
  . ترميم المسجد األقصى  مليون دوالر، باإلضافة إلى المساهمة في1.5قيمتها حوالي 

  29/8/2007 قدس برس
  

   إنسانية من تونس للفلسطينيين مساعدات .52
 إلى  طائرة مساعدة إنسانية محملة بشحنة من األدوية، أول أمس، أرسلت تونس:ب.ف.أي، ا.بي.يو

تكريسا لحرص تونس الثابت على مساندة القضية الفلسطينية العادلة في هذا الظرف ، الشعب الفلسطيني
 وكالة تونس ، حسبما أفادتالصعب الذي يتسم بتدهور الوضع األمني واإلنساني في األراضي الفلسطينية

   .أفريقيا لألنباء الحكومية
 30/8/2007الخليج االماراتية 

  
  نسق االمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسطتفاؤل حذر لم .53

أعرب منسق االمم المتحدة لعملية السالم في الشرق االوسط مايكل وليـامز، أمـس              : الناصرة، رام اهللا  
وأشـار إلـى ان حـواراً       . عقب زيارته للمنطقة، عن تفاؤل حذر، معربا عن وعيه بكثير من التحديات           

، مضيفا ان جهود االصالح التي تبذلها الحكومة الفلسطينية الجديـدة        جوهرياً يتطور بين عباس وأولمرت    
ولفت من جهة أخرى إلى أن كال من عباس وفياض اكـدا لـه انهمـا مـا زاال                   . خلقت توقعات متنامية  

في حين بين أن حماس تستمر في الدعوة الى الحوار، إال أنـه     . ملتزمين إعادة غزة الى السلطة الشرعية     
شير الى موافقتها على طرد هنية كرئيس وزراء، والعدول عن اجراءات اتخذتها في             في غياب خطوات ت   

واضاف قائال، أنه فيما تمكنت حمـاس مـن         . االشهر الماضية، فإن احراز التقدم يبقى في غير المتناول        
احالل بعض النظام في شوارع غزة، فإن اجراءاتها تقع خارج إطار حكم القانون ومؤسـسات الـسلطة                 

ومن . ينية، األمر الذي يثير القلق بخصوص احترام حقوق االنسان ومستقبل التطورات في القطاع            الفلسط
جهة أخرى دعا اسرائيل الى انهاء التوغالت وإعادة فتح معبر كارني بأسرع مـا يمكـن، موضـحا ان              

ـ                 -اعي  سياسة األمم المتحدة ترى عدم جواز المعاقبة الجماعية لشعب غزة، وأن تدهور النـسيج االجتم
كما ان جميـع الخطـوات يجـب ان         . االقتصادي للقطاع سيزيد من اشكاليته وسيزود التطرف بالوقود       

  .تتماشى مع هدف إعادة توحيد األراضي الفلسطينية المحتلة تحت السلطة الفلسطينية
  30/8/2007الحياة 

  
  رايس تحمل أفكاراً لتقليص الخالفات وتهيئة مواتية لمؤتمر السالم .54

أن رايس تحمل أفكارا لمناقشتها مع الجانبين       " عكاظ"علمت  :  ربيع شاهين، عهود مكرم    -برلين  القاهرة،  
الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف تذويب الخالفات وخلق أجواء مواتية قبيل مؤتمر السالم المزمع عقده فـي               

الـسياسي الـداخلي    وقد أكدت رايس ان االدارة األمريكية تلقي بثقلها لتوفير الـدعم            .  نوفمبر القادم  20
واإلقليمي والدولي لكل من أبو مازن وأولمرت خاصة لألول في مواجهة حركة حماس والعمـل علـى                 

  .توسيع التأييد للجانب الفلسطيني والثقة به وبقدرته على التوصل لتسوية سياسية
  30/8/2007عكاظ 
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  يين على دول مسؤولة أمريكية تنفي علمها بمحادثات سرية لتوزيع الالجئين الفلسطين .55

نفت مساعدة وزيرة الخارجية االميركية لـشؤون الـسكان والالجئـين           :  بترا - غادة ابويوسف    -عمان  
والهجرة الين ساوربري علمها بوجود اية محادثات سرية او علنيـة تتعلـق بانهـاء قـضية الالجئـين                   

  .همالفلسطينيين عبرتوزيعهم على عدة دول عربية واوروبية وعدم عودتهم الى بالد
  30/8/2007الدستور 

  
  مساعدات إنسانية من موسكو للفلسطينيين   .56

أعلن مصدر وزاري أن روسيا أرسلت أمس مساعدات إلى غزة على متن طائرتين             : ب.ف.أي، ا .بي.يو
 طناً مـن المعلبـات وأغذيـة األطفـال          36 أطنان من المواد الطبية واألدوية، و      10حكوميتين، تنقالن   
  . والحبوب والسكر

  30/8/2007يج االماراتية الخل
  

  "مترو القدس"حملة لمقاطعة منفّذي : فرنسا .57
في الوقت الذي ربط فيه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خطر المجابهة بين            :  بسام الطيارة  -باريس  

الغرب واإلسالم بأزمات الشرق األوسط، برزت إلى الساحة اإلعالمية حملة لمقاطعة إحـدى كبريـات               
الـذي يـربط بـين القـدس الغربيـة          " مترو القدس "بسبب تنفيذها مشروع    " ألستوم"نسية  الشركات الفر 

ورداً على سؤال عن رأي الحكومة الفرنسية بما تقوم بـه الـشركة             . والمستعمرات وراء القدس الشرقية   
ة بأن المشاركة الفرنسي  "الفرنسية، كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية باسكال أندرياني موقف باريس           

  ". في بناء خط المترو في القدس ترتبط بشركة خاصة وال يمكن نسبها إلى الحكومة الفرنسية
  30/8/2007األخبار اللبنانية 

  
  تندد بتراجع حرية الصحافة في غزة" مراسلون بال حدود" .58

 التي ترتكبها القوة  " التجاوزات المتكررة "أمس بـ   " مراسلون بال حدود  "نددت منظمة   :  ا ف ب   -باريس  
وعبرت عن قلقها العالن حمـاس      . التنفيذية التابعة لحماس بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة        

 والذي يسمح لها بإحكام السيطرة على       1995عزمها على تطبيق قانون المطبوعات والنشر الصادر عام         
على " حماسوضع الصحافيين شهد تدهورا خطيرا منذ ان سيطرت         "ورأت المنظمة ان    . وسائل االعالم 

  .قطاع غزة
  30/8/2007الغد األردنية 

  
  حرضت أمريكا على غزو إيران قبل العراق  " إسرائيل: "دبلوماسي أمريكي سابق .59

أكد الدبلوماسي األمريكي السابق ويكلرسون فـي حـوار لـه أمـس األول ان               : واشنطن  حنان البدري   
كذلك عبر أشخاص لم يـسمهم جميعـاً،        حذرت، عبر كبار مسؤوليها ومسؤولي استخباراتها و      " إسرائيل"

  . ادارة بوش بأال تغزو العراق وذلك في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول
 30/8/2007الخليج االماراتية 

