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١٨  "المتحفظ عليهم أمنياً"مصر تتعهد بحل أزمة العالقين  .٤٨
١٨  أولمرت أفشل صفقة شاليط: القاهرة .٤٩
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٢٠   أنقرة تمنع عرض شريط إلسرائيليين يسيئون إلى اإلسالم .٥٣
   
   

   :دولي
٢٠  "إسرائيل"االحتالل أطال المعاناة الفلسطينية ولم يوفر األمن لـ : ي مونك .٥٤
٢١  اسوأ مما كان سائدا في جنوب افريقيا اسرائيل  فيالفصل العنصري :مسؤولة بريطانية .٥٥
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٢١   موسكو تدعو لإلسراع بتقديم المساعدات اإلنسانية لغزة .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  رغيد الصلح. د... المال السياسي والزبائنية الجديدة .٥٧
٢٣  رجاء النقاش... ال يريدون الحوار وال المصالحة .٥٨
٢٤  جوزيف مسعد... تقسيم فلسطين والفلسطينيين .٥٩
٢٥  عريب الرنتاوي... انقالبان وأداءان .٦٠
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  وتنتظر قبولها اسرائيلياً.. السلطة تشكل خمس كتائب عسكرية لتعزيز نفوذها في الضفة .١

الـشرق  " علمـت    : كفـاح زبـون    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣١/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط   نشرت  
ان قيادة االجهزة االمنية الفلسطينية بدأت بتشكيل فرق عسكرية جديدة جيدة التدريب وسـتكون              " االوسط

وسيجري نشرها الحقا في مدن الضفة الغربيـة عقـب االنـسحاب            . تابعة مباشرة إلمرة الرئيس عباس    
ـ       .االسرائيلي المفترض   ٧٠٠ ان فرقته تتـألف مـن        "الشرق االوسط "وكان أحد منتسبي القوة قد ذكر ل

كما اكد ان القوة نفذت بعض المهـام        . عنصر، تلقوا تدريبات مكثفة في اريحا على يد مدربين فلسطينيين         
. ، وعثرت علـى مخـابئ لالسـلحة   "حماس"في شمال الضفة الغربية، واعتقلت وحققت مع عناصر من     

وان مئات من زمالئه في غـزة تلقـوا         غزة،  ) احداث(ان اإلعداد لهذه القوة بدأ بالتوازي مع        "واضاف  
وقال ان الـسلطة تحـاول      .  على القطاع  "حماس"تدريبات مكثفة في مصر، لكنهم بقوا هناك بعد سيطرة          

  .ادخالهم الى الضفة
االسرائيلية نقال عن مصادر سياسية اسـرائيلية فـي القـدس           " هآرتس"وفي ذات السياق، قالت صحيفة      
لفرق العسكرية قيد البحث، وسيجري عرضها على اسرائيل اوال، لتقرر          المحتلة، ان الخطة لتشكيل هذه ا     

واستنادا الى مصدر سياسي اسرائيلي لم تذكر الصحيفة اسـمه، فـان المنـسق      .تزويدها بالسالح الالزم  
ويتوقع المـصدر ان تطلـب      . االمني االميركي، دايتون هو الذي يعمل على تشكيل هذه الفرق العسكرية          

بين خطة دايتون ومـصادقة الكـونغرس االميركـي،         " هآرتس"وربطت   . على مراحل  اسرائيل تشكيلها 
 مليون دوالر تحت تصرف دايتون لتعزيز قوات        ٨٠االسبوع الماضي، على دعم االمن الفلسطيني بمبلغ        

  .االمن التابعة للرئيس الفلسطيني
التي أعـدها دايتـون،     ان الخطة الجديدة    " هآرتس"كشفت  : الناصرةمن   ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة  وجاء في   

والتي قالت مصادر إسرائيلية ان عباس طلب من اولمرت في لقائهما األخير قبولها وتمكـين تنفيـذها،                 
وأضـافت ان   . تقضي بإنشاء خمس كتائب عسكرية جديدة تكون خاضعة لعباس لتنتشر في أنحاء الضفة            

 على إسرائيل سـيتم البـت فـي         الخطة ما زالت في المراحل األولى من البلورة، وأنه فقط بعد عرضها           
  .السماح بإدخال أسلحة وعتاد لهذه القوات من عدمه

 رحب رئيس الحكومة الفلـسطينية سـالم        :الوكاالتنقالً عن    ٣١/٨/٢٠٠٧البيان اإلماراتية   وأوردت  
حكومته ستنشر قوات األمن في األراضي الفلـسطينية        "، مؤكداً أن    ]خطة  دايتون الجديدة    [فياض بالخطة 

  ".جل ضبط األمن والقانونمن أ
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  "اسرائيل"ـ مراحل تُقدم ل٣خطة أمنية فلسطينية من ": الحياة" .٢

 كشف مسؤول امني رفيع في السلطة الفلسطينية امس ان حكومة سـالم فيـاض               : محمد يونس  –رام اهللا   
ـ  . اعدت خطة من ثالث مراحل لفرض النظام والقانون في الضفة الغربية           ان " الحيـاة "وقال المسؤول ل

السرائيل، موضحا ان الحكومة نجحت فـي       " المطلوبين"المرحلة االولى من الخطة تتعلق بإنهاء ظاهرة        
واضاف ان اسرائيل ما زالت تعيق التطبيق التام لهذه المرحلة مـن             . في المئة من حجم الظاهرة     ٨٠حل  

شـملهم اتفـاق وقـف      الى قائمة مـن     " المطلوبين"الخطة االمنية، مشيرا الى انها ترفض ضم عدد من          
  .المالحقة، االمر الذي يهدد بانهيار الخطة

. اما المرحلة الثانية من هذه الخطة، فتقوم على تطوير اجهزة االمن ونشرها في المدن والبلدات الكبـرى                
  .وقال ان هذه المرحلة تتطلب اعادة تسليح وتدريب قوات االمن، وهو ما ترفضه اسرائيل حتى اليوم

الثة من الخطة االمنية، فتقوم على اعادة بناء اجهزة االمن وتنظيمها وتوفير دعم خارجي              اما المرحلة الث  
  .العادة بنائها وتسليحها واعادة بناء مقاراتها التي هدمتها اسرائيل

  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

   ال تعمل أي شيء لتحقيق االستقرار"اسرائيل": فياض .٣
 الخميس في لقـاء مـع رجـال    - فياض ليل االربعاء      قال رئيس الحكومة سالم    : محمد يونس  –رام اهللا   

اسرائيل لم تقم بشيء من اجل خلق االستقرار في االراضـي           : "اعمال ومستثمرين في مكتبه في رام اهللا      
، وقال ان حكومته ستنشر المزيد من قوات االمن من اجل فرض القانون والنظام، مـن دون                 "الفلسطينية

السلطة ال تريد أن تكون سببا في الفـشل، وهـي           "اضاف ان   و. ان يوضح متى وكيف وفي اي ظروف      
". ان تعثر المشروع الوطني ال يعني فـشله       : ، معتبرا "تسعى بكل قوتها إلى العمل إلحداث تغيير ايجابي       

وطالب رجال االعمال االلتفاف حول السلطة الوطنية لتقويتها وتقوية مؤسساتها، خصوصا األمنية منها،             
  ".ي للضعف هو أن مؤسسات السلطة تعاني من ضعفالسبب الرئيس: "وقال

  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

  حكومة فياض تسعى لضرب جذور العمل اإلسالمي في الضفة: أحمد يوسف .٤
أحمد يوسف المستشار السياسي لهنية أن قرار حكومـة  .أكد د:  المكتب اإلعالمي لمجلس الوزراء    –غزة  

قطاع لدواعي أمنية يأتي في سياق      العمل في الضفة و   فياض بحل ما يزيد عن مئة جمعية خيرية وأهلية ت         
وأوضـح أن    .الضغط على القوى اإلسالمية والمؤسسات اإلسالمية تحت ذريعة إعادة تنظـيم وهيكلـة            

حكومة فياض تقتفي أثر السياسات األمريكية بعد أحداث سبتمبر الستئصال جذور اإلرهاب لذلك تالحـق    
ل محاولة وتوجه يأتي فـي سـياق االنـسجام مـع اإلسـرائيليين              نتشكك في ك  " :وقال .الهيئات األهلية 
وطمأن يوسف المؤسسات في قطاع غزة أن الحكومة ستعطيها الفرصة لكي تنمو ألنهـا               "...واألمريكان

عمادة االستقرار في المجتمع الديمقراطي، لكن في ذات الوقت أشار يوسف إلى أن في الـضفة لـديهم                  
وفيما يتعلـق بلقـاء عبـاس       . ستأتي على أركان المؤسسات والجمعيات    صالحيات قمعية وأجهزة أمنية     

أولمرت قال يوسف أنها لقاءات مراوحة في المكان ومحاولة إلعطاء االنطباع أن هناك شيء يتحرك في                
  .الشرق األوسط وأن هناك إمكانية لتحقيق سالم واتفاق مبادئ مقدمة للمؤتمر في أمريكا

ن الحكومة قررت أن ال تتعرض ألي تجمعات وطنية أو مظـاهرات            وفي سياٍق منفصل أوضح يوسف أ     
وفيما يتعلق بالصحفيين في قطاع غزة شـدد يوسـف علـى أن             . أو حشودات لها رسالة واضحة وبينة     

  . الحكومة ستمنح الصحفيين كل الحرية لتغطية األحداث الجارية في قطاع غزة
  ٣١/٨/٢٠٠٧موقع حكومة تسيير األعمال 
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  "فتح"المبادرة اليمنية هي الوحيدة للمصالحة مع : حكومة هنية .٥

قال األمين العام لمجلس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة محمـد عـوض أمـس إن               : غزة، وائل بنات  
المبادرة اليمنية هي الوحيدة لحل الخالف بين فتح وحماس، نافياً أن تكون أي دولة عربية قـد تقـدمت                   

ومته تسعى رغم كل ذلك إلى االنطالق في حوار جدي وإيجابي يؤدي      وشدد على أن حك   ". بمبادرة رسمية 
ولفت إلى وجود إشارات دوليـة      . إلى مصالحة وطنية شاملة، ووحدة الصف الفلسطيني في الضفة وغزة         

إيجابية كان قد أطلقها عدد من القادة األوروبيين، خصوصاً دعوة رئيس الـوزراء اإليطـالي بـرودي                 
وحـول إمكانيـة تراجـع      .  والحكومة في غزة   "حماس"ي إلجراء حوار مع     والرئيس الفرنسي ساركوز  

المـسألة  : "، أوضح عـوض   "فتح" عن سيطرتها على قطاع غزة لدفع عجلة الحوار المعطلة مع            "حماس"
 ".ليست كذلك، المسألة تتعلق بعمل ما هو ممكن من أجل تحقيق المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني

  ٣١/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

   لشؤون القدسن عدنان الحسيني مستشاراً يعّيعباس .٦
جيروزاليم "وقالت صحيفة   .  لشؤون القدس   خاصاً عدنان الحسيني مستشاراً   ن الرئيس الفلسطيني  عّي: لندن

االسرائيلية عن مصادر فلسطينية ان قرار التعيين اتخذ استباقا لمؤتمر السالم المزمع عقده فـي               " بوست
القـدس، والحـدود،   على قع ان تتركز المباحثات بين الفلسطينيين واالسرائيليين واشنطن، حيث من المتو  

ان موضوع القدس عاد الى طاولة المفاوضات، ولهذا نحن بحاجـة الـى              واضافت المصادر . والالجئين
  .مسؤوال عن ملف القدس شخص يكون

  ٣١/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

   وانتشال اقتصاده المنهارشعث يكشف عن خطة تعدها السلطة لتنمية قطاع غزة .٧
نبيل شعث امس النقاب عن خطة رسمية خاصة قيد االعداد لتنمية           . كشف النائب د   : نائل موسى  -رام اهللا   

وتقوم مالمح الخطة وفق ما اعلنه شـعث         .قطاع غزة وانتشال اقتصاده مرجحاً ان ترى النور خالل ايام         
اريع الواردة للسلطة الوطنية للقطاع الى      من مجمل المنح والمساعدات والمش    % ٤٠امس على تخصيص    

وتوقع  .جانب استمرار وانتظام صرف الرواتب والعمل على فتح المعابر امام النقل واالستيراد والتصدير            
شعث ان تشكل الخطة حال انجازها اساساً الطالق دعوة عالمية لتقديم الدعم االقتصادي لقطـاع غـزة                 

  .ى جوانب اغاثة وان قال انه جنب غزة ويالت المجاعةوالذي انتقده كونه ينصب حتى اآلن عل
  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  أداء وكالء النيابة الجدد المعينين من الحكومة المقالة القسم إجراء باطل: أحمد المغني .٨

إن كل اإلجراءات التي تمت، أمس، من قبل        : قال النائب العام المستشار أحمد المغني      :كتب فايز أبوعون  
يوسف المنسي، بتعيين وكالء نيابة جدد، هي إجراءات غيـر          . العدل المكلف في الحكومة المقالة د      وزير

ما "قانونية، وباطلة بطالناً مطلقاً، وما يترتب عليها من إجراءات هي باطلة؛ ألن القاعدة القانونية تقول،                
مواطن ومن قبـل أعـضاء      وأشار إلى أن أية إجراءات يتم اتخاذها ضد أي           ".بني على باطل فهو باطل    

