
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   غزة قيادات في فتح شمال قطاعبحقالقوة التنفيذية  تنفذها  اعتقاالتأنباء عن حملة
  في مخاض والحديث عن حركة تصحيح كالم مغلوطفتح حركة : أحمد عبدالرحمن

   سنوات٥ويتعهد بعدم االنسحاب قبل  ..باراك يعترض على إزالة الحواجز في الضفة
   أمام مدرسة دينية يهودية في القدس القديمة١١مقتل فلسطيني وجرح 

 ات القاهرة ومكة مبادرىيمنية للتقريب بين فتح وحماس تعتمد علالمبادرة بنود ال

القطاع"عسكرة"هنية ينفي 
ويتهم أطرافا داخلية وخارجية 

  تصفية القضية المشاركة فيب
  

 ٣ ص...

 ١١/٨/٢٠٠٧٨١٠ سبتال



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٨١٠:                                 العدد١١/٨/٢٠٠٧السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤  ال أمل في استئناف دور المجلس التشريعي واستقالتي باتت وشيكة: خريشة .٢
 ٥  ه وفاة احد معتقليها في سجون حيال إعالن حماسلتزم الصمتي  الفلسطينياالمن .٣
 ٥   غزة قيادات في فتح شمال قطاعبحقالقوة التنفيذية  تنفذها  اعتقاالتنباء عن حملةأ .٤
 ٥ أزمة حماس وفتح تدفع نحو ميالد حزب سياسي جديد وراءه رجال أعمال كبار: تقرير .٥

    
    :المقاومة

 ٦  خاض والحديث عن حركة تصحيح كالم مغلوطفي مفتح حركة : أحمد عبدالرحمن .٦
 ٦   واالتصاالت بين فتح وحماس لن تنجح... ينتقد دعوة عباس الى وقف المقاومةالقدومي .٧
 ٧  فتح تنفي تأسيس خاليا مسلحة لمقاتلة حماس في غزة .٨
 ٧   البتزاز حماسىمفاوضات صفقة شاليط مجمدة واسرائيل تسع: برهومفوزي  .٩
  ٧  وندعو عباس للعودة إلى الشعب حماس متمسكة بالعوة للحوار :المزينيأسامة  .١٠
 ٧  قيادة حماس تتحدث بلسانين وال نثق بها مطلقا: الناطق باسم فتح .١١
 ٨   الحالة الفلسطينية ال تسر صديقا واالبتعاد عن وثيقة الوفاق سبب ما حصل    : حواتمة .١٢
 ٨  الديمقراطية تطالب الحكومة بصرف رواتب جميع الموظفين دون استثناءالجبهة  .١٣
 ٨ لياتها ضد االحتالل وتصيب جندياً اسرائيلياًفصائل المقاومة تواصل عم .١٤
    

    :الكيان االسرائيلي
  ٩   سنوات٥ويتعهد بعدم االنسحاب قبل  ..باراك يعترض على إزالة الحواجز في الضفة .١٥
١٠  بيلين يطالب باتفاق مع حماس .١٦
١٠  اسرائيل تعتزم استخدام صاروخ مضاد للقذائف الفلسطينية .١٧
١١  الجيش اإلسرائيلي يأخذ تصريحات حماس بشأن القوة البحرية بمنتهى الجدية .١٨
١١  هندي" إسرائيلي"تعاون عسكرى  .١٩
١١  اليهود المهاجرين من فرنسا إلى إسرائيلتوقعات بتراجع عدد  .٢٠
١١  حدة حزب العمل وكديما ليست جيدة لهماتحليل و .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٣   يدعو لقمة إسالمية عاجلة لمواجهة تهويد القدس واالقصىالتميمي .٢٢
١٣   أمام مدرسة دينية يهودية في القدس القديمة١١لسطيني وجرح مقتل ف .٢٣
١٣  الطيران الحربي اإلسرائيلي يدمر برج المراقبة في مطار غزة الدولي .٢٤
١٤   في الضفة الغربية جريحا خالل مسيرتين ضد الجدار واالستيطان في بلعين١٨ .٢٥
١٤  إسرائيل تحول الخليل إلى مدينة أشباح: تقرير حقوقي .٢٦
١٤   من زيارتهقساميمصلحة السجون اإلسرائيلية تمنع والدة أسير  .٢٧
١٤   بينهم عضو في بلدية قلقيلية فلسطينيين مواطنين٦اعتقال  .٢٨
   

   : األردن
١٥   طالب وطالبة في التعليم المجاني في االردن١٢٧٠٠٠: ونرواالا .٢٩
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   :لبنان
١٥  السفير السعودي يؤكد االستعداد العادة اعمار مخيم البارد .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١٥   مبادرات القاهرة ومكةىية للتقريب بين فتح وحماس تعتمد عليمنالمبادرة بنود ال .٣١
١٦   الدولي السالم بمشاركة سورية في مؤتمريطالبانمبارك وعباس : مصادر عربية .٣٢
١٦   مصر تحصي فلسطينيي غزة الذين ال يزالون عالقين فيها .٣٣
١٦  ها غير المصريين عبر حدودمصر أبلغت إسرائيل رسمياً رفضها عودة المتسللين .٣٤
   

   :دولي
١٧  تشاؤم باراك ال يعكس موقف إسرائيل من السالم: واشنطن .٣٥
١٧  لمالي في الضفةالوضع افياض يبحث مع مساعد وزير المالية االميركي  .٣٦

   
    :مختارات

١٧   اختراق الدروع الواقية من الرصاصقادر علىروسيا تطور كالشنيكوف  .٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  منير شفيق... الوضع الفلسطيني والوضع من حوله .٣٨
٢٠  عبد الباري عطوان... لرئيس عباس المغلقةاجتماعات ا .٣٩
٢٢  طالل صالح بنان. د... من واشنطن وتل أبيب إلى من يهمه األمر .٤٠
٢٣  محمد خالد األزعر... هل من رؤية أخرى؟".. القنبلة الديمغرافية"إسرائيل و .٤١
٢٥  خليل قانصو... مخيمات الالجئين الفلسطينيين آخر حصون العروبة .٤٢
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  تصفية القضية المشاركة فيالقطاع ويتهم أطرافا داخلية وخارجية ب" عسكرة"هنية ينفي  .١

زراء حكومـة الوحـدة     شدد رئـيس و    :رائد الفي  عن   غزةمن   ١١/٨/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    ذكرت
" عـسكرة "إسماعيل هنية أمس الجمعة، على أن حكومته وحركـة حمـاس ترفـضان              ) المقالة(الوطنية  

 غزة، وجدد استعداده للتوصل الى اتفاق مع حركة فتح بزعامـة            عالمجتمع أو خلق نظام بوليسي في قطا      
مية ودولية بالمشاركة في خطـة      واتهم اطرافاً فلسطينية وإقلي   " على أساس الوحدة الوطنية   "محمود عباس   

  .لتصفية القضية يالفلسطينية
نريد شرطة قوية تقدر باآلالف وجهاز أمن وطني يحمي الحدود وأمناً داخلياً في إطار وزارة               "وقال هنية   

الداخلية، حالة األجهزة المتعددة مرفوضة، أقمنا قوة صغيرة لمتابعة المراسي والمـوانئ علـى طـول                
مل أسطول بحري فليست لدينا اإلمكانيات لذلك، وال نريد جهاز أمن داخلياً بـاآلالف              الساحل، ال نريد ع   

أضاف هنية، فـي خطبـة       ".فهذا غير وارد، فنحن لسنا مع عسكرة المجتمع وال نريد خلق نظام بوليسي            
نريد ضبط األوضاع فـي     "الجمعة التي ألقاها في المسجد الكبير في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة،             
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فبعد ما حدث فإن النظام األمني انهار بشكل كامل لكننا تمكنا من الـسيطرة               ،زة وإنهاء مظاهر الفلتان   غ
  ."ي أي بلد، لكانت هناك فوضى عارمةعلى األمور، فمن المتوقع لو حصل هذا األمر ف

 مؤامرة متعمدة تحاك ضد الحكومة وضد حركة حماس وقطـاع "وفي الشأن السياسي، قال هنية إن هناك    
، تتضمن عدة نقاط تتمحور في تشديد الحصار على القطاع، وتعزيـز      "غزة من الخارج ومن قبل رام اهللا      

، وضرب المقاومة الفلسطينية وخاصـة  "حماس"الفصل بين غزة والضفة، ومحاوالت إزالة الشرعية عن  
 التـي اتخـذها     وأشار إلى المراسيم والقرارات   ". إسرائيل"في الضفة وعقد اتفاقيات وصفقات جديدة مع        

الرئيس محمود عباس ومنها وقف المرتبات وإقالة بعض كبار الموظفين ورفع الرسوم لتجفيف المنـابع،               
  .والطلب من الموظفين عدم االلتزام بالدوام مع ضمان صرف رواتبهم

 هنا في غزة شـبه    .. عندما تتخذ مثل هذه المراسيم، فإن هذا يعني أن هناك مخططاً لتمرد وظيفي            : "وقال
، مضيفاً إلـى    "تمرد من خالل تعليمات تصل من المقاطعة لموظفين لكي تتعطل مصالح الشعب في غزة             

  .عانت من مثل هذا األمر" حماس"أن الحكومة العاشرة التي شكلتها 
، جاء من المقاطعة ألنهم ال      )التجاري(وصلتنا معلومات أن قرار إغالق معبري رفح والمنطار         : "أضاف

األدهى واألمر واألخطر   : "تابع". هل يمكن لقيادة أن تجوع شعبها وتحاصره؟      : "متسائالً،  "يريدون فتحهما 
في األمم المتحدة إلبطـال قـرار       " إسرائيل"في تاريخ القضية أن يتحالف المندوب الفلسطيني مع مندوب          

  ".في تاريخ أي ثورة يمكن أن يحصل هذا؟"قطري برفع الحصار عن غزة، متسائالً باستنكار 
ر هنية أن حكومته عرضت فتح المعابر بإشراف الشرطة واألمن الوطنيين والمراقبين األوروبيين أو              وذك

ترك المهمة لشركات قطاع خاص، أو إشراف مصر، لكن كل هذه المقترحات رفضتها رام اهللا، واعتبر                
  .ةان هذا دليل على ان هناك من يريد استخدام الحصار لكسر اإلدارة وتمرير مخططات التصفي

لن نستسلم أبداً ولن يمزق الحصار إرادتنا، ألنهم يعتمـدون علـى أمريكـا    "أضاف بلهجة تحد واصرار  
  ".ونحن نعتمد على اهللا، يلتحفون بقوى األرض ونستعين بقوى السماء، وهناك فارق كبير بين الجانبين

ة من خـالل صـفقات      وأكد هنية أن العمل جاٍر بشكل متواصل من أجل القضاء على المقاومة الفلسطيني            
، مشيراً إلى أن األجهزة األمنية فـي الـضفة كلمـا            "إسرائيل"مع  " مشبوهة"أمنية وسياسية وصفها بال     

لكن الحقيقة أن المالحقات موجهـة لـضرب        "اعتقلت شخصاً أو مجموعة قالوا إنهم نواة للقوة التنفيذية          
  ".البنية التحتية للمقاومة على الساحة الفلسطينية

 عمليات التضييق المالي والسياسي المفروض على القطاع لزعزعة الوضع فيـه وتجفيـف              وتطرق إلى 
وشدد على رغبة حماس في حوار بـال شـروط، يـضم جميـع القـوى                 .المنابع والضغط على حماس   

  .الفلسطينية لبحث الملفات كافة، وجدد موافقته على المبادرة اليمنية
اتهم هنية االدارة االميركية علـى وجـه        : حامد جاد  نمن غزة ع   ١١/٨/٢٠٠٧ الغد األردنية    وأضافت

الخصوص بممارسة مؤامرة كبيرة على الشعب الفلسطيني، برعاية من بعض القوى اإلقليمية والدوليـة،              
وقلل هنية من اهمية مؤتمر السالم الذي دعا         . وبمشاركة بعض األطراف الفلسطينية من دون ان يسميها       

وش، معتبرا ان المؤتمر بمثابة إعادة إنتاج الوهم والسراب وتسويقه مـن            إلية الرئيس األميركي جورج ب    
جديد للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن خطابه األخير كان بمثابة حفلة وداع مقلصة لحقبة طويلـة مـن                  

  ".الفشل التي وقع فيها بوش في سياساته الخارجية والدولية
  

  ي واستقالتي باتت وشيكة  ال أمل في استئناف دور المجلس التشريع: خريشة .٢
كشفت مصادر فلسطينية رسمية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ان حـسن            : منتصر حمدان  -رام اهللا   

خريشة، طلب في اجتماع مع ممثلي الكتل البرلمانية، ضرورة االسراع ببحث امكانية اختيار نائب ثـاٍن                
االستقالة من منصبه، خاصة وأنـه بـات         في   تهلرئيس المجلس بدالً منه، وأوضحت ان ذلك يعكس رغب        

، الوحيد الذي يتواجد في هيئة رئاسة المجلس في الضفة الغربية، بعد أن اختطفت اسرائيل رئيس المجلس               
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في ظل الوضع القائم فال أمل في استثناف عمل المجلس          شار خريشة، إلى أنه     أقد  و . قبل عام  هوامين سر 
 إال أنـه أبـدى      .وفي ظل استمرار اختطاف اسرائيل للنـواب      التشريعي في ظل حالة االنقسام الحاصلة       

نه أوشك  أ لفت إلى و.  لصالح طرف على حساب طرف آخر داخل المجلس        هان تحسب استقالت  تخوفه من   
على استنفاذ كل المحاوالت الرامية للحفاظ على المؤسسة التشريعية في ظل هيمنة حركتي فتح وحمـاس          

  . اكثر من مرة وألسباب ومبررات غير مقبولةه انعقاد جلساتعلى المجلس، ومشاركتهما في تعطيل
  ١١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   ه وفاة احد معتقليها في سجون حيال إعالن حماسلتزم الصمتي  الفلسطينياالمن .٣

 حول  ،الغموض ساد امس  أن  : رام اهللا  مراسلها من     وليد عوض  عن١١/٨/٢٠٠٧ القدس العربي    نشرت
 حيث ذكرت مصادر فـي حمـاس ان   ، اجهزة االمن الفلسطينيةىمعتقل لدالي عودة مصير حياة مؤيد بن   

 ابلغها بأنه توفي سريريا، فيما التزمت اجهزة        ، نائب مدير جهاز المخابرات الفلسطينية     ،توفيق الطيراوي 
 احد المسؤولين في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ان يكون المعتقـل             ىاالمن الصمت، في حين نف    

تجهل عائلة بني عودة مـصير  من جهتها و.  كما كان قد ذكرمذكور قد اعتقل في سجن جنيد بالمحافظة ال
قـد  و . تجد اجابة  دون ان  حيث اعلنت بأنها قامت بالعديد من االتصاالت مع جهات امنية فلسطينية             ،ابنها

 واالجهزة األمنيـة     محمود عباس  ت، وطالب ته وسالم تهاالجهزة االمنية المسؤولية الكاملة عن حيا     حملت  
  .بالكشف الفوري عن مصيره

 امـصدر إلـى أن    : نـابلس   من   ١١/٨/٢٠٠٧ الحياة الجديدة     مراسل  رومل شحرور السويطي   وأشار
 وسيكشف على الهـواء  ،أكد الليلة الماضية أن مؤيد بني عودة حي يرزق وبصحة جيدة         ا،   فلسطيني ارسمي