  
  في السويد للنبي محمد  مسيءبوادر أزمة بسبب رسم .60

ا في استوكهولم   نشرت الفاينانشيال تايمز تقريرا حول بوادر أزمة تسبب فيها نشر صحيفة نيريكس اليهاند            
صورا لمشروع تماثيل للكالب من صنع أحد الرسامين لوضعها في الـدوارات المروريـة مـن بـاب                  
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نـشرت  قد   و ،إحدى هذه الصور لتمثال كلب نحت رأسه ليأخذ شكل وجه النبي محمد           وقد كانت   . الطرافة
  . مصاحبة لمقال يناقش حرية التعبير، بحسب الصحيفة

  30/8/2007بي بي سي 
  

  ان الحقيقي على الشعب الفلسطينيالره .61
  هاني المصري

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

ر ما يستطيعه هو البحث في اسباب وخلفيات وتـداعيات االحـداث ووضـع              قراءة المستقبل، بل ان اكث    
فال يعـرف   . السيناريوهات المحتملة لتطورها الالحق من دون ادعاء القدرة على اإلمساك بقراءة الغيب           

  .الغيب اال اهللا سبحانه وتعالى
ما هو قائم اآلن على أرض   واذا اردنا معرفة ما يمكن ان يحدث خالل السنوات المقبلة، علينا اوالً معرفة              

فـرغم كـل    . الواقع وما هي التطورات المحتملة والعوامل التي يمكن ان تؤثر على ما هـو قـائم اآلن                
التغييرات الحاصلة والمحتملة في منطقتنا والعالم، والدالئل التي تشير الى ان المنطقة حبلـى بتغييـرات                

  :يحدث قد ال يخرج عن السيناريوهين التاليينوما يمكن ان . كبرى، اال ان عصر المعجزات قد انتهى
ان تمضي اسرائيل في سياسة فرض الحقائق على االرض التي تجعل اكثر واكثر الحل              : السيناريو االول 

وهذا يقوي من احتمال تمرير خيار الدولة الفلسطينية ذات الحـدود   . االسرائيلي هو الحل المطروح عملياً    
ويمكن تغطيـة هـذا     . ير مسمى مع اسرائيل على قضايا الوضع الدائم       المؤقتة التي تتفاوض الى اجل غ     

الخيار من خالل االتفاق على اعالن مبادئ، او حتى نوع من اتفاقية اطار توضح بشكل ضبابي وغامض                
وعام االهداف النهائية من دون الزام إسرائيل بأي شيء واضح وقاطع، يتم تنفيذه خـالل مـدة زمنيـة                   

  .قصيرة
ويـسمح  ) القدس والحدود والالجئين  (تفضله اسرائيل النه يؤجل القضايا االساسية الحساسة        وهذا الخيار   

لها باالدعاء بأنها سوت القضية الفلسطينية، ويعفيها من المسؤوليات المترتبة عليها وفقاً للقانون الـدولي               
 دولة الفـصل والتمييـز      ويبعد هذا الخيار خطر الدولة الواحدة الثنائية القومية او        . بوصفها دولة احتالل  

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

  .وعاصمتها ومقومات السيادة التي ستتمتع بهاواالسرائيليين لتحديد حدود الدولة الفلسطينية ومساحتها 
العائق االكبر امام هذا الخيار هو ان العرب والمجتمع الدولي ال يمكن ان يقبلوا به ما لم يوافـق عليـه                     
الفلسطينيون، ومن الصعب جداً ان يوافق الفلسطينيون على دولة ذات حدود مؤقتة يعرفون سـلفاً انهـا                 

ققه المفاوضات القادمة التي ستجريها مثل هذه الدولة، هو ضم مساحات           وان اقصى ما تح   . ستكون دائمة 
وهذه الحدود  . جديدة لهذه الدولة ذات الحدود المؤقتة لكي تستطيع االدعاء بأنها حصلت على حدود دائمة             

. ، وال حدوداً قريبـة منهـا      1967العام  ) يوينو(ال يمكن ان تكون على اساس حدود الرابع من حزيران           
ـ              فاالطما  فـي   30ع االسرائيلية ال تقبل من دون ضغوط شديدة وهائلة على اسرائيل بأقل من االحتفاظ ب

 في المئة   96 في المئة او     90، وكل االحاديث عن االنسحاب من       1967المئة من االراضي المحتلة العام      
ع  في المئة وفقاً آلخر بدعة اطلقها شمعون بيريس ما هـي سـوى االعيـب تحـاول ان تخـد                    100او  

الفلسطينيين من خالل احتساب النسبة من االراضي المحتلة بعد خصم مساحة القدس الكبرى واللطـرون               
 في المئة مـن مـساحة االراضـي         30والمناطق الحرام، واحياناً بعد خصم االغوار التي تشكل حوالي          

  .المحتلة
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ارات مثل التقاسم الوظيفي،    واذا رفض الفلسطينيون خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة، سيجدون امامهم خي          
والخيار االردني والمصري، او تدويل القضية ليس لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره،              
وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بل لإلنابة عن االحتالل ومساعدته في تمرير الحلول التصفوية التـي               

ان األمني واالنقسام ماثالً، بل يمكن ان تتفاقم الفوضى         ويبقى خيار استمرار حالة الفوضى والفلت     . يطرحها
الى حد انهيار السلطة وتشجيع قيام سلطات متعددة بديلة عنها، بحيث يقود هذه السلطات أمراء الحـرب                 
وقادة الميليشيات الذين سيتعامل كل واحد منهم بمفرده مع سلطات االحتالل بمـا يمكنهـا مـن فـرض                   

الشروط وأقل التكاليف، النها ستعرضها عليهم متفرقين بعيداً عـن القـضية            شروطها وامالءاتها بأحسن    
  .التي توحدهم

السيناريو الثاني يقوم على ان الشعب الفلسطيني هو صاحب المفاجآت، فهو كان كلمـا بـدا ان الظـالم                   
دامس والطريق مسدود امام الفلسطينيين يجترح حالً من خالل تفجيـر انتفاضـة او اطـالق ثـورة او                   

، تفجـرت االنتفاضـة الـشعبية       1948، وبعد حرب    1936اضراب طويل، فبعد االضراب الشهير عام       
 وبأنه جعل   "االحتالل الهادئ والمريح  " في وقت كان االحتالل يتغنى بقدرته على ايجاد          1987االولى عام   

لتعامل مع شركائها   الغالبية الفلسطينية تنسى قضيتها الوطنية من خالل العمل في اسرائيل واالستفادة من ا            
وترويج بضائعها، لتقع االنتفاضة ويتغير كل شيء، وتفجرت االنتفاضة الثانية بعد فشل قمة كامب ديفيد               

، وفي وقت كان االقتصاد الفلسطيني جيداً، أوعلى االقل ليس في اسوأ حاالته، الن الـشعب                2000العام  
  .أدرك ان ال سبيل إلحقاق الحقوق الوطنية اال باالنتفاضة

صحيح انه يمكن ان يقال الكثير حول تقويم االنتفاضتين االولى والثانية، وما حققتاه من انجازات، ولكـن      
كل هذا التقويم ال يمكن ان يستطيع تجاهل ان االنتفاضة االولى فرضت القـضية الفلـسطينية كقـضية                  

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

  .الفلسطيني منذ سقوط اول شهيد وحتى اندالع االنتفاضة
 كما ال يستطيع احد ان ينكر ان االنتفاضة الثانية رغم انجرارها الى العسكرة والحرب التي تشكل الميدان                
المفضل السرائيل اال انها فرضت خيار الدولة الفلسطينية على االميركيين واالسـرائيليين، فبعـد هـذه                
االنتفاضة اصبحت الدولة الفلسطينية خياراً موجوداً والصراع اخذ يدور حول حدود وماهية ومقومـات              