النيابة المعينين بالقوة وتحت تهديد السالح، هي إجراءات باطلة، ويحق ألي مـواطن مالحقـة أي مـن                  
 .أعضاء النيابة الحاليين في أي إجراء اتخذ ضده للمطالبة بالتعويض ألنه ليس مخوالً بتلك اإلجـراءات               

ـ  ير قانوني على اعتبار أنه عندما أدى اليمين        إن وجود المنسي أصالً كوزير للعدل غ      ": األيام"وأضاف ِل
القانونية أمام الرئيس عباس في حكومة الوحدة كان وزيراً للنقل والمواصالت، ولم يكن وزيراً للعـدل،                
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كما أن تعيين وكالء للنيابة ليس في األصل من مسؤولية وزير العدل، وإنما هي مسؤولية النائب العـام                  
  .في حال حاجته ألعضاء النيابة

 ٣١/٨/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  دين االعتداءات االسرائيليةت الفلسطينيةالرئاسة  .٩
 أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة االعتداء االسرائيلي االثم على ابناء شعبنا في قطـاع غـزة،   :رام اهللا 

ـ          .والذي اودى بحياة ثالثة اطفال ابرياء      ال االطفـال   وتابع الناطق، إن اقدام جيش االحتالل علـى اغتي
الثالثة، وهدم عدد من المنازل قي قلقيلية بعد يوم واحد على اللقاء الذي جمع الرئيس عباس واولمـرت،                  

وختم الناطق تـصريحه    . يثير اكثر من عالمة استفهام حول جدية الجانب االسرائيلي حيال عملية السالم           
  .عتداءات بحق ابناء شعبنابالدعوة الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته لوقف هذه اال

  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  الحركة بلير تلقى نصائح للحوار معووروبيين األتجري لقاءات مع " حماس: "أحمد يوسف .١٠

قال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنيـة       :  رائد الفي  -غزة  
، وأكـد   "حماس"الشرق األوسط توني بلير تلقى نصائح للحوار مع         إن مبعوث اللجنة الرباعية للسالم في       

وأبلغ يوسف المحطة االذاعية الرابعـة التابعـة         .أن الحركة تجري لقاءات سرية مع مسؤولين أوروبيين       
أمس ان االوروبيين ومن بينهم مسؤولون من خارج دول االتحـاد           ) بي بي سي  (لهيئة االذاعة البريطانية    

  ." أن تجرى الحوارات بصورة سرية ونحن نحترم ذلكيفضلون"االوروبي 
  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الزهار ينفي اجتماعه بأمنيين أوروبيين .١١

قال القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار إنه التقى أخيـراً موفـدين مـن                :  رائد الفي  -غزة  
بشدة أن يكون هؤالء الموفدون مسؤولين أمنيين       السفارات والممثليات األجنبية الموجودة في القدس، نافياً        

وأشار الزهار في تصريحات صحافية أمس إلى أن هذه الوفود األجنبية تزور قطاع غزة في               . أوروبيين
  .إطار سعيها الستطالع آراء الناس ونقلها إلى حكوماتهم ودولهم

  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "حماس" قطاع الصحة للضغط على السلطة تلجأ إلى اإلضراب في: البردويل .١٢

 باسـتخدام قطـاع     ،في رام اهللا  الفلسطينية  صالح البردويل قيادة السلطة     " حماس"القيادي في   اتهم  : غزة
علـى  االستمرار  "ما سماه   اع غزة، وحذر من مغبة      طفي ق " حماس"الصحة وسيلة في حربها ضد حركة       

وأكـد البردويـل أن اإلضـراب الـذي          ."لموتهذا النهج الذي يدفع المواطنون ثمنه باهضا تصل حد ا         
  .يخوضه قطاع األطباء في قطاع غزة يأتي بقرار سياسي مباشر من رام اهللا

 ٣١/٨/٢٠٠٧قدس برس 
  
  األزمة الفلسطينية" القيادة العامة"القدومي يبحث مع  .١٣

دة الجبهة  فاروق القدومي امس مع قيا    ،  بحث رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير      :  د ب أ   -دمشق  
 القيادة العامة آخر التطورات داخل االراضي الفلسطينية واالختالفات المستمرة بـين الـسلطة              -الشعبية  

وقالت الجبهة في بيان صحفي صدر في دمشق إنه          . من جهة ثانية   "حماس" من جهة و     "فتح"الفلسطينية و 
ف الفلسطيني داخل االراضـي     جرى خالل المباحثات تبادل االراء حول أفضل السبل العادة وحدة الص          
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و جرى خالل االجتماع     ".هو الحوار واالتفاق  ... الحل الوحيد   "الفلسطينية و خارجها وتم التأكيد على أن        
 .أيضا استعراض حملة التصعيد العسكرية االسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية و قطاع غـزة              

لتحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة وعلـى أسـس         وأكد المجتمعون على ضرورة إعادة بناء منظمة ا       
 االسرائيلية التي تـستهدف القـضية       -ترسخ وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة حملة التصعيد االمريكية         

  .الفلسطينية وفرض شروط االستسالم على الشعب الفلسطيني
  ٣١/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  ل الجمعيات األهليةتنددان بقرار فياض ح" جبهة النضال"و" القيادة العامة" .١٤

" حكومـة "، أنور رجا، بشّدة قـرار  "القيادة العامة" -أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية   : دمشق
وأكد . سالم فياض غير الشرعية، القاضي بإغالق أكثر من مائة جمعية خيرية وثقافية ووطنية فلسطينية             

الحمقاء والغبية التي يتخذها فريق رهن نفـسه        اإلجراءات الحاقدة و  "رجا أن هذه الخطوة تأتي في إطار        
هذا اإلجراء ينسجم في الشكل والمـضمون مـع         "، معتبراً أن    " أمريكية - للمشاريع والمخططات الصهيو  

مخطط سحب سالح المقاومة وتفكيك بناها وعزلها عن ثقافتها وعمقها الجماهيري، كما أنه يـأتي فـي                 
ة الفلسطينية للحكومة الصهيونية واإلدارة األمريكية، ضمن إطار        سياق الخدمات التي تقدمها رئاسة السلط     

  ". إيجاد مناخات مواتية للمؤتمر الذي دعا إلى عقده الرئيس األمريكي جورج بوش في الخريف القادم
أعرب األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، عن إدانته واستنكاره لقـرار               كما  

إن هذا القرار يـأتي فـي       ) : "٣٠/٨(ل عبد المجيد في تصريح خاص أدلى به اليوم الخميس           فياض، وقا 
واعتبر عبد المجيد أن    ". إطار خطة لحكومة فياض تستهدف كل مؤسسة تخرج عن إطار سياسة حكومته           

يأتي تلبية الشتراطات العدو واالستحقاقات المطلوبة من الجانب الفلـسطيني فـي محاولـة              "قرار فياض   
  ".  الصهيونية الجارية-المفاوضات واللقاءات الفلسطينية "بداء حسن النوايا في ظل إل

  ٣٠/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   تطالب سكان بلدة سديروت مغادرة بيوتهم"ىكتائب األقص" .١٥

  امس تحذيراً لسكان بلدة سيديروت االسرائيلية القريبة مـن         ىوجهت كتائب األقص   :أشرف الهور  - غزة
 متر مربع من المراكز الحكومية بالبلـدة بـضرورة          ٢٠٠حدود قطاع غزة الشمالية والقاطنين علي بعد        

علي هؤالء السكان   " في تصريحات صحافية     الكتائبوقال خالد الجعبري القيادي في      . اخالء منازلهم فوراً  
رة االبتعاد عن مراكز    وطالب الجعبري هؤالء السكان بضرو    . "اخالء مساكنهم وإال فإن الموت بانتظارهم     

  . مركزا حكوميا في سيديروت للحفاظ علي حياتهم ٢٥الشرطة والبلدية و
  ٣١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  تحذر من مؤتمر بوش ومن الوضع المستمر في غزة "الشعبيةالجبهة " .١٦

ماهيري خالل مهرجان ج  ، في كلمة ألقاها      جميل المجدالوي  "لجبهة الشعبية ا"القيادي في   حذر  : ألفت حداد 
فـي  حاشد نظمته الجبهة احياء للذكرى السنوية السادسة الستشهاد األمين العام للجبهة أبو على مصطفى               

االجتماع القادم الذي دعا لـه بـوش فـي           :من خطرين يتهددان القضية الفلسطينية، الخطر األول      غزة،  
ن هذا اللقاء ومنهـا اسـتمرار       التي يمكن أن تترتب ع    " بالمحفوف بالمخاطر "واصفاً إياه    الخريف القادم، 

الخط السياسي الذي بدأ بأوسلو وانتهى مؤقتاً في طابا وصوالً لفتح الباب أمام تدخالت إقليميـة ودوليـة                  
ما يجري في غزة ووهم تحويلها إلى نقطة انطالق أو نواة غريبة            "أما الخطر الثاني فهو      .سلبية وضارة 

كما طالب كل من حركتي      ". والمعهود لشعبنا ونضاالته   عن مشروعنا الوطني وخارجة عن السياق العام      
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كيـف يمكـن أن     "  :فتح وحماس الكف عن التحريض اإلعالمي وتبادل االتهامات والتخوين، متـسائالً          
  ".نتحاور ما دامت لغة التخوين بيننا؟

  ٣٠/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
 ضد إضراب األطباء في غزة يتظاهرون" حماس"نساء وأطفال  .١٧

المئات من النساء واألطفال في باحة مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة              رتظاه: )أي.بي.يو(
. ظهر أمس الخميس احتجاجا على إضراب ينفذه األطباء بعد الساعة الحادية عشرة من صباح كل يـوم                

، الفتات منددة بإضراب األطباء، وتحمل حكومة       "حماس"ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت لها        
اض المسؤولية عن تعريض حياة المرضى للخطر، فيما حمل بعض األطفال الفتات كتب عليهـا               سالم في 

  ". لمصلحة من يموت مرضانا على أعتاب المستشفيات“
  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  يحفظه وأبو مازن" اتفاق مبادئ"أولمرت مع  .١٨

 يحرص على االمتناع عـن      أمس أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت     " هآرتس"ذكرت صحيفة   : علي حيدر 
مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يمكـن أن تُحـدث أزمـة             " اتفاق مبادئ "الدخول في تفاصيل    

سياسية داخلية في إسرائيل وتؤدي إلى تفجر المسيرة، مشيرة إلى أنه عازم على أن يكون تنفيذ االتفـاق                  
 يقوم بها مع عباس خالل لقاء عقده هـذا          وعرض اولمرت العملية السياسية التي     ".وفق خريطة الطريق  "

. االسبوع مع وفد من المشرعين االميركيين، برئاسة عضو الكونغرس غاري اكرمـان مـن نيويـورك               
إن كان في وسعنا تنفيـذ      "ورأى أولمرت أن المسألة االكثر اهمية، بعيداً عن التوصل الى تفاهمات، هي             

كَّك ضمناً بإمكان تحقيق ذلك عندما عبر عـن اعتقـاده           ، لكنه ش  "جزء من التفاهمات التي سنتوصل اليها     
لدى الفلسطينيين العديد من المنظمـات، وال ديموقراطيـة         "فيما  " أننا نريد، ويمكننا أن نتخذ القرارات     "بـ

وأوضح اولمرت أن تنفيذ اتفاق المبادئ مع عبـاس         ". مستقلة، وهناك أسئلة عن ادارة الحكم والمؤسسات      
" أفقاً سياسـياً  "، وأن االتفاق سيكون وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة تمنح           "لطريقسيكون بحسب خريطة ا   "

  .للمعتدلين الفلسطينيين
بعيدة االثر بحيث إن ابو مازن لن يفقد المعتـدلين، ومعتدلـة            "وشّدد أولمرت على أن التفاهمات ستكون       

جابية يستطيع أبو مازن أن يقبلها      مواقف منطقية وإي  "، مشيراً إلى أنه سيقترح      "بحيث ال تتفجر عند األلغام    
وفي محاولة للتعبير عن إدراكه للحـساسية        ".وتُقبل لدى الرأي العام الفلسطيني والرأي العام االسرائيلي       

الى اعالن يكون جيداً لنـا فـي الظهيـرة          "والدقة التي تحيط بعباس، أكد أولمرت أن اسرائيل لن تدفعه           
  ".ساءويؤدي بنا الى أن نخسر كل شيء في الم

  ٣١/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  في مباحثات السالم" خطوطا حمراء"ليبرمان يضع أمام أولمرت  .١٩

اليميني العنـصري، الـوزير أفيغـدور    " يسرائيل بيتينو"يعتزم رئيس حزب    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
في الحزب  وبحسب مصادر    .امام اولمرت في مفاوضاته مع الفلسطينيين     " خطوط حمراء "ليبرمان، طرح   

اال ان   .فان ليبرمان عقد أول من أمس جلسة مع أولمرت، وأبلغه انه ينوي طرح الخطوط حمراء أمامه               
ليبرمان لم يوضح ما هي الخطوط الحمراء، بيد أنه أعلن أن عضو الكنيست من حزبه يسرائيل حسون،                 

  ، يعمل على "لشاباكا"الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس جهاز االستخبارات العامة الداخلية 
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إعداد هذه الورقة، فيما قالت مصادر سياسية إن ليبرمان يريد أيـضا مـشاركة حـسون فـي طـواقم                    
  .المفاوضات لمراقبة تطورها عن كثب

