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 قاعدة لالنتخابات الفلسطينية" التمثيل النسبي"عباس يعتمد  .1

لسطيني أمس قراراً يقضي باعتماد     أصدر الرئيس الف  : من رام اهللا   12/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
في انتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية والمنظمـات         " القوائم"اسلوب التمثيل النسبي الكامل     

  .الشعبية واالنتخابات المقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني
قوانين انتخابية  وقالت مصادر فلسطينية حسنة االطالع إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت إصدار             

أن القوانين الجديدة   " الخليج"وعلمت  . جديدة للمجلسين الوطني والتشريعي، واالتحادات الشعبية والنقابات      
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التي كـان معمـوالً فيهـا       % 2بدل  % 1خفضت نسبة الحسم بالنسبة النتخابات المجلس التشريعي إلى         
واالتحادات والنقابات من دون نسبة حسم      باالنتخابات السابقة، في حين جعلت انتخابات المجلس الوطني         

حتى تتمكن كل القوى من المشاركة في المجلس الوطني والنقابات واالتحادات الشعبية، تجسيداً للوحـدة               
وحسب المصادر القيادية   . الوطنية الفلسطينية، وستجري كل االنتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل         

ة من سطوة العالقات العشائرية والعائلية، التي كانت الرابح األكبر فـي            الفلسطينية ستحد القوانين الجديد   
، ألنها تنسج عالقات متميزة مع زعماء العائالت والعشائر         "حماس" والتي استفادت منها     ،2006انتخابات  

وبخصوص الدعوة النتخابات مبكرة أكدت المصادر القياديـة الفلـسطينية أن اللجنـة             . في الضفة وغزة  
ية لمنظمة التحرير أكدت على الموقف الذي تبلور فـي االجتمـاع األخيـر للمجلـس المركـزي                  التنفيذ

  .الفلسطيني، أال وهو ضرورة أن يتحقق الوفاق الوطني كأساس للدعوة إلى انتخابات مبكرة
 فـي   ]أي عبـاس  [ ان يصِدر  وان من عباس رجح   ي مقرب  إلى أن  رام اهللا من   12/8/2007الحياة  وأشارت  

  . في انتخابات السلطة الفلسطينية]التمثيل النسبي الكامل[رسوما رئاسيا العتماد النظام نفسهوقت الحق م
  

 "حماس"ألنها تشكل انحيازاً كامالً لوجهة نظر   يتجاهل المبادرة اليمنيةعباس .2
كشفت مصادر قيادية فلـسطينية فـي تـصريح خـاص           : اي.بي. يوسف كركوتي، يو   - دمشق، صنعاء 

 الرئيس الفلسطيني أرسل شكراً الى الرئيس اليمني علـي عبـد اهللا صـالح، علـى                 أن" الخليج"لصحيفة  
، لكنه عملياً قرر تجاهل هذه المبادرة اليمنية ألنهـا          "حماس" و "فتح"المبادرة التي تقدم بها للمصالحة بين       

 مـن   وبتقدير مصادر مقربة من رئاسة السلطة أن       ."حماس"تشكل حسب رأيه انحيازاً كامالً لوجهة نظر        
وتـضيف  . ليمناصاغ المبادرة هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الموجود حالياً في              

هذه المصادر أن مبادرة الرئيس اليمني تتكون من ثماني نقاط مترابطة في سلة واحدة، وأرسـلت علـى                  
كتوبة علـى ورقـة     الفاكس الى الرئيس عباس بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس صالح، ولم تكن المبادرة م             

إال أن المصادر ذاتها لم تكشف عن تفاصيل ما اشتملت عليه النقاط، واكتفت بـالقول المبـادرة                  .رسمية
واالتفاق على  . بشكل عام تدعو للعودة الى اتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية             

   .مقرات التي وضعت يدها عليها ال"حماس"إعادة بناء األجهزة األمنية في غزة قبل أن تعيد 
  12/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
 "حماس" أذن بالتوسط بينه وبين عباس: أحمد يوسف .3

 كشف أحمد يوسف المستشار السياسي السماعيل هنية، أن الـرئيس عبـاس أذن              : صالح النعامي  - غزة
وفـي  .  رسـمي   بـشكل غيـر    "حماس" وغيرها بالتوسط بينه وبين      "فتح"لبعض الشخصيات من داخل     

ـ  ، قال إن جهود الوساطة هذه لم تسفر حتى اآلن عن انطالقة فيما يتعلـق               "الشرق األوسط "تصريحات ل
وأضاف أن أبو مازن يتعرض الى ضغوط كبيرة من قبل إسـرائيل وأميركـا      . بجسر الهوة بين الجانبين   
ر االنتظار لمـدة مـن      ابو مازن يبدو وكأنه قد قر     "وحسب يوسف، فان     ."حماس"لمنعه من التحاور مع     

 لمعرفة ما يمكن أن يقدم له األميركيون واإلسرائيليون على          "حماس"الوقت قبل الموافقة على الحوار مع       
واعتبر يوسف أن أبو مازن عبر الخطوات والمراسيم التي وقع عليها           ". صعيد التسوية السياسية للصراع   

ل أن تؤدي هذه الخطوات الى إفشالها، مشيراً         بسبب ما حصل في غزة، على أم       "حماس"يريد االنتقام من    
أبـو مـازن    "وقـال يوسـف      ".شخصنة المسائل "الى أن كل من يعرف ابو مازن يعي أنه دائما يحاول            

، مشيراً  "يستجيب للضغوط ألنه شخصية ضعيفة جداً، وكل من يتعامل معه يصل الى هذه القناعة بسرعة              
ن أن يقدم استقالته حتى تحين الفرصة النتخاب قائد آخـر           الى أن المصلحة الوطنية تستدعي من ابو ماز       

واعتبر يوسف أن ابو مازن ارتكـب خطـأ         . قادر على اعادة توحيد الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة        
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عندما ظن أنه باإلمكان التوصل لتسوية مع اإلسرائيليين من دون ممارسة الضغط عليهم بواسطة العمـل                
  ."ون ال يحترمون الضعفاءاإلسرائيلي"المقاوم، قائال 

  12/8/2007الشرق األوسط 
  

  إذا لم تتحرك عملية السالم" أكثر صعوبة"عباس يحذر من أمور  .4
 قال الرئيس الفلسطيني امس لدى افتتاحه االجتمـاع االول للجنـة التحـضيرية              : محمد يونس  -رام اهللا   

 - يقصد مع الجانب االسـرائيلي       -ارا  لقد بدأنا حو  : "2009الحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية عام       
وسنبذل كل جهد ممكن لتثبيت ما يمكن تثبيته قبل انعقاد هذا المؤتمر الذي ربما يعقد في النـصف االول                   

عباس عن امله بأن يتم التوصل إلى        وأعرب ". القادم ]نوفمبر [وربما في النصف الثاني من تشرين الثاني      
أن على العالم أن يفهم أنـه اذا لـم          : "م في هذا المؤتمر محذرا من     صيغة لتحريك عملية السالم إلى االما     

  ".تتحرك هذه العملية خالل االشهر القادمة، فستكون األمور أكثر تعقيداً وصعوبة
وقـال   .2009وكان وزراء الخارجية العرب قرروا أخيرا اعتبار القدس عاصمة الثقافة العربية للعـام              

 لتكون العاصمة الثقافية العربية، تعني      2009 االحتفالية في القدس عام      ان: "عباس مخاطباً اعضاء اللجنة   
على هذه اللجان ان تفكر وتعمل بشكل جماعي من أجل ان           : "ومضى يقول  ".االهتمام البالغ بمدينة القدس   

  ".نحمي القدس من التهويد، ألن إسرائيل تعمل يومياً على تهويد القدس
  12/8/2007الحياة 

  
  ال وللتوصل التفاق تفصيلي تدعو لمؤتمر دولي فّعمنظمة التحرير .5

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة تعزيز موقـع القـضية             ": وفا "-رام اهللا   
وأكدت اللجنة في بيان صدر عقـب اجتمـاع لهـا            .الفلسطينية عبر التحضير الجاد لمؤتمر دولي فعال      

أن المطلوب بالدرجة األولى التوصل إلى اتفاق تفصيلي يحـل          "م اهللا   برئاسة الرئيس عباس أمس، في را     
 ".كل قضايا الوضع النهائي مع ضمانة دولية وجدول زمني، ال بد من توفرهما حتى يتكامل هذا االتفـاق        

أن كل األصوات التي تصدر عن أطراف فلسطينية متطرفة وبعض القوى اإلقليمية القريبة منها،              "ورأت  
عها، تبشر سلفاً إلفشال فكرة المؤتمر الدولي، وتتمنى وتعمل على إحباطه، دون أن تالحـظ               والمتواطئة م 

  ".التوافق بين موقفها هذا وموقف إسرائيلي متطرف ال يقل عداء منها لهذه الفكرة
  12/8/2007األيام الفلسطينية 

  
   فصائل من منظمة التحرير تقر ورقة عمل لحماية المشروع الوطني7 .6

 أقرت سبعة من فصائل منظمة التحرير امس ورقة عمل لحماية المشروع الوطني وذلك خـالل                :رام اهللا 
 عـن انقالبهـا علـى الـشرعية         "حماس"وأكدت القوى ضرورة عودة      .اجتماع عقدته في رام اهللا أمس     

باعتبارها مدخال للعودة الى الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع فصائل العمل الوطني واالسـالمي              
وأكدت القوى  . لى وحدانية تمثيل منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده            وع

ان حل األزمة الحالية يتم بتشكيل حكومة وطنية انتقالية الى حين اجراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية                  
ووقع ورقـة   . طاع غزة مبكرة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل لجميع األراضي الفلسطينية في الضفة وق           

، جبهـة   "فـدا "حزب الشعب، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، االتحاد الـديمقراطي          : العمل كل من  
 .النضال الشعبي، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية
  12/8/2007الحياة الجديدة 
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   الموظفينالبرغوثي يدعو إلى صرف رواتب كافة .7
دعا النائب مصطفى البرغوثي الحكومة الى اعادة النظر في القرارات المتعلقة بقطـع              :د ب أ   - رام اهللا 

الرواتب عن عدد كبير من الموظفين الذين مر على وجودهم في العمل فترة طويلة وتم تعييـنهم بعقـود              
كما دعا الحكومة الـى     . اتبصحيحة والى عدم التمييز بين الموظفين في قطاع غزة بخصوص دفع الرو           

 .ايالء االهمية لقضية العاطلين عن العمل وتقديم المساعدة لهم وفتح فرص عمل جديدة لهم
  12/8/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  موظفو بلدية غزة يبدأون إضراباً عن العمل احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم .8

مس اإلضراب المفتوح عن العمل احتجاجا علـى       أعلن نحو ألفي موظف وعامل في بلدية غزة ا         :رام اهللا 
وقال موظفو البلدية في بيان صحافي إن إضرابهم عـن العمـل             .عدم تسلمهم لرواتبهم منذ سبعة شهور     

وعبر الموظفون عن حزنهم     ".ليس له أي صبغة سياسية أو حزبية أو فصائلية وانه غير موجه ضد احد             "
اب ألنهم لو كانوا يريدون اللجوء لمثل هذا اإلجـراء لكـان            الشديد للقرار الجبري الذي اتخذوه باإلضر     

حري بهم اللجوء إليه قبل عدة سنوات وتحديدا منذ أن بدأت األزمة المالية للبلدية، مؤكدين أنهم لم يلجأوا                  
إلى إعالن اإلضراب إال بعد إقفال جميع السبل أمامهم وانعدام االحتمال بتسلمهم ولو راتب شهر واحـد                 

  .د التي تلقوهارغم الوعو
  12/8/2007الغد األردنية 

  
  "التنفيذية"حكومة هنية تنتهي من تشكيل قوة بحرية تابعة لـ .9

، الـذي   "جهاز الشرطة البحريـة   "أعلنت القوة التنفيذية أمس، عن االنتهاء من تشكيل         :  رائد الفي  - غزة
جهـاز  "سمها صابر خليفـة، إن      وقالت القوة التنفيذية، على لسان المتحدث با       .سيتبع للقوة في قطاع غزة    

الشرطة البحرية يهدف باألساس إلى إعادة ترتيب الوضع االمنى الداخلي لجهاز البحرية وسـد الفـراغ                
يهدف "وأشار خليفة في بيان إلى أن الجهاز الجديد         ". اإلداري بعد عملية الحسم العسكري في قطاع غزة       
 فـرداً   150ـ، مقدراً عدد أفراد الجهاز ب     " قطاع غزة  إلى إدارة كافة مواقع الشرطة البحرية الموجودة في       

من مهام الجهاز الحفاظ على األمن على شواطئ        "وأكد أن    .سيباشرون عملهم على شواطئ القطاع قريباً     
البحر ومنع أي محاولة لتهريب المواد المخدرة ومتابعة أمور الصيادين والحفاظ على أمنهم وممتلكـاتهم               

  ".ق السياحية وحماية السياحوكذلك الحفاظ على المراف
  12/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بدء الحملة األمنية لفرض النظام والقانون في نابلس .10

أعلنت االجهزة االمنية الفلسطينية في نابلس الشروع بحملة امنيـة          : وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   
نية والشرطة يوم امـس الـسبت فـي         وانتشر المئات من عناصر االجهزة االم      .لفرض النظام والقانون  

  . إن الحملة تأتي بتعليمات من الرئيس عباس،جمال محيسن.وقال محافظ نابلس د .شوارع المدينة
  12/8/2007المستقبل 

  
  مسلحون مجهولون يصيبون مدير شرطة حلحول بعدة أعيرة في قدميه .11

ركز الشرطة الفلسطينية في بلدة     أقدم مسلحون مجهولون، امس، على إطالق النار باتجاه مدير م         : الخليل
حلحول الواقعة الى الشمال من الخليل، النقيب إدريس الجعبري، ما ادى الى اصابته بعدة أعيرة نارية في                 

  .قدميه
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أوضحت مصادر طبية ان الجعبري الذي ادخل المستشفى االهلي، تلقى العالج االولـي قبـل ان يـتم                  و
 .بيةبالقدس الغر" هداسا"تحويله الى مستشفى 

  12/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  "حماس"لن تشاهد تمرداً على " فتح: "أبو مرزوق .12
موسى أبو مرزوق وجود معتقل     " حماس"ـنفى نائب رئيس المكتب السياسي ل     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

السجون مفتوحة لمن يريد اإلطالع علـى أحـوال         "، وقال ان    "على خلفية سياسية  "واحد في سجون غزة     
وأكـد أبـو     ".لن تشاهد تمرد الشعب الفلسطيني على حماس فى غـزة         " "فتح"، مشدداً على أن     "سجناءال

ما ينشر ويبث من دعاية سلبية عن حماس اتهامات مغرضة بغـرض التـشهير والتـشويه                "مرزوق أن   
يـة  القـوة التنفيذ  : "، وقـال  )حادثة العرس في بيت حانون    (، واشارهذا إلى ما نشر وأذيع عن        "السياسي

حوصرت من بعض أشخاص على صلة بحركة فتح وهوجمت والقيت عليها الحجارة فحاولت الدفاع عن               
وضع أناس كاميرا على أسطح المنازل للتشهير ليبدو األمـر          : "، وأضاف "نفسها، وتوجهت قوة لمساندتها   

  ".اس ال تهاجم األعراس وال تطارد الن"حماس""، مشدداً على أن " تهاجم األعراس"حماس"وكأن 
وأن كـل محاوالتهـا     " فـتح "بأنها غير جدية فى عقد حوار مع        " حماس"وحول اتهامات البعض لحركة     

الـرئيس  "نحن أبوابنا مفتوحة سواء كان الوسيط فلسطينياً أو عربياً واتهم           : "استكشافية، قال أبو مرزوق   
حول مدى اسـتعداد    و". محمود عباس بإغالق كل أبواب الحوار وقطع الطريق على إجراء أي اتصاالت           

، وقال أبـو    "نحن شرعيون (..) نحن ال نرى أن ما جرى انقالب        : "، قال "انقالبها"لالعتذار عن   " حماس"
، وأشاد بالعالقات بين    "فلسطيني  -مرزوق ان االنتخابات التشريعية المبكرة تحتاج إلى توافق فلسطيني          

كون وهناك تفاهم وتعاون بين الجانبين وأي       األجواء على أحسن ما ي    : "، وقال "الجهاد"و  " حماس"حركتي  
ونفى أبو مرزوق أن تكون هناك هدنة مع إسرائيل، وقـال      ".مسائل ال نتوقف عندها كثيراً ويتم تجاوزها      

  ".قرار التهدئة لم ننفرد به وحماس ال تتحدث عن هدنة لكن عن تهدئة ليست مجانية"
  12/8/2007الحياة 

  
  تشكك" حماس"و".. إسرائيل"لـ بعمالته "يعترف" "اسحم"السلطة تبث صوراً لناشط من  .13

 أدلى بهـا    "اعترافات" بثت السلطة الفلسطينية امس      : محمد يونس  - رام اهللا    12/8/2007الحياة  ذكرت  
 مع اجهزة االمن االسرائيلية في عمليات اغتيال        "تعاون"يدعى مؤيد بني عودة قال إنه       " حماس"عضو في   

وجاء بث هذه االعترفـات بعـد        ".حماس"تفاضة بينهم ثالثة من اعضاء      استهدفت خمسة من نشطاء االن    
حول اعتقال الشاب وهو من قرية طمون في لواء طوبـاس شـمال   " حماس"و  " فتح"تراشق اعالمي بين    

وقال بني عودة في اعترفاته المسجلة أنه بصحة جيدة ولم يعذب على يد األجهزة األمنية               . الضفة الغربية 
وكشف بني عودة في هذه المقابلة عـن ارتباطـه           . يجبر على االعترافات التي أدلى بها      الفلسطينية، ولم 

وقال مؤيد أنه انضم إلى     . باألجهزة األمنية اإلسرائيلية، ومسؤوليته عن تصفية عدد من نشطاء االنتفاضة         
  .2003، وارتبط مع االستخبارات اإلسرائيلية في العام 2002- 2001في العام " حماس"حركة 

 في الضفة الغربية في رد      "حماس"قال ناطق باسم    :  غزة -رام اهللا   12/8/2007الشرق األوسط   أضافت  و
ـ  ان كل االحتماالت مفتوحه، وان لدى كل الحركات اختراقـات امنيـة، وهـذا              " الشرق االوسط "اولي ل

، وهذا   في االمر، لكنه رجح ان يكون بني عودة اعترف تحت التعذيب واالكراه            "حماس"يحدث وستحقق   
 ساعات من البث التلفزيوني، ونفت الحركة نفيا قاطعا ما جاء في اقـوال بنـي                3 بعد   "حماس"ما اعلنته   

عودة، وقالت على لسان فوزي برهوم الناطق باسمها في غزة ان بني عودة تعرض لتعذيب شديد، وكان                 
ـ                  بط نحـو عـشرة     في حالة إرهاق شديد حتى انه لم يكن يستطيع الجلوس بشكل سـليم، وان وزنـه ه

كيلوغرامات، ما يؤكد تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي عناصر جهاز المخابرات في مدينـة نـابلس،                
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، 2003اذار  / مارس 13كانت في    وقال برهوم إن حادثة اغتيال الشباب الخمسة التي وردت في الشريط          
هم بنحو ثالثة أشـهر     ، أي بعد مقتل   2003حزيران  / يونيو 23وأول اعتقال تعرض له بني عودة كان في         

  .وعشرة أيام، وهذا يؤكد كذب االدعاء بأن مؤيد بني عودة مرتبط مع اسرائيل
لوحظ أن من كان يسأل الشاب مؤيد كان يضع اإلجابة في فمه من خالل السؤال الـذي                 "واضاف برهوم   
ها استندت  ونفى بشدة أن تكون حماس قد ابتدعت قصة وفاة بني عودة، حيث قالت ان             ". كان يطرحه عليه  

في ذلك الى ما نقلته النائبة عن الجبهة الشعبية خالدة جرار على لسان الطيراوي الذي اكد لهـا ان بنـي                 
موت سريري وهـو فـي أحـد        "، وعند استفسارها للمرة الثانية اخبرها انه في         "في وضع حرج  "عودة  

طيراوي اتصل بها صباح أمس     المستشفيات اإلسرائيلية، وعليه بنت الحركة موقفها، ثم أكدت جرار أن ال          
واتهـم برهـوم    ". الشاب على قيد الحياة وحالته الصحية جيـدة       .. أنا كنت اكذب عليك   ..آسف"وقال لها   

تصوروا أيها اإلخوة الكـرام أن      " وقال   "حماس"الطيراوي مباشرة بالكذب والوقوف وراء تعذيب ناشطي        
  ".مسؤول أهم جهاز لألمن يقوده كذاب

  
  "الفتحاويين"مواصلة االعتداءات واالعتقاالت ضد  ب"حماس"حلس يتهم  .14

 "فتح" بمواصلة استهداف أبناء     "حماس" في قطاع غزة     "فتح"اتهم احمد حلس القيادي في      : وكاالت –غزة  
إذا "واضاف   .عبر اعتقال كوادرها واالعتداء على مكاتبها واستدعاء العديد من عناصرها للتحقيق معهم           

ال "وقال حلـس      ".ل االستفزاز فنحن على استعداد إليقاف تلك األعراس       كانت األعراس شكال من أشكا    
توجد قوة في األرض يمكنها إنهاء فتح أو إرجاع مسيرتها للوراء برغم استمرار األحداث في قطاع غزة                 

 في وضع أسوأ تحت ظروف      "فتح"ال يظن احد ان     " واضاف "الذي لم تتوقف منذ شهر حزيران الماضي      
حالية وان هذا الوقت من أفضل األوقات لبناء التنظيم بعيدا عن االمتيازات و فتح ستستمر               األمر الواقع ال  

  ". لمكاتبها و مالحقة كوادرها "حماس"في بناء ذاتها في ظل استهداف 
  12/8/2007الحياة الجديدة 

  
 في حربها ضد المقاومة" إسرائيل"تتهم السلطة بالتعاون مع " حماس" .15

 "إسـرائيل " امس السبت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالتعـاون مـع            "حماس"اتهمت حركة   : )ا.ب.د(
وقال ناطق رسمي لحركة     ".المقاومة المسلحة "لالعتداء على أبنائها ومناصريها بالضفة الغربية وضرب        

إن الحرب األمنيـة المحمومـة التـي يـشنها االحـتالل            : "حماس بالضفة الغربية في تصريح صحافي     
منية الفلسطينية لم تعد مقتصرة على تقاسـم جـسد الحركـة اإلسـالمية والمؤسـسات                واإلقطاعيات األ 

، وتـابع   "إن هذه الحملة تعدت إلى تناوب واضح ومكشوف باعتقال أبناء الحركة          .. والجمعيات اإلسالمية 
ركة إن ما ذكرناه ال يدخل في نطاق الدعاية اإلعالمية بل لدينا قائمة ببعض أسماء معتقلي الح               "المتحدث  

الذين تناوبت عليهم اختطافات االحتالل واعتقاالت أمراء اإلقطاعيات الفلسطينية والذين كان من آخـرهم              
    .مجموعة من المعتقلين من محافظة قلقيلية وبعض الجمعيات والمؤسسات

   12/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الغربية وعناصر الشرطة الفلسطينية في الضفة "الجهاد"مواجهات بين مسلحين  .16
، الليلة الماضية  مقرا للشرطة الفلسطينية في مدينـة          "سرايا القدس "اقتحم مسلحون فلسطينيون من     : جنين

جنين في شمال الضفة الغربية، احتجاجا على قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية، بمصادرة سيارة ألحد               
ولوا على سيارة جيب تابعه للـشرطة       إن أفراد حركة الجهاد است    : "وقالت مصادر أمنية فلسطينية    .قادتهم

الفلسطينية، ردا على قيام الشرطة الفلسطينية بمصادرة السيارة التابعة ألحد قادة الجهاد اإلسـالمي فـي                
إن عناصرها سيعيدون سيارة الجيب التابعة للشرطة الفلسطينية، بعـد          : "وقالت سرايا القدس   .مدينة جنين 
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وتشهد مدينة جنين حالة من التوتر، في ظل القلـق مـن حـدوث           ".أن تعيد الشرطة السيارة ألحد قادتها     
مواجهة بين الطرفين في ظل إصرار عناصر الجناح العسكري التابع للجهاد، على موقفهم الداعي إلعادة               
سيارة القائد في الجهاد، في حين تصر الشرطة الفلسطينية على موقفهـا، وأن القـانون سـيطبق علـى                   

  . الجميع
 12/8/2007قدس برس 

  
   بنسف منزله"فتح" تنفي تهديد أحد قادة "حماس" .17

نفت حركة حماس، في خان يونس، فجر اليوم السبت، بشكل قاطع، الخبـر الـذي روجتـه                 : ألفت حداد 
بعض المواقع االلكترونية، وفضائية فلسطين حول تهديد، صالح أبو حامد، أحد قادة فتح فـي المنطقـة                 

أن "نسخة عنـه،    " معا" واكدت حركة حماس في بيان لها وصل       .هالشرقية، من خان يونس، بنسف منزل     
ويأتي في إطار األخبار الملفقة، التي تهدف للتغطية على االعتقاالت التي تجـري فـي          " ملفق" هذا الخبر 

وكان صالح أبو حامد،    .حسب قولها " الضفة الغربية من قبل االجهزة االمنية، والتي تستهدف ابناء الحركة         
 فتح، بالمنطقة الشرقية بمحافظة خان يونس اتهم القوة التنفيذية، بالتهديد باقتحام منزلـه،              أمين سر حركة  

 .إذا لم يسلمها بعض االوراق، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة، بحركة فتح 
  11/8/2007 48عرب

  
  ثالثة فصائل تتبنى عملية القدس وحول استشهاده" اإلسرائيلية"أسرة خطيب تشكك بالرواية  .18

رة الشاب، أحمد محمود خطيب من قرية كفر مندا الجليلية، الذي تتهمه السلطات اإلسـرائيلية               شككت أس 
 واعتمدت العائلة على رواية شهود عيان قالوا أن الشاب          ".اإلسرائيلية"، بالرواية    أمس بتنفيذ عملية القدس  

وطالب بإجراء تحقيق   ،   بارد واتهم والد الشاب قوات األمن اإلسرائيلية بقتل ابنه بدم        . لم يكن يحمل سالحاً   
بيان مشترك لكتائب الشهيد أبوعلي مصطفى وسرايا القدس وكتائب شهداء          كان  و .نزيه لمعرفة ما حصل   
 ، حـسب البيـان    ،أعلن المسؤولية المشتركة عن عملية القدس التي      ،   نسخة منه  48األقصى، وصل عرب  

 عـرض شـريط     لبيان إنه سيتم الحقـاً    وقال ا .  ويتبع لكتائب شهداء األقصى    ،نفذها أحمد محمود خطيب   
  .مصور للشهيد

  11/8/2007 48عرب
  

   معتقال في سجون السلطة450 يطالب عباس بالتدخل لإلفراج عن "حماس"نائب من  .19
 البرلمانية أيمن دراغمة رئيس السلطة محمود عبـاس بالتـدخل           "حماس"طالب النائب عن كتلة     : رام اهللا 

، يتعرض عدد كبير منهم للتعـذيب فـي         "حماس"قال سياسيا من     معت 450العاجل لإلفراج عن أكثر من      
وأضاف دراغمة في تصريح صحفي إن كافة التهم الموجهة للمعتقلين في سجون السلطة             . سجون السلطة 

  . باطلة وهم ضحية خالفات سياسية ، فيما يشكل استمرار احتجازهم انتهاكا للقانون والتعامل االنساني
  12/8/2007الدستور األردنية 

  
  وغزة تستنكر ظاهرة االعتقال السياسي في الضفة" الجهاد" .20

في تعليق على ظاهرة االعتقال السياسي التي تقـوم         (القيادي في حركة الجهاد     عزام  نافذ   شدد   :)ا.ب.د(
على موقف حركته الرافض قطعاً لهذه الظاهرة       ) بها حركتا حماس وفتح في كٍل من غزة والضفة الغربية         

ودعا عزام كافة فصائل العمل اإلسالمي والوطني       . حالة االحتقان على الساحة الفلسطينية    التي تعزز من    
    .التخاذ مواقف حازمة إلنهاء هذه الظاهرة التي تسيء للشعب الفلسطيني

  12/8/2007الخليج اإلماراتية  
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  توّضح" التنفيذية"و.. "فتح"نشطاء من " التنفيذية"فصائل فلسطينية تدين اعتقال  .21

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنيـة،       ( فلسطينيةدانت قوى وفصائل    :  فتحي صباح  - غزة
قيام عناصر من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومـة           ) حزب الشعب، جبهة التحرير العربية    

بينهم قياديان في اقلـيم     " تحف"الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية باعتقال عدد من نشطاء حركة            
واستنكرت هذه الجهات بشدة اقدام القوة التنفيذية على اعتقـال المـصور             .شمال قطاع غزة في الحركة    

المستقلة لالنباء الزميل رائد الكفارنة واحتجازه نحو ساعتين قبـل أن تطلـق             " رامتان"التلفزيوني لوكالة   
وبدا الفتا التنديد الصارم الصادر عـن كتلـة          .ام المقبلة سراحه وتتوعده باستدعائه مرة أخرى خالل األي      

ووصفت الكتلة االعتداء   ". حماس"الصحافي الفلسطيني وهي اطار نقابي في نقابة الصحافيين تابع لحركة           
رفضها الكامل كل الممارسات وعمليـات اسـتهداف        "وشددت على   " حادثة مستهجنة "على الكفارنة بأنه    

  ".مي مهما كانت األسباب وتحت أي مسمياتالعاملين في الحقل االعال
من جهتها، نفت القوة التنفيذية ان تكون االعتقاالت تمت على خلفية سياسية وقالت في بيـان امـس ان                   

بـادروا الـى    "بعض المشاركين في حفلة الزفاف المقامة بالقرب من احد المراكز التابعة للقوة التنفيذية              
ما دفع الى التوجه الى المكان والتحـري        (...) تجاه موقع للقوة التنفيذية     اطالق النار وإلقاء الحجارة في ا     

التحقيق جار معهم في    "، مشيرة الى ان     "عن الفاعلين واعتقال عدد من المسلحين الذين اخلوا باألمن العام         
  ".اطار ان ال احد فوق القانون

  12/8/2007الحياة 
  

  "حماس" مبرر لمزايدات ال.. الرئاسة والتشريعي" شرعية" شكك بـ:حواتمة .22
ـ   :  ابراهيم حميدي  -دمشق   نايف حواتمة فـي    " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "شكك االمين العام ل

 2006 و 2005الرئيس عباس والمجلس التشريعي ألن انتخابـات        " شرعية"امس، بـ   " الحياة"حديث الى   
زة والقدس، لذلك ال الرئاسة وال المجلس        في المئة من اهالي الضفة الغربية وقطاع غ        40اقتصرت على   "