  .هذه الدولة
نعيش فيها حالياً، بحيث يكون هـدفها       قد نكون بحاجة الى انتفاضة ثالثة حتى نكسر الحلقة المفرغة التي            

اعادة تثبيت الخيار الفلسطيني تمهيداً لتحقيق الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وحل مشكلة              
وهـذا  . وليس هذا االمر على الشعب الفلسطيني بغريب وال ببعيد        . 194الالجئين حالً عادالً وفقاً للقرار      

  ! من الحساباحتمال ال يمكن اسقاطه ابداً
واخيراً، ال شك في ان عوامل عديدة ستؤثر على كيفية سير االحداث وعلى الخيارات االكثـر احتمـاالً،     
منها ان اسرائيل غير جاهزة للسالم وتستعد للحرب وتفكر بالحرب الستعادة هيبة الـردع االسـرائيلية                

هاية فترة الرئاسة الثانية، وهي تعـاني       ومنها ان ادارة بوش تقترب من ن      . المفقودة اكثر مما تفكر بالسالم    
من ازمات داخلية وخارجية تجعلها مهددة بهزيمة كبرى في العراق والمنطقة، ستؤثر على هيمنتها على               
العالم، ما قد يدفعها لالستمرار بالتطرف والعدوانية والحروب، ونحو دفع المنطقـة الـى المزيـد مـن                  

ها الحتواء الموقف وتقليل االضرار واالنسحاب بحفظ اكبر قدر         كما قد يدفع  ! الفوضى الخالقة بل المدمرة   
  .ممكن مما تبقى من ماء الوجه

الرهان يجب ان يكون ويبقى على الشعب الفلسطيني صاحب القضية واالكثـر قـدرة علـى حمايتهـا                  
  !وتجسيدها

  30/8/2007الحياة 
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  "المشروع المقاوم"و" المشروع الوطني" .62

  عريب الرنتاوي
سؤاالن يكتـسبان   ... ؟"المشروع المقاوم "وأين انتهى   ... الفلسطيني؟" المشروع الوطني "ى من   ما الذي تبق  

مشروعيتهما من الجدل الدائر بين ما يقال أنهما مشروعان وبرنامجان، في حين يدرك القاصي والـداني                
  . والنفوذلصراع ضار على السلطة " تورية"أن حكاية البرامج والمشاريع، ليست في واقع الحال، سوى 

ثالثية العودة وتقريـر المـصير والدولـة المـستقلة          "و" البرنامج الوطني الفلسطيني  "تحدثنا باألمس عن    
، وهي ثالثية معرضة للقضم والهضم في المحادثات الجارية بين عبـاس وأولمـرت              "وعاصمتها القدس 

 وليس ثمة مـا يثيـر       تحت ضغط عامل الزمن واالجتماع الدولي ورزنامة رايس وجوالتها في المنطقة،          
الثقة والطمأنينة إلى وجود هذا البرنامج في أيدي أمينة، خصوصا بعد انصراف القائمين عليه إلى حربهم                
الضروس على غزة وحماس وبقايا حكومة هنية والقوة التنفيذية، حتى وإن أدى ذلك إلى اإلسـهام فـي                  

 االستقواء باالحتالل التي يندى لهـا       تشديد الحصار وإغالق المعابر وإظالم غزة وغير ذلك من قصص         
  .الجبين

فال ندري بدورنا أين انتهى وال كيف، وال هي حدوده وآفاقه ومالمحه، فهو نـشأ               " المشروع المقاوم "أما  
في األصل على فرضية االشتباك الدائم مع االحتالل وصوال إلى إزالته وكنسه، بل وإزالة الدولة العبرية                

تحدثوا "نقرأ ألصحاب هذا البرنامج أشياء أخرى من الهدنة المفتوحة إلى اقتراح            وكنسها، على أننا اليوم     
على وقع تقلبـات    " مدوزنة"، كما أن مدافع هذا المشروع تكاد تكون صامتة أو باألحرى            "معنا واختبرونا 

السياسة الداخلية في غزة وتوازنات القوى داخل حماس وبين مكوناتها، أو بين حمـاس وغيرهـا مـن                  
صائل، واألهم من كل هذا وذك، أن مقاومة ال تلحق خسائر باالحتالل، يـصعب أن تـسمى كـذلك،                   الف

ال من اقتـصادها وال مـن أمـن         " المشروع المقاوم "وإسرائيل منذ أكثر من عام، ما عادت تدفع فواتير          
  . سكانها أو أرواحهم

ا تصاعد في اآلونـة األخيـرة        البرنامجين طريقا مسدودا، إال أن الحديث عنه       -ورغم بلوغ المشروعين    
بصورة غير مسبوقة، واندرج كمادة أساسية في حرب االتهامات واالتهامات المتبادلة، فحماس تتهم فتح              
والرئاسة بالتفريط وتتحدث مواقعها عن تيار خياني، وفتح توجه لحماس اتهامات ال تقل حدة، بل وتأخـذ       

  . مستمسكة بهذا البرنامج وتريد لحماس أن تعود إليهعليها أن تخلت عن البرنامج المقاوم، لكأنها هي 
أصبح اليوم يخدم غرضا آخـر،      " البرنامج المقاوم "و" البرنامج الوطني " اإلعالمي بين    -الصراع اللفظي   

يتعلق أساسا بالصراع الفلسطيني الداخلي على السلطة والنفوذ، فيما البرنامج اآلخـر، برنـامج القـضم                
 المشروعة الذي تنفذه إسرائيل يسير على قدم وساق، وبأقل قدر من الـضجيج              المتدرج للحقوق الوطنية  

والدعائية الزائفة، وبأعلى درجة من التوظيف للخالف الفلسطيني الداخلي ولالصـطراع المفتعـل بـين               
  . برنامجين مأزومين

عـل، وال   نأمل يتمكن الشعب الفلسطيني من إعادة األمور إلى نصابها، من خالل شق طريق ثالـث بالف               
نقصد هناك بالطبع طريق سالم فياض، المصرفي الذي أظهر شهية مدهشة على السلطة وممارسة القمع               
وإغالق المؤسسات والعمل بقوانين الطوارئ أن أمكن له ذلك، نحن نتحدث عن طريـق ثالـث يجمـع                  

حديدا للقائمين عليـه،    البرنامجين معا، فيتعقلن برنامج المقاومة، ويشتد العود الرخو للبرنامج الوطني وت          
واألهم أنه طريق يلحظ الحاجة الماسة للشعب الفلسطيني للحفاظ على خياره التعددي الديمقراطي، وهـو               
خيار مهدد بشمولية القوة التنفيذية وتعسفها في القطاع، وبفلتان األجهزة األمنية وميليشياتها فـي الـضفة                

  يغذون الخطى على الطريق الثالث؟" مشاة"الغربية، فهل ثمة من حاضنة لهذا البرنامج ومن 
  30/8/2007الدستور 
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  الجماعة الوطنية والعقل السياسي الفلسطيني يعيشان أزمة مستحكمة  .63
  بشير نافع. د

الشعب أو األمة نتاج تحوالت كبـري فـي تـاريخ االجتمـاع             . ليس ثمة شعب أو أمة وجد منذ األزل       
 التطور النوعي في وسائل االتصال والطباعـة والنـشر،          االنساني، من التضخم الكبير في سكان المدن،      