 بنـي   وأوضـح ان  . يون فلسطين كذب وزور حماس    مباشرة من خالل اعترافات خطيرة سيبثها له تلفز       
 وأن حماس اختلقت قضية مقتله للتغطية علـى خطـورة           ،ما زال معتقال في السجن بشكل قانوني      عودة  

 . الغربية الدموية له لتنفيذها في الضفةالحركةالمعلومات التي أدلى بها والمهمات التي أوكلته قيادة 
  

   غزة قيادات في فتح شمال قطاعبحقة التنفيذية القو تنفذها  اعتقاالتأنباء عن حملة .٤
شنت القوة التنفيذية حملة اعتقاالت واسعة، طالت عناصر وقيادات في حركة فتح في شـمال               : ألفت حداد 
 أعلنت مصادر فلسطينية أن القوة اعتقلت عبد الرحمن حمد، وزير اإلسكان الـسابق،             حيث   .قطاع غزة 

 حفل زفاف لعائلة نعيم، المحسوبة على فتح، وسـط          متاقتحت قد   كانالقوة  هذه  عناصر من   كما ذكر أن    
إطالق نار كثيف واإلعتداء بالضرب على من كانوا داخل الحفل، مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات                

، األمر الذي دفع    قتحامالبث تلفزيون فلسطين الرسمي شريطا مصورا يظهر عملية ا        قد  و .من المواطنين 
أطلقـت  ، إال أنهـا     مصور وكالة رامتان رائد الكفارنة الذي قام بتصوير الحفل        ى اعتقال   إلالقوة التنفيذية   

 فهمي الزعارير، المتحدث باسم فتح، أن هذه األحداث تأتي في           قالمن جهته    و .سراحه بعد عدة ساعات   
ـ               ي سياق تصدير حماس ألزماتها الداخلية التي تفشت بسبب االختالف على الرتب العسكرية المزعومة ف

ميليشياتهم، وتوزيع ما نهب من بيوت المواطنين ومؤسسات السلطة كغنائم حرب، والتناحر الفكري بين              
  .األجنحة المتطرفة واألكثر تطرفا، على حد قوله

  ١١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  أزمة حماس وفتح تدفع نحو ميالد حزب سياسي جديد وراءه رجال أعمال كبار: تقرير .٥

 االزمة السياسية الفلسطينية نقاشا في اوساط النخب السياسية واالقتصادية          أثارت:  محمد يونس  -رام اهللا   
 قاد الى تبلور تجمع سياسي يخطط اصحابه كي يحتل موقع الحزب            ،والثقافية وشخصيات المجتمع المدني   

فكرة بسلسلة من اللقاءت التي عقدت بعيدا عـن          هذه ال  مرتقد  و .الثالث الى جانب حركتي فتح وحماس     
وامس ناقـشت   . ء وتخللتها اتصاالت لتوحيد جهود مجموعات متفرقة تتفق في التصورات العامة          االضوا
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في لقاء موسع ومغلق عقد في رام اهللا وثيقة تشدد علـى            غزة   وقطاع    الغربية  شخصية من الضفة   ١٢٠
ويقف وراء تأسيس هذا التجمع رجال اعمال كبار، بعـضهم مـدفوع             .اعادة االعتبار للمشروع الوطني   

بالقلق على مصير استثماراته الضخمة، خصوصا اصحاب شركة باديكو التي تهيمن على الجزء األكبـر               
من قطاع الخدمات مثل االتصاالت االرضية والخلوية وخدمات االنترنت وغيرها، الذين يمثلهم المبـادر              

 إضافة إلـى  ،  الفلسطيني، يقف عدد من ابرز رجال االقتصاد        هوالى جانب ،  األول للتجمع منيب المصري   
 علـى التقـدم خطـوات تدريجيـة          المجتمعين استقر رأي  وقد   .شخصيات عامة من اكاديميين ومهنيين    

ضابط االيقاع االبرز في هذه      أما   . تجمع او حزب سياسي    ليتبع ذلك تشكيل  تشكيل منتدى،   ، تبدأ ب  مدروسة
 تأسيس حـزب فـي       يرى، ان  ، والذي هو الكاتب هاني المصري المقرب من منيب المصري       فالمجموعة  

، من خالل التأكيد على     اوليات المنتدى من جهته   حدد منيب المصري     وقد   .هذه المرحلة قد يكون مغامرة    
 مستدركا  . عن اعادة اللحمة الى جناحي الوطن، وتأكيد وحدة الشعب واالرض والقضية           عدم وجود بديل  

فلسطينية، معتبرا ذلك شرطا ال بـد        ادانة االنقالب والتراجع عن نتائجه والحفاظ على الشرعية ال         وجوب
التحضير النتخابـات   طالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة مهمتها قد  و .منه لعودة الحوار الوطني   

تشريعية ورئاسية خالل عام، كما طالب باعادة النظر في اجهزة االمن التي كانت محور الصراع بـين                 
  .على اسس مهنية بحيث تخضع للقانون وتُبنى ،حماس وفتح في غزة

 ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

  الحديث عن حركة تصحيح كالم مغلوطفي مخاض وفتح حركة : أحمد عبدالرحمن .٦
ن الحديث عـن    أقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد عبدالرحمن             

اً عن الوعي، موضحاً    حركة تصحيح في فتح كالم فارغ ومغلوط، ومن يطرح هذا األمر اآلن يعتبر مغيب             
. أن التنظيف واإلصالح يحتاج إلى أداة قيادية قادرة على أن تقوم بهذه المهام، واآلن ال توجد أداة قيـادة                  

وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي عقدت لتحديد المسؤول عما جرى في غزة أصـدرت قـرارات                  
النيابة العامـة، الفتـاً إلـى أن هنـاك     تسببت في استقالة شخصيات داخل الحركة وتحويل البعض على       

صراعاً بين شخصيات داخل الحركة، وهناك من يروج إلشاعات بغرض التشهير أو إحـراق اآلخـرين          
حتى هذه اللحظة لم يعقد اجتماع للمجلس الثوري أو اللجنة المركزية على رغم أحـداث               : إعالمياً، وقال 

 شخص أو جهة إجراء اتصال مع حماس طالما         عباس لم يكلف ولن يكلف أي      وأضاف أن الرئيس     .غزة
مع الفلسطينيين، معتبراً   عدم تحقيق تسوية    مسؤولية   يسرائيلاإلتصلب  وحمل ال . أن االنقالب ما زال قائماً    

ـ ومقطاع إلى يد حماس     الهو الذي أوصل مقاليد األمور في       االسرائيلي  موقف  أن ال  ّيـة نكامإ مـن    اًرح 
  . القاعدةتنظيم ل األمور إلى وصو

  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 
  

   واالتصاالت بين فتح وحماس لن تنجح... ينتقد دعوة عباس الى وقف المقاومةالقدومي .٧
دعا رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلـسطينية فـاروق القـدومي             :  سيد عبدالعال  - القاهرة

الفلسطيني عما ارتكبته من    حركة حماس إلى إعادة األوضاع كما كانت عليه في غزة، واالعتذار للشعب             
وقال ان االتصاالت الجارية بين الحركتين لن تنجح وال بد من وجود طرف عربـي         .خطيئة كبرى بحقه  

وأضاف أن دخول منظمة التحرير ال يتوقف على شخص لكن يجب موافقـة المجلـس الـوطني                  .ثالث
الكثير من االجتماعات لتطـوير      عقد   ٢٠٠٥الفلسطيني على ذلك مشيرا الى أنه بعد إعالن القاهرة عام           

انتقد بشدة دعوة محمود عباس إلى وقف الكفاح        و .منظمة إال أن االقتتال الداخلي كان يعطلها بشكل دائم        ال
 .المسلح مشيرا الى انه هو أول من نادى بوقف عسكرة االنتفاضة مؤكدا أنه ضد نزع سـالح الفـصائل             

ألراضي المحتلة مؤكدا أن حركة الجهـاد لـن         ونفى وجود اصطفاف وطني ضد اصطفاف إسالمي في ا        
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تكون يوما مثل حماس ووصف المجلس التشريعي بأنه مجلس محلي وال يشكل كل الشرعية الفلـسطينية                
مشيراً في ذات الوقت إلى أن أولمرت شخصية ضعيفة وشعبيته ضعيفة وال يستطيع أن يتخـذ قـرارات                  

يح لالنتخابات الرئاسية القادمة وقال أنـا أتـرك هـذا           ونفى القدومي سعيه للترش    .قوية في اتجاه السالم   
 هناك من اليلتزمون بمبادئ فتح واصفا هؤالء بأنهم أسـاءوا كثيـرا لفـتح               ،ضافألألجيال األخرى، و  

  .وخاصة جهاز األمن الوقائي
  ١١/٨/٢٠٠٧عكاظ 

  
   خاليا مسلحة لمقاتلة حماس في غزةتأسيسفتح تنفي  .٨

 لسان المتحدث الرسمي باسمها احمد عبد الرحمن نفياً قاطعاً          ىح عل نفت حركة فت  :  اشرف الهور  -غزة  
حركة شكلت خاليا عسكرية في قطاع غزة تحمل اسم سميح المدهون، تنفـذ عمليـات               الن  الحديث عن أ  

ـ            ىولفت ال  .عسكرية مسلحة ضد حماس     ى ان فتح ليس لديها اي قرار من المستويات القيادية بالعمل عل
 ان خيار فتح هو من خالل العمل الجماهيري والـديمقراطي           ىواشار ال  .السالحمقاومة انقالب حماس ب   
 التراجع عـن انقالبهـا      ى الوطنية، ومع كافة قطاعات شعبنا، الجبار حماس عل        ىمع كل الفصائل والقو   

  .الدموي، واستعادة الشرعية لكافة المواقع والمؤسسات الوطنية في قطاع غزة 
  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   البتزاز حماسىمفاوضات صفقة شاليط مجمدة واسرائيل تسع: برهومي فوز .٩

 ان الحركـة مـا زالـت متمـسكة     ،حماسباسم الناطق فوزي برهوم، قال : زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ    ىبموقفها القاضي باطالق سراح اسر     وأوضـح ان   .  فـي صـفقة شـاليط      ٤٨ فلسطينيين من عرب ال
 الفلـسطينيين   ىقـال ان االسـر    و. ىثيق الدولية فيما يتعلق باالسر    اسرائيل ال تحترم المعاهدات والموا    

ن الوفـد   وأشار الى أ  .  برمتها ىوالعرب بشكل عام، هم بالنسبة للحركة جزءا ال يتجزا من قضية االسر           
تبـادل مـا    ال قطاع غزة، وبالتالي فان المفاوضات بشان صفقة         ى االن ال  ىاالمني المصري لم يصل حت    

  .ل أي تقدم يذكر في هذا السياقزالت مجمدة ولم يحص
  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  وندعو عباس للعودة إلى الشعب حماس متمسكة بالعوة للحوار :المزينيأسامة  .١٠

ي مقابلـة صـحفية مـع مراسـل      ف،"حماس"أكد الدكتور أسامة المزيني، عضو القيادة السياسية لحركة        
 الفلـسطيني   -الوطنية الحقيقية وإلى الحوار الفلسطيني       أن الحركة متمسكة بدعوتها إلى الوحدة        ،المركز"

" حمـاس "وأشار المزيني مشيرا إلـى أن       . من أجل الخروج من األزمة السياسية في الساحة الفلسطينية        
وشدد القيادي  . معنية باستتباب األمن وتوفير الطمأنينة للمواطن الفلسطيني التي فقدها في المرحلة السابقة           

أن صفقة تبادل األسرى مع االحتالل تنتظر التنفيذ، لوال عرقلة االحتالل الصهيوني لها،             الفلسطيني على   
واستنكر الـدكتور المزينـي الـدعم       . مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الجانب المصري في هذه القضية          

ة إلـى   الصهيوني واألمريكي لرئيس السلطة محمود عباس ولتشكيلة سالم فياض، مطالبا عباس بـالعود            
  . أحضان شعبه، ومحذراً إياه من المضي في المؤامرات والدسائس التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني

  ١١/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  قيادة حماس تتحدث بلسانين وال نثق بها مطلقا: الناطق باسم فتح .١١

ع حركة حماس ومنذ فوزهـا      اكد الناطق باسم حركة فتح في طولكرم سمير نايفه ان تجربتنا م           : طولكرم
في انتخابات المجلس التشريعي وحتى اليوم تجربة قاسية سواء على صعيد طبيعة هذه الحركة وتركيبتها               
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وقال ان هذه الحركة هي اقرب الى الحركـات         . التنظيمية او على صعيد سلوك قياداتها ميدانيا واعالميا       
 متشابهة لتنفيذ اهدافها وعلى راس هذه االساليب        واضاف ان هذه الحركات تتبع طرقا واساليب       .الباطنية

وتابع ان قيادة حماس ومنذ      .التحدث باكثر من لسان والنفاق والمجاراة وابداء المسكنة والتستر باسم الدين          
وصولها الى السلطة اخذت توزع االدوار بين قياداتها مثلما اخذت تـوزع الوظـائف علـى كوادرهـا                  

وهمت المراقبين بان هناك متطرفين في حماس وهناك معتدلين والواقع ان           ومنتسبيها وانصارها،  حتى ا    
هناك اهدافا مرسومة بعناية داخل المطبخ الحمساوي هدفها القضاء على منظمـة التحريـر الفلـسطينية                

 . وعلى السلطة الوطنية وهو ما رايناه يحدث في قطاع غزة بشتى السبل
  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  طينية ال تسر صديقا واالبتعاد عن وثيقة الوفاق سبب ما حصلالحالة الفلس: حواتمة .١٢

قال األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمـة ان الحالـة             :  كمال زكارنة  -عمان  
، وان ما وصلنا اليه كان متوقعا وقد حذرت منه منذ اللحظة التي ابتعدت فيهـا                الفلسطينية ال تسر صديقاً   

ـ   .  وثيقة الوفاق الوطني   فتح وحماس عن   ان هذا ادى الى وقـوع مسلـسل        " الدستور" وقال في حديث ل
جحيم الحروب االهلية وصوال الى اتفاق المحاصصة الثنائي في مكة الذي اعلنت عند توقيعه انه يتناقض                

 نحن نعمل على وقف التدهور في قطاع غـزة، وان  ،وأضاف. مع وثيقة الوفاق ويفتح الصراع من جديد  
ود حماس عن انقالبها العسكري والهيمنة االحادية حتى نجلس على مائدة الحـوار الـوطني الـشامل                 تع

وقال ان مطاردة حماس لحركـة       .لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني والياتها القانونية لبناء نظام وحدة وطنية         
وأكد ان  .  االسالمي الجهاد مؤشر خطير على النزعة اللغاء التعددية الوطنية والتعددية في صف االتجاه           

ان حديث اولمرت عن استعداده لبحـث       أوضح  . النضال من اجل العودة الى الوطن، حق مقدس للجميع        
اقامة دولة فلسطينية مستقلة قريبا يشير الى ان حكومته ليست مستعدة الستئناف عملية سياسية تؤدي الى                

 سالم شامل متوازن وحل قضايا الصراع 
  ١١/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  الديمقراطية تطالب الحكومة بصرف رواتب جميع الموظفين دون استثناءبهة الج .١٣

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة، بالـمباشرة بصرف رواتـب الــموظفين            : رفح
ووصف زياد   .الذين أوقفت رواتبهم، والعمل من اجل تخفيف معاناة الـمواطنين، وخاصة في قطاع غزة            

جنة المركزية للجبهة، قرار وقف صرف رواتب شريحة مـن المـوظفين، بـاألمر              جرغون، عضو الل  
  .الخطير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه زيادة األمور تعقيداً

    ١١/٨/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
  
  فصائل المقاومة تواصل عملياتها ضد االحتالل وتصيب جندياً اسرائيلياً .١٤

ها استهدفت جيباً إسرائيلياً كان يمـر علـى طريـق كـارني             ن أ ألوية الناصر صالح الدين،    قالت: غزة
وفي وقت الحق،   .  أدى إلى وقوع إصابات بين ركاب الجيب        مما داخل األراضي اإلسرائيلية  ) الـمنطار(

) إيريـز (نها أطلقت قذيفة صاروخية على بلدة سديروت، فيما استهدفت معبر بيت حانون             أ: قالت األلوية 
ت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، وكتائب           وأعلن .بثالث قذائف هاون  

وكانـت  ". نتيف هعسراه "مسؤوليتهما المشتركة عن إطالق قذائف هاون باتجاه كيبوتس          شهداء األقصى 
كتيبة المرابطين ومجموعات الشهيد أيمن جودة التابعتان لكتائب األقصى، أعلنتا عن إطالق قذيفتين على              

  . عسكري بالقرب من كيبوتس ناحل عوز شرق مدينة غزةموقع 
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   .نها أطلقت ثالث قذائف صاروخية باتجاه سديروتأمن جانبها، قالت سرايا القدس 
    ١١/٨/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 

  
   سنوات٥ويتعهد بعدم االنسحاب قبل  ..باراك يعترض على إزالة الحواجز في الضفة .١٥

يـديعوت  "كـشفت صـحيفة     : نظيـر مجلـي    عن   تل أبيب من   ١١/٨/٢٠٠٧ الشرق األوسط    نشرت
، أمس، ان وزير الدفاع االسرائيلي ورئيس حزب العمل، ايهود باراك، يتخذ مواقف يمينيـة               "أحرونوت

متطرفة ازاء القضية الفلسطينية تجعله أقرب في مواقفه الى زعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو،               
 أولمرت، أكثر ليبرالية ويسارية منه، وانه هو الذي ما زال يمنـع تنفيـذ               وتجعل رئيس الوزراء، ايهود   

 .التعهدات االسرائيلية بإزالة الحواجز العسكرية التي تخنق الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقالت الصحيفة ان باراك مقتنع تمام االقتناع بأن القيادة الفلسطينية الحالية، وفي مقدمتها الرئيس محمود 

فهي فقدت قطاع غزة . ، ليست قادرة على توفير الشروط األولية لمفاوضات السالم)أبو مازن (عباس
وحسب تقديره فإن هذا الوضع سيستمر . وال تسيطر على األمن في الضفة الغربية وال تتمتع بالشعبية

من الضفة ولهذا، فإنه، أي باراك، ال ينوي االنسحاب . على هذا النحو الى ما ال يقل عن خمس سنوات
 .الغربية في غضون هذه الفترة

ونقل عن باراك، القول في تصريحات أدلى بها أمام مجموعة من المقربين منه واقتبستها الصحيفة 
من ) تموز(المذكورة، أنه جرب الفلسطينيين مرة فلدغوه، ويقصد في مفاوضات كامب ديفيد في يوليو 

ويفضل التقدم معهم ببالغ الحذر في محادثات . معهم، وهو ليس معنيا بالمزيد من التجارب ٢٠٠٠عام 
متواصلة، تجري جنبا الى جنب مع ممارسات ميدانية تدل على نيات صادقة وعلى رغبة حقيقية في 

 .مكافحة االرهاب وبناء جسور الثقة
، وكشف باراك أمام المقربين منه، كما تقول الصحيفة، ان وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس

وطلبوا منه . وغيرها من الشخصيات البارزة في السياسة الدولية تكلموا معه وحاولوا اقناعه بتغيير موقفه
بشكل خاص ان يزيل أو يخفض من عدد الحواجز العسكرية وغير العسكرية في الضفة الغربية، باعتبار 

كتائب شهداء "و" فتح"ي ان مثل هذه الخطوة ستكون مساعدة للرئيس أبو مازن في مواجهة المتطرفين ف
وقال انه لن ينفذ . وغيرهما" الجهاد االسالمي"و" حماس"التابعة لها وكذلك لمواجهة حركتي " األقصى

أوال ان من الخطأ مساعدة أبو : "اوامر رئيس الوزراء بازالة الحواجز، مبررا ذلك بتعليلين اثنين، هما
، علما بأنه معروف بمواقف متصلبة في الكثير من فكلما ساعدناه سيظهر لهم وكأنه متعاون معنا. مازن

. بعد االنتخابات" حماس"ونحن لم ننس انه هو الذي أصر على التعاون مع . القضايا لدرجة مستفزة
عمليا ستكون صورية ومؤقتة، فالحواجز هي "واضاف ". وثانيا، ان ازالة الحواجز ستلحق أضرارا أمنية

وإذا أزلناها وعادت العمليات . نفيذ عمليات تفجيرية في اسرائيلالتي تمنع الفلسطينيين اليوم من ت
 ".ولذلك فإن الوضع القائم هو أفضل لنا ولهم. فسنضطر الى اعادتها وبشدة أكبر بعد فترة وجيزة

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متفاوتة، فهاجمتها أحزاب اليسار وقوى سياسية في حزب العمل 
مج حزب العمل وتنكرا لعملية السالم ونفاقا للجمهور الذي ينعطف أكثر وأكثر واعتبرتها مناقضة لبرنا

وقال النائب أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، ان باراك لم يتغير، فهو سياسي . نحو اليمين
ولكن اليمين أيضا لم يرحب بأقوال . رخيص وسياسته نابعة من تاريخه العسكري المليء بالبلطجية

  .، فقالوا انه انسان غير ثابت وغير موثوق به، ولذا فإن اليمين ال يأمن جانبهباراك
لم يستبعد باراك تنفيـذ      :آمال شحادة  عن   القدس  المحتلة  من   ١١/٨/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    وأضافت

عملية عسكرية في قطاع غزة قريبا واعطى تعليماته لقيادة ما يسمى الجنوب بتكثيف العمليات في عمـق            
والتي تحتم عليه محاربة حركة حمـاس، التـي         " االسرائيليين"وأكد ان مهمته الحفاظ على أمن       . لقطاعا

وتتوقع الصحيفة، أن يتبنـى      ، مشيراً إلى انه ال يرى فرقا كبيرا بين حماس وفتح،          "االرهابية"وصفها ب   
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التـي تـرى أن     " االسرائيلي"باراك موقفاً سياسياً أمنياً براغماتيا في ظل نتائج استطالعات الرأي العام            
وكشفت أن باراك نقل مواقفه هذه لرئيس الحكومة الفلسطينية،          .يتجهون نحو اليمين  " االسرائيليين"أغلبية  

وادعى . سالم فياض ولوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير           
  ".اإلسرائيليين"أن مسؤوليته العليا تلزمه بتوفير األمن ل

 محللة الشؤون الحزبية    هتقولما  : برهوم جرايسي  عن   الناصرةمن   ١١/٨/٢٠٠٧الغد األردنية    وأوردت
في الصحيفة ذاتها، سيما كدمون، في تقرير منفصل، إن باراك يؤكد في جلسات مغلقة على أن ال فـرق                   

ى أي مكـان للـشروع بعمليـة    بين حركتي فتح وحماس، ولكال الحركتين نفس الهدف، ولهذا فإنه ال ير     
   .سياسية

ولو أن األمر   "وتقول كدمون، إن باراك منفتح في هذه المرحلة أكثر من أولمرت باتجاه الملف السوري،               
مرتبط به لكان تقدم بمبادرة في المسار السوري، أما بالشأن الفلسطيني فإن باراك على استعداد للتوصل                

وحاول باراك، أمـس     ". اليومية وحول شروط حياة الفلسطينيين     إلى تفاهمات عامة وأحاديث عن القضايا     
لم يطرأ أي تغيير    "وقال،  . التخفيف من حدة تصريحاته، أمام كتلة حزبه البرلمانية، إال أنه لم ينف ما جاء             

في مواقفي تجاه الفلسطينيين، لدينا مسؤولية عليا لتعزيز مكانة الرئيس الفلسطيني، ورئـيس الحكومـة،               
إننا معنيون بعملية الـسالم والمـؤتمر       "واضاف   ". شيء من أجل التسهيل على الفلسطينيين      وسنفعل كل 

  ".األميركي، ولكننا في نفس الوقت واقعيون، ومسؤوليتنا األولى هي تجاه مواطني إسرائيل
إن العنوان الرئيس الذي صدرت به      "وقد رد عليه الشخصية البارزة في حزب العمل عامي أيالون، بقوله            

يفة يديعوت أحرنوت ويقول ال أمل لحل مع الفلسطينيين، هو عنوان إشكالي، وعلى حزب العمل أن                صح
يثبت للجمهور أنه يدعم الحل السياسي، ومن التقرير يتضح أنك تعرقل تحركات رئيس الحكومة، إيهـود                

ة، بما جـاء    اليميني العنصري المشارك في الحكوم    " يسرائيل بيتينو "وقد رحب حزب     ".أولمرت السياسية 
  ".يسرائيل بيتينو"في الصحيفة على لسان باراك، وقال النائب دافيد روتم، إن باراك تبنى عمليا مواقف 

 
  بيلين يطالب باتفاق مع حماس .١٦

مـن  "أكد زعيم حزب ميرتس يوسي بيلين أنه        : عبدالرؤوف أرناؤوط، رويترز  : رام اهللا، القدس المحتلة   
ع حركة حماس سواء بشكل مباشر أو غير مباشر قبل اللقاء الـدولي             الملح أن تصل إسرائيل إلى اتفاق م      

إن أي اتفاق   "وقال بيلين، في مؤتمر في القدس المحتلة         ".المقرر هذا الصيف وإال فإن قطاع غزة سينفجر       
متفاوض عليه لوقف إطالق النار مع حماس سيتضمن مسؤوليتها عن وقف كامل إلطالق الصواريخ ولقد               

 قادرة على وقف إطالق صواريخ القسام على إسرائيل وأنا أؤمن بأنهم قادرون علـى               أعلنت حماس أنها  
من أجل التوصل  "وقال بيلين    ".إذا كانوا مستعدين للحديث معنا فإن علينا أن نتحدث معهم         "وأضاف  ". ذلك

إلى اتفاق مع حماس فإن المفاوضات يجب أن تتركز على المعابر من أجل منع حرمان غزة من الـدخل                   
الكبير الذي يدره موسم تصدير الزهور في شهر نوفمبر ففي كل يوم يمر فإن قطاع جديـد فـي غـزة                     

أعتقد أن صانعي القرار في كال الطرفين يعتقدون بأن حماس ستجلس وتراقب االتفـاق              "وأضاف   ".يفلس
  ".على شاشات التلفاز

  ١١/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  ذائف الفلسطينيةاسرائيل تعتزم استخدام صاروخ مضاد للق .١٧

أمس، إنها ستبدأ بعـد     ) رفائيل(ذكرت إدارة الصناعات الحربية اإلسرائيلية      :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 .عام ونصف العام باستخدام صاروخ جديد مضاد للقذائف الفلسطينية وقذائف الكاتيوشا قـصيرة المـدى              

ن بإمكان جهاز الرقابة المستخدم حاليا      ، وسيكو "القبة الحديدية "وتطلق الصناعات الحربية على المشروع      
، رصد القذيفة أو الصاروخ لحظة      "ألترا"، ورادار إسرائيلي من صنع شركة       )الفجر األحمر " (شاحر أدوم "
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، وفي حال كان فـي رأس القذيفـة         وانطالقها، ليطلق في موازاة ذلك صاروخ يدمر القذيفة وهي في الج          
وحسب ما نشر أمس، فإن كل صاروخ مضاد من هـذا            .في الجو مواد متفجرة غير تقليدية، فإنها ستبقى       

 ألف دوالر، ولهذا فإن جهاز الرقابة سـيقدر مكـان سـقوط             ٤٠ ألفا إلى    ٣٠النوع تقدر تكلفته بما بين      
القذيفة، وفي حال تبين أنها ستسقط في مكان مفتوح فإنه لن يتم تدميرها بـصاروخ مـضاد مـن بـاب                     

  .التوفير
  ١١/٨/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  الجيش اإلسرائيلي يأخذ تصريحات حماس بشأن القوة البحرية بمنتهى الجدية .١٨

عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله على خلفية النشر عن تشكيل سالح بحرية            " يديعوت أحرونوت "نقلت  
خاص بحركة حماس ينتشر على طول شواطئ القطاع، أن الوضع فـي قطـاع غـزة يلـزم الجـيش                    

وبحـسبه فـإن الجـيش      . ورة مختلفة، فهناك تهديدات لم تكن قائمة في الماضـي         اإلسرائيلي بالعمل بص  
وأضافت الصحيفة   .اإلسرائيلي يعرف ذلك، وهو على استعداد، ويتم إصدار األوامر بما يتناسب مع ذلك            

أن الجيش اإلسرائيلي يتعامل بمنتهى الجدية مع هذه القضية، بالرغم من أن حركة حماس لـيس لـديها                  
وبحسب مصادر   .أو غواصات، وإنما فقط المدافع الرشاشة المنصوبة على الشاطئ        "  بحر -رب"صواريخ  

عسكرية فقد تم إصدار تعليمات جديدة، لم تصدر في السابق، لجنود البحرية علـى الـسفن العـسكرية،                  
ظيمات تتضمن كيفية تجنب التهديدات القائمة، وخاصة ما يتصل منها باألدوات القتالية الموجودة لدى التن             

  .الفلسطينية
  ١٠/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  هندي" إسرائيلي"تعاون عسكرى  .١٩

مفاوضات مع الهند حول تطوير نظام للدفاع الجـوي بكلفـة           " اإلسرائيلية" تجري الصناعات الجوية     :قنا
" إسـرائيل "امس الجمعة إن    " إسرائيلية"وقالت مصادر عسكرية     .أكثر من مليار وخمسمائة مليون دوالر     

ان على تنفيذ مشروع مشترك لتطوير مروحية قتالية من دون طيار، وأشارت الـى أن هـذه                 والهند تعكف 
  .للهند مؤخرا" اإلسرائيلي"المبادرة كانت مدار بحث خالل الزيارة التي قام بها قائد سالح البحرية 

  ١١/٨/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  توقعات بتراجع عدد اليهود المهاجرين من فرنسا إلى إسرائيل .٢٠
امس ان عدد المهاجرين اليهود من فرنسا الى اسرائيل العام الحـالي            " يديعوت احرونوت "كرت صحيفة   ذ

وقـال  . يمكن ان يكون اقل من التقديرات االولية التي تحدثت عن عدد قياسي يتجاوز ثالثة آالف مهاجر               
، مـضيفا ان    "نسجل فعليا بعض التراجع في الهجـرة      : "مسؤول الوكالة في باريس ديفيد روش للصحيفة      

البعض يفسر هذا التراجع بتأثير ساركوزي نظرا الى العالقات التي يقيمها الرئيس الفرنسي الجديد مـع                "
 يهودي سيـصلون الـى      ٢٨٠٠واوضح نقال عن ارقام للوكالة اليهودية ان         ".الطائفة اليهودية واسرائيل  

هم، وهو عدد قياسـي يـسجل منـذ     كان يتوقع وصول٣٢٠٠اسرائيل حتى نهاية السنة الحالية في مقابل   
  .عاما٣٥

  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
  وحدة حزب العمل وكديما ليست جيدة لهما: تحليل .٢١

الجميع يتحدثون في الفترة األخيرة عن وحدة بين العمل وكديما، باعتبارها صيغة سحرية لتحطيم األرقام               
 هـذه الوحـدة   ىـ الوسط بحاجة السار  يوال يتحدث أحد عن أن كتلة ال. القياسية في االنتخابات القادمة
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 هجرة االصوات عن    ىالمزج بين الحزبين سيؤدي فقط ال      . رصاصة في الرأس   ىالوهمية مثل حاجتها ال   
هـو  . الكتلة الوحدوية وتحويلها الى بنيامين نتنياهو الذي سيأخذ رئاسة الوزراء علي طبق مـن فـضة               

 عقب، ولكن نتائج االستطالع     ى وينقلب رأسا عل   بعد عام أو عامين قد يتغير كل شيء       . الوضع القائم اآلن  
  .الشامل التي سنطرحها اآلن ال تترك مكانا للشك

 الحزبين ـ كديما مـع   ى رأسه، وعلىوم من األفضل لكديما أن ينصب تسيبي لفني عليوفقا لمعطيات ال
كومة وسـط  هذا هو فرصتهما الوحيدة لتشكيل ح. لفني والعمل مع باراك ـ خوض االنتخابات منفصلين 

االنتخابـات  . أما االستنتاج الثاني فهو انه ال يجدر بهما التسرع        . هذا استنتاج واحد  . في الكنيست القادمة  
لذلك لم يعد باراك يتحدث عـن  . مين ـ االصوليين ياآلن وفي المستقبل المنظور ستعيد الى الحكم كتلة ال

ن أن يتعهـد بـذلك تاركـا األبـواب          وهذا من دو  . ٢٠٠٨ وانما في أواخر     ٢٠٠٨انتخابات في اواسط    
هذا وضع حالم بالمقارنة مع ما يتنبـأ        .  مقعدا في الكنيست   ٤٨وم يوجد لكديما ولحزب العمل      يال. مفتوحة

به االستطالع الذي أجرته شركة ديالوغ في يوم الجمعة مساء باشراف البروفيسور كميل فـوكس مـن                 
 مقعـدا، اذا  ٣٢كديما تحظي حسب االستطالع بــ  قائمة العمل ـ  . دائرة االحصاء في جامعة تل ابيب
أمـا خـوض االنتخابـات      .  فقط ٢٧ أما برئاسة اولمرت فعلي      ٣٤ ىكانت برئاسة لفني فهي تحصل عل     

  .برأسين، باراك الى جانب لفني، فيزيد قوة الكتلة الموحدة بعشرة مقاعد في المعدل
ـ ي مع التكتالت في اسرائيل، وكتلـة ال االئتالفات تُبن. في نهاية المطاف األمر المهم هو الكتلة سار ـ  ي

مين للحكومـة، باسـتثناء سـيناريو       يالوسط ال تملك حسب االستطالع حاجزا مانعا يحول دون تشكيل ال          
 مقعدا للعمل ـ كديما مع  ٦١: وهذا ايضا يتم بصعوبة كشعرة رفيعة. خوض االنتخابات منفصلين: واحد

  . األقصيهذا هو الحد. المتقاعدين وميرتس والعرب
إثر التقارير قال   . في االسبوع الماضي كُتب هنا حول المباحثات االسبوعية التي يجريها باراك ولفني معا            

ولكـن االثنـين يقـرآن      . لنفترض أن هذا صحيح   . باراك انه هو ولفني يتحدثان باألساس عن أبو مازن        
ديق بأن خجال سياسيا يلم بهمـا       من الصعب التص  . كالهما يعرفان بالتأكيد هذه المعطيات    . االستطالعات

  .عندما سينتهي أبو مازن وال يعود كذريعة لديهما
ـ محور باراك ـ لفني هو المحور األكثر اثارة لالهتمام في السياسة االسـرائيلية ال   اذا لـم يـنجح   . ومي

ها ياولمرت في تنفيذ سحر القرن الواحد والعشرين والخالص من تدهور مكانته الجماهيرية التي وصل ال              
ـ مين يعتبرون ال  يلفني وباراك في الوسط ونتنياهو في ال      . بعد الحرب، فسترث لفني موقعه في كديما       وم ي

استطالع هآرتس ـ ديالوغ توقف عند هـذه المـسألة    . أكثر المرشحين مالءمة لمنصب رئيس الوزراء
 من اختيار واحد    طُلب من المستطلعين إبداء رأيهم حول كل مرشح بصورة منفصلة بدال          : بصورة مختلفة 

 ٣٦(ومن ثم بـاراك  )  في المئة ٤٠(، ومن بعده لفني     ) في المئة  ٥١(نتنياهو كان في المقدمة     . من الثالثة 
 في المئة انهم غير     ٨٠ولكن معارضته شديدة إذ قال      .  في المئة  ١٨حتي اولمرت حصل علي     ). في المئة 

او الـى عمليـة     ) نيين وليس مـع لفنـي     مع الفلسطي (اولمرت بحاجة الى اتفاق سالم      . راضين عن أدائه  
عسكرية زاهرة علي غرار عملية عنتيبة حتي يعيد بناء صورته والعودة الى اللعبة، هـذا مـن دون ان                   

  .٢نتطرق بعد الى التحقيقات البوليسية وتقرير فينوغراد 
 ٤٨ ( برضي عـال   ىلفني ما زالت األكثر شعبية في نظر الجمهور، حيث تحظ         : عودة الى باراك ولفني   

لفني اعتادت  .  في المئة  ٥٠، ولكن والول مرة منذ اشهر كثيرة تهبط لفني الى ما دون مستوي              )في المئة 
من المحتمل اآلن انها ستضطر الى االفتـراق        .  كمقدمة لمستوي شعبيتها في االشهر األخيرة      ٥علي رقم   

ن نـصف مستـشاريها     أمـس نـشر أ    . وليس عنه فقط، وانما ايضا عن اغلبية أعوانها       . عن هذا الرقم  
ما الذي يحدث هناك في الديوان؟ هذا يبدو        . سيغادرون الديوان خالل عدة اسابيع بسبب مشاعر االستنفاد       

االستطالع الذي أمامنا يشير الى أنـه يواجـه         . باراك في المقابل يبدأ في بناء ديوانه      . مثل فرار جماعي  
قبل . ١٩٩٩ ـ  ١٩٩٨ل سنوات معارضته، صعوبة في التحليق، هو يتقدم رويدا رويدا مثلما حدث خال
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ربمـا  .  في المئـة   ٣٠اآلن ارتفع الى    .  في المئة عن رضاهم عنه كوزير للدفاع       ٢٨خمسة اسابيع، عبر    
يتوجب علي باراك أن يغير استراتيجيته وان يتحدث عن االمور األمنية فقط وان يبرز سيطرته وثقتـه                 

  .وما الى ذلك
  ١٠/٨/٢٠٠٧) هآرتس(يوسي فيرتر 

  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
 
   يدعو لقمة إسالمية عاجلة لمواجهة تهويد القدس واالقصىالتميمي .٢٢

دعا الشيخ تيسير التميمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي لعقد قمـة          : غزة –عبد القادر فارس، ردينة فارس      
ت التعـسفية   عاجلة لبحث األخطار التي تتهدد القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك بسبب اإلجراءا           

اإلسرائيلية، خاصة منع المصلين من الصالة فيه، والحفريات المتواصلة تحت أساساته لتقـويض بنيانـه               
فـضال   ،وإقامة الهيكل المزعوم، واستمرار اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة لساحاته وانتهاك حرمته          

  .إحداث تغييرات في باب المغاربةعن 
  ١١/٨/٢٠٠٧عكاظ 

  
   أمام مدرسة دينية يهودية في القدس القديمة١١ني وجرح مقتل فلسطي .٢٣

 آخرون بجروح لدى    ١١ واصيب   ،سقط امس ا   فلسطيني اشاب أن   :رام اهللا  من   ١١/٨/٢٠٠٧ الحياة   نشرت
. تعرضهم الطالق نار من حارس اسرائيلي في حي النصارى في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة               

شاب خطف مسدس حارس في مؤسسة عطيـرت كـوهنيم اليهوديـة            الن  وقالت السلطات االسرائيلية ا   
حـذرت   إلـى ذلـك فقـد    .واصابه بجروح متوسطة، ما دفع حارسا آخر الى اطالق النار على المهاجم 

 قـال   حين من استئناف العمليات الفلسطينية في القدس، في         ، عقب الحادث،  تصريحات اليمين االسرائيلي  
 العملية، جاءت كما يبدو، نتيجة العالن اولمرت وشركائه         ، أن  كتلة مفدال   المتطرف أريه الداد من    النائب

  .انهم يريدون اقامة دولة فلسطينية في الضفة وجزء من العاصمة
رئيس بلدية االحتالل في القدس     أن  : من رام اهللا   ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي     مراسل وليد عوض وذكر  

محاوالت وستبقي الحياة فيها    هكذا  لن تخنع ل  التي   القدس،   ن العملية لن تهز استقرار االمن في      شدد على أ  
ؤكد حجم وبـشاعة    أن العملية ت  كد  أو،   البرغوثي الجريمة اإلسرائيلية   ىاستنكر مصطف  في حين    .كالمعتاد

ستغل اللقاءات مع الجانب الفلسطيني للتغطيـة علـي         ، الذي ي  استباحة الدم الفلسطيني علي أيدي االحتالل     
  .ق الشعب الفلسطينيجرائمه البشعة بح

 فرضت إثر الحادث، الشرطة االسرائيلية،  أن: تل ابيب من١١/٨/٢٠٠٧ الشرق األوسط وأوردت
قيودا جديدة على تحركات المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة وقلصت عدد الزوار 

 اتخذتها لتضييق الخناق على سكان أحمد الطيبي، الشرطة بالغاء االجراءات التيومن جهته طالب  .اليها
طالب بإجراء تحقيق نزيه في الحادث ومحاسبة كل كما . القدس وزوارها أكثر مما هي ضيقة في األصل

 .مخطئ
  

  الطيران الحربي اإلسرائيلي يدمر برج المراقبة في مطار غزة الدولي  .٢٤
ربية االسرائيلية دمرت برج    قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان الطائرات الح       :  أشرف الهور  -غزة  

المراقبة في مطار غزة الدولي، بثالثة صواريخ، االمر الذي الحق خسائر مادية كبيرة في المطـار دون                 
   .وقوع اصابات في صفوف المواطنين
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ن عددا من الدبابات توغلت في منطقة معبر رفح انطالقاً من الموقع العـسكري              ومن جهة أخرى ذكر أ    
  .م أبو سالم جنوب شرق المدينة وشرعت بعمليات تجريف في االراضي الزراعيةالقريب من معبر كر

  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   في الضفة الغربية جريحا خالل مسيرتين ضد الجدار واالستيطان في بلعين١٨ .٢٥
 آخرون  ٦ واعتقل   ، متظاهرا بجروح، وعشرات بحاالت اختناق بالغاز      ١٨ أصيب   : نائل موسى  -رام اهللا 
احتجاجا على االنـشطة     قمعت قوات االحتالل بالقوة امس مسيرتين سلميتين شهدتهما قرية بلعين         عندما  

 فيما طالت اعتداءات االحتالل طـاقم ومعـدات فـضائية           .االستيطانية والجدار العنصري في اراضيها    
تـضامنين  علم ان بين الجرحى والمعتقلين عددا من الم        كما   . الفلسطيني الجزيرة وجمعية الهالل االحمر   

 ناشط سالم اجنبي شاركوا في االحتجاجات على عودة المستوطنين بخـالف            ٢٠٠الدوليين من بين نحو     
فيما قال االحتالل ان اثنين      .قرار المحكمة االسرائيلية العليا الى مستوطنة متتياهو الشرقية وتحصنهم فيها         

  .من جنوده اصيبا بجروح
  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  إسرائيل تحول الخليل إلى مدينة أشباح   :تقرير حقوقي .٢٦

ن أكثر من أربعين في المائـة       أ ،قال تقرير أصدرته جمعيتا بتسيليم وحقوق اإلنسان في إسرائيل         :رام اهللا 
 قـد   ،من الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون في مركز مدينة الخليل الخاضع للسيطرة العسكرية اإلسرائيلية            

 في المائة من المحال التجارية علـى إغـالق          ٧٥كما أجبرت أكثر من      م،اجبروا على النزوح من بيوته    
 نتيجة السياسة اإلسرائيلية المبنية على الفصل بـين العـرب واليهـود والمعانـاة                ذلك جاء وقد   .أبوابها

مشيرا إلى أن المستوطنين يسيطرون على مركز المدينة حيث يعيش زهاء           . المفروضة على الفلسطينيين  
 . ألف نسمة على باقي المدينة     ١٦٠ بينما يعيش الفلسطينيون البالغ عددهم       ،ت حماية مشددة   منهم تح  ٦٥٠

 منزال فلسطينيا على األقل، من المنازل في مركز المدينة، أصـبحت غيـر              ١٠١٤وأوضح التقرير أن    
  .٢٠٠٠. في المائة منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام ٦٥مأهولة، من بينها 

  ١١/٨/٢٠٠٧ اإلماراتية االتحاد
  

   من زيارتهقساميمصلحة السجون اإلسرائيلية تمنع والدة أسير  .٢٧
 منعت إدارة سجن الرملة أمس، والدة األسير القسامي ابراهيم حامد من زيارته بعد رفع الحظر                :رام اهللا 

ويـذكر   .هلمرة األولى بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال          ل بذلك،عنها وإعطائها تصريح    
 الصحية في تـدهوٍر     تهأن حال كما  ال يزال في قسم العزل داخل سجن الرملة،         األسير   في هذا السياق أن   

سلطات االحتالل من أدنى حقوقه اإلنسانية المشروعة لألسرى في زيـارة            ورغم كل ذلك تمنعه   . مستمر
  .الطبيب ومتابعة وضعه الصحي

  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   بينهم عضو في بلدية قلقيلية فلسطينييننين مواط٦اعتقال  .٢٨
 اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل مدينة قلقيلية فجر امس وحاصرت عدة             :مازن بغدادي  -قلقيلية  

طالت عملية االعتقال اعضاء من بلديـة       قد  منازل في احياء متفرقة من المدينة بهدف اعتقال مواطنين، و         
يشار الى ان عدد المعتقلين من اعـضاء         و .ئيس جمعية قلقيلية للتأهيل   قلقيلية ورئيس النادي االسالمي ور    

وعلى ذات الصعيد    . رئيس البلدية وجيه قواس،  ونائبه      من بينهم بلدية قلقيلية ارتفع ليصبح اربعة معتقلين       
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ذكرت مصادر فلسطينية ان حملة االعتقاالت االخيرة طالت اشخاصا يشرفون على مؤسسات اجتماعيـة              
  . للمستفيدين منها التي ينتهجها االحتاللجماعيالعقاب الي المدينة، ما يدلل على سياسة خدماتية ف

  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   طالب وطالبة في التعليم المجاني في االردن١٢٧٠٠٠: ونرواالا .٢٩
الـة  قالت نائب رئيس برنامج التربية والتعليم ومدير التعليم المدرسـي فـي وك            : ريما ابو الهيجاء  -عمان

ـ            طالب وطالبـة    ١٢٧،٠٠٠الغوث الدولية شروق فاخوري ان األونروا توفر التعليم األساسي المجاني ل
من هذه المدارس تعمل    % ٩٣ابتدائية وإعدادية في منطقة عمليات االونروا في االردن           مدرسة ١٧٧في  

 معلمـا ومعلمـة     ٤٤٢٠موظفا مـنهم    ) ٥،٦٣٧ (ويدير برنامج التعليم في االردن     .على نظام الفترتين  
 ١٣٢و مديرا ومديرة عالوة على ذلك هنـاك         ١٧٦ معلما ومعلمة في التربية الخاصة       ٣١باالضافة الى   
واالونروا تحاول منذ سنوات تحويل نظام الفترتين الى نظام الفترة الواحدة، لكـن العجـز                .مساعد مدير 

  . نة برنامج التعليم لم يمكنها من تنفيذ هذا المشروعالمتراكم في موازنة االونروا وبخاصة مواز
  ١١/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  السفير السعودي يؤكد االستعداد العادة اعمار مخيم البارد .٣٠

بحث وفد من تحالف القوى الفلسطينية في لبنان مع السفير السعودي في لبنان عبدالعزيز خوجه،               : بيروت
الـشعب  "وأكد الوفد، بحسب بيان لتحـالف القـوى، أن           .اردالوضع الفلسطيني في لبنان وأزمة نهر الب      

الفلسطيني وسكان نهر البارد ليسوا مسؤولين عن األزمة، بل هم والجيش اللبناني الشقيق ضـحية هـذه                 
وأشار البيان الى أن     ".الدعم السعودي للشعب الفلسطيني والجهود الحثيثة إلنهاء األزمة       "، مثمناً   "األحداث

السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأبدى استعداده لبذل الجهـود            وقوف  "خوجه أكد   
إلعادة إعمار  " أونروا"لتخفيف معاناة النازحين من مخيم نهر البارد والعمل مع الحكومة اللبنانية ووكالة             

  ".المخيم
  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
   مبادرات القاهرة ومكةىيمنية للتقريب بين فتح وحماس تعتمد علالمبادرة بنود ال .٣١

أعلنت صنعاء أمس نص بنود المبادرة اليمنية حيـال رأب الـصدع الفلـسطيني           : خالد الحمادي -صنعاء
 واتفاق  ة مبادرتي القاهر  ى بنود تعتمد عل   ٦والتقريب بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين والمكونة من         

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل      هذه الخطوة التي سمتها صنعاء مبادرة فيما ذكر رئيس           .مكة
 امتعاضه منها وعدم    ىبأنها مقترحات جيدة، ولم يسمها مبادرة والرئيس الفلسطيني محمود عباس أشار إل           

رضاه عنها، خاصة وأنها أعلنت عقب استقبال الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح لمشعل بصنعاء أمـس                
ال هاتفيا الجمعة بالرئيس المصري حسني مبارك الطالعـه          الرئيس اليمني اتصا   ىواجر .األول بصنعاء 

وكـان الـنص     . بنود المبادرة، وموقف حماس منها، وامكانية اقناع عباس باجراء حوار مع حماس            ىعل
  :  النحو التاليى بنود عل٦الذي أعلنته صنعاء عن المبادرة اليمنية حيال القضية الفلسطينية تضمن 

 علي أسـاس أن الـشعب       ٢٠٠٧ واتفاق مكة    ٢٠٠٥لي قاعدة اتفاق القاهرة     يتم استئناف الحوار ع   : أوال
الفلسطيني كل ال يتجزأ وان السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمـان المنتخـب                

  .والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية وااللتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها
  . احترام الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام به من قبل الجميعىعلالتأكيد : ثانيا
 أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية وال           ىإعادة بناء األجهزة األمنية عل    : ثالثا

  .عالقة ألي فصيل بها
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 المجلـس التـشريعي     يتشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية تمثل فيها كل الفصائل بحسب ثقلها ف           : رابعا
  . ممارسة مسئولياتها كاملةىوتكون قادرة عل

تشكيل لجنة من خالل الجامعة العربية تتكون من الدول ذات الصلة مثـل مـصر والـسعودية                 : خامسا
  .وسوريا واألردن وتعبر اليمن عن استعداداها للمشاركة إذا طلب منها ذلك وتكون مهمتها تنفيذ ما سبق

سسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومـة            تتكون المؤ : سادسا
  .الوحدة الوطنية

  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   الدولي السالم بمشاركة سورية في مؤتمريطالبانمبارك وعباس : مصادر عربية .٣٢

إن مبارك وعبـاس    " "اةالحي"قالت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة لـ        :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
تبنيا موقفاً خالل محادثاتهما االسبوع الماضي في االسكندرية يدعوان فيه إلى ضرورة مشاركة سـورية               

رغبتهما "وعزت حرص مبارك وأبو مازن على حضور سورية المؤتمر إلى           ". في مؤتمر السالم المقبل   
غياب السوري عن المـؤتمر هـو       فى تجنب طرح حلول منفردة كما جرى في السابق، وحتى ال يكون ال            

  ".المؤتمر الذي غابت عنه سورية: تحت عنوان) الخبر الرئيسي(الفالش 
  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 

  
  مصر تحصي فلسطينيي غزة الذين ال يزالون عالقين فيها  .٣٣

ان السلطات بدأت حصرا للفلسطينيين الذين ال يزالـون   قال مسؤول مصري كبير: القاهرة ـ يو بي أي 
 افـاد و . منهم وفق اتفاق خاص مع اسرائيل      ٦٠٠٠اخل االراضي المصرية بعد عبور اكثر من        عالقين د 

محافظ شمال سيناء اللواء أحمد عبد الحميد انه اصدر توجيهاته بحـصر العـالقين الفلـسطينيين الـذين                  
تبـاط  اال ان هاني الجبور مسؤول االر      . اآلن بالمحافظة وتحديد أعدادهم وأماكن وجودهم      ىاليزالون حت 

 ىالفلسطيني في رفح قال ان هناك فلسطينيين اخرين ال يزالون في االراضي المصرية وغير قادرين عل               
واضاف الجبور ان هناك أعدادا اخـري مـن العـالقين           .  غزة عبر االراضي االسرائيلية    ىالوصول ال 

ال فلـسطينيا   اال ان مـسؤو    .المقيمين في بيوت او لدي اقاربهم ومعارفهم داخل العريش يجري حصرهم          
 فلسطيني من اعضاء حماس كانوا انهوا تـدريبات  ٢٠٠آخر ذكر ليونايتد برس انترناشونال ان اكثر من      

عسكرية في ايران وسورية علقوا في االراضي المصرية في طريق عودتهم ال يزالون يرفضون العودة               
  .من خالل معبر العوجة خشية اعتقالهم من قبل اسرائيل

  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   غير المصريين عبر حدودهامصر أبلغت إسرائيل رسمياً رفضها عودة المتسللين .٣٤

غير ملزمة باستقبال أي مواطن غير مصري كان تسلل إلى          "أبلغت القاهرة تل أبيب رسمياً بأنها       : القاهرة
ولمـرت  ، بعد أسابيع من إعالن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أ          "إسرائيل بطريقة غير مشروعة   

في اسـتخدام   " حقها القانوني "وشددت على   . اتفاقاً مع السلطات المصرية إلعادة المتسللين وضبط الحدود       
وزارة الخارجية المـصرية    نفت  و ".خياراً أخيراً "، لكنها أبقتها    "لوقف عمليات التسلل غير القانونية    "القوة  

الرئيس حسني مبارك خالل لقائهما في      ما أعلنه مكتب أولمرت عن توصله إلى اتفاق مع          ،  في بيان أمس  
طالبت " هيومان رايتس ووتش  "وكانت منظمة   . شرم الشيخ أخيراً على عودة المتسللين األفارقة إلى مصر        

بالتحقيق في مقتل ثالثة الجئين سودانيين كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل، بعد مزاعم عن قيام حرس                
  . وضربهم حتى الموتالحدود المصريين بإطالق النار عليهم 
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بتحقيـق فـوري بنيـة المالحقـة        "ووجهت رسالة إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تطالب فيها           
  .في االمر" القضائية

  ١١/٨/٢٠٠٧الحياة 
  
  تشاؤم باراك ال يعكس موقف إسرائيل من السالم: واشنطن .٣٥

حدث باسم وزارة الخارجية األمريكيـة      قال المت : عبدالرؤوف أرناؤوط، رويترز  : رام اهللا، القدس المحتلة   
 أن التعليقات المتشائمة لوزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بخصوص التوصل إلـى             ، أمس ،توم كايسي 

وذكر ". وال السياسة اإلسرائيلية الحالية    "اتفاق سالم مع الفلسطينيين ال تعكس موقف الحكومة اإلسرائيلية        
بالتوصل إلى اتفاق سالم وإلى     " التزما بقوة "فلسطينية محمود عباس    كايسي أن أولمرت ورئيس السلطة ال     

  .حل يقوم على أساس دولتين جنبا إلى جنب
  ١١/٨/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  الوضع المالي في الضفةفياض يبحث مع مساعد وزير المالية االميركي  .٣٦

 الوزراء الفلـسطيني سـالم       التقى مساعد وزير المالية االمريكي ستيوارت ليفي برئيس        :القدس المحتلة 
وقالـت القنـصلية    . فياض وابلغه بدعم حكومة الواليات المتحدة للشعب الفلسطيني وحكومة سالم فياض          

االمريكية في القدس امس ان الجانبين بحثا ايضا الوضع االقتـصادي الـراهن فـي الـضفة الغربيـة                   
وقد . لفلسطينيين وأهمية الشفافية المالية   واالجراءات المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية لتحسين أوضاع ا        

أكد مساعد وزير المالية ثقة الواليات المتحدة برئيس الوزراء والحكومة التي يقودها وعرض عليه دعـم                
  .وقد حضر االجتماع أيضا القنصل األميركي العام في القدس جاكوب واليص. وزارة المالية لحكومته

  ١١/٨/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
   اختراق الدروع الواقية من الرصاصقادر علىور كالشنيكوف روسيا تط .٣٧

 الخفيف والمزود بكاتم للصوت، النموذج االخيـر مـن          ٩ -يشكل الرشاش اي كا     :  ا ف ب   -ايجيفسك  
 وأشـار   .الكالشنيكوف االسطوري الذي يتم انتاجه في مصنع ايجماش في منطقة االورال وسط روسـيا             

  .كنه اختراق حتى الدروع الواقية من الرصاصنه شبه صامت ويمإلى أ هاحد مصممي
  ١١/٨/٢٠٠٧الدستور 

  
  الوضع الفلسطيني والوضع من حوله .٣٨

  منير شفيق
لعل أخطر أو أسوأ ما يمكن أن يواجه الوضع الفلسطيني الراهن هو تكريس االنقسام القائم على مستوى                 

ن أن القيادتين والسلطتين في كل      السلطة والقيادة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالرغم م           
من الضفة الغربية وقطاع غزة تؤكدان الوحدة وعدم تكريس هذا االنقسام السياسي والـواقعي مـع مـا                  

  .يكتنفه من تدافع وصراع واتهامات عدائية متبادلة
هذا يعني أن ثمة مسافة واسعة بين ما يعلن من موقف وحدوي وما يمارس على األرض، بقصد أو مـن                    

  .قصد، من تكريس لالنقسام القائمدون 
وقد أغلق من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس باب الحوار واضـعا شـروطا مـسبقة ترفـضها                  

  .حماس، قبل الدخول في أي حوار
وهذا ما لم توافقه عليه األطراف العربية، وأساسا مصر والسعودية، الداعية إلى الحوار، وكذلك روسـيا                

  .أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها مؤخراالتي عرضت وساطتها في 
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لم يسبق في أغلب التجارب، والسيما في كل التجارب الفلسطينية، أن حدث انقسام داخلي، ثم بدأ حـوار                  
  .بعد أن رضخ أحد الطرفين للشروط الكاملة المسبقة التي وضعها الطرف اآلخر حتى يقبل بمحاورته

يتم عبر حوار مباشر أو غير مباشر أو من         -بقة، وإنما بتفاهم مبدئي مسبق      فكل حوار يبدأ بال شروط مس     
  . يمهد للحوار-خالل وسطاء

أما أن يطلب من الطرف اآلخر الرضوخ لشروط مسبقة رضوخا كامال ومعلنا، فهذا يعني أن يأتي إلـى                  
أن ال حـوار مطلقـا      طاولة الحوار مستسلما رافعا يديه ومن ثم ما الحاجة إلى الحوار؟ إذ األمر يعنـي                

  .وليواصل كل طريقته في المواجهة
وترجمة ذلك في الواقع الفلسطيني الراهن هو تكريس االنقسام بين قطاع غزة والـضفة الغربيـة، ومـا                  
سيترتب على ذلك من مكاسرة وتداعيات ونتائج تتناقض مع ما يبدى من حرص علـى الوحـدة وعـدم                   

  .االعتراف بحالة االنقسام
 الضغوط الفلسطينية والعربية واإلسالمية، على المستويين الـشعبي والرسـمي يجـب أن              ومن هنا فإن  

وهـذان همـا    , تتصاعد وتتضاعف من أجل الحوار غير المشروط الذي يؤمن الندية وكرامة كل طرف            
  .اللذان يسمحان بالمساومة والتنازل والتفاهم والتسويات من أجل تحقيق الوحدة والخروج من االنقسام

من يراجع ما يقوله الطرفان المتواجهان في السياسة والممارسة راهنا، وفي تفاصيل ما حـدث فـي                 إن  
  .قطاع غزة، يجد أن االنقسام الراهن قابل للتفاقم، وألمد طويل وال مجال للحسم

ومن ثم ال جدوى من الدخول في التفاصيل التي ال يمكن ضبطها أو التحقق منها بدقة، فـضال عـن أن                     
لسياسي مع االنقسام الراهن آخذ في االتساع خصوصا مع السياسات األميركية اإلسرائيلية التي             الخالف ا 

عبرت عنها مبادرة بوش لعقد مؤتمر دولي يتناول الموضوع الفلسطيني، أو التي تكشّفت عنهـا زيـارة                 
ـ             س للكيـان   وزير الدفاع ووزيرة الخارجية األميركيين لكل من مصر والسعودية، وزيارة كوندوليزا راي

  .الصهيوني إلعادة إطالق المفاوضات بين أولمرت وعباس
هذه السياسات األميركية اإلسرائيلية جاءت من جهة إلنقاذ موقفي إدارة بوش وحكومة أولمرت بعد فشل               

  .إستراتيجية السنوات الست الماضية السيما في فلسطين ولبنان والعراق
نقسام الفلسطيني من خالل إعطـاء محمـود عبـاس          وجاءت من جهة أخرى لتصب الزيت على نار اال        

مـصر  (وحكومة سالم فياض ما يشجعهما على إدارة الظهر للمطلب العربي الذي دعـا إلـى الحـوار                  
  .كما يدفعهما إلى الحرب ضد حماس حتى النهاية) والسعودية أساسا

 والحرب علـى    إنه الطريق االنتحاري الذي سوف يفرض على عباس التراجع عن إدارة الظهر للعرب            
  .حماس مهما عاند في رفض الحوار

وبهذا لم تعد المشكلة معالجة ذيول ما حدث في قطاع غزة، وإنما أصـبحت الموقـف مـن الـسياسات                    
  .المشار إليها" الجديدة"األميركية اإلسرائيلية 

ودان إلى لبنان والعراق والصومال والـس ) وإن راحت تستخدمه طعما(وهذه تتعدى الموضوع الفلسطيني  
وإلى العالقات األميركية العربية واإلسرائيلية العربية، وصوال إلى التحضير للحرب ضد إيـران إذا لـم         

  .تسلم برنامجها النووي بالكامل حتى لو تأكد يقينا أنه لألغراض السلمية حصرا
ويتهـا   جعلـت أول   ١١/٩/٢٠٠١اإلستراتيجية األميركية اإلسرائيلية التي صاغها المحافظون الجدد بعد         

تغيير ما أسمته الشرق األوسط الكبير وفقا للمشروع اإلسرائيلي، واعتمدت في ذلك على استخدام القـوة                
العسكرية المباشرة فشنت عدوانا على أفغانستان واحتلتها، وأتبعته بعدوان شارون في فلسطين، ثم عدوان              

 وعلى قطاع غـزة     ٢٠٠٦تموز  /ليواحتالل العراق، فحرب العدوان اإلسرائيلية األميركية على لبنان يو        
  .من قبل ومن بعد

النتزاع التنازالت منها في مجالي     " اإلصالح والديمقراطية "وذلك إلى جانب ابتزاز الدول العربية بشعار        
  .التطبيع مع الدولة العبرية، وطعن المقاومات الفلسطينية واللبنانية والعراقية في الظهر
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 فشلت فشال ذريعا، ولم ينتـه       - خالل العضالت العسكرية المباشرة    فرض الوقائع من  -هذه اإلستراتيجية   
 حتى كانت كل من حكومتي بوش وأولمرت تعانيان سكرات الموت المعنـوي أو الـسقوط،                ٢٠٠٦عام  

السيما أولمرت وحكومته بعد هزيمة الجيش اإلسرائيلي ميدانيا أمام المقاومة بقيادة حزب اهللا في حـرب                
  .بنان على ل٢٠٠٦تموز /يوليو

اإلصالح "كان يراد من الحروب التي شنت تحت هذه اإلستراتيجية، إلى جانب الضغوط االبتزازية حول               
أن تصفي قوى المقاومة والممانعة في األمة وتفتت بعض دولها تحقيقا إلستراتيجية شـرق              " والديمقراطية

لمشروع وحتى تركيا وباكـستان     وكانت إيران هدفا في هذا ا     . أوسط الدويالت اإلثنية والطائفية والجهوية    
  .كذلك

أما نزع البرنامج النووي اإليراني فقد كان على رأس األجندة بانتظار إنجاز الحروب علـى أفغانـستان                 
  .حصارا وضغطا" تغيير سلوك سوريا"وفلسطين والعراق ولبنان وما سمي بـ

ـ         ) العدوانات(ولكن فشل تلك الحروب      ن رأس األجنـدة فـي      لم ينزع البرنـامج النـووي اإليرانـي م
اإلستراتيجية األميركية الجديدة التي عبرت عنها دعوة بوش إلى المؤتمر الدولي وزيارة روبرت غيتس              

  .وكوندوليزا رايس األخيرة وعروض صفقات األسلحة وإحياء مسار التسوية
  : هي٢٠٠٦-٢٠٠١السمات األولية التي ظهرت من هذه اإلستراتيجية التي جاءت إثر فشل إستراتيجية 

  . اإلعداد العسكري والسياسي للحرب على إيران إن لم تقبل بنزع برنامجها النووي بالكامل-١
 تأجيج االنقسامات الداخلية في فلسطين ولبنان والعراق والسودان والصومال واالنقـسامات العربيـة              -٢

  .العربية، والعربية اإليرانية
هـو إيـران ودمـشق      " المعتدلة"أن عدو الدول العربية     هذا التأجيج يراد من ورائه الوصول إلى اعتبار         

  .وحزب اهللا وحماس والمقاومة العراقية وقوى الممانعة الشعبية العربية
وتكون النتيجة من ثم إسقاط اعتبار أن من يغتصب فلسطين ويهودها هو العدو، بل إنه يصبح الحليـف                  

  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة
والدولة العبرية فهدفه خليجيا نهـب عـشرين        " االعتدال العربية "حة لدول   أما ما يعرض من صفقات أسل     

 مليار  ٦٠مليار دوالر عاجال من جهة وتعزيز القدرات العسكرية اإلسرائيلية من جهة أخرى، بما يوازي               
تسهم في رفع معنويات الجيش اإلسرائيلي بعد هزيمته في حرب لبنان، كمـا             ) هبات ومساعدات (دوالر  

  .فوقه العسكري على جيوش المنطقة مجتمعةتزيد من ت
  :هذه اإلستراتيجية األميركية اإلسرائيلية الجديدة مصيرها الفشل ألسباب عدة

أولها طبيعة هذه اإلستراتيجية وأهدافها، حيث تتراوح بين الخداع فيما يتعلـق بالموضـوع الفلـسطيني،       
راقية والعربية التي تقبل بها ألنها تدفع الـبالد         وإلحاق أشد األضرار باألطراف الفلسطينية واللبنانية والع      

هـذا  . العربية عموما إلى الحرائق الداخلية واالنقسامات المدمرة التي ترتد على القابلين بها قبل غيـرهم              
باإلضافة إلى أن حكومتي بوش وأولمرت في أضعف حاالتهما، فهما في وضع المحتاج إلى من يجيـره                 

  .اهوليس الذي يمكنه أن ينصر سو
أما السبب الثاني فهو أن المنازلة التي تدفع إليها اإلستراتيجية األميركية تتم في ظروف خرجـت فيهـا                  
المقاومات والممانعات الفلسطينية واللبنانية والعراقية أقوى في ميزان القوى مما كانت عليـه مـن قبـل                

  .إضافة إلى سوريا وإيران
ب الهيمنة األميركية عالميا، وأبرزه ما راحت روسيا تعبر         ثم أضف سببا ثالثا وهو الخلل الذي أخذ يضر        
  .عنه سياسيا والصين والهند والبرازيل اقتصاديا

وبالمناسبة حتى الممانعة في السودان والصومال أصبحت في ظروف أفضل اليوم ممـا كانـت عليـه                 
 والعربية اإليرانيـة لـن      باألمس، األمر الذي يعني أن مسار تأجيج االنقسامات الداخلية والعربية العربية          

  .يحقق ما ترجوه أميركا والدولة العبرية



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                      ٨١٠:                                 العدد١١/٨/٢٠٠٧السبت : التاريخ

يساهم في ذلك أن إمكانات تالفي التدهور في المواجهات الداخلية وفقا لإلستراتيجية األميركيـة الجديـدة         
يشكل احتماال قويا إن لم يكن األقوى بسبب إدراك القوى المحلية والعربية المدعوة إلـى التـورط فـي                   

 الحامية الجانبية بأن مصلحتها العليا هي عدم االنجرار إلى هذا المسار، فضال عن التجربـة                الصراعات
  .تموز على لبنان أو في احتالل العراق/المريرة السابقة في الرهان على الحصان الخاسر في حرب يوليو

ن نضيف صـوماليا    هذه المعادلة العامة تنطبق على الحاالت الخاصة فلسطينيا ولبنانيا وعراقيا، ويجب أ           
  .وسودانيا وكذلك عربيا، بما فيه حالة شن حرب عدوان أميركية إسرائيلية على إيران

صحيح أن لكل حالة خصوصياتها وتعقيداتها، ولكنها جميعا مزنرة بسمات المعادلـة العامـة المـذكورة                
ي متأثرة، ال محالة    بشكل أو بآخر، فلكم أثبت التاريخ أنه ما من خصوصية حالة من تلك الحاالت إال وه               

بالمعادلة العامة، ألنه ما من حالة تتصارع قواها المحلية كأنها في جزيرة منعزلة، أو يتحكم فيها القانون                 
الذي يتحكم في مالكمين على حلبة محصورة، فهي دائما جزء من كل ومعادلتها الداخلية تتأثر وتؤثر في                 

بعد النظر يقضيان باسـتبعاد التـدخالت األميركيـة فـي           ولهذا فإن الحكمة و    .ما حولها إقليميا وعالميا   
  .الصراعات الداخلية، أو في اإلطارين العربي أو اإلسالمي

ثم إنه ما ينبغي ألحد أن يتغافل عن الحقيقة التي سطعت، خصوصا خالل السنوات الست الماضية، وهي                 
بـالعراق ومـا أكـده وضـع        أن السياسات األميركية مسمومة وفاشلة، وتكفي نظرة سريعة إلى ما حل            

  .االحتالل للتأكد من هذه الحقيقة
الفوضى "وقد وصل األمر بوزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلى أن حددت للسياسة األميركية              

، ومن ثم إذا ضربت أطنابهـا كـان الخـراب           "ال سيطرة ألحد عليها   : "والفوضى في التعريف  " الخالقة
ثـم هيهـات    . اآلالف من الضحايا وكانت الحروب األهلية وسقوط األنظمة       والدمار وعشرات أو مئات     

من هنا فإن الحكمة وبعد النظر يقضيان بعودة األطراف المعنية فلسطينيا ولبنانيـا              .هيهات الخروج منها  
 .وعراقيا وعربيا إلى الحوار والتفاهم، ألن نار االنقسامات إذا اشتعلت واستفحلت فلن ينجو منها أحد أبدا               

  .وعندئذ يكون الندم والت ساعة مندم
  ٩/٨/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  اجتماعات الرئيس عباس المغلقة .٣٩

  عبد الباري عطوان
عندما يعقد السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا مع ايهود اولمرت رئيس الـوزراء                 

 ومقصور على الرجلين فقط، فان      االسرائيلي اجتماعات لمدة ثالث ساعات في مدينة اريحا نصفها مغلق،         
  .هناك قضايا على درجة كبيرة من الخطورة تتصدر هذه االجتماعات تتطلب تفاهمات مسبقة

من الصعب علىنا معرفة هذه القضايا، ولكن ليس من الصعب التكهن ببعضها، خاصة اذا وضعنا فـي                 
لخريف المقبل وتكوين جبهة عربية     اعتبارنا التحرك االمريكي المكثف في المنطقة لعقد مؤتمر سالم في ا          

حزب (ولبنان ) حماس(ـ اسرائيلية في مواجهة محور الشر االيراني ـ السوري وامتداداته في فلسطين  
  ).اهللا

قنابل دخان كثيرة يتم اطالقها حاليا لحجب الرؤية، وممارسة كل انواع التضليل، لتمرير طبخة التـسوية                
لتهبة، كسبا للوقت، وقبل انتهاء فترة رئاسة الرئيس جـورج بـوش            الجديدة التي تعد حاليا على نيران م      

الثانية، وبما يساعده على االنتقال بيسر الي الملفين االكثر تعقيدا وهما الملف العراقي بكل ذيوله، والملف                
  .النووي االيراني بكل مخاطره العسكرية واالقليمية االستراتيجية

 الرئيس عباس في مؤتمراته الصحافية حول رغبته في التوصـل           ولعل ابرز قنابل الدخان هذه ما يردده      
الي اتفاق اطار وليس الي اعالن مبادئ في اي محادثات مع نظيره االسرائيلي ايهود اولمرت قبل انعقاد                 

فالرئيس عبـاس  . اي مجرد تالعب بااللفاظ ال اكثر وال اقل     . مؤتمر السالم االمريكي في الخريف المقبل     
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ئ اوسلو يدرك مدي كراهية الشعب الفلسطيني لهذه التسمية، وما تحملـه اليـه مـن         صاحب اعالن مباد  
ذكريات مريرة ومؤلمة، حول اكبر خديعة تعرض لها في تاريخه، ولذلك قرر ادخال مفهوم جديـد، اي                 
  .اتفاق اطار لاليحاء بان هناك طريقا جديدا مختلفا سيؤدي الي صفقة افضل من صفقة اوسلو سيئة الذكر

سوء حظ الرئيس عباس الذي يوحي نهجه السياسي بميله الـي الغـرف المظلمـة، والمفاوضـات                 ومن  
السرية، ان االسرائيليين ال يكتمون سرا، ويتحدثون عن مخططاتهم بصورة اكثر شفافية عنـدما يتعلـق                

لجـة  االمر بمنظورهم للتسوية مع الجانب الفلسطيني، ولذلك باتوا يركزون حاليا على تصميمهم على معا             
قضية الالجئين الفلسطينيين في وقت مبكر، وقبل الذهاب الي مؤتمر الـسالم فـي الخريـف المقبـل،                  
ويشترطون االتفاق على هذه المسألة لتقديم اي تنازالت اخري على صعيد االنسحابات واقامـة الدولـة                

  .الفلسطينية المستقلة
وهـي  . لي عبقرية خاصة لتحليل مـضامينها     المعالجة االسرائيلية لقضية الالجئين معروفة، وال نحتاج ا       

تتلخص بضرورة اسقاط حق العودة وجعل الدولة الموعودة، هي القبلة الوحيـدة الي الجـئ فلـسطيني                 
ومثلما كانت دولة اسرائيل هي الحل لعودة اليهود الي ارض الميعاد، فان الدولة             . باعتبارها نهاية المطاف  

  .  الي وطنهم األمالفلسطينية هي الحل لعودة الفلسطينيين
بعد اسقاط حق العودة في اتفاق االطار الذي يجري الحديث عنه حاليا، من خالل حلول خالقـة تحـدث                   
عنها السيد عباس في حديثه لصحيفة اسرائيلية، تنحصر المفاوضات بعد ذلك في كيفية عودة الالجئـين                

ق الرؤية االسرائيلية، ومن هـم الـذين        الي رام اهللا، وهل سيتم ذلك دفعة واحدة، او بالتقسيط المريح وف           
سيعودون اوال، هل هم الالجئون في لبنان، ام في العراق ام سورية، وكم هي المدة والجـدول الزمنـي                   

  .لعودة هؤالء، واين سيقيمون، وكيف ستتم اقامة البني التحتية االقتصادية الستيعابهم وهكذا
 العربية، االول هو حذف بند حق عـودة الالجئـين           فايهود اولمرت اشترط شرطين لقبول مبادرة السالم      

، والثاني هو الغاء البند المتعلق بمنع توطينهم فـي الـدول            ٢٠٠٢الذي اضيف اليها في قمة بيروت عام        
فعملية التطبيع بـدأت بـشكل      . ويبدو ان هناك مرونة عربية في هذا الخصوص       . التي يقيمون فيها حاليا   

مصر واالردن للقدس المحتلة في الشهر الماضـي باسـم الجامعـة            متسارع منذ زيارة وزيري خارجية      
العربية، تحت عنوان تفعيل مبادرة السالم العربية، وقبـول دول عربيـة، وخاصـة المملكـة العربيـة                 
السعودية، المشاركة في مؤتمر السالم الذي دعا اليه الرئيس بوش في الخريف المقبل، وهذا يعني جلوس                

سعود الفيصل وجها لوجه مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسـرائيلية تحـت             وزير خارجيتها االمير    
  .رعاية السيدة كوندوليزا رايس

الظروف مهيأة بالكامل للرئيس عباس للتنازل عن حق العودة بطريقة غير مباشرة ومن خالل الحلـول                
ة في اكثر من عاصمة الخالقة التي تجري حاليا صياغتها في مفاوضات سرية برعاية امريكية ـ اوروبي 

اوروبية، فالرئيس عباس تخلص من عبء الشراكة الثقيل مع حركة حماس ، ومن العـبء االثقـل، او                  
مستودع التطرف المسمي قطاع غزة، فقد اغلق ابواب القطاع بالضبة والمفتاح وحاصر حركة حمـاس               

يل، ولم يعد يعير اي اهتمام      في داخله، وبات طليق اليدين تماما، ووضع كل بيضه في سلة امريكا واسرائ            
  .حتي ألقرب حلفائه العرب

ولعل النقطة االخطر في كل ما يجري حاليا، هي تلك المتعلقة بتبادل االراضي في حال التوصـل الـي                   
تسوية، فمن ضمن الحلول الخالقة التي يدرسها الطرفان بإمعان، تلك التي تقول باالبقـاء علـى الكتـل                  

واالراضي . لضفة الغربية، مقابل اعادة اراض الي الدولة الفلسطينية كتعويض        االستيطانية الرئيسية في ا   
المقترحة هي التجمعات السكنية العربية داخل الخط االخضر، ومنطقة المثلث على وجـه التحديـد ذات                

  .الكثافة السكانية العالية
عبرية، وتحويلها الي دولة    وهذا يعني تحقيق الحلم االسرائيلي بالتخلص ممن تبقي من العرب في الدولة ال            

يهودية نقية صافية من اي عرق عربي، مع االحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة لها، ورفع علم عربـي او                  
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فلسطيني على المسجد االقصي لذر الرماد في العيون، وااليحاء بسيادة فلسطينية منقوصة ومزورة علـى   
  .المناطق المقدسة

 عندما استبدله بالمجلس التشريعي، وعندما سيطرت حركـة         الرئيس عباس الغي شرعية المجلس الوطني     
حماس وبعض الشرفاء من حركة فتح على المجلس االخير في االنتخابات االخيرة بـادر الـي تجميـده                  
والغاء دوره، والتفرد الكامل بالسلطة، مكتفيا ببعض المحيطين به الذين يؤيدون التسوية المطروحة وفق              

  .ئيليةالشروط االمريكية واالسرا
 لم ينتخبوا السيد عباس رئيسا لهم، وبالتالي لم يفوضوه          ١٩٤٨اهل المثلث او عرب المناطق المحتلة عام        

بالتحدث باسمهم وتقرير مصيرهم، والشيء نفسه يقال ايضا عن فلسطينيي الشتات في لبنـان وسـورية                
 بالشفافية، ووضـع فيتـو      ولذلك ال بد من تحرك فلسطيني مكثف للمطالبة       . واالردن والشتات بشكل عام   

  .على اي تحرك يريد تسوية قضيتهم من وراء ظهورهم
فعملية تجويع الفلسطينيين وحصارهم وتشديد الخناق علىهم في الوطن والشتات، ال يجـب ان تعطـي                
ثمارها في القبول بحلول مسلوقة ال تحقق الحد االدني من مطالبهم المشروعة في العودة وقيـام الدولـة                  

  .ة على التراب الفلسطيني الحقيقي، وليس المزورالفلسطيني
القضية الفلسطينية ليست قضية رواتب، وال مساعدات اجنبية، مقابل التفريط بالثوابت، ومـن االفـضل               

  . كرت االغاثة والعيش على مساعدات هيئة االونروا على التنازل عن هذه القضية برمتهاىالعودة ال
  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  طن وتل أبيب إلى من يهمه األمرمن واشن .٤٠

  طالل صالح بنان. د
لجنة األمن المصغرة في الحكومة اإلسرائيلية، من ستة أسابيع وهي تجتمع، بمعدل مرة واحدة أسبوعياً،               

  سلوك ملفت في أجندة الحكومة اإلسرائيلية،. لمناقشة األوضاع األمنية على الحدود الشمالية مع سوريا
 قراراً سياسياً، على مستوى استراتيجي عاٍل، مثل التحضير لمواجهة محتملة مـع             ال بد أنه يخفي وراءه    

أو على األقل، لمواجهة محتملة مع قوة إقليمية مهمة في المنطقة، من المحتمل أن تشعل معها                ... سوريا
  . جبهة الحدود الشمالية مع سوريا، وربما لبنان

لي عن تفسير مقلـق لهـذه االجتماعـات النمطيـة           ليس من المتوقع أن يفصح رئيس الوزراء اإلسرائي       
المتواصلة للحكومة اإلسرائيلية المصغرة، التي تُجمع كل التقارير الصادرة مـن الحكومـة والـصحافة               

تطمينات يهودا ألمـرت، عنـدما      . اإلسرائيلية، على أنها تناقش الوضع على الحدود الشمالية مع سوريا         
سنشهد صيفاً هادئـاً وخريفـاً      : ع سوريا وال ترغب فيها، مضيفاً     إن إسرائيل ال تسعى لمواجهة م     : يقول

؟ وحتى يذهب في تطميناته لتشمل سلوك الطرف الـسوري،          ..!هادئاً وشتاء هادًئا، على الجبهة الشمالية     
  ؟..!إن السوريين، ليس لهم مصلحة في قتالنا: يضيف ألمرت

 أنه من الطبيعي أن تدعم إسرائيل إمكاناتها        ماذا يعني قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي، هذا، الذي أضاف        
الدفاعية، في إشارة إلى شحنات األسلحة األمريكية األخيرة التي تتضمن أنظمة دفاعية متقدمـة مـضادة                

... للصواريخ وأسلحة هجومية أخرى قادرة على اختراق تحصينات خرسـانية عميقـة تحـت األرض              
 مليار دوالر للعـشر  ٣٠ية أمريكية إلسرائيل تبلغ قيمتها باإلضافة إلى ما ُأعلن مؤخراً عن معونة عسكر       

  .سنوات القادمة
ليس متوقعاً ِمن من يخطط للحرب أن يفصح عن نواياه، ويقول بوضوح إني ذاهـب غـداً إلـى                   : أوالً

بل قد تؤكد أن الحرب أكثر      ... بالعكس، اإلعالن عن النية لعدم القتال، ال تنفي االستعداد للحرب         . الحرب
ووقـف،  ... رئيس الوزراء اإلسرائيلي أكد أن المنطقة ستشهد صيفاً وخريفاً وربيعاً هادئاً          : ثانياً. حتماالًا
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جازف رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي      : ؟ ثالثاً ..!عند هذا ولم يضف أن الربيع القادم، سيكون هادئاً، أيضاً         
  ؟...!عندما استنتج أن السوريين، أيضاً، ال يرغبون في الحرب

أهم عناصر رد رئيس الوزراء على الصحفيين في منزله في القدس، يوم األربعاء الماضي، حيـث                تلك  
انعقد اجتماع لحزب كاديما الذي يرأسه، على ما يالحظ من اجتماعات متكررة للجنة األمن المصغرة في                

بته في دخـول    رئيس الوزراء اإلسرائيلي، قد يكون صادقاً عندما عبر عن عدم رغ          . الحكومة اإلسرائيلية 
إال أن عليه أن يؤمن الجبهة الشمالية مع سوريا، إذا ما اندلعت الحـرب علـى                ... الحرب مع السوريين  

بعبارة أخرى رئيس وزراء إسـرائيل يريـد أن         . جبهة أخرى في المنطقة، مع إيران، على وجه التحديد        
ت إسرائيل فـي أي عمـل       يرسل رسالة إلى السوريين بأن ال يتورطوا في دخول الحرب، إذا ما شارك            

وأن االستعدادات على جبهة الجوالن، هي فقط من قبيل االحتراز االسـتراتيجي،            ... عسكري ضد إيران  
  . في ما لو أمتدت المواجهة إلى الجبهتين السورية واللبنانية

فإن معنى  ووقف،  .. يقول رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن المنطقة ستشهد صيفاً وخريفاً وشتاء هادئاً          : أيضاً
ذلك أن احتمال اشتعال األزمة على الجبهة اإليرانية، لن يكون قبل الربيـع القـادم، فـي أوج معمعـة                    

حينها يحـاول الحـزب     . ٢٠٠٨انتخابات الرئاسة األمريكية التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر           
بهة اإليرانية فـي    الجمهوري التعويض عن نقطة ضعفه في ورطة العراق، بإحداث نصر سريع على الج            

معركة تستهدف مفاعالت إيران النووية، لعَل إدارة بوش إن نجحت في ذلك ترفع أسهم احتماالت احتفاظ                
  . أو، على األقل، استعادة األغلبية في الكونجرس القادم.. الحزب الجمهوري بالبيت األبيض

ن، إذا ما هوجمت من إسـرائيل       األمر غير القطعي، في هذا كله، هو احتمال مشاركة دمشق لنجدِة طهرا           
أو الواليات المتحدة، أو كليهما، في محاولة للتخفيف من حدة الهجوم على إيران، الذي قد ال يتوقف عند                  
تدمير مفاعالت إيران النووية، بل قد يمتد إلى تقويض نظام الثورة اإلسالمية في طهران، وإقامة نظـام                 

  .د، على أنقاضهمواٍل للغرب، والواليات المتحدة، بالتحدي
في أي األحوال، هناك ــ على األقل ـــ تفكير في احتماالت الحرب في المنطقة، ليس بالـضرورة                 

الربـع  ( هذا الصيف، كما كانت تذهب الكثير من التحليالت، ولكن على أبعد تقدير، بحلول الربيع القادم                
لنطاق الذي تريده تل أبيب وواشـنطن،       وحتى يتم احتواء مسرح العمليات في ا      ). الثاني من العام القادم     

وهل باإلمكان حصر الحـرب     .. هل تفهم دمشق الرسالة   . كان من الضروري إرسال هذه الرسالة لدمشق      
وما هي احتماالت امتداد الحرب،     .. القادمة على الجبهة اإليرانية، كما يخطط األمريكيون واإلسرائيليون       

  .وتداعيات كل ذلك على األمن القومي العربي. ..خارج نطاق مسرح عمليات الجبهة اإليرانية
  .ومعني بها الجميع.. إنها رسالة وجهت مباشرة إلى دمشق

  ١١/٨/٢٠٠٧عكاظ 
  
  هل من رؤية أخرى؟".. القنبلة الديمغرافية"إسرائيل و .٤١

  محمد خالد األزعر
روع استيطان   الجدل حول البعد الديمغرافي للصراع الصهيوني العربي، موصول صهيونياً منذ كان مش           

الحركـة  ) مثل آحادها عـام   (وقبل مئة عام نصح عقالء يهود       .فلسطين فكرة هائمة في اآلفاق األوروبية     
ومنهم من استشرف للسبب ذاته أن      . الصهيونية بالتخلي عن طموحها، بالنظر إلى عمران فلسطين بأهلها        

  .. مشروعها لن يتم إال بالقوة
لموجبة لرفض الدولة اليهودية إبان مراحل تأسيسها، يتأكـد مـن           من يراجع دفوع العرب والفلسطينيين ا     

وبينما كان الفلسطينيون يطالبون    .وعيهم المبكر بأهمية العامل السكاني في تحديد مسار الصراع ومصيره         
بتسوية ديمقراطية، يضمرون أنها ستكون لصالحهم بسبب أكثريتهم العددية، كان الصهاينة ومحـازبوهم             
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وقد أدركنا بدورنا الحقاً هذه الكيفية حـين        . التي سيعالجون بها المعادلة السكانية المختلة     يعرفون الكيفية   
  .. ١٩٤٨اصطدم الكم بالنوع منذ 

نقول، لم ينقطع الجدل بهذا الخصوص، لكن مضمونه هو الذي اختلف نسبياً وفقاً للتحوالت في طبيعـة                  
فالصراع بمفهومه الصهيوني العربـي األشـمل،       . الصراع، أطرافه وقضاياه والمعنيين به سكانياً بالذات      

  . يجعل للمعادلة السكانية حشواً غير الذي عليه الصراع بمفهومه اإلسرائيلي الفلسطيني األضيق
أبعـد مـن إسـرائيل الدولـة االسـتيطانية          .. المفهوم األول يعني خلقاً كثيرين ودوائر جغرافية واسعة       

 من اليهودية العالمية التي ال يزيد قوامها عن الخمـسة عـشر             والفلسطينيين كشعب أصيل، وأبعد بالطبع    
فيما المفهوم الثاني يفيد جدالً بأن التدافع السكاني محصور بمن هم اآلن فـي حـدود فلـسطين                  . مليوناً

وعلى الذين يخوضون في أمر الديمغرافيا وصلتها بمستقبل الصراع وأيلولتـه، أن يبـصروا              . التاريخية
  . مين يأخذون كمنطلق للتحليل والتناظرالكافة بأي المفهو

غير أن األكثر   . بدون ذلك نكون بصدد قاعدة معلوماتية مراوغة، وستكون النتائج مضللة بقصد أو بدون            
مساهمة في تيه االتجاه عربياً وفلسطينياً، هو معالجة المعادلة السكانية للصراع من مفهوم أضيق بمراحل               

المفهوم الذي يقارب الصراع وكأنه يجري في أحشاء إسرائيل بين اليهود           إنه  .. فلكية من هذين المفهومين   
  . ١٩٤٨وعرب 

بعمليات حسابية، تتعلـق بـالهجرة اليهوديـة والمواليـد          ) المنظور(وبعد أن يقوم أصحاب هذا المفهوم       
ـ    !)الديمقراطي عندهم (والخصوبة وسن التزاوج وطبيعة النظام السياسي اإلسرائيلي         وه ، وتأثير ذلك ونح

على التفاعالت بين يهود إسرائيل وعربها أو فلسطينييها، يبشروننا بأن هذه الشريحة الرابضة في جوف               
  . إسرائيل، سيكون لها دور حاسم في تحديد نهاية الصراع

طبقاً لهذا التصور، تبدو إسرائيل أمام قدرها المقدور من حيث حتمية التحول عـن جوهرهـا اليهـودي                  
.. ها يهودها ذات يوم ـ قريب أو بعيد سيان ـ في بحر األغلبية العربية الفلسطينية  المتفرد، بحكم إغراق

والتكاثر، وال يسعها إشراك يهود الخارج في       " معركة األرحام "فهي ال تستطيع مجاراة عرب الداخل في        
  ياسي، انتخاباتها الداخلية، وال يمكنها عزل العرب بنظام عسكري يحول دون استحواذهم على النظام الس

ثم إن اليهودية العالميـة تكـاد       .. وال قدرة لها على حجب تأثير الكم الذي يفرز كيفاً فاعالً بحكم الطبيعة            
كل هذا يقرب اليوم الذي سيصبح فيـه يهـود          . تنضب مخازنها عن إمداد يهود الكيان الصهيوني بالبشر       

نا والحال كذلك إلى وقوع هـذا الجيـب         وربما ذهب .. إسرائيل جيباً سكانياً معيناً في محيط فلسطيني أكبر       
، الذي سيتفضل بتحديد مصير إسرائيل اليهودية، إلى إسرائيل         )األغلبية(البشري تحت رحمة هذا المحيط      

  ! هكذا بكل بساطة، أو حتى بصعوبة إذا أضفنا بعض التفاصيل.. غير يهودية الهوية
ه ضمن رؤيـة أشـمل للمواجهـة العربيـة          يمكن تفهمه لو أن دعاته أسكنو     " العبقري"مثل هذا المنظور    

أما أن يدفعوا بـه معـزوالً، وكـأن         . ألفلسطينية للمشروع الصهيوني االستيطاني في قلب العالم العربي       
 ويهود إسرائيل تدور في جزيرة نائية، فانه تقدير تعـوزه الموضـوعية فـي               ٤٨التفاعالت بين عرب    

حمل مليون ومئتي ألف عربي فلسطيني، ساقتهم أقدارهم        ألنه ي .. التحليل، فضالً عن فضفاضيته األخالقية    
  ! للوقوع تحت السيطرة الصهيونية منذ نحو ستين عاماً، عبء مواجهة المشروع إياه وحدهم

. االنحراف عن جادة التحليل الموضوعي يتضح عند تأمل حيثيات ترجيح وقوع الـسيناريو المطـروح              
كل الطرق تبدو مسدودة    .. الطرف اليهودي إال الوصول إليه    فنحن هنا أمام سيناريو مغلق، ال بديل أمام         

" كيميائية"وهذا يناقض   . إال الطريق المؤدي إلى أغلبية عرب إسرائيل على يهودها في مدى زمني معين            
  . الصراع الصهيوني العربي أو حتى أي صراع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي ممتد أو غير ممتد

المستندة إلى تفكير رغبوي ظاهر، البد من تثبيت عدد كبير من العناصر            فلكي تتحقق حسابات أصحابنا     
لعل أبرزها استمرار إسرائيل في     .  ويهود إسرائيل  ٤٨والمدخالت على خط المعادلة السكانية بين عرب        
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وهو فرض يجرحه التهاون في قضية الهوية الدينيـة         .. سياسة استقبال الغزاة المستوطنين من اليهود فقط      
  ، )راهنا(ين للمهاجر

بـاب  "المهاجرين الجدد تكفي لتأدية الغرض،والدعوة إلى فـتح         " صهينة"والقناعة المتنامية إسرائيليا بأن     
اليهـود  "هذا فضالً عن الحديث عن وجود ما يسميه الصهاينة ب         .. لردف يهود إسرائيل بالمزيد   " التهويد
قيا زهاء خمسين مليوناً مـن اليهـود ينبغـي          ، ومؤداه بالحق أو بالباطل أن ثمة في آسيا وأفري         "المتخفين

 ٤٨خصيصاً لمقارعة عـرب     .. البحث عنهم وتذكيرهم بيهوديتهم واستجالب ما يمكن منهم إلى إسرائيل         
  !. وعيرهم بالطبع سكانياً

ال حكمة في االطمئنان إلى عجز النخب الصهيونية الحاكمة عن حجب تأثير الكم العربي بـالمطلق، ألن                 
وال ريب أن . ا بال وازع من أي نوع، ال تتورع عن االستعانة بأي حل لوقف نمو العرب             طغمة كهذه تحي  

هذا إن اسـتبعدنا    .. المستقبل مفتوح على توقع تطوير آليات مختلفة يصعب استبصارها اآلن لهذا الهدف           
ائع الحلول الصاخبة األخرى كالطرد الجماعي أو العزل اإلقليمي المطبق أو فرض الحكم العسكري بـذر              

  . ال يعز ابتكارها ثم تلميعها دولياً
وأسوأ منطلقات دعاة القنبلة الديمغرافية، زعمهم بأن إسرائيل ال يسعها إلغاء الديمقراطية لدرء خطر هذه               

أوالً، ألنه سبق لها فرض حكم عـسكري علـى الفلـسطينيين داخلهـا بـين عـامي                  . القنبلة وتنفيسها 
  .  الدوليين ديمقراطيتها آنذاك، ولم يشجب أحد من الفواعل١٩٦٦و١٩٤٨

 ، وفي حال بلوغ خطر      ٤٨وثانياً، ألن كثيراً من شعائر هذه الديمقراطية محجوبة اآلن بالفعل عن عرب             
القنبلة إياها الخط األحمر فلن يكون على النخبة الصهيونية الحاكمة سوى زيادة جرعة الحجب مع العمل                

  . على تهيئة البيئة الدولية لذلك
 دون أن تتوقف الكرة األرضية عن الـدوران،         ٤٨ ما دعا مسؤولون إسرائيليون إلى طرد عرب         وكثيراً

لليهـود أو   "ذلك ألن ناساً كثيرين تعودوا على خصوصية مفهوم الديمقراطية في هذه الدولة وعلى إنهـا                
" خـصوصية ال"وليس بال مغزى أن اإلدارة األميركية راحت تبدى مؤخرا انحيازها لهذه            "..للصهاينة فقط 
  !. بصريح العبارة

القصد أنه البد من توسيع آفاق النقاش بشأن األسس وشبه المسلمات التي تقوم عليها مقاربـة المعادلـة                  
السكانية في سياقها اإلسرائيلي الفلسطيني، على نحو ال يغفل التفكير الـشيطاني الـذي يحـف بالعقـل                  

  . الصهيوني وهو يعالج حاضر هذه المعادلة ومستقبلها
  ١١/٨/٢٠٠٧البيان 

  
  مخيمات الالجئين الفلسطينيين آخر حصون العروبة .٤٢

  خليل قانصو
 القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، كان جمـال عبـد           ١٩٧٠عندما قرر ملك االردن، في خريف       

مقترحـات وليـام    (من العام ذاته مبـادرة امريكيـة        ) يوليو(الناصر ال يزال حياً، ولكن قبوله في تموز         
حـرب  (تشترط وقفاً الطالق النار علـى الجبهـة المـصرية           ) رز وزير خارجية الواليات المتحدة    روج

، صب َّ   ١٩٦٧والركون الى المساعي الديبلوماسية للخروج من المأزق الذي نجم عن حرب            ) االستنزاف
  . ه انتقادات كل الذين رفضوا االعتراف بنتائجها كأمر واقعيعل

اي بكـالم آخـر،     . هـا ية على الوساطة تعني في المقـام االول الحاجـة ال          وال غرابة في ذلك، فالموافق    
االعتراف بان الهزيمة كانت نتيجة عجز وضعف ولم تكن بالتالى نتيجة تقاصر واخطاء اذا ماُ عولجـت                 

وهذه حقيقة لم يكن االنسان العربي، في وجدانه وفي         . وقُومت، تسنّت القدرة على ردع العدو عن عدوانه       
بل كان يميل في قرارة نفسه الى االعتقاد بوجوب العمل والصراع حتـي تتبـدل                . غبا بتلقيها وعيه، را 
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وهذا شـرط ال غنـي      . الوساطة بين غالب وبين مغـلوب على امره، وساطةً  بين متساويين على االقل            
  .عنه الستعادة الثقة واالمل

ـُدو           ل المواجهة، كانت بحسب المنطق الذي      ومن هذا المنظور، فان االنظمة العربية في ما كانُ يعرف ب
وامـا  . اما استخالص الدروس والعمل الدؤوب في سبيل تحرير االرض        : يؤِسس لالوطان، امام خيارين   

ه مـن وهـن، الـى       يولكن هذه االنظمة المثقلة بالخيبة، اندفعت رغم ما هي عل         . التخلي عن المسؤولية  
فقبلت بذلك المـساومة علـى      . ستعِمرين االسرائيليين التفاوض المباشر او غير المباشر ال فرق، مع الم        

  .الحقوق وعلى السيادة، تعبيراً عن ديمومة استصغارها لشعوبها
فاالصطدام بين اصحاب الحقوق من جهة وبين االنظمة التي فرطت بهذه الحقوق، كـان فـي الحقيقـة                  

  . مة المنكسرةُمدرجا ضمنيا، في صلب هذه العالقة بين المستعِمر المنتصر وبين االنظ
فالشعوب العربية التي   . آنذاك كانت المقاومة الفلسطينية شأنا عربياً، وجذوة امل باستعادة الكرامة والعزة          

، جماً غفيراً الى شوارع المدن من بغداد الى الرباط، تطالب جمـال عبـد               )يونيو( حزيران   ٩نزلت في   
 المقاومة، وكثيرون من ابنائهـا انـضووا،        الناصر بالثبات في موقعه وبمواصلة المعركة، احتضنت هذه       

  . بشكل او بآخر في صفوفها
وطبيعي انه كلما تهيأت ظروف المواجهة ضدهم، يستنفر المستعِمرون االسرائيليون جيوشهم وحلفـاءهم             

لما ينطوي علىه ذلك مـن      . فلم يرقْ لهم اقتحام الجماهير العربية ساحة النضال الوطني        . استباقاً للخطر 
  . هبوب رياح االصالح والتغيير، ومن مناعة عن االستسالم واالذعاننذٍر ب

اذ بـدا واضـحاً ان الجمـاهير        . وبناء علىه، كان وقوع االضطرابات في المنطقة العربية امراً منتظرا         
مما يجعـل احتـواء     . العربية يمكنها، اذا ما تواصلت بحرية مع نخبها، ان تشكل احتياطا كبيراً للمقاومة            

  . محتلة في اطار المشروع االستعماري قضية معقدة وصعبةاالرض ال
 وميض االنفجارالشعبي بالظهور في االردن، بادر النظام الى شن حـرب ضـد              ١٩٧٠ولما بدأ في عام     

المقاومة الفلسطينية، درءا لتطورات قد تطرا على الوضع فتولد ظروفا تجعل من هذا البلد ساحة مفتوحة                
العربية لتتعلم بالممارسة كيف تعالج ازماتها وكيف تدافع عن نفسها بنفسها في            الول مرة، امام الجماهير     

  . مواجهة المستعِمرين االسرائيليين
وتقتضي االشارة هنا الى ان المقاومة الفلسطينية كانت آنذاك تلحظ ادبيات تجارب حركات التحرر فـي                

نامية مروراً بطوباوية غيفارا الثوريـة،      العالم من مسيرة ماو تسي تونغ الكبري، الى حرب التحرير الفيت          
  . ها ضمن دائرة نفوذها باي ثمنيوذلك في منطقة كانت الواليات المتحدة، مصممة على المحافظة عل

ساري لم يطل كثيراً، ولم تتمكن هذه المقاومة مـن جعـل            يولكن جموح المقاومة الفلسطينية الثوري وال     
ذلك الى عدم اختمار وعيها للطبيعة االستعمارية والـى بقـاء           وربما يكون مرجع    . االردن فيتنام جديدة    

  .الحبل السري بينها وبين الحكومات العربية
واستنادا الى العوامل التي تضافرت على الحاق الهزيمة بالمقاومة الفلسطينية في االردن وعلى اخراجها              

طأت معه، لم يكـن مـستبعدا ان        منه، ونظراً الى ان اطرافاً عديدة شجعت ودعمت النظام االردني وتوا          
  .تواصل ذات االطراف مطاردة المقاومة الفلسطينية في لبنان

.  جاءت الستكمال ماُ بدئ به في االردن       ١٩٧٥فمن الجلي ان حروب لبنان التي اضطرمت نيرانها عام          
، بعـد   ١٩٨٢وتحقق ذلك فعالً فـي سـنة        . اي القضاء على المقاومة الفلسطينية او ابعادها الى المنفي        

االستعانة بقوات المستعِمرين االسرائيليين، التي قدمت في المراحل االولي، الخبرات والسالح لميليشيات            
 جريـا   ١٩٨٢) سـبتمبر ( ايلول   ١٥القوات اللبنانية، ثم غزت لبنان واحتلت عاصمته، حيث ارتكبت في           

المـذكورة، مجـزرة ضـد      على عادتها في كل حرب ولكن بالتعاون في هذه المناسبة مع الميليـشيات              
  . الالجئين الفلسطينيين المدنيين في صبرا وشاتيال
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، جرائم ميليشيات القوات اللبنانية نفسها      ١٩٧٦فنكأت هذه المجزرة وعمقت الجراح التي خلفتها في سنة          
  . ضد الالجئين الفلسطينيين في مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا اللذين دمرا بالكامل وصارا اثراً بعد عين

فان توافق هؤالء امكـن     . وينبغي التذكير هنا بان لبنان بلد، تتواجد فيه طوائف مرتهنة بمصالح زعمائها           
  . العيش بامان، وان تخاصموا ذرت رياح الفتنة الناس ودهم خطر االحتراب

  . عندئذ يمسك كل زعيم بطائفته بقوة السالح، فيصادر حرية التعبير ويسكت كل معارضة في صفوفها
تأسس علىه ان الجرائم التي تقترفها ميليشيات طائفة ما في لبنان تلقي بظالل الشبهة على جميع الـذين                  ي

لذا يمكن القول ان ما حدث في مخيمات تل الزعتر وجسر الباشـا ثـم فـي                 . ُينسبون الىها رغماً عنهم   
م من جهة وبين الالجئين     صبرا وشاتيال، اوقع البغضاء والعداوة بين المسيحيين في لبنان على وجه العمو           

  . الفلسطينيين من جهة ثانية
هكذا اُخرج، او باالحري خرج بارادته مارسيل خليفة، وزياد الرحباني وجوزف سماحة والىاس خوري              
وامين معلوف، وجورج قرم وكثيرون غيرهم، من المعادلة الناقصة والبلهاء التي تـصم كـل شـخص                 

  . يةمسيحي بوصمة ميليشيات القوات اللبنان
 فـي الوقيعـة   ١٩٨٦و بعد ذلك جاء دور الطائفة الشيعية التي اسقطتها ميليشيات حركة امل في خريف     

ذاتها، عندما اشتعلت حرب المخيمات في بيروت، وتحديدا ضد مخيمي صبرا وشاتيال مجـددا، تحـت                
  . ذرائع ما زال الغموض يكتنفها على االقل في نظر الناس العاديين

ـّت الريبة والحذر والشقاق بين الـشيعة وبـين   . ضا مماثلة للوقائع التي سبق ذكرهاوالنتائج كانت اي  فحل
ـّنون االدوار ثـم             . الالجئين الفلسطينيين  عندما يستبد الجهل بالعقول يصير الناس كممثلي السيرك، يلقـ

  .ُيدفعون الى حلبة المسرح
اذ ال مفر من التساؤل عـن       . كثر خطورة الى أن آن أوان الحلقة الثالثة، وهي من غير شك االخيرة واال           

السبب الذي دفع ميليشيات تيار المستقبل الى اطالق النار على سكان مخيم الالجئين الفلسطينيين في نهر                
البارد، عندما تظاهروا سلميا للمطالبة بوقف الحرب في مخيمهم وبالسماح لهم بالعودة الى منازلهم قبـل                

  .لواليات المتحدةان تزيلها القنابل المهداة من ا
وهذه الـسلطة هـي     . ومهما يكن فمن المعلوم ان تيار المستقبل يمسك بزمام السلطة باسم الطائفة السنية            

ينجم عن ذلك، ان الطوائف الثالث الكبري في لبنـان،          . التي دفعت الجيش الى حرب مخيم نهر البارد         
  .  بعضهاهاجمت بالتتابع مخيمات الالجئين الفلسطينيين، فدمرت واحرقت

اما خطورة ما يجري ضد الفلسطينيين في مخيم نهر البارد، فمرده الى استشفاف رابـط بـين سياسـة                   
. الحكومة في لبنان من جهة وبين مجمع المعتدلين من حكام العرب الذي تتوالى جلساته برعاية امريكية               

الواليات المتحدة حالـة الطـوارئ      فتيار المستقبل، يحظي بتاييد امريكي بلغ حداً فظاً، بعد اعالن رئيس            
  ..التي تجيز مالحقة كل معارض لبناني

واستناداً على معطيات تشير الى دور غامض، قام به تيار المستقبل منذ توليه الحكم في لبنان، ال سـيما                   
، فان  )١(مساهمته في تسليح بعض المجموعات وفي تغطية تنقالتها، وفي تسهيل دخولها الى المخيمات              

 كبيرة من ان تكون هذه الحرب في نهر البارد خطوة نحو حلٍّ لقضية الالجئين الفلسطينيين فـي                  الخشية
ومهمة افشالها تقع بـالطبع علـى كاهـل المناضـلين اللبنـانيين             .. لبنان، عن طريق تهجيرهم ونفيهم    

  .والفلسطينيين
  ١١/٨/٢٠٠٧القدس العربي 
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