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  باراك يهدد بإعادة احتالل قطاع غزة .1
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك، : نظير مجلي - تل أبيب

أمضى ليلة كاملة مع قيادات الجيش في اللواء الجنوبي، للتباحث معهم في السبل الكفيلة بوقف اطالق 
ن إعادة الصواريخ الفلسطينية على البلدات االسرائيلية في الجنوب، وخرج من هناك بانطباع أنه ال بد م

وقالت هذه المصادر ان قيادات الجيش المسؤولة . احتالل قطاع غزة من جديد وإطاحة حكم حركة حماس
عن المناطق المحيطة بغزة، أوضحت لباراك أن الخطط المطروحة التي اعتمدها الجيش حتى اآلن، 

حتى االغتياالت من وتحدد بعمليات اجتياح محدودة أو بقطع الكهرباء والماء عن مناطق في القطاع أو 
وان الحل . بعيد لقادة حماس، ستكون ذات تأثير محدود، ولن توقف اطالق الصواريخ بشكل قاطع

وشارك . الجذري للمعضلة هو بعملية اجتياح كبرى تقضي على التنظيمات العسكرية الفلسطينية كلها
وحذر هؤالء من اآلثار . منيةباراك في اللقاءات، ممثلون عن المخابرات العامة وغيرها من األجهزة األ

ولفتوا النظر الى ان إعادة االحتالل، يخدم مصلحة حماس، إذ سينسى الناس . السلبية لخطة كبيرة كهذه
بعدها فشلها في ادارة الحكم في غزة، ويتحدون معها في مواجهة االحتالل، فضال عن ان عملية كهذه، 

ع أن تكلف اسرائيل ثمنا باألرواح، مما سيعكر على ستحتاج الى تجنيد قوات من االحتياط ومن المتوق
، )رأس السنة العبرية في األسبوع المقبل، وعيد العرش الشهر المقبل(اإلسرائيليين صفو األعياد 

 /وسيشكل ضربة الجتماع واشنطن، الذي دعا اليه الرئيس األميركي جورج بوش، في تشرين الثاني
 .ل كهذه ان اقرت، فلن تتم قبل هذا المؤتمرنوفمبر المقبل، وعليه فإن عملية احتال

  7/9/2007الشرق االوسط 
  

 "لقاء الخريف"حول  مباحثات بين عباس وبلير .2
 أمس في رام اهللا مع مبعوث اللجنة الرباعية في الـشرق            محمود عباس بحث الرئيس   : )ب.ف (،)أ.ب.د(

وقال صائب   .لمزمع عقده في الخريف    ا "مؤتمر السالم "األوسط توني بلير األوضاع الفلسطينية الداخلية و      
عريقات إن اللقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بالمحادثات الجارية بين عباس وأولمرت، وأضاف أن               

 إضـافة الـى ضـرورة تلبيـة         "اللقاء ركز على التطوير االقتصادي وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية        "
  .االحتياجات اإلنسانية لقطاع غزة

  7/9/2007ماراتية الخليج اإل
  

 "سيولد ميتاً"الخريف  مؤتمر: مصطفى البرغوثي .3
، ووصفه بالمحاولة   "سيولد ميتاً "مصطفى البرغوثي أن مؤتمر السالم المقبل        النائب   اعتبر  : )آي.بي.يو(

 "الـصباح "ولكنه حذر في حديث نشرته أمـس صـحيفة           .المفضوحة لاللتفاف على الحقوق الفلسطينية    
وقال  ."فلسطيني إظهار األمر على أنه صراع فلسطيني     "ئج هذا المؤتمر الذي يهدف إلى       التونسية من نتا  

إن المؤتمر الذي دعا الى عقده الرئيس بوش في الخريف ليس مؤتمراً وليس دولياً بل مجـرد اجتمـاع                   
  . برئاسة كوندوليزا رايس

  7/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لها مبعوثاً من البشيرعباس في زيارة مفاجئة لألردن يلتقي خال .4
توجه الرئيس محمود عباس امس الى عمان في زيارة مفاجئة قالت مصادر مطلعة انه سـيلتقي                 :رام اهللا 

ولم تستبعد المصادر ان يحاول الرئيس السوداني التوسـط         . خاللها مبعوثا للرئيس السوداني عمر البشير     
ـ    ، مشيرة الى زيارة أخيرة قام به      "حماس"بين عباس وحركة     خالـد  " حمـاس "ا رئيس المكتب السياسي ل

لكن هذه المصادر استبعدت كليا ان تنجح اي مبادرة في اعادة المصالحة بـين عبـاس                 .مشعل للخرطوم 
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من جهة أخرى قبل ان تتراجع االخيرة عن انقالبها وسيطرتها على اجهـزة             " حماس"من جهة، و  " فتح"و
  .ومقار السلطة في غزة

  7/9/2007الحياة 
  

  في غزة" محاوالت إلعادة الفوضى واالنفالت الى الشارع" لمواجهة تستعدهنية حكومة  .5
في حكومة  [استنفرت وزارة الداخلية   : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في     7/9/2007الحياة  نشرت  
. في غزة " محاوالت إلعادة الفوضى واالنفالت األمني الى الشارع      "، طاقاتها لمواجهة ما تصفه بأنه       ]هنية

 من  50كما استبقت الصالة اليوم باعتقال نحو       . وقررت استخدام خراطيم المياه في التصدي للمتظاهرين      
ان حكومة هنية أعـدت خطـة أمنيـة للتعامـل مـع             " حماس"وقالت مصادر    .في القطاع " فتح"أنصار  

 التي ينوي أنصار    بإغالق المناطق والساحات  " القوة التنفيذية "التطورات، مضيفة ان احد االحتماالت قيام       
وقال الناطق باسم   . الصالة فيها ومنع المصلين من الوصول اليها بعدما تسربت إليها أسماء المناطق           " فتح"

ذات "، معتبراً ان هـذه الـصلوات        "لن نسمح ألحد بالتجمع ما لم يحصل على إذن        : "القوة، اسالم شهوان  
  ".أهداف تخريبية مرتبطة بأجندة سياسية

 كشف إسـالم شـهوان أن القـوة         :ألفت حداد نقالً عن مراسلته،      7/9/2007 48 عربوأضاف موقع   
، عالوة عـن تعليمـات      "فتح"التنفيذية عثرت على الكثير من العبوات والقنابل واألسلحة في منازل قادة            

يتربعون من رأس الخيانة في رام اهللا والتي تقول لهم قوضوا سلطة حمـاس فـي                "يتلقونها من أشخاص    
عرض مسئول المباحث في القوة التنفيذية أبو إسماعيل الجماصي بعض المتفجـرات            و ".بأي ثمن القطاع  

والقنابل والعبوات التي تم ضبطها، مشيراً إلى أن بعضها ضبط وكان في حالة مجهـزة لالنفجـار فـي                   
  .أماكن متفرقة من قطاع غزة ويوجد اعترافات مسجلة من بعض من قام بذلك

  
  "سرائيليا"طوارئ لمواجهة أي اجتياح  تعد خطة هنيةحكومة  .6

 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المقالة أنها أعدت خطط طوارئ لمواجهة أي اجتياح إسرائيلي قادم،               :غزة
الفتة إلى أن التهديد باجتياح غزة ليس جديداً، وأن االعتداءات اإلسرائيلية تتكرر بشكل يومي ولم تتوقف                

محمد عوض، إن الحكومة وجهت رسائل عدة إلى األمم         .س الوزراء د  وقال أمين عام مجل    .على اإلطالق 
المتحدة وجامعة الدول العربية تحذر فيها من مغبة وخطورة التهديدات اإلسـرائيلية باجتيـاح القطـاع،                

  .جامعة العربية لتحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطينيالمشيراً إلى أن الحكومة دعت األمم المتحدة و
    6/9/2007قدس برس 

  
   قوة وإرادة الشعب يمكن أن تنتصر على أقوى الجيوش:فياض .7

 أشار رئيس الوزراء المكلف سالم فياض إلى إمكانية مقاومة االحـتالل            :عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا 
أن قـوة وإرادة    "وإجراءاته الظالمة وغير الشرعية عبر وسائل المقاومة الشعبية والسلمية مشددا علـى             

ودعا فياض أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة المقاومة        ". كن أن تنتصر على أقوى الجيوش     الشعب يم 
وقال في رسالة وجهها إلى أهالي قرية بلعين أن حكومته ستواصـل       . الشعبية السلمية التي أثبتت نجاعتها    

 .تقديم سبل الدعم وتعزيز المقاومة وتثبيت صمود أبناء شعبنا بكل الوسائل المتاحة
  7/9/2007طن السعودية الو

  
  لشاليت" ب األحمريالصل"تنفي تلقيها عرضاً بالنسبة تبادل األسرى وتستبعد زيارة " حماس" .8

قال أسامة المزيني القيادي البارز في حركـة حمـاس          : اشرف الهور ،  زهير اندراوس  -  غزة ،الناصرة
 ال مـن جهـة      "حماس" والمخول بالحديث عن ملف الجندي شليت في تصريحات صحافية لم يصلنا في           
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 أنه مـن    ىخارجية وال من الطرف اإلسرائيلي أو غيره عرض جديد بخصوص صفقة التبادل، مشيراً ال             
لكـن المزينـي   . اللحظة لم يصلنا أي شيءى وقال لكن حت .الممكن أن تكون إسرائيل قد أرسلت بالطلب      

يجب االلتزام بشروط الصفقة    وقال   .شدد علي تمسك حركة حماس بالشروط التي وضعتها إلتمام الصفقة         
وأضاف أي   .المتمثلة في اإلفراج عن ألف أسير فلسطيني من ذوي األحكام العالية تحدد الحركة أسماءهم             

 الحديث عن توسط طـرف  رفض المزنيكذلك . عرض يخالف ذلك سواء باألسماء أو المعايير مرفوض       
  .ت التبادلثالث أوروبي في صفقة التبادل ودخول وسيط ألماني في مفاوضا

 المزيني أن تكون لجنة الصليب األحمر الدولية تلقت تطميناً من قبل إسـماعيل هنيـة رئـيس                  ىكما نف 
وقال المزيني هذا كالم غير صحيح ألن موضوع شليت ليس كـالمعتقلين             .الوزراء المقال لزيارة شليت   