قبل الحرب العالمية األولي، لـم يكـن        . بروز مؤسسات التعليم الحديث، ووالدة حركات التحرر الوطني       
ممكناً الحديث عن شعب فلسطيني، فقد تقاسمت الفلسطينيين توجهات مختلفة، مـن االنتمـاء العثمـاني                

  .واالسالمي، الي العروبة
تبدأ الفكرة الوطنية الفلسطينية في الظهور اال بعد نهاية الحرب، وانهيار الدولة العثمانية، ثم سـقوط                ولم  

وضعت السيطرة البريطانية علي فلسطين حدوداً للوطن الفلسطيني، وجعلت         . الحكومة العربية في دمشق   
ت وتبلورت بالفعل خالل    وربما يمكن القول أن الوطنية الفلسطينية نضج      . خصوصية فريدة لالنتداب عليه   

فقد طالت الثورة كل شرائح الشعب الفلـسطيني؛ وبفـضل   . 1939 ـ  1936سنوات الثورة الكبري في 
االنتقال السريع لألخبار والمعلومات، أصبح الفلسطينيون من أقصي شمال البالد الي أقصي جنوبها علي              

ـ           وبـالرغم مـن    . رين فـي الـوطن    وعي مباشر بما يحدث في أنحاء الوطن المختلفة ولشركائهم اآلخ
االختالفات السياسية بين الشخصيات والجماعات السياسية الفلسطينية، كشفت سنوات الثورة حجم الخطر            
الذي يتهدد الفلسطينيين من جراء السياسات البريطانية، ووحدت األغلبية العظمي مـنهم خلـف هـدف                

لوطني والحركة الوطنية الفلسطينية ال يعني أن       والدة الشعور ا  . االستقالل ومواجهة االستيطان الصهيوني   
ما حدث، أن أبعـاد الهويـة       . الفلسطينيين تخلوا عن انتمائهم االسالمي وتأييدهم لمشروع الوحدة العربية        

  .الثالثة استقرت كطبقات متداخلة ومتالصقة
فمنـذ  . سطينيونوربما لم تتعرض جماعة وطنية في التاريخ الحديث لحجم التحديات التي تعرض لها الفل             

بداية االنتداب البريطاني، فتحت أبواب فلسطين لهجرة يهودية استيطانية، دفعت باآلالف من المهـاجرين              
وبالنظر الي حجم التأييد والتسهيالت التي وفرهـا االنتـداب والمنظمـات            . اليهود األوروبيين الي البالد   

، 1948فـي   . زايدة من األراضي الفلسطينية   اليهودية العالمية، نجح المستوطنون في امتالك مساحات مت       
شنت حرب عاتية علي الفلسطينيين، أرضاً وشعباً، انتهت بتقويض االجتماع الفلسطيني، وباحتمال والدة             

خسر الفلسطينيون زهاء ثالثة أرباع وطنهم لدولة اسرائيل، وانقـسمت          . كيان سياسي وطني للفلسطينيين   
وضم ما تبقي من الـوطن الفلـسطيني        . وعدد من المنافي العربية   جماعتهم الوطنية بين الضفة والقطاع      

ولكن الفلسطينيين نجحوا من جديد في اعـادة        . للمملكة األردنية الهاشمية أو وضع تحت اشراف مصري       
بناء جماعتهم الوطنية، عندما فجروا حركة مقاومة وطنية مسلحة في منتصف الستينات، تحولـت الـي                

لم يعد بناء الوطنية الفلـسطينية داخـل        . 1967) يونيو(بعد هزيمة حزيران    حركة وطنية شاملة منذ ما      
فضاء جغرافي محدد، كما هي حال األغلبية العظمي من الجماعات الوطنية والقومية في العالم الحـديث،    

وقد احتل هدف اكتمال شـروط الجماعـة        . ولكن علي مستوي الشعور والعمل السياسي والهدف الوطني       
  .قع المركزي من الحركة الوطنية الفلسطينية وبرامجها السياسية المختلفةالوطنية المو

بدأت الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلتها الثالثة في نهاية الستينات من القرن العشرين بهدف تحرير               
فلسطين الكامل من النهر الي البحر؛ هدف تحرير الوطن التاريخي للفلسطينيين، حيث يمكن أن تتجلـي                

ولكن تحوالت السبعينات سرعان ما أطاحت بهدف التحريـر الكامـل،           . يتهم الوطنية في دولة وطنية    هو
في برنامج النقاط العشر الذي تبنتـه منظمـة التحريـر           . الذي سيقدم ضحية لهدف اقامة الدولة الوطنية      

نية علـي أيـة     ، انتقل المشروع الوطني من التحرير الكامل الي اقامة دولة فلسطي          1974الفلسطينية في   
وألجل تحقيق الهدف الجديد كان البد أن تصبح منظمة التحرير ممثالً شـرعياً             . أرض فلسطينية محررة  

عـن  ) األردن ومصر، علي وجـه الخـصوص  (ووحيداً للفلسطينيين، وأن تتوقف الدول العربية المعنية   
لعشر أن المنظمة تراجعت عـن      لم يقل مشروع النقاط ا    . تمثيل الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم الوطنية     
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، أي الضفة الغربية وقطاع     1967هدف التحرير الكامل الي المطالبة بالمناطق الفلسطينية التي احتلت في           
  .غزة، ولكن هذا بالتأكيد ما استبطنه التحول الفلسطيني السياسي

لتـي أصـر الـرئيس      كانت اللعبة السياسية الوحيدة الدائرة في عقد السبعينات هي لعبة كامب ديفيـد، ا             
مـن وجهـة النظـر      . المصري أنور السادات خاللها علي أن تشمل اطاراً لحل القـضية الفلـسطينية            
الحد األقصي للتـصور    . االسرائيلية، لم يكن برنامج النقاط العشر بأكثر قبوالً من هدف التحرير الكامل           

لضفة والقطاع حكماً ذاتيـاً، بـدون       االسرائيلي لحل المشكلة الفلسطينية كان منح الفلسطينيين من سكان ا         
وهذا ما قدمه اتفاق كامب ديفيد، الذي وجدت القيـادة          . سيادة علي األرض وال شروط االستقالل الوطني      

وال يخفي أن سعي منظمـة التحريـر لتحمـل مـسؤولية تمثيـل              . الوطنية آنذاك أن من الصعب قبوله     
أعباء القضية الفلسطينية، وهو ما اتضح في قـرار  الفلسطينيين قد قابلته رغبة عربية رسمية للتخفف من         

قمة الرباط االعتراف بالمنظمة ممثالً شرعياً ووحيداً، وما سيتضح في مؤتمر قمة فاس ذي المـرحلتين،                
بذلك أصـبح   . 242الذي انتهي الي قبول قيادة المنظمة التحرير بمشروع الملك فهد واالعتراف بالقرار             

) يونيـو (كيان وطني فلسطيني علي المناطق المحتلة فـي حزيـران           : دداًالهدف الفلسطيني واضحاً ومح   
  .؛ بمعني أن مؤتمر فاس أصبح االطار التفسيري لما استبطنه برنامج النقاط العشر1967