وانتقد  ".التمثيل النسبي الكامل وبعيداً من االحتكار     "، ودعا الى انتخابات جديدة على اساس        "يمثالن الشعب 
يجب اال تزايد حماس على كـل       : "في غزة، قائال  " حماس"اللذين فرضتهما   " االنقالب والهيمنة العسكرية  "

لت احترام اتفاقات رئاسة السلطة مع اسرائيل وان حكومة اسماعيل هنية تشكلت            القوى الفلسطينية ألنها قب   
  ".عرفات وعباس مع اسرائيل) الرئيس(تحت سقف اتفاقات 

  12/8/2007الحياة 
  

   من لبنان"فتح" تنفي التخطيط لطرد "حماس" .23
 لبنان وقال   نفت حركة حماس انها تستعد لطرد عناصر حركة فتح من المخيمات الفلسطينية في            : بيروت

 تستهجن وتستغرب نـشر مثـل   "حماس" في بيروت علي بركة ان "حماس"ـمسؤول العالقات السياسية ل   
هذه االخبار المفبركة والعارية عن الصحة مؤكدا حرص الحركة على استقرار المخيمات الفلسطينية في              

لسطين وقضيتها العادلـة     حريصة على استقرار لبنان وأمنه وتعتبر ذلك قوة لف         "حماس"لبنان واضاف ان    
كما انها تسعى لمعالجة أزمة مخيم نهر البارد من خالل تفعيل لجنة المتابعة الفلسطينية المشتركة واختتم                

نؤكد موقفنا الثابت بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية كما نؤكد باننا لسنا فـي جيـب               : بركة بقوله 
روع الوطني الفلسطيني في لبنان هو التمـسك بحـق العـودة            أحد ولن ننفذ مشاريع خارجية بل ان المش       

 .ورفض التوطين والتهجير
  12/8/2007عكاظ 
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  تزور السفير السعودي في لبنان" تحالف القوى الفلسطينية" .24
في سفير السعودية    في لبنان اسامة حمدان   " حماس"برئاسة ممثل   " تحالف القوى الفلسطينية  " من   زار وفد 

الـشعب الفلـسطيني    "واكد الوفـد ان      .وجرى عرض ألزمة مخيم نهر البارد     . جهعبد العزيز خو  لبنان  
 ..".وسكان نهر البارد ليسوا مسؤولين عن االزمة، بل هم والجيش اللبناني الشقيق ضحية هذه االحداث

  12/8/2007النهار 
  

 من مناطق في الضفة الغربية االحتالل يبحث إزالة حواجز عسكرية .25
ن جـيش   أمس السبت   أذاعة العامة    بنيامين بن اليعازر لإل    "اإلسرائيلي"نى التحتية   أعلن وزير الب  : ب.ف.أ

  .زالة بعض الحواجز العسكرية في الضفة الغربيةإالحرب يدرس موضوع 
  12/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  طئ غزةاإسرائيل تكثف انتشار قواتها البحرية أمام شو .26

 . غزة  من دورياتها داخل المياه اإلقليمية لقطاع      "اإلسرائيلية"كثفت الزوارق الحربية     :كتب عيسى سعد اهللا   
هذه المعلومات، مشيرين إلى أن قـوات البحريـة       " األيام"ـوأكد عدد من الصيادين في أحاديث منفصلة ل       

ولفت صياد فضل عدم الكشف عن اسـمه،         .زادت خالل األيام الماضية من أعداد الزوارق داخل البحر        
 من البوارج الحربية     شاليت العام الماضي، شاهد عدداً     "اإلسرائيلي"سر الجندي   أى منذ   نه للمرة األول  أإلى  

  . إلى تزايد المضايقات من قبل الزوارق متوسطة الحجم ضد الصيادينالكبيرة في عرض البحر، مشيراً
  12/8/2007األيام الفلسطينية 

  
 يميناستطالعات الرأي في إسرائيل تفزع باراك وتجعله ينعطف إلى ال .27

سرائيل، عن أن االنعطاف الذي يبديه رئيس حزب        إكشفت مصادر سياسية في     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
يهود باراك، نحو اليمين ومواقفه العدائية تجاه القيادة الفلـسطينية، تـنجم            إسرائيلي وزير الدفاع    العمل اإل 

وقالت  .يؤيد السياسة اليمينية  باألساس عن قراءته الستطالعات الرأي وشعوره بأن الجمهور االسرائيلي          
ن غالبيـة   أهذه المصادر أن استطالعات الرأي التي يجريها معهد يقوده شقيق باراك، أبينوعام، تظهـر               

. الجمهور ترى في زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، الشخصية السياسية األكثر مالءمة لرئاسـة الحكومـة              
لى تحالف مع   إ الحاكم وضمه    "كديما"يطرة على حزب    نه حتى لو تمكن باراك من تحقيق هدفه في الس         أو

حزب العمل، فإن الليكود سيظل أكبر األحزاب وسيهزم باراك وجميع األحزاب الحاكمة اليوم وسيستطيع              
  .تشكيل حكومة من اليمين

  12/8/2007الشرق األوسط 
  

  في الضفةالعليا تمنع طالب جامعات من غزة من استكمال دراستهم " اإلسرائيلية"المحكمة  .28
 التـي   "اإلسرائيلي" تقدم به طالب من غزة ضد سياسة االحتالل           العليا التماساً  "اإلسرائيلية"ردت المحكمة   

 بأن يتم فحـص طلبـاتهم       ينطالبمتمنعهم من الوصول إلى جامعات الضفة الغربية الستكمال دراستهم،          
 التي تعتبـر الطـالب      "سرائيليةاإل"وبذلك تبنت المحكمة موقف أجهزة األمن       . بشكل دقيق كل على حدة    

ورغم اعتراف القاضي بأن من الضرورة إيجاد آلية إلجراء فحص دقيق لكل طلب              ."مصدر خطر أمني  "
إلى الدرك األسفل في الوقت     " "إسرائيل"على حدة، إال أنه علل الرفض بتدهور العالقات بين قطاع غزة و           

  .ال يتوافق مع الواقع، الذي وصفه بالمرير يستثنيهم  واعتبر أن منح الملتمسين أمراً"الراهن
  11/8/2007 48عرب
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  في غزة" فتح"بوقف اعتقاالتها غير القانونية لكوادر  القوة التنفيذية تطالب" الضمير" .29
اقتحام فرح فـي    باستنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في غزة بشدة قيام القوة التنفيذية            : ألفت حداد 

القـوة التنفيذيـة   "المؤسـسة   وطالبـت   ،  المتواجدين فيه بالضرب دون تمييز    بيت حانون واالعتداء على     
أن "، معتبـرة    "بالتوقف عن انتهاكاتها لحقوق اإلنسان، المتمثلة بمالحقة كوادر وعناصـر حركـة فـتح             

كما وتطالب القيادة السياسية لحركة حماس بالتدخل       . االعتقاالت هذه ال تستند إلى إجراءات قانونية سليمة       
 ".قف هذه االعتداءات بحق المواطنينمن و

  11/8/2007 48عرب
  

 الجبهة الديمقراطية للسالم ترفض خطة بيريز أولمرت .30
علنت الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في الداخل الفلسطيني عن رفـضها خطـة الـرئيس               أ: نابلس

ممـا  % 100ان للتنازل عن    نباء عن استعداد الكي   أ بيريز ورئيس الوزراء أولمرت وتسريب       "سرائيلياإل"
 بين أهالي المثلث والمستوطنين، وعن تمويه       "التبادل السكاني "يعادل مساحة الضفة الغربية، واعتماد مبدأ       

  .1948لى وطنهم داخل فلسطين المحتلة إمسألة حق عودة الالجئين الفلسطينيين 
  12/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "حزب التحرير"ـجمع ل في ت فلسطيني يشاركون آالف10: الضفة .31

حـزب التحريـر     "مـس أ نظمـه    في مدينة البيرة  شارك قرابة عشرة آالف فلسطيني في تجمع        : البيرة
 علـى يـد     "هدم الخالفـة  "ويحيي الحزب سنوياً ذكرى      .سالمية الذي ينادي بعودة الخالفة اإل     "سالمياإل

 كل عام هجري، الذي صادف       رجب من  28مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة العلمانية، في         
  .مسأ

  12/8/2007الحياة 
  

  نادي األسير يطالب بإنهاء معاناة األسرى في زنازين المسكوبية .32
نسانية الدولية والمحلية بضرورة    طالب نادي األسير، أمس، كافة المؤسسات الحقوقية واإل       :  وفا -رام اهللا   

  .ة، والذين يعانون من ظروف معيشية صعبةااللتفات إلى أوضاع األسرى القابعين في زنازين المسكوبي
، حيـث   وأفاد النادي، في بيان صحافي، أمس، بأن محاميه قام بزيارة مركز تحقيق المسكوبية، مـؤخراً              

وأشار األسرى إلى أن العديد منهم تـدهور         .التقى بعدد من األسرى الذين تم تحويل ملفاتهم للنيابة العامة         
ن منهم من حاول االنتحـار أو مـن         أوبين األسرى    .ة الشمس وضعه الصحي بسب عدم تعرضهم ألشع     

  .سوة بغيرهم من األسرىأأعلن اإلضراب عن الطعام للخروج من الزنازين ووضعها الذي ال يطاق 
ذكر األسرى أنهم يعانون من سوء وقلة الغـذاء          حوارة، حيث    كما قام محامي نادي األسير بزيارة معتقل      

وحذرت  .كثر من أسبوع  أ األحمر الحار كوجبة رئيسية تقدم لألسرى يومياً منذ          المقدم لهم، واعتماد الفلفل   
دارة المعتقل األسرى من اتخاذ أية خطوات احتجاجية ونصبت خراطيم المياه لقمع أي احتجاج وقامـت                إ

  .أيضا بإلغاء ساحة الفورة
  12/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  مال الليطاني ويتهّيأ لمواجهة أخرى يشتري أراضي ش"حزب اهللا": "السندي تلغراف" .33

حزب "البريطانية، مفاده أن    " السندي تلغراف "صباح اليوم، بخبر منسوخ عن صحيفة       " واينت" موقع   نشر
 يدأب هذه األيام على شراء أراض شمالي نهر الليطاني، فيمـا يفـسره المحللـون، اإلسـرائيليون                  "اهللا



  

  

 
 

  

            13 ص                                    811:                                 العدد12/8/2007األحد : التاريخ

مور على أن الغرض منه توسيع رقعة األرض التي يـسيطر           باأل" العالمين"والبريطانيون من الصحفيين    
فقد ادعى هؤالء أن حـزب اهللا        .عليها حزب اهللا، بما يضمن له امتدادا من الجنوب اللبناني وحتى البقاع           

إنما يقتني هذه األراضي، ويدفع فيها ما يزيد عن أربعة أضعاف من قيمتهـا، مـن مـسيحيين ودروز                   
أن حزب اهللا قـد     " واينت"وادعت الصحيفة التي اقتبسها موقع      . لمخلصين له ليمنحها لرجاله من الشيعة ا    

لجأ إلى هذه الخطوة، أيضا، ألنه ال يستطيع أن يتحرك ويستأنف بناء قوته من جديد في الجنوب حيـث                   
 ألفا من مراقبي األمم المتحدة إضافة إلى نحو عشرين ألف جندي لبناني يمنعون              13أنه مراقب من نحو     

ن إدخال األسلحة إلى جنوب الليطاني، فيما ال يملك المراقبون الدوليون أية سلطة فـي شـمال                 الحزب م 
  .الليطاني فيما الوجود العسكري اللبناني شبه معدوم شمالي النهر

  12/8/2007 48عرب
  

  "اإلرهاب"الالئحة األميركية لـعلى " فتح االسالم" .34
رهابية، على ما   ات اإل مى الالئحة السوداء األميركية للمنظ    ال" فتح االسالم "تتهيأ الواليات المتحدة الى ضم      

ن تصدر وزارة الخارجية االميركيـة      أن من المتوقع    إوقالت الوكالة    .مسأ" اسوشييتد برس "نقلت وكالة   
" فكارها من تنظيم القاعدة والمشتبه بارتباطها بـسوريا       أسالم التي تستوحي    عالنا تضع فيه فتح اإل    إ "غداً

جراءات المرتبطة بوسم هذا التنظيم، فإنه سيتعرض لعقوبات ماليـة          وبموجب اإل  .السوداءضمن الالئحة   
  .عضائهأولحظر سفر على 

  12/8/2007النهار 
  

  "مخيم البارد" تناقس أوضاع نازحي "المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية"قيادة  .35
مخيم اجتماعاً طارئاً في البداوي ناقـشت       في ال " المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية   "عقدت قيادة   : بيروت

فيه اوضاع النازحين وانعكاس ذلك على الحال االجتماعية والنفسية عليهم، وناقشت البيانات التـي تـم                
المرجعيـة ألبنـاء    "بياناً اكدت فيه انها هي      " القيادة واللجان الشعبية  "وأصدرت   .اصدارها بأسماء مختلفة  
االسراع في استئجار عقارات على تخوم مخيم نهر البارد         "ت اونروا بـ    ، وطالب "شعبنا في منطقة الشمال   

لطمأنة ابناء شعبنا بأن عودتهم اكيدة الى المخيم، والتعجيل بإقامة السكن الموقت والالئق في محيط مخيم                
سي البداوي ضمن رؤية المقاومة للحفاظ على النسيج االجتماعي والوطني ألبناء شعبنا وإلنقاذ العام الدرا             

، وطالبت بإلغاء االستمارات التـي تـم        "صيغة استمارة تبيان الوضع   "وأكدت رفضها    ".2008 - 2007
  ".تسليمها لالونروا وضرورة االخذ بالمالحظات التي تم تقديمها لمدير الطوارئ في االونروا

  12/8/2007الحياة 
  

   القادمأيلولبل سوريا تستعد للحرب مع إسرائيل ق: نقال عن مسؤول سوري" يويورك صنن" .36
عبرت مصادر مطلعة في واشنطن عن مخاوفها من وقوع مواجهة عـسكرية بـين              : محمد بشير ترجمة  

شبكة الى الموفد االمريكي االسـبق لمفاوضـات        " سي أن أن  "الـونسبت  . سوريا وإسرائيل هذا الصيف   
يا والدولة العبرية   السالم في الشرق االوسط دنيس روس قوله ان هناك مخاطر الندالع الحرب بين سور             

في الصيف الحالي، موضحا انه على الرغم من أن ايا من البلدين لم يتخـذ القـرار، اال ان الـسوريين                     
 االمريكية الى مسؤول سوري بـارز قولـه اذا لـم            "نيويورك صن "ونسبت صحيفة    .يستعدون للحرب 

مقبـل فـان رجـال حـرب        سبتمبر ال / أيلولتنسحب اسرائيل من مرتفعات الجوالن المحتلة قبل شهر         
العصابات السوريين سيشنون فورا عمليات مقاومة ضد المستوطنات اليهودية في الجـوالن مؤكـدا ان               
دمشق تستعد لعمليات انتقامية اسرائيلية في اعقاب هجمات رجال العصابات ولحرب أكبر مـع الدولـة                

  .سبتمبر القادمين/ أيلولاغسطس أو / آبالعبرية في 
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  12/8/2007عكاظ 
  

  مصر ال تتخذ قرارات نيابة عن الفلسطينيين :أسامة الباز .37
للشئون السياسية، أن مصر    المصري  أكد الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس        :حسن إمام  -اإلسكندرية  

تبذل جهودا ومحاوالت مستمرة لوقف تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية، مشيرا الي أن مصر ال               
الفلسطينيين وال تفرض عليهم موقفا معينا، بل تعمـل علـي تقـديم الخيـارات               تتخذ قرارات نيابة عن     

وقال الباز إنه ال يوجد فصيل واحد فقط هو الممثل الشرعي لشعب فلسطين، ففلـسطين               . والنصائح اليهم 
 .تمثلها السلطة الفلسطينية والطوائف الفلسطينية المختلفة

  12/8/2007األهرام المصرية 
  

   مع مبارك رأب الصدع بين الفلسطينيينصالح يبحث هاتفياً .38
اهللا صالح فـي اتـصال       بحث الرئيس اليمني علي عبد    : اي.بي. يوسف كركوتي، يو   - صنعاء   –دمشق  

هاتفي، مساء اول امس الجمعة، مع نظيره المصري حسني مبارك آخر المستجدات في منطقـة الـشرق               
علينا كأمة عربية أن نتحمل     "وقال صالح   . يينبين الفلسطين " مسألة تضافر الجهود لرأب الصدع    "األوسط و 

مسؤولياتنا القومية في دعم االشقاء في فلسطين والوقوف إلى جانبهم للخروج من هذه األزمـة التـي ال                  
هي المستفيد األول   " إسرائيل"واعتبر أن   ". تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وال تخدم األمة العربية        

  .ات الفلسطينيينوالوحيد من صراعات وخالف
  12/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قلوبنا تعتصر حزناً على ما وصلت إليه غزة: وزير بريطاني مسلم .39

شاهد مالك وهو أول مسلم يتسلم منصباً وزارياً في حكومة بريطانية في حديث              قال: )د ب أ   (- القاهرة
سطينية التي فازت بها حركـة حمـاس        اللندنية نشر امس، حول االنتخابات الفل     " الشرق االوسط "لصحيفة  

بالنسبة للذين كانوا مثلي مـراقبين لالنتخابـات،        "وكان مالك من بين المراقبين الدوليين المشرفين عليها         
نشعر بأن قلوبنا تعتصر حزناً على ما وصلنا اليه اليوم وخاصة بعد التفاؤل الذي شعرنا به في تلك االيام                   

وكانت هناك نسبة نساء أعلى من الرجال       ) احد احياء لندن  (ينغ هيل   حيث كانت نابلس اقرب الى حي نوت      
 تريد ان تعامل بجدية فعليهـا       "حماس"هناك حاجة لالعتراف بأنه اذا كانت       "وأضاف مالك    ".في الشوارع 

 -" ان تتحمل مسؤولياتها وكان واضحاً لحماس ما كان متوقعاً منها وهو احترام شروط الرباعية الدوليـة     
واكد مالك ان الحكومة البريطانيـة      . عنف واالعتراف باسرائيل واحترام معاهدات السالم السابقة      أي نبذ ال  

  .تعتزم مساعدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  12/8/2007الغد األردنية 

  
   يقر بصعوبة تدخل قواته لحماية الفلسطينيين"شمال االطلسي"حلف  .40

، نائب األمين العام المساعد للعمليات في النـاتو،ان         أكد موريتس جوشيمب  :   جمال المجايدة   -بروكسل  
وقـال   .التدخل لحماية الفلسطينيين يتطلب إجماع دول الحلف وهذا ما يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر             

في لقاء معه بمقر الناتو في بروكسل ردا على سؤال حول إذا ما طلب الفلسطينيون تدخل حلف شـمال                   
ات اإلسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن الناتو ال يملك            األطلسي لحمايتهم من االعتداء   

آلية مباشرة للتحرك بمجرد الطلب وما يتبعه الحلف هو عرض أي طلب كهذا علـى الـدول األعـضاء             
  .ويستوجب التحرك إصدار قرار بإجماع الدول األعضاء وهو ما يصعب تحقيقه في الحالة الفلسطينية

  12/8/2007عكاظ 
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 العالمية برئاسة الحسن بن طالل" 100سالم "إطالق لجنة  .41

 أطلقت في األردن لجنة عالمية برئاسة ولي عهد األردن السابق األمير الحسن بن طالل، بهدف                :ب.ف.أ
  ."الحوار السلمي" للقضايا التي تواجه المسلمين في هذه المرحلة من خالل "عالج مختلف"محاولة 

سلمة من مختلف مناطق العالم العربي وشرق آسـيا وأوروبـا والواليـات             وتضم اللجنة مائة شخصية م    
ومن أعضاء اللجنة رئيسا الوزراء اليمنيان السابقان عبدالكريم االرياني وحيدر أبـوبكر            . المتحدة وكندا 

  . عبدالعزيز التويجري"ايسيسكو"سالمية للثقافة والعلوم العطاس ورئيس المنظمة اإل
  12/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
" حمـاس "راءات نقديـة فـي تجربـة        ق: "الكتاب الذي سيصدره مركز الزيتونة      تنشر الكويتية" الرأي" .42

  "وحكومتها
لكنه سرعان ما يتغيـر هـذا       . لكل أيديولوجية عالم خاص من التصورات تسبح فيه       : بقلم ماجد أبو دياك   

عيش التجربة، وتتماشى مع الواقع بـدالً       المسار عندما تأتي الفرصة لهذه األيديولوجية، أو األفكار، لكي ت         
  .من البقاء في حيز التنظير

ففي العالم العربي كثيراً ما خضع المواطن العربي لسيل عارم من التنظيرات، وكثيراً ما سعى إلى بلوغ                 
أما النتيجة فكانت، في الغالـب، ردات فعـل         . ما يطمح إليه من خالل اقتران تلك األفكار بواقع التجربة         

حركة المقاومة  ". اليوتوبيا"ية، أو االنكفاء، أو إلقاء اللوم على اآلخر، بعدما كان الفشل مصيراً لتلك              عكس
، دخلت إلى عالم السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة من باب االنتخابات، وهـي        "حماس"اإلسالمية،  

  .ل اإلسرائيلي، حاملة بندقية مقاومة االحتال"حركة اإلخوان المسلمين"اآلتية من رحم 
هناك من رأى أنهـا تعرضـت إلـى         . ، اختلفت اآلراء في شأنها    "حماس"عام ونصف العام حكمت فيها      

حصار عربي ودولي إلسقاطها بأسرع وقت ممكن، ووصمها بالفشل، وهنـاك مـن اتهمهـا بخطـاب                 
لـة إسـرائيل،   راديكالي يؤزم العملية السلمية من خالل تصريحها بأنها تريد تحرير فلسطين كلهـا، بإزا          

وهناك من اعتبرها بأنها تسعى إلى السلطة والهيمنة بالقرار الفلسطيني، وهناك من لفت إلى أن النموذج                
اإلصالحي والتغييري الذي أرادت تقديمه اصطدم بحقائق وجود االحتالل اإلسـرائيلي بوصـفه العبـاً               

  .رئيسياً على األرض
منذ تـسلمها   " وحكومتها) حماس(قراءات نقدية في تجربة     "قدم  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "

سـيطرتها  " حمـاس "حل حكومة   ) أبو مازن (الحكم حتى إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         
وتضمنت هذه القراءات مجموعة مـشاركات مـن مجموعـة          . على قطاع غزة واألحداث المرافقة لذلك     

  .ا وتقديمها أستاذ الجامعة اللبنانية الدكتور محسن صالحباحثين وكتاب فلسطينيين وعرب قام بتحريره
هي قراءات نقدية لتجربة    "في سلسلة حلقات،    " الراي"ويشير صالح إلى أن هذه المشاركات، التي تنشرها         

في تطبيق برنامجها السياسي، وأدائها الحكومي، وسلوكها األمني، وعالقاتها الداخلية والعربيـة            ) حماس(
م المشاركون رؤاهم من زوايا مختلفة، فهم يمثلون أطيافاً وتخصـصات ووجهـات نظـر               ويقد. والدولية

مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الوطني الفلسطيني على رجليه، وأن ترتفـع سـويته                
  ".ليتمكن من تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني

  على برنامجها وعالقاتها الفلسطينية؟" سالميةحركة المقاومة اإل"ما تأثير المشاركة السياسية لـ 
للمرة األولى في تاريخها، في تشكيل حكومة فلسطينية اثر فوزها باالنتخابات التشريعية            " حماس"نجحت  

  .عن الجزء األهم من دورها في السلطة الفلسطينية" فتح" التي حققت فيها نصراً أقصى 2006عام 
ئاً للجميع، بما فيها قيادة الحركة التـي سـعت مـن وراء دخـول               مفاج" حماس"وجاء الفوز الكاسح لـ     

االنتخابات الى تشكيل معارضة سياسية قوية في المجلس التشريعي، تحمي من خاللها برنامج المقاومـة               
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الذي أنهى االحتالل االسرائيلي لقطاع غزة، وتعزز مكانتها ودورها السياسي فـي الـساحة الفلـسطينية                
  .لشعب الفلسطينيوصوالً الى قيادة ا

ان تدخل المشاركة الـسياسية مـن أوسـع         " حماس"ولكن ضغط االنتصار الكاسح والمفاجئ رتب على        
أبوابها، وحرمها من فرصة التدرج الطبيعي في هذا العمل، الذي يتميز في فلسطين عنه في اي بلد آخر                  

  .شرساً لهابأنه محدود بسقف اتفاقات لم تسهم حماس في بلورتها بل وكانت معارضاً 
كما أن واقع االحتالل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يضيق الى حد بعيد من مساحة اي عمل سياسـي،                  
ذلك ان االحتالل يسيطر على المعابر والحدود، ويخنق األراضي الفلسطينية في غزة، ويسيطر على كل               

  .شيء في الضفة الغربية باستثناء بعض الصالحيات المدنية
ول حرم االحتالل السلطة الجديدة من نفوذها في الضفة الغربية، من خـالل منعـه سـفر                 ومنذ اليوم األ  

اعضاء الحكومة والمجلس التشريعي من غزة الى الضفة وبالعكس، قبل أن يقدم على اعتقال عدد كبيـر                 
  .من نواب التشريعي ووزراء الحكومة

رئاسة الفلسطينية لـصالحياتها، لتـشمل      الجديدة تحدياً جديداً تمثل بتوسيع ال     " حماس"كما واجهت سلطة    
االعالم والخارجية والسفارات واألمن وغيرها، مما كبل يد الحكومة وحرمها مـن تنفيـذ الكثيـر مـن                  

وزاد على هذا كله فرض حصار سياسي واقتصادي، قادته الواليات المتحدة والكيان الصهيوني              .برامجها
  .فيه أطراف فلسطينية وعربيةوالشعب الفلسطيني، وشاركت " حماس"على حكومة 

طـراف الرسـمية، بـدءاً      وهكذا واجهت الحكومة الجديدة حصاراً داخلياً وخارجياً شاركت فيه كـل اال           
  .، ومروراً بمعظم األنظمة العربية، وليس انتهاء بالواليات المتحدة والكيان الصهيوني"فتح"بالرئاسة و

اذ رأى الشعب الفلسطيني حجم المعوقات التي وضـعت         سلباً،  " حماس"وحتى تلك اللحظة لم تتأثر شعبية       
في وجهة الحركة، ورأى للمرة األولى في تاريخه حكومة نظيفة تناضل من أجل تأمين حياة كريمة لـه،                  
ويتحمل وزراؤها عبء، جمع األموال وادخالها بالحقائب لرفع الحصار الظالم المفروض على الـشعب              

ومع ذلك فلم يكن من المتوقع ان يتحمل الشعب الفلسطيني الضغوط الى ما ال نهاية، كما لـم                   .الفلسطيني
تتوقف االطراف التي أسهمت في الحصار على الشعب الفلسطيني عند هذا الحد، بل بدأت بوضع المزيد                

  .من العقبات أمام الحكومة
نها بجر الحركة الى صراع داخلي مع       وكان من أصعب هذه العقبات وأثقلها على االطالق تلك المتعلقة م          

حركة فتح، وهو ما نجحت فيه هذه االطراف الى حد ما، ومع استمرار المواجهات التي قتل وجرح فيها                  
  .المئات من الطرفين، اضافة الى مواطنين ابرياء بدأت صورة حماس تهتز في الشارع الفلسطيني

بتشكيلها حكومة فلسطينية وحـدها     " حماس" كانت   وحتى ما قبل توقيع ما أطلق عليه اسم وثيقة األسرى،         
غير مضطرة الى تقديم تنازالت في برنامجها السياسي تتطلبها المشاركة مـع اآلخـرين فـي تـشكيل                  

الى مربع لم تكن تقبـل بـه        " حماس"الحكومة، ولكن الوثيقة التي احتوت احترام االتفاقات جرت حركة          
  .فاقيات أوسلو ومقاومتها سياسياًسابقاً، وأمضت أعواماً طواالً في رفض ات

بالتملص منها، األمر الـذي رتـب       " فتح"بالدفاع عن الوثيقة بعد أن بدأت       " حماس"ولسخرية القدر بدأت    
باعتماد عربي، فـضالً عـن      " اتفاق مكة "تكرس مع الوقت، وتم تضمينه في       " حماس"موقفاً جديداً على    

  ".أي مبادرة السالم العربية التي تدعو للسالم والتطبيع"اضافة موقف جديد باالعتراف بالشرعية العربية 
في تاريخها، تلك المتعلقة بـاحترام اتفاقـات        " حماس"وهكذا فقد كان أكبر وأخطر التنازالت التي قدمتها         

  .تسوية سياسية انتقصت من حق الشعب الفلسطيني وكرست االعتراف باالحتالل
لمقاومة، وبررت اتفاق حكومة الوحدة وبيانها الوزاري       استمرت في الدفاع عن حق ا     " حماس"صحيح أن   

بحقن الدم الفلسطيني، وقالت ان االحترام ال يعني االعتراف، ولكن ذلك يبقى خطوة تنازلية في موقـف                 
من " اسرائيل"الحركة الذي أمضت أعواماً طواالً في التمسك به، وتحملت أذى السلطة الفلسطينية وبطش              

  .أجله
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  "حماس"ى البرنامج السياسي أثر المشاركة عل
على تحقيق هدف أساسي، يتمثـل بالـسعي نحـو قيـادة الـشعب              " حماس"يستند البرنامج السياسي لـ     

  .الفلسطيني والحفاظ على ثوابته
وبصرف النظر عن سلبيات المشاركة في االنتخابات التشريعية وقيادة الحكومة فإن هـاتين الخطـوتين،               

لمسلحة، كان يفترض ان تقدما الحركة، نظرياً على االقل، خطوة كبيرة نحو            جنباً الى جنب مع المقاومة ا     
  .هدف قيادة الشعب الفلسطيني

فرصة تاريخية الستثمار برنامجها، نحو تحقيـق مكاسـب         " حماس"وباالنتخابات التشريعية، توافرت لـ     
  .سياسية وغيرها
ها وجدت نفسها مضطرة لحمـل عـبء        فجأة من المعارضة الى السلطة، اال ان      " حماس"وبالفعل انتقلت   

السلطة وحدها بعد ان اعتذر حلفاؤها السياسيون، فضالً عن المستقلين نسبياً عن مشاركتها، وهذا شـكَّل                
واحداً من عوائق قيادة الشعب الفلسطيني، اذ ال يمكن لتنظيم واحد قيادة هذه الساحة ما لم يملـك ائتالفـاً        

  . برنامج سياسي مع مجموعة قوى فاعلةسياسياً، او على االقل توافقاً على
دعماً حقيقياً، باستثناء ذلك الذي توفر من إيران مع السلبيات المعروفـة            " حماس"وعربياً وإسالمياً لم تجد     

  .لهذا الدعم
أما سورية التي أيدت الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني، فقد تمكنت من جني ثمار سياسية لنجـاح                

  .ون قادرة على توفير دعم حقيقي لها بسبب الحصار الذي تعاني منه هي االخرىحماس من دون ان تك
من سورية، هي تثبيت هذه الساحة كمحضن لقيادة الحركة بعد ان           " حماس"والمكسب الوحيد الذي حققته     

  .خفّت الضغوط على دمشق في هذه القضية
ة، خصوصاً من مصر، لـدفعها      حصاراً حقيقياً من مصر واالردن، ومحاوالت مستمر      " حماس"وواجهت  

لتقديم تنازالت أخرى، بل إن مصر واالردن حـاوال اجهـاض التجربـة الديموقراطيـة الفلـسطينية،                 
الحساسهما بإمكانية دفعها للقوى اإلسالمية هناك لتولي الحكم، ولـذلك سـعت الحكومتـان المـصرية                

خيارات غير مريحـة لواشـنطن فـي        واالردنية القناع الواليات المتحدة أن دعم الديموقراطية سيجلب         
  .أما السعودية القوة المؤثرة عربياً فقد التزمت حياداً نسبياً. المنطقة

السياسي لم يتقدم باتجاه قيادة الشعب الفلسطيني، إذ        " حماس"وحتى مع تشكيل حكومة الوحدة، فإن برنامج        
والـدول  " فتح"قى مع مواقف    ان الحركة، وفي سبيل المحافظة على الحكومة، خفضت سقف مواقفها لتتال          

  .العربية، وهي مواقف ال تحظى بشعبية فلسطينية
ليخفف التدهور األمني في الداخل، وليضع حداً بالتالي، بشكل موقت، لتراجع رصـيد             " اتفاق مكة "وجاء  

الحركة الشعبي، ولكنه في المقابل أسهم في تقديم برنامج السالم العربي، وأعطاه شرعية لم يكـن يحلـم                  
وسيطرة األخيرة على قطاع غزة     " حماس"و" فتح"بعد االقتتال بين    " اتفاق مكة "لكن سرعان ما انهار     . هاب

  ".حماس"وحل رئيس السلطة لحكومة 
ودولياً لم يختلف الموقف األوروبي عن األميركي في الحصار، ولم تنفع كل الـصياغات اللفظيـة فـي                  

بير على صعيد برنامج الحركة ما لم تعترف صـراحة          برنامج الحكومة في اقناع الغرب بحدوث تغيير ك       
واستغلت تلك الدول حكومة الوحدة لتقنين حوارها، الذي كان يتم من أبواب خلفيـة، مـع                 ".اسرائيل"بـ

" اسـرائيل "دون أن تقنـع     " حمـاس "ومستقلين يدعون الى التسوية، متجاهلة وزراء الحكومة من         " فتح"
ون ان تخفف من حصارها االقتصادي على الحكومة، باسـتثناء          بتخفيف حصارها على الحكومة، ومن د     

  .السماح بمرور المساعدات عبر وزير المالية الفلسطيني سالم فياض
ويسجل على هذا الصعيد أن دوالً مثل روسيا وتركيا وجنوب افريقيا شذّت عن الموقف الدولي المحاصر                

درة على اخراج السلطة من عزلتها، كما انهـا         للحركة بزعامة أميركية، ولكن هذه المواقف بقيت غير قا        
  .استندت الى التعامل مع السلطة لدفعها لتقديم تنازالت أخرى وليس قبوالً بتنازالتها الحالية
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وهكذا لم يمكن الحصار السياسي والمالي، اضافة الى الخزائن الفارغة التي تسلمتها الحكومـة، حركـة                
دي كان يشكل إحدى أولويات عملها، في ضوء عدم قدرتها          من تطبيق برنامج اصالحي واقتصا    " حماس"

  ".اسرائيل"على فرض رؤيتها السياسية في الصراع مع 
في الحكومتين األولى والثانية حصاراً دولياً حرمها من امكانية استخدام األموال لصالح            " حماس"وواجهت  

  ".فتح"ن ينتمون في الغالبية لحركة الشعب الفلسطيني وأوقعها في أزمة دفع الرواتب لموظفي السلطة الذي
األزمة المالية للتحشيد ضد الحكومة، فيما واصلت في مساعيها لمفاقمة األزمة الداخليـة             " فتح"واستغلت  

  ".حماس"للساحة الفلسطينية وإلقاء اللوم في ذلك على 
زن في منظمـة    باالنتخابات مطالبها بأن يكون لها تمثيل حقيقي ووا       " حماس"على صعيد آخر، عزز فوز      

بالمقابل التي أعادت إحياء دور منظمة التحرير إلضعاف دور الحكومة،          " فتح"التحرير الفلسطينية، ولكن    
كما أن الدول العربية وخصوصاً     . لم تكن لتقبل خسارة معقل مهم لها من دون أن يفرض عليها بانتخابات            

فوذها على قيادة المنظمة، من خـالل       مصر لم تشأ اعادة تجربة الداخل الفلسطيني، وتجازف بإضعاف ن         
وحصل بالتـالي توافـق مـصري       . السماح لقوة ترفض اتفاقات التسوية السياسية مع الكيان الصهيوني        

  .منظمة التحرير الفلسطينية" حماس"فتحاوي على عرقلة دخول 
ـ              " فتح"واذا كانت    ات ترفض ذلك باألساس خوفاً على نفوذها، فإن مصر اشترطت قبـول حمـاس باتفاق

وال يتوقع في ظل هذين الموقفين      . التسوية، قبل أن يتم الحديث عن تفاصيل مشاركتها في منظمة التحرير          
إلعادة تشكيل المنظمة، وفق أسس جديدة رغـم أن ذلـك تـم          " حماس"و" فتح"ان تنجح اي حوارات بين      

  .االتفاق عليه في القاهرة ومكة
 المهمة في القرار الفلسطيني، ومتطلبـاً أساسـياً مـن           قد فقدت أحد عناصر التأثير    " حماس"وبهذا تكون   

  .متطلبات قيادة الشعب الفلسطيني
وكان ". فتح"وعلى الصعيد األمني تمكنت الحكومة من تشكيل قوة أمنية بديلة عن تلك التي تسيطر عليها                

ـ                 سب لــ   تشكيل القوة التنفيذية من عناصر مقاومة سابقة، وأفراد لهم تاريخ نضالي جيد، هو أهـم مك
فقد شكّل هذا الجهاز بديالً نظيفاً عن فساد        . وللشعب الفلسطيني من خالل تشكيل الحكومة الجديدة      " حماس"

  ".فتح"لمعادلة نفوذ االجهزة االمنية المتخمة بعناصر " حماس"األجهزة األمنية، ومدخالً مهماً لـ 
ي نحو تشويه سمعته، كما رفض      الى ضرب الجهاز، وافتعال المعارك معه، والسع      " فتح"وسريعاً عمدت   

  .محمود عباس دمجه باألجهزة األمنية للسلطة
من خالل هذا الجهاز أن تضع حداً للفلتان األمني في غزة، وأن تستخدمه الحقاً              " حماس"وكان يمكن لـ    

كقوة مدربة لمواجهة االعتداءات االسرائيلية، ودعم عناصر المقاومة، ولكن هذا الجهاز حيل بينه وبـين               
  .واالجهزة االمنية األخرى" فتح"ذه المهمة ألنه انشغل بالرد على اعتداءات ه

لم تتمكن من جعل هذه القوة نظامية عبر استخدام قوة االعتقال وليس المواجهة             " حماس"ويمكن القول ان    
بالسالح، اذ انساقت هذه القوة وراء إغراء السالح، والرد المباشر علـى النيـران مـن دون أن تـنجح                    

اوالت قيادتها السياسية المتصاص محاوالت جرها لمعركة تؤدي الى اضـعاف الحكومـة بالدرجـة               مح
األولى ثم انهائها كما جرى إال أن ذلك ال يمنع من اإلشارة الى انه من الصعب استخدام سياسة االعتقال                   

وهـو أمـر    ضد أفراد أجهزة أمنية أخرى على نطاق واسع، ما لم يكن ذلك ضمن تفاهم داخلي مع فتح                  
وهكذا غرقت الساحة الفلسطينية في اشتباكات داخلية كانت في غالـب           . مستحيل في ظل الوضع الحالي    

  .وقوات الحكومة على المشاركة فيها رداً على اعتداءات تتعرض اليها" حماس"األحيان تجبر 
 األوراق علـى    ، ما ادى الـى اخـتالط      "حماس"و  " فتح"ودخلت الساحة الفلسطينية في ثنائية جديدة بين        

ويالحظ أن الجماهير لم تنحز في المواجهـات لــ          . الفلسطينيين الذين لم يفهموا ذلك اال باإلطار السلبي       
، كما أن الدم الفلسطيني استدرج ثارات عائلية سيكون لها وبال وخيم على الطرفين، خـصوصاً                "حماس"

  .التي تعد التأييد الشعبي رأسمالها األهم" حماس"على 
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في االشتباكات، وردود فعلها الزائدة عن الحد أحياناً، الـى تآكـل فـي شـعبية                " حماس"اركة  وأدت مش 
في الداخل والخارج، اذ ال يستطيع رجل الشارع العادي أن يميز في هذه الحالة مـن الفوضـى                  " حماس"

  .بين المعتدي والمعتدى عليه
األحـداث واخـتالط األوراق،     صحيح انه ليس باالمكان قراءة موقف الشارع بدقة في ضـوء تالحـق              

وصحيح أن الجمهور الفلسطيني اليزال يتعاطف مع الحركة من خالل استمرار خدمتها له على الـصعيد         
  .الشعبي، اال ان ثنائية الحصار والتأزم الداخلي تركت اثارها السلبية على الحركة

 مفضالً لضرباته الجوية، محـاوالً      وفي اآلونة األخيرة اصبحت القوة التنفيذية المكشوفة أمام العدو هدفاً         
من تطوير قوتها العسكرية واألمنية، سواء لتنفيذ هجمات مـستقبلية ضـد            " حماس"بذلك أن يمنع حركة     

كما أن هذه القوة لم تتمكن من مد نفوذها         . االحتالل أو في الهيمنة على قطاع غزة واضعاف قوة فتح فيه          
 في وجهها من قبل الرئاسة وفتح، فضالً عن ثقل الوجود           الى الضفة الغربية بسبب العقبات التي وضعت      

وكان للتدخل المباشر لالحتالل عبر توجيه ضربات متتاليـة للقـوة           . األمني والعسكري لالحتالل هناك   
التنفيذية، واعتقال وزراء ونواب الحركة وقياداتها السياسية والميدانية في الضفة اثـره الواضـح علـى                

ياسي الذي دفعته الحركة بالمشاركة في الحكومة، اال ان ذلك لـم يخفـف مـن                فرغم الثمن الس  . الحركة
الضرر األمني الشديد عليها، سواء بتصفية قياداتها العسكرية في غزة باالقتتال، او باعتقـال رموزهـا                

  .السياسية وقياداتها وكوادرها التنظيمية والعسكرية بالضفة
رموز الحركة وقياداتها من البطش االسرائيلي كما كان يعتقد         وبذلك فإن دخول الحكومة لم يحقق الحماية ل       

  .المتواصلة وآخرها تهديدات أولمرت اال دليل على ما نقول" اسرائيل"زعماء الحركة، وما تهديدات 
وجاء أسر الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط كمكسب مهم للحركة، عبر المطالبة بمبادلتها باألسـرى فـي                

 اعطاء هذا الملف لمصر الدارة التفاوض بشأنه، والسماح للرئاسـة الفلـسطينية             سجون االحتالل، ولكن  
بالتدخل فيه من دون حتى الحصول على مقابل، سيقلل من حجم المكاسـب التـي سـتجنيها الحركـة،                   
وسيعطي الطرف اآلخر فرصة لالستفادة منه من دون أن يكون لها اي دور ايجابي تجاه القوة التنفيذية،                 

  .ت الحكومة المنتزعة منهااو صالحيا
من ناحية ثانية، ضعف الدور المقاوم للحركة في الضفة تساوق مع الطبيعة السياسية للمرحلة، وغابـت                

فيما استمرت الجهاد وبعض أجنحة كتائب االقصى فـي مناوشـة           " حماس"طوال أكثر من عام عمليات      
  .ما اذا كان ذلك نتيجة قرار سياسي أم الالعدو، وهذا دفع الناس للتساؤل عن برنامج مقاومة الحركة، و

ومن الالفت، إن لم نقل المؤسف، أن حماس التزمت بالتهدئة في غزة، فيما استمر العدوان االسـرائيلي                 
على الضفة، وكأن مقاومة الحركة اختزلت في الرد على االعتداءات على غزة قبل أن تتـدارك قيـادة                  

ولكن حتى اآلن ال يعرف ما اذا كانـت         . تهدئة شاملة ومتبادلة  الحركة ذلك موقتاً، وتعلن اصرارها على       
  .قيادة الحركة ستثبت على هذا الموقف أم ال

وعلى الصعيد الداخلي انغمست الحركة بأكملها في برنامج السلطة، واصبحت الحركة السياسية مرتهنـة              
  .لها مع انه كان يفترض ان تكون أحد برامج الحركة

متطلباتها كان أكبر بكثير من حجم الحركة التي لم تستعد لهذا الخيار، فوجدت             ويبدو أن حجم الحكومة و    
القيادة السياسية نفسها في سباق مع الزمن لمالحقة قضايا الحكومة وفك الحصار عنهـا بـدالً مـن ان                   

  .تتصدى الى القضايا الكلية للشعب الفلسطيني متمثلة باالحتالل واالستيطان والمقاومة
ود تيار معارض داخل الحركة لتوجهات قيادتها السياسية، بما يسهم في تعزيز وتصويب             كما لم نلمس وج   
ترمي عن قوة واحدة وعن بكرة أبيها لدعم برنامج الحكومة ومواقفهـا دون ان              " حماس"المسيرة، فكانت   

  .نسمع صوتاً واحداً معارضاً او انتقاداً علنياً يحرك مياه الحركة الداخلية الراكدة
افتراض وجود معارضة داخلية، فإن هذه لم تكن جادة أو مستعدة للمواجهة السياسية مع قيادة               وحتى مع   

  .الحركة التي سارت في خطها حتى النهاية
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إن عدم وجود معارضة أو صوت ثاٍن في أي حركة أو تنظيم يتصدى لقضايا مصيرية، يجعل تـصويب                  
ف التي يتم اتخاذها بصرف النظر عن صحتها        المواقف وترشيدها عملية غائبة، ويسهم في تكريس المواق       

  .او خطئها
  المشاركة وإدارة العالقات الداخلية

وتفتيته، ولكن المجموعة التي ارتبطت باالحتالل ومصالحه       " فتح"عززت نتائج االنتخابات ضعف تنظيم      
منعهـا مـن    بكل ما تملك من امكانات ل     " حماس"كانت االقوى تنظيمياً ومالياً، وهذه هي التي تصدت لـ          

تنفيذ برنامجها على الساحة الفلسطينية من خالل الحكومة في ما رفضت قيادة الحركة المـشاركة فـي                 
  .الحكومة األولى سعياً منها الفشالها

ولكـن عناصـر    . لصالحها" فتح"وسعت الحركة قبل الفوز باالنتخابات الى استقطاب عناصر شريفة من           
سنداً " حماس"ولذلك لم تجد    . هي التي تجاوبت مع هذه المساعي     " كتائب شهداء األقصى  "قليلة مرتبطة بـ    

  .من قيادات في فتح تكون قادرة على كسر قرار القيادة بعدم المشاركة في الحكومة
أما بالنسبة الى بقية التنظيمات الفلسطينية، فاستمرت العالقة مع الجهاد فاترة، ويشوبها الشكوك المتبادلة،              

مع الرئاسة الفلـسطينية   " حماس"، التي تجاوبت فيها     "اسرائيل"وب مع التهدئة مع     اذ رفضت الحركة التجا   
  .وكمحاولة لحماية الحكومة الجديدة، وتوفير األجواء المناسبة لنجاحها

  .المشاركة في الحكومتين األولى والثانية، ألنهما جاءتا تحت سقف أوسلو" الجهاد اإلسالمي"كما لم تقبل 
التي كان لها ثقل نسبي في الداخل، فقد رفضت ايضاً المـشاركة فـي الحكـومتين                " الجبهة الشعبية "أما  

للسبب نفسه، فيما رفضت الجبهة الديموقراطية األقل ثقالً المشاركة بسبب عدم رضـاها عـن برنـامج                 
  .السياسي في الحكومة األولى، ولكنها عادت وشاركت في الحكومة الثانية" حماس"

في المـشاركة فـي     ) الجهاد والشعبية (ن اقناع حلفائها الطبيعيين واألساسيين      م" حماس"وهكذا لم تتمكن    
تنظيمات تتبنى المـشاركة الـسياسية وال     ) حكومة الوحدة (وبالمقابل شارك في الحكومة الثانية      . الحكومة

ـ           . تتبنى المقاومة في برامجها العملية     تم اال  وهذا ليس مكسباً كما يظهر للوهلة األولى، ألن المشاركة لم ت
، كما أن هذه المشاركة حسبت على الطرف الثاني وهـي           "حماس"ببرنامج سياسي ال يتناسب مع ثوابت       

  .فلوالها ما شارك هؤالء" فتح"حركة 
حينما لبـت مـا   " حماس"وبالنسبة الى المستقلين غير المرتبطين بأي تنظيم او أجندة خارجية، فلم تجدهم    

  .اقعيكان ينادي به بعضهم من التعامل الو
وكانت النهاية معروفة مع حل     " فتح"بالحكومة إما وحيدة واما في تنافس ثنائي مع         " حماس"وهكذا مضت   

وحدها، كما انه   " حماس"ومع ان هذا وضع ال تالم عليه        . محمود عباس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة     
لفلسطيني جعل من ذلك    موجود حتى في الدول األكثر ديموقراطية في العالم، اال ان خصوصية الوضع ا            

عائقاً في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون الى تكتل وطني يخوض معركة التحـرر مـن االحـتالل،                  
إن . ويوفر الحماية السياسية لبرنامج المقاومة ويحمي الساحة الفلسطينية من االنزالق نحو اقتتال داخلـي             

 برنامج كان، التسوية او المقاومـة، كمـا أن          أي تنظيم فلسطيني غير قادر وحده على قيادة الساحة بأي         
وحتى لو توافرت هذه    . تعايش البرنامجين معاً ممكن لكن مع أعراف ديموقراطية تلتزم بها كل االطراف           

  .األعراف، فإن وجود تنظيمات مسلحة يظل يشكل تهديداً لذلك
 اال انها تواجه اآلن تحديا      تجنبت اثناء معارضتها ألوسلو استخدام السالح ضد السلطة،       " حماس"ورغم أن   

  .بهذا المبدأ مما يهدد الساحة باالنجرار لحرب أهلية" فتح"حقيقياً يتمثل بعدم التزام 
تخوض المعركة ضد الشرعية الفلسطينية ليس بسبب الخالف فـي البرنـامج           " فتح"واألخطر من هذا أن     

بكل ما أوتيـت مـن قـوة وبـدفع          السياسي فقط، ولكن األهم من ذلك، هو رغبتها في استعادة السلطة            
  ".اسرائيل"وتحريض من الواليات المتحدة و
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في عالقاتها الفلسطينية لتحقيق الوحدة والمقاومة معـاً، واجهـت عقبـات            " حماس"ومن هنا، فإن نجاح     
  .حقيقية كانت أصعب من تلك التي واجهتها عندما كانت في المعارضة

المزج بين المشاركة في السلطة، واالستمرار في برنـامج         واذا اعتبرنا ان تحقيق توافق وطني في شأن         
المقاومة غير ممكن اآلن بسبب عوامل داخلية وخارجية كما أشرنا، فإن الحفاظ على وحدة الشعب ومنع                

المـزج بـين    " وثيقة األسـرى  "وحاولت   .انزالقه نحو حرب أهلية اصبح هو اآلخر هدفاً ال يقل صعوبة          
لغموض في الصياغات، ولكنها ومع تطبيقها كبرنامج لحكومة الوحدة، لـم           السلطة والمقاومة من خالل ا    

  .تمنع من االقتتال الداخلي، كما لم تفلح في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني
  خالصات

في الحكومة، أن المـشاركة بالـسلطة       " حماس"أثبتت التجربة العملية خالل أكثر من عام على عمر           .1
 سطوة االحتالل، انه من غير الممكن عملياً المزج بين المـشاركة فـي              التي جاءت وفقاً ألوسلو، وتحت    

  .السلطة واالستمرار في المقاومة على األرض
في المشاركة، عبرت عن قـصور فـي ادراك         " حماس"ومن هنا فإن الفرضية التي بنت عليها قيادة          .2

نامج الحركة لهذه المعادلـة     حجم التناقض الذي ينطوي عليه هذا القرار، أو مبالغة في تقدير استيعاب بر            
  .شبه المستحيلة أو حتى قبول االطراف األخرى بها

إن المشاركة في الحكومة حققت للحركة ايجابيات أهمها تكريس دورها كحركـة فلـسطينية قائـدة                 .3
، ولكـن   "اسرائيل"للمشروع الوطني الفلسطيني، وليست مجرد حركة معارضة قوية للسلطة ومقاومة لـ            

التعامل مع مـشاريع التـسوية الـسياسية مثـل          "تنازالت في خطها السياسي     " حماس"مت  في المقابل قد  
، وظهرت بصورة مشوهة عبر الدخول في مواجهات دمويـة مـع            "المبادرة العربية واتفاق أوسلو نفسه    

  .مما أسهم في التأثير سلباً على شعبيتها في الداخل والخارج" فتح"
ر االحتالل تشكل مزلقاً خطيراً نحو االعتراف به، ال سيما وان           إن المشاركة السياسية في ظل استمرا      .4

المشاركة جاءت ضمن أشكال، وارتباطات سياسية، وأمنية فرضـتها اتفاقـات ظالمـة بحـق الـشعب                 
ولذلك فإن المشاركة الحقيقية يجب أن تتم في اطار تكتل وطني غير مرتبط باتفاقـات مـع                 . الفلسطيني

شكيل غطاء سياسي للمقاومة، ويعمل على فرض مؤسسات تجبر العدو على           العدو، ويسعى هذا التكتل لت    
  .االعتراف بها او القبول بها كأمر واقع وصوالً الى تحقيق الخالص من االحتالل ولو تدريجياً

ان استمرار المقاومة ممكن من دون توافق وطني شامل مع ثمن أغلى مما لو كانت ضمنه، ولكنـه                   .5
نه يضعف بالضرورة برنامج التسوية الذي لم يحـصل مـن العـدو اال علـى                في النهاية محتمل، كما ا    

األوهام، فضالً عن ان رغبة البرنامج الحاكم في الحفاظ على سلطته، في حال امتلك زمامها، تمنعه من                 
  .اشعال اقتتال داخلي

التـي  " حفت"وفي المقابل فإن مشاركة المقاومة في الحكومة سيؤدي حتماً الى ِصدام، كما حصل مع                .6
الرغبة في استعادة حكمهـا     : مثل(تضاعفت لديها مبررات اسقاط الحكومة عبر افتعال المواجهات معها          

فـي  )  ليس لديها سلطة لتخسرها، والتجاوب أو التناغم مع الضغوط والمطالب الخارجيـة            -ولو بالقوة   
  .ظ على الحكومةأولوياتها لضمان استمرارية المشاركة والحفا" حماس"الوقت الذي غيرت فيه 

تفرضان واقعاً في الساحة الفلسطينية مـن خـالل شـبكة مـصالح        " اسرائيل"ان الواليات المتحدة و    .7
تربطهما مع اطراف فلسطينية، لم يعد يهمها نجاح التسوية بقدر بقاء هذه االطراف مهيمنـة ومـسيطرة                 

 يتم بعزله تدريجياً عن التأثير      ولذلك فإن التعامل مع هذا الواقع يجب أن       . على مقدرات الشعب الفلسطيني   
  .في الشعب الفلسطيني وجعل بقائه في السلطة مكلفاً شعبياً له تمهيداً لعزله بالكامل

ضرورة إعادة النظر في فلسفة الجمع بين السلطة والمقاومة كخيار ثبت فشله علـى أرض الواقـع،                  .8
ة بمعناها الواسـع وتمثيـل الـشعب        وتبني خيار بناء تجمع وطني للمقاومة يتولى ادارة مشروع المقاوم         

  .الفلسطيني من خالل مؤسسات مقاومة، وليس من خالل سلطة ال تملك شيئاً على أرض الواقع
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  توصيات
برعاية عربية مصرية سورية خـصوصاً      " فتح"للخروج من األزمة الحالية نقترح عقد صفقة تبادلية مع          

تعطى الثقة على   (نها أي دور سياسي أو امني       كمعارضة لحكومة تكنوقراط ينزع م    " حماس"تتضمن إبقاء   
مقابل مشاركة فاعلة للحركة في منظمة التحرير الفلسطينية وفقـاً لألسـاس            ) أساس برنامج داخلي بحت   

العددي، على ان يترك االتفاق على البرنامج السياسي الحقاً شريطة خضوع الـرئيس والـسلطة لهـذه                 
  .المرجعية

  :وبهذه الحالة
  .لى شرعية تمثيلها في المجلس التشريعي من دون المساس بهاتحافظ الحركة ع •
  .تحتفظ من داخل المجلس بقوة تأثيرها االجتماعي واالقتصادي وغيره •
  .تستمر ببرنامج المقاومة ضمن اطار وطني •
تتمكن من ايجاد تمثيل سياسي حرمت منه ألعوام عدة في المنظمة، ويتيح لها مستقبالً اعـادة بنـاء                   •

 .األساس السياسي الذي تؤمن بهالمنظمة على 
  12/8/2007الرأي الكويتية 

  
  هل الفلسطينيون فقط هم المقصرون؟ .43

  بالل الحسن
. موضوع مطروح أمـامهم  صورة المستقبل أمام الفلسطينيين مظلمة للغاية، فهم ال يرون أفقا في أي تبدو

وال يـرون أفقـا فـي التـسوية     . في رام اهللا ال يرون أفقا في عمل السلطة التي يترأسها محمود عباس
وال يـرون أفقـا فـي    . ويتوالها ايهود اولمرت رئيس وزراء إسرائيل السياسية التي يديرها األميركيون

المظلم داخل حركة  الوطني الداخلي، سواء ذلك الحوار المنشود بين فتح وحماس، أو ذلك الحوار الحوار
الحال لدى أي شعب من الشعوب، أو هو ينـذر   هيوينذر هذا الوضع المسدود بانفجار كما . فتح نفسها

 .والدة قوى جديدة تنهض على أنقاض القوى المنهارة بانهيار كل ما هو قائم بانتظار
 للمستقبل أمام الفلسطينيين، تدفع بعض العرب، سياسيين وكتابـا ومحللـين، إلـى    هذه الصورة المظلمة

الراحل ياسر عرفات ألنه لم   مرة ينتقدون تشدد الرئيس.استسهال اللوم والنقد للقوى السياسية الفلسطينية
ومرة ينتقدون الفساد الضارب فـي أعمـاق    .2000 يقبل العرض اإلسرائيلي في مفاوضات كامب ديفيد

 ينتقدون حماس ويصفونها بأنها نفذت انقالبا دمويا في غزة بينما كانت أجهزة ومرة. السلطة الفلسطينية
العربي العام، وبالجوهر  في حين تغيب عن الصورة مسؤولية الوضع. لورودأمن محمد دحالن ترشقهم با

 .ما هي عليه اآلن مسؤولية السياسة األميركية التي أوصلت األمور إلى
، أي منذ تسلم الرئيس جورج بوش لمسؤولية القيادة         2000لقد واجهت المنطقة العربية بأسرها منذ العام        

 .في البيت األبيض
 .ضع سياسة المحافظين الجدد موضع التطبيق على مستوى العالمأي منذ أن تم و

 .أي منذ أن برزت سياسة السيطرة على الشرق األوسط الكبير والجديد
والمتاعب ال حد لهـا،   منذ أن تم اتباع سياسة الفوضى البناءة وولدت سلسلة من الحروب والضغوط أي

والشعوب، وكانت القضية الفلسطينية في عـين   عانى منها الجميع، وضربت عاصفتها الدول والحكومات
األبيض على إسرائيل كقوة أساسية يتم تحـضيرها إلنجـاح الـسياسة     هذه العاصفة، بسبب اعتماد البيت

  . األميركية
فقط، وبدال من أن تكون  تنجح السياسة األميركية في تحقيق أهدافها، ولكنها نجحت في إحداث الفوضى لم

تحلم بها أو تتستر بها، اصـبحت الفوضـى سـالحا     هيمنتها والديمقراطية التيالفوضى مدخلها لتحقيق 
ولذلك فإن مـا  . وفي لبنان وفي السودان وفي الصومال وفي أفغانستان ضدها، في العراق وفي فلسطين
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والمثاليون فقط، هـم  . الوضع الفلسطيني اآلن من خالفات وتناقضات، ليس إال نتاجا لتلك السياسة يعانيه
ويركزون أنظارهم فقط، علـى الخالفـات    ن يغمضون عيونهم عن هذه الصورة األميركية الشاملة،الذي

  .تحقيق الوحدة والتماسك الفلسطينية، وعلى الفشل الفلسطيني في
من المسؤولية عن وضعهم وأنفسهم، إنما القصد أن نـرى   ليس القصد هنا تبرئة الفلسطينيين أو إعفاءهم

 ن دون ذلك تنعدم سبل البحث عن مخرج، سواء كان المخرج المنشود عربيا أوم الصورة بوجهيها، ألنه
 .فلسطينيا

وفي كل مشكلة من هذه المـشكالت،  . بشدة أمام الفلسطينيين اآلن ثالث مشكالت تتضارب حولها اآلراء
  .ويفرض الشروط والسياسات مسؤولية فلسطينية، وشبح أميركي يخيم

وأصبحت . قامت هذه السلطة وال زالت تقوم على حركة فتح. اهللا  في راممشكلة السلطة الفلسطينية: أوال
 تهمـيش : خالل الواقع، حزب السلطة الرسمي، وهي تعاني من مشاكل يعرفها الجميـع  حركة فتح من

متمرد أو طامح لـضرب   لقيادتها المركزية، وعجز عن عقد مؤتمرها الحركي، وتشجيع من الرئاسة لكل
عباس يريد تنحية حركة فـتح عـن الـسلطة،     اك من يقول اآلن، إن الرئيس محمودوهن. نفوذ قيادة فتح

المستقلين فقط، ومن هنا كانت حكومة سالم فياض خطوة أولى على هذا  واالعتماد في بناء السلطة على
 .الطريق

 نركـز  نريد أن. الفصائل نريد هنا أن نقف مع الفصائل الفدائية ضد المستقلين، أو مع المستقلين ضد ال
المقاومة المسلحة لالحتالل، وضرب حركة فتح يقـود         أنظارنا على أن هدف إسرائيل األساسي هو إلغاء       

". كتائـب األقـصى  "من دون حركة فتح ال يعود هناك وجود فعلي لما يسمى  إلى تحقيق هذا الهدف، إذ
مـا هـو    وبقدرسالم فياض واضحة جدا في تبني هذا الهدف، ولذلك فإن موضوع حركة فتح،  وحكومة

إسرائيل والسياسة األميركيـة   تعبير عن أزمة فلسطينية داخلية، هو أيضا تعبير عن صراع فلسطيني مع
  .مفاوضات سياسية التي تريد رضوخا فلسطينيا كامال يسبق بدء أية

ى ندخل في الجدل المفتوح حول مؤتمر بوش الدولي ومد وال نريد هنا أن. مشكلة التسوية السياسية: ثانيا
فيض من  وهنا نجد أنفسنا أمام. نركز على التجليات الجديدة لمفهوم إسرائيل للتسوية إنما نريد أن. جديته

  :المشاريع اإلسرائيلية
مشروع يرفض البحث في عودة الالجئين، ويعتبـر القـدس    وهو. مشروع شمعون بيريس رئيس الدولة

يتكـرم   يكون تحت السيادة اإلسرائيلية، ولكنـه اإلسرائيلية، وحتى المسجد األقصى س مدينة تحت السيادة
على حالها، وهنا يقتـرح مبادلـة    والمستوطنات ستبقى. علينا بإمكانية رفع علم عربي أو فلسطيني عليه

يبـسط بيـريس موضـوع    . الفلسطينيين داخل دولـة إسـرائيل   لألراضي تقوم على قاعدة التخلص من
 ، ولكنه ال)وهذه نسبة غير صحيحة(ضفة الغربية فقط من أراضي ال% 5تشمل  المستوطنات ويقول إنها

وال يتحـدث عـن    يتحدث عن أراضي غور األردن، وال يتحدث عن المطالبة بنصف مياه البحر الميت،
مستوطنات القدس التـي تـصل إلـى     أراضي القواعد العسكرية التي تريدها إسرائيل، وال يتحدث عن

التي تدخل في عمق األرض الفلسطينية باتجاه نـابلس،   لمشارف أريحا، وال يتحدث عن مستوطنة آريي
. يتحدث عن الجدار الفاصل واألراضي التي تم االستيالء عليها من أجل بنائـه  وهل ستبقى أم تزال؟ وال

  .الدولي ومشروع بيريس هذا مرشح ألن يقدم كاقتراح سالم إسرائيلي في مؤتمر بوش
على أساس عسكري أمني، فهو ينطلق  وهو مشروع يقوم. يمشروع ايهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيل
تنصب على إسرائيل، ويقترح أن ال تنسحب إسرائيل مـن   من أولوية العمل لمواجهة لصواريخ التي قد

وتتطلب عملية التـسلح هـذه   . أن تتوفر لها منظومة صواريخ مضادة للصواريخ الضفة الغربية إال بعد
اإلسـرائيليون فـي    وعلى ضوء هذه الوثيرة األمنية سـيناقش . واتقوله، فترة تمتد إلى خمس سن حسب

  .مؤتمر بوش الدولي
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% 70وهو مشروع يقترح أن تنسحب إسرائيل مـن  . لرئيس الوزراء مشروع حاييم رامون النائب األول
حول  الضفة الغربية، ومن بعض المستوطنات المنعزلة، مع تحديد بعيد المدى للتفاوض فقط من أراضي

 .ة الدائمةالتسوي
الذي يصر على مفاوضات تدور حول وضع اتفاق  وهناك أخيرا مشروع ايهود اولمرت رئيس الوزراء،

 .عليه مع الرئيس الفلسطيني في لقاء أريحا األخير وهو ما تم االتفاق. مبادئ جديد
معقولـة،   ويةهذه المشاريع كلها، يتبين بجالء أنها مشاريع تغلق الطريق أمام أية تس وبنظرة سريعة على

وفي إطارسيطرتها االستراتيجية على األمن      يان فلسطيني يعيش في حضن إسرائيل     وال ينتج عنها سوى ك    
 .مؤتمر بوش الدولي لن يكون أكثر من مؤتمر عالقات عامة وهو ما يعني سلفا أن. واالقتصاد والمياه

حيث يـتم    عن بؤس هذه المسألة،وهنا ال حاجة للحديث. الحوار بين الرئاسة وحركة حماس مشكلة: ثالثا
وال يبرز سوى الدور الروسـي   وضع الشروط المستحيلة إلنجاز هذا الحوار، وحيث يغيب الدور العربي

وزيرة الخارجية األميركيـة لـشؤون الـشرق     ، وحيث يعلن ديفيد ولش مساعد1948ودور فلسطينيي 
" اف لمنعها من إجراء حوار مع حمـاس التي تضغط على كافة األطر إن الواليات المتحدة هي"األوسط 

وتجليـات   وهو موقف أميركي علني يؤكد أهمية الربط بين األزمة الفلـسطينية الداخليـة   .8/8/2007(
هنا، أن الرئاسة الفلـسطينية، وهـي    ولكن الالفت للنظر". الشرق األوسط الكبير"السياسة األميركية في 

 في وجه حماس، تنسى، أو تريد أن تنسى، أن األمور إال ترفع صوتها في وجه حماس، وال ترفع صوتها
الفلـسطينية   تريد الرئاسة. إليه، إال بسبب الضعف الشديد الذي تعاني منه السلطة لم تصل إلى ما وصلت

األغلبية في المجلس التـشريعي، ثـم    أن تنسى أنها خسرت االنتخابات في وجه حماس، وخسرت بالتالي
السيطرة على قطاع غزة، بعد مراهنة طويلة على عبقرية   خسرت معركةخسرت انفرادها بالحكومة، ثم

 وبعد كل هذه الخسائر تتم الدعوة للحوار على قاعدة دعوة الطرف اآلخـر إلـى  . محمد دحالن القيادية
 .كما يقول المثل الشعبي) شروط المسكوب(االستسالم، وعلى قاعدة 

ولكـن اي  . وخلل سطينية في ما يجري من تفتت وضعفعددنا هذه المشكالت، لنحدد المسؤولية الفل لقد
 .في كل بند من بنود االزمة حديث عن المسؤولية الفلسطينية يبرز فورا دور الشر االميركي

األزمة الفلسطينية أكبر وأعقد من أخطاء حركة حمـاس   إن حركة حماس ليست عصية على النقد، ولكن
 .ليه بأعينهمكثيرون أن يحدقوا إ وهذا ما ال يحب. في غزة

  12/8/2007الشرق األوسط 
  

  من انتصارها" حماس"إنقاذ  .44
  غسان شربل     

اليـوم  " حمـاس "وضع حركـة    . أو يساعده على تجاوزها   . يحتاج المرء عادة إلى من ينقذه من هزيمته       
يونيو الماضـي   / حزيران   14لقد ارتكبت الحركة في     . انها تحتاج الى من ينقذها من انتصارها      . مختلف
وهـا  ". فتح"وعلى غريمتها . انتصرت على السلطة وأجهزتها.  االنتصار العسكري في شوارع غزة  خطأ

يـستطيع  . ال مبالغة فـي هـذا الكـالم        .هي بعد شهرين تحتاج الى من ينقذها من عبء ذلك االنتصار          
.  الوحيدة يستطيع أن يكرر اعتبارها الحكومة الشرعية     . اسماعيل هنية أن يعقد اجتماعات متتالية لحكومته      

". االنقالب الدموي "وبإمكانه التذكير بالتبريرات التي ساقتها الحركة يوم أقدمت على ما يسميه خصومها             
وعن الفساد الذي تسلل الى بعض مفاصل الـسلطة         . بإمكانه الحديث عن الفوضى التي كانت تجتاح غزة       

ستطيع هجاء الموقف األميركـي     وي. يستطيع تحميل العدو االسرائيلي مسؤولية الحصار     ". فتح"ومفاصل  
  .لكن اسماعيل هنية يعرف أن تكرار هذه التصريحات ال يغير شيئاً. المنحاز

يعرف هنيـة   . لكن السلطة ملزمة التعامل مع األرقام     . تستطيع المعارضة توزيع األحالم أو ضخ األوهام      
وأن نحو  . % 60الة تبلغ   ويعرف أن نسبة البط   .  في المئة من أهالي غزة يعيشون تحت خط الفقر         70أن  
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يمكنه العـودة   . مليون شخص، من أصل مليون ونصف مليون، باتوا يعيشون على المساعدات الخارجية           
الى ما قاله في غزة فيليبو غراندي نائب المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتـشغيل الالجئـين                  

 100ح مجتمعاً معتمداً على المساعدات الدوليـة        إن القطاع بات مهدداً عملياً بأن يصب      : "قال. الفلسطينيين
اقتصاد غزة علـى شـفير      . وال يحتاج هنية الى من يزوده بالتفاصيل      ". في المئة، مجتمعاً معزوالً ومغلقاً    

  .وأخواتها" القاعدة"والوضع ينذر باضطرابات قد تضاعف اليأس وتمهد الطريق لبروز . االنهيار
انها تحولت السلطة الوحيدة فـي مكـان محاصـر          " حماس"كتشف  بعد شهرين من انتصارها العسكري ت     

وأن انتصارها أدخلها عملياً فـي حالـة مـن          . وتكتشف انها ال تملك القدرة على كسر الحصار       . وملغوم
فال هي قادرة على إشعال غزة بوجـه        . وأن تحالفاتها التقليدية ال تسعفها في الخروج من المأزق        . العزلة

ربما في هذا السياق يمكن فهم تـصريح        . وال هي قادرة على االنتظار الطويل     . هظاسرائيل ألن الثمن با   
  .هنية عن استعداده للتضحية برئاسة الوزراء لمصلحة الوحدة الوطنية

فبعد ما حصل في غزة     . انه الرئيس محمود عباس   . من انتصارها " حماس"ثمة رجل وحيد يستطيع إنقاذ      
وأقوى في  . وقادة األجهزة الذين تساقطوا   " فتح" أقوى في مخاطبة     .بدا عباس أقوى منه في أي يوم سابق       

وأقوى في مخاطبة األسـرة     . التي وقعت في لعبة الدم والحسم وسجلت انتصاراً بال أفق         " حماس"مخاطبة  
  .الدولية التي تعتبره المحاور الوحيد المقبول

ت محض فتحاوية أو من سياسات      انطالقاً من حسابا  " حماس"ال يستطيع محمود عباس التعامل مع مأزق        
فعلى طريق المؤتمر الدولي الذي دعا اليه جورج بوش وعلى طريق وضع األسس الفعلية لقيـام                . كيدية

ال يمكنه االستقالة من مصير غزة حتى ولو كانت في قبضة           . الدولتين يتحتم عليه تجاوز جروح البارحة     
والرهان على القـدرة علـى      " جمهورية غزة "ير  النوم على حر  " حماس"في المقابل ال تستطيع     ". حماس"

  .العرقلة وحدها
لكن الحركة ال   . وال ثقلها على الساحة الفلسطينية    . وال صفتها التمثيلية  ". حماس"ال يمكن إنكار تضحيات     

لم . يمكنها إنكار المأزق الذي اندفعت إليه وبغض النظر عن التبريرات والمالبسات وممارسات خصومها            
وليست قادرة على إدارة االنتصار العسكري الـذي        . دارة االنتصار االنتخابي الذي حققته    تكن جاهزة إل  

مجـدداً  " حماس"تحتاج  . واتجاه الرياح العربية والدولية معروف    . الواقع الفلسطيني شديد التعقيد   . انتزعته
 .ذها من انتصارهاوال بد من ثمن تدفعه مقابل إنقا. تحتاج الى عباءة عباس. الى العباءة التي مزقتها

12/8/2007الحياة   
  

  )1(تحشد للحرب؟ ... أهي منطقة تتأهب للسالم أم .45
  وحيد عبدالمجيد     

 اإلسرائيلية، ولو على نطاق محدود، فيما نذر الحرب تتجمع في           -هل يمكن إحياء عملية السالم العربية       
لتحركات المكثفة التـي حـدثت      سماء المنطقة؟ سؤال بديهي ال بد أنه خطر على بال بعض من تابعوا ا             

فقد بدا في هـذا  . خالل جولة وزيرة الخارجية األميركية األخيرة على المنطقة، واالتصاالت التي أعقبتها    
 قديمة، كما لو أن المنطقة عادت       -المشهد، الذي غطته هذه التحركات وما اقترن بها من مبادرات جديدة            

  . تارة أخرى2000العام  تارة أو إلى بدايات 1991إلى منتصف العام 
، حين جرى اإلعداد للمؤتمر الدولي للسالم الـذي استـضافته مدريـد، كانـت      1991غير أنه فى العام     

، وإذ يجري التحضير لمؤتمر دولـي آخـر         2007أما في العام    . المنطقة خارجة لتوها من حرب مدمرة     
، عندما اكتمل   2000كما أنه في العام     . للسالم، تبدو المنطقة في طريقها إلى حرب قد تكون أكثر تدميراً          

 اإلسرائيلية، التي استضافتها الواليات المتحدة في كامب ديفيـد          -اإلعداد للمفاوضات النهائية الفلسطينية     
  .، كانت عملية أوسلو في أوجها1978 اإلسرائيلية عام -تيمناً بالمفاوضات المصرية 
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بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومـة اإلسـرائيلية عقـب         صحيح أن بوادر إخفاقها كانت بادية منذ أن تولى          
 غير أن ثمة فرصة حقيقية كانت قائمة في مناخ عام موات، بدليل أن              .1996) حزيران(انتخابات يونيو   

وهذا وضع معاكس تقريبا لما آلت إليـه        . 1999سورية وإسرائيل انخرطتا في مفاوضات جادة في العام         
السائد، واالستعداد لحرب أكثر جدية من كل خطابات السالم، فضال عـن           المنطقة اليوم، حيث التوتر هو      

 وال حاجة، بعد    ."كانتونين"االنقسام الفلسطيني الذي لم يعد صراعا بين فصيلين، وإنما صار انفصاال بين             
هذا كله، إلى القول إن حكومة إيهود باراك الحالية هي إحدى أكثر الحكومات ضعفاً في تاريخ إسرائيل،                 

ولذلك تبدو التحركات والمبادرات فـي      .  لم تكن أضعفها على اإلطالق في تقدير بعض المحللين هناك          إن
وينطبق ذلك على التحركات األميركية التي تمثل نوعاً        . اللحظة الراهنة كما لو أنها حمالت عالقات عامة       

ر تلعبه في الحـد مـن        إلى الدول العربية التي تشتد حاجة إدارة بوش إلى دور أكب           .عربون صداقة "من  
 كما ينطبق على دور المجموعة الرباعيـة الدوليـة، وأصـبح            .التدهور في العراق، وفي مواجهة إيران     

حمـالت  "رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثاً رسمياً لها ليضيف لمـسات جديـدة إلـى                 
وقل مثل ذلك عن المبادرات، سواء      • مقبلة المرجح ازديادها في األشهر القليلة ال      .العالقات العامة السلمية  

المبادرة التي أطلقها الرئيس األميركي لعقد مؤتمر أو اجتماع دولي للسالم، أو المبادرة العربية للـسالم                
  .الجاري إحياؤها أو تفعيلها

وإذ تبدو الصورة على هذا النحو، فال مناص من النظر إلى بعض ما يحدث اليوم كما لو أنـه إخـراج                     
وهذه هي، مثالً، حال الدعوة المتكررة منذ أكثر من ثالثة عقود، عندما            . لفيلم قديم شاهدناه من قبل    جديد  

وينطبق ذلك، أيضا، وربما فـي صـورة        .  أوزارها، إلى عقد مؤتمر دولي للسالم      1973وضعت حرب   
طينيين، مع تعديل   أكثر تحديداً على الجهد المبذول من أجل إحياء المفاوضات النهائية بين إسرائيل والفلس            

فقـد  . بسيط لم يتم التنويه إليه بعد وهو أن المفاوضات الجديدة ستكون بين إسرائيل ونصف الفلسطينيين              
تمكنت كوندوليزا رايس، في جولتها األخيرة على المنطقة، من وضع أساس ما يكفل استمرار الحـديث                

بت في القضايا األساسية التي ستقود      عن هذه المفاوضات، عندما حصلت على قبول أولمرت لما أسمته ال          
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، فالقضايا األساسية ترادف القضايا       . إلى مفاوضات قريبة إلقامة دولة فلسطينية     

 فـي   2000) يوليو(في تموز   ) 2كامب ديفيد   (النهائية التي انهارت عملية أوسلو حين أخفقت مفاوضات         
وحين يقترن ذلك بتسريبات في الـصحافة       . القدس والالجئين الوصول إلى حل وسط بشأنها، وخصوصاً       

 فـي المئـة مـن       90اإلسرائيلية تقيد أن أولمرت سيقترح على محمود عباس إقامة دولة فلسطينية على             
الضفة باإلضافة إلى قطاع غزة كامالً، يبدو أننا نقترب من إخراج جديد لفيلم مفاوضات كامـب ديفيـد                  

ولما كان اإلخراج الجديد للفـيلم يحـدث فـي          .  سنوات وحصد فشال ذريعاً    الثانية الذي عرض قبل سبع    
وال ننسى أن   . ظروف أصعب بكثير وأجواء أسوأ، بما ال يقاس، يصبح سهالً توقع مصيره حين يعرض             

كان عرفات وباراك أقوى من عبـاس       . أبطال الفيلم السابق كانوا أقوى أو أفضل مقارنة باألبطال الجدد         
 كما كان الرئيس السابق كلينتون أكثر التزامـاً         .ر قدرة بالتالي على اتخاذ قرارات صعبة      وأولمرت، وأكث 

غير أن الفرق األهم، والذي يجعل أي سعي        . بالسالم وجدية في السعي إليه مقارنة بالرئيس الحالي بوش        
 ففي العـام    . السالم إلى السالم اليوم أكثر صعوبة، هو التغير الكبير الذي حدث في البيئة اإلقليمية لعملية             

، كان الصراع العربي اإلسرائيلي، وفي القلب منه قضية فلسطين، هو محور الصراع في المنطقة               2000
  .بالرغم من أن األزمة العراقية غيرت بعض معادالت الصراع والتحالف فيها

نطقة برمتها   اإلسرائيلي جزءاً من صراع أكبر على الم       -، فقد صار الصراع العربي      2007أما اليوم في    
 وفي غيـاب مـشروع      .بين مشروع أميركي لشرق أوسط كبير ومشروع إيراني لشرق أوسط إسالمي          

واضح للمعتدلين العرب، يزداد التباعد بينهم من ناحية وبين حلفاء إيران الذين ازدادت طموحاتهم بعـد                
ي ذلك إلى انقسام عميـق       ويؤد .االنجاز الذي حققه حزب اهللا في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان          

في المنطقة يشطر األطراف العرب المباشرين في الصراع ضد إسرائيل إلى فريقين، ويجعل لكل منهما               
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 فاالنقسام الـذي    .وينطبق ذلك على الفلسطينيين أنفسهم    . أولويات تعلو هذا الصراع وتتقدم قضية فلسطين      
متصارعين هو، في أحد أهم أبعاده، واحد من        " كانتونين"جعل األرض التي يفترض أن تقام عليها دولتهم         

تداعيات الصراع األكبر على المنطقة وتأثيراته على قضية فلسطين التي صغرت وباتت فرعا بعـد أن                
وإذا كـان إحيـاء عمليـة        ".القضية المركزية "كانت هي األصل إلى حد أن تغنى كثير من العرب بأنها            

لـذلك  . احها في الوصول حتى إلى إعالن مبادئ جديد أصعب        السالم، في هذه الظروف كلها، صعباً فنج      
ينبغي أن ينتبه المنخرطون في الترويج إلحيائها إلى الخطر المترتب على فشل جديد بعـد أن تكـررت                  

 ويصح أن يكون المعتدلون العرب هم أكثر من ينتبه إلى أن فشالً آخر لعملية الـسالم اليـوم                   .اإلخفاقات
. تحالف الذي تقوده إيران، ويتيح له اكتساب مزيد من التعاطف الشعبي العربي           سيضيف رصيداً جديداً لل   

. فبالرغم من أن قضية فلسطين لم تعد هي محور الصراع في المنطقة، فما زال أثرها على الشعوب قوياً                 
ولذلك فإذا كانت إدارة بوش تريد استخدامها منطلقاً لحملة عالقات عامة ضمن مساعيها لتعزيز مركزها               
في المنطقة، فقد يخاطر المعتدلون العرب بإضعاف موقفهم حين يشاركون في مثل هـذه الحملـة التـي                  

 وحين تنظر الشعوب إلى هذا اإلخفـاق باعتبـاره عجـزاً    .ستسجل باعتبارها إخفاقا جديداً لعملية السالم     
بنـون  يضاف إلى سجل المعتدلين العرب، فهو يتحول رصيدا يجنيـه خـصومهم المتـشددون الـذين ي                

 .إستراتيجيتهم على حصد ما يفشل فيه المعتدلون وما يخطئ فيه األميركيون
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  حسن شامي     
هل ينبغي على مراقب الوضع الفلسطيني، المأخوذ في منظار النزاع مع االحتالل االسرائيلي، أن يتفاءل               

 انعقد قبل أيام قليلة بين رئيس الحكومة االسرائيلية أولمرت وبين رئـيس الـسلطة الوطنيـة     باللقاء الذي 
الفلسطينية محمود عباس؟ وقد يجد المراقب ما يبعث على التفاؤل في حال ما استغرقه الجانب الرمـزي                 

 فندق في   لهذا اللقاء، وهو جانب أو وجه جسده حصول اللقاء للمرة األولى فوق أرض فلسطينية، اي في               
يضاف الى ذلك أن اللقاء هذا والذي استمر ثالث ساعات هو اللقاء الرابع بين الرجلين منذ                . مدينة أريحا 

مارس الفائت فيما بقيت المفاوضات متوقفة فترة طويلة كانت الدولـة العبريـة تعتبـر                /نهاية شهر آذار  
ء هذا يأتي بعد خمسة أيام على زيارة        ويضاف أيضاً أن اللقا   . خاللها أنها بال شريك أو مفاوض فلسطيني      

وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس للمنطقة في مسعى ماراتوني الطـالق محادثـات الـسالم               
تحضيراً للمؤتمر الدولي حول هذا الموضوع، وهو مؤتمر أعلن عن عقده في الخريف المقبـل الـرئيس       

  .خض المؤتمر عن والدة دولة فلسطينيةاألميركي جورج بوش، من دون أن ينسى الوعد بأن يتم
لم يرشح الكثير من المعلومات عن اللقاء بين اولمرت وعباس، وإن كانت وسائل اإلعالم توقفت كثيـراً،                 

للتباحث معكم في المسائل    "خصوصاً في الغرب، عند تصريح اولمرت بأنه جاء الى هنا، أي الى أريحا،              
سطينية، آمالً في أن يقودنا ذلك في وقت قريب الـى مفاوضـات             األساسية بين اسرائيل وبين السلطة الفل     

خذوا مني ما يبعث على التفاؤل بإمكانية تقدم عملية الـسالم فـي الـشرق               ". حول إنشاء دولة فلسطينية   
األوسط، هذا ما يفصح عنه تصريح اولمرت أمام وسائل اإلعالم قبيل انعقاد الجلسة المغلقة للتباحث بينه                

على أن التفاؤل المنشود قد ينقلب الى تشاؤم لدى االلتفات الـى تـصريح              . مود عباس وبين الرئيس مح  
بنـاء  "ناطق رسمي اسرائيلي يؤكد أن اولمرت اصر في اجتماعه مع عباس على تعزيز الجهود من أجل      

ز ثمة في هذا الكالم المختصر ما يتعدى وجه االبتزا        . ، قبل إنشاء الدولة   "أجهزة أمن فلسطينية ومؤسسات   
بل حتى فيه مـا     . والسعي الى إعضال الموقع السياسي الذي تحتله السلطة الوطنية برئاسة محمود عباس           

يتعدى الرفض االسرائيلي المعروف لخوض مفاوضات فعلية حول القضايا األساسية للنـزاع المعقـود               
ا الحـدود النهائيـة     عليها أفق الدولة الفلسطينية المستقبلية والفضاء الوطني الذي تتشكل فيه، أي قـضاي            
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هناك بالطبع ما يبرر الطلب االسرائيلي المشار       . 1948ووضعية القدس ومصير الالجئين والنازحين عام       
على قطاع غزة وانهيار األجهزة األمنية التابعة للـسلطة،         " حماس"اليه آنفاً، خصوصاً بعد سيطرة حركة       

داء األقصى سالحهم الى السلطة لاليحاء بأن       وبعد اإلعالن االستعراضي عن تسليم مقاتلين من كتائب شه        
ويفتـرض  . هذه األخيرة باتت على مشارف احتكار العنف الشرعي مما يؤهلها ألن تكون دولة عصرية             

والحكومة التي تـديرها فـي أعقـاب انتخابـات          " حماس"هذا استمرار القطيعة بين السلطة وبين حركة        
 الوطنية تتمتع بقاعدة شعبية عريضة ال يمكن        -مية  ديموقراطية أظهرت بوضوح أن هذه الحركة االسال      

وهذا بالـضبط  .  فلسطينية ال تبقي وال تذر-االستهانة بها إال من قبل الراغبين في حرب أهلية فلسطينية        
  .ما تنشده االدارة األميركية الحالية وقسم أوروبي يحسب حسابه والحكومة االسرائيلية

ديم فرضية ترى في الدعوة االسرائيلية الـى اختبـار قـدرة الـسلطة              كل هذا ال يمنع هذه المقالة من تق       
الفلسطينية على بناء أجهزة أمنية ومؤسسات، أمراً يتعدى الرهانات الحالية علـى مـا يوصـف بأنـه                  

وهذا األمر يتعلق بالزمانية االجتماعية     . محاوالت إلحياء محادثات السالم وايجاد حل للمسألة الفلسطينية       
  . الفلسطينيين أن تكون مدار تاريخهم وتاريخ حركتهم الوطنيةالتي يطلب من

التـاريخ الـوطني    " موضعة"فلنسارع إلى القول إن الزماينة المقترحة ليست سوى تعبير عن محاولة لـ             
فـنحن نعلـم أن     . الفلسطيني بحيث يصبح قابالً لالندراج في سياسات ذاكرة كولونيالية من طراز خاص           

ت ببناء أجهزة أمنية وفرق عسكرية ومؤسسات من كل نوع، في ظـل االنتـداب               الحركة الصهيونية قام  
البريطاني وموافقة سلطاته استناداً الى وعد بلفور القاضي بانشاء بيـت قـوي لليهـود، فيمـا ال يقـر                    

مـايو  / وعندما أعلن بن غوريون في أيـار      . للفلسطينيين إال بالحقوق المدنية وممارسة شعائرهم الدينية      
دة دولة إسرائيل واستقاللها، كان يعلم بأن هذا اإلعالم ليس سوى تتويج لصفقة سياسية بـدأت                 وال 1948

ترجمتها في العشرينات من القرن الفائت، وبأن قواته العسكرية كانت قد نجحـت فـي طـرد وتـشريد                   
لـة  عشرات اآلالف من الفلسطينيين، وذلك خالل األشهر الثالثة التي سبقت اإلعـالن عـن والدة الدو               

  . اإلسرائيلية التي وقعت بعد اإلعالن المذكور-والحرب العربية 
 اإلسرائيلية التي شهدت بالتأكيد بعض االهتزاز       -ليس هنا مجال الخوض في تاريخ العالقات البريطانية         

واالضطراب من دون أن يفضي هذا الى إعادة نظر في جولة السياسة االنتدابية البريطانية التي أعلنـت                 
بعبارة أخرى، صـنع اإلسـرائيليون      . ا االنسحاب من فلسطين قبل أيام من إعالن بن غوريون         عن نيته 

استقالالً ودولة مستقلة من دون بطولة حقيقية إذ لم تكن قوة االنتداب البريطانية عدوهم الفعلي، بل كـان                  
 الـسياسية   العدو السكان الفلسطينيين الضعيفي التسلح واللحمة الوطنية، خصوصاً بعـد فـرار نخـبهم             

  . الى العواصم العربية وغيرها1947واالقتصادية منذ أواخر عام 
االقتراح اإلسرائيلي اليوم يريد للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تختزل تاريخ المجتمع الفلسطيني إلى شيء              

 قبـل   صنعوا شيئاً يشبه ما صنعناه نحن،     . من هذا القبيل، كي يصبحوا جزءاً من ذاكرة كولونيالية حميمة         
اإلعالن عن والدة الدولة، يكاد يقول االقتراح اإلسرائيلي، وما صنعناه من أجهزة ومؤسسات جرى على               

  .مرأى ومسمع دولة االنتداب البريطانية وبموافقتها ورضاها
ال مبالغة في القول إن المقاربة االسرائيلية لالستقالل الوطني الفلسطيني تسعى الى نقل الدولة العبرية من                

ية قوة احتالل مسيطرة الى قوة هيمنة رعائية واشرافية ينبغي على الطرف الفلسطيني أن يستبطنها               وضع
وبهذه الطريقة لن يكون للطرف الفلسطيني أي حق فعلي في ادعاء بطولة وأسـاطير              . ويعمل بمقتضاها 

السـتقالل  ولكن في هذه الحالة، ضد من وعمـن سـيكون ا          : لقائل أن يقول  . تأسيسية لوطنهم واستقالله  
ودولته؟ قد يبدو الجواب لكثيرين غريباً ومضحكاً في حال ما ارتضى األمثولة القائلة بأن شر البلية مـا                  

في وضع من هذا النوع، ال أحد يتمنـى أن يكـون            .  وقوى التطرف التي تدعمها    "حماس"ضد  : يضحك
لفلسطيني الراحـل ياسـر     مكان الرئيس الفلسطيني، فهو مدعو الى التنازل عن أشياء استصعب الرئيس ا           

القـوي  . عرفات أن يتنازل عنها علماً بأن رمزيته ومكانته كانتا أقوى بكثير من وضـعية أبـي مـازن                
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وفي سياق مثل هـذا يمكـن لالسـرائيلي أن يجـد فـي              . يستطيع أن يتنازل، أما الضعيف فهو يتخلى      
لذاكرة وتقلباتها، النظـر الـيهم      الفلسطينيين صورة ألشقياء يسكنون في ذاكرته ويمكن، بحسب انتقائية ا         

ويرجح في الظن أن إقبال فئات اجتماعية واسـعة علـى اعتنـاق             . بطريقة تترجح بين الغضب والشفقة    
وغيرها، وبغض النظر عن رأينا في هذا التقديم، يبدو أقرب          " حماس"الهوية االسالمية كما تقدمها حركة      

ى التحكم به ناهيك عن إضفاء صفة القدسية الدينية         الى سلوك شمولي يستنهض ماضياً ال قدرة للمحتل عل        
وفي هذا االستنهاض يضمر الوعي التاريخي ألنه يدير ظهره للتحوالت والمسارات المعقدة التـي              . عليه

  .عرفها المجتمع الفلسطيني وحركته الوطنية منذ النكبة والى اليوم
الوطنية باالستفادة من تجـارب الماضـي       ال مخرج للوضع الفلسطيني الحالي اال في إعادة بناء للحركة           

واال . التاريخي القريب العهد من دون قطع الصلة مع الماضي األكثر ايغاالً في زمن مـا قبـل النكبـة                  
 .سندخل طاحونة صراع بين ذاكرات شقية
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