ته ولضمان نجاح   فاظاً علي حيا  العاديين لتأمين زيارة له فقضيته أمنية معقدة ونحن نرفض أي زيارة له ح            
  .ىصفقة تبادل لألسر

  7/9/2007القدس العربي 
  

 "إسرائيل"أطراف أوروبية تتوسط لتبادل أسرى مع : "حماس" .9
أن هناك العديد من األطراف " الشرق االوسط"ذكر مصدر في حركة حماس لـ: صالح النعامي: غزة 

حركة حماس حول صفقة تبادل اسرى تنهي ملف األوروبية التي تتولى حالياً التوسط بين اسرائيل و
واكد المصدر أن النموذج األوروبي في التدخل بقضية شليت يشبه الى حد كبير .  جلعاد شليتاألسير

دور رئيس جهاز االستخبارات األلماني الذي كان يتوسط بين حزب اهللا وإسرائيل في قضية تبادل 
.  عن التوسط في قضية شليت، أو أنها تقاطع حماسونفى المصدر أن تكون مصر قد استنكفت. االسرى

، وأكد أن واضاف أن االتصاالت بين الحركة ومصر متواصلة، مشيراً الى أنها تغطي الكثير من القضايا
  .هذه اإلتصاالت سرية بسبب مسألة الحسم العسكري في قطاع غزة

 7/9/2007الشرق االوسط 
  

  وقع عسكري واقتحام م"اسرائيلي"شهداء في توغل عشرة  .10
سرايا "قالت مصادر فلسطينية ان ناشطين ستة قتلوا عندما اقتحم اربعة ناشطين من             :  فتحي صباح  -غزة  
، موقعاً عسكرياً اسرائيلياً يقع علـى الحـدود         " مجموعات الشهيد ايمن جودة    -كتائب االقصى   "و" القدس

ة استخدموا سيارة مصفحة فـي  واضافت ان الناشطين األربع. شرق مخيم المغازي لالجئين وسط القطاع   
 ناشطاً بتغطية نارية كثيفة     12العسكري االسرائيلي يساندهم    " ميغن"الهجوم المباغت الذي استهدف موقع      

واشارت معلومات اولية الى ان احد الناشطين فجر نفسه في مدخل الموقع العـسكري              . تخللتها انفجارات 
موهة الى داخل الموقع حيث دارت اشتباكات عنيفـة         فاتحاً الطريق امام سيارة جيب عسكرية مصفحة وم       

بين الناشطين الثالثة وقوات االحتالل قبل ان تتدخل طائرات حربيـة اسـرائيلية وتقـصف الناشـطين                 
في غضون ذلك، قتلت قوات االحتالل االسرائيلي امس اربعـة ناشـطين    .المساندين وتصيب اثنين منهم 

،  فيما اصيب عشرة آخرون بجروح       "سرايا القدس "واآلخران من   ،  "كتائب القسام "فلسطينيين، احدهم من    
  .متفاوتة في احدث عملية توغل في قطاع غزة

  7/9/2007الحياة 
  

  إلى اإلستنفار تحسباً لعدوان اسرائيلي محتمل" الفصائل المسلحة"تدعو " حماس" .11
 حـال االسـتنفار بـين       الى اعالن " كتائب القسام "الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها     " حماس"دعت حركة   

صفوفها واالستعداد لمواجهة محتملة مع قوات االحتالل في حال قررت تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في               
حتى "وطالب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم الفصائل بالتصدي بكل قوة لالحتالل االسرائيلي             . القطاع
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 ودعا الرئيس محمود عباس وفياض الى       ".نحمي أرضنا وشعبنا من مسلسالت التآمر عليه وعلى قضيته        
صمتهما عمـا يجـري     "، معتبراً ان    "وقف كل اشكال التواصل والتطبيع والتنسيق مع العدو الصهيوني        "

واستمرارهما في التنسيق مع االحتالل سيكون له دالالت واضحة على تأييدهما لهذا االجرام واالرهـاب               
استمرار لمسلسل العنف واالرهـاب واالنتهاكـات       "أنه  ووصف قرار الحكومة االسرائيلية ب    ". الصهيوني

اليومية التي يمارسها االحتالل في الليل والنهار ضد أبناء شعبنا حتى يتم تركيعه وتجويعه الرغامه على                
  ".الرضوخ لالمالءات االميركية والصهيونية لالعتراف بهذا االحتالل

  7/9/2007الحياة 
  

  " التنفيذيةلقوةا"ـتؤكد دعمها ل" فتح الياسر" .12
امس الخميس من المساس بـأفراد الحركـة،        " فتح الياسر "حذر خالد أبو هالل األمين العام لحركة         :غزة

وقال اننا سنرد بكل قوة على اى محاولة من هذا النوع نافيا تعرضه لمحاولة اغتيال ومحاولـة تفجيـر                   
انونية وال رسمية ومن يعتـدي      نحن لسنا جهة ق   "وقال أبو هالل في مؤتمر صحفي عقده في غزة          . منزله

علينا سنرد بكل قوة ونمتلك السالح للرد وعندما يتوجه احد إلى بيوتنا ومقراتنا سنرد بكل قـوة، ولـن                   
وأكد أبو هالل أن حركته ستبقى تدعم القوة التنفيذية وتساندها وأنها خلـف             ". نسمح ألحد أن يعتدي علينا    

الة، مشيرا الى ان القوة التنفيذية ستقوم بتنفيذ قرار الحكومـة           المؤسسة األمنية والحكومة الفلسطينية المق    
 .ومنع صالة الجمعة في الساحات العامة اليوم

  7/9/2007 القطريةالشرق 
  

   تطالب عباس بصرف رواتب العسكريين"فصائل فلسطينية"أربعة  .13
ية والعربيـة  ناشدت اربعة فصائل فلسطينية وهى التحريـر العربيـة والتحريـر الفلـسطين             : قنا -غزة  

الفلسطينية والنضال الشعبي الرئيس عباس بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية لـصرف رواتـب              
العسكريين المنضوين تحت لواء فصائل منظمة التحرير الذين يعانون منذ أشهر مـن إيقـاف رواتـبهم                 

ن استمرار إيقـاف    واكدت الفصائل خالل اجتماع لها امس الخميس في محافظة خان يونس إ           . المستحقة
  . رواتب العسكريين يشكل حالة خطيرة على بنية فصائل منظمة التحرير التي تشكل عماد المواجهة

  7/9/2007 القطريةالشرق 
  

  شرعيات كمرجعية ألي حواربأربعتتمسك " الشعبية" .14
ي منظمـة    تمسكها بأربع شرعيات ال يجوز التنازل عنها، وه        "الجبهة الشعبية "جددت  :  رائد الفي  - غزة

وشدد عضو مكتبهـا     .التحرير الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني، والمجلس التشريعي، والحق في المقاومة        
رباح مهنا، أمس على أن هذه المرجعيات أساسية للشروع بأي حوار وطنـي شـامل، وأن                . السياسي د 

 لوطني، ووثيقة االسـتقالل،   اتفاق القاهرة، ووثيقة الوفاق ا    "هناك وثائق يمكن أن تبنى عليها حلول، وهي         
 وقال".  رغم عدم موافقة الجبهة على بعض الجوانب السياسية فيها، إال أن الجبهة اعترفت بالوثيقة              1988
التصدي لالقتتال الداخلي وتحريمه قضية وطنية وليست قضية أخالقية فقـط، وإن ممارسـة              " إن   مهنى

  ." الحفاظ على طهارة المقاومة والسالحالمقاومة فكرة مبنية على هدف المرحلة المقبلة، فيجب
  7/9/2007الخليج اإلماراتية 

 
   وتجد ارتياحا كبيرا بعد الحسم العسكريالتوغالتالمقاومة تعرف التعامل جيدا مع : القسام .15

 أبو عبيدة من التهديدات اإلسرائيلية باجتياح قطاع غزة، لكنه فـي            "كتائب القسام "قلل الناطق باسم     :غزة
 أكد أنهم يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد، مشيرا إلى أنهم باتوا يتعاملون بشكل جيـد                 الوقت ذاته 
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مع التوغالت اإلسرائيلية المحدودة لمناطق في القطاع، منوها إلى وجود ارتياح كبير لدى رجال المقاومة               
خـالل عمليـات    بعد الحسم العسكري وغياب األجهزة األمنية السابقة التي كانت تعلب دورا مـشبوها              

  .التصدي لقوات االحتالل
 6/9/2007قدس برس 

  
  سنمنع الصلوات المسيسة وسنقطع الطريق على الفوضى في غزة: أبو زهري .16

قـادة  " قدس بـرس  "سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ        " حماس"اتهم الناطق باسم حركة      :غزة
وهو " حماس"هناك مخطط إلضعاف     " وإجهاضها بالكامل، وقال   الحركةببذل كل جهودهم إلضعاف     " فتح"

األول يتم عبر اجتثاث كامل للحركة في الضفة عبر تـدمير مؤسـسات الحركـة واعتقـال                 : من شقين 
أعضائها وطرد رؤساء البلديات المتنخبين، والشق الثاني عبر إعادة مظاهر الفلتان األمني في غزة تحت               

ي النقاب عن أن التحقيقات التـي جـرت مـع           وكشف أبو زهر   .، على حد تعبيره   "عناوين إقامة الصالة  
بعض محدثي الشغب في الصلوات السابقة أكدت أن األمر يتعلق بخطة كاملة مصدرها رام اهللا، وشـدد                 

  .ستدعم بقوة قرار حكومة هنية الذي يمنع إقامة هذه الصلوات" حماس"أبو زهري عن أن 
 6/9/2007قدس برس 

  
  غير مرحب بهازيارة بلير ": حماس" .17

ب أبو زهري عن عدم ترحيبه بزيارة مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير إلـى رام اهللا ، وقـال إن                    أعر
ال تعوالن على زيارة بلير، ألنه رجل فـشل فـي إدارة الحكومـة              " حماس"الشعب الفلسطيني وحركة    "