بيد أن وجهة النظر االسرائيلية لم تتزحزح؛ وقد مضي عقد الثمانينات بدون احراز أي تقـدم جـوهري                  
. ية مستقلة في الضفة والقطاع مقابل التنازل عن الحق في كـل فلـسطين             علي طريق انشاء دولة فلسطين    

وليس حتي انفجار االنتفاضة الفلسطينية األولي أن بدأ العالم، والواليات المتحدة علي وجه الخـصوص،               
وفي ظل أجواء نهاية الحـرب البـاردة، حـرب الخلـيج األولـي              . أخذ المسألة الفلسطينية مأخذ الجد    

مريكي العسكري في الخليج والجزيرة العربية، وتبني ادارة بوش األب تصور نظام عالمي             واالستقرار األ 
لم تستطع القيادة الفلسطينية الصبر علي، أو تحمل أعباء، المفاوضات          . جديد، أطلقت عملية مدريد للسالم    

هـذا  . في مساقات متوازية مع األطراف العربية األخري، واختارت طريق التفاوض الـسري المنفـرد             
المسار، بالطبع، هو ما جاء باتفاق أوسلو، الذي أعاد الفلسطينيين مرة أخري الي مشروع الحكم الـذاتي،       

كان اتفاق أوسلو عموميـاً، غامـضاً، خاليـاً مـن           . وفي صيغة بدت حتي أسوأ من صيغة كامب ديفيد        
 ال يوازيه دعم خارجي     الضمانات، وترك الفلسطينيين منفردين في مواجهة دولة عاتية، تتمتع بدعم دولي          

وسرعان ما اصطدم مسار أوسلو بكل العقبات المتوقعة وغير المتوقعة؛ وما أن اندلعت             . ألية دولة أخري  
االنتفاضة الثانية قبل سبع سنوات، حتي أطاح جيش االحتالل االسرائيلي بالكثير مـن مقومـات الحكـم                 

  . الذاتي، الجغرافية والسلطوية علي السواء
عد من الممكن، بأي حال من األحوال، تجاهل حقيقة األزمة الفلسطينية، األزمة المحيطة بكـل               اليوم، لم ي  

الصدام بين القوات الموالية لحماس وأجهزة السلطة األمنيـة         . من الجماعة الوطنية وبالفكر السياسي معاً     
وبعـد  . لقطاعفي قطاع غزة، ومن ثم سيطرة حماس علي القطاع، أدت الي قطيعة سياسية بين الضفة وا               

أن كان حلم الفلسطينيين التوصل الي تسوية تحقق وحدة فلسطينيي الداخل والمنفي، أصبح الحلم اعـادة                
ليس ذلك وحسب، بل ان الفصل بين المنطقتين يحمـل مخـاطر            . االرتباط السياسي بين الضفة والقطاع    

.  أطلقت عملية تفـاوض جديـدة      تنازالت جديدة وكبري تقدمها سلطة الحكم الذاتي للجانب االسرائيلي ان         
كما أن االنقسام الداخلي يحمل احتماالت االمتداد الي الجماعات الفلسطينية في المنفي، السيما في بلـدان                

الهدف الفلسطيني الذي تتبناه سلطة الحكم الـذاتي وقيـادة          . الكثافة الفلسطينية النسبية مثل لبنان واألردن     
فلسطينية في الـضفة والقطـاع؛ ولكـن تـصريحات المـسؤولين            منظمة التحرير ما يزال انشاء دولة       

. الفلسطينيين تتفاوت في ابداء االستعداد لتقديم تنازالت سياسية وجغرافية من أجل تحقيق هـذا الهـدف               
وبينما يصرح الجانبان االسرائيلي واألمريكي برغبتهما في أن تصل عملية السالم يوماً الي تأسيس دولة               

 ال يعرف علي وجه اليقين متي وكيف وضمن أية حدود يمكن أن تقوم هذه الدولـة،                 فلسطينية، فان أحداً  
في الوقت الذي تستمر عملية نهب األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، توسيع نطـاق المـستوطنات               
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فيها، السيطرة علي مدينة القدس وتقويض الوجود الفلسطيني في محيطها، وخلق وقائع جغرافية تمـزق               
المشروع الوحيد المطروح للخروج من الغمـوض       .  أهالي ومدن الضفة الغربية ببعضها البعض      اتصال

والمخاطر التي يحملها هدف الدولة الفلسطينية المستقلة هو ذلك الذي تتبناه حركة حماس، والذي يـدعو                
حكم الذاتي، أي   الي هدنة طويلة األجل بين االسرائيليين والفلسطينيين؛ وهو مشروع يلتقي بدوافع قيادة ال            

  .اقامة دولة فلسطينية مستقلة
ما أسـس النفجـار     . الحقيقة أن أزمة العالقة بين الضفة والقطاع ال تنفصل عن أزمة المشروع الوطني            

األوضاع في قطاع غزة هو االخفاق المتصل للمشروع الوطني الفلسطيني، متمثالً في التراجـع الكبيـر                
ه من انهيار لالجماع الوطني، ثم العناد غيـر المنطقـي وغيـر             عن هدف التحرير الكامل، وما نجم عن      

هذا العنـاد   . الموضوعي في متابعة هدف قيام دولة فلسطينية مهما كان الثمن المطلوب القامة هذه الدولة             
هو ما أوقع الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الوضع الشاذ الذي يعيشونه منذ أكثر من عقد، حيث طبقة                  

ة متنفذة، بدون دولة وال استقالل حقيقيين، وحيث بات الصراع علي جهاز الحكم البـائس               أمنية وسلطوي 
لقد كانت فرضية وجود أغلبيـة فلـسطينية        . وقواه األمنية صراعاً من أجل البقاء السياسي وحرية القرار        

. اثباتهاقاطعة خلف هدف دولة فلسطينية في الضفة والقطاع هي فرضية نظرية، لم يتمكن أحد مطلقاً من                 
ولكن المتيقن أن هنـاك أغلبيـة       . والعمل علي أساس هذه الفرضية هو كالعمل علي أساس عكسها تماماً          

فلسطينية قاطعة ترفض رهن الحركة الوطنية والمستقبل الفلسطيني بهدف الدولة الوهمي، بعد أن شهدت              
يتساوي في ذلك مشروع الهدنـة      و. الثمن الباهظ الذي بات علي الفلسطينيين دفعه مقابل قيام تلك الدولة          

وان . طويلة المدي، الذي يعني في الواقع القبول ببقاء الجدار واقتطاع مساحات هائلة من الضفة الغربية              
كانت فكرة الهدنة توحي المحافظة علي المستقبل مفتوحاً علي االحتماالت، فربما ينبغي التذكر بأن أغلب               

ما سيطلق عليه اليوم خـط الهدنـة        . هي في حقيقتها حدود مؤقتة    الحدود في المنطقة العربية واالسالمية      
  .طويلة المدي، سيعرف غداً أو بعد غد باسم الحدود الفاصلة بين الدولتين

. ثمة طريق طويل لم يزل علي الفلسطينيين والعرب قطعه قبل وصول الصراع علي فلسطين الي نهاياته               
الستراتيجي للحركة الوطنية الفلسطينية؛ وقد تركت متغيرات       كان تحديد الهدف شرطاً أولياً لتحديد النهج ا       

وقد بات من الضروري، ربما، أن يضع الفلسطينيون        . الهدف أثرها الفادح علي مسيرة المشروع الوطني      
وليس ثمة هدف أكثر قدرة     . هدفاً اجماعياً لنضالهم، بغض النظر عن امكانية تحقيقه في المستقبل القريب          

، علي محاصرة المشروع الصهيوني، وعلي اعادة بناء المساندة العربية واالسـالمية            علي بناء االجماع  
والمقصود بالدولة الواحدة هنا عنوان عـريض،       . والعالمية، من مشروع الدولة الواحدة علي كل فلسطين       

  . أما التفاصيل فهي مسألة أخري
  30/8/2007القدس العربي 

  
  طينية االتجاهات العالمية إزاء القضية الفلس .64

  السيد يسين  
ويرد ذلك إلـى    .  اإلسرائيلي مكاناً خاصاً داخل دائرة الصراعات الدولية المزمنة        -يحتل الصراع العربي  

طول المدة التاريخية التي مضت منذ بداية الصراع في العشرينات حتـى اآلن، باإلضـافة إلـى تعـدد                   
  . األطراف الدولية المؤثرة على مسار الصراع

 أن الواليات المتحدة األميركية تعد أهم طرف دولي مؤثر على حل الصراع، بحكم أنهـا                ومما الشك فيه  
تتبنى مواقف إسرائيل سياسياً بالكامل، باإلضافة إلى مـدها بـالقروض والمـنح غيـر القابلـة للـرد،                   

  . والمساعدات العسكرية بال حدود، وبمبالغ وصلت إلى مليارات الدوالرات
ر الدول الخارجة عن الدائرة المباشرة للصراع، هناك دور بارز للرأي العـام             غير أنه باإلضافة إلى دو    

وهذا الدور يمارس من وجهة النظر المعنوية ضغوطاً الشك فيها على الدولة اإلسرائيلية، بـل               . العالمي
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على الدولة األميركية نفسها، وخصوصاً بعد ظهور الوجه القبيح للعنصرية اإلسرائيلية، وذلك في مجال              
وإرهاب الدولة اإلسرائيلية ظهر واضحاً في محاولتهـا        . قهر الشعب الفلسطيني من خالل إرهاب الدولة      

اليائسة قهر انتفاضة الشعب الفلسطيني، ولجوئها إلى سياسة االغتيـال المـنظم للزعامـات والقيـادات                
  . ف الفلسطينيينالفلسطينية، باإلضافة إلى الدهم الوحشي للقرى والمدن، واالعتقال العشوائي آلال

الرأي العام العالمي يمارس ضغوطاً الشك فيها على إسرائيل، بـل علـى الدولـة األميركيـة نفـسها،                   
  .وخصوصاً بعد ظهور الوجه القبيح للعنصرية اإلسرائيلية

ومما الشك فيه أن استطالعات الرأي العالمية التي تجريها بعض مراكز األبحاث المستقلة، والتي تنـشر                
على العالم، سواء من خالل شبكة اإلنترنت أو في الصحافة العالمية، تعد من بين األطراف غير                نتائجها  

 اإلسرائيلي، وذلك بإبراز اتجاهات الجمـاهير فـي العـالم،           -المباشرة المؤثرة في حل الصراع العربي     
فـي الواليـات    ومن بين هذه المراكز التي نشأت مؤخراً        . وخصوصاً إزاء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة     

وهذا المشروع تديره مادلين أولبرايـت وزيـرة        .  لقياس االتجاهات العالمية   Pew" بيو"المتحدة مشروع   
ويجـري هـذا المـشروع      . الخارجية األميركية السابقة، وعضو الكونجرس السابق جـون دانفـورث         

 في ربيع عـام     وآخر استطالع نشرت نتائجه أجري    .  حتى اآلن  2002استطالعات رأي عالمية منذ عام      
  .  شخصا45239ً قطراً، وبلغ عدد من تم استطالع آرائهم 47 الجاري، وشمل 2007

واالستطالع يضم محاور متعددة، أبرزها االتجاهات إزاء الواليات المتحدة األميركية والسياسة الخارجية            
هـات إزاء إيـران،     األميركية، والتهديدات الكونية، واالتجاهات إزاء الصين وتزايـد نفوذهـا، واالتجا          

واالتجاهات إزاء صراع الشرق األوسط، واالتجاهات إزاء قادة العالم والمؤسسات الدولية، واالتجاهـات             
  . إزاء روسيا

ومن هنا يتضح اتساع دائرة األسئلة، مما يعطي فكرة واضحة عن اتجاهات الجماهير في بـالد متعـددة              
ونقنع في هـذا المقـال      . لمة واإلرهاب والديمقراطية  إزاء كل هذه القضايا، باإلضافة إلى مشكالت العو       

 اإلسرائيلي عموماً، وإنشاء دولة فلـسطينية       -بعرض أبرز االتجاهات العالمية إزاء حل الصراع العربي       
  . خصوصاً

 -أن اإلدراكـات حـول الـصراع العربـي        " مشروع االتجاهات العالميـة   "وأول مالحظة يبديها تقرير     
وكما هـو الحـال فـي الماضـي فـإن           . ت جوهرية بحسب المناطق والبالد    اإلسرائيلي تختلف اختالفا  

األميركيين أبدوا تأييداً قوياً لمواقف إسرائيل، مما يعزلهم في الواقع عن كـل المجيبـين فـي األقطـار                   
من المجيبين األميركيين أنهم يتعاطفون مع إسرائيل، في حين لم يتعاطف مـع             % 49وقد أكد   . األخرى

  %. 11ى الفلسطينيين سو
أما بالنسبة للجماهير في بالد أوروبا الغربية، فإن نسبة كبيرة قررت أنها ال تتعاطف مع اإلسرائيليين وال                 

ومن بين الجماهير التـي اتخـذت موقفـاً متعاطفـاً مـن             . مع الفلسطينيين، أو امتنعت عن إبداء رأيها      
في حين أن   .  أكثر من تعاطفهم مع إسرائيل     الفلسطينيين أعداد كبيرة في فرنسا وإنجلترا والسويد وأسبانيا،       

ونجد أن نصف اإليطاليين ممن أجابوا عـن        . األلمان والتشيك والسلوفاك كانوا أكثر تعاطفاً مع إسرائيل       
  .أسئلة االستطالع، قرروا أنهم ال يتعاطفون مع أي من أطراف الصراع

سالمية، فإن التعاطف مع الفلسطينيين     أما في الشرق األوسط، وكذلك في الدول اآلسيوية ذات الغالبية اإل          
مـن  % 93 في هـذا الـسياق ألن        -كما يقول التقرير  -نسبته كبيرة للغاية، وتبدو حالة مصر نموذجية        

وفي أفريقيا فإن عدد المتعاطفين مع إسرائيل كبير في كل مـن  . المجيبين يتعاطفون بشدة مع الفلسطينيين  
في حين يزداد عدد المتعاطفين مع الفلسطينيين في الـدول    . وغاناساحل العاج، وكينيا، وأوغندا، وأثيوبيا      

أما في الدول األفريقية التي تكاد تتعادل فيها نـسبة          . األفريقية ذات الغالبية اإلسالمية مثل السنغال ومالي      
ـ                  ل المسيحيين مع المسلمين فهناك اختالفات بين كلتا الفئتين، ذلك أنه في أثيوبيا وتنزانيـا ونيجيريـا يمي

  .المسيحيون إلى التعاطف مع إسرائيل، في حين أن المسلمين ينزعون إلى التعاطف مع الفلسطينيين
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ويمكن القول إنه بالنسبة للجماهير الغربية فهناك اقتناع بأن هناك طريقاً مفتوحاً أمام إسـرائيل للخـروج     
 الصورة تبدو مختلفة تماماً     غير أن . من مأزق الصراع، وذلك بتلبية مطالب الفلسطينيين واحترام حقوقهم        

وذلك ألن سبعة من كل عشرة أشـخاص مـصريين أو           . بالنسبة للجماهير اإلسالمية في الشرق األوسط     
أردنيين أو فلسطينيين أو كويتيين، يؤمنون بأن حقوق الشعب الفلسطيني ال يمكن تحقيقهـا مـا دامـت                  

فالمـسيحيون يؤمنـون   .  منقسم في هذا الصدد    غير أن الرأي العام اللبناني    . إسرائيل مازالت قائمة كدولة   
أمـا  .  اإلسرائيلي ممكن، في حين أن المجتمع الشيعي ال يوافق إطالقاً على ذلك            -بأن التعايش الفلسطيني  
من بينها يعتقدون أن هناك طريقة يمكن تبنيها، لكي تعيش إسرائيل جنباً إلى             % 57الجماهير السنية فإن    

وإذا ولينا وجوهنا تجاه أوروبا الغربية يمكن القول إن الغالبيـة تـرى             . لةجنب مع دولة فلسطينية مستق    
  .من الجمهور اإلسرائيلي% 61 اإلسرائيلي، وكذلك -إمكانية فعلية للتعايش الفلسطيني

ففـي بريطانيـا    . 2003وتجدر اإلشارة أن االتجاه لقبول فكرة التعايش قد هبطت معدالته عما سبق عام              
، وفي أسبانيا   %48وهي اآلن   % 65، وفي إيطاليا كانت النسبة      %60ير أنها اآلن    ، غ %71كانت النسبة   
وربما يرد انخفاض معدل اتجاه التعايش إلى القمـع اإلسـرائيلي           %. 45وهي اآلن   % 53كانت النسبة   

المستمر أنها لن تعترف بدولة إسرائيل مـن        " حماس"المتزايد ضد الشعب الفلسطيني من جانب، وإعالن        
  .رجانب آخ

وإذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر وهو مسؤولية األطراف المختلفة عن استمرار المشكلة الفلسطينية، فـإن                
وهـل هـم اإلسـرائيليون أم       -التقرير يؤشر على أنه ليس هناك إجماع عالمي حول من هو المسؤول             

 والفلسطينيين يلومون   ونجد أن المغاربة واألتراك   .  عن عدم إقامة دولة فلسطينية حتى اآلن       -الفلسطينيون
إسرائيل في هذا المجال، في حين أن اإلسرائيليين واألميركيين والتشيك غالباً مـا يتجهـون إلـى لـوم                   

وفي الوقت الذي نجد فيه جماهير عديدة في بالد متعددة تعتبر كـال الطـرفين الفلـسطيني                 . الفلسطينيين
مة الدولة الفلسطينية، فإن الجماهير الفرنسية      واإلسرائيلي مسؤوالً عن عدم الوصول إلى حل للصراع وإقا        

مـن هـذه    % 49ولذلك نجد أن    . على وجه الخصوص تميل إلى تحميل أحد طرفي الصراع المسؤولية         
ومن األهمية بمكان أن نشير أخيراً إلى       . تلوم الفلسطينيين % 33الجماهير تلوم اإلسرائيليين، في حين أن       

 ال تلوم الفلسطينيين أو اإلسرائيليين، بل تلوم أطرافاً أخرى أهمهـا            أن الجماهير في بالد إسالمية متعددة     
الواليات المتحدة األميركية لعدم الوصول إلى حل للصراع ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية التي يمكن أن                

  .تعيش جنباً إلى جنب مع الدولة اإلسرائيلية
  30/8/2007االتحاد االماراتية 

  
   القادمة" إسرائيل"حروب  .65

  محمد السعيد ادريس. د
 "ترسانة عسكرية " أو   "مؤسسة عسكرية " يمكن أن تتحول عن كونها       "إسرائيل"يخطئ كل من يتصور أن      

 اآلن بعد التطورات السريعة والمتالحقة في أنواع األسلحة المختلفة          "االسرائيليين"لكن الجديد الذي يواجه     
أولهما التطورات الجديـدة فـي      : ي ضوء أمرين  هو كيف يمكن الحفاظ على جوهر عقيدتها العسكرية ف        

تكنولوجيا السالح، وثانيهما ظهور أعداء جدد اقليميين وحدوث تحوالت جوهرية فـي مـوازين القـوى                
  .االقليمية

نقل الحرب إلـى معـسكر العـدو،        " يرتكز على مفهوم محدد هو       "االسرائيلية"جوهر العقيدة العسكرية    
هـذه العقيـدة فرضـها    . " يمكن من الخسائر في الصفوف الخلفيـة      واالنتصار بشكل واضح، مع أقل ما     

التكوين الجيوغرافي للكيان من ناحية ضيق المساحة وخصوصية التكوين السكاني، فالكيان ال يستطيع أن              
 والكيان ال يصلح أن يكون ميدانا للحرب، وسكانه ال يتحملون معايـشة             "أرضه"يتحمل حرباً تدور على     
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 التي صنعتها اآللة االعالمية الصهيونية علـى مـدى سـنوات            "الجنة الموعودة " حرب تنهي كل أحالم   
  .طويلة

 استطاع  "حزب اهللا "وكان جوهره أن    ) صيف العام الماضي  ( في الحرب على لبنان      "االسرائيلي"االخفاق  
 العدو وهذا التطور من شأنه أن يحدث انقالباً في جـوهر سياسـة التـسلح                "أرض"أن ينقل الحرب الى     

 الطويلة الموكل إليها    "إسرائيل" وعلى األخص بالنسبة لسالح الجو الذي كان واليزال ذراع           "االسرائيلية"
  .نقل المعارك على أرض العدو

 لم يستطع منع حزب اهللا من أن يـنجح          "االسرائيلي"ما حدث في حرب الصيف الماضي ان سالح الجو          
ل التسلح الصاروخي المميز، ومن ثم فإن السؤال         العدو بفض  "أرض"في نقل جزء كبير من المعارك إلى        

هل يكون االستثمار في سالح الصواريخ والصواريخ المضادة أم في سالح الجو؟ صعوبة االجابة              : اآلن
 على نقل المعركة القادمة الى االراضـي االيرانيـة          "االسرائيلي"سببها ظهور العدو االيراني واالصرار      

قوي في سالح الجو، لكن في ظل وجود سوريا وحزب اهللا يكون مـن              ولن يكون ذلك من دون استثمار       
هذه االشـكاالت الفنيـة     . المستحيل اغفال أهمية االستثمار في االسلحة الصاروخية الهجومية والدفاعية        

 وطرحت اسـئلة كثيـرة علـى        "االسرائيلية"ظهرت في ورشة العمل التي أشرفت عليها رئاسة االركان          
 2014 المتطورة التي ستنفذ فـي عـام         35اف ، : رات الطائرات من طراز   هل يجب شراء عش   : غرار

 "سـترايكر " أم شراء دبابات متطورة لسالح اكبر من طراز          2009ويجب توقيع اتفاقية شرائها في عام،     
؟ وهل يكـون التركيـز علـى سـالح الجـو أم االسـلحة               "االسرائيلي"،  )ميركافا ("النمر"االمريكي أو   

اك إجابات اكثر غموضا تكشف درجة عالية من عدم التقييم، منهـا أن الجـيش               الصاروخية؟ وكانت هن  
 وهي  "16اف    " و "102أي    " و "15اف    " طائرة من طراز     24 اقتنى في السنوات الماضية      "االسرائيلي"

ال تزال قوية، لذا يجب تأجيل التسلح بالطائرات، وهناك من يرى أن انفاق مليـارات الـشواكل لـشراء                  
 ويرى البعض اآلخر ان الجيش      1973 في عام،  "عودة إلى خطأ ما بعد حرب الغفران      "بمثابة  دبابات هو   

 ال يزال يلملم ما خسره خالل حرب الصيف الماضي على لبنان وأن يحـسن الموجـود وال              "االسرائيلي"
  .يسير قدماً، في ظل ضعف التأهيل والتدريب الذي تكشف خالل تلك الحرب

 بات في حاجة إلـى عقيـدة عـسكرية جديـدة            "االسرائيلي"ت تؤكد أن الجيش     هذه االسئلة وتلك االجابا   
 القادمة، من ناحية تحديد من هو العدو، وأيـن        "اسرائيل"محورها امتالك القدرة على تحديد هوية حروب        

 على طرحه هو هل     "االسرائيليون"لكن السؤال األهم الذي لم يجرؤ العسكريون        . ستكون أرض المعارك  
ـ   االنجرار إلى سياسة سباق تسلح غير محدودة وغير مأمونة، أم تقلـيص جبهـات               "إسرائيل"األفضل ل

  .العداء واحتواء الحروب عبر سياسات واستراتيجيات اخرى
 إذا مـا حـدثت      "إسـرائيل "هذا السؤال هو التحدي الحقيقي في ظل احتماالت تراجع الدعم األمريكي ل           

نكماش ومراجعة للسياسة الخارجية، وفي ظل وجود تحوالت        انتكاسة لألمريكيين في العراق تؤدي الى ا      
في موازين القوى االقليمية وزيادة الخطر االيراني، ناهيك عن التحدي السوري والتحدي الـذي يمثلـه                

  حزب اهللا؟
 غير محدودة وغير مأمونة وهذا هـو جـوهر       "اسرائيل"من دون االجابة عن هذا السؤال ستبقى حروب         

  . على االعتراف به"االسرائيليون"ؤ التحدي الذي ال يجر
  30/8/2007الخليج االماراتية 
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إلى حركة ذات نفوذ في الشارع، في سنوات ما بعد أوسـلو، رغـم أنـف الـسلطة                  " حماس"لم تتحول   
وقد تعددت أوجه الفضل ما بين مباشرة، وذات نتائج سـريعة، وأخـرى غيـر               . الفلسطينية، بل بفضلها  

  .مباشرة، وذات آثار بعيدة المدى
فخطاب الوحدة الوطنية، الذي تبنته السلطة، وحولته إلى جزء من الديانة المدنية، للمجتمع الفلسطيني منذ               
أواسط التسعينيات، وحتى االنقالب الدموي في غزة، كان مزيجا من الفهلوة، وعمى البصر والبـصيرة،               

  .والمثالية
، كما طوعت الفصائل المنضوية فـي       "حماس"عتقدت بأنها ستتمكن من تطويع      فهلوة قيادة المنظمة التي ا    

منظمة التحرير، وعمى البصر والبصيرة، الذي تمثل في عدم إدراك أن الفوضـى، والنظـام األبـوي،                 
والشعبوية، وعدم تعريف المصلحة الوطنية، ناهيك عن إرادة الدفاع عنها، تمثل مجتمعة بيئة مثالية لتمدد               

حركات مثل حماس، وأخيراً المثالية السياسية التي يعتقد أصحابها أن الـروح الوطنيـة مهمـا                وتعاظم  
  .اختلفت المصالح والرؤى هي صمام األمان

وقد تجلت الفوضى والمثالية إضافة إلى الفهلوة، في ابتكار مفهوم القوى الوطنية واإلسالمية، الذي كـان                
 تعترف بمنظمة التحرير، أو بالمشروع الوطني الفلـسطيني،         بمثابة بوابة ذهبية لعبور حركة معارضة ال      

  .كما عبرت عنه وثائق المنظمة، من الهامش إلى قلب التيار الرئيس في فلسطين
وبفضل الفوضى، والمثالية، والفهلوة، تمكنت حماس من اختطاف الحركة الوطنية، وتوجيهها إلى حيـث              

الحل التفاوضي مع إسرائيل، بل تحسين شروط التفـاوض         تريد، فلم يكن المطلوب من االنتفاضة تدمير        
عن طريق العنف، لكن حماس دمرت تلك المعادلة، في سبيل مواجهة شاملة ألحقت بالشعب الفلـسطيني                

  .هزيمة مروعة، لن يتعافى منها في وقت قريب
ال تريـد   " فـتح "تتعرض للحـصار ألن     " حماس"وقد نشأت بعد فوزها في االنتخابات خرافة مفادها أن          
ورغم أن في هذا القول بعض الحقيقة، إال أنـه  . التسليم بهزيمتها االنتخابية، وال التنازل عن مقاليد الحكم    

، ناهيك عن وجـودهم فـي صـفوف         "فتح"ال يفسر لماذا يعارض فلسطينيون ال حصر لهم، من خارج           
ومنظمـة  " فـتح "أساسية في   وسياستها، كما ال يفسر لماذا تعارض أطراف        " حماس"المعارضة من قبل،    

  .وسياستها" حماس"التحرير، 
  .فمنشأ المعارضة هو العدمية السياسية لحماس، وما تشكله من خطر على المشروع الوطني الفلسطيني

وقد ازدادت أسباب المعارضة وجاهة، بعدما وصلت حماس إلى السلطة، وتجلـى عجزهـا الـسياسي،                
لدولية للمسألة الفلسطينية، ممـا أدى إلـى تعـريض الفلـسطينيين            وفشلها في فهم المعادالت اإلقليمية وا     

  .للمجاعة، وتعريض قضيتهم الوطنية للشلل والركود
، أو تأييدها، بل تعبيرا     "فتح"، ليس تعبيراً عن التضامن مع       "حماس"لذلك، يعارض الكثير من الفلسطينيين      

ـ        .  من سياستها االنتحارية المغـامرة     ، وخوفهم "حماس"عن حرصهم على القضية الوطنية، وعدم ثقتهم ب
وقد تعززت هذه المخاوف ألف مرة بعد االنقالب الدموي في غزة، الذي يدخل اآلن مرحلة جديدة فـي                  

  .سياق إنشاء نظام لإلرهاب المقدس، وفرضه على مليون ونصف المليون من البشر
" فـتح "ن، من خرافة الصراع بين      بهذا المعنى، ينبغي تحرير الكالم عما حدث في غزة، وعما يحدث اآل           

البعيد والعميق أن األصولية تمثل نقيضاً للوطنية في فلـسطين، وأن           . ، ثمة ما هو أبعد وأعمق     "حماس"و
  .الفهلوة وعمى البصر والبصيرة، ناهيك عن المثالية السياسية، أقصر الطرق إلى الجحيم

  30/8/2007األيام الفلسطينية 
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