  ٣١/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  لقاء تنسيق أمني إسرائيلي مع األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة .٢٠

في الجيش اإلسرائيلي أنهوا اليوم، الخميس، لقاء تنسيق أمني مع قادة           قالت مصادر إسرائيلية إن ضباطاً      
األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن اللقاء هو األول بهذا النطـاق منـذ                  

وقد شارك من الجانب اإلسرائيلي قائد قوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة، نـوعم تيفـون،                .فترة طويلة 
ـ   ورئ ومن الجانب الفلسطيني، شـارك قـادة األجهـزة         . ، يوآف مردخاي  "اإلدارة المدنية "يس ما يسمى ب

وجاء  ".بيت إيل "وقد جرى اللقاء في القاعدة العسكرية االحتاللية في         . األمنية، باإلضافة إلى حسين الشيخ    
ين فـي األشـهر     أن الطرفين قد أعربا عن رضاهما بالتطور الحاصل في التنسيق األمني بـين الطـرف              

وفي المقابل نقل عن ضباط إسرائيليين قوله لنظرائهم الفلسطينيين إنه في حال تواصل التراجع              . األخيرة
  .في محاوالت تنفيذ عمليات، فمن الممكن تقديم تسهيالت في حرية تحرك الفلسطينيين في الضفة

  ٣٠/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
 المستوطنون يسعون للسيطرة على أراض في الخليل .٢١

 السيطرة على االمـالك   يسعى مستوطنو الخليل، من خالل لجنة لهم، الى    :  آمال شحادة  -قدس المحتلة   ال
ويهدف  .واعتبروها امالكا يهودية وطالبوا باستعادتها    " اسرائيل"دائرة اراضي   "المسجلة ضمن ما تسمى     

المستوطنين الوصول  المستوطنون من هذه الخطوة تكثيف االستيطان في الخليل بحيث يتيح االمر لمئات             
وتسعى اللجنة الى تجنيد نـواب كنيـست         .الى المدينة والسكن فيها بذريعة ان االمالك مسجلة بأسمائهم        

  .وشخصيات عامة
  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  عن اراضيهم" بالتنازل"مجلس الحاخامات يطالب المزارعين العرب  .٢٢

 النقاب عن أن موظفين في مجلس الحاخامات اليهود         كشف عضو الكنيست احمد الطيبي    : عبد المنعم فؤاد  
يطالبون مزارعين عرب بالتوقيع على وثيقة بيع ألراضيهم كشرط السـتمرار الرقابـة الدينيـة علـى                 
منتجاتهم الزراعية والسماح لهم ببيع الخضراوات والفواكه لليهود وذلك بحجة قدوم السنة الكبيسة السابعة              

وينص الدين اليهودي على أن اليهود يستطيعون أن يأكلوا من ارض في سنة              .المتبعة في الدين اليهودي   
وناشد الطيبي المزارعين عدم الرضوخ لهذه الـضغوطات         ).بشكل رمزي (كبيسة فقط إذا بيعت لغريب      

وعدم التوقيع على الوثيقة فاليهود هم الذين يحتاجون لمنتجات الزراعة العربية وال حاجة لهكـذا توقيـع                 
وطالب كذلك وزير األديان اسحق كوهين بوقف هذه الممارسات والعودة إلى ما كان في               ".قعلى اإلطال 

  .الماضي لتمكين المزارعين العرب من االستمرار بأداء عملهم باحترام دون تهديد
  ٣٠/٨/٢٠٠٧صوت الحق والحرية 

  
  "كوماندوس"بن اليعازر يحذر سوريا من مهاجمة الكيان ويهددها بحرب  .٢٣

وتتلقـى  " سـتندم "البنى التحتية بنيامين بن اليعازر تهديدات عنيفة باتجاه دمشق، قائالً إنهـا             أطلق وزير   
إذا قـررت سـوريا     "وقال بن اليعازر أنه،     . ضربة قاصمة، إن اتخذت قراراً بشّن حرب على تل أبيب         

وأكـد أن   ،  "سيـشارك فيهـا   " حزب اهللا "الحرب، فستكون المواجهة ثنائية الجبهة، أو حتى ثالثية، وإن          
الحرب المقبلة لن تكون حرب طائرات ودبابات، بل حرب صواريخ وعمليات كومانـدوس، وهجمـات               "
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الجيش سـيكون هـذه     "، وتطرق إلى حرب لبنان الثانية وطريقة عمل الجيش مستقبالً، فأكد أن             "إرهابية
  . المرة مستعداً إلى حد كبير، وقوياً إلى حد كبير، وسيعمل ببراعة وذكاء
  ١٨/٨/٢٠٠٧الفلسطيني لإلعالم المركز 

  
  اسرائيل تتهم روسيا بالتسبب في توتر عسكري مع سوريا .٢٤

 األمنية في الجـيش     –اتهم رئيس الهيئة السياسية     :  أسعد تلحمي، آمال شحادة    -الناصرة، القدس المحتلة    
ـ                ورية اإلسرائيلي الميجر جنرال في االحتياط عاموس غلعاد روسيا بأنها اوشكت ان تتسبب في حرب س

في فترة معينة ساهم الروس فعـالً بـشكل جعـل           : " اسرائيلية، وقال في حديث الى اإلذاعة العسكرية       -
نقلت امـس   " معاريف"وكانت صحيفة    ".السوريين يعتقدون بان إسرائيل تتجه نحو شن حرب على بلدهم         

تـشعل الـشرق    روسيا كادت تتسبب في حرب كان ممكنـاً أن          "عن أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية أن       
واشارت الى ان   ". األوسط برمته، بعدما سكبت الزيت على نار العالقات المتعكرة بين إسرائيل وسورية           

بأن قيام جهات سياسية واستخباراتية روسية بتسخين األجواء مرتبط بكون روسيا           ) اسرائيليا(ثمة تقديرا   "
  ".مزود األسلحة الرئيسي لسورية
المشروع العسكري في معهـد ابحـاث االمـن         "امني اسرائيلي صادر عن     في السياق نفسه، اتهم تقرير      

روسيا بالسعي الى تعزيز القدرات العسكرية السورية وعقد صفقات اسلحة بحرية وجوية وتوثيق             " القومي
العالقة مع دمشق بهدف ضمان تعزيز مكانتها في الشرق االوسط وحوض البحر المتوسط مـن خـالل                 

ورغم ان التقرير يشير الى الدور الروسـي فـي تـسليح             .ي ميناء طرطوس  تفعيل اسطولها البحري ف   
سورية، اال انه يرى ان مصلحة روسيا تكمن في عدم دخول دمشق بأي صراع مـن شـأنه ان يمـس                     

في الوقت نفسه، استنتج التقرير من خالل صفقات االسلحة السورية           بأهداف االسطول البحري الروسي،     
انتشارها، ان دمشق تعمل على تحقيق اهداف بعيدة المدى وتسعى الى ضـمان             وتدريبات قواتها واماكن    

وحذر التقرير من    .ترسانة عسكرية تكون قادرة على مواجهة ناجحة الجهزة السالح االساسية السرائيل          
ان حيازة سورية لهذه الطائرات سيهدد قدرة نشاط سالح الجو          " وقال   ،" إي ٣١ميغ  "أبعاد صفقة طائرات    

  ".يلي، خصوصا في ما يتعلق بجمع معلومات استخباراتيةاالسرائ
  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  سقوطي كان صعباً: بيرتس .٢٥

 أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق عمير بيرتس عن ندمه علـى تـولي وزارة الـدفاع،                 :يو بي أي  
ط كان األمـر    السقو"وحول تدني شعبيته واضطراره لالستقالة من منصبه كوزير للدفاع، قال بيرتس إن             

لقـد سـألت    . األصعب، وهناك لحظات سألت فيها نفسي إذا كان هناك من احتمال لبناء ذلك من جديـد               
وقال بيـرتس، فـي مقابلـة مـع         ".  سنة ٢٥كيف يمكن أن تسبب سنة الضرر لعملي على مدار          : نفسي

ن علي المحاربة   كا. لم يكن يتوجب علي تولي وزارة الدفاع      "تنشرها اليوم،   " يديعوت أحرونوت "صحيفة  
  ."من أجل تولي وزارة المالية

  ٣١/٨/٢٠٠٧السفير اللبنانية 
  
  "إسرائيل"العنصرية متفشية في  .٢٦

في " بصورة مخجلة "عن تفشي العنصرية    " إسرائيلية"كشف اختبار عملي أجرته صحيفة      : القدس المحتلة 
يـديعوت  "شرات المحلية   ففي مشروع خاص ليديعوت احرونوت أجرته بالتعاون مع شبكة الن         ". إسرائيل"

تم إرسال ستة شبان لالتصال بعشرات األماكن للتحقق من المكان الـذي يحـسن معـاملتهم                " تكشورت
المتصل من أصل اشكنازي هو الذي حصل على أكثـر الـردود             .والمكان الذي يتعامل معهم بعنصرية    
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ي الثالثة جاء اليهودي المتدين،     اإليجابية على طلباته، وفي المرتبة الثانية المتصل من أصل مغاربي، وف          
ولكن في المرتبتين الخامسة والسادسة، وبفارق هائل، سجلت عشرات         . وبفارق بسيط جاء بعده الروسي    

وعدد ال يحصى   (من الرفض   % ٧٠وتحته مع قرابة ال     . ردود الرفض المحرجة والمهينة بحق األثيوبي     
  .الصحيفة إن النتائج كانت برجا من العنصريةوقالت . يأتي العربي) من خطوات إغالق سماعة الهاتف

  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  وتعلن أنها في طريقها إلى الكويت واليمن تعمل في أفغانستان والعراق" إسرائيلية"شركة  .٢٧

بمناقصة أجراها الجيش األمريكي لبناء قاعة استقبال ذات        " اإلسرائيلية"  فازت شركة تيرابرو   :يو بي أي  
أمنية عالية في مطار العاصمة األفغانية كابول، وتواصل في الوقت ذاته بناء منشآت لجـيش               مواصفات  

 .االحتالل األمريكي في العراق، فيما تلقت طلبات لبناء منشآت أخرى مشابهة في كل من الكويت واليمن
  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل أصبحت عبئاً على أميركا: "في كتاب جديد .٢٨

إسرائيل ال تملك الوزن االستراتيجي الذي تفترضه الواليات المتحدة، وربما كان لها وزن  ":أ ف ب
هذا ما يؤكده كتاب جديد ". لكنها تحولت إلى عبء متزايد بعد انتهائها.. استراتيجي أيام الحرب الباردة

عيين أميركيين سيصدر من تأليف أستاذين جام" اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األميركية"بعنوان 
، وستيفن والت من جامعة هارفارد، )ايلينوي، شمال(قريباً هما جون ميرشايمر من جامعة شيكاغو 

ويشكك في صحة سياسة الدعم الدبلوماسي والعسكري التي تنتهجها واشنطن حيال إسرائيل، ويطرح 
 . للبحث مجدداً مسألة الدور األميركي في الشرق األوسط

يمر ووالت إلى المساعدة العسكرية واالقتصادية السنوية التي تمنحها الواليات المتحدة ويشير ميرشا 
كما يشيران إلى الدعم . إلسرائيل وتبلغ ثالثة مليارات دوالر، ما يفوق المساعدة األميركية ألي بلد آخر

 في مجلس ٢٠٠٦ و١٩٧٢الدبلوماسي األميركي إلسرائيل، مذكرين ان الواليات المتحدة استخدمت بين 
كما ساهمت في التخفيف من حدة .  قراراً تنتقد سياسة إسرائيل٤٢ضد " الفيتو"األمن الدولي حق النقض 

ويدعو الباحثان الجامعيان في ختام كتابهما، إلى  ".الفيتو"قرارات أخرى كثيرة من خالل التلويح باستخدام 
  .تعديل في السياسة األميركية حيال إسرائيل

  ٣١/٨/٢٠٠٧اتية البيان اإلمار
  
    مخيم البارد يشيع جواً من االرتياح في صفوف نازحي في لبنانمدير األونروا .٢٩

 مع النازحين   علن مدير عام األونروا في لبنان ريتشارد كوك رسمياً خالل لقاء          أ:  غسان ريفي  - البداوي
 وبإعـادتهم إليـه، وأن       بأن الوكالة ملتزمة بإعادة إعمار المخيم      من مخيم نهر البارد في مخيم البداوي،      

مشروع اإليواء المؤقت سينفذ في جوار البارد وسيتضمن مدارس مؤقتة وعيادات طبيـة ومـستوصفات               
 األجواء االيجابية لم تستمر على حالهـا حتـى نهايتـه، حيـث جـاءت                 هذه إال أن . ومراكز اجتماعية 

لهـوة القائمـة بـين االطـراف     المداخالت التي قدمها نازحون من اتجاهات سياسية مختلفة لتبين حجم ا         
الفلسطينية ومدى االنقسام الحاصل، فكانت اعتراضات على طروحات وأفكار معينة بعيدة عن الموضوع             
الرئيسي المتعلق باإليواء وإعادة اإلعمار والعودة الى المخيم، أعقبها تالسن حاد دفع باللجنة االمنية الـى     

ما دفع بالمدير العام الى االعالن بأن رسـالته قـد        التدخل وتوقيف شخصين، حصل بعدها هرج ومرج،        
  .وصلت الى النازحين، وتم إنهاء اللقاء