 أي نوايـا    البريطانية، وال نعتقد أنه سينجح في التعامل مع القضية الفلسطينية، خصوصا وأن ال تتـوفر              
لسالم حقيقي لدى بلير، ولذلك فهي زيارة شكلية تستهدف إعطاء الدعم الدولي لعبـاس فـي مواجهتـه                  

وإعطاء انطباع بأن هناك عملية سالم، وفي جميع األحوال نحن لسنا أمام شيء حقيقي عـدا                " حماس"لـ
  ".ب بها فلسطينيا، ولهذا فهي زيارة غير مرح"حماس"أن هذه الزيارات تستهدف التنسيق لمواجهة 

 6/9/2007قدس برس 
  

  ليبرمان يطرح برنامجا يرفض مبدأ األرض مقابل السالم .18
 بزعامة ليبرمان، أمس، برنامجه السياسي،      ،"يسرائيل بيتينو "عرض حزب   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ضـي  أن مبـدأ أرا   "وجاء في برنامج الحزب      ".األرض مقابل السالم  "الذي في أساسه رفض كلي لمبدأ       
إن الفرضية تقول بـأن أسـاس       (...) مقابل السالم هو مبدأ خاطئ ومضلل، وهو يقود إلى طريق مسدود          

الصراع اإلسرائيلي هو صراع على األرض، وهذا ما يخلق أمال بأن تنازالت جغرافية ستنهي الحروب               
ئيل أن تقـول    أن على إسـرا   "واضاف البرنامج،    ".مع جيراننا، ولكن التجربة المتراكمة تؤكد عكس ذلك       

للعالم إن إقامة دولة فلسطينية وتطبيق حق العودة هو غطاء لمحاوالت التيار اإلسالمي األصولي إلبـادة                
إسرائيل، إن الحديث عن دولتين لشعبين على أرض الواقع ستكون دولة ونصف الدولة لـشعب واحـد،                 

   ".ونصف دولة لشعب آخر
لبرنامج في هذا التوقيت بالذات يعتبر نوعا من التحـذير          واعتبر المحللون اإلسرائيليون أن صدور هذا ا      

ألولمرت في محادثاته الجارية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول تصورات الحل الـدائم بـين                
  .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

 ويرفض البرنامج أي انسحاب من األراضي لصالح الدولة الفلسطينية، وكل ما يعرضه البرنـامج هـو               
، ويطالب ليبرمان، بسن قانون مواطنة جديـد فـي          )الفلسطيني" (الكيان اآلخر "تبادل أراض مأهولة مع     
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إسرائيل، وتكون المواطنة من حق كل شخص يعيش في إسرائيل يؤدي قسم الـوالء إلسـرائيل كدولـة                  
  . 48يهودية ويخدم في جيشها، وهو يقصد بذلك فلسطينيي 

على أولمـرت فـي الفتـرة       " الوثيقة"ن ليبرمان يعتزم طرح هذه      وقالت مصادر في الحزب المتطرف إ     
المقبلة، فيما توقع محللون إسرائيليون أن ليبرمان قد يؤجج الخالف مع أولمرت حول المسألة الـسياسية                
مع الفلسطينيين كلما ظهر تقدم في المفاوضات، إال أن المحللين أنفسهم اسـتبعدوا أن يـسارع ليبرمـان                  

كومة، على األقل في المرحلة الراهنة، وسينتظر ما سينجم عنه المؤتمر الدولي للسالم             لالنسحاب من الح  
  . نوفمبر المقبل/المتوقع عقده في تشرين الثاني

ودعا رئيس كتلة حزب الليكود، غدعون ساعر، ليبرمان إلى االنسحاب من الحكومة فورا، واالنـضمام               
أما أحد أقطـاب المـستوطنين عـضو الكنيـست           .كرةإلى المعارضة والسعي إلى انتخابات برلمانية مب      

يتسحاق ليفي، فقد قال في تعقيبه على برنامج ليبرمان، إن األخير يحاول إرضاء جمهور حزبـه الـذي                  
  .بسبب انضمامه إلى حكومة أولمرت" غضب عليه"

  7/9/2007الغد األردنية 
  

  لمناسبالطيران اإلسرائيلي يخترق أجواء سوريا ودمشق تحتفظ بحق الرد ا .19
اشتعل التوتر من جديـد اثـر اعـالن         :  نظير مجلي   عن تل أبيب  من 7/9/2007 الشرق االوسط  ذكرت

ورفـضت  . سورية بأن مضاداتها الجوية تصدت الختراق األجواء السورية من طائرات اسرائيلية حربية        
يب على مثـل هـذه      لم يعتد على التعق   "اسرائيل التعليق على هذا النبأ وقال الناطق العسكري باسمها انه           

وكانت سورية قد بادرت الى النشر حول هذه الحادثة، ببيان رسمي قالـت فيـه ان طـائرات                  ". األنباء
اسرائيلية اخترقت األجواء السورية من جهة حدودها الشمالية قرب تركيا، فتصدت لها المضادات الجوية              

وفـي  . وهي في طريـق الهـرب     السورية وأرغمتها على الفرار، وألقت الطائرات ببعض من ذخيرتها          
 السورية  -تقارير أخرى قيل ان طائرتين اسرائيليتين اخترقتا الحدود ووصلتا حتى مثلث الحدود العراقية              

 التركية، قرب بلدة القاميشلي، وأنها في طريق الفرار ألقت ببعض حمولتها من الوقـود فـي منطقـة                   -
نه بالقول ان سورية تحتفظ بحقها في الرد علـى          وأنهى الناطق العسكري بيا   . مفتوحة ولم تحدث أضرارا   

وعاد وزير االعالم السوري، محسن بالل، ليكرر هذا التهديد ويقول ان هذا العدوان دليـل               . هذا العدوان 
  .على ان اسرائيل دولة عدوانية

ربية وأما في اسرائيل فقد اكتفوا بنقل النبأ والتعليقات عليه من وكاالت األنباء ووسائل االعالم الع
ولوحظ ان الناطق . وبالبيان المقتضب للناطق العسكري، حتى ساعة متأخرة من المساء والعالمية،

العسكري قال في البداية انه ال يعرف شيئا عن هذه الحادثة وانه سيتحقق من األمر، ولكنه عاد بعد دقائق 
كرية رفضت الكشف عن وقالت مصادر عس". لم يعتد على التعقيب على مثل هذه األنباء"ليقول انه 
وأعرب  ".الطائرات االسرائيلية تقوم بنشاطات تقليدية في سماء المنطقة ألغراض استخبارية"هويتها ان 

قد يكون هدفه التعرف على "معلقون عسكريون في اسرائيل عن تقديرهم بان هدف االختراق االسرائيلي 
  ".مهااألسلحة السورية الجديدة ومدى قدرة السوريين على استخدا

 التعليق على الحادث، طالبـت  "اإلسرائيلي"بينما رفض الجيش  :  7/9/2007 الخليج اإلماراتية    وجاء في 
 وإطـالع لجنـة     "بكـسر صـمته   "عضو الكنيست زهافا غلئون من حزب ميرتس وزير الحرب باراك           

إننـي  " قولهـا    ونقلت اإلذاعة العبرية عن غلئون    . الخارجية واألمن التابعة للكنيست على حقيقة الحادث      
مجـرى األحـداث خـالل      "وأضافت أن    ." قد خرجت عن طورها    "إسرائيل"أتساءل ما إذا كانت حكومة      

حرب لبنان الثانية يحتم على الكنيست أن تشرف بشكل دقيق على كل قرارات الحكومة التي تشعل حربا                 
  ."مع سوريا
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دة الجبهة الداخلية فـي الجـيش       إن قيا " هآرتس" صحيفة   هقالت الى ما  7/9/2007 48 عرب   ولفت موقع 
بيانات لتقنيين في وسائل اإلعالم بشأن سياسة البث في حال وقـوع            /اإلسرائيلي قدمت األربعاء إرشادات   

وجاء أن الجيش اإلسرائيلي ادعى أن البيانات، التي قدمت قبل أن تنشر             .هجوم صاروخي على إسرائيل   
ئها، قد أعد لها سلفاً وأنها غير مرتبطة بأيـة أحـداث            سورية أن الطائرات اإلسرائيلية قد حلقت في أجوا       

كما جاء أن البيانات، التي قدمت في مقر قيادة الجبهة الداخلية في الرملة، تناولـت   .على الحدود الشمالية 
المقر الذي يقيمه الجيش في هذه األيام، والذي يفترض أن تصدر منه التعليمـات للجمهـور فـي حـال         

  .الصواريختعرض إسرائيل لهجوم ب
  

  المعركة الحالية أمام حماس هي معركة خاسرة: قائد هيئة األركان سابقا .20
اآلن القدرة على  " إسرائيل"، قائد هيئة األركان بجيش االحتالل سابقا، أنه ال توجد لدى            "موشيه يعلون "أكد  

كة الحاليـة هـي      مشيرا إلى أن المعر    ،التأثير في قطاع غزة ألنها ال تسيطر في واقع األمر على القطاع           
وانتقد يعلون مواصلة دولته لتزويد القطاع بالكهرباء حتى بعـد انـسحابها             ".حماس"معركة خاسرة أمام    

وانتقـد   ".بعد انسحابها من قطاع غزة بتزويد العدو بالكهرباء والمياه        ) إسرائيل(كيف تقوم   : " منه، وقال 
لـو  : " لالنسحاب من الضفة الغربية وقال     الخطط الداعية    ،"يديعوت أحرنوت "يٍح لموقع صحيفة    في تصر 

ألحقت أضرار في حرية القيام بعمليات عسكرية في الضفة الغربية فلن يكون بمقدرة الجدار الفاصل وال                
فبفضل حرية تحرك القـوات فـي       : " ، ومضى يقول  )إسرائيل(ضد  " إرهابية"حراسة منع وقوع عمليات     

  ".الفلسطينيين وهم نائمون على أسرتهم" المطلوبين"الضفة الغربية فإن الجيش يعتقل وبكل سهولة 
  7/9/2007فلسطين اآلن 

  
  إسرائيل لن تنسحب من مزارع شبعا: "هآرتس" .21

، للمرة األولى، خلفيات الموقف اإلسرائيلي مـن منطقـة مـزارع            "هآرتس"كشفت صحيفة   : يحيى دبوق 
  :شبعا، مشيرة إلى أربعة منها أوردتها كالتالي

