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  35  :كاريكاتير
***  

  
  "حماس"و" فتح"لجنة فلسطينية من المستقلين في غزة للبحث عن مدخل لحوار بين  .1

أنه تم تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مستقلة في قطاع غزة           " الحياة" علمت   : جيهان الحسيني  -القاهرة  
". حماس"و" فتح"تضم أكاديميين وقانونيين ورجال أعمال للبحث عن مدخل حقيقي لبدء حوار بين حركتي              

ـ      إن اللجنة أرسلت رسالة إلـى رئـيس االسـتخبارات          " الحياة"وقال األكاديمي الفلسطيني ياسر الوادية ل
المصرية عمر سلميان تدعوه فيها إلى ضم رئيس الوفد األمني المصري اللواء برهان حماد لعضوية هذه                

لفلسطينية وليـساعد فـي     اللجنة ألن لديه دراية وخبرة بالمشاكل الداخلية وبحقيقة األوضاع في الساحة ا           
وأوضح أن اللجنة تسعى الى إجـراء        .كشف الحقائق، معربا عن أمله في أن يكون رد المصريين ايجابياً          

" فتح"تحقيق خالل فترة محددة ال تزيد على األسبوع وبعدها تعلن التوصيات بحيث تكون ملزمة لكل من                 
ين العام للجامعة العربية عمـرو موسـى        ، وكشف إجراء اتصاالت ومراسالت بينها وبين األم       "حماس"و

وعبر عن أسفه إزاء فـشل المبـادرات         .لدعم جهود اللجنة من خالل رئيس مكتبه السفير هشام يوسف         
العربية، مشيرا إلى أن نحو تسع مبادرات داخلية وخارجية اجهضت، وآخرها مبادرة الرئيس اليمني ألنه               

  .ال توجد مبادرة واحدة تلبي شروط الرئيس عباس
ردود الفعل ايجابية، وهناك إشارات تؤكد أنها ستقبل مـا          : "من هذه المبادرة، أجاب   " حماس"وعن موقف   

اما بالنسبة الى موقف عبـاس،      ". سينتج عن هذه اللجنة من توصيات شرط أن يكون أعضاؤها مستقلين          
اس بأنها ترفض نهائيـا     واتهم الدائرة المحيطة بعب   . بعثنا مذكرة أول من أمس وسنستلم الرد اليوم       : "فقال

، مطالباً بعـدم االنـصياع      "حماس"و" فتح"مبدأ الحوار، ولفت إلى أن هناك فيتو أميركيا على الحوار بين            
  .لهذا الفيتو ألنه ظالم للشعب الفلسطيني

ـ  حماس أبدت مرونة   "عن سيناريو يتعلق بتسلم األجهزة األمنية ومقارها للجنة، وقال إن           " الحياة"وكشف ل
لتسليم المواقع األمنية المتعلقة بالرئاسة والمربع األمني إلى اللجنة، وهي ترفض تـسليم الثكنـات               كاملة  

وأكـد أن األجهـزة      ".األمنية والعسكرية إال بعد تنظيم األجهزة األمنية وبالتزامن مع حوار وطني شامل           
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م البحث عن شخـصيات وطنيـة   األمنية لن تعود إلى القادة األمنيين السابقين، وعندما تستلمها اللجنة سيت    
وأشار إلى أن كال من     . حقيقية لضمان أن تكون في خدمة المواطن الفلسطيني وليست تابعة لحزب أو فئة            

  ".تواطؤ ضمني"حاسبت القيادات األمنية السابقة لكن كل بطريقتها، واصفاً ذلك بـ" فتح"و" حماس"
  13/8/2007الحياة 

  
  ويعلن عن انتخابات شاملة عباس يقدم استقالته. .في حال فشل لقاء واشنطن": المنار" .2

ـ     أن تقارير رفعت للسلطة الفلسطينية تدعي بأن دعوات حركة حمـاس            "المنار"قالت مصادر دبلوماسية ل
للحوار هي محاولة لكسب المزيد من الوقت العادة بناء قوتها في الضفة الغربية بانتظـار مـا أسـمته                   

وأضـافت المـصادر ذاتهـا ان        .الوامر لتنفيذ خططها وترجمة نواياها    المصادر باليوم الذي تتلقى فيه ا     
 "حماس"الرئيس عباس سيحافظ على عالقاته مع االدارة االمريكية واسرائيل، وسيمتنع عن فتح حوار مع               

حتى انعقاد لقاء السالم في الخريف بواشنطن، وأنه في حال تبين له أن االمور لن تـسير كمـا يعتقـد                     
تحقيق السالم الحقيقي، فانه سيقدم استقالته، ويعلن عن انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية            ويفكر، أي نحو    

  .قطاعوالالضفة  في
  13/8/2007المنار الفلسطينية 

  
  لن نحكم قطاع غزة بقبضة حديدية : هنية .3

 حكومة الفلسطينية المقال اسماعيل هنية انه لن يحكـم قطـاع          القال رئيس وزراء    : أي.بي. يو –الرياض  
 ان كافة المعدات واألسلحة والعتـاد التـي         ىواشار ال  .غزة بقبضة حديدية كما يحاول البعض أن يظهر       

 ىيونيو من مقرات األجهزة األمنيـة تعتبـر عهـدة لـد           / حزيران خالل احداث    "حماس"استولت عليها   
هنية بـشدة    ىونف . ستعاد بالكامل لهذه األجهزة في اطار أي تسوية تتم بين حركتي فتح وحماس             "حماس"

 ترغب في الـتحكم بـسكان       "حماس"لصحيفة المدينة السعودية الصادرة امس االحد ان تكون حكومته او           
رفض هنيـة    و . غرار االجهزة االمنية السابقة    ىقطاع غزة عبر أجهزة امنية جديدة تخضع لسيطرتها عل        

سياسـية، واعتبـر ان     كل االتهامات التي توجه لحركة حماس بأنها تعتقل كوادر حركة فـتح السـباب               
  . خلفية جنائيةىالشخصيات الفتحاوية التي تعتقل تكون اعتقاالتها عل

  13/8/2007القدس العربي 
  

 الحل في الوطن وليس في اليمن: "انقالب حماس"تهم جهات إقليمية بدعم يعبد ربه  .4
ـ  ،"حماس"رفض ياسر عبد ربه المبادرة اليمنية، واعتبرها تحمل سلفا شروط           : رام اهللا  الـشرق  " وقال ل
مشعل للمبادرة  خالد  عبد ربه اعتبر قبول     واعتبر  . إن الحل والحوار في الوطن وليس في اليمن       " األوسط
 خدعـة  "حمـاس "، كما اعتبر قبول     "مداهنة ترفضها السلطة الفلسطيينة، التي لها قرارها المستقل       "اليمنية  
مع السلطة الفلسطينية تحت سيف االنقالب،      إن حركة حماس تحاول التذاكي ببدء الحوار        "وقال  . مكشوفة

إن الـسلطة ليـست     "وأكـد    ".فإذا أعجبتها النتائج تتراجع عن انقالبها، وإذا لم تعجبها تبقي على انقالبها           
لم توافق على اي رعاية عربية، إال       "بحاجة ألي تدخل عربي، وإنها لن تلدغ مرتين، وأوضح ان السلطة            

جهات إقليمية أرادت إفشال الدور الـسعودي       "، واتهم عبد ربه     " التفاصيل من السعودية التي لم تتدخل في     
أن الحوار في ظل استمرار حماس في االنقالب، وما تقـوم بـه مـن               "بدعم انقالب حماس، وشدد على      

مبـادرة  الب وفي معرض تعقيبه على ترحيـب فـتح       ". هيئات المجتمع في غزة مرفوض قطعيا     " حمسنة"
  اإلخوة اليمينون جاءونا بموقـف     "، وأضاف   "رحب، وال شيء، وال احد آخر رحب      فتح لم ت  "، قال   ةاليمني
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حماس المعروف سلفا لألسف، ونحن لن نقبل الحوار تحت سيف االبتزاز، هذه لعبة على درجة كبيـرة                 
 ". من السذاجة وال يمكن أن تنطلي على احد

  13/8/2007الشرق األوسط 
  

   أشهر 6 في مدة أقصاها المبكرةنتخابات اال ..لمشاركة فيهال حماس ودعيالشكعة غسان  .5
 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة امـس أن المجلـس الـوطني        : د ب أ   -نابلس  

 المقبل القرار انتخابات المجلس الوطني على       أكتوبر/ الفلسطيني سيجتمع في موعد أقصاه تشرين االول      
يـتم إنجازاالنتخابـات    "عن اعتقاده بان    " القدس"تصريحات لصحيفة   وأعرب في   . قاعدة النسبية الكاملة  

وأكد ضرورة أجراء    "..الرئاسية والتشريعية وانتخاب مجلس وطني في غضون مدة أقصاها ستة شهور          
وحث الشكعة حركة حماس على التفكير جديا بالدخول في النظام الـسياسي وعـدم               .االنتخابات الشاملة 

 عليـه، قـال إن      "حماس" في قطاع غزة، وحول مصير قطاع غزة بعد سيطرة           عرقلة إجراء االنتخابات  
األمر مرهون بمدى تفهم قيادة حماس لمصالح الناس هناك وسيطرة حماس على غزة كان خطأ يتناقض                "

حماس ورطت نفسها بالسيطرة علـى غـزة وعطلـت بـذلك            "وتابع   ".حتى مع السياسة المعلنة للحركة    
  ".هذا يشكل تهديدا جديا بفصل الضفة عن غزةالمشروع الوطني وتصرفها 

  13/8/2007الدستور 
 

  لقاء رباعي في أريحا لبحث مشروع اقتصادي في األغوار .6
 يعقد وزراء خارجية فلسطين واسرائيل واالردن واليابان بعـد غـد االربعـاء              : محمد يونس  -رام اهللا   

ويشارك في االجتماع سالم فيـاض      . يابانياجتماعا في مدينة اريحا يناقشون فيه مشاريع اقليمية بتمويل          
، اضافة الى وزراء خارجيـة اسـرائيل ليفنـي          ]في الحكومة التي يرأسها   [ الذي يتولى حقيبة الخارجية   

وقال صائب عريقات ان االجتماع سيركز علـى تمويـل          . واليابان تارو آسو واالردن عبداالله الخطيب     
 مصادر مطلعة ان االجتماع سـيناقش مـشاريع         مشروع اقتصادي في وادي االردن، في حين اوضحت       

  .اقليمية مثل تزويد االراضي الفلسطينية بالكهرباء االردنية، واقامة مطار تجاري في اريحا وغيرها
  13/8/2007الحياة 

  
 "اإلسرائيليين"يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم مع في حكومة فياض سرى وزير األ .7

 اشرف العجرمي ان هناك فرصة للتوصل الـى         ]فياض [ في حكومة  أكد وزير شؤون االسرى   : )ا.ن.ق(
وقال في مقابلة مع اذاعة      .اذا تم استثمارها حتى النهاية في ظل جدية امريكية        " اسرائيلي"تفاهم فلسطيني   

سوا االمريكية ان انعقاد المؤتمر الدولي للسالم الذي دعا اليه الرئيس بوش فرصة للتوصل الى تفاهم بين                 
، وشدد على ضرورة ان يتم البدء من النقطـة التـي انتهـت عنـدها                "االسرائيلي" الفلسطيني و  الطرفين

المفاوضات في كامب ديفيد وطابا وأن هذا ال يحتاج الى كثير من الوقت، واشار الى ان هنـاك بعـض                    
  .النماذج واالمثلة للتوصل الى اتفاقيات بين الطرفين ومنها على سبيل المثال وثيقة جنيف

  13/8/2007يج اإلماراتية الخل
  

  بتنسيق مسبق مع االحتالل" بي"قوات األمن الفلسطينية تعمل في مناطق  .8
التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، حـسب        " بي"عادت قوات األمن الفلسطينية للعمل في مناطق        

الت سمحت قوات   وقالت صحيفة هآرتس أن في بعض الحا       .اتفاقيات أوسلو، بالتنسيق مع قوات االحتالل     
االحتالل لقوات األمن الفلسطينية التي تتولى القضايا األمنية كاألمن الوقائي وقـوات األمـن الـوطني،                

وقبل القيام بأي نشاط     . بشطل أساسي  "حماس"ضد نشطاء   " بي"والمخابرات العامة من العمل في مناطق       
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ي لقوات االحـتالل يـشرح أهـداف    يتطلب من قوات األمن الفلسطينية تقديم طلب رسم    " بي"في مناطق   
العملية، ومكانها المحدد بدقة، وعدد السيارات المشاركة في العملية وأرقامها، وعد األفـراد، واألسـلحة               

  .المستخدمة واألرقام التسلسلية للبنادق التي يستخدمونها
القضايا علـى أن    من المفضل أن يهتم الفلسطينيون بتلك       : "وقالت قيادة منطقة المركز في جيش االحتالل      
 ."تتركز جهود الجيش في الحر ضد اإلرهاب

  13/8/2007 48عرب
  

   تحرك تقوده شخصيات مجتمعية لمقاضاة المجلس التشريعي":األيام"صحيفة  .9
ان هناك نية لدى شخصيات قانونية واهلية مستقلة للتحـرك لتقـديم            " األيام"علمت   :كتب حسام عزالدين  

وكتله وقوائمه البرلمانية، للقضاء الدستوري بسبب فشل المجلـس فـي           المجلس التشريعي، بجميع نوابه     
وحسب مصادر على صلة بالتحرك، فان ما        .القيام بدوره، وعدم التزام النواب بما تعهدوا به امام ناخبيهم         

وسيتمحور مضمون القضية التي     ."حماس" و "فتح"يميزه، انه مستقل مئة بالمئة عن الخالفات القائمة بين          
رفعها، حول مطالبة نواب التشريعي باالستقالة او تفعيل دورهم واالبتعاد عن الخالفات الـسياسية              سيتم  

وحسب مصدر قانوني رفيع، فان القانون يقول انه وفي          .الدائرة كي يقوموا بما خولهم الناخبون القيام به       
ذا المجلس في حل من     حال عدم قيام التشريعي بصفته مخوال من ناخبيه، بما عليه من واجبات، يجعل ه             

الحل اما مقاضاة المجلس ودفعه لالسـتقالة او ان         "واضاف   .التعاقد الذي ابرمه مع ناخبيه لحظة انتخابه      
  ".تتم العودة للشعب مرة اخرى الختيار مجلس قادر على تمثيل الشعب في الرقابة

 13/8/2007األيام الفلسطينية 
  

  ما فعلته لن ينجح وي يوم واحد  شخصاً في غزة ف460 قتلت "حماس": زكيعباس  .10
 فـي   اإلعالميـين  في لقائه مع عدد من        ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي       قال: صقر ابو فخر  

وستسهم هذه الصدمة فـي اعـادة       . الوضع الفلسطيني، وما حدث في غزة سيتحول الى صدمة        : "بيروت
وهذا االنقالب ادخل الـسرور الـى       ". بانقال"ووصف ما جرى في غزة بأنه       ". النظر بكثير من القضايا   

لكـن  . لصافحناهم فور توقف القتال   " حماس"و" فتح"لو كان الصراع بين     : "واضاف. قلوب االسرائيليين 
وأكـد أن   " ...المتمادية طاولت حتى الرموز الوطنيـة     " حماس"الجرح العميق والمؤلم هو ان ممارسات       

 أم الولد وأم الثـورة      "فتح" ستقابلهم بالحب، الن     "فتح" حتى لو استمرت في التزامها السيف فإن         "حماس"
الفلسطينية وقائدة الكفاح الوطني، ولن تصبح غزة منطقة منفصلة عن الضفة أبداً، وكـذلك لـن تـسمح                  

 هو انتحار، ولـن     "حماس" وإن ما أقدمت عليه      ،حماس"السلطة بأن يجوع الناس في غزة جراء ما فعلته          
 دأبت على عـرض مـا       "حماس" فما زالت تتمسك بالثوابت الوطنية بينما        "حفت"اما  . تنجح على االطالق  

 ألف اسير فلسطيني هناك ثمانية آالف اسـير        11من بين   : وقال". الدولة الموقتة "و" الهدنة الطويلة "يسمى  
  .  شخصاً في غزة في يوم واحد460وكشف ان حماس قتلت . من فتح

واشار الـى ان     .االمور في مخيم نهر البارد الى هذا الحد       وأوضح زكي ان ال احد كان يتوقع ان تتطور          
بعض الجهات أرادت من أحداث النهر البارد ان تكون الشرارة التي تحرق لبنـان، لكـن الفلـسطينيين                  

  .تمكنوا من إحباط ذلك
  13/8/2007السفير 

  
  االعتداء على بلدية غزة هو استمرار في االنقالب ومس بقطاع الخدمات: زياد البندك .11

 زياد البندك بعد قيام بعض العـاملين المحـسوبين   ]في حكومة فياض [ صرح وزير الحكم المحلي :البيرة
على حركة حماس وأفراد القوة التنفيذية باقتحام بلدية غزة، بأن هذا العمل الالمسؤول سيؤدي إلى انهيار                
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ي نهج االنقالب على المراسيم     القطاع الخدماتي، وهو يعتبر استمراراً لالنقالب على الشرعية  وامعانا ف          
وقال اننا في السلطة الوطنية ووزارة الحكـم         .الرئاسية والقرارات الحكومية والقضائية بهذا الخصوص     

 والقوة التنفيذية مسؤولية أي أجراء قد تقدم عليه لحل لجنة البلديـة او الـسيطرة                "حماس"المحلي نحمل   
قطاع الخـدمات وانعكاسـاته اإلنـسانية واالجتماعيـة         عليها، وما سيترتب على ذلك من انهيار كامل ل        

  .واالقتصادية والمالية على المواطنين وحياتهم اليومية
    13/8/2007الحياة الجديدة 

  
   محامياً لشغل وظائف وكالء النيابة المستنكفين180حكومة هنية تمتحن  .12

لوطنية المقالـة برئاسـة     اعلنت وزارة العدل في حكومة الوحدة ا      : غزةمن   13/8/2007الحياة  نشرت  
ورد .  محاميا تقدموا لشغل وظيفة وكالء نيابـة عامـة         180اسماعيل هنية انها تنوي عقد امتحان لنحو        

 .النائب العام في السلطة الفلسطينية المستشار احمد المغني بإعالن رفضه االعتراف بوكالء النيابة الجدد             
ومساعدي نيابة الى أن المغني يرفض ان يعود وكالء         وبررت وزارة العدل طلبها تعيين وكالء نيابة جدد         

سيطرتها على القطاع اسـتجابة     " حماس"النيابة ومساعدوها في قطاع غزة الى مزوالة عملهم منذ احكام           
يأتي لضبط القانون   "وقالت الوزارة في بيان اصدرته امس ان تعيين هؤالء           .لضغوط من الرئيس عباس   

  .الذين يرفضون العودة الى عملهم منذ نحو شهرين" اعدي النيابةفي غزة وسد النقص في وكالء ومس
اعتبر احمد المغنـي    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    13/8/2007الشرق األوسط   وأوردت  

ـ         إن المحاكم في غزة لـن تتعامـل مـع           :"الشرق األوسط "قرار وزارة العدل المقالة غير قانوني وقال ل
ا عبر وكالء النيابة الجدد، باعتبارهم غير معينين من الرئيس، وكشف المغني عن نية              القضايا المقدمة له  

  .النيابة العامة استئناف العمل أمام المحاكم في أول الشهر القادم لكن من دون احتكاك مع الشرطة
  

  التنفيذية تمنع المسيرات في غزة دون تصريحالقوة  .13
ج اي مسيرة في قطاع غزة اال بعد الحصول علـى تـصريح             قررت القوة التنفيذية منع خرو    : ألفت حداد 
انطالقا من المصلحة العامة وحفاظا علـى       " صابر خليفة في تصريح له       هاوقال الناطق باسم   .مسبق منها 

األمن ومن منطلق سيادة القانون فانه يمنع منعا باتا الخروج بأي مسيرة دون الحصول على إذن رسـمي   
ان هذا القرار يأتي في إطار الخطة األمنية التي وضعتها القوة التنفيذية من             "وأضاف   .من القوة التنفيذية  

  .اجل الحفاظ على األمن واألمان وسيادة القانون
يشار الى أن فصائل منظمة التحرير دعت اليوم الى تنظيم مسيرة حاشدة في مدينة غزة احتجاجاً على ما                  

 .اسمته اعتداءات التنفيذية في القطاع
  13/8/2007 48عرب

  
   تكشف عن شريطين يتضمنان اعترافات أفراد شاركوا في محاولة اغتيال هنية"حماس" .14

كشفت مصادر بحركة حماس عن شريطين فيديو تقول إن أحدهما يـضم اعترافـات أفـراد          : دادألفت ح 
باألجهزة األمنية الفلسطينية شاركوا في محاولة فاشلة الغتيال إسماعيل هنيـة رئـيس حكومـة تـسيير            

 "حمـاس "لشريط الثاني يتكون من مقطعين حول ما قالت         اواوضحت ان    .2006-12-14عمال يوم   األ
إنها اعترافات لشخصين بشأن إطالق النار على موكب الوفد األمني المصري بقيادة اللواء برهان حمـاد                

 .م2007-5-15يوم " فتح" وحركة "حماس"في أثناء خروجه لمراقبة اتفاق لوقف إطالق النار بين 
  12/8/2007 48عرب
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   مستعدة لمواجهة أي قوة عسكرية تحاول الدخول الى القطاع"حماس": الزهار .15
نحـن  " محمود الزهار امس االحد في حديث الى قناة الجزيـرة           "حماس" القيادي في    قال:  ا ف ب   -دبي  

من "ضاف  وا". جاهزون لمواجهة اي قوة عسكرية تاتي لدخول قطاع غزة، تجربتنا اغنى وسالحنا افضل            
يريد ان يخيفنا فليجرب ويدفع الثمن، نحن لن نسمح لقوة اجنبية تاتي بقرار اميركـي او مـن الرباعيـة        

وشن الزهار هجومـا شـديدا علـى         ".لتحقق ما فشل االحتالل في تحقيقه في غزة او في الضفة الغربية           
   ".بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني"الرئيس عباس متهما اياه خصوصا 

ابو مازن اضعف من رأيت في حياتي من المسؤولين، ابو مازن يرتكب االن جرائم فـي                 ":ال الزهار وق
عندي اقتراح، ان نشكل محكمة من ضمير الناس وان تـاتي حمـاس             "واضاف  ". حق الشعب الفلسطيني  

رافـضا بـشدة    " ومن يدان يجب ان يحاكم    . وفتح لتعرض بضاعتها امام هذه المحكمة ونرى من سيدان        
نحن نعتذر لمـن، نحـن       ":وقال. طالبت فتح حماس بتقديمها بسبب سيطرتها على غزة       " اعتذارات"ديم  تق

". نعتذر للشعب الفلسطيني عما اقترفه ابو مازن ضده، عن تعاون ابو مازن ضده في الضفة الغربية االن                
الى ابو مازن، اوال    هذا كالم مهين بالنسبة لنا، ان نسلم غزة         "وحول موضوع تسليم غزة البو مازن، قال        

  ".نسلمها لمن، البي مازن ولحرس الرئاسة الذي قدمنا وثائق عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني
  13/8/2007الدستور 

  
   وتعاقب كل من يخالف تعليماتها رام اهللا تُمسك حالياً بزمام األمور بالحركة"فتح" :مصادر .16

ضفة تتعامل مع التنظيم بقطاع غزة علـى أنهـم ال           بال" فتح"ن قيادة   أ مصادر أمنية فلسطينية     قالت: غزة
ولوال ذلك ما سقطوا هذا السقوط المدوي أمام حركة حماس أواسـط حزيـران              "يستطيعون قيادة أنفسهم    

وأضافت أن فتح رام اهللا تُمسك حالياً بزمام األمـور بالحركـة            . ، حسب مسؤولي فتح   "الماضي) يونيو(
در فتح في قطاع غزة أسرى للرواتب واألموال التي يدفعها سـالم            كونها المتحكم باألموال، وأصبح كوا    "

طلبـت مـن    " فـتح رام اهللا   "وأوضحت المصادر أن    ". فياض ومحمود عباس لمن يرضون عنه في غزة       
التابعة لـوزارة   " القوة التنفيذية "و" كتائب القسام "و" حماس"أعضاء التنظيم في غزة بمراقبة أعضاء حركة        

" فتح"وأما أعضاء   . هم ومعرفة هوياتهم وأعمالهم وتقديم تقارير دورية إلى رام اهللا         الداخلية ورصد تحركات  
العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ فقد طُلب منهم رصد وتسجيل أسماء كـل مـن ال يلتـزم                  

سالم فياض أو يتعاطى مع قرارات حكومة تسيير األعمال الشرعية برئاسة إسـماعيل           " حكومة"بقرارات  
تـم  " فـتح "وتشير المصادر ذاتها إلى أن عدداً من الذين رفضوا التعامل بهذا المنطق من أعضاء               . يةهن

  .حجب رواتبهم
  12/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ..الزعنون يرفض التحقيق مع هاني الحسن .17

،  يمتنع "فتح"أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن سليم الزعنون عضو اللجنة المركزية لحركة  :عمان
وكان محمود عباس، . حتى اآلن عن مباشرة التحقيق مع هاني الحسن عضو اللجنة المركزية للحركة

ووفقا لمصادر موثوقة فإن الزعنون يرفض . بصفته القائد العام للحركة، قد كلف الزعنون بهذه المهمة
 ومن جهة أخرى، علم .التحقيق مع هاني الحسن، ويقول إنه ال يمكن أن يضحي بالحسن من أجل دحالن

 ألف دوالر، 320أن عباس صرف مؤخرا ميزانية أربعة أشهر للمجلس الوطني الفلسطيني، ومقدارها 
  .بعد أن توقف عن صرف ميزانية المجلس ألكثر من سنتين

  13/8/2007الشرق القطرية 
  
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                    812:                                 العدد13/8/2007اإلثنين : التاريخ

  دحالن مطلوب للسلطات المصرية: مصادر .18
ار األمن القومي لعباس مع كل من عدنان ياسين، وخالد لم أن دحالن بعث باستقالته من منصب مستشُع

وياسين هو الذي سبق ضبطه في تونس بتهمة التجسس لحساب الموساد اإلسرائيلي، بعد اكتشاف . سالم
جهاز تنصت زرعه في مقعد المكتب الخاص لعباس، حين كان يتولى اإلشراف من تونس على 

د اعتقل من قبل األمن التونسي لفترة من الوقت، ثم تم وكان ياسين ق .المفاوضات الموازية في اوسلو
بعد توقيع اتفاقات اوسلو، التي أطلقت سراحه في إطار صفقة مع اسرائيل، وتم " فتح"تسليمه لحركة 

تسريب معلومات أفادت في حينه أنه هرب إلى اسرائيل، لتكشف األيام أنه ظل على اتصال مع عباس 
   .ل وأراضي السلطة الفلسطينيةودحالن، وهو يتنقل بين اسرائي

وتؤكد المصادر أن دحالن أصبح مطلوبا اآلن للسلطات المصرية في ضوء الوثائق التي استولت عليها 
في مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية في غزة، وتؤكد أنه كان يقف وراء تفجيرات حدثت في " حماس"

بأنها من يقف وراء هذه " حماس"ات، بهدف اتهام عدة مناطق بصحراء سيناء، ووراء من نفذ هذه التفجير
ويتنقل دحالن حاليا بين اسبانيا، ويوغسالفيا، ودولة اإلمارات . التفجيرات، وإساءة عالقاتها مع القاهرة

 .العربية المتحدة، وكذلك البوسنة والهرسك، حيث يملك شركة اتصاالت خليوية بمشاركة خالد سالم
  13/8/2007الشرق القطرية 

  
   عن نتائج حسمها العسكري بغزة"حماس"ال إمكانية للحوار دون تراجع : لوحم .19

لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح أية إمكانيـة         استبعد نائب األمين العام للجبهة الشعبية     : أ  .ب.د -غزة  
لعودة الحوار بين حركتي فتح وحماس قبل أن تتراجع األخيرة عن نتائج حسمها العسكري فـي قطـاع                  

األجهزة األمنية بالتوقف عمـا سـماه       ) معا(طالب ملوح في بيان وصل لوكالة األنباء الفلسطينية         و .غزة
كما طالب ملوح بحوار شامل يضم كل الفصائل واالتفـاق           .ممارساتها المرفوضة في الشارع الفلسطيني    

يعية وفـق   على تشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة تجري تحت إشرافها انتخابات رئاسية وتـشر             
ودعا ملوح الرئيس عباس وحركة فتح إلى إعادة النظر          .قانون انتخابات يقوم على التمثيل النسبي الكامل      

  .بالعديد من القوانين التي صدرت مؤخرا في ظل تفاقم حدة الصراع وفي غياب دور المجلس التشريعي
 13/8/2007األيام الفلسطينية 

  
 تجاوز األزمةتأمل في استئناف الحوار ل" الشعبية" .20

أعرب ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول قيادتهـا             : )ا.ن.ق(
في الخارج عن أمله بأن تفضي الجهود التي تبذلها الجبهة الشعبية الى وضع الحالة الفلسطينية الراهنـة                 

وأوضـح أن   . تجاوز األزمة الراهنـة   على سكة الحوار باعتباره السبيل الوحيد أمام الشعب الفلسطيني ل         
الجبهة عقدت لقاءات تنسيقية مع عدد من الفصائل والقوى في قطاع غزة من أجل بلورة مشروع يفـتح                  

" حمـاس "مشيرا الى اجراء عدة لقاءات مع المسؤولين في حركتـي           .. الطريق أمام حوار وطني شامل    
عقيدات الواقـع الفلـسطيني الـراهن وسـبل         في الداخل وتم تبادل وجهات النظر واآلراء حول ت        " فتح"و

  ".أفضل من السابق"الخروج من المأزق ووصف المناخات التي اتسمت بها تلك اللقاءات بأنها 
  13/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تتقاعس عن تحرير شليت"إسرائيل": "لجان المقاومة الشعبية" .21

ال تلمـس   " اللجان " التي تحتجز جلعاد شليت أن     إحدى الفصائل الفلسطينية  " لجان المقاومة الشعبية  "أكدت  
نحـاول  : "مجاهد وقال الناطق باسم اللجان أبو    . أي جدية في تعامل الحكومة اإلسرائيلية مع ملف الجندي        
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، متهما عائلـة شـليت      "استنهاض الرأي العام اإلسرائيلي وتأليبه على الحكومة اإلسرائيلية النهاء الملف         
  .  إيهود اولمرت إلنهاء قضية ابنهم"اإلسرائيلي"يس الوزراء بالتقاعس في الضغط على رئ

  13/8/2007البيان 
  

  "حماس"مع " غير رسمي" تنفي وجود حوار "فتح"  .22
نفى الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن امس ما صـرح             :  جمال جمال  -رام اهللا المحتلة    

 عبـاس   الـرئيس  إسماعيل هنيه حول سـماح       به أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني المقال       
وقال عبد الـرحمن فـي تعمـيم        .  بشكل غير رسمي   "حماس"لبعض الشخصيات الفتحاوية بالتحاور مع      

يوسف، مشددا على موقـف فـتح بأنـه ال حـوار مـع      .ال أساس من الصحة لما قاله د   "لوسائل اإلعالم 
وأضاف ال يمكن العودة إلى مكان       .ير صحيح االنقالبيين، موضحا أن الكالم الذي أدلى به مستشارهنية غ        

لتظل حماس قادرة على إحداث االنقالبات، هذا األمر مستحيل، بل سينتهي االنقالب، وسـنذهب جميعـا                
إلى انتخابات تشريعية ورئاسية جدية ليقرر الشعب الفلسطيني بعد هذه التجربة المـرة، وهـذا الفـصل                 

  ."حماس"المأساوي مصير 
  13/8/2007الدستور 

  
  بالتحريض على إعادة الفوضى لغزة" فتح"تتهم قيادة السلطة الفلسطينية و" حماس" .23

الذين خرجوا من غزة بعـد      " فتح"قيادة السلطة في رام اهللا، وكوادر حركة        " حماس"اتهمت حركة   : غزة
إشعال الوضع وخلق   "في القطاع، من أجل ما وصفته بـ        " فتح"سيطرتها عليها، بتحريض بعض عناصر      

إنها تأكدت  : "في بيان لها  " حماس"وقالت   ".وضى واالضطراب، ومهاجمة القوة التنفيذية في قطاع غزة       الف
 "فتح" مع بعض الكوادر من    "رام اهللا "في  " العار"ومن خالل معلومات دقيقة أن هناك اتصاالت من قيادات          

لتنفيذيـة، إال أن    في بيت حانون، من أجل إشعال الوضع وخلق الفوضى واالضطراب ومهاجمة القـوة ا             
  ".المشبوهين"القوة لم تقم بأي إجراء حفاظا على الهدوء وقطعاً للطريق على 

 12/8/2007قدس برس 
  

 "االمن مقابل االسرى"بيريز يقترح خطة سالم جديدة  .24
ذكرت صحيفة معاريف ان رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز وضع خطة جديدة للمـضي قـدماً فـي                  

وأفادت صحيفة معـاريف    .  السلطة الفلسطينية تعتمد على مبدأ السجناء مقابل األمن        المسيرة السياسية مع  
في عددها الصادر اليوم أن خطة بيريز تقضي باالفراج عن الفي اسير فلسطيني كل عام مقابل اجراءات                 
ملموسة تتخذها السلطة الفلسطينية على األرض في مجال األمن وادخال اصالحات في أجهـزة فـرض                

ن واألمن الفلسطينية حيث يعتبر بيريز أن فكرة االفراج عن سجناء أفضل بكثير عن نقل منـاطق                 القانو
وقد عرض بيريز حسب الصحيفة هذه الخطة خالل االسابيع األخيرة على جهات عديدة             . الى الفلسطينيين 

ف  أن   بينها رئيس الوزراء أيهود أولمرت ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض فيما اكـدت معـاري              
  .أولمرت وكبار وزرائه يرفضون هذه الخطة رفضا باتا

وحسب بيريز فان اطالق سراح االسرى الفلسطينيين سيعطي شرعية جديدة لعملية السالم وسيساعد فـي            
بناء المؤسسات الديمقراطية الفلسطينية في الوقت الذي ال يجد فيه فائدة مـن تـسليم منـاطق للـسلطة                   

وحسب الخطة فان بيريز يقترح ان تعود اسرائيل من مؤتمر الـسالم             . زة لذلك الفلسطينية النها غير جاه   
  .في نوفمبر باتفاق اطار يضع خطة زمنية القامة دولة فلسطينية في المستقبل المنظور

وتقترح الخطة حال قانونيا لفظيا لقضية الالجئين الفلسطينيين مع منح الفلسطينيين سيطرة على االمـاكن               
ويقترح . ة لهم في القدس الشرقية المحتلة مع دراسة رفع علم عربي فوق االماكن المقدسة               المقدسة التابع 
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 مع انـشاء مـشروع      1967بيريز اعتماد مبدا تبادل االراضي مع اشتراط عدم التطرق الى خدود عام             
  . والعديد من المبادرالت حيث يلعب االقتصاد دورا هاما بها" وادي السالم"اقتصادي باسم 

  13/8/207 سما وكالة
  

   مليار شيكل304 والتي تبلغ 2008حكومة اسرائيل تصادق على ميزانية عام  .25
 بأغلبيـة كبيـرة،     2008صادقت الحكومة اإلسرائيلية في ختام جلسة طويلة وعاصفة على ميزانية عام            

عدين وقد صوت مع الميزانية كل من وزراء كديما والعمل والمتقا          . معارضين 5 وزيرا مقابل    21بتأييد  
وتبلـغ   ).كـديما (ووزير المواصالت، شاؤول موفاز   " شاس"، واعترض أربعة وزراء     "يسرائيل بيتينو "و

وأبلغ وزير الماليـة، رونـي       . مليار شيكل وهي أعلى ميزانية إسرائيلية على اإلطالق        304.3الميزانية  
 الوزارات باستثناء   تشمل جميع % 3يتحتم إجراء تقليصات بنسبة     ، أنه   أون الوزراء خالل التصويت   -بار

  .وزارة األمن ووزارة التربية والعليم ووزارة الرفاه االجتماعي
  12/8/2007 48عرب

  
  برلماني اسرائيلي يتهم باراك بالكذب والوحشية .26

دوف حنين، عضو الكنيست اليـساري عـن الجبهـة          . هاجم د : عبد القادر فارس، ردينة فارس     -غزة  
يحات وزير الجيش إيهود باراك، التي أعلن من خاللها عن رفـضه            الديمقراطية للسالم والمساواة، تصر   
وعن رفضه كذلك بإزالة الحواجز في عمـق الـضفة          " انعدام الشريك "ألي تسوية مع الفلسطينيين بحجة      

  . المزيد من الدمار وسفك الدماء: وقال في بيان له ان باراك اليوم ال يتعهد إال بما يتقن تنفيذه. الغربية
  13/8/2007عكاظ 

  
  تضغط على البرلمان األوروبي لمنع عقد مؤتمر مؤيد للفلسطينيين" إسرائيل" .27

تجري اتصاالت بهدف الغاء عقـد      " االسرائيلية"أن الحكومة   " هآرتس"ذكرت صحيفة   : ا، يو بي آي   .ن.ق
" االسـرائيلية "وأشارت الى ان الخارجية     . مؤتمر مناهض لها في البرلمان االوروبي، ولكن دون جدوى        

في أوروبا للضغط علـى البرلمـان       " إسرائيل"شن حملة إعالمية االسبوع الحالي بهدف تجنيد مؤيدي         ست
وادعت مصادر فـي     .االوروبي إللغاء المؤتمر المقرر عقده في بروكسل فى الثالثين من الشهر الجاري           

ـ     " لجنة فلسطين "أن المؤتمر، الذي تنظمه     " اإلسرائيلية"الحكومة   إدانـة  "دف إلـى    في األمم المتحـدة، يه
المؤتمر ينعقد تحت عنوان    "إن  " اإلسرائيلية"وقال مصدر في الخارجية      ".إسرائيل بصورة أحادية الجانب   

وتعتبـر   ".دفع عملية السالم لكن تختبئ وراء ذلك منظمات تدعو لمقاطعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها             
رار الهيئة العامة لألمم المتحدة الذي سـاوى        هيئة معادية لها وإقامتها مرتبط بق     " لجنة فلسطين " "إسرائيل"

  .بين الحركة الصهيونية والعنصرية
  13/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  علماء مشهورين وبروفيسورات يعملون في إسرائيل في الحراسة واألمن .28

حسب معطيات الكتاب اإلحصائي السنوي لمعهد الهجرة واالنخراط االجتماعي للمركـز           : 8-9معاريف  
 في المائة من المهاجرين من رابطة الشعوب أصحاب لقبـي الماجـستير             21.9، فان   "روفين"ديمي  األكا

لمائة يعملون فـي الخـدمات       في ا  52.7. والدكتوراه، يعملون في إسرائيل كعمال بناء، صناعة وزراعة       
رين مـن  كما يتبين من المعطيات أن فقط ثلث المهـاج .  في المائة كعمال غير مهنيين7.9ات، و   والمبيع

  . رابطة الشعوب يعملون في أعمال تتعلق في مجال دراستهم
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  13/8/2007السفير 
  

  من ال يعجبه وجودنا في عكا فليرحل عنها: نائب عربي بالكنيست .29
طالب نائب عربي في الكنيست أمس من سماهم بالرافضين لوجود مواطنين عـرب             :  وائل بنات  - غزة

ئب عباس زكور أمس قائد شـرطة مدينـة عكـا داخـل الخـط      ودعا النا .في مدينة عكا بالرحيل عنها    
األخضر، موشيه كوهن، لفتح تحقيق جدي ومعمق للكشف عن هوية المتطرفين والمحرضـين اليهـود               
الذين قاموا بطالء واجهة دكان لبيع اللحوم في الحي الشمالي للمدينة تعـود ملكيتهـا لمـواطن عربـي                   

 .، للمرة الثالثة في نفس المكان خالل الـشهرين الماضـيين          "الموت للعرب "بعبارات عنصرية من بينها     
وحذر زكور الجهات اليهودية المتطرفة والطارئة على مدينة عكا من اقتياد عكا إلى أجـواء مـشحونة                 

وأضـاف   .أنه من ال يعجبه وجود مواطنين عرب في مدينة عكا فليرحل عنها           : مليئة بالعنصرية، مضيفاً  
  . معناها واضح ال لبس فيه وهو تحريض دموي على كل العرب في عكاأن هذه الشعارات العنصرية

 13/8/2007الوطن السعودية 
  

  منظمة إرهابية ومحاكمة رئيسها رائد صالح  بتصنيف الحركة اإلسالميةةطالبم .30
، "إسرائيل بيتينا"دعا النائب اليميني المتطرف ديفيد روتم عن حزب :  حسن مواسي-القدس المحتلة 

لقضائي للحكومة، ميني مزوز، الى اعتبار الشق الشمالي للحركة اإلسالمية في األرضي المستشار ا
، منظمة إرهابية وخارجة عن القانون، وتقديم رئيسها الشيخ رائد صالح إلى 48العربية المحتلة عام 

ه وجاءت تصريحات روتم اثر إعالن الشرطة اإلسرائيلية هوية الشاب الفلسطيني الذي قتل .المحاكمة
، الجمعة الماضي، وقولها ان الشهيد احمد خطيب "عطيرت كوهنيم"حراس من الحركة اليهودية المتطرفة 

ودعا روتم مزوز الى ان يعلن  .من كفر مندا ناشط في صفوف الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني
قاضاة زعيم الحركة، ، وم"منظمة إرهابية معادية لدولة إسرائيل"الحركة اإلسالمية الجناح الشمالي، 

وفي حال عدم استجابة  ".عضويتهم في منظمة إرهابية"الشيخ رائد صالح، وعدد من قادتها لما أسماه 
 ".سيتوجه الى القضاء والقانون لتحقيق هذه الغاية"المستشار القضائي للحكومة لمطلب روتم، فإنه 

  13/8/2007المستقبل 
  

  ن االلتحاق بجامعتهم محكمة إسرائيلية تمنع طالباً في غزة م .31
رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا التماساً تقدم به طالب من قطاع غزة ضد سياسة االحتالل اإلسرائيلي               
الذي منعهم من الوصول إلى جامعات الضفة الغربية الستكمال دراستهم وأيدت المحكمة موقف أجهـزة               

   .األمن اإلسرائيلية التي تعتبر طالب غزة مصدر خطر أمني
  13/8/2007البيان  

  
  في المجر بتهم تلقي رشى" إسرائيل"التحقيق مع سفير  .32

وذكرت  .في المجر، لالشتباه في تلقيه رشى     " اإلسرائيلي"انها تحقق مع السفير     " اإلسرائيلية"قالت الشرطة   
مجرية، متحدثة باسم الشرطة ان السفير ديفيد ادمون يعتقد انه يستغل منصبه لعقد صفقات مع الشركات ال               

  .مقابل الحصول على أموال" إسرائيليين"وانه يستغل اتصاالته لفتح األبواب أمام ابنه ورجال أعمال 
  13/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   حرب استنزافىاالسد اقتنع بضرورة جر اسرائيل ال: يديعوت .33
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. اسـرائيل حذرت تقارير اسرائيلية امس من ان سورية تعد لحـرب مـع             :  زهير اندراوس  -الناصرة  
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان محافل سورية ولبنانية اجتمعت االسبوع الماضي في لقاء مغلـق               
مع محافل اسرائيلية وبحضور ممثلين اوروبيين وامريكيين، وابلغتها بان الرئيس السوري بشار االسـد              

د في عاصمة اوروبية برعاية     اللقاء المثير لالهتمام عق    .اقتنع بأنه ينبغي جر اسرائيل الي حرب استنزاف       
وحضر اللقاء بعض المندوبين االسرائيليين الرسميين واكاديميين ونواب مـن       . وزارة خارجية تلك الدولة   

االوصاف التي طرحت في اللقاء تعزز الخوف الكبير في اسرائيل من سوء لفهم يـؤدي الـي                 . الكنيست
وفي اآلونـة االخيـرة تتبـادل       . ر معني بذلك  مواجهة بين اسرائيل وسورية رغم أن ايا من الطرفين غي         

بل ان السوريين قرروا أن يلغـوا هـذه الـسنة           . الدولتان رسائل التهدئة في أن وجهتهما ليست الحرب       
  . مناورات الصيف لديهم

من جهتها ذكرت صحيفة هآرتس ان اسرائيل تراقب طبيعة وتطورات العالقات بين طهـران ودمـشق،                
 من عناق الدب مع الجمهورية االسالمية في طهران الن ذلك           ىن سورية تخش  وقالت مصادر اسرائيلية ا   

  . االهداف التكتيكية واالستراتيجية للنظام الحاكم في دمشقىسيؤثر سلبا عل
  13/8/2007القدس العربي 

  
  مليار دوالر العجز التجاري اإلسرائيلي في يوليو .34

لي امس اتساع العجز التجاري إلسرائيل إلـى        أعلن مكتب اإلحصاء اإلسرائي    :رويترز - القدس المحتلة 
وبلغـت   .  مليون دوالر في يونيو    885 مليون دوالر قبل عام ومن       724 مليار دوالر في يوليو من       1,5

 مليار في نفس الـشهر مـن العـام          3.031 مليار دوالر ارتفاعا من      3,817قيمة الصادرات في يوليو     
 5,316 الواردات سجلت زيادة كبيرة إذ بلغت قيمتها         لكن. 2007مليار في يونيو     3,684الماضي ومن   

 مليار دوالر في نفس الشهر من العام الماضـي ومـن            3,755 مقارنة مع    2007مليار دوالر في يوليو     
وخالل أول سبعة أشهر من العام اتسع العجـز التجـاري إلـى              . 2007 مليار دوالر في يونيو      4,568

  .ام مليارات قبل ع4 مليار دوالر من 4,91
  13/8/2007االتحاد االماراتية  

  
  نازحي مخيم البارديواء إاألونروا تعرض نموذجاً عن المنازل المعدة لمشروع  .35

بدأت مالمح مشروع اإليواء المؤقت لنازحي مخيم نهر البارد بالظهور، مع قيام            : غسان ريفي  -البداوي  
هذا الغرض كمرحلة أولى من المشروع،      االونروا التي استأجرت مؤخراً أراضي متاخمة لمخيم البداوي ل        

البداوي، وذلك في خطوة تهدف الـى       مخيم  بعرض مجسم عن المنازل المقترحة في ثانوية الناصرة في          
وفي الوقت الذي وجد فيه هذا      . إشراك المعنيين في القرار، والى إجراء دراسة شعبية حول هذه المنازل          

الً عن التخوف من ان تتحول شيئاً فشيئاً الى الباطون          النموذج بعض االعتراضات من قبل النازحين، فض      
 أكثرية النازحين ترفض إنشاء هذه المنازل في محيط مخيم          كان .بما يعني إقامة دائمة وإزالة مخيم البارد      

 على تماس مباشر مع إعادة االعمـار،        وا مطالبة باالقامة المؤقتة في محيط مخيم البارد، ليكون        ،البداوي
علم ان مدير عام األونروا ريتشارد كوك سيزور منطقة الـشمال           في هذا السياق    و. مهموالى جانب مخي  

منتصف االسبوع الحالي، وسيطلع على مجسم المنزل المؤقت وسيعقد سلسلة اجتماعات مع المـسؤولين              
الفلسطينيين في مخيمي البارد والبداوي، على أن يعقب ذلك لقاء جماهيري، لتدارس قضية إعمار مخـيم                

  .ر البارد والعودة الحتمية اليهنه
  13/8/2007السفير 

  
  الضمير تدين زج قضية مؤيد بني عودة في خالفات حزبيةمؤسسة  .36
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أعربت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان عن استيائها الشديد تجاه زج قضية مؤيـد بنـي               : رامي دعيبس 
دانت إجراء جهاز المخابرات    أقد  و .عودة لمصالح حزبية ونتيجة للخالف القائم بين حركتي حماس وفتح         

وقبول تلفزيون فلسطين بهذا اإلجراء المتمثل بإظهار بني عودة للرأي العام وهو يقدم اعترافات بالتعاون               
 لم يمثل أمام محكمة، ولم يوكل محامي للدفاع عنه وبالتالي ال يجـوز              أن المتهم واوضحت   .مع االحتالل 

 فـي هـذا الـسياق،     وطالبت   . للقانون ا مخالف مؤسسةره ال عرض اعترافاته كحقيقة مطلقة، وهذا ما تعتب      
محمود عباس بالتدخل من أجل وقف بث هذه القضية من على شاشة تلفزيون فلـسطين، كمـا وتطالبـه          

إذ  بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف أمام المسؤولين عن إثارة هذه القضية على النحو الذي جرى ومحاسبتهم،              
  .يتم استخدامه على نحو حزبي وفئويال لشعب الفلسطيني وينبغي أن أن تلفزيون فلسطين هو تلفزيون ا

  12/8/2007 48عرب
  

  صالح رائد االحتالل يرفض إلغاء القيود المفروضة على الشيخ  .37
قررت محكمة الصلح اإلسرائيلية في جلستها امس إبقاء القيود التـي فرضـت             :  د ب أ   -القدس المحتلة   

 وبعد ذلك، سيتم اتخاذ قـرار       . بعد أن يتم التحقيق معه أمام النيابة       ، يوما 14على الشيخ رائد صالح لمدة      
. نهائي من الممكن أن ينتهي بتوجيه الئحة اتهام ضده لتشمل التحريض على العنف والتمييز العنـصري               

 مترا من البلدة القديمة في القدس الشرقية، ومنعه مـن           150 ألكثر من    ه في عدم اقتراب    القيود، تمثلتوقد  
  .ركة في أي تجمع يضم ثمانية أشخاص فما فوقالمشا

  13/8/2007الدستور 
  

  حمدونة يؤكد وجود حاالت تهديد باالغتصاب ألسيرات فلسطينيات دون تنفيذ أي منها رأفت  .38
قال رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات واألبحاث اإلسرائيلية، إن االحتالل اإلسرائيلي يـدرك              

وأكـد أن   . ب أسيرات فلسطينيات أثناء إخضاعهن للتحقيق في أقبية الزنازين        خطورة األقدام على اغتصا   
 نافياً وجود أي ممارسة اغتصاب في السجون، ومبينـاً ان المركـز             ،المركز لم يوثق أي حالة اغتصاب     

. نادرة من أجل الضغط للحصول على اعتـراف مـن األسـيرة           هي   و ،يوثق حاالت تهديد باالغتصاب   
باألقـدام علـى أي حالـة، فاألسـرى         تهـا   ادلة القوة في السجون ترهب إدار      أن مع   موضحا، وأضاف

الفلسطينيون تقدموا للموت للحفاظ على كرامتهم بالقوة واإلضرابات المفتوحة عن الطعام مراراً، فكيـف              
  .لو سمعوا بأي حالة اغتصاب

  11/8/2007مركز األسرى للدراسات واألبحاث االسرائيلية 
  

   للمطالبة بالحصول على بطاقات هوية في غزةتظاهرونعشرات الفلسطينيين ي .39
طالب عشرات الفلسطينيين بالحصول على بطاقات هوية فلسطينية تخولهم اإلقامة :  ميسرة شعبان-غزة 

خالل تظاهرة نظمتها  وذلك .في األراضي الفلسطينية، والتنقل والسفر إلى بالدهم والعودة إلى فلسطين
ة لفاقدي الهوية وبطاقة التعريف صباح امس، في ساحة الجندي المجهول لجنة الدفاع عن حق المواطن

إليصال رسالة واضحة للمسؤولين حتى يتم تفعيل ، أمام بوابة المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة
  . منتشرين في غزةمن هذه الفئة ألف مواطن 60قضية أكثر من 

  13/8/2007المستقبل 
  

 لقين الفلسطينيين إلى غزةعودة مجموعة جديدة من العا .40
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غادرت األراضي المصرية أمس مجموعة جديدة مـن العـالقين          :  محمد أبو عيطة   -   القاهرة - العوجا
 فلسطينيا في طريقهم إلى قطاع غـزة عبـر معبـر العوجـا              27قوامها  الفلسطينيين بالجانب المصري    

  .دة األسبوع الماضيكانوا قد تخلفوا عن العو، وذلك بعد أن التجاري بين مصر والكيان
  13/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
   ردني ونظيره االفلسطيناتفاقية تعاون بين االتحاد العام لنقابات عمال  .41

وقعت امس اتفاقية تعاون مشتركة بين االتحـاد العـام لنقابـات عمـال األردن               :  ليلى الكركي  -عمان  
وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية علـى       واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يتم بموجبها دعم         

أسس نقابية، وبما يعزز دعم الخطة االستراتيجية لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المقرة في مـؤتمره        
والزمت االتفاقية الطرفين على التعاون معاً من اجل رسم سياسة اقليمية            .2007العام االخير أواخر ايار     

ا العمالية على صعيد المنطقة العربية، وتعزيز الروابط المـشتركة مـع االتحـادات              موحدة تجاه القضاي  
النقابية العربية، والعمل المشترك في كافة المحافل الدولية لدعم قـضية الـشعب الفلـسطيني والعمـال                 

  .الفلسطينيين
  13/8/2007الدستور 

  
  ئيلياسرا ينظمون احتجاجا على سوء معاملة جنود حاجز فلسطينيونعمال  .42

 عامل يعملون  داخل الخط االخضر على سـوء معاملـة جنـود              600انتفض  :  ملكي سليمان  -رام اهللا   
قرب رام اهللا في الـضفة      االحتالل المتواجدين على حاجز موديعين العسكري المحاذي لقرية بيت سيرا           

ـ  و .وقرروا االعتصام على الحاجز وعدم الذهاب الى مكان العمـل فـي اسـرائيل             الغربية،   تحـول  د  ق
االعتصام الى مظاهرة ورشق حجارة وتبادل الشتائم بين الجنود والعمـال واطـالق القنابـل الـصوتية               

  .واالعيرة المطاطية
  13/8/2007الحياة الجديدة 

  
 االحتالل يحتجز جثامين الفلسطينيين ويدنس المقابر: تقرير .43

ها واحتجازها للفلسطينيين األحياء، لم تكتِف سلطات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال : محمد جمال-القدس 
بل امتدت جرائمها لتعتقل وتحتجز األموات، وباتت سياسة احتجاز جثامين الشهداء، جزءا أساسيا من 

مدير دائرة اإلحصاء بوزارة  وقال عبد الناصر فروانة .سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين والعرب
ي العالم التي تعاقب اإلنسان بعد موته، من خالل احتجاز الوحيدة ف هي  إسرائيل، أناألسرى والمحررين

وال  .جثته في الثالجات لفترة من الزمن قد تمتد لسنوات، أو دفنه في ما يسمى مقابر األرقام الجماعية
يقتصر احتجاز جثامين الشهداء على منفذي العمليات الفدائية، أو من استشهدوا خالل اشتباكات مسلحة، 

جثامين عدد من الشهداء الذين اغتالتهم وحداتها الخاصة، أو ممن توفوا في السجون بل تحتجز أيضاً 
، 48كُشف في السنوات األخيرة عن أربع مقابر للشهداء، معظمها داخل أراضي عام قد و .اإلسرائيلية

وهي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات الشهداء 
عشرات بل مئات األسرى الفلسطينيين والعرب الذين ، إلى أن  فروانةد أشاروق .ينيين واللبنانيينالفلسط

 وإما إنهم ،اختفوا منذ سنوات واعتبروا في تعداد المفقودين، إما أن يكونوا قد اختفوا في السجون السرية
ام السرية ولألبد، وبالتالي يقضون حكماً بالسجن لسنوات في ثالجات الموتى، وإما دفنوا في مقابر األرق

  .يجب فتح ملفي المفقودين وجثث الشهداء المحتجزة
  13/8/2007الشرق القطرية 
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  ثلث الشباب في فلسطين يفكرون بالهجرة ألسباب سياسية واقتصادية: تقرير .44
ن حوالي ثلث الـشباب فـي       ألؤي شبانه،     أعلن رئيس اإلحصاء الفلسطيني    : إبراهيم أبو كامش   -البيرة  

بحـسب رأي   لإلناث، بسبب الوضع االقتـصادي      % 18للذكور و % 45بواقع  سطين يفكرون بالهجرة    فل
مـن  % 73لـذكور و  من ا % 80بحسب رأي   إلناث، وعدم توفر األمن     من ا % 66لذكور، و من ا % 96
كمـا  إلناث،  من ا % 33مقابل  ألسباب سياسية،    أن الهجرة تعود     لذكورمن ا % 62في حين أعتبر  إلناث،  ا

في هـذا الـسياق أن      وبين  . إلناث من ا  %45، مقابل   اجتماعية الذكور أعادوا ذلك ألسباب      من% 48أن  
مشيرا إلى ان تقدير عـدد الـسكان فـي األراضـي        .  سنة 29-15الشباب هم السكان في الفئة العمرية       

ونوه في هـذا    . إناث% 49ذكور و % 51 مليون نسمة منهم     3.8 بلغ حوالي    2006الفلسطينية نهاية عام    
 ولسنوات طويلـة    ه فتي، مما يعني ان     الفلسطيني شعبالن التوزيع العمري للسكان يظهر ان       أإلى  ياق  الس

كون تحت تأثير الزيادة الطبيعية المرتفعة نسبيا على الرغم من انخفاض معدالت الزيـادة              يقادمة سوف   
ن ، أ علـى صـعيد آخـر     وأوضـح   . الطبيعية وانخفاض في معدالت الخصوبة خالل السنوات األخيرة       

 سنوات فـأكثر ملتحقـون      5  بعمر من السكان % 46 تظهر ان حوالي     2006اإلحصاءات المتوفرة لعام    
ن معدالت التسرب سواء التحق     أ كما تظهر المؤشرات     .بالتعليم، وهي بين اإلناث أعلى من الذكور بقليل       

أمـا  . نـاث لإل% 29للـذكور و  % 35بواقـع   % 32وترك أو لم يلتحق بالتعليم لفئة الشباب قد بلغـت           
، في حين يعـود الـسبب       %16، فقد بلغ معدل التسرب حوالي       ) سنة 19-15(بخصوص الفئة العمرية    

، وعدم قدرة األسرة علـى      %30بواقع  الرئيسي لعدم إكمال التعليم بين الذكور لضعف التحصيل العلمي          
شباب نشيطون  من ال % 36تشير اإلحصاءات إلى ان     كما  %. 25بواقع  تغطية مصاريف الدراسة لإلناث     

ن أ  من جهة أخرى،   وتظهر اإلحصاءات %. 37اقتصاديا، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب حوالي          
، في حين بلغت    2006من األسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني خالل عام             % 57

، شكلت األسـر التـي      من ناحية أخرى  %. 44نسبة األسر التي يقل دخلها عن خط الفقر الشديد حوالي           
، فيما بلغت نـسبة     %54من إجمالي عدد األسر، وقد بلغت نسب الفقر بينها          % 10يرأسها شباب حوالي    

من إجمالي األسر التي تعاني من الفقـر        % 9وشكلت ما نسبته    ،  %39الفقر الشديد بين صفوفهم حوالي      
 من وجهة نظر الشباب لبناء وتفعيـل        أما حول أولويات المجتمع الفلسطيني الواجب االهتمام بها       . الشديد

 يرون بان تفعيل المشاركة االجتماعية والمهنية والمدنية والسياسية يحتـل           هممن% 26ن  إهذا المجتمع، ف  
منهم يرى بان توفير الشبكات االجتماعية والدعم المجتمعي يحتل المرتبـة           % 14المرتبة األولى، مقابل    

 في سياق   وتظهر اإلحصائيات . زيز القيم والتوجهات المشتركة   تعل هي ون أن األولوية  ير% 21األولى، و 
ال % 48من الشباب يثقون بدرجة متوسطة أو عالية باألحزاب السياسية، مقابل           % 33ن ما نسبته    أ آخر،

    .ال يثقون بها% 36يثقون بالسلطة الوطنية الفلسطينية مقابل % 45هناك في حين أن  .يثقون بها
 13/8/2007الحياة الجديدة 

  
  موظفو مستشفيات غزة يضربون احتجاجا على ممارسات حماس .45

بدأ موظفو المستشفيات في قطاع غزة اضرابا جزئيا لمدة ثالثة          : غزة –عبد القادر فارس، ردينة فارس      
 احتجاجا على اقصاء عدد من مـسؤوليهم بقـرار مـن            ،ايام اعتبارا من امس باستثناء الحاالت الطارئة      

عتبر خالد راضي المتحدث باسم وزارة الصحة فـي الحكومـة           من جهته ا  و. لمقالةالحكومة الفلسطينية ا  
ن أن الخطوات باقامة االضراب خطوات غير سليمة النها تأتي في وقت غيـر سـليم معتبـرا                  أ ،المقالة

طالبت النقابات الطبيـة    قد  و. طلب فيه تجنب العمل الصحي للسياسة     ياالضراب مسيس في الوقت الذي      
من طالتهم قرارات النقل واالقصاء الى اماكن عملهم وسحب جميع المسلحين من المراكـز              اعادة جميع   

  .الصحية
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  13/8/2007عكاظ 
  

 ألف فلسطيني يعانون شح المياه في الضفة الغربية 600 .46
في  تصلهم المياه مرة واحدة يوميا،        في الضفة الغربية    الف فلسطيني  200ان  ،   ذكر موقع هآرتس   :ا.ن.ق

 الف يعتمدون على آبار جوفية جفت الصيف الحالي، ويقومون بشراء الميـاه عبـر               400  هناك نحين أ 
 ، من مياه الضفة الجوفيـة     %80وذكر ان إسرائيل تستغل حوالى      . حاويات تتنقل بين مدن وقرى الضفة     

قال  ومن جهة أخرى،     .اتفاق اوسلو ابقى السيطرة على مياه الضفة بيد إسرائيل        وذلك مع االشارة إلى أن      
ن هناك أسباباً أخرى لشح     أ ،عبد الرحمن التميمي احد المسؤولين الفلسطينيين عن قطاع المياه في الضفة          

 التـي بـدورها تـسدد       ، شهرا استحقاقات المياه للبلديات    16 وهو عدم تسديد موظفي السلطة منذ        ،المياه
 المياه التـي تـزود      من% 51 حوالي   منها السلطة   التي تشتري المستحقات لشركة مكوروت االسرائيلية     

  .سكان الضفة المحتلة
  13/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  األرثوذكس يطالبون ثيوفولوس بالتحقيق في بيع باب الجديد بالقدس : االردن .47

طالبت الهيئات والفعاليات األرثوذكسية في األردن خالل لقاء موسع عقدته أمس           : نادية سعد الدين   -عمان
 بتطبيق القانون األردني، والتحقيق في حيثيات صفقة بيع باب الجديـد فـي              البطريرك ثيوفولوس الثالث  

التـصرف بـأمالك الكنيـسة      "وأعلنت تلك الفعاليات رفـضها       .القدس المحتلة لشركة يهودية استيطانية    
، مطالبـة   "لـصفقات التفـريط بالعقـارات     "، ومناهضتها   "األرثوذكسية في األراضي الفلسطينية المحتلة    

  ".للبيع أو التأجير"، غير خاضعة "باعتبارها قضية وطنيةباستعادتها "
  13/8/2007الغد األردنية 

  
  " فتح اإلسالم" تصطدم مجدداً بعقدة استسالم " فلسطينرابطة علماء"وساطة  .48

حاولت رابطة علماء فلسطين القيام بها منذ أيـام         :  عمر ابراهيم  -الباردمن   13/8/2007 السفير   ذكرت
يجنب من بقي من المدنيين داخـل المخـيم تـداعيات           مخيم نهر البارد    ئق ألزمة   بهدف إيجاد مخرج ال   

ـ         الجيش اللبناني أبدى تجاوبـاً     "ان  " السفير"استمرار المعارك، واعلن عضو الرابطة الشيخ محمد الحاج ل
كبيراً مع المساعي التي قمنا بها، وأعلن عن موافقته المشروطة على ما نقوم به على قاعـدة استـسالم                   
كافة عناصر التنظيم، على أن يتم تأمين محاكمة عادلة لهم، وقد قمنا بإجراء اتصاالت مع شاهين شاهين                 
الذي أعرب عن استعداده لتسليم نفسه مع ناصر اسماعيل، على أن يتم العودة الحقاً للعمل بنقاط المبادرة                 

ة الى المبادرة وطالب بتسليم جميع      التي كنا قد تقدمنا بها لمعالجة هذه االزمة، إال ان الجيش رفض العود            
  ".من هم داخل المخيم
أكد متحـدث باسـم الجـيش رفـض         :  الوكاالت -بيروتمن   13/8/2007 عكاظ   وفي السياق اضافت  

ان عناصر فتح االسالم ليسوا في موقع يسمح لهم بفرض شروطهم وال خيار امامهم اال               "وقال  . العرض
 ".االستسالم للجيش لسوقهم امام العدالة

  
  تّهم قوى إقليمية بتأجيج الخالفات الفلسطينيةمسؤول مصري ي .49

اتهم مسؤول مصري، أمس، قوى إقليمية وعربيـة بمـساعدة حركـة            : خالد محمود رمضان   -القاهرة  
حماس على استمرار الوضع الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلـى أن القـاهرة أبلغـت                 

ـ   ".قات ستدمر رصيدها لديها   هذه العال "الحركة أخيراً أن     الجهـات  "إن علـى    " األخبار"وقال المسؤول ل
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، معتبراً أن استمرار سيطرة حماس على قطـاع         "المعنية بالقضية الفلسطينية أن تترك الفلسطينيين لحالهم      
ورداً على   .غزة منذ شهر حزيران الماضي ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة لمجمل الوضع الفلسطيني            

نحن نتحدث عن أطراف تقول إنهـا تـدعم         "ل ما إذا كان يعني إيران وسوريا، قال المسؤول          سؤال حو 
القضية الفلسطينية، في حين أنها تخرب أي محاولة حقيقية لبناء وفاق وطنـي بـين مختلـف الفرقـاء                   

  ".الفلسطينيين
  13/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
   عرفات ىة من سهالرئيس التونسي يصدر أمرا مفاجئا بسحب الجنسي .50

في تطور مفاجئ، أصدر الرئيس التونسي هذا األسبوع أمرا بـسحب الجنـسية             :  سليم بوخذير  -تونس  
، بعد أن كانت حصلت عليها في       ىالتونسية نهائيا من أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سه         

م الرائد الرسـمي أن األمـر       وأعلنت النشرة الرسمية للجمهورية التونسية المعروفة باس      . 2006خريف  
. اغسطس الجاري، فيما لم تُورد وسائل اإلعالم التونسية النبـأ         / وصدر في آب   1976الرئاسي حمل عدد    

 الطويل المولودة بالقدس    ىتُسحب الجنسية التونسية من السيدة سه     : وجاء في نص األمر الرئاسي ما يلي      
ونقلت ،  م تُورد الحكومة التونسية أي توضيحات     ول . المتحصلة عليها بالتجنس   1963يوليو  / تموز 17في  

  .  تونس وانتقالها للعيش في مالطا منذ أسابيعتهامصادر اعالمية معلومات عن مغادر
  13/8/2007القدس العربي 

 
   توقع رؤية إنجازات هائلة من المؤتمر الدولي للسالمأال : النتوس .51

قات الخارجية في مجلس النواب األميركي توم       أعلن رئيس لجنة العال   : السفير، يو بي آي، ا ب، رويترز      
وأضـاف انـه ال     . أن ال نوايا هجومية السرائيل تجاه سوريا       ،نتوس، خالل مؤتمر صحافي في القدس     ال

يتوقع رؤية أي إنجازات هائلة من المؤتمر الدولي للسالم في تشرين الثاني المقبل أو خالل الفترة المتبقية                 
هم أن بعض األشخاص في اإلدارة االميركية يريدون تحقيق إنجازات هائلة           وقال أتف . من حكم إدارة بوش   

  . خالل األشهر المقبلة، فإن اإلنجازات الكبيرة لن تكون في المتناول قبل االنتخابات الرئاسية
 13/8/2007السفير 

  
   الحاجة تدعو إلى إجراء حوار مع حركة حماس: برودي .52

اعتبر رئيس الوزراء اإليطالي رومانو برودي، أمس، أن الحاجة تدعو إلى إجراء حوار مـع               : رويترز
وقال برودي، خـالل مـؤتمر فـي وسـط        .  حركة حماس، وذلك بهدف مساعدتها على التطور سياسيا       

   غط ينبغي أن يض"وأضاف  ". حماس موجودة، وهي هيكل معقد ينبغي أن نساعده على التطور         "إيطاليا، إن
  ". المرء من أجل الحوار كي يجري، وأال يستبعد أحدا منه

وأشار برودي إلى أنه حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس              
قلت للزعيمين الـسياسيين انـه ال       "من السعي إلى تحقيق السالم مع بعض الفلسطينيين فحسب، موضحاً           

  ". انقسام الفلسطينيين وهما يفهمان ذلكيمكن أن يوجد سالم مع 
  13/8/2007السفير 

      
 لجنة برلمانية بريطانية تدعو بلير إلى فتح حوار مع معتدلي حماس .53

دعا برلمانيون بريطانيون، في تقرير ينشر اليوم، المبعـوث الخـاص الجديـد للجنـة               : ب.ف. أ -لندن  
وتقـول  . من حركة حماس  " العناصر المعتدلة " مع   الرباعية الى الشرق االوسط توني بلير الى فتح حوار        

اصبحت الى حد كبير غيـر      " "خارطة الطريق "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم في تقريرها ان          
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وانتقدت اللجنة كذلك طريقـة الغـربيين فـي         . رغم انه يجب الحفاظ على اهدافها النهائية      " قابلة للتطبيق 
واعتبرت ان الحصار االقتصادي الذي فرض على الحكومـة         . فلسطينيالتعامل مع النزاع االسرائيلي ال    

 ساهم في التسبب بـسقوط حكومـة الوحـدة          2006الفلسطينية اثر تولي حركة حماس السلطة في آذار         
  .الوطنية الفلسطينية التي شكلها كل من حركتي حماس وفتح في منتصف حزيران

  13/8/2007األيام الفلسطينية 
   

  وقت التفاوض مع حماسجاء : الجارديان .54
من خالل إجراء   ": "جاء وقت التفاوض مع حماس    "كتب مايك جيبس في صحيفة الجارديان وتحت عنوان         

". محادثات مع حكام غزة يمكن لتوني بلير تحقيق تأثير مماثل لذلك الذي حققه نيكـسون فـي الـصين                  
 براون هي الوضع في األراضـي       أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة لحكومة جوردون     "وتابعت الصحيفة قائلة    

وقد أثبت قرار عدم التفاوض مع حماس بعد اتفاق مكة أنه لم يكـن              "وأردفت الجارديان قائلة    . الفلسطينية
وأوضحت الصحيفة ان حركة حماس االسالمية تضم عناصر برجماتية وأخرى متشددة والسياسة            ". موفقا

ذي يجب فيه تشجيع العناصر المعتدلة في الحركة من         الراهنة تساعد في إقصاء البرجماتيين، في الوقت ال       
إن بليـر يمكـن أن      "وقالت الجارديان   . أجل االستجابة لمطالب المجتمع الدولي وإبعاد الحركة عن إيران        
  ". يكون في وضع مثالي للقيام بتحرك جرئ بالتفاوض مع حماس

  13/8/2007بي بي سي 
  

   اإلسرائيلي-الفلسطيني ندعم حل الدولتين لتسوية الصراع : ميليباند .55
، إن حل الـدولتين     "فاينانشيال تايمز "قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، في حوار مع صحيفة           

 اإلسرائيلي، مشيراً إلـى دعـم بـالده         -هو السبيل األمثل للوصول إلى تسوية على المسار الفلسطيني          
   .للرئيس الفلسطيني وحكومة رئيس الوزراء سالم فياض

  13/8/2007البيان 
  

  مناهضون ألمريكا وإسرائيل يخترقون موقع األمم المتحدة .56
تعرض الموقع الرسمي الخاص باألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، على            : نيويورك، األمم المتحدة  

شبكة االنترنت، للقرصنة في وقت مبكر من صباح السبت، حيث وضـعت عليـه عبـارات مناهـضة                  
، الذين تمكنوا من اختـراق      "الهاكرز"فقد وضع القراصنة، أو من يدعو بـ        . تحدة وإسرائيل للواليات الم 

صفحة األمين العام بموقع المنظمة األممية، نداء إلى اإلسرائيليين واألمريكيين يطالبونهم بالتوقف عـن              
  ".وقف الحرب والدخول في سالم إلى األبد"قتل األطفال والمدنيين، كما دعا إلى ضرورة 

  12/8/2007سي ان ان 
  

  الوزير المسلم األول في بريطانيا يشكو من العنصرية  .57
اشتكى شاهد مالك، أول وزير مسلم في بريطانيا، من العنصرية المستمرة التي يلقاها في مجلـس                 :لندن

قـد  و. العموم البريطاني، كما احتج على المعاملة التي يتعرض لها من زمالئه النواب، والعاملين هنـاك              
وأشـار  . اتهم عدداً كبيراً من النواب المحافظين بأن مواقفهم تتسم بالطابع البدائي ازاء قضية العنصرية             

ايضاً الى ان النواب ال يعرفون كيف يلفظون اسمه، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، وأنهم يخلطون بينه                 
  .وبين زميله النائب المسلم اآلخر صديق خان

  13/8/2007الحياة 
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" حمـاس "راءات نقديـة فـي تجربـة        ق: "الكتاب الذي سيصدره مركز الزيتونة    الكويتية تنشر   " الرأي" .58
  -2-"وحكومتها

  : باحث في الشؤون الفلسطينية /حسين أبو النملبقلم 
 من المعارضة إلى السلطة ومن األيديولوجية إلى السياسة" حماس"

، اضافة كفاحيـة، كميـة ونوعيـة، لمنظمـات المقاومـة      1987شكل ظهور حركة حماس في ديسمبر       
تمثلت االضافة الكمية في زج الكتلة الجماهيرية الكبيرة        . الفلسطينية العاملة حينذاك في الساحة الفلسطينية     

، اما االضافة النوعية    "اسرائيل"، في الكفاح المشتعل والمتوالي فصوال ضد        "حماس"التي تدين بالوالء لـ     
أيضا انها قدمت عند ظهورهـا      " حماس"ويسجل لـ   . دها الحقاً في اسلوب العمليات االستشهادية     فاننا نج 

 .خطابا سياسيا اسالميا مبدئيا ضد نهج التسوية
 وحدة في االنتفاضة صراع على التسوية

تشاركت جميع االطراف الفلسطينية في مختلف فعاليات االنتفاضة األولى، ولكنها اختلفت فـي نظرتهـا               
ضـرورة ايقـاف االنتفاضـة،      " فـتح "ففي حـين رأت     . تمرارية االنتفاضة، وكيفية توظيفها سياسيا    الس

واستثمارها في التوصل الى تسوية، رأى آخرون ضرورة المضي باالنتفاضة حتى تحقيق هدف الدولـة               
لـم تكـن    فرأتا بالتحرير سقفا لالنتفاضة، وبالتـالي،       " الجهاد"و" حماس"أما  . في الضفة والقدس والقطاع   

 .وال سواها" فتح"تعنيهما ال تسوية على طريقة 
مناسبة جديدة وجدية الختبار مواقف القوى السياسية، التي رفـضت بمعظمهـا            " اتفاق اوسلو "كان توقيع   

أولهما، معارضة االتفاق وفي الوقت نفسه االستفادة       : االتفاق المذكور، ولو ضمن مستويين مختلفين نوعيا      
، وقد  "الجهاد"و" حماس"أما المستوى الثاني لمعارضة أوسلو فمثلته       . اذ كان ذلك ممكنا   منه حزبيا وفرديا،    

لقد عارضتا حتـى عمـل اعـضاء        . عارضتاه قوال وفعال، ولم يسجل عليهما تعاط مع افرازات اوسلو         
 .فرديين منهما في السلطة، ومن كان بحاجة لعمل أمنتا له حال يمكنه من الممانعة

غير القابل لاللتباس تجاه مختلف العنـاوين الـسياسية ذات          " حماس"ابقة موقف حركة    تُظهر الفقرات الس  
تكرر الموقف نفسه تجاه االنتخابـات      . وافرازاته" اتفاق اوسلو "الصلة، وعلى رأسها الموقف الحاسم من       

" سحمـا "اذ جاز لنا اتخاذ خبرة وتجربة العقد األول من عمر    . 1996األولى للمجلس التشريعي في سنة      
خالل أواخر العقـد الثـاني،      " حماس"، معيارا يقاس بناء عليه ما تم الحقا، فان تجربة           1996 - 1987

 .، تقول ما يستحق توقفا2007 - 2005وأوائل العقد الثالث من عمرها، 
  أو بدء لي النسق المقاوم2005تهدئة 

هي مشاركتها المقررة في اتفاق     ،  "حماس"لعل أولى المسائل التي كانت خارج النسق العام لسياق مسيرة           
وربما شكلت تهدئـة عـام      .  في القاهرة، والذي ما زال معمرا نسبيا       2005التهدئة الذي ُأنجز في ربيع      

توقف الكثيرون امام قيـام     .  هادئا 2005من غزة في صيف     " اسرائيل"اسهاما في جعل انسحاب     . 2005
 من قطاع غزة، باشهار أسماء واظهار صـور         "اسرائيل"في حينه، وضمن احتفاالتها بانسحاب      " حماس"

واذ نظر البعض لتلك الخطوة على انها اعالن انتهاء         . الميدانيين في مختلف مناطق القطاع    " حماس"قادة  
بينما نظر بعض آخر لتلك الخطوة كتمهيد لخطوة        . على جبهة قطاع غزة   " اسرائيل"الحرب المفتوحة مع    

. ، وهو ما كـان    2006اركة في انتخابات المجلس التشريعي عام       اتخاذها، وهي المش  " حماس"أكبر تنوي   
، فـي   "الجهاد االسـالمي  "، باستثناء حركة    1996، وسواها من مقاطعي انتخابات دورة       "حماس"شاركت  
 من االنتخابات التشريعية هو     2006 ام موقف    1996 من دون جدل عما اذا كان موقف         2006انتخابات  
وبناء عليه، فانه اذا كـان      . 1996 يعاكس ما حدث عام      2006دث عام   ولكن المؤكد ان ما ح    . الصحيح

وال نجازف لو استنتجنا ايضا، ان تبـدال الفتـا فـي موقـف              . أحد الموقفين صحيحا فاآلخر كان خاطئا     
حدث، ليس على صعيد الموقف من االنتخابات فحسب، بل أيضا على صعيد المقاومـة حيـث                " حماس"
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مة والعمليات االستشهادية التهدئة المديدة نسبيا مع تلميحات بأن تصير التهدئة           استبدلت، ولو موقتا بالمقاو   
 .هدنة لعشرات األعوام

 من حرب على الفساد والفاسدين إلى التعاون معهم
بما ان العبرة ليست في خطوة معتدلة معزولة هنا أو هناك، بل في السياق العام لالحداث، فاننا نـضيف                   

، الـذي   "االصالح والتغييـر  " في االنتخابات خوض االخيرة تحت اسم وبرنامج         للتهدئة وقرار المشاركة  
وعلى ما يالحظ، خال اسم القائمة من تعبير المقاومة، والوعد بمزيـد منهـا              . على أساسه " حماس"فازت  

". االصـالح والتغييـر   "لصالح وعد مختلف، شكل مضمون الحملة، أال وهو محاربة الفساد عبر شعار             
لبدا األمر أكثـر توازنـا مـع الخطـاب          " التغيير والتحرير واالصالح  "ان عنوان المعركة    وربما، لو ك  

 ".حماس"التاريخي لـ 
ما أولته من أهمية لمحاربة الفساد، النها بذلك        " حماس"ال ريب ان حكمة انتخابية كبيرة كانت وراء ايالء          

ريخي لليسار، اذ ان الحـضور      ، كما ورثت، من خالل رفعه، جوهر الخطاب التا        "فتح"الشعار حاصرت   
" فـتح "لمحاصـرة   " حماس"هل كان ذلك تكتيكا من      : تساءل البعض . الغالب للبعد االجتماعي عليه عادة    

للخارج تقـول فيهـا ان مـشاركتها فـي          " حماس"ومصادرة خطاب اليسار، أم كان رسالة سياسية من         
 بالتالي تبدل أولوياتها؟االنتخابات هو تعبير عن تحول عميق في نظرتها واستراتيجيتها و

فوزا كبيرا في انتخابات المجلس التشريعي وحصلت على غالبية فائـضة، تمكنهـا ولـو             " حماس"فازت  
موضع التطبيق العملي، بدال من المضي      " االصالح والتغيير "منفردة من تشكيل الحكومة، ووضع برنامج       

من ناحيـة،   . خصوصا" فتح"شاركة  الى تشكيل حكومة وحدة وطنية عموما، وبم      " حماس"في ذلك سعت    
بدا هذا االمر استجابة أمنية لتقليد فلسطيني راسخ في تشكيل هيئات تعكس وحدة وطنية، ولكن من ناحية                 

الطـرف المـتهم    " فـتح "أخرى بدت الدعوة عجيبة، اذ كيف تقام حكومة لوضع حد للفساد، تشارك فيها              
 !د الفسادقد شنت عليه حملتها ض" حماس"بالفساد، والذي كان 

األول، االصالحي ضد الفـساد، الـذي كـان         " حماس"ال يخطئ من يستنتج مما تقدم انه اذا كان خطاب           
خالل االنتخابات، صائبا، فان الخطاب الثاني، االئتالفي، بعد النجاح في االنتخابـات وخـالل تـشكيل                

والحـوارات  " حماس"ى لـ   واذ ننتقل الى تشكيل الحكومة األول     . الحكومة، كان خاطئا، والعكس بالعكس    
فيها، نكتشف ان الفشل في ذلك ال يرجع لالخـتالف          " فتح"في شأنها واألسباب التي حالت دون مشاركة        

 ".حماس"و" فتح"على موضوع الفساد، الذي طوي، بل لالفتراق السياسي بين 
 ائتالف مستحيل في غزة وممكن في مكة المكرمة

األولى بعدم توافر المشترك السياسي بينهما،      " حماس"في حكومة   رفضها المشاركة   " فتح"في حينه، عللت    
جرت نقاشات ووساطات كثيرة لتوفير وفاق سياسي وقاسم        . والذي يمكن بناء عليه تجنب الحصار المالي      

وثيقـة االجمـاع    "و" وثيقـة األسـرى   "مشترك بين الطرفين، ولعل أهم ما انجز على هذا الصعيد كان            
ما تقدم صار   .  قربت المسافة لكنها لم تلغ كل الفوارق السياسية بين الحركتين          من مقترحات، "... الوطني

الذي وفر العناصر الالزمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية أبصرت النور خالل           " اتفاق مكة "ممكنا بعد لقاء و   
 .فترة معقولة بعد اتفاق مكة

، والذي لم يكن كافيا لتشكيل حكومة       "كةاتفاق م "والحال هذه فانه اذا كان الحد السياسي األول، أي ما قبل            
في مرحلة  " وثيقة االسرى "وحدة وطنية، هو الصائب سياسيا، فان الحد السياسي المعدل الحقا، المتضمن            

قد ال يكون مـن     . أولى ووثيقة مكة المكرمة في مرحلة ثانية، هو غير صائب سياسيا، والعكس بالعكس            
صائب، وذلك تبعا لزاوية النظر لألمور، ولكن ما ال خـالف           السهل االتفاق على أي من الوضعين هو ال       

في شأنه هو ان تبدال سياسيا مهما حدث، سواء أكان التبدل من الصواب الى الخطأ أو من الخطـأ إلـى                     
 .الصواب، تبعا لزاوية النظر، والخلفية السياسية والفكرية للناظر
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 على الخط الرئيسي لألحـداث، والتبـدالت   لم يكن ما حدث في مكة خطوة معزولة، بل كان نقطة جديدة         
 :نستعيد في هذا السياق. خالل األعوام الثالثة األخيرة" حماس"المتوالية فصوال على مواقف 

 . التهدئة المعمرة- 1
 .1996 مقابل مقاطعة انتخابات 2006 المشاركة في انتخابات - 2
شعارات المقاومة والتحرير فـي انتخابـات        تقديم شعارات االصالح والتغيير ومحاربة الفساد على         - 3

2006. 
 بعد الفوز، طويت شعارات االصالح وبدأ البحث عن قواسم مشتركة مع فتح وسواها لتشكل حكومة                - 4

 .وحدة وطنية، وتوفير برنامج قد يلقى قبوال من الرباعية
ة في الضفة والقطاع، أي     ، كالمرحلية والتهدئة والهدنة والدول    "حماس" إدخال مفردات جديدة الى لغة       - 5

 .1967في حدود 
 اعتدال نحو الصواب ام عن الصواب؟

، كما يرى   "في طرحها الى اقترابها من طروحات منافسيها      ) حماس(يفضي اعتدال   "يتخوف بعض من ان     
ـ            حالة التغير التـي تحـدث مـع        "بعض اخر في التغيرات المشار لها في الفقرة السابقة تكرارا حرفيا ل

، وهو ما يتطابق    "لحركات، وتحديدا حركات المقاومة، عندما تنتقل من المعارضة الى السلطة         االحزاب وا 
تقريبا مع الرأي المعروف لموريس دوفرجيه عن ميل االحزاب واالفراد لالعتدال تبعا لتقدم الخبـرة او                

 ...االعمار، اي انها تصبح اكثر محافظة
ام ضدها؟ هل   " حماس"القول السابق هو لصالح حركة      هل  : ان السؤال الذي يطرح نفسه والحال هذه هو       

معنى التراجع عن الخطأ ام عن الصواب؟ هل تشير الى رخاوة           "... االعتدال"او  " آلتغير"تحمل تعبيرات   
وقابلية للعصر، ام الى المرونة والحكمة؟ هل يجوز النظر الى اطروحات الخصوم والمنافسين على انها               

ها على نحو تفكيكي يميز بين اطروحة واخرى، ويقرأ كل موقف او ممارسة             شر مطلق، ام علينا ان نقرأ     
 .ارتباطا بالشروط الذاتية والموضوعية التي احاطت بها وانتجتها

هل كان التغيير موضوعيا تـسوغه التطـورات، ام فرضـته الـشروط     : تقع في هذا السياق اسئلة تمثل   
مة؟ لعل اخطر االسئلة، والذي يوحي بالكثير، هـو         والخوف من العزلة والرغبة في االستمرار في الحكو       

هل يستحق البقاء في الحكومة االثمان الـسياسية التـي          : ويقول" حماس"ما تردده اوساط حريصة على      
 وهل اجدى لها ان تترك السلطة وتعود للتركيز على خطها المقاوم؟" حماس"دفعتها 

 ".حماس"واالن معروف ما جرى في غزة وحل حكومة 
عبثـا نقـيم    " حماس"سئلة المطروحة حساسة، وتقوم على فرضية هي ان تحوال جرى علي صعيد             ان اال 

الذي حدث ما لم نقرر منهج القراءة من ناحية، هل نحن امام تنظيم ايديولوجي ال تنفع معـه إال قـراءة                     
آنيـين، ام  ايديولوجية، وبناء لمعايير ايديولوجية وقاعدة الحق ضد الباطل بغض النظر عن ربح وخسارة      

اننا امام تنظيم سياسي ال تجوز قراءته إال على نحو سياسي وبناء على معايير سياسية وقاعـدة الـربح                   
 ".حماس"والخسارة، رغم الخلفية اي االلتزام الديني الصريح لبرنامج وخطاب وممارسة حركة 

 حركة ايديولوجية مجاهدة ام تنظيم سياسي مقاوم؟" حماس"
ورغم بداياتها ونشأتها وبرنامجها الديني، هي تنظيم سياسي تحكـم          " حماس"لى ان   يوجد اكثر من دليل ع    

ممارسته معايير سياسية وضعية قابلة للقياس تسمح له بالحركة والتحول استجابة للمعطيات الموضوعية،             
 من تحوالت ومخارج من هذا    " حماس"التي نجدها حاضرة في القائمة التي اوردنا فيها ما شهدته مواقف            

تستدعي الوقوف امـام كـل      " حماس"وبالمعنى المشار اليه، فإن قراءة صائبة لمسيرة        . المأزق، او ذلك  
خطوة اتخذتها، ثم اخذت عكسها في مرحلة الحقة، مثل الموقف من انتخابات المجلس التـشريعي عـام                 

ـ             2006، والذي يختلف عن موقف عام       1996 ة ، لقـد كـان االول صـائبا ارتباطـا بالـشروط الذاتي



  

  

 
 

  

            24 ص                                    812:                                 العدد13/8/2007اإلثنين : التاريخ

وذلـك ارتباطـا    " حماس" فكان صائبا بدوره، برأي      2006والموضوعية السائدة حينذاك، اما موقف عام       
 .2006بالشروط الذاتية والموضوعية السائدة عام 

وعما اذا كانت تنظيمـا ايـديولوجيا ام        " لحماس"ثمة ضرورة الستدراكين،، اولهما ان الطبيعة الملتبسة        
السياسي، تـأتي مـن اوسـاط       " حماس"عظم االنتقادات التي توجه لحراك      تنظيما سياسيا، تفسر لنا ان م     

، وترى في االخيرة تنظيما ايديولوجيا يجب ان يتقيد بصراط مستقيم ال يحيد عنه،              "حماس"محسوبة على   
ال يقع بين الداخل والخارج، كما يقال، بل بين مـن           " حماس"اما االستدراك الثاني، فهو ان الخالف داخل        

 .تنظيما ايديولوجيا مجاهدا، وبين من يرونها تنظيما سياسيا مقاوما" حماس"يرون في 
" حمـاس "هل يستحق البقاء في الحكومة وقد اخرحت من الحكومة بعد حلهـا واعتبـار               : ان اسئلة مثل  

؟ وهل من االجدى لحماس ان تترك الـسلطة،         "حماس"خارجة عن القانون االثمان السياسية التي دفعتها        
توحي بـان   "الرغبة في االستمرار في الحكومة،      "كيز على خطها المقاوم؟ وكذلك الحديث عن        وتعود للتر 

دخول الحكومة يعكس كليا أو جزئيا، رغبات ومصالح انانية، وانه المسؤول عن ازمة العمل المقاوم في                
ـ  2005حماس، واقع االمر ان العكس صحيح، وهذا ما نجده في ان الدعوة واعالن التهدئة سنة                 بقت  س

 بنحو عام، ربما هنالك من قد يساجل قائال بان قرار التهدئة كان             2006االنتخابات، ودخول الحكومة سنة     
 ...تمهيدا او تسهيال للمشاركة في االنتخابات

 خطر االبادة؟" حماس"هل واجهت 
ترف التوظيف الحر المتبادل بين العسكري والسياسي على النحـو الـذي يـوحي بـه        " حماس"لم تملك   
 .البعض

وخصوصا خـالل   " حماس" على خلفية الضربات القاسية التي تعرضت اليها         2005لقد كانت تهدئة عام     
لم توجه الضربات للجهاز العسكري فقط، بل طالـت المـستوى           . االعوام القليلة التي سبقت ذلك القرار     

ثل القـادة الـشهداء،     في الضفة م  " حماس" ابرز قادة    2001السياسي ايضا، لقد اعتقل او اغتيل منذ عام         
، مؤسس  2004 - 2002جمال منصور، وجمال سليم، استهدفت اعمال القتل االسرائيلية في غزة خالل            

عبدالعزيز الرنتيـسي،   : وزعيمها الشهيد الشيخ احمد ياسين واربعة من قادة غزة، وهم الشهداء          " حماس"
 .واسماعيل ابو شنب، وابراهيم مقادمة، وصالح شحادة

 وصعودا مدخل سهل يحيل كـل       2005منذ عام   " حماس" فإننا امام مدخلين لقراءة تحوالت       والحال هذه، 
شيء الى الرغبة في السلطة والحكم، مقابل مفهوم تاريخي يضع االحداث فـي سـياقاتها الموضـوعية                 

 اكثـر دمويـة   11/9/2001لماذا صارت االمـور بعـد   : واسبابها الحقيقية، مفهوم يستوعب اسئلة مثل    
 والمـشاركة فـي     2005فا للقادة السياسيين؟ لماذا كان توقيت طرح التهدئة وقبولها فـي عـام              واستهدا

تواجه خطر ابادة بكل ما تحمل الكلمة من معنـى،   " حماس"؟ من دون اطالة، كانت      2006االنتخابات في   
 .وكانت مسؤولية قيادتها مواجهة هذه المرحلة من دون حماسة زائدة او انفعال فائض

 في مكانها الـصحيح،     2005انطلقنا من هذا المدخل، اي المفهوم التاريخي فإننا نضع هدنة عام            واذا ما   
انها ضرورية الستيعاب خطة جهنمية البادتها، تقـع فـي الـسياق نفـسه              " حماس"كخطوة ارتأت قيادة    

 ، والتي كانت لجملة اسباب يـأتي علـى رأسـها          2006في االنتخابات التشريعية عام     " حماس"مشاركة  
تحصين امن الحركة،، من خالل الشرعية االنتخابية في مرحلة اولى والشرعية الحكومية فـي مرحلـة                

مستها بعمق على ما هو معروف، لكن،       " اسرائيل"تالية، ثمة من يستهين بالشرعيات المذكورة، نظرا الن         
 . المشار لهاوعلى ما هو معروف ايضا، كان يمكن ان يكون المساس بها اشد من دون وجود الشرعيات

تقاتل على الجبهة الخارجية فقط، بل على الجبهة الداخلية، وضد خطـر حـرب اهليـة                " حماس"لم تكن   
فلسطينية تطل برأسها، بين الفترة واالخرى، حاصدة عشرات القتلى والجرحى ايضا وهذا ما جرى عقب               

 احداث غزة وتتعدد اسباب الحال 
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وأزعم أن أحد ابرز االسـباب الـذي   . للسلطة" فتح"راً بعد خسارة المشار اليه، ولذلك فإن التوتر زاد كثي  
في تطبيق برنامجها لالصالح والتغيير والفتح الجدي لملفات الفساد، كان          " حماس"كان وراء عدم مضي     

 .في صب مزيد من الزيت في طاحونة محفزات الحرب األهلية الفلسطينية" حماس"عدم رغبة 
 تقييم

، خالل الفترة التي مضت، وقبل      "حماس"ابقة جملة التحوالت التي تعرضت اليها       عرضنا في االقسام الس   
 :عموماً وفي السلطة خصوصاً" حماس"أحداث غزة، وهو ما يسمح لنا بتسجيل التقييم التالي لتجربة 

قدرتها على حفظ البقاء واالستمرارية والنمو، بحيث أضحت الظاهرة األكبر في           " حماس" يسجل لـ    - 1
 ".حماس" السياسية الفلسطينية الراهنة، وهو ما كان ليتم لوال االداء عالي المستوى لـ الحركة

عبر فوزها في االنتخابات التشريعية شرعية دستورية الى شرعية ثوريـة كانـت             " حماس" أضافت   - 2
مرت تمكنت أيضاً من حفظ انتصارها االنتخابي، فشكلت حكومتها األولى منفردة، والتي اسـت            . تتمتع بها 

 .ايضاً" حماس"الى ان استبدلت بحكومة وحدة وطنية ترأستها 
منح األخيرة وحكومتهـا اعتـراف      " حماس"وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة      " اتفاق مكة " عقد   - 3

لهـا  " اتفاق مكة "منافسها الرئيسي، فتح، بقيادتها للحكومة والعمل الوطني الفلسطيني، ناهيك عما أضافه            
اتفـاق  "ومع ذلك سـقط     . ها وشرعيتها من قبل أكثر من مركز سياسي عربي ودولي         من اعتراف بوجود  

 .عقب أحداث غزة" مكة
للمجلس التشريعي والحكومة، نخبة من الكفاءات العلمية العالية، والمتخرجـة مـن            " حماس" قدمت   - 4

 .أفضل الجامعات العالمية، وهو ما كان رداً على اعتقاد شائع بأن العكس سيحدث
فـي  " حماس"غم الحصار االقتصادي، والذي كان البعض ينتظر ان يكون سبباً في اسقاط حكومة               ر - 5

والرباعية هما المسؤولتان   " اسرائيل"من وضع األمور في نصابها من ناحية ان         " حماس"الشارع، تمكنت   
هـذا قبـل حـل      . عن األزمات األمنية السياسية، واالقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون         

 .عقب أحداث غزة" حماس"أبومازن لحكومة 
برنامجها لإلصالح والتغيير على الرف، ألن الظروف ال تسمح بمزيد من           " حماس" وضعت حكومة    - 6

 .تفجير وضع متفجر مع فتح، ناهيك عن استحالة خوض معركتي الحصار والفساد في آن
، فضالً عن خطر الحرب األهلية التي       "اسرائيل"تدرك انها تتعرض لخطر االبادة من       " حماس" كانت   - 7

، التي ناورت على نحو كفؤ الستيعاب وتفويت مـا          "حماس"وشكّل هذان الخطران ناظم سلوك      . تواجهها
 .كان يخطط لها من ضربات بأقل الخسائر الممكنة

أجـل  من اجراءات ومواقف في الموقع الجديد اي الحكومة، لم يكـن مـن              " حماس" ان ما اتخذته     - 8
الحكومة وهدف البقاء فيها، بل كانت تلك االجراءات والمواقف، بما فيها دخول االنتخابـات والحكومـة                

 .نفسها من خطر جسيم وليس العكس" حماس"واعالن التهدئة، من أجل بقاء وحماية 
 ينطبق ما تقدم على سؤال من نوع، هل كان يستحق البقاء في الحكومة األثمـان الـسياسية التـي                    - 9

ان تترك السلطة، وتعود للتركيز على خطها المقـاوم؟ لـم تكـن             " حماس"دفعتها، وهل من األجدى لـ      
األثمان السياسية المدفوعة من أجل الحكومة، بل كانت ومعها دخول الحكومة من أجل تعزيـز حـصانة                 

 لترك السلطة،   فضالً عن هذا وذاك، فإن التذرع بالعودة الى المقاومة من أجل الدعوة           . وحمايتها" حماس"
 .يتجاهل حقيقة أن الهدنة لم تكن قبل دخول الحكومة فحسب، بل قبل االنتخابات التشريعية أيضاً

 في إطار المناورة السياسية الدفاعية المشروعة والواجبة يمكن النظر الى ما طرأ من تغيير، يبدو                - 10
 السياسي القائم علـى الـربح والخـسارة         بمعايير ايديولوجية مجردة تراجعاً في حين أنه وبمعايير االداء        

 .خطوة تكتيكية محسوبة لمواجهة ظروف وتطورات محتملة صعبة، وال بد من المناورة لتفويتها
 لقد أملت ظروف معينة التهدئة، والتي ال بد وان تستمر ما دام ثمة مصلحة فـي اسـتمرارها او                    - 11

 في شأن مصير التهدئة هو رهن حـسابات دقيقـة           ان القرار والحكم  . الظروف التي أملتها مازالت قائمة    
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 2006من نافل القول ان وتيرة العمل المقاوم ليس في عام           . البد ان يجريها من هو على بينة كافية منها        
ان .  ايضاً، ومنذ أقرت التهدئة، هي دون ما كانت عليه فـي األعـوام الـسابقة               2005فقط، بل في عام     

المقاوم، فمـا   " حماس"اذا كان دخول الحكومة قد عطل عمل        : ه هو السؤال الذي يطرح نفسه والحال هذ     
 !الذي عطل عمل سواها ممن لم يدخل الحكومة يوماً

ويبقـى  . معضلة ثنائية برنامجي السلطة والمقاومة، واستحالة عملية الجمع بينهما        " حماس" تواجه   - 12
ة العمل المقاوم، أم انها بدأت قبل ذلك،        هل كان دخول السلطة هو سبب أزم      : السؤال الذي تردد آنفاً قائماً    

إن قبول هذا الرأي يستدعي البحث ملياً في أزمة العمـل المقـاوم،             ! 1987عام  " حماس"بل، قبل والدة    
 .أو فرقاء السلطة فقط" حماس"وتمس وتطال الجميع وليس حركة 

اقول هذا الكالم   . ق الجواب  اننا في حاجة الى الفكرة التي تقول بضرورة تدقيق السؤال بمقدار تدقي            - 13
؟ أزعم اننا بحاجـة اوالً الـى        "سلطة مقاومة "هل يمكن تطوير السلطة الى      : تحت مفعول اسئلة من نوع    

 .الحالية الى سلطة فعلية ايضاً قبل تكليفها بالمقاومة" السلطة"تطوير 
مـشاركة فـي    هل يمكن تطوير برنامج المقاومة في ظـل ال        :  ثمة فكرة ضاغطة نجدها في سؤال      - 14

السلطة، ام انه يستوجب الخروج منها؟ ارجو تذكر حقيقة ان التهدئة، بوصفها تعبيراً عن أزمة المقاومة،                
كما ونذكر بأن األزمة مست ايضاً من لم تطأ رجلـه ارض            . السلطة بنحو عام  " حماس"كانت قبل ولوج    

 .جنة المجلس التشريعي او تراب فردوس الحكومة العتيدة
وال يجازف من يقول ان السؤال الواجب ليس عما         .  األزمة المقاومة فقط بل التسوية ايضاً       ال تمس  - 15

اذا كانت التسوية جائزة أو عادلة أم ال، بل هل كان في يوم من االيام من تسوية مطروحة على الجبهـة                     
ان التسوية لم   الفلسطينية من دون تناقض مع النقطة السابقة؟ يجب مالحظة ان المناورة الجارية تحت عنو             

  .تعد تدور على تسوية في فلسطين، بل على تسوية في الضفة الغربية
 13/8/2007الرأي الكويتية 

  
  "فضاء االستثناء: "المخّيمات الفلسطينّية في لبنان .59

  ساري حنفي
ركّز كثير ممن يهتمون بظاهرة فتح اإلسالم وعصبة األنصار وجند الشام على هذه المجموعات كظواهر               

سـوريا،  (وتدافع المحلّلون السياسيون على ترصد اآلمر والممول لها         . ة، باعتبارها تفرعات للقاعدة   حديث
لكن قلّة منهم كتبت كيف تركّزت هذه الظاهرة في بعض          ...). السعودية، بعض التيارات اللبنانية، القاعدة    

هذا الحيز، هـو تنـاول الظـاهرة،        لعّل ما أود أن أركّز عليه، في        . مخيمات لبنان ال سوريا أو األردن     
وذلك بغض النظر عن القابعين وراء هذه المجموعات،        . والعوامل البنيوية ال اللحظية التي جعلتها ممكنة      

فكلّهم يعرفون أن المخيمات الفلسطينية هي األمكنة الوحيدة التي يمكن هذه المجموعات أن تنمـو فيهـا،                 
  تحولت المخيمات إلى مختبر للحركات األصولية الجهادية؟فكيف ". فضاءات االستثناء"باعتبارها 

بينما كان هناك حضور واٍف للدولة اللبنانية في الفضاء العام من خالل سن القوانين وتشريعات التنظـيم                 
المدني وتطبيقها، استثنت المخيمات الفلسطينية من هذا الحضور، فأصبحت فـضاء مـن دون قـوانين                

فقد تم البنـاء بـشكل      . لية التنظيم المدني في المخيمات بدون أي سياسات تخطيط        لقد طُبقت عم  . وتنظيم
فردي وعشوائي حسب رغبة كل شخص، وكانت النتيجة انتـشار المبـاني كعـشوائيات فـي جميـع                  

نتج من ذلك تحول المخيمات الى مناطق بؤس تحيط بالمدن، ويعاني العديـد مـن سـكانها                 . االتجاهات
  .ش بسبب حرمانهم حق العملالمستوى المتدني للعي

  .كّل شيء معلّق بالتطبيق، ال بالقانون. في حالة االستثناء، ال شيء معرفاً قانونياً
  سياسات الفراغ
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لكن بعـد خـروج     .  بعد اتفاق القاهرة   1969دخلت المخيمات الفلسطينية تحت إدارة منظمة التحرير منذ         
طرة قوى منقسمة بين مـواٍل لـسوريا ومـواٍل           أصبحت المخيمات تحت سي    1982منظمة التحرير عام    

، أصبحت للمخيم مرجعيات متعددة غير منحصرة ضمن إطار منظمـة           1982بعد عام   . لمنظمة التحرير 
لجان شعبية موالية لسوريا، مدير المخيم، المؤسسات غيـر الحكوميـة، الفـصائل             (التحرير الفلسطينية   

أثرت كل  ...). ة لها، المجموعات اإلسالمية غير الفلسطينية     الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير والمعارض    
وقد بينت المقابالت التي قمنا بها في مختلف المخيمـات كيـف            . هذه المرجعيات في تغيير ميزان القوى     

إلـى  "فقد عبرت امرأة مسنة عن غضبها قائلـة  . عاش سكان المخيمات في فوضى بسبب حالة االستثناء 
لقد استخدم العديـد ممـن      ". ري ببناء طوابق متعددة ويمنع عني ضوء النهار؟       من سأعود عندما يقوم جا    

  .لوصف الحالة في المخيمات" فوضى"قابلناهم كلمة 
على كل حال، فالفوضى ليست مبنية على غياب القانون، لكن على استثناء مجموعة سكانية من الحيـز                 

، هكذا يقول أحد مسؤولي األمـن       "دولة اللبنانية المخيمات ليست تحت مسؤولية ال    : "الذي يسود فيه القانون   
هذا يعني أن الفلسطينيين مستثنون من مجال العمل والحقوق المدنية، لكن، في الوقـت نفـسه،                . اللبناني

  .يشملهم القانون من حيث الواجبات، فهم يدفعون الضرائب
، وكذلك  "فضاء االستثناء "مفهوم  هذا االستخدام العشوائي للقانون وتعليق العمل به، هو ما يبرر استعمال            

لفهم العالقة بين المخيمات والدولة اللبنانية، وتغير أشكال هذه العالقة حـسب مـوازين              " سياسات الفراغ "
  .القوى

) المكتـب الثـاني   (، ُوضعت المخيمات تحت حالة الطوارئ، عندما علّق الجيش اللبناني           1970قبل عام   
يعد المكتب الثاني قادراً على دخول المخيمـات دون التفـاوض مـع             لكن بعد ذلك، لم     . استعمال القانون 

  .القوى الموجودة هناك التي تقرر هي التنسيق أو عدمه
قد يلجأ سكان المخيم إلى إمام الجامع أو فعاليات المخيم أو رؤساء الفصائل السياسية لحل الخالفات فـي                  

ه األساليب في حـّل النزاعـات فـي األراضـي           وقد نجحت هذ  . ما بينهم قبل االستعانة باألمن اللبناني     
الفلسطينية، لكنّها لم تنجح في المخيمات الفلسطينية في لبنان ألنّها ال تتمتّع بتجانس التركيبة المجتمعيـة                

نالحظ، في بعض األحيان، نشوء نخبة جديدة تستمد مشروعيتها من النضال           . الموجودة في تلك األراضي   
الياً، ال يكفي النضال وحده لكي تصبح هذه النخبة وسـيطاً فـي النزاعـات               لكن، ح . الفلسطيني الوطني 
  .االجتماعية وغيرها

  فضاء المخيم
مكاناً للسكن، فضاء اقتصادياً وسوقاً، مكاناً للذكريات وللتأكيد        : يحمل فضاء المخيم أربع وظائف أساسية     

عل هذه الوظـائف مـن المخـيم مختبـراً          تج. على الهوية، ومكاناً لممارسة القوة، وأحياناً قاعدة حربية       
للدولة في طور النشوء، لكن أيضاً مختبراً تجريبياً للمراقبة والسيطرة، ونموذجاً تقنياً لقمع طور              / للمجتمع

ال تحـسن   "بفعل تراكم خبرات المسيطرين، وذلك الستخدامه في مناطق متفرقة مـع الـشعوب التـي                
ولوجي الفرنسي برنار روجيه، ظهر المخـيم كنـوع مـن           لكن أبعد من ذلك، فحسب األنثرب     ". التصرف

  .مختبر أو كعالم مصغّر من التفكير اإلسالمي المسيس
       استخدم روجيه فلسفة بوش نفـسها المتمثّلـة         "الحضارة الغربية "لكن بوصف اإلسالم السياسي أنّه ضد ،

السيطرة الغربية، مطـامع    : فلصراع الحضارات التي تتجاهل البنية األساس للخال      " النبوءة المتمنّاة "بـ
كـذلك،  . أميركا في نفط المنطقة، وفوق كل هذا طريقة دعم أميركا للممارسات اإلسرائيلية االستعمارية            

وعلـى الـرغم مـن أهميـة        . فاإلسالم السياسي ليس كما يقترح روجيه خطًأ، مختبراً سنّياً ضد الشيعة          
 يبقى السؤال الكبير ليس في توصيف نشوئها، لكن في          األيديولوجيا الجديدة المعولمة لألصولية الجهادية،    

تحليل وضع القمع المحلي واالنهزامات المتتالية أمام الهيمنة األميركية اإلسرائيلية في المنطقـة، التـي               
جعلت إمكان تحول بعض السلفيين إلى جهاديين سريعاً للغاية، كما بينه بحثنا الميداني عن بعض أعضاء                
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ه الصورة التي أرسمها معتمة ومخيفة، رغم أنّها ال تشمل كل المخيمات الفلسطينية فـي               لعّل هذ . القاعدة
لكن حان الوقت لدق ناقوس الخطر حول ما يجري في فضاء مخيمـات فلـسطينية تمثـل حالـة                   . لبنان

  .االستثناء وسياسة الفراغ
  خطاب حق العودة 

نية في شأن الصراع بتركيـزه علـى المعانـاة          لقد اتّسم الخطاب الفلسطيني وخطابات المؤسسات اإلنسا      
وأصبحت مثل هذه الخطابات ممكنة، باعتبار أن هذه المخيمات المغلقـة قـد             . اإلنسانية ومفهوم الضحية  
إضافة إلى ذلك، فلقد اعتبرت هذه المخيمات الوحدات األساسية للحفاظ علـى            . صورت على أنّها متاحف   

كنتيجة لذلك، أصبح المخيم شبه كينونة سياسـية        .  العربية المضيفة  هوية الالجئين الفلسطينيين في الدول    
نظر إليه كثير من الباحثين االجتماعيين والصحافيين والخبراء باعتباره فضاء إلعـادة إنتـاج المكـان                

بإطالق أسماء بعض القرى والمدن في فلسطين على بعض األحياء في المخيمات سعسع ولوبية              : األصلي
لقد غطى إضفاء الصبغة االثنية علـى       ...  المخيمات هي سعسع الجديدة ولوبية الجديدة      ، تصورت أن  ...

تاريخ الالجئين على أهمية العالقات االقتصادية، االجتماعية والثقافية التي حيكت مع الـدول المـضيفة،               
  .على الرغم من التهميش

خيمات البؤس، مع أنهـم أقليـة   لقد حصرت صورة الالجئ في العالم العربي بهؤالء الذين يعيشون في م          
إن االفتراض السائد في التفكير الشعبي وبين الجماعات المثقفة هو أنه كلما كان المخـيم أكثـر                 . عددياً

لم يفهـم   . بؤساً، كانت حظوظ الناس بالبقاء في الدول المستضيفة أقل، وفي النهاية سيعودون الى ديارهم             
. ومكان السكن ليست ذات مدلول    ) ة(الفلسطيني) ة(ماء الوطني االنت/ خطاب البؤس أن العالقة بين الهوية     

  .فليس هناك عالقة بين مكان السكن والدفاع وتبنّي حق العودة
. لقد امتدت حركة حق العودة في أوروبا وأميركا الشمالية وتأججت اكثر مما هي عليه في العالم العربي                

. حفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى حـق العـودة        بناء على ذلك، ال حاجة الى العيش في مخيم مغلق لل          
خالفاً للمعتقدات الشعبية في أن المخيمات تعزز الهوية الوطنية الفلسطينية، لقد أصبحت هذه الفـضاءات               

لقد أدى ذلك الى إنتـاج هويـة مكانيـة          . مكاناً للحركات الوطنية الراديكالية المختلطة مع محافظة دينية       
فمخيم عين الحلوة الذي لديه تاريخ طويل في المقاومة الفلسطينية،          . طنية موحدة متمردة اكثر منها هوية و    

أصبح اليوم بعيداً عن الصراع العربي االسرائيلي وعن الوطنية الفلسطينية، ومركزاً لنـشاط إسـالمي               
ا وهكـذ . سياسي سلفي، ذي انعكاسات مخيفة على الالجئين وعلى اللبنانيين، وربما على المنطقة بأسرها            

إسرائيل ناتجة من اتصاله ايديولوجياً ومالياً بشبكة سلفية        / نالحظ قطيعة بين المخيم وجذوره في فلسطين      
  .داعمة للمخيم عبر رجال دين من السعودية، وأحياناً إيران

بينما تدفع منظمة التحرير حالياً نحو تعاون وتنسيق بين السلطات اللبنانيـة والفلـسطينية لحكـم وإدارة                 
 كما بدا واضحاً في خطابات السفير الفلسطيني عباس زكي هذا العام، فإن كثيراً مـن الفـصائل                  المخيم،

الموالية لسوريا وكذلك اإلسالميين قد رفضوا ذلك وفضلوا بقاء الوضع على ما هو عليه، أي على حالة                 
شكل اسـتبداد المـشروع     لم يتنبه كثير من المثقفين المؤمنين بالحركة الوطنية الفلسطينية إلى           . االستثناء

وهذا يتضح جلياً لكل من يراقب المخيم منذ عشرين سـنة        . الوطني والتدين السلفي الذي ُزرع في المخيم      
لقد أدى هذا التغيـر     . ماضية؛ ولعل انتشار غطاء الوجه والكفوف للمرأة في الشارع خير دليل على ذلك            

ب الرنتاوي بالتـساؤل عمـا إذا كـان الـشكل           الى أن يقوم بعض المثقفين الجدد كخالد الحروب وعري        
االختزالي لطرح حق العودة مناقضاً لحق البقاء، ملمحين الى أن الحركات الوطنية فـي المخيمـات قـد        
ركزت على خطاب مجرد لحق عودة، وهذا يهدد بقاء المشروع الوطني الفلسطيني، وربما أيضاً االنتماء               

  .الفلسطيني
 المخيمات الفلسطينية كفضاء للراديكالية وفضاء يساهم فـي تخليـد الـصراع             يجب أن نعيد التفكير في    

هناك حاجة ملحة إلى تمكين سكان المخيمات، وال يـتم ذلـك اال             . العربي اإلسرائيلي أكثر منه في حلّه     
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بمنحهم الحقوق المدنية واالقتصادية معترفين بميزة هويتهم التي تتخطى حدود الدولة القومية وبتحـسين              
هذا ال يمكن أن يحدث من دون وصل المخيم بالنسيج المدني لمحيطـه             . ري للتنظيم المدني للمخيمات   جذ

  .وخلق نظام حكم شفاف مبني على االنتخابات المحلية
أنا ال أطرح مفهوم التغيير الكلي، بل إعادة تأهيل المخيمات وجعلها فضاء حضرياً مـدنياً، لـيس فقـط                   

سي والمدني، لكن أيضاً بجعلها جزءاً من الفضاء المحيط، تماماً كما هي            بإعطائها الوضع الشرعي السيا   
بحيث يأخذ مخطط مدني قائم على التأهيل بعين االعتبـار النـسيج            . الحال في مخيم اليرموك في سوريا     

ويكون ذلك عن طريق المشاركة من األسفل الى األعلى لتحديد          . االجتماعي والسياسي والثقافي للمخيمات   
نساء، أطفاالً، رجاالً، والشرائح الطبقية العاملة والمتوسـطة،        : اجات المختلفة لالجئين الفلسطينيين   االحتي

بين العودة الى فلسطين أو البقاء      (وبدء حملة ال تركز فقط على حق العودة، بل على حق االختيار للّاجئ              
وثيق، ال تنافس، بـين منظمـة       المطلوب تعاون   ). في البلد المضيف، أو الهجرة الدائمة الى بالد أخرى        

قد . التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية واألونروا والبلد المضيف كخطوة أولى لتخفيف مشاكل الالجئين           
  .يمثّل هذا التحسين أداة لتمكين الالجئين كأفراد بهويات متعددة وعابرة لمكان وجودهم أو أصولهم

شكل أقل في سوريا لضم المخيمات إلى التنظـيم المـدني           بينما ُبذلت بعض الجهود الحثيثة في األردن وب       
من وجهة النظر هـذه، يجـب       . المحيط به، فإنه ال وجود ألي مبادرة عملية من طرف السلطات اللبنانية           

التي ال تعنـي    (على السلطات أن تعترف بالطبيعة المرنة العابرة الحدود القومية للهوية وحقوق المواطنة             
موعة الالجئين، إذ ال تناقض بين اعادة تأهيل مكان سـكن الالجئـين ورغبـة               لمج) بالضرورة التجنيس 

فيمكن الالجئ أن يكون على عالقة بعدة أمكنة في الوقت نفسه وبدون انفصام             . بعضهم القوية في العودة   
  .شخصي

إن خطاب التوطين في لبنان هو الفزاعة التي تنشر خوفاً وهلعاً عاماً ضد الحقـوق األساسـية للـشعب                   
يبدأ أي نقاش حول الحقوق المدنية واالقتصادية بالتأكيد على أن الهدف يجـب ألّـا يكـون                 . الفلسطيني

ولعّل استخدام كلمـة التـوطين      . وتستبدل الحقوق بحلول أمنية وإنسانية    . التوطين وينتهي بالنغمة نفسها   
تصفّح عناوين الـصحف    يكفي  . كمحرم هو الشيء الوحيد الذي يجمع مختلف األحزاب السياسية اللبنانية         

لمالحظة لجوء فريق سياسي إلى معارضـة اآلخـر         ) األخبار، النهار، السفير، لوريان لوجور    (اللبنانية  
، كما قرأنا في الصفحة     "برنامج إعادة إعمار البارد تمهيد للتوطين     : "لترويجه للتوطين ومتهماً إياه بالخيانة    

 رجال دين، رأى أن الحديث عن حقوق الفلسطينيين         البعض اآلخر، ومن ضمنهم   . األولى إلحدى الجرائد  
  .خطوة أولى نحو التوطين

فمن ناحية، تعامل سياسات المنظمات اإلنسانية      . في كل هذا النقاش، أصبح اإلنسان الفلسطيني غير مرئي        
شكل من أشكال الحياة العارية،     (اإلنسان الفلسطيني كجسد يحتاج إلى الطعام واإليواء دون وجود سياسي           

يرى المختبئـون وراء هـذا      . ، ومن الناحية األخرى، هناك خطاب التوطين      )كما يقول جورجيو أغامبن   
لقد ضـاعت،   . الخطاب أن الفلسطينيين مجرد أرقام، منتج ديموغرافي، كتلة سياسية عابرة تنتظر العودة           

ـ            أفراد وجماعـات،   بين الخطاب اإلنساني وخطاب التوطين، المقاربة القائمة على الحقوق للفلسطينيين ك
  .كالجئين يتمتعون بالحماية وبالحقوق المدنية واالقتصادية، وأيضاً حقهم بالعيش في المدينة

إنّهم مهمشون اقتصادياً واجتماعياً وسياسـياً، ويمثّلـون طائفـة          . ليس للفلسطينيين مكان في لبنان الجديد     
. ون طليعة ثورية لمقاومة التهمـيش     صغيرة دون أن يكون لهم مكان ضمن نظام طائفي، وما عادوا يمثّل           

هل أصبح ذلك ضرورة في عصر الهيمنة وما بعـد          . الجديد في وضع هذه الطائفة أنها محاصرة فضائياً       
الحادي عشر من أيلول؟ فحسب مصطلح المهندس اإليطالي أليساندرو بتيت، يعيش العالم في أرخبـيالت               

بحرية، ال بـد مـن إيجـاد منـاطق          " تحضرونالم"متصلة بعضها ببعض، ولكي يتنقّل فيها األشخاص        
محاصرة ومقفلة الحتواء المجموعات غير المرغوب فيها، مثل مخيمات الالجئين، ومخيمـات انتظـار              

  .المهاجرين غير الشرعيين وسجون غوانتانامو وأبو غريب والبنتوستانات
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  13/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

  الدالالت السياسية لما يجري في الضفة .60
  ةسر الزعاتريا

لندع قصة الشاب مؤيد أبو عودة التي رتبها من تعرفون بطريقة بائسة وورط فيها نائبة الجبهة الـشعبية                  
خالدة جرار، ولنتذكر قتل أنيس السلعوس بدم بارد إثر أحداث غزة ألنه من حماس، وبعده الطالب محمد                 

  .ع لذات التهمةرداد في حرم جامعة النجاح، نعم في حرم الجامعة وليس في الشار
سيقال هنا إن حماس قد قتلت في غزة من فتح وأجهزة السلطة أيضاً، وذلك صحيح من دون شك، لكنـه                    
كان جزءا من قتال له ظروفه المعروفة وسقط فيه ضحايا من الطرفين، أما هنا فاألمر مختلف إلى حـد                   

  .، وهذا هو األهمكبير، ليس فقط بسبب طبيعة الجريمة، بل بسبب دالالتها السياسية أيضاً
وإذا ذكر البعض حكاية العرس في غزة، فإن المشكلة كانت تتعلق بإطالق الرصاص وليس الهتاف لفتح                

ولو كانت المسألة هتافـاً     . كما روى لي صحفي ال صلة له بحماس عن الحادثة األخرى قبل أسابيع قليلة             
  .سلمنعت المؤتمرات الصحفية لقادة فتح المدججة بالهجوم على حما

 معـتقالً فـي سـجون       450ال نتحدث هنا، للتذكير، عن شهيدين من حماس، فهناك إلى جانبهم حوالي             
  .السلطة، فضالً عن تدمير وإحراق عشرات المؤسسات التي كانت تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني

ي تمارسـه   قبل الحديث عن الدالالت السياسية لما يجري تنبغي اإلشارة إلى ذلك التعتيم اإلعالمي الـذ              
الفضائيات ووسائل اإلعالم عموماً بحق االنتهاكات التي جرت وما زالت تجري في الضفة الغربية ضـد         

األول له موقـف مـسبق مـن        : عناصر ومؤسسات حماس، وهو تعتيم ينقسم من يمارسونه إلى فريقين         
ة مـن العـاملين     حماس ويفعل ما يفعل قصداً وعن سبق اإلصرار، أكان الفعل بأمر المؤسسة، أم مبادر             

فيها، أما الثاني فهو الذي يمارس التعتيم خوفاً من ردة فعل أجهزة السلطة عليه، هي التي سيكون بوسعها                  
منعه من العمل إذا أرادت ذلك، وإذا لم تفعل، وهو المرجح، فستستهدف المراسلين والمكاتب، كما وقـع                 

إلى السلطة ومواقفها، ليس في هذه المرحلة       للجزيرة، مع العلم أن مراسلي المحطة هم في معظمهم أقرب           
  .فحسب، بل منذ سنوات طويلة، خالفاً للدعاية السائدة

نأتي إلى الداللة السياسية، وهنا نقول إن ما يجري ينطوي على سعي محموم لتغييب حماس من الـساحة                  
لفرص المتاحة  كجزء من ضرورات إفساح المجال أمام برنامج سياسي مختلف عنوانه القبول بما يسمى ا             

التي ال تتعدى تحسين حياة المواطنين الفلسطينيين، ومن ثم إطالق عملية أوسلو جديدة تبدأ بمطاردة قوى                
المقاومة، ليس على صعيد الفعل العسكري فحسب، بل على صعيد الخطاب السياسي واإلعالمي والشعبي              

  .أيضاً
ا يجري، فضالً عن أن يمارس على األرض        في المرحلة الجديدة ليس مسموحاً ألحد بأن يجاهر برفض م         

وحين يمنع عرس جماعي عادي لمجرد أنه يتم تحت رايـة إسـالمية           .ما يمكن أن يعيق المسيرة العتيدة     
  .وسينشد فيه للدم والشهداء والمقاومة، فال بد أن نفهم طبيعة المرحلة الجديدة

معروض هو إعالن استسالم ال حاجة      شرط الحوار ال  (من هنا نقول إن الذين يرفضون الحوار مع حماس          
ال يفعلون ذلك لقناعتهم بالقدرة على كسب الرأي العـام لـصالحهم، ولـصالح خطـابهم                ) للحوار بعده 

السياسي، وال لقناعتهم بالقدرة على شطب الحركة من الوجود بدعم الخارج وتكتيك الداخل، بل يفعلـون                
ء كل وسائل القوة وكل عناصر الذكاء والتكتيك من         ذلك ألن لهم برنامجهم الذي لن يمر من دون استدعا         

  .أجل تمريره كما مرر من قبل أيام أوسلو األولى
على أن ذلك كله لن ينجح بحال، فهنا في فلسطين والمنطقة ثمة أجواء شعبية وسياسية مختلفة لن تـسمح                   

 النصيحة فحسب، بـل     بتمرير لعبة من هذا النوع، والذين يتحدثون عن القاعدة في فلسطين ال يمارسون            
 .يحللون واقعاً تبدو مالمحه بادية لكل ذي بصيرة
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  13/8/2007الدستور 
  

 ! محتلة وغاصبة"حماس"اعتبروا  .61
 حمد الماجد

أبو مازن يقول ال للمفاوضات، ال للحوار، ال للتنازالت، ال للمحتلين، ال للواقعية، وأبو مازن نفسه 
نعم للمفاوضات، نعم للحوار، نعم للتنازالت، نعم : ول أيضابشحمه ولحمه ودمه وبكامل قواه العقلية يق

 .للمحتلين، نعم للواقعية
الناعمة " النعمات"الخشنة الجافة األولى إلخوانه ورفاق دربه النضالي في حركة حماس، و" الالءات"

 .الرقيقة اللطيفة األخرى لخصومه وأعدائه اإلسرائيليين أو هكذا نفترض
 والوجه المكفهر والعين الحمراء والجبين المقطب لخالد مشعل وهنية ورفاقهما، الحزم والحسم والقسوة

واللطف واللين والرقة والوداعة والتفهم واالبتسامة التي من سعتها تكاد تخترق الخدين لتالمس األذنين 
 .ألولمرت ورفاقه الصهاينة

وعة مع إخوانهم، وجسور معلقة أشداء على إخوانهم الفلسطينيين، رحماء مع اإلسرائيليين، جسور مقط
متينة القواعد مع أعدائهم، حتى دحالن ال أكاد أتخيله باسم الثغر طلق المحيا، وهو الذي يصفه أحبابه 
األمريكيون بالرجل القوي، إال عندما نشرت صوره مؤخرا في لقاءات حميمية جدا مع قادة الكيان 

ب ذاك ويحتضن ذلك، وأما رفاقه الفلسطينيون الصهيوني نتنياهو وشارون وبيريز يمازح هذا ويداع
 .المناضلون الشرفاء، فلهم منه التهديد والوعيد والويل والثبور وعظائم األمور

ليس االعتراض على اللياقة واللباقة المقبولة المعقولة في لقاء الخصوم واألعداء، فهذا من أبجديات العمل 
الفلسطينيين في " المحتلين"على األقل بالسوية مع من يعتبرهم السياسي، لكننا نستنكر أال يتعامل ابو مازن 

اإلسرائيليين لبقية فلسطين؟ فما الذي جعل الحوار والتفاهم والتنازالت " المحتلين"غزة مثل تعامله مع 
ممكنة في حق الصهاينة المحتلين؟ ومستحيلة في حق إخوانه الفلسطينيين في حماس حتى وإن أخطأوا 

  غزة؟في سيطرتهم على
وإذا كان إذعان أبي مازن للمفاوضات مع إسرائيل بسبب قوتها فحماس بالموازين القتالية والمعنوية، 
أقوى بكثير من فتح وال أدل على ذلك من أن سيطرة حماس على غزة لم تستغرق أكثر من أربع 

 مع أنها سخرت وعشرين ساعة، وإذا كان مبرر مفاوضاته مع إسرائيل الواقعية في التعامل مع المحتل
منه ومن قبله أبو عمار، ولم تقدم ما يبل الريق الفلسطيني الجاف، فحماس التي تنادي وبالفم المآلن بأنها 
مع كيان فلسطيني موحد، وتحت قيادة واحدة ومرجعية قانونية واحدة، وترحب بالحوار بالتأكيد أولى بهذه 

 ل للطير اإلسرائيلية من كل جنس؟الواقعية؟ أم أنه حرام على البالبل الفلسطينية، حال
ثم إن أبا مازن حين يشترط أن تسلم له حماس مقاليد السلطة في القطاع غنيمة باردة، لكي يتكرم 
بالموافقة على بدء المفاوضات مع حماس، يبدو لنا وكأنه في فهم السياسة طالب في مرحلة الحضانة، إذ 

ين يستسلم خصمك لكل شروطك، وهذا بالطبع ال يفوت أن أبجديات السياسة تقول ال مبرر للمفاوضات ح
على سياسي محترف مثل عباس صاحب العقلية التفاوضية المعروفة ومهندس اتفاقيات أوسلو والذي 
صمخ آذاننا بالقول بأن عدم الواقعية مع العروض التفاوضية، هو الذي ضيع الحق الفلسطيني، لكنه 

يس التعليمات األمريكية وإهانة الدعوات العربية الملحة الفجر في الخصومة والعناد المركب وتقد
بضرورة التفاوض، هذه الالمباالة طالت حتى الدول المحورية الكبرى في المنطقة السعودية ومصر، 
اللتين نادتا بكل وضوح وصراحة بضرورة الحوار بين فتح وحماس، للخروج من هذه األزمة األخوية 

 .الفلسطينية الخانقة
  13/8/2007وسط الشرق األ
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  صدقوا الجنرال باراك في سخريته من السالم .62
  نواف الزرو

مغروز دائما في جسم    " خنجر إسرائيل "الحقيقة الكبيرة الساطعة المدعمة بكم هائل من المعطيات هي أن           
المفاوضات والتسوية والسالم والتعايش وغير ذلك من مصطلحات االستهالك التضليلي، فعملية الـسالم             

نذ زمن الى طريق مسدود تماما، وكل االتفاقيات التي عقدت برعاية اميركية او دوليـة بـين                 وصلت م 
السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل، قد هوت وتفككت وتشظت بقوة مرعبة على صخرة بلـدوزر القتـل                

  . والتدمير واالستيطان
ليا، وان عملية المفاوضات باتت منذ      والحقيقة الكبيرة الساطعة ان عملية السالم ماتت وانتهت تماما إسرائي         

، كما أكد لنـا عميـد       "والضحك على اللحى  "زمن عقيمة تراوح مكانها فقط من اجل تضليل الرأي العام           
  .. البيت العربي عمرو موسى مرارا

فأقطاب إسرائيل، من بن غوريون الى اشكول الى مائير الى بيغن الى رابين الى شامير الى باراك الـى                   
الى شارون وصوال الى اولمرت ثم عودة الى باراك، كانوا أعلنوا صراحة او مواربة او ميدانيا                نتانياهو  

  . على األرض، ان ال سالم مع العرب، وأن أوسلو ماتت، وأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين مستحيلة
لمفاوضـات  ومـن ا " الـسالم "لذلك صدقوا الجنرال باراك حينما يسخر في تصريحاته األخيرة من قصة     

بين دولة االحتالل والفلسطينيين، فقد نقلـت صـحيفة يـديعوت احرونـوت             " تسوية سلمية "الرامية إلى   
، "انه ال يرى أي جدوى في االجتماعات مع الـرئيس محمـود عبـاس             "عن باراك قوله    ) 10/8/2007(

أنه ال يثـق    "مضيفا  ،  "بأن الجيش اإلسرائيلي لن يخرج من المناطق خالل السنوات الخمس المقبلة          "منوها  
  . بالقيادة الفلسطينية الحالية

ان االسرائيليين لديهم غريزة واضحة فلم يعـد ممكنـا تغـذيتهم            "، و "وهو ال يرى فرقاً بين فتح وحماس      
باألوهام عن تسوية قريبة مع الفلسطينيين، فهنا لسنا اوروبا الغربية او أميركا الشمالية، فلن يكون ممكنا                

نفصال عن الفلسطينيين قبل أن نجد السبيل للدفاع عن مواطني إسـرائيل مـن كـل                النظر في فكرة اال   
  . األغراض الطائرة من فوق رؤوسهم، من القسام وحتى صواريخ شهاب

ينطوي على أهميـة بالغـة      " الجدل السالمي السرابي  "إذن، نحن أمام موقف باراكي واضح صريح فوق         
ي اإلسرائيلي، فإن الجنرال باراك الزعيم المنتخب مؤخرا        جدا، اذ وفق خطوط واحداثيات المشهد السياس      

  . لقيادة حزب العمل، يعود الى قمة المشهد ليلعب دورا مركزيا في السياسات المستقبلية اإلسرائيلية
المعهود على نحو اشد تطرفا وتماديـا       " الحربجي"ولعل أكثر ما يلفت االنتباه في عودة باراك هو خطابه           

ن، فهو يعود مدججا بسيكولوجيا القوة والعربدة العسكرية باعتبارها الطريق الـى اي             من نظرائه اآلخري  
تسوية سياسية، اذ اعلن في كلمته امام مركز العمل أنه يسعى إلى ترميم واستعادة قوة الـردع والحـسم                   

 ، مضيفا ان التسويات السياسية في الشرق األوسط يمكـن         )2/7/2007عن المصادر العبرية    (إلسرائيل  
  . التوصل إليها فقط من موقع قوة

من الضروري أن ندرك أن التسويات في الشرق األوسط يتم          : وفصل باراك مفهومه بصورة أوضح قائال     
التوصل إليها من خالل موقع قوة، وانه يمكن أن نتوصل إلى السالم فقط في حالة كون إسرائيل قويـة،                   

  .  الممكن تدمير إسرائيلوفقط حينما يدرك الطرف اآلخر ويستوعب أنه من غير
اعتبرت الواليات المتحدة ان التعليقات المتشائمة لباراك بخصوص التوصـل الـى اتفـاق سـالم مـع                  
الفلسطينيين ال تعكس موقف الحكومة اإلسرائيلية، ولكن معطيات المشهد اإلسرائيلي تقـول غيـر ذلـك                

عـن وجـود   ) 3/8/2007( العبرية وتعزز فلسفة باراك تجاه قضية السالم، فقد تحدثت صحيفة معاريف  
خالفات عميقة بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير جيشه ايهود براك، وقالت في المجـال الـسياسي،                

  . أصبح باراك معلما واضحا وصقريا إلى يمين اولمرت
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ر،  كيلومت 1500اما السالم الذي يريده باراك فيستند حسب اعتقاده الى أن إسرائيل أقوى دولة في محيط                
والى ان إسرائيل دولة قوية جدا، وعندما أتحدث عن القوة ال اقصد فقط الجيش اإلسرائيلي، وانما القـوة                  

وصوال إلى المفاعل النووي في     .. الشاملة بدءا من معهد وايزمن وفرقة بات شيبع والفرقة الفيرهرمونية         
  . ديمونة

ي اراده باراك فـي عهـده االول كـرئيس          قد اطلق على السالم الذ    " الوف بن "وكان المحلل اإلسرائيلي    
، بينما قام السالم الذي اراده البلدوزر الصهيوني، شارون، على          "السالم المسلح "للحكومة االسرائيلية اسم    

أساس اختفاء الطرف اآلخر الفلسطيني سياسيا وحقوقيا كما أكد الباحث ميرون بنفنستي، وبعـد أن يـتم                 
  . لسطيني واستكمال بناء الجدار الذي اخذ يفرخ عشرات الجدران األخرىتفكيك البنية التحتية لإلرهاب الف

وعلى درب باراك ربما يكون الجنرال شاؤول موفاز وزير الحرب اإلسرائيلي في عهد شارون، قد كثف                
جوهر السياسات االستراتيجية الصهيونية اإلسرائيلية في      " يديعوت احرونوت "لنا في تصريحاته لصحيفة     

وصوال إلى المشهد الراهن، فقد أعلن      " الدولة العبرية " منذ نشأة الحركة الصهيونية مرورا ب      قصة السالم، 
موفاز بعبارات صريحة واضحة قاطعة من شأنها ان تمسح كل األوساخ المتراكمة على عدسات اولئـك                

  : ا هيالمروجين لثقافة السالم والتطبيع مع المشروع الصهيوني، إذا ما رغبوا في قراءة الحقائق كم
ال اعتقد أننا من الممكن ان نتوصل مع القيادة الفلسطينية الحالية الى اتفاق سالم، وسنـضطر النتظـار                  

أنـا ال أرى أن     : الجيل القادم من الفلسطينيين، وعن الدولة الفلسطينية والتسوية الدائمة قطع موفاز مؤكدا           
الفلسطيني الحالي ال يزودنا بالبـضاعة      ذلك قد يحدث في السنوات المقبلة، ويجب ان نعترف ان الشريك            

  . يضاف إلى ذلك جملة ال حصر لها من المواقف واألدبيات اإلسرائيلية في هذا االتجاه. المطلوبة
فتصوروا هذا اإلجماع الغريب العجيب على طبيعة السالم الذي يجري الضخ فيه على مـدار الـساعة                 

  ! !يكادون هم أنفسهم أن يصدقوها" غوبلزية"وبصورة 
 البيريزيـة وغيرهـا     - الموفازية   -لذلك تعيدنا هذه التصريحات المواقف واألدبيات السياسية الباراكية         

الكثير، إلى البدايات والجذور السياسية واالسـتراتيجية الـصهيونية اإلسـرائيلية إزاء ملـف الـصراع        
  ! والعالقات مع العرب، لنفتح ملف وطبيعة السالم الذي يبحثون عنه في فلسطين

، ولكن حطمت االجتياحات الحربية     "األرض مقابل السالم  "فاألصل في عملية السالم منذ بداياتها كان مبدأ         
االحتفالية هذا المبدأ الى شظايا، والواضح أن األجندات السياسية التسوية اإلسرائيلية تجـاوزت بمنتهـى               

ع أمام أجندات ومبادئ أخرى مختلفـة       االستخفاف واالحتقار األجندات المدريدية واالوسلوية، وبات الجمي      
وفك االرتباط الشاروني ثـم االنفـصال       " خريطة الطريق "و" رؤية بوش "جذريا، تتراوح مساحتها ما بين      

والتجميع على الطريقة االولمرتية المشورنة، ثم عودة الى رؤية بوش في الدولتين، ثم عودة ثانية الى ما                 
  .  مؤخرا على الرئيس ابو مازنكما عرضه اولمرت" اتفاق المبادئ"يسمى 

، "األمن مقابل الـسالم   "لصالح مبدأ   " االرض مقابل السالم  "كان شارون قد نجح خالل فترة حكمه بإسقاط         
بخطة جديدة نشرت صحيفة معاريف أهم مبادئها، وهي عدم وجـود شـريك             " قبل الجلطة "ثم عزز ذلك    

ة فرض حل إسرائيلي على الفلسطينيين بـدعم        فلسطيني للتسوية وإلغاء خارطة الطريق لتحل مكانها خط       
وهاهو الجنرال باراك يعود بنا اليوم مرة اخرى وبقوة إلى تلك الخريطة الشارونية، وال              !! أميركي كامل 

ولذلك نقول انه من المفيـد      ! تنفع هنا كافة محاوالت التخفيف او التجميل األميركية وغيرها لقصة السالم          
الحرب االحتاللية الحقيقية التي تجري هناك على العارض الفلسطينية، وأمام          دائما أن نتوقف أمام خرائط      

لم يعد الخطاب الرسمي العربي     . أدبيات وطبيعة السالم الذي يريدونه ويبحثون عنه ويسعون البتزازه منا         
خريطـة  "و" المفاوضـات "و" السالم والتطبيـع  "تجاه فلسطين والصراع يملك، كما يبدو، سوى مفردات         

  .، ولكن على نحو اقرب الى العجز واإلفالس السياسي"االعتراف بإسرائيل"و" قالطري
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كـل عمليـة    "كان عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية قد أطلقها من األعماق ذات يوم مؤكدا أن                
 ال فائدة فإسرائيل  "، ليعود ثانية بعد ذلك ويعلنها على خلفية صريحة بان           "السالم عبارة عن نصب سياسي    

  ". فوق القانون الدولي، وطالما هناك احتالل فهناك مقاومة
  13/8/2007البيان 

  
  تصدعات في الصهيونية .63

  تشارلي ريس
إحدى الخرافات التي أوجدها اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة هي أن اليهود في جميع أنحاء العالم                

  .ليس صحيحا ولم يكن أبدا كذلكذلك . مجمعون في تأييدهم إلسرائيل، بغض النظر عما تفعله
الصهيونية السياسية الحديثة، والتي تتطلب أيديولوجيتها دولة يهودية بأغلبية يهودية، اخترعهـا صـحفي     

لم يكن الرب هـو الـذي أسـس دولـة إسـرائيل             . نمساوي وبقيت لعقود طويلة تكافح لتثبيت أفكارها      
  .االتحاد السوفييتي والصهيونية هم من فعلوا ذلكاالستعمار البريطاني والواليات المتحدة و. المعاصرة

حوالي ثلث يهود العالم فقط اختاروا أن يعيشوا في إسرائيل، بالرغم من حوالي قرن من الجهود إلقنـاع                  
كان هناك الكثير من النقاد اليهود للصهيونية، وال يزال هناك الكثير منهم، بالرغم مـن               . اليهود بالهجرة 

  .يثة ألساليب فاشية إلسكات الجدلاتباع الصهيونية الحد
جويل بينين، الذي يتعرض للهجوم من الحملة التي تسعى إلسكات نقاد إسرائيل، قال ما يلي فـي مقـال                   

المنظمات التي تدعي تمثيل اليهود األمريكيين تشن حملة منظمة         " ":زي نيت "كتبه مؤخرا ونشر في موقع      
إنهم يفرغون الجوهر   . سكات االنتقادات للسياسة اإلسرائيلية   من تشويه السمعة والرقابة وزرع الكراهية إل      

األخالقي للتقاليد اليهودية، ويتصرفون عوضا عن ذلك وكأن الهدف األكبر من كون المرء يهوديـا هـو        
  .الدفاع عن إسرائيل، سواء كانت على حق أو على باطل

جهات نظر مختلفة؟ أعتقد أن سبب ذلك       لماذا التقليل من قيمة وتشويه سمعة وإسكات أولئك الذين لديهم و          "
إن نقاشا نزيهـا ال يمكـن أن        . هو أن اللوبي الصهيوني يعرف أنه ال يستطيع الفوز استنادا إلى الحقائق           

الوضع الراهن الذي تعلن فيه إسرائيل أنها وحدها تملك الحق وتنوي فـرض  : يؤدي إال إلى نتيجة واحدة  
ردهم بشكل نهائي من أرضهم ومواردهم وحقوقهم، ال يمكـن أن           إرادتها على الفلسطينيين الضعفاء، وتج    

  .يؤدي إلى سالم دائم
نحن بحاجة إلى جدال مفتوح وإلى الحرية لمناقشة الحقائق غير المريحة ونستطلع مجموعة كاملة مـن                "

  ."عندها فقط سيكون بإمكاننا أن نتبنى سياسة خارجية تخدم المصالح األمريكية. الخيارات السياسية
 سنة قبل أن تهاجر، لديها كلمـات        27فيجيل أباربانيل، وهي يهودية مولودة في إسرائيل وعاشت هناك          أ

  :أكثر قسوة حول هذا األمر
تعـاملهم مـع    . المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يعيشون في ظل دولة بوليسية استبدادية ووحـشية           "

  . خطيرا أيضاالبيروقراطية اإلسرائيلية ليس فقط محبطا ولكنه قد يكون
فهم يمكن أن يختفوا فـي      . الفلسطينيون في األراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام شبيه بنظام بينوشيه          "

منتصف الليل، بعد أن يتم عصب عيونهم وتقييدهم وضربهم وإذاللهم واقتيادهم ألمـاكن مجهولـة دون                
ي ويتم احتجازهم إلى أمد غير      إعطاء أية معلومات لهم أو ألسرهم، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفس         
  .مسمى، غالبا دون تهم محددة وبغض النظر عما إذا كانوا مذنبين بأي شيء

إنها دولة بوليسية قوية تم إنشاؤها على أساس وهم مرضي باالضطهاد بكياسة            . إسرائيل ليست بلدا لطيفا   "
ن ال يزالـون يؤمنـون بخرافـة        خارجية خادعة، وتم تشكيلها والحفاظ عليها بعناية الستهالك أولئك الذي         

  ."الديمقراطية اإلسرائيلية
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ربما علينا إرسال المقطع السابق إلى السياسيين األمريكيين الـذين يكـررون مـزاعم منظمـة ايبـاك                  
أمريكا تحتاج كثيرا إلـى جـدل        ."إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط      "الصهيونية بأن   

السياسيون األمريكيـون جبنـاء مثـل األطفـال         . ائق وبدون إطالق الشتائم   مفتوح ونزيه يستند إلى الحق    
يحب اللوبي اإلسرائيلي أن يتباهى بهزيمة المرشحين الـذين ال          . االنطوائيين عندما يتعلق األمر بإسرائيل    

امل وكنصيحة للسياسيين الذين ال يتميزون بالجبن التام، الطريقة للتع        . ينصاعون إلرادة اليمين اإلسرائيلي   
  .مع هذا الوضع هي في جعل منظمة ايباك إحدى قضايا حملتهم االنتخابية

  
  
  

هناك مجموعة من قادة الصهاينة اجتمعت في إسرائيل منذ فترة قصيرة، وهم قلقون من تزايد االنتقادات                
إنهـم ال يـستطيعون إسـكات أي        . إنهم ليسوا مجموعة ال تقهر    . التي تتعرض لها المنظمات الصهيونية    

يكي إال إذا استسلم إلى الخوف من أن يتعرض للشتائم، وقد تعلمت منذ أن كنت طفـال أن العـصي                    أمر
  .والحجارة تستطيع أن تكسر العظم، لكن الكلمات ال تستطيع أن تؤذيك
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