  ٣١/٨/٢٠٠٧السفير اللبنانية 
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  مبادرة سالم ألطفال فلسطينيين واسرائيليين أعدت في هلسنكي .٣٠
 طفالً،  ١٢، مع اإلعالن عن مبادرة سالم، أعدها         أول أمس  تزامن مقتل األطفال الفلسطينيين الثالثة    : غزة

نصفهم من الفلسطينيين والنصف اآلخر من اإلسرائيليين، تتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بسالم إلـى               
 إلى كل من األمين العام لألمـم المتحـدة،           هذه،  إرسال نسخ من مبادرتهم    ونيعتزمهم  و .جانب إسرائيل 

لمؤلفة من خمـس نقـاط، فـي        ، ا رةمبادال توقد أعد  .والرئيس اإلسرائيلي، ورئيس السلطة الفلسطينية    
في العاصمة الفنلندية برعاية الحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية وأطلق عليه اسـم           األطفال  اجتماع عقده   
  .برلمان األطفال

  ٣٠/٨/٢٠٠٧سي ان ان 
  

  من فلسطينيي الداخل قلقون مما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة% ٨٠: استطالع .٣١
العربي للدراسات االجتماعيـة التطبيقيـة اسـتطالع رأي عـام آلراء             المركز   - أجرى مركز الكرمل  

مـن فلـسطينيي    % ٤٩,٥ وقد أظهرت النتائج أن      .فلسطينيي الداخل حول أحداث غزة واالنقسام الداخلي      
 عـن قلقهـم   % ٢١  فيما عبر   وغزة هذه االيام،    الغربية الداخل قلقون بدرجة عالية مما يجري في الضفة       

ان ما حدث في غـزة لـيس        % ٢٧واعتبر   .قلقون بدرجة قليلة   أنهم   % ١٠ أفاد   بينمابدرجة متوسطة،   
  ذلك ن كان إنهم ال يعرفون    أ% ٣٥,٩صّرح  بينما   ، انقالّبا رأوا فيها % ٣٧,١ مقابلانقالبا على الشرعية،    

لحماس ان  % ١٥,١أما بالنسبة لمصداقية كل من الطرفين الفلسطينيين المتنازعين، فقد عّبر            .انقالبا أم ال  
قالوا ان درجـة    % ١١,٨ و ، متوسطة تهاأن مصداقي أعتبروا  % ١٦,٧مصداقية عالية في نشر الحقائق و     

أّما بالنسبة لحركة فتح    . أنه ال يوجد أي مصداقية لحماس     % ٢٤,٣ بالمقابل أعتبر  و ،منخفضةتها  مصداقي
مصداقية متوسـطة   ها  أعتبروا أن ل  % ١٦,٧مصداقية عالية في نشر الحقائق، و     ها  ن ل أ% ٥,٨فقد اعتبر   

اي مصداقية في نقـل     لها  أن فتح ليس    % ٢٢,٩ ، في حين أعتبر    منخفضة تهامصداقيرأوا أن   % ٢٠,٤و
 بالدرجـة   أن الـسبب  % ٦٥,٢  رأى دفق ،بالنسبة للدافع من وراء ما قامت به حماس في غزة          و .الحقائق
رجة الثانية، وفي الدرجـة     في الد  كان   محاربة الفساد أن   %٥٥,٨، ورأى    هو صراع على السلطة    االولى
تعزيز قوة التصدي ألسرائيل، أّما في الدرجة الرابعـة فقـد اعتبـر             أن الدافع هو    % ٤٩,١أعتبر  الثالثة  
 أن  %٣٦,٦ رأى    وفي الدرجة الخامـسة    ،أن حماس سلكت هذا المسلك بهدف اقامة دولة اسالمية        % ٤٦

% ٢٩,١ع وتأثّره من هذه األزمة، أجاب       وحول المستقبل المتوق  . ما حدث كان بدافع خدمة قوى خارجية      
% ٣٠,٨اعتبر  فيما  ان إمكانية اقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن وبعد احداث غزة قلّت بشكل كبير،               

يعتقدون % ٤٥,٧ويظهر االستطالع ان     .أن االمكانية بقيت كما هي    % ٢٦ ، في حين رأى   أنّها قلّت قليالً  
، فـي حـين رأى      الحـركتين  تأثير ايجابي في حل الخالف بين        ٤٨بأن من الممكن أن يكون لفلسطينيي     

يعتقدون أن هنالك التقاء مصالح بين      % ٥٩يظهر االستطالع أن    من جهة أخرى    و .خالف ذلك % ٣٤,٥
أنه ليس  % ١٥,٥هذا في حين رأى     . في مواجهة حماس  ) الرئاسة(امريكا واسرائيل والسلطة الفلسطينية     

أّن على حركة فتح والرئاسـة  % ٤١,٣ رأى ،سبل انفراج هذه األزمة  وحول رؤية    .شيء من ذلك  هنالك  
عكـس  % ٢٤,٢في حين راى    . الفلسطينّية الجلوس الى طاولة الحوار مع حماس دون أي شروط مسبقة          

أن االدارة  % ٥٠,١ أعتبـر موضوع المؤتمر الدولي المزمع عقده في األشهر القريبة،          أما بالنسبة ل   .ذلك
بأنها % ٢٤في مساعيها للوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية، في حين أجاب            االمريكية غير جاّدة    
  .بأنهم ال يعرفون% ٢٥,٩أجاب وجاّدة في مساعيها، 

  ٣٠/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  صالح يطالب زعماء العرب والمسلمين احباط مخطط تقسيم األقصى رائد الشيخ  .٣٢
ك ورؤساء دول عربية واسالمية، والى رؤسـاء        بعث الشيخ رائد صالح برسائل الى ملو      : القدس المحتلة 

هيئات عربية واسالمية، طالبهم فيها العمل على إحباط مخطط اسرائيل تقسيم المـسجد االقـصى بـين                 
تقسيم كأمر واقع   هذا ال المسلمين واليهود، مشيرا الى أن اسرائيل ال زالت سادرة في غيها وتسعى لفرض              

  .تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم
  ٣١/٨/٢٠٠٧ر الدستو

  
  بقاء المستوطنات في الضفة يمنع حل الدولتين: التفكجي .٣٣

أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
أمس أن بقاء المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية سيجعل من المستحيل تطبيق حل الدولتين، 

من مساحة الضفة الغربية، إال أن مساحتها % ١,٦ أن المستوطنات مقامة اآلن على مساحة منوها إلى
لم يستبعد أن يسلم من جهة أخرى و%. ٦المتوقعة وفق المخططات الهيكلية اإلسرائيلية تصل إلى 

لى  مقابل إبقاء سيطرة إسرائيل ع،أولمرت السيطرة على األحياء في القدس الشرقية للسلطة الفلسطينية
  .القدس القديمة وبعض األحياء الصغيرة المالصقة

  ٣١/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  

  لجنة شعبية فلسطينية لمواجهة مشروع الخدمة المدنية االسرائيلي .٣٤
، لجنـة  ٤٨شكلت األحزاب والحركات السياسية الناشطة في لجنة المتابعة لقـضايا فلـسطينيي     : الناصرة

الخدمة المدنية على شبان وشابات     باإلسرائيلية لفرض ما يسمى     شعبية خاصة لمناهضة مشروع الحكومة      
فيه محاولة لتدجين العرب، ودفع      حيث تعتبر أن القرار      .، كبديل للخدمة في جيش االحتالل     ٤٨فلسطينيي  

  .األجيال الجديدة لالبتعاد عن هويتها الفلسطينية
  ٣١/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   طفال٧٩٧ًحتالل منذ بدء االنتفاضة إلى ارتفاع عدد األطفال ضحايا جرائم اال .٣٥

 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسـرائيلي مـساء               أدان
أن وأشار إلى   . في بلدة بيت حانون، وراح ضحيتها ثالثة أطفال فلسطينيين، ينتمون لنفس العائلة           األربعاء  

 يرتفع عدد   هموبمقتل. بحق أطفال ي تقترفها قوات االحتالل خالل أسبوع واحد،        هذه هي الجريمة الثانية الت    
األطفال الفلسطينيون الذين قتلوا في األراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات االحـتالل منـذ بـدء                 

  . طفال٧٩٧ًاالنتفاضة إلى 
  ٣٠/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لحقوق االنسان 

  
   غير قانوني هاحلعتبر قرار تنفحة لشؤون األسرى جمعية  .٣٦

استنكرت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسرى واإلنسان امس قرار حلها الذي صـدر              : نابلس المحتلة 
قرار بانه غير قانوني وغير مبرر كون الجمعية حاصـلة علـى            ال هاووصف رئيس  .عن حكومة فياض  

 حيث أنها مؤسسة اهلية     ،رة االسرى تراخيصها من وزارة الداخلية، باالضافة الى ترخيصها من قبل وزا         
سـتتوجه  أنها  واكدت  . جميع االسرى وذويهم دون النظر الى الخلفية الفكرية والسياسية لكل أسير          بتعنى  

 وهي على استعداد لعـرض تقـارير        ،للقضاء الفلسطيني في حال ما تم تسليمها انذارا خطيا من الوزارة          
  . وقانونية العمل الذي تقوم بهعملها أمام الجهات المختصة للتأكد من طبيعة

  ٣١/٨/٢٠٠٧الدستور 
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  !االحتالل يعتقل فتى فلسطينيا يحمل حزاما ناسفا .٣٧

اعلن متحدث عسكري اسرائيلي امس ان الجيش االسـرائيلي         :  وكاالت - كامل ابراهيم    -القدس المحتلة   
 يشتبه بانه كان يريد محاولة تنفيذ هجـوم استـشهادي   ، عاما١٥اعتقل فتى فلسطينيا يبلغ من العمر نحو      

  .يستهدف جنودا اسرائيليين في شمال قطاع غزة
  ٣١/٨/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
   مواطنا في الضفة الغربية١٢ االحتالل يعتقل .٣٨

اعتقلت قوات االحتالل اثني عشرة مواطنا فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربيـة              : رامي دعيبس 
لة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من المنازل فـي القـرى والبلـدات التـي                 وسط حم 
 ومـن  . مخزن يحتوي على مواد متفجرة ونسف ادعت اكتشافكما. بحجة البحث عن مطلوبين   ،  داهمتها

 في حين تعرضـت     ،هدمت قوات االحتالل بركسا في بلدة عقربا بحجة البناء دون الترخيص          جهة أخرى   
، بحسب ما أفـاد     ومركبات إسرائيلية إلى الرشق بالحجارة في بلدة حزما في محيط مدينة القدس           حافالت  

  .شهود عيان
  ٣٠/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   مواطنين وناشطي سالم أميركياً وبريطانياً في الخليل٥االحتالل يعتقل  .٣٩

نين وناشـطي    مواط ٥داهمت قوات االحتالل أمس عدة مدن وبلدات في الخليل واعتقلت           : وفا -الخليل  
  بلدة فيسالم أحدهما بريطاني واآلخر أميركي، عندما تصدوا لمستوطنين استولوا على اراض لمواطنين             

 عدة كهوف خالل عملية عسكرية في بلدة         قوات االحتالل  فجرتكما   . قريبة من احدى المستوطنات    يطا،
بالـضرب علـى مواطنـة       واعتـدت    ،وواصلت عمليات التنكيل بالعمال عند معبر الظاهرية      ،  بيت عوا 

  .وأصابتها بجروح ورضوض خالل عملية اعتقال لشقيقها
  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   يبدأ وسط مخاوف من التضارب بين رام اهللا وغزة الفلسطينيالعام الدراسي: تحقيق .٤٠

بقى في ظل انهيار الخدمات االجتماعية التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية، ت           : صالح النعامي  - غزة
. الجمعيات الخيرية هي أمل الفقراء والمعوزين في قطاع غزة لتغطية نفقات بعض مستلزمات الدراسـة              

وبسبب تدهور األوضاع االقتصادية تتصاعد الدعوات إللغاء الرسوم السنوية التي تفرضها الحكومة على             
ين حكـومتي غـزة، ورام اهللا        الخطر األكبر الذي يتهدد قطاع التعليم هو تأثير المناكفة ب          إال أن . الطالب

 الناس أن تتم عملية تسييس التعليم كما هو الحال في           ىيخش و .على سير العملية التعليمية في العام الجديد      
اضح أن  من الو و .قطاع الصحة، بحيث تصدر الحكومتان قرارات متناقضة وتحاول الزام المدرسين بها          

سيلتزمون بقرارات حكومة فياض ألنها الجهة التي تقـوم         األغلبية الساحقة من العاملين في مجال التعليم        
 يخضع حالياً لنظامين اداريين      غزة، قطاع التعليم في قطاع   ويشار في هذا السياق إلى أن       . بدفع الرواتب 

ويتوقع على نطاق واسع أن يـدفع       . مختلفين ومتناقضين، وكالهما يحاول اإلثبات أنه صاحب الصالحية       
 حكومة هنية لـم تقـم بعمليـات تـنقالت        ورغم أن . لمماحكات بين الحكومتين  الطالب وذووهم فاتورة ا   

 على ما يبدو، فإن     إال أنه  منع من وجود مسوغات للدعوة لإلضراب،        ماوتعيينات جديدة في هذا القطاع،      
وال تقف مشاكل قطاع التعلـيم      . ما لم يتحقق بالتضارب بين الحكومتين قد يتحقق بفعل الفعاليات النقابية          

قامـت بتقلـيص عـدد      حيث  دخلت على الخط، قرارات االنروا،      إذ  د المماحكات بين رام اهللا وغزة،       عن
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الحصص المخصصة للمواد االجتماعية من دون الرجوع لحكومتي هنية او فياض، علمـا أن االنـروا                
  .تلتزم عادة بالبرنامج المقر من قبل حكومة الدول المضيفة

  ٣١/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  لعين تفضح االحتالل بذخائر أسلحة القمع ب: تحقيق .٤١

رحلة البحث عن اإلبداع ال تنتهي لدى القائمين على تنظيم التظاهرات الـشعبية             : امجد سمحان  - رام اهللا 
لمقاومة بناء جدار الفصل اإلسرائيلي على أراضي قرية بلعين غربي رام اهللا، وقد أوصـلتهم عقـولهم                 

ات إلى استخدام رصاص االحتالل الذي يطلق باتجـاههم، وكـذلك           المنهمكة في التحضير لهذه التظاهر    
قنابل الغاز، لبناء مجسم تاريخي يشهد على الجريمة التي ترتكب بحق هـذه القريـة، ويظهـر قـدرة                   

اللجنـة  ويشير منسق   . الفلسطينيين على خوض حرب استنزاف سلمية تكبد إسرائيل خسائر مالية ونفسية          
 إلى كتاب غينيس لألرقـام      هم سيدخل يبنونهبلعين عبد اهللا أبو رحمة، أن ما س       الشعبية لمقاومة الجدار في     

 عضو اللجنة محمد طالل من جهته،       فيما أوضح . القياسية، وسيوثق اسم بلعين كنموذج للمقاومة السلمية      
 بحساب تقريبي لألعيرة التي تطلقها إسرائيل خالل كل تظـاهرة أسـبوعية،             قام احد أفراد اللجنة     أنأن  
 قنبلة غاز وصوت، وحـسب مـصادر        ٣٠٠ رصاصة مطاطية وصوتية، وقرابة      ٣٠٠بلغت نحو   ث  حي

إسرائيلية، فإن تكلفة الرصاصة المطاطية الواحدة حوالى دوالرين، بينما معدل تكلفـة قنبلـة الغـاز أو                 
 قرابة عشرة آالف دوالر لـدى قمـع كـل           ذلك يكلف االحتالل   ، مما يعني أن    دوالراً ٣٠الصوت تصل   

 جندي يتم استجالبهم فـي كـل مـسيرة،          ١٠٠رة في بلعين، تضاف إليها تكاليف نقل وإطعام نحو          تظاه
تلجأ أيضاً إلى استخدام المياه الملونـة وسـيارات الـصوت           كما أن اسرائيل    .  دوالر ٣٠٠٠ويقدر بـ   

ى،  متفرقات أخـر   فضال عن  ألف دوالر أسبوعياً،     تها معدل تكلف  تعدىيالتي  و،  وغيرها من االختراعات  
 ١٥مجموع التكلفة التي تدفعها إسرائيل أسبوعياً في بلعين وحدها نحو           يجعل   مما دوالر،   ١٠٠٠ـتقدر ب 

هـو   و ،هذا الرقم التقريبي الحد األدنـى     يشكل   ألف دوالر، و   ٧٠٠ألف دوالر، أي بمعدل سنوي يقارب       
  .ينطبق إلى حد كبير على المواقع التي فيها أعمال مقاومة شعبية

 ٣١/٨/٢٠٠٧انية السفير اللبن
  
  عمال فلسطين ينظمون اعتصاما في نابلس احتجاجاً على غالء األسعار  .٤٢

نظم االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس امس اعتصاماً احتجاجياً على غـالء              :  د ب أ   -نابلس  
بـات عمـال     شاهر سعد األمين العام التحاد نقا      هشارك في ،  األسعار في كافة أنحاء األراضي الفلسطينية     

  .فلسطين وعدد من النقابيين والعمال وممثلي الفعاليات الوطنية في المحافظة
  ٣١/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  ها بذلكمصر على إمدادغزة تستغني عن كهرباء اسرائيل بعد موافقة  .٤٣

قال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية، إنه تم التوصل التفاق مع الجانب                 :غزة
 ميغاواطا لمـدة خمـس سـنوات،        ١٥٠لمصري يقضي بتزويد قطاع غزة بطاقة كهربائية، تصل إلى          ا

أن االتفاق سيضمن استغناء القطاع عن الكهربـاء        وأشار إلى   .  ميغاواط ٨٠٠وتزداد مستقبالً لتصل إلى     
  .التي تزودها اسرائيل

  ٣١/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  األسر استنفدت استراتيجيات صمودها: تقرير أونكتاد عن االقتصاد الفلسطيني .٤٤
واقع الحال االقتصادي الذي يكشفه تقرير مؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة             إن  :  أمينة خيري  -القاهرة  
والكلمات األكثر  . ، أشبه بجريمة مكتملة العناصر، والمتهمون كثيرون، والضحية واحدة        )أونكتاد(والتنمية  

 والمناشدات الموجهة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه في        ، وانخفاض وعجز  استخداماً في التقرير هي تقلص وتدهور     
 بليون دوالر بـين عـامي   ٨,٤ويكفي أن االقتصاد الفلسطيني خسر ما قيمته        . هذا االقتصاد الهش عديدة   

، وهي التكاليف التراكمية الناتجة عن خسارة الدخل والتي توازي ضعف حجم االقتصاد             ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠
. ١٩٩٨ما خسارة رأس المال فتقدر بثلث القدرة اإلنتاجية لألراضي الفلسطينية لعام            أ. الفلسطيني الحالي 

أكثر من نصف الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من ثلث السكان ممن لديهم القدرة على                بينما  
، والنـاتج المحلـي     %١٥العمل بال عمل، ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي انخفـض بنـسبة              

 في المئة، ونسبة كبيرة من األسر الفلسطينية استنفدت استراتيجيات صمودها           ٦,٦جمالي تراجع بنسبة    اإل
القدرات الزراعية والصناعية تقلصت، في حين تراجعت        ويشير التقرير إلى أن      .وتكيفها مع واقع الحال   

الي، أي مـا يزيـد      من الناتج المحلي اإلجم   % ٧٣ العجز التجاري    قد بلغ الصادرات وزادت الواردات، و   
هي أن استمرار تزايد الـواردات يـصب فـي          فالكارثة  أما  . على متوسطه على مدى ثالثة عقود كاملة      

 تشكل نسبة تزيـد علـى       هافهي المورد الرئيسي لألراضي الفلسطينية، وباتت واردات      ،  مصلحة إسرائيل 
تياجات الطارئة، وهو مـا     كل ذلك أدى إلى تركيز شديد على االح       . من العجز التجاري الفلسطيني   % ٥٥

مـن مـوظفي    % ٧١األدهى من ذلـك أن      و. أفضى إلى تراجع االهتمام بمقومات االقتصاد من األصل       
منهم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء لتلبية الحاجات         % ٤٦الخدمات العامة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، و       

 أونكتـاد ان     وفي هذا السياق يعتبـر     .عوالنتيجة هي أن مليون فلسطيني يعيشون في فقر مدق        . األساسية
القطاع الخاص هو طوق النجاة األمثل، لكنه في الوقت نفسه يعترف بأنه في ظل القيود المـشددة علـى                   
حركة التنقل والعزلة االقتصادية الراهنة، لن يحدث تغيراً في سلوك القطاع الخاص الذي يعـول عليـه                 

يجـب  و. غي أن تتوسع إلى ما هو أبعد من ممر رفح التجاري          التجارة الفلسطينية ينب   ف .إلنعاش االقتصاد 
إعادة تقويم النظم التجارية القائمة مع إسرائيل والدول العربية وبقية العالم، وإيجاد سبل تجاريـة بديلـة                 

ويحبذ التقرير أن تكون هذه الطرق البديلة عبر موانئ في األردن ومصر            . تستند إلى اتفاقات نقل إقليمية    
نها إخراج األراضي الفلسطينية من عزلتها، كما أنها تحـد مـن اعتمادهـا علـى المـوانئ                  ألن من شأ  
ورغم االعتراف بالصعوبات السياسية الراهنة، إال أن أحد أبرز الحلول المطروحة يكمن في             . اإلسرائيلية

تقليل مـن  ومن أجل ال .إنشاء وصلة نقل تجاري، من خالل فتح المعابر اآلمنة، بين الضفة الغربية وغزة        
التأثير االقتصادي الناجم عن التدابير األمنية اإلسرائيلية، يجب توفير مجال أوسع للحكومـة الفلـسطينية               

  .يتيح لها حرية اختيار السياسات وصنع القرارات، اضافة إلى قدر أكبر من الدعم المقدم من المانحين
  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  االحتاللحروب الظالل اإلسرائيلية وثيقة تدينكتاب  .٤٥

حروب الظالل اإلسرائيلية وسياسة االغتياالت، هو األول الـذي يوثـق       صدر كتاب وثائقي تحت عنوان    
لالغتياالت التي تقوم بها إسرائيل، ضد قيادات وكوادر فلسطينية وعربية، ويتـضمن سـجال لـضحايا                

 على مصادر عديدة،    هوماتاعتمد في معل  قد  االغتياالت اإلسرائيلية، التي نفذت بطرق وأساليب مختلفة، و       
  .، وثيقة جرم وإدانة لأليادي اإلسرائيلية الملطخة بدماء الفلسطينيين وهو يعتبر.إسرائيلية وغير إسرائيلية

  ٣٠/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  شاحنتان أردنيتان محملتان باألدوية والمعدات الطبية لمستشفيين في القدس المحتلة وغزة .٤٦
 ، أمس الخميس،عمر النصر مدير عام العالقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينيةثمن : القدس المحتلة
 عبد اهللا الثاني وتوجيهاته في التخفيف عن الشعب الفلسطيني المحاصر، العاهل االردنيعاليا جهود 

هالي ان شاحنتين أردنيتين محملتين باألدوية والمعدات الطبية دخلتا األراضي الفلسطينية لصالح أ: وقال
وأوضح النصر في بيان، ان مستشفى المقاصد في القدس الشرقية المحتلة تسلم إحدى . القدس والقطاع

هاتين الشاحنتين، فيما سيتم تسليم الشاحنة األخرى إلى مستودعات وزارة الصحة في غزة، وأشار إلى 
 عباس والهيئة الخيرية أن دخول هذه الشحنة من األدوية جاء بتنسيق مع مكتب الرئيس الفلسطيني محمود

  .الهاشمية التي يرأسها الدكتور عبد السالم العبادي
  ٣١/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  استمرار االشتباكات في نهر البارد ووساطات إلخراج الجرحى من المخيم  .٤٧

تواصلت االشتباكات العنيفة في مخيم نهر البارد بـين         : بيروتمن   ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة  نشرت جريدة   
 بينمـا أطلـق     ،، في حين تابع الجيش تقدمه نحو مسجد الحـاووز         اإلسالمي ومسلحي فتح    الجيش اللبنان 

كما أحرز الجيش تقدماً آخر انطالقاً من أطراف حي المهجرين فـي             .المسلحون صواريخ كاتيوشا جديدة   
ألكبـر   متراً منه، إال أن هذا الملجأ األهم وا        ٣٠اتجاه ملجأ أبو عمار الذي بات الجنود على بعد اقل من            
وواصلت وحدات الجيش تقدمها وسيطرتها على      . في مخيم نهر البارد تحوطه أبنية عدة باتت مدمرة كلياً         

وأفيد بأن قصف الجـيش ألحـق أضـراراً         .  في تلك البقعة الضيقة    األمنيمواقع ومبان في اتجاه المثلث      
  .بالمالجئ وأدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المسلحين

علـى صـعيد    من طـرابلس أنـه      مرسال الترس   عن مراسلها    ٣١/٨/٢٠٠٧األوسط  الشرق  وذكرت  
 رابطة علماء فلسطين مـن  أوساط الجرحى من المخيم لم يسجل جديد سوى ما ذكرته   إلخراجالوساطات  

استمرار االتصاالت  "وقد أكد عضو الرابطة الشيخ محمد الحاج        .  تتابع االتصاالت لتحقيق هذا الهدف     أنها
 إلنهـاء ،  أخـرى  مـن جهـة      اإلسالم وقيادة الجيش اللبناني من جهة، وعناصر تنظيم فتح          بين الرابطة 

   ." الجرحى بنجاحإجالءالترتيبات المتعلقة بعملية 
  
  "المتحفظ عليهم أمنياً" مصر تتعهد بحل أزمة العالقين .٤٨

عالقين ، في عددها امس، عن مسؤول مصري قوله إن مشكلة ال"القدس الفلسطينية"نقلت صحيفة : غزة
 شخصاً وأغلبهم من حركة ٣٥٠لدى السلطات المصرية والبالغ عددهم " المتحفظ عليهم أمنياً"الفلسطينيين 

واستبعد المسؤول إمكانية استضافة مصر . حماس في طريقها إلى الحل، وأنهم سيدخلون الى قطاع غزة
  ". األجواء الحاليةأو أية دولة عربية ألي حوار بين حماس وفتح في المستقبل القريب، بسبب

  ٣١/٨/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  أولمرت أفشل صفقة شاليط: القاهرة .٤٩

رفضت مصادر مصرية، أمس، تحميل حركة حماس المسؤولية عن إخفاق :  خالد رمضان-القاهرة 
وقالت، إن الصفقة توقّفت بسبب . صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية مصرية

لوزراء اإلسرائيلي أولمرت الظهور كأنه قّدم تنازالت كبيرة لحماس على نحو قد يضعف رفض رئيس ا
مصر حاولت بشكل مستمر طمأنة أولمرت في هذا االتجاه والتشديد "وكشفت المصادر عن أن . شعبيته

 على أن إبرام الصفقة في حّد ذاته سيساعد على إيصال رسالة إسرائيلية إلى الفلسطينيين وإلى القوى
المعتدلة في العالم العربي بأن أولمرت رجل سالم جاد ويرغب في تحقيق انفراجة في عملية السالم 

آسري شاليط كانوا متعاونين بقدر اإلمكان، وأنه جرى اتفاق على "واشارت المصادر إلى أن ". المتعثرة
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افية بتنفيذ معظم شروط تسليمه أوالً إلى القاهرة قبل نقله إلى إسرائيل بعد الحصول على الضمانات الك
وشّددت على أن الصفقة تعثرت قبل سيطرة حماس على قطاع غزة، وال عالقة بين فشل ". الفصائل

  .الصفقة وهذا الموضوع
  ٣١/٨/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  بين الفلسطينيين موسى يرفض أي فصل .٥٠

بين الفلسطينيين مسألة غير أكد عمرو موسى، االمين العام للجامعة العربية، ان موضوع الفصل : ا.ن.ق
وقال موسى في تصريحات  .مقبولة عربيا او فلسطينيا، ودعا الى العمل على وقف هذا التوجه

للصحافيين، امس، ان الحديث يدور حاليا حول كيفية خدمة كل الفلسطينيين وتأكيد أهمية الحوار 
ة تقصي حقائق ما جرى في غزة والشرعية العربية على المستوى الوزاري واجتماعات امس االول للجن

وهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية، تؤكد ان الموقف العربي غير متقبل او متفهم لفكرة انفصال 
  ".فلسطيني وأنه ال يمكن ان يتم التعايش مع هذه الفكرة

  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الجامعة تستضيف المؤتمر الخاص بدعم السلطة الفلسطينية   .٥١

أعلن األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أن الجامعة هي : القاهرة
التي ستستضيف المؤتمر المخصص لدعم السلطة الفلسطينية على كامل األرض في الضفة الغربية 

 وأن ٢٠٠٨مطلع التحضير لهذا المؤتمر سيكون في "وقال ان . وقطاع غزة، والمقرر عقده العام المقبل
الجامعة على اتصال مستمر مع المسؤولين والخبراء الفلسطينيين للبحث في هذا الموضوع، بالتوازي مع 
جهود مكثفة لحل األزمة التي يعيشها قطاع غزة، حتى نصل الى عقد مؤتمر يهدف الى تنمية كافة 

مة للجامعة مكلفة من قبل القمة وأشار الى أن األمانة العا". مؤسسات الدولة الفلسطينية دون استثناء
العربية األخيرة في الرياض، بدراسة أوضاع المؤسسات الفلسطينية، وإعداد هذه المؤسسات إعدادا جيدا 

وأوضح ان المؤتمر سيكون بمثابة دعم للدولة ". التي نأمل أن تقوم في القريب"للدولة الفلسطينية 
سيتناول بحثا تفصيليا وجادا حول الوضع االقتصادي الفلسطينية المقبلة من الناحية االقتصادية، و

الفلسطيني وكيفية تطوير مؤسسات الدولة وما هي المساعدات الفنية والتكنولوجية والمالية واإلدراية التي 
وحول وجود اتجاه لتحميل أحد االطراف مسؤولية ما حدث . يمكن أن نمد بها الدولة الفلسطينية حتى تقوم

اللجنة "اء من وضع تقرير لجنة تقصي الحقائق العربية في أحداث غزة، قال صبيح إن في غزة بعد االنته
ليست طرفا للتحكيم أو المحاكمة بل هي جهة مسؤولة عن إيجاد حل يهدف الى الخروج من المأزق الذي 

  ".ذيؤثر تأثيرا كبيرا على القضية الفلسطينية ومستقبلها، لذلك البد من االنتهاء من هذا الوضع الشا
  ٣١/٨/٢٠٠٧اإلتحاد اإلماراتية  

  
  السلطات التونسية تنتزع من سهى عرفات قصرها بحكم قضائي  .٥٢

نقالً عن مراسليها في تونس وعمان، سليم بوخذير وبسام البدارين  ٣٠/٨/٢٠٠٧القدس العربي ذكرت 
ا أن السلطات التونسية سحبت من سهى عرفات قصرها الشهير بالعاصمة التونسية واصدرت حكم

  .قضائيا عاجال بذلك
من جهة اخرى طلبت الحكومة التونسية من رئاسة السلطة الفلسطينية في رام اهللا ارسال وفد رسمي 
للتباحث معه بشأن الملف المالي المتعلق بالرئيس الراحل ياسر عرفات اوال وبزوجته سهى ثانيا، بهدف 

لسطيني مطلع ان الرئيس عباس استجاب  وعلمت القدس العربي من مصدر ف.انهاء خالفات مالية عالقة
 موظف كبير في مكتبه هو رمزي ىلطلب الجانب التونسي واوفد فعال مساعده حكم بلعاوي اضافة ال
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خوري بهدف تنفيذ المطلب التونسي واغالق ملفين مهمين االول يتعلق بمقتنيات ووثائق واموال محدودة 
 عرفات انها لها ىي يتعلق بملكيات وحقوق تقول سهكانت مسجلة باسم الرئيس عرفات في تونس، والثان

فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها للسلطة الفلسطينية علي اعتبار ان المسألة متعلقة بزوجة 
ويفترض ان يبحث خوري في زيارته الحالية لتونس مع تونس ومع قادة المنظمة  .الرئيسي الراحل

ب الشخصي الذي يعود للرئيس الراحل ياسر عرفات وتسلم وثائق وملفات الموجودين فيها اغالق المكت
واوراق ومقتنيات المكتب بصفة رسمية قبل اغالقه تماما السباب تتعلق بترشيد النفقات وبحسم الجدل 

 العديد ىحول الجهة المعنية باستالم الملفات الشخصية والوثائق التابعة لعرفات والتي يقال انها تحتوي عل
  .االسرار والمفاصل الهامة في تاريخ القضية الفلسطينيةمن 

تتكتم السلطات :  نقالً عن مراسلها في تونس، إشراف بن مراد٣١/٨/٢٠٠٧الراية القطرية وأضافت 
التونسية واألوساط المحيطة بمكتب الرئاسة الفلسطيني والدائرة السياسية في تونس على محاوالت عدة 

ويحاول .  ووضع اليد على األرشيف الشخصي للرئيس الراحل عرفاتتقوم بها عدة أطراف للحصول
باحثون في رام اهللا منذ خمسة أعوام الحصول علي أرشيف عرفات السياسي والشخصي وتوثيقه ضمن 
مشروع خاص لتأسيس مكتب معلومات وطني فلسطيني لكن مقربون من الراحل في حركة فتح 

وقد  . السييء للوثائق في حال اإلفراج عنها والحصول عليهاوالمنظمة يخشون من االستخدام السلبي او
فشلت عدة محاوالت من عدة أطراف للحصول علي أرشيف عرفات ووثائقه ألغراض متعددة حيث 
حاول الرئيس عباس عدة مرات الحصول علي الملفات دون فائدة كما حاول مدير مكتب عرفات السابق 

ل علي األرشيف ورفض السماح له بذلك من قبل قيادة رمزي خوري خالل زيارة له لتونس الحصو
ويتردد أّن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أبوماهر غنيم يحرص . حركة فتح في العاصمة التونسية

علي بقاء مكتب عرفات وأرشيفه الشخصي ووثائقه بعيدا عن متناول األشخاص علي أساس أّن الملكية 
 .رشيف واإلطالع عليه لمؤسسات منظمة التحريرمؤسسة هنا ويعود حق استخدام األ

  
  أنقرة تمنع عرض شريط إلسرائيليين يسيئون إلى اإلسالم  .٥٣

منعت السلطات التركية، أمس، بث شريط تلفزيوني صورته صحافية تركية يظهر فيه : يو بي أي
هم بالطائرة مشجعو فريق كرة قدم إسرائيلي وهم ينشدون أغاني مسيئة للنبي محمد ولإلسالم خالل سفر

أن السلطات التركية منعت حدوث أزمة " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة . من إسرائيل إلى تركيا
التلفزيونية التركية عدم بث الشريط، "  ساعة٢٤قناة "دبلوماسية محرجة إلسرائيل بعدما طلبت من 

ائيليون العتداءات مضيفة أّن القرار التركي جاء على ضوء المخاوف من أن يتعرض المشجعون اإلسر
  . خالل مباراة لهم في ميدان أتاتورك في مدينة قيصري

  ٣١/٨/٢٠٠٧السفير اللبنانية 
  
  "إسرائيل"االحتالل أطال المعاناة الفلسطينية ولم يوفر األمن لـ : كي مون .٥٤

 "اإلسـرائيلي "أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن االحـتالل            : ب.ف.أ-بروكسل، نيويورك   
وأعرب كي مون، فـي  ". اإلسرائيليين"أطال أمد المعاناة الفلسطينية وفشل في الوقت ذاته في ضمان أمن    

رسالة إلى مؤتمر دولي للمجتمع المدني لدعم السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، عـن تفاؤلـه إزاء                
ينيين واإلسرائيليين إلى طاولـة     الجهود التي بذلت مؤخراً على الصعيدين الدولي واإلقليمي إلعادة الفلسط         

المفاوضات، مشيرا إلى المبادرة العربية وتعيين توني بلير ممثالً للجنة الرباعية الدولية ودعوة الـرئيس               
لكنه حذر من أن التحرك على الجبهة الـسياسية         . في الخريف ” لقاء السالم “األمريكي جورج بوش لعقد     

 في األراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تقسيم الضفة الغربية وقطاع          يجب أال يحجب الحالة اإلنسانية المتردية     
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غزة يؤدي إلى آثار إنسانية وسياسية خطيرة، وأن الظروف في غزة بالغة الصعوبة، داعيا إلى اإلسراع                
 .بإعادة فتح المعابر

  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ائدا في جنوب افريقيا اسوأ مما كان ساسرائيل  فيالفصل العنصري :مسؤولة بريطانية .٥٥

قالت كلير شورت وزيرة التنمية البريطانية السابقة، خالل الجلسة االفتتاحية لمـؤتمر األمـم              : بروكسل
المتحدة، ان نظام الفصل العنصري الذي انشأته اسرائيل في االراضي الفلسطينية اسوأ مما كان سائدا في                

  . م دولة فلسطينية بتصرفاتها ونشاطاتها االستيطانيةجنوب افريقيا وان اسرائيل دمرت فعليا امكانية قيا
  ٣١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  موسكو تدعو لإلسراع بتقديم المساعدات اإلنسانية لغزة .٥٦

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى تقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لقطـاع           :  كريم المظفر  -موسكو  
 تقدم جميع األطراف المعنية التسهيالت الالزمة لنقل الشحنات         غزة وأعربت في بيان لها عن أملها في أن        

الروسية التي تحتوي على المساعدات اإلنسانية إلى القطاع بأسـرع وقـت ممكـن، مـشيرة إلـى أن                   
المساعدات اإلنسانية الروسية التي أرسلتها موسكو إلى سكان القطاع وصلت إلى عّمان حيث ستنقل من               

 . هناك إلى القطاع
  ٣١/٨/٢٠٠٧ اإلماراتية الخليج

 
  المال السياسي والزبائنية الجديدة .٥٧

  رغيد الصلح. د
. سلطت األنظار مرتين خالل األيام القليلة الفائتة على موضوع المال السياسي في الحياة السياسية العربية              

ه ففي سـياق تحـضير األجـواء لهـذ        . المرة األولى بمناسبة اقتراب موعد االنتخابات العامة المغربية       
سبتمبر المقبل، كثفت السلطات المغربية إجراءاتهـا ضـد         /االنتخابات المقررة في السابع من شهر أيلول      

وسلطت االنظار على المال الـسياسي للمـرة        . االستخدام غير المشروع للمال كوسيلة تأثير في الناخبين       
 سالم فيـاض فـي الـضفة        الثانية بمناسبة صدور القرار الذي اتخذته حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة         

ولقد عللت حكومة فياض قرارها هذا بقولها إن الجمعيـات          . الغربية بحل ما يفوق المئة جمعية فلسطينية      
  .المنحلة ارتكبت مخالفات إدارية ومالية

ولئن كانت التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية تمس قضية المال السياسي بـصورة مباشـرة، فـإن                 
التـدابير المغربيـة تبـدو      . ني يطرح بدوره نفس المسألة، وإن كان بصورة غير مباشرة         التدبير الفلسطي 

الطابع، أي أنها صادرة عن سلطة تسعى الى ضمان الحد من تأثير المال السياسي علـى                " حيادية"وكأنها  
يـات  القرار الصادر عن السلطة الفلسطينية يبدو كأنه موجه بالدرجة األولى ضـد الجمع            . حرية الناخبين 

فهذه الجمعيات تملك أمواالً وفيرة وتقوم بتقـديم خـدمات واسـعة            . الخيرية ذات العالقة بحركة حماس    
ولقد كان لهذه الخدمات وال يزال األثر الكبير في تعزيز          . للفلسطينيين، خاصة المهمشين والمعدمين منهم    

القرار الحكومي يأتي فـي سـياق       استطراداً، فإنه من المعتقد أن      . وتوسيع قاعدتها الشعبية  " حماس"نفوذ  
  .السياسة الهادفة الى حرمان حماس من استخدام مواردها المالية في صراعاتها السياسية وغير السياسية

فالمـال  . التباين بين الحالتين قد ال يكون كبيراً، ولكنه بمقدار ما هو حقيقي فإنه مهم وله تـأثير حاسـم                  
فنحن اليـوم فـي عـصر       . ياسي عموماً والحزبي خصوصاً   عنصر ذو اهمية استراتيجية في العمل الس      

ونحن اليوم في عصر التحوالت     . األحزاب الجماهيرية التي تضم عشرات ومئات األلوف من المحازبين        
ونحن اليوم في عصر وسـائل اإلعـالم      . الديمقراطية التي تدفع بالماليين الى المساهمة في الحياة العامة        



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                      ٨٣٠:                                 العدد٣١/٨/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

كل ذلك يتطلب موارد مادية واسعة فمـن أيـن          . وطاقات مالية ضخمة  الضخمة التي تستنزف إمكانات     
يوفرها الفاعلون السياسيون؟ من أين يأتون باألموال التي تنفق على ايجارات المكاتب الحزبية والحمالت              

  االنتخابية والمطبوعات والبيروقراطية الحزبية؟
ففي العديد مـن    . طيات القديمة وال الناشئة   حتى اآلن لم تتوفر حلول سليمة لهذه المعضلة، ال في الديمقرا          

. وفي كثير من األحيان يذهب الى أغراض غير مـشروعة         . الحاالت يأتي المال من جهات غير مأمونة      
المال قد يـأتي مـن      . وفي الحالتين تدفع النظم والمبادئ الديمقراطية الثمن، ويكون الخاسر هو المواطن          

الـذين يريـدون    ) يون حسب التسمية التي انتشرت في روسيا      االوليغارك(أصحاب المصالح االقتصادية    
وقد يأتي المال من خزينة الدولـة ولكـن لكـي تـستأثر             . ضمان هذه المصالح على حساب الشأن العام      

األحزاب المهيمنة بالقسط االعظم منه ولكي توزع النزر اليسير منه على اآلخـرين بمـا يحفـظ لهـا                   
، أي بغـرض    "استثماري" من مصادر خارجية وأكثرها يدفعه بغرض        وقد يأتي المال  . استئثارها بالحكم 

محليين يعملون في خدمة هذه المصادر الخارجية وعلى نحو يتعارض مـع المـصالح              " وكالء"توظيف  
ويأتي المال أحياناً نتيجة أعمال خارجة عن القانون ينغمس فيها الفاعلون السياسيون مثل تزوير              . الوطنية

  . الخوات على األثرياء وحتى على الدول وأعمال السطووتبييض العملة وفرض
إن استعراض هذه القائمة من مصادر المال الذي يحصل عليه الفاعلون السياسيون سـواء كـانوا مـن                  

فنحن هنا أمام دائرة مفرغة مـن واقـع ال          . األفراد أو الجماعات المنظمة قد يؤدي الى القنوط واإلحباط        
منه، وحاجات واقعية وضرورات مادية تحتم على قوى اإلصالح والتطور          نأنس إليه ونأمل في الخروج      

ولكن االوضاع ليست يائـسة والحلـول       . االتكال على قوى الوضع الراهن بغرض تأمين هذه الحاجات        
ليست مستحيلة، فبعض األحزاب والجماعات السياسية تمكن من تأمين موارد مالية واسعة، وأن أغلـب               

برعات األفراد والجماعات الذين ال يفرضون على هـذه األحـزاب والحركـات             هذه الموارد يأتي من ت    
  .مطالب خاصة وفئوية

  .ينطبق هذا الوضع االخير على نمطي حركات المقاومة واألحزاب الدينية، في المنطقة العربية وخارجها
ل في سيريالنكا خالل    على سبيل المثال تقول التقارير الدولية، إن ما تنفقه حركة النمور التي تمثل التامي             

مـن نفقـات حـزب      % ١٠،٠٠٠-من الناتج القومي السيريالنكي، وما يوازي نسبياً        % ٢٨عام يوازي   
أما في  . المحافظين البريطاني، وتأتي معظم هذه األموال من المغتربين التاميل في الواليات المتحدة وكندا            

حالياً حققتا  " حماس"في السابق و  " فتح"حركة  المنطقة العربية، فإن حركات المقاومة الفلسطينية، وخاصة        
. نجاحات واسعة في الحصول على التبرعات خاصة من أموال الزكاة والتبرعات ذات الطـابع الـديني               

النجاح في هذا المضمار سّهل على حركات المقاومة واألحزاب الدينيـة تأسـيس شـبكة واسـعة مـن                   
لملحة لقسم واسع من المواطنين والمواطنات، خاصـة        المؤسسات الرعائية والخيرية التي لبت الحاجات ا      

  .أولئك المتضررين من ضغوط قوات االحتالل
فـي مقدمـة هـذه      . ولكن هذه الصورة األخيرة على مزاياها ال تخلو من ثغرات واشـكاليات متعـددة             

 اإلشكاليات ما يتعلق بنمط العالقة التي تنشأ بين هذه األحزاب والمـواطنين عبـر شـبكة المؤسـسات                 
فمن األرجح ان تتخذ هذه العالقة الطابع الزبائني مع الوقت، فيزداد اتكـال المـواطن علـى                 . الرعائية

األحزاب ومن ثم انسياقه الى تأييدها حتى ولو غيرت مواقفها وسياساتها وتحولت الى نخبة حاكمة تدافع                
ن الوقـوع فـي أسـر       فكيف يمكن تجنب هذا المآل وحماية األحزاب والمواطنين معاً م         . عن مصالحها 

  العالقة الزبائنية؟
العمل الرعائي والخدمات االجتماعية والتعليمية الى أبعد حـد         " تحييد"الحل األقرب الى التصور هنا هو       

والتحييد ممكن ليس فقـط  . ممكن عن األغراض السياسية، أو باألحرى عن الصراعات السياسية الداخلية         
عارضة عن استخدام الخدمات الرعائية كوسيلة لتوسيع قواعدها        إذا امتنعت بعض األحزاب المستقلة والم     

والحقيقة أن مـسؤولية    . الشعبية، بل أيضاً إذا أقلعت الجماعات الحاكمة نفسها عن استخدام هذا األسلوب           
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فالمعارضون والمستقلون يعتمدون   . هذه الجماعات األخيرة هنا هي أكبر من مسؤولية الجماعات األخرى         
الذاتية من أجل تأمين الخدمات التي يطلبها المواطنون، أما األحزاب الحاكمة فإنها تعتمـد              على إمكاناتهم   

أي أنها ترتكب خطأ مزدوجاً هنـا ألنهـا         . على وسائل السلطة والمال العام من أجل استمالة المواطنين        
ولى بها أن تبدأ    من هنا فإنه أ   . تستخدم ما ال تملكه أساساً من أجل الوصول الى ما ال تستحقه بالضرورة            

هي بعملية تحييد الخدمات االجتماعية وأن تمتنع عن استخدامها وسيلة للتأثير في المـواطنين ولفـرض                
  .تبعيتهم لها على حساب حريتهم في اختيار الحكام والسياسات

  ٣١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 ال يريدون الحوار وال المصالحة .٥٨

  رجاء النقاش
تزداد اشتعاال كل يوم ولست من المتفائلين بأن هذه الخصومة سوف تجد لها             الخصومة بين حماس وفتح     

حال في وقت قريب ذلك ألن أسباب االختالف والكراهية المتبادلة كبيرة جدا ولها عنـد الطـرفين معـا                   
الحقيقة أن هذا الموقف يمثل مأساة كبيرة ليس للفلسطينيين وحـدهم بـل             . جذور عميقة يصعب اقتالعها   

يعا وهو موقف يهدد بأخطار شديدة ومستقبل مظلم للقضية الفلسطينية كلها والغريب أن عنصر              للعرب جم 
الواقعية المطلوب في اي عمل سياسي يغيب بصورة شبه كاملة عن صراع حماس وفتح وهو غائب عن                 
فتح على وجه الخصوص وما يؤكد ذلك أن فتح ما تزال تشترط على حماس شروطا عليها تنفيذها قبـل                   

 الحوار وهذا تفكير غير واقعي فإذا نفذت حماس شروط فتح فماذا يبقى للتفاوض عليه؟ الحقيقة ان ما                  بدء
تطلبه فتح من حماس هو االستسالم التام بحيث ال يبقى للطرفين شيء يتفاوضون عليـه، بـل الحقيقـة                   

ـ                 ا يـدور فـي     االكبر هي ان شروط فتح معناها القضاء النهائي على حماس ويبدو ان هذا لألسف هو م
عقول بعض قادة فتح االساسيين وال تفسير لبعض االجراءات التي يتم اتخاذهـا عـن طريـق الـسلطة         

 ال تقبل بأقل من القضاء على حماس بصورة نهائيـة والمثـال             "فتح" اال ان    "أبو مازن "الفلسطينية بقيادة   
معية خيريـة فـي االراضـي       على ذلك هذا القرار االخير الذي اتخذته السلطة بإغالق اكثر من مائة ج            

الفلسطينية ومن المعروف للجميع ان هذه الجمعيات في معظمها تابعة لحماس بصورة ما وهي جمعيـات              
تقوم بدور كبير في مساعدة الفلسطينيين من عائالت الشهداء واألسرى والمحتاجين بصورة عامة وهؤالء              

اعدات الجمعيات الخيرية التي أغلقها أبـو       يمثلون نسبة كبيرة من أبناء فلسطين وهم ال غنى لهم عن مس           
مازن بقرار غير سليم وال شك ان هذه الجمعيات الخيرية وانضباطها في عملها واخالصها فـي خدمـة                  
المواطنين كانت من العوامل القوية التي أدت الى نجاح حماس في االنتخابات االخيرة وفوزها بأغلبيـة                

 لتشكي الحكومة، فقد كانت الجمعيات الخيرية أفضل من أي          أعضاء المجلس التشريعي مما جعلها مؤهلة     
 "أبـو مـازن   "وسيلة اخرى في التقريب بين حماس وبين جماهير الشعب الفلسطيني ومن هنا جاء قرار               

الخاطئ تماما بإغالق هذه الجمعيات انتقاما منها وما قدمته لحماس من عون ووفرتـه لهـا مـن دعـم                    
  .ومساندة شعبية واسعة

ب قرار اغالق الجمعيات الخيرية فإن وسائل االعالم تفاجئنا كل يوم بـإجراءات وتـصرفات               والى جان 
 غريبة، وقد لخص الزميل فتحي محمود هذه االجراءات والتصرفات في مقالـة لـه بجريـدة                 "فتحاوية"
تنشغل السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بجمع فلول        " حيث يقول    ٢٠٠٧ أغسطس   ٢٨ عدد   "األهرام"

حركة فتح لالنقاض على حماس وتفصيل قانون انتخابي جديد يضمن لفتح االغلبيـة ويحظـر طباعـة                 
 في الضفة الغربية ألنهما تؤيدان حماس، كما يجري حيث أسـرى            "وفلسطين" "الرسالة"وتوزيع صحيفتي   

سـي  فتح في سجون اسرائيل على مقاطعة أسرى حماس والتنكيل بهم ان أمكن، واسـتعدادا للعـام الدرا                
الجديد بدأت أجهزة األمن التابعة للسلطة بالضفة الغربية في القيام بحمالت الختطاف المعلمين المؤيـدين               

  . أغسطس٢٦لحماس وكان آخرها اختطاف ثالثة معلمين يوم األحد الماضي 
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هذه وقائع ثابتة وهي نوعية من تصرفات فتح اآلن وهو ما يؤكد ان فـتح ال تريـد الحـوار وال تريـد                      
الحة والشيء الوحيد الذي تريده هو اختفاء حماس من الصورة تماما وال شـيء أقـل مـن ذلـك                    المص

والغريب ان فتح تسعى الى هذا الهدف الذي لم تسطع تحقيقه من قبل وهو القضاء على حمـاس ولعـل                    
 بعض قادة فتح يظنون أنهم قادرون على ذلك اآلن بفضل الدعم العسكري والمادي والمعنوي الذي تلقـاه                

السلطة الفلسطينية ولكن الواقع يقول ان فتح لن تستطيع القضاء على حماس والعكس صحيح، فحماس ال                
تستطيع القضاء على فتح والحكمة تقتضي الموافقة على الحوار بين الطرفين مهمـا امـتألت النفـوس                 

العقل، قريب من   بالكراهية المتبادلة والشكوك وسوء الظن، أما الموقف الحالي فهو خارج على الحكمة و            
  .االنتحار والجنون

  ٣١/٨/٢٠٠٧الوطن القطرية 
  
  تقسيم فلسطين والفلسطينيين .٥٩

  جوزيف مسعد
 على تقسيم أرض فلسطين بين      ١٩٤٧اتفقت الدول الكبرى بقيادة الواليات المتحدة في تشرين الثاني عام           

ومنذ تلـك اللحظـة،     . تقسيمالمستعمرين اليهود والفلسطينيين، على الرغم من رفض الفلسطينيين لهذا ال         
تصر إسرائيل ومعها، في السنوات األخيرة، الليبراليون العرب الجدد، علـى أن أكبـر خطـأ ارتكبـه                  

في خطابه أمام مجلس العموم في      . الفلسطينيون كان رفضهم التقسيم الذي أدى إلى خسارة وطنهم بأكمله         
ين قرار التقسيم بأّم الطفل الحقيقيـة التـي         ، شّبه ياسر عرفات رفض الفلسطيني     ١٩٧٤األمم المتحدة عام    

رفضت تقسيم ولدها عندما حكم بذلك الملك سليمان نتيجة ادعاء أخرى بأنها هي أمه الحقيقية، مما بـّين                  
  .للملك الحكيم أن األم الحقيقية تفّضل التفريط بولدها على تقسيمه إلى قسمين ميتين فأرجعه لها

حتالل واالستيطان ونـضج المـشروع االسـتعماري الـصهيوني          على الرغم من عقود ال ترحم من اال       
بتكتيكاته وتقنياته المتقدمة لسرقة األرض وتقسيم الفلسطينيين أنفسهم إلى ثالثة أجزاء، بقي الفلـسطينيون              

فإن خسر الفلسطينيون فلسطين التي لم تعد موجودة واختفـت مـن            . متّحدين في مواجهة المّد الصهيوني    
ب الجغرافيا، فقد حافظوا على وحدتها في جغرافيا متخيلة وعلى وحدتهم كشعب سـِلب              خرائط العالم وكت  

وتُسلب أرضه ويقسم عنوة ويحرمه حقوقه عدو موحد يستخدم تقنياته االستعمارية داخل إسـرائيل تـارةً    
هجر وتمنع عودتهم   وداخل الضفة وغزة تارةً أخرى، ويشّرع القوانين التي تُبقي على شتات فلسطينّيي الم            

استمر هـذا الوضـع     . إلى وطنهم في الوقت نفسه الذي تحول فلسطينيي إسرائيل إلى أجانب داخل بلدهم            
 حين بدت ألول مرة بوادر الحل الدبلوماسي الذي ارتكز في أسسه على طـرح قيـادة                 ١٩٨٨حتى عام   

 األولى للقضية الفلسطينية، قابلـة      على أنهم األولوية  ) وأراضيهم(منظمة التحرير فلسطينّيي الضفة وغزة      
بذلك تراتبية تقسيمية للشعب الفلسطيني وألرض فلسطين والتي نتجت من االستراتيجية االستعمارية التي             

  .قاومها الفلسطينيون لعقود
رسخ قبول القيادة الفلسطينية لهذا التقسيم للشعب واألرض في معاهدة أوسلو التي تمخضت عنها فكـرة                

أال وهي فكرة البراغماتية التي ترتكـز علـى          -دة أجمع عليها الساسة والمثقفون األوسلويون       علنية جدي 
فقد حولت عملية أوسلو منظمة التحرير من ممثل لكل الشعب الفلسطيني           . المساومة في الحل الدبلوماسي   

من هذا الزلـزال    نتج  . ، التي إن مثّلت أحداً فتمثل بعض فلسطينيي الضفة وغزة         "السلطة الفلسطينية "إلى  
أال وهي فكرة   : التمثيلي استراتيجيةٌ علنيةٌ غير خجولة كان يتداولها الكثيرون منذ السبعينيات ولكن بخجل           

على حقوق أجزاء من الـشعب الفلـسطيني السـترجاع          ) وجملة من مثقفيها  (مساومة قادة الضفة وغزة     
إسرائيل في الوجود كدولة يهودية بمعنـى       بعد القبول بحق    : تدّرج هذا الفكر في بعدين    . حقوق جزٍء آخر  

إعطائها الحق بالتمييز العنصري ضد مواطنيها الفلسطينيين، وقد توج هذا التنازل في معاهدة جنيف سيئة               
الذكر التي هندسها ياسر عبد ربه، ولكن تداول هذا الطرح امتد إلى بقية قادة السلطة الـذين يطرحونـه                   
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البعد الثاني، وهو مكّمل لألول، هو التخلي عـن         . جزاء من الضفة وغزة   مقابل إقامة دولة مستقلة على أ     
حق العودة لفلسطينيي الشتات الذي أقره عرفات في مقالته الشهيرة في النيويورك تايمز أثناء حصاره في                

  .مقاطعته إّبان االنتفاضة الثانية والذي كّرسه أيضاً ياسر عبد ربه في معاهدة جنيف
ومة على حقوق فلسطينيي إسرائيل والشتات مقابل إعطاء فلسطينيي الضفة وغـزة            لم يقتصر طرح المسا   

حقهم باالستقالل على السلطة الفلسطينية فحسب، بل توغّل في طبقة تكنوقراط ومثقفي الضفة وغزة حيث               
 الغريب في األمر أن مثقفي الشتات لم يساوموا إسرائيل يوماً على إعطـائهم            . سّوق أيضاً في السبعينيات   

حق العودة إلى وطنهم مقابل تنازلهم عن حق فلسطينيي الضفة وغزة في تقرير مـصيرهم، وأن تُبقـي                  
إسرائيل على احتاللها لهم إلى األبد، وأيضاً لم نسمع يوماً أن مثقفي فلسطينيي إسـرائيل وساسـتهم قـد                   

فة وغزة بتقريـر    عرضوا على إسرائيل التنازل عن حق العودة لفلسطينيي الشتات أو حق فلسطينيي الض            
عندما طُرحت  . المصير مقابل تحويل إسرائيل إلى دولة مواطنيها وإنهاء تمييزها العرقي والديني ضدهم           

في الشهور القليلة الماضية مطالب فلسطينيي إسرائيل السياسية في عدة مبادرات طالبـت بحقهـم فـي                 
  .الفلسطينيالمساواة باليهود، لم يساوم على حقوق أجزاٍء أخرى من الشعب 

ما هو إذاً األساس الذي يرتكز عليه مثقفو الضفة وغزة وقادتهما الذين يساومون على حقوق فلـسطينيي                 
وهنا يجب اإلشارة إلى أن هذا الطرح المساوم ال ينطبق على كـل             (الشتات وإسرائيل السترجاع حقوقهم     

؟ يبدو أن قبول    )تمع كمساومة شرعية  مثقفي الداخل وقادته، ناهيك بأغلبية الشعب، مع أنه توغّل في المج          
ولكنا إذا سلّمنا بهذا الطرح، فإننا عنـدها نقبـل أن           . التقسيم والتراتبية لألرض والشعب هو ذلك األساس      

 أي أن تساوم على حقوق دولتها المنشودة في االقتصاد واألمن  - على حقوقها ال غير      ١٩٦٧تساوم قيادة   
 تساوم على حقوق فلسطينيين ال تمـثلهم فـي الـشتات وال فـي              والمياه والحدود وحتى األرض، أما أن     

إسرائيل فهذا ما يثبت استدخال المشروع الصهيوني كمشروع شرعي، ألنه براغماتي، والحكم على كـل             
ولكن ما أثبتته عملية أوسلو وتداعياتها المستمرة فـي         . من يرفضه بأنه يرفض الواقع ويعيش في الخيال       

لتي يعيش فيها قادة السلطة ومثقفوها الذين بعد تنازلهم عن أغلبية حقوق الـشعب              الحاضر هو الفانتازيا ا   
الفلسطيني بأكمله ما زالوا مطالَبين بتنازالت أكثر مقابل بقائهم في سلطة سياسية عقيمة تدر عليهم أمواالً                

  .طائلة
 بتقـسيم   ١٩٩٣  فقد قبلـوا عـام     ١٩٤٧وإن كانت قيادة فلسطين والعرب قد رفضت تقسيم فلسطين عام           

الشعب واألرض، وها هم يقّسمون الشعب إلى أجزاء أصغر نتيجة إقصاء السلطة الفتحاوية لفلـسطينيي               
لقـد آن أوان    ! فهنيئاً إلسرائيل وللّيبـراليين العـرب الجـدد       . غزة بعد فشل انقالبها على الديموقراطية     

  .فقد قبل الفلسطينيون أخيراً بقرار التقسيم: احتفالهم
  ٣١/٨/٢٠٠٧اللبنانية األخبار 

  
  انقالبان وأداءان .٦٠

  عريب الرنتاوي
، قاد أبو خالد العملة وأبو موسى المراغة وأحمد جبريل، أول انقـالب عـسكري               ١٩٨٣في ربيع العام    

شامل على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بدءا من البقاع وصوال إلى دمشق وريفها، يومها لـم يرفـع                  
اء، عاد إلى طرابلس متسلال، وقاتل حتى آخر طلقة، وركب البحـر للمـرة              ياسر عرفات الرايات البيض   

الثانية خالل عام واحد بحثا عن مالذ آمن، بيد انه لم ينس وهو في طريقه إلى تونس أن يمـر بالقـاهرة               
 مبارك، ومحدثا االستدارة السياسية     -منهيا ستة أعوام من القطيعة اإلجبارية مع نظام الرئيسين السادات           

كبر في سياسات المنظمة وتحالفاتها، منذ أن وطأت أقدام الرئيس المصري الراحـل أنـور الـسادات                 األ
 الجعبري، ثاني انقالب عسكري علـى       - صيام   -، قاد الزهار    ٢٠٠٧في صيف العام    . أرض مطار اللد  

اع، فالـدرس   قيادة المنظمة والسلطة في قطاع غزة، بيد أن أحدا لم يقاتل أو حتى يفكر بالتسلل إلى القط                
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الذي تعلمه خلفاء عرفات وورثته، ليس فيه شيء من صفحات القتال والعناد والصالبة، هم قفزوا عـن                 
، واستبدال  ١٩٨٣من كتاب عرفات وسيرته، إلى الفصل الثاني الذي بدأ بزيارة القاهرة في             " الفصل"هذا  

تبارات العمل الفلسطيني الموحد    التحالفات، هم سارعوا إلى تخليص أنفسهم وبرامجهم وأدائهم من كل اع          
الـصفقة  "واشتراطاته، من كل حسابات العالقة مع دمشق وتحّسباتها، ليبدأوا مـشوار التفـاوض علـى                

  . مع أولمرت، وليسبروا أغوار الفرصة األخيرة للسالم" الشاملة
 حتى الذين   عرفات خرج من موقع إلى موقع من دون أن تمس شعبيته أو هيبته أو مكانته الكارزمية، إذ                

أقاموا الدنيا وأقعدوها ضد زيارة الرجل للقاهرة، عادوا بعد فترة ليست بعيدة للتسابق علـى كـسب ود                  
أما اليوم، فالصورة تبدو مختلفة كثيرا، إذ حتى الـذين فقـدوا ثقـتهم              . القاهرة والمطالبة بتفعيل دورها   

م لفتح والسلطة والرئيس عباس، فهنـاك       بحماس، وينددون صبح مساء بفعلتها االنقالبية، ال يمنحون ثقته        
اتجاهات تبدو جاهزة الستقطاب الغاضبين واستيعاب غضبهم، منها السلفية بمدارسها المختلفة واإلسـالم             
الجهادي ذي الطبيعة اإليرانية، وأخيرا حزب التحرير الذي أذهل المراقبين بمهرجانه الجماهيري الحاشد             

 التاريخ، والتجربة ال تعيد إنتاج ذاتها على نفس الشاكلة والمنوال، لكن            التاريخ ليس .  البيرة -في رام اهللا    
الفارق بين أداء عرفات في االنقالب األول وأداء وورثته في االنقالب الثاني واضح للغاية، وهـو ذاتـه                  
الفارق بين أداء رجل خبر المعارك واالشتباكات مثلما خبر إجـراء المفاوضـات وإبـرام الـصفقات،                 

ال يرون خيارا أمام الشعب خارج غرف التفاوض المغلقة وقنواتها السرية، بين رجل عينه على               وآخرون  
اللحظة اإلقليمية والدولية وإذنه مع حس الناس ونبضهم وتوجهاتهم، وآخرون ال يقيمون وزنا للرأي العام               

فـي العـالم،    " مزياتالر"بل وال يعرفوه أساسا، بين قيادة كارزمية عينها على الجغرافيا والتاريخ وكل             
  .وآخرون من طبقة الموظفين وعالم المصارف والمال واألعمال

لو أن عرفات على قيد الحياة، لما حصل ما حصل في غزة، وقد سبق للرجل أن خاض مواجهة قاسـية                    
ولو أن الرجل ظل على     ...مع حماس ووضع قادتها الكبار خلف القضبان، بيد أنه لم يقطع معها وال معهم             

حياة، لما كان أداء القيادة على هذا النحو بعد أن وقع ما وقع، ولما اسـتقوى بالخـارج علـى أي                     قيد ال 
إسرائيل والواليات المتحدة، وكيف له أن يفعل ذلك وهو الذي          " الخارج"فلسطيني، خصوصا إن كان هذا      

الف مـصادره  بالخـارج علـى اخـت   " االستقواء"، وهو الذي اكتوى بنار "أبو القضية وأمها  "يعتبر نفسه   
  .وأشكاله والمتورطين فيه من أبناء جلدته والطامعين والطامحين على حد سواء

حين يغيب القادة الكبار الذين هم في حجم الوطن والشعب والقضية، تتحول القيادة إلى فن إدارة الفصيل                 
 والموظـف   ومصالحه الضيقة، وفي زمن تراجع الفصائل وتفككها، تتواضع القيادة إلى مستوى الوظيفة           

  .الذي يحيط به من جهاته األربع" كاونتر االستقبال"الذي ال يرى أبعد من حدود 
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