  .بالفشل في حرب الصيف الماضي على لبنان) إسرائيلياً(ارع شبعا سيعتبر اعترافاً إن االنسحاب من مز
  .  عسكرية بالنسبة إلى إسرائيل-إن منطقة منحدرات جبل حرمون تحتل أهمية استراتيجية 

وبحسب المعتقدات اليهودية، فـإن اهللا      ". جبل بتاريم "إن منطقة المزارع تحتوي موقعاً أثرياً قديماً يسمى         
ع للنبي إبراهيم في هذا المكان العهد الذي ينص على إعطائه ونسله أرض كنعان، كما ورد في سـفر                   قط

  . التكوين
إن منطقة شبعا مشمولة من الناحية القانونية بقانون تحصين الجوالن الذي أقره الكنيست ويـنص علـى                 

، ) من عـدد أعـضائه  النصف زائداً واحداً( عضواً 61وجوب إجراء تصويت في الكنيست يحظى بتأييد  
  . كي يصار إلى نقلها إلى طرف أجنبي

إسرائيل لن توافق في المستقبل القريب على إجراء بحث         "واستناداً إلى هذه األسباب، قدرت الصحيفة أن        
جدي يتعلق باالنسحاب من مزارع شبعا، ما يعني أن الموضوع سيبقى معضلة دائمة من دون أن يجـد                  

  ".انحالً له بين إسرائيل ولبن
  7/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  اإلسرائيليون يبنون مواقع عسكرية قرب الحدود اللبنانية  .22

استمر اإلسرائيليون أمس في بناء الدشم والتحصينات، واستحداث المواقع العسكرية علـى مقربـة مـن                
كان عملهم فـي    وقالت المعلومات من الجنوب اللبناني إن اإلسرائيليين وسعوا دائرة م         . الحدود مع لبنان  

مواجهة قرية العباسية اللبنانية، وتبدو باحة هذا الموقع تصلح الن تكون مهبطاً للطوافات العسكرية عنـد                
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الضرورة، باإلضافة إلى مخابئ الدبابات يمكن أن تستعمل في حال حصول مواجهات عسكرية على هذه               
نه من الممكن استعمالها مهـابط لنقـل        الجبهة مستقبال إلخالء االصابات البشرية في حال وقوعها، كما أ         

  . الذخائر واألعتدة جواً
  7/9/2007السياسة الكويتية 

  
  دعوات اسرائيلية الى محاكمة نائب عربي نظم زيارة وفد من مشايخ الدروز لسورية .23

تثير زيارة وفد من رجال الدين الدروز من إسرائيل لسورية حنق اليمين اإلسرائيلي الذي سارع أقطابـه                 
المحامي سـعيد نفـاع الـى       " التجمع الوطني الديموقراطي  "المطالبة بتقديم النائب العربي من حزب       إلى  

المحاكمة بداعي انه خرق القانون الذي يمنع من يحمل المواطنة اإلسرائيلية من زيارة سورية باعتبارها               
رئـيس لجنـة     " من مشايخ الطائفة المعروفية برئاسة الشيخ علي معـدي         330وتوجه نحو    ".دولة عدو "

وطالب النائب اليميني المتشدد ايفي ايتام من       . أمس إلى سورية عبر األردن برفقة النائب نفاع       " التواصل
ومتابعـة لقاءاتـه    "باتخاذ إجراءات عقابية ضد نفاع      " شاباك"المستشار القضائي للحكومة ورئيس جهاز      

ضية عزمـي بـشارة أو ان يـصبح         يحظر علينا أن تتكرر ق    : "وأضاف". السياسية في عاصمة اإلرهاب   
  ".األخير نموذجاً يقتدي به نواب آخرون

  7/9/2007الحياة 
  

  الجيش اإلسرائيلي يلحق اضرارا بالبيئة في جبال القدس .24
أكدت مصادر يهودية أن وحدات خاصة في الجيش اإلسرائيلي تسبب أضرارا للبيئـة    :  د ب أ   -تل أبيب   

ونقلت اإلذاعة اإلسـرائيلية    . ت للمراقبة والتمويه ونصب كمائن    بمنطقة جبال القدس بسبب قيامها بتدريبا     
امس عن مصادر في سلطة الطبيعة والحدائق بإسرائيل وفي الصندوق القومي اليهودي إن هذه الوحدات               

  .قامت بقطع أشجار وأحراش طبيعية كما ألحقت أضرارا بعدة مواقع أثرية
  7/9/2007الدستور 

  
  !اً عن تل أبيبيهود أميركا يزدادون ابتعاد .25

غيـر الملتـزمين   (أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس أن اليهود األميركيين الشبان غير األرثـوذوكس          
يبدون فتوراً متزايداً، إن لم يكن ابتعاداً، عن تأييد إسرائيل في اتجاه من غيـر المـرجح                 ) بالتقاليد الدينية 

وقال نائـب رئـيس    .ميركي، جزء مما يحدثووجدت الدراسة أن االندماج في المجتمع األ    .العدول عنه 
بالنسبة إلى جيل آبائنا، كان     "الخيرية الراعية للدراسة، روجر بينيت،      " أندريا وتشارلز برونفمان  "مؤسسة  

 فالـسؤال حقـاً   1976أما بالنسبة إلى جيل مواليد ما بعد عام . السؤال المهم هو كيف ننظر إلى إسرائيل     
ربما كان هناك تغيـر كبيـر فـي         "ووجدت الدراسة أنه     ". إلى إسرائيل؟  لماذا يجب علينا أن ننظر    : هو

، إذ يتحول الدفء إلى عدم اكتراث، بل ويتحول عدم االكتـراث            )بين اليهود وإسرائيل  (مشاعر االرتباط   
  ".إلى انسالخ تام

  7/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  ثلثا اإلسرائيليين مستاؤون من سير الديموقراطية .26
من % 64افاد استطالع للرأي نشرت نتائجه اليوم الخميس مؤسسة انغس ريد ان            : ب. ف.  أ -مونتريال

وبلغت . االسرائيليين يقولون انهم راضون قليال او غير راضين عن طريقة سير الديموقراطية في بالدهم             
الـى   18وهي اعلى بقليل لدى الفئة العمرية من        . لدى النساء % 59لدى الرجال و  % 68نسبة المستائين   

% 28من االشخاص عن تفضيلهم النظام االميركي و      % 29واعرب  .  مما لدى االسرائيليين المسنين    34
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واعتبـر النظـام االميركـي      . النظام الرئاسي على الطريقة الفرنسية    % 26النظام الحالي في اسرائيل و    
  %).38( عاما 34 الى 18االفضل لدى الفئة العمرية من 

  6/9/2007موقع ايالف 
  

  يمكن إلحاق الهزيمة بإسرائيل:  بعد حرب لبنان48نيو الـفلسطي .27
ـ    " معاريف"أظهر استطالع نشرت نتائجه صحيفة         في الجيش اإلسرائيلي    48امس، أن رأي فلسطينيي ال

وأشـار  . تغير بشكل دراماتيكي، خصوصا بعدما هزت حرب لبنان الثانية المجتمع االسـرائيلي برمتـه             
ـ االستطالع إلى أن نصف فلسطيني      مقتنعون بإمكان إلحاق الهزيمة بإسرائيل في ساحة المعركة،         48ي ال

   .كما ان نصفهم ايضا يعتبرون ان الحرب االخيرة قلصت بشكل كبير قوة الردع االسرائيلية
  7/9/2007السفير 

   سنوات من وقوعها4محامية تكشف جريمة بعد  .28
فلسطيني الشاب  الة في فضح جريمة إعدام      فلسطينية نائلة عطي  المحامية  النجحت  : وديع عواودة   -القدس  

 قوات االحـتالل وتـستر       على يد  .2003باسم الصمودي من اليامون شمال الضفة الغربية المحتلة في          
وكانت وحدة التحقيق مع رجال الـشرطة فـي          .عليها طيلة أربع سنوات   " اإلسرائيلية"السلطات القضائية   

موقفها وأبلغت المحامية على فتح ملف التحقيق في جريمـة          اضطرت لتغيير   " اإلسرائيلية"وزارة القضاء   
  .قتل الصمودي

  7/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

 تدعو إلى تحييد القطاع الصحي عن الصراع الداخلي" الضمير" .29
" زج قطاع الصحة فـي الـصراعات      " عبرت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان عن قلها البالغ إزاء           :غزة

النتائج المترتبة على اسـتمرار عـدم االسـتقرار فـي           "، محذرةً من    "حماس" و "فتح"الداخلية بين حركتي  
 في بيان، أمـس، إن متابعتهـا        "الضمير"وقالت مؤسسة    ."المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة     

تشير إلى أن جميع النقابات الصحية دعت إلى إضراب شامل في كل المستشفيات والمراكـز الـصحية                 
" حماس"سياسة التدخل من قبل حركة      "ية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، بدعوى         والعيادات الخارج 

  .."المتمثلة في اإلقصاء الوظيفي والنقل التعسفي
  7/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  األطباء والعاملون في مستشفيات غزة يضربون عن العمل .30

رابا شامال عن العمل لمدة يوم واحد       نفذ العاملون في مستشفيات قطاع غزة امس اض         ):ا ف ب  ( –غزة  
 .حركة حماس ضد الكادر الطبي في القطاع وفقا لبيان من نقابات المهن الطبية            " ممارسات"احتجاجا على   

  . وامتنع االطباء والعاملون في القطاع الصحي عن العمل باستثناء اقسام الطوارئ
  7/9/2007الدستور 

  
   مليار دوالر100  الى60استثمارات فلسطينيي الشتات بين  .31

قدرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية حجم استثمارات فلسطينيي الشتات في الخارج            :  القاهرة -بترا
وقالت إن هذه المبالغ تثير توقعـات ايجابيـة تجـاه     . مليار دوالر أميركي   100  الى 60بما يتراوح بين    

ودعت الدراسة   .ي واداري مستقر وسيادة للقانون    االستثمار في داخل فلسطين اذا ما توفر فيها نظام سياس         
التي تم تقديمها الى االجتماع الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي في مقر الجامعة العربية               
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امس الى دعم القطاع الخاص الفلسطيني والبحث عن وسائل لتعويضه عن جزء من الخسائر التي تكبدها                
الحيلولة دون خسارة هذا القطاع الذي يمثل قاطرة النشاط االقتصادي في           بسبب الممارسات اإلسرائيلية و   

  .االنتاج والتوظيف في األراضي الفلسطينية
  7/9/2007الدستور 

  
  ال سالم وال أمن بدون عودة القدس: رئيس اللجنة الملكية األردنية لشؤون القدس .32

يس اللجنة الملكية لشؤون القدس ان قضية القدس هي محور القضايا قال عبداهللا كنعان رئ: وجيه العتوم
وقال ال اشعر على االطالق اننا اقتربنا من عودة القدس . العديدة ولن يكون هناك سالم دون عودة القدس

ضمن ما نتمناه ألن اسرائيل عملت منذ اليوم االول لالحتالل على تهديد القدس وجعلها عاصمة الكيان 
فصل غزة عن باقي الضفة الغربية هو ما كانت : وعن القتال بين حركتي حماس وفتح قال. ياالسرائيل

ال اشعر على ": الدستور"وقال في حوار . تخطط له اسرائيل وما تريده كي يبقى الشعب الفلسطيني
نا ا:  وأضاف.االطالق اننا اقتربنا من عودة القدس ضمن ما نتمناه وضمن القرارات الشرعية والدولية

اشك بأن اسرائيل ستقبل بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة مثل اي دولة اخرى الن كل السياسات 
والسلوكيات واالجراءات التي اتخذتها اسرائيل منذ قيامها حتى االن ال تشير على االطالق بأنها ستقبل 

  .في يوم من االيام قيام دولة فلسطين ذات سيادة كاملة
  7/9/2007الدستور 

  
  زع سالح الميليشيات أو المقاومة ال يمكن أن يتم إال ضمن تسوية سياسيةن: اليونيفيل .33

ي مؤتمر صحافي عقده    فقال قائد القوات الدولية في الجنوب كلوديو غراتسيانو         : نزار عبود  -نيويورك  
ة ال يمكـن  نزع سالح الميليشيات أو المقاوم"في مقر األمم المتحدة في نيويورك مساء أول من أمس، إن    

حتـى لـو حـدثت      "وأكد أن اليونيفيل قوية وتستطيع الدفاع عن نفسها         ". أن يتم إال ضمن تسوية سياسية     
تتمتـع بقـوة كافيـة      "، وأنها ستواصل عملها في كل الظروف وهـي          "تغييرات سياسية كبرى في لبنان    

لحزب، مشيراً الى أنه نـال      وعاد وتناول مرة ثانية تمثيل ا      ".للتصدي ألي اعتداء عليها وحماية المدنيين     
  . في المئة من أصوات الناخبين في االنتخابات الماضية60

  7/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  هيومن رايتس تحمل إسرائيل مسؤولية موت المدنيين في حرب لبنان .34
المدافعة عن حقوق االنسان، في تقرير نشر " هيومن رايتس ووتش"اكدت منظمة :  فرح سمير- القدس
 كانوا 2006 ان معظم المدنيين الذين قتلوا في لبنان خالل النزاع بين حزب اهللا واسرائيل صيف امس،

العدد المرتفع للقتلى بين المدنيين "وقالت المنظمة ان . ضحايا هجمات اسرائيلية جرت بدون تمييز
واجب :  الحرباللبنانيين ناجم بشكل رئيسي عن عدم احترام اسرائيل المتكرر لواجب اساسي في قوانين

التمييز بين االهداف العسكرية التي يمكن مهاجمتها بشكل مشروع والمدنيين الذين يتوجب عدم 
اسرائيل وفي عدد من الجوانب، خاضت الحرب بالمباالة "واضافت المنظمة في تقريرها، ان ". استهدافهم

  ".حربتنم عن عدم مسؤولية حيال مصير المدنيين اللبنانيين، منتهكة قوانين ال
  7/9/2007عكاظ 

  
 "البارد"يؤكد لمبارك على إعادة إعمار السنيورة  .35

 على عزم الدولة اللبنانية على ، خالل زيارته لمصر، رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الرئيس مباركأطلع
آن "إعادة إعمار مخيم نهر البارد على أساس أن تكون صاحبة السلطة الوحيدة عليه، مشدداً على انه 
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 اإلسرائيلي ولمشكلة الالجئين -ن ألن يصار إلى إيجاد حل حقيقي وعادل ودائم للصراع العربي األوا
 ". الفلسطينيين، مبني على المبادرة العربية للسالم التي لم تعطَ نصيبها من االهتمام حتى اآلن

  7/9/2007المستقبل 
  

  ة مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لحوار جديد الشهر الحالي في القاهر .36
قالت مصادر فلسطينية مطلعة، امس، إن مصر دعت الفصائل الفلسطينية إلى إجراء :  د ب أ-غزة 

اإلخبارية أن " فلسطين اليوم"وذكرت المصادر لشبكة . حوار جديد منتصف الشهر الحالي في القاهرة
ن الشعبية ستستضيف الفصائل الفاعلة وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهتا"القاهرة 

". والديمقراطية في إطار الدعوة لحوار فلسطيني معمق برعاية مصرية لعودة الوفاق للساحة الفلسطينية
وأكدت أن القاهرة وجهت بالفعل رسائل لقادة الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق من أجل بحث األزمة 

حوار القاهرة الذي عقد في اذار وأوضحت أن جزءا كبيرا من الحوار سيكون استكماال ل. الفلسطينية
 واتفقت بموجبه الفصائل الفلسطينية على تهدئة مشروطة مع إسرائيل وإعادة إحياء منظمة 2005

ولم تعلق الفصائل الفلسطينية على هذه المعلومات بالتأكيد أو النفي، لكن المصادر . التحرير وتفعيلها
  .ي يتم االتفاق على الموعد النهائي وبرنامج العملرجحت أن تكون الدعوة غير معلنة لوسائل اإلعالم ك

  7/9/2007الدستور 
  

  الرئيس التونسي يأمر بمنح مليون ونصف مليون دوالر لمدرسة سهى عرفات بتونس  .37
أصدر الرئيس التونسي مرسوما مفاجئا يقضي بإسناد دعم مالي كبير من ميزانية :  سليم بوخذير-تونس 

ة التي انشأتها في تونس أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل سهى عرفات مع الحكومة الى المدرسة الخاص
وأعلنت النشرة الرسمية التونسية . شريكة لها، رغم أنّه أصدر مرسوما سابقا بسحب الجنسية منها

 الحامل لتوقيع الرئيس بن علي 2151المعروفة باسم الرائد الرسمي في عددها الجديد األمر رقم 
الى ) قرابة مليون ونصف مليون دوالر( دينار 600 ألفا و794د مبلغ قدره مليون ووالقاضي بإسنا

وأمر الرئيس التونسي في مرسومه الجديد، أن يسحب المبلغ من . مدرسة قرطاج الخاصة بعنوان منحة
ا بالسهر ميزانية وزارة التربية، فيما كلّف الرئيس وزراء التربية والمالية والتنمية والتعاون الدولي مع

مصادر إعالمية في تونس قالت الخميس، إن المبلغ مسند للمدرسة وليس الى سهى . على تنفيذ هذا األمر
  .عرفات التي غادرت تونس ولم تعد لها عالقة بالمدرسة، حسب تعبير المصادر

  7/9/2007القدس العربي 
  

  اسرائيل تعزز السيطرة على صادرات السالح: البنتاغون .38
ان اسرائيل حسنت بدرجة كبيرة سيطرتها علـى صـادرات التكنولوجيـا            " البنتاغون"ة من   قالت مسؤول 

واوضحت القائمة بأعمال    .الدفاعية الحساسة بعد توترات خطيرة بشأن هذه المسألة مع الواليات المتحدة          
ـ                ورات مدير أمن تكنولوجيا الدفاع االميركية بيث مكورميك أول من أمس ان نظام اسرائيل لحماية التط

لم يكن لديها سيطرة    "وذكرت مكورميك ان الحكومة االسرائيلية       ".يفي االن بالمعايير الدولية   "التكنولوجية  
على التكنولوجيا مزدوجة االستخدام ذات االستخدمات العسكرية والتجارية حتى عززت الـسيطرة            " تذكر

يلية اتخاذ القرارات بشأن مـن      وأضافت انها كانت اساسا تترك للشركات االسرائ      . على نظام الصادرات  
مع نظرائها االسرائيليين المطـالبين بمـساندة الـشركات         " متعاطفة جدا "يمكن البيع له، مشيرة الى انها       
من انتاجها في الخارج لتتجنب الخسارة وهي نسبة أعلى بكثيـر            % 75المحلية التي يجب ان تبيع نسبة       

  .منها لدى شركات السالح االميركية
  7/9/2007نية الغد األرد
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  ضرورية    " حماس"و" فتح"المصالحة بين : وزير بريطاني .39

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، امس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  ا ف ب-روما 
وصرح . هو الذي ينبغي ان يتولى قيادة المصالحة الفلسطينية اثر المعارك بين حركتي حماس فتح

من الواضح ان الفلسطينيين "صحفيين في ختام لقاء في روما مع نظيره االيطالي ماسيمو داليما ميليباند لل
بحاجة الى مصالحة، لكن من الواضح ايضا ان الزعيم الذي يعترف به الفلسطينيون هو الرئيس الحالي 

  ".وهو الذي ينبغي بالتالي ان يقود عملية المصالحة
  7/9/2007الدستور 

  
  يز بشرح معاناة عائلتي الجنديين األسيرين لنصر اهللالبابا وعد بير .40

قال البابا بنديكتوس السادس عشر أثناء لقائه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في الفاتيكان، : آي.بي.يو
أمس، إنه سيتوجه إلى أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا وسيشرح له مدى معاناة عائلتي الجنديين 

 ". حزب اهللا" لدى اإلسرائيليين األسيرين
  7/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تنتقد تهديد إسرائيل بقطع اإلمدادات الحيوية عن غزة" العفو الدولية" .41

اعتبرت منظمة العفو الدولية تهديد بعض الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية بقطع إمدادات : أي.بي.يو
نظمة، أمس، إن قطع إمدادات المتطلبات وقالت الم. المياه والكهرباء عن قطاع غزة عقوبة جماعية

يشكل نوعاً من العقاب الجماعي لسكان غزة كما يعد انتهاكاً للقانون "األساسية مثل المياه والكهرباء 
مسؤولية "وحملت المنظمة إسرائيل أيضاً  ".اإلنساني الدولي الذي يحرم جميع أشكال العقاب الجماعي

ألحقتها بسكان غزة سواء من جراء عمليات القصف الجوي التي تقديم تعويضات عن األضرار التي 
  ".تؤدي إلى تدمير مرافق البنية األساسية، أو من خالل القيود التي تكبل النشاط االقتصادي

  7/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تطالب بانسحاب امريكا من العراق من العالماغلبية: استطالع .42
ي بي سي العالمية ان ثلثي المشاركين من مختلـف أنحـاء العـالم              أظهر استطالع للرأي أجرته خدمة ب     

فقـد قـال    . يعتقدون أن على القوات التي تقودها الواليات المتحدة أن ترحل عن العراق في غضون عام              
 بلدا ان على االمريكيين االنسحاب من العـراق بـشكل           22 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم في         39

ولم يؤيد بقاء القوات االمريكيـة      .  في المئة إن عليهم االنسحاب بشكل تدريجي       28 كامل فورا، بينما قال   
وفـي الواليـات المتحـدة       .  في المئة من المشاركين    23في العراق حتى تستقر الحالة في ذلك البلد اال          

كل  في المئـة ان تحـل مـشا   32ذاتها، ايد ربع المشاركين انسحابا فوريا للقوات االمريكية، بينما فضل   
وأجرت االستطالع مؤسسة جلوبسكان في اثنين وعشرين دولة لحساب         . العراق االمنية قبل سحب القوات    

  .  شخصا23193بي بي سي، وشارك فيه 
  7/9/2007بي بي سي 

  
  من معتقلي السجون العراقية % 95الُسنة يشكلون  .43

اقي عمر الجبوري أمس    كشف رئيس مكتب حقوق اإلنسان في الحزب اإلسالمي العر         :)د ب أ   ( - بغداد
من إجمالي عدد المعتقلين في سجون القوات األميركيـة فيمـا تبلـغ              % 85أن المعتقلين السنة يشكلون     
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وقال الجبوري في تصريحات نـشرها       %. 95نسبتهم في السجون التي تشرف عليها الحكومة العراقية         
تقلين لدى القوات األميركية والحكومة     نحن نتابع ملف المع   "الموقع االلكتروني للحزب اإلسالمي العراقي      

أياٌ كان ذاك المعتقل المهم أنه يكـون        .. العراقية دون أن نميز بين أي مكون من مكونات الشعب العراقي          
  . "معتقالٌ بريئاٌ والمهم أنه عراقي يحق له أن يتمتع بكل حقوقه الدستورية والقانونية

  7/9/2007االتحاد االماراتية 
  

  دبلوماسية الواليات المتحدة األمريكية فياض و- األسد .44
أقام منتدى السياسة التابع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ندوة           : قسم الدراسات والترجمة   - الجمل

 -اتجاهات جديدة في صنع السالم اإلسرائيلي     : األسد، فياض، ودبلوماسية الواليات المتحدة    (حملت عنوان   
ة كل من اليهودي األمريكي ديفيد ماكوفيـسكي الباحـث فـي معهـد              ، وقد تحدث في الندو    )الفلسطيني؟

واشنطن وأستاذ شؤون الشرق األوسط في جامعة جون هوبكنز األمريكية، وخبير اللوبي اإلسرائيلي في              
شؤون عملية سالم الشرق األوسط، والفلسطيني حاتم عبد القادر عضو المجلس التـشريعي الفلـسطيني               

، واليهـودي  )أو أورشليم كما أورد تقرير معهـد واشـنطن        ( عن دائرة القدس     السابق الممثل لحركة فتح   
اإلسرائيلي افرايم سنيح عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب العمل، ونائب وزير الـدفاع اإلسـرائيلي               

  .السابق
  :مداخلة ديفيد ماكوفيسكي: أوالً

  :وتناول ديفيد ماكوفيسكي النقاط اآلتية
 الفلسطيني باليـأس واإلحبـاط، وأصـبحت        -ماضية من الصراع اإلسرائيلي   تميزت السنوات السبع ال   • 

الرهانات أكثر ارتفاعاً وعلواً، وإذا لم يتحد المعتدلون فإن المستقبل سوف يشهد صراعاً يتحول من مـا                 
هو وطني إلى ما هو ديني، وهو موقف سوف يصبح أكثر تعقيداً بواسطة الفـاعلين الخـارجيين الـذين                

مؤخراً بأن إيران وقطر قد قامتـا بمـنح         ) محمد دحالن (ذكاء نيران الصراع، وقد تحدث      يعملون على إ  
  . مليون دوالر خالل الفترة األخيرة400حركة حماس 

الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها يتوجب أن تستغل كل فرصة ممكنة لمنع القوى المتطرفـة مـن                • 
  .الحصول على االعتراف

لوقت الحالي إزاء موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمـرت، ورئـيس            ليس هناك تشاؤم في ا    • 
  :الوزراء الفلسطيني سالم فياض

ال يبدو أن حكومته سوف تسقط بسبب نتائج وتداعيات حرب الصيف الماضي بين             : موقف ايهود اولمرت  
  :إسرائيل وحزب اهللا، وذلك ألن

  .، ولن يصدر قريباً التقرير النهائي للجنة فينوغراد قد تم تأجيله-
 الرأي العام اإلسرائيلي لم يعد مهتماً بشكل رئيسي بنتائج حرب الصيف الماضي، وأصبحت له مشاغله                -

  .الجديدة
 االنتخابات لن تؤثر في موقف أولمرت، والذي أصبح أكثر قوة بسبب تعيين أولمرت لحامون رامـون                 -

  . في منصب وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراءفي منصب النائب األول لرئيس الوزراء، وايهود باراك
حالياً توجد عالقة تكافلية متبادلة بين سالم فياض وحركة فتح، فمن جهة يحتاج سالم             : موقف سالم فياض  

وتلميـع  ) تنظيف(فياض إلى دعم وتأييد قاعدة فتح، ومن الجهة األخرى تحتاج حركة فتح إلى تحسين و              
وإضـافة  . ء وقائد ال تحوم حوله شبهة الفساد مثل سالم فياض         صورتها عن طريق وجود رئيس الوزرا     

إلى ذلك، فإن كل من حركة فتح وسالم فياض يحمالن هماً واحداً، هو المنع والحيلولة دون أسلمة الضفة                  
  .الغربية بواسطة القوى اإلسالمية الفلسطينية وبالذات حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
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خاصة وأنه استطاع إنجاز بعض     (المحافظة عملياً على نظافة صورته،      ومن ثم، يتبقى على سالم فياض       
  :، منها)الصفقات مع إسرائيل

 سماح إسرائيل له باستالم األموال، على النحو الذي مكنه، وألول مرة على مدى عام ونصف، من دفع               -
  .األجور والرواتب في موعدها

  . سجيناً فلسطينيا250ً إطالق إسرائيل سراح -
 من أئمة المساجد، طالبهم فيه بعدم نشر الموجهات السياسية عبر           800 اجتماع موسع ضم حوالي       إقامة -

  .الخطب الدينية التي تقام في الجوامع والمساجد
  :وحالياً، ما تزال هناك بعض التحديات الماثلة أمام سالم فياض، أبرزها

لى غرار الدعم والمساندة اللـذان كـان         ال يتمتع سالم فياض بدعم ومساندة قوات األمن الفلسطينية ع          - أ
  .يتمتع بهما ياسر عرفات

  البد لسالم فياض من العمل من أجل بناء األسس والمؤسسات العلمانية لتقديم الخدمات للمـواطنين                 - ب
الفلسطينيين، وذلك حتى تستطيع هذه المؤسسات مقابلة ومنافسة المؤسسات التي أقامتها حركـة حمـاس               

  .نذ فترة طويلة في تقديم الخدمات للفلسطينيينوالتي ظلت تعمل م
التغيرات االقتصادية الجارية ميدانياً على األرض، والعملية الدبلوماسية التي أطلقتها الواليات المتحدة،            • 

يمكن أن تؤدي جميعها إلى تسهيل إحداث التغييرات الحقيقية، وبالنسبة للجانب اإلسرائيلي فـإن تعيـين                
ة رئيسية في الحكومة اإلسرائيلية، سوف يكون له تأثيره اإليجابي على تعزيز قوة             حاييم رامون كشخصي  

موقف ايهود اولمرت، والذي أعلن عن رغبته في العمل من أجل ترسيخ مبادئ قيام الدولة الفلـسطينية،                 
وسوف يكون التحدي الماثل أمام أولمرت هو مدى قدرته على التعامل دفعة واحـدة مـع العديـد مـن                    

  :يات التي تواجهه حالياً داخل وخارج إسرائيلالتحد
حتى اآلن ليس واضحاً ما إذا كان المؤتمر الدولي الذي دعت له الواليات المتحدة، سوف يقدم ويضيف                 • 

زخماً يدفع إلحراز التقدم أم ال، ولكن من المهم أن ال نقوم حالياً برفع سقف التوقعات عالياً حول نتـائج                    
ن إذا حدث وفشل المؤتمر، فإن حركة حماس سوف تعلن عن انتصارها، قائلة بأن              المؤتمر المتوقعة، ولك  

  .الدبلوماسية قد أثبتت فشلها وإخفاقها، وبالتالي يجب التركيز على الصراع والعنف ضد إسرائيل
  :مداخلة حاتم عبد القادر: ثانياً

  :تناول حاتم عبد القادر النقاط اآلتية
  . ان اسرائيل وأمريكا تتحمالن وحدهما المسؤولية عما حدث في قطاع غزة-
 انهارت قوات األمن الفلسطينية في غزة، ألن سفك الدم الفلسطيني يمثل خطاً أحمر محرمـاً بالنـسبة                  -

لحركة فتح، أما بالنسبة لحركة حماس فهو أمر مسموح ومقبول، وسبب رفض فتح لسفك الدم الفلسطيني                
  .لمبدأ فإنها لم تسع لالنتقام والقصاص من حركة حماس حول ما قامت به في قطاع غزةمن حيث ا

 برغم عدم وجود اتصال جغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، فإن معظم الفلـسطينيين مـايزالون                 -
 أو  يعتبرون المنطقتين كياناً واحداً موحداً، وما في عقولنا من إدراك هو، أن غزة تمثل مجرد محافظـة                

مقاطعة في حالة تمرد وعصيان، ومن ثم يتوجب العمل من أجل إعادتها إلى الشرعية دون القيام بمعاقبة                 
  .السكان الغزاويين

 ساهمت حركة فتح في خلق المشاكل، ولكنها ماتزال تتفاوض وتعمل من أجل السالم نيابة عـن كـل                   -
  .الفلسطينيين

مي مروان البرغوثي السجين المعتقل حالياً في إسرائيل، لـه           حالياً تعتقد حركة فتح بأن القائد الكاريز       -
أهميته الكبيرة الرئيسية بالنسبة للسالم، ومن ثم فإذا ما قامت إسرائيل بإطالق سراحه، فـإن البرغـوثي                 
سوف يدعم ويعزز قوة حركة فتح ويساعد في القيام بعملية اإلصالح الحقيقي المطلوب، وحاليـاً نعمـل                 
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يليين من أجل الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لكي تقوم بإطالق سراح البرغـوثي             نحن وبعض اإلسرائ  
  .كجزء من الصفقة المطلوبة

  . ان معاناة وسفك دماء الفلسطينيين واإلسرائيليين يتوجب أن تنتهي-
  . الفلسطيني ليس أمراً صعباً- ان حل الصراع اإلسرائيلي-
  . ان افق الحل السياسي يجب أن يتم فتحه-
  . سوف تلتزم حكومة سالم فياض الفلسطينية باحترام تنفيذ التزامات منظمة التحرير الفلسطينية-
 لدينا أمل كبير في أن يؤدي الدور األمريكي إلى إقامة حل الدولتان، ومن ثم فإن المؤتمر الدولي الذي                   -

  .دعا إليه جورج بوش سوف يؤدي إلى افتتاح حقبة جديدة
  :سنيحمداخلة افرايم : ثالثاً

  :تناول افرايم سنيح النقاط اآلتية
استيالء حماس على قطاع غزة يتطلب منا إعادة التفكير والتبصر ملياً حول أداءنا السلوكي وممارساتنا               • 

  .العملية، واالستفادة من العبر والدروس اآلتية
  . السلبية والشكوك والسخرية العدائية لن تؤدي إال إلى الكارثة-
إسرائيل، الواليات المتحدة، الفلـسطينيين،     : ايات واألهداف المشتركة لألطراف األربعة     يجب تحديد الغ   -

  .والمجتمع الدولي
 المسألة الضاغطة األكثر أهمية في الوقت الحالي، تتمثل في ضرورة عدم السماح للضفة الغربية بـأن                 -

  .تتحول وتصبح على غرار نموذج قطاع غزة
  :ن  المسائل األخرى العاجلة تتضم-
  . ترقية وتطوير حل إقامة الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية- أ
  .  احتواء ومنع طموحات إيران اإلقليمية- ب
على أساس االعتبارات العملية، من المهم حالياً أن تخلق من الضفة الغربية مثاالً نموذجياً للنجاح، وهذا                • 

  :معناه
  . إحراز التقدم االقتصادي المطرد-
  ).يقصد حركة فتح والسلطة الفلسطينية(ألمني الوثيق بين اإلسرائيليين والفلسطينيين  التعاون ا-
قطاع غـزة مثـل     (و) الضفة الغربية مثل برلين الغربية    ( ان تسعى إسرائيل وأمريكا والغرب، لجعل        -

ن فـي   بحيث يختـارو  ) البرلينيين(، بحيث يترك للفلسطينيين أمر المقارنة والمفاضلة بين         )برلين الشرقية 
  ).والتي هي الضفة الغربية(نهاية األمر برلين الغربية 

الخطوة األكثر أهمية هي البدء في مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية التـي               • 
  .يتزعمها سالم فياض ومحمود عباس

حوباً بالجدولـة   ال شيء يستطيع أن يهزم حماس في الوقت الحالي، سوى تقديم أفق الحل السياسي مص              • 
  .الزمنية الصلبة والثابتة

إذا أردنا أن ندفع الفلسطينيين باتجاه تفضيل خيار الحوار على اإلرهاب، فإنه يتوجب علينا أن نظهـر                 • 
ونبرز بوضوح أن المفاوضات وحدها هي التي سوف تؤدي إلى تحقيق طموحات وتطلعات الفلسطينيين              

  .الوطنية
قناع الفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاقية مكة ثانية، ولكن إسرائيل ال            بعض القوى العربية تحاول إ    • 

توافق على هذا النوع من التفكير، خاصة وأن نتيجة مؤتمر مكة الذي انعقد في شباط الماضي، لم تتمثل                  
يـر  في حكومة الوحدة الوطنية، وإنما كانت وقفاً إلطالق النار، وعلى ما يبدو فإن القيادة الفلـسطينية غ                

  .متحمسة حالياً لمكة أخرى
  :ما يتوجب القيام به حالياً إزاء قطاع غزة هو• 
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 منع حدوث أي كارثة إنسانية ألن حدوثها سوف يؤدي إلى تحويل الرأي العام الدولي لصالح حركـة                  -
  .حماس

د،  ان تستمر إسرائيل في منح قطاع غزة إمدادات الكهرباء، والمياه، والمـستلزمات الطبيـة، والوقـو    -
  .والسماح لمنظمات اإلغاثة والجمعيات الخيرية الطوعية بالعمل في القطاع

 أن تعمل من أجل إثبات فكرة أن حركة حماس لن تستطيع أن تحكم وال أن تفرض القانون والنظـام،                    -
  .وأيضاً لن تستطيع أن تكون قادرة على تلبية تطلعات وطموحات الفلسطينيين الوطنية

  .دم الدخول في أي حوار أو نقاش أو تفاوض مع حماس االلتزام القاطع بع-
 أكد الرئيس بوش بأن المؤتمر الدولي يجب أن يكون مجرد مناسبة ألخذ الصور واللقطات التذكاريـة،                 -

  .ألن ذلك سوف يؤدي إلى المزيد من اإلحباط
  .ام القادم الدول المانحة سوف تأتي بفكرة واضحة حول كيفية دعم اقتصاد الضفة الغربية في الع-
الواليات المتحدة، االتحاد األوروبـي،  ( إذا استطاع المؤتمر الدولي أن يحقق التوافق بين كل األطراف      -

حول دعم مبادئ وأسس الوضع النهائي، فإن التقدم باتجاه         ) المجتمع الدولي، إسرائيل، والمعتدلين العرب    
  .الحل النهائي الشامل سوف يكون أكثر سهولة

 بأن المداخالت كانت تركز على الصراع بين فتح وحماس، وضـرورة التعـاون بـين                وعموماً نالحظ 
ودور المؤتمر الدولي حول الشرق األوسط      .. إسرائيل وحركة فتح والسلطة الفلسطينية والمعتدلين العرب      

ولكن ما ورد في العنوان الذي نشره معهد واشنطن، لـم           .. الذي دعا إليه الرئيس األمريكي جورج بوش      
ولكن لم تتم اإلشـارة إلـى       .. األسد(فقد وردت كلمة    : وبكلمات أخرى ..  التطرق إليه في المداخالت    يتم

  ..سورية بتاتاً
وتوظيف اإلشـارات   ).. العنونة(ان خبراء معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى يفهمون جيداً في عملية            

اك الرأي العام لوجود قطبين في      هو عملية قصدت إلى لفت تحويل إدر      ) األسد(التي يحملها مضمون اسم     
  .الشرق األوسط، هما األسد، وسالم فياض

وبكلمات أخرى، فإن اللوبي اإلسرائيلي على ما يبدو قد بدأ بالفعل عملية تهميش محمود عبـاس تمهيـداً         
إلقصائه والتخلص منه الحقاً، وحالياً تتم عملية تصعيد سالم فياض إلى الواجهة عن طريق التمهيد لذلك                

  .ي الخطاب اإلعالمي السياسيف
  :وثمة دليل على هذا االتجاه داخل المداخالت التي نشرها موقع معهد واشنطن

رئـيس الـسلطة    (قبل اسـم محمـود عبـاس        ) رئيس الوزراء الفلسطيني  ( تم ذكر اسم سالم فياض       -
  ).الفلسطينية

 وايهود اولمرت عن الطرف      تمت المقارنة في البداية بين سالم فياض كقطب يمثل الطرف الفلسطيني،           -
  .اإلسرائيلي

 تمت مقارنة البيئة السياسية التي تواجه ايهود اولمرت على المقابل من البيئة السياسية التـي تواجـه                  -
  ).وليس محمود عباس(سالم فياض 

 تم وصف سالم فياض بالنزاهة، وبأنه الوسيلة الوحيدة التي سوف تمكن حركـة فـتح مـن تحـسين                    -
  .ام بعملية اإلصالح الحقيقيصورتها، والقي

التي سبق أن ورثها اليهود عن الفيسلوف اليهـودي         ) الكتابة السرية (وغير ذلك توجد الكثير من أساليب       
وهي كتابة  ).. والتي يقال بأنه أخذها عن ابن رشد والفارابي والمتصوفة العرب والمسلمين          (ابن ميمون،   

عن طريـق مالحظـة الطريقـة الغريبـة         ) فك شيفرتها (سرية يمكن بكل سهولة التعامل مع مفرداتها و       
  .والمريبة التي تم عن طريقها اإلشارة إلى سالم فياض ومحمود عباس

وزنـه  (وعموماً، فقد بدأت عملية االستهداف اإلعالمي البارد ضد محمود عباس، بما يؤدي إلى تقليـل                
مؤتمر بوش الدولي، المتوقـع أن      وعلى األغلب بعد    .. على النحو الذي يمهد المسرح إلقصائه     ) الرمزي
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تعمل إسرائيل وأمريكا على إفشاله، وتحميل محمود عباس المسؤولية، على النحو الذي يخلـق الـذرائع                
والمبررات إلقصائه والضغط على الفلسطينيين من أجل تعيين سالم فياض رئيساً للسلطة الفلسطينية بدالً              

ألردن، بهدف الحصول على المزيد من المساعدات       عنه، وهو ضغط بالتأكيد سوف تشارك فيه مصر وا        
  .وعلى كل دعنا ننتظر ونرى، كما يقول المثل اإلنكليزي الشهير!!! األمريكية

  6/9/2007موقع الجمل 
  

  كل الطرق تؤدي الى حائط مسدود: صيف المبادرات اإلسرائيلية .45
  ماجد عزام

  أيهود اولمرت 
التوقعات لم تخب تمامـاً، إذ جـاء        . عنى العسكري واألمني  توقع كثيرون أن يأتي هذا الصيف ساخناً بالم       

الصيف ساخناً، ولكن على الصعيد الديبلوماسي والسياسي وتكاثرت المبـادرات والمـشاريع الـسياسية              
 اإلسرائيلي، على رغم أن الهـدف يتجـاوز هـذا           -المرتكزة في شكل ظاهر على الصراع الفلسطيني        

  .لمستعر في المنطقةالصراع ليالمس الجدال أو الكباش ا
تزامنت بداية الصيف هذا العام مع األحداث والتطورات التي شهدها قطاع غـزة، وأدت إلـى سـيطرة                  

واحـد  : على السلطة هناك، وبالتالي ظهور كيانين فلسطينيين متباعدين سياسياً وجغرافياً         " حماس"حركة  
ر في قطاع غزة بقيادة السيد إسماعيل       والرئيس محمود عباس، وآخ   " فتح"في الضفة الغربية بقيادة حركة      

بدا هذا األمر وكأنه المدخل أو الحاضنة المناسبة لطـرح المبـادرات الـسياسية،      ". حماس"هنية وحركة   
خصوصاً من الجانب اإلسرائيلي الذي استمد التشجيع ليس فقط من حال االنقسام الفلسطيني وإنما أيـضاً                

الباحثة عن تسجيل هدف أو إنجاز واضح وملموس فـي المنطقـة    من السياسة أو الديبلوماسية األميركية      
بعد العثرات والخيبات المتتالية، مع أن ثمة وجهات نظر ترى أن اإلدارة األميركية تلعب اآلن في الوقت                 

  .الضائع وباتت عملياً في وضعية ال تسمح لها بتحقيق أي أهداف أو إنجازات ذات بال
رخ عن ساحة العمل السياسي والديبلوماسي، مترافقاً مع ثرثـرة ال           لألسف الشديد، ثمة غياب عربي صا     

تنتهي حول المبادرة العربية للسالم من دون طرح أي آليات عملية لتنفيذ المبادرة أو حتى بدائل أخـرى                  
والنتيجة أن الساحة باتت مـشرعة      . في حال اإلصرار اإلسرائيلي على رفضها أو التعامل معها بانتقائية         

وخالل فترة وجيزة امتدت منذ أحداث غـزة حتـى          . ام الفعل اإلسرائيلي السياسي واإلعالمي    وخالية أم 
اآلن، بادر مسؤولون إسرائيليون إلى طرح حزمة من المبادرات والخطط، بغرض الوصول إلـى حـّل                

  :للصراع في فلسطين، وأهم تلك المبادرات يمكن إيجازها على النحو اآلتي
الطبع حاييم رامون، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي وأحد المقربين جداً من           المقصود ب :  مبادرة رامون  -

 في المئـة    70رامون يصف خطته بأنها انطواء باالتفاق، وبموجبها تنسحب إسرائيل من           . إيهود أولمرت 
من أراضي الضفة الغربية وتفكك بعض المستوطنات المعزولة، على أن يعقـب ذلـك تحديـد موعـد                  

والخطة تستند على موافقة فلسطينية رسمية من الرئيس محمود عباس          . لتسوية الدائمة للمفاوضات على ا  
  .عليها حتى ال تظهر وكأنها انسحاب أحادي الجانب مشابه لما تم تنفيذه في قطاع غزة منذ سنتين تقريباً

ضمن موافقـة  وهي المبادرة التي بلورها شمعون بيريز قبل أيام من تسلّمه الرئاسة، وتت    :  مبادرة بيريز  -
 في المئة من المساحة التي احتلت       100إسرائيلية على أن تنقل إلى سلطة الدولة الفلسطينية أراض بحجم           

 فـي المئـة مـن       5، على أن تحتفظ الدولة العبرية بكتل استيطانية تمتد على           1967 يونيو   /في حزيران 
وهذا ال  . لقريبة من قطاع غزة   أراضي الضفة، في مقابل تعويض مماثل للفلسطينيين في صحراء النقب ا          

يحجب في نظر بيريز احتمال إجراء تبادل الكتل االستيطانية مع كتل مماثلة تضم بعض المدن والقـرى                 
  .1948العربية الواقعة ضمن األراضي التي احتلت في العام 
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 أبـو   –بيريـز   مبادرة بيريز تتضمن جدوالً زمنياً للمفاوضات على التسوية الدائمة وتنفيذها شبيه باتفاق             
واألساس المركزي للمبادرة يتمثل بطرح الحلول الهيكلية للدولة الفلـسطينية          . 2001العالء أواخر العام    

وتسوية مشكلة الالجئين منذ بداية المفاوضات، وتطبيق االتفاق بالتـدريج وفـق جـدول زمنـي غيـر                  
  .مضغوط

م العربي أو الفلسطيني في الحرم القدسـي        كما تلحظ المبادرة التواصل اإلقليمي في الضفة الغربية والعل        
الشريف، إضافة الى إدارة مشتركة للديانات الثالث في األماكن المقدسة في القدس حيث تكون كل ديانـة             

وتتضمن مبادرة بيريز كذلك، صيغة إبداعية لقـضية الالجئـين          . مسؤولة عن األماكن المقدسة ألتباعها    
حلول عملية خارج حدود دولة إسرائيل، ويترافق مـع ذلـك           تنص على حل أو معالجة هذا الملف عبر         

تعاون اقتصادي إسرائيلي واسع ومساعدات دولية لتنمية االقتصاد الفلسطيني وتطويره، بيريز الـذي ال              
. الـسجناء مقابـل األمـن     : يكل وال يمل عاد لطرح مبادرة أو خطة ذات جوانب أمنية أطلق عليها اسم             

، فإن المسار الذي يقترحه بيريز يشترط أن يقدم         )أغسطس الماضي / ب آ 13" (معاريف"وبحسب صحيفة   
الفلسطينيون البضاعة األمنية المطلوبة منهم، وعلى ان تطلق إسرائيل سراح األسرى الفلسطينيين خـالل              

ويزعم بيريـز   . خمس سنوات، بحيث يتم إطالق سراح ألفي أسير كل سنة وفقاً لألداء األمني الفلسطيني             
ار أفضل بكثير من نقل أراض الى الفلسطينيين غير المستعدين للقيام بمـسؤوليتهم وحفـظ               أن هذا المس  

وفي هذا السياق فإن تحرير األسرى سيشكل حافزاً كبيراً في المجتمـع الفلـسطيني ويجـدد                . األمن فيها 
  .الشرعية للمسيرة السلمية عموماً والتعاون األمني مع إسرائيل خصوصاً

ي التنظير لخططه، ويدعي أنه على إسـرائيل أن تـدير مفاوضـات ذكيـة مـع                 بيريز يبالغ كعادته ف   
الفلسطينيين تؤدي إلى إعالن مبادئ يتركز على اتفاق أولي إلقامة دولة فلسطينية يصب فيـه الطرفـان                 

  .مضموناً اقتصادياً وفق المعطيات واألسس اآلنفة الذكر
ا اإلعالن تحدث عنها إيهود أولمـرت للمـرة   الخطوط العريضة لهذ:  مبادرة أو إعالن مبادئ أولمرت  -

األولى أثناء لقائه مع أعضاء من مجلس النواب األميركي برئاسة زعيم الغالبية الديموقراطيـة سـتيفن                
وبحسب المحلل السياسي شمعون شيفر، فإن أولمرت يتحدث مع الرئيس أبو مازن عـن مبـادئ                . هوير

د والقدس والالجئين وتبادل األراضي والممر اآلمـن بـين          متفق عليها لقضايا الوضع النهائي مثل الحدو      
وعلـى رغـم اعتـراف      . الضفة الغربية وقطاع غزة وجوهر العالقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية         

أولمرت لضيوفه األميركيين بأن قلة قليلة جداً من اإلسرائيليين تؤمن بإمكان التوصل إلـى تـسوية مـع         
إال أنه يسعى الى الوصول إلى تفاهمات لن تطبق فوراً، وإنما تسمح            . ألرضالفلسطينيين وتطبيقها على ا   

ألبي مازن بأن يطرح مبادئ االتفاق على استفتاء شعبي لكي ينال ثقة الجمهور الفلـسطيني واالنطـالق                 
 في المئة من    90أولمرت لمح في هذا السياق إلى أن إسرائيل ستكون مستعدة لالنسحاب من             . بثقة للتنفيذ 

وفـي مقابـل إبقـاء الكتـل        . ضي الضفة، وستوافق على ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة          أرا
االستيطانية الكبرى في الضفة، يميل أولمرت إلى الموافقة على تسليم الفلسطينيين أراضي مماثلـة مـع                

ـ                 ة استعداد إلعطاء الفلسطينيين السيطرة على أحياء نائية في ضواحي القـدس لتكـون عاصـمة للدول
أما بالنسبة الى الالجئين، فيصر أولمرت على أن        . الفلسطينية، مع سيطرة مشتركة على األماكن المقدسة      

بإمكان هؤالء أن ينفذوا حق العودة، ولكن إلى تخوم الدولة الفلسطينية التي ستقوم ولـيس إلـى داخـل                   
  .1948األراضي المحتلة عام 

 على بناء مؤسسات وإثبات رغبتهم في السيطرة على دولتهم          أما التنفيذ، فسيكون رهناً بقدرة الفلسطينيين     
  .العتيدة

  تسيبي ليفني 
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني دخلت إلـى بورصـة المبـادرات، لكـن علـى الخـط                 :  مبادرة ليفني  -

ليفني تطرح على الفلسطينيين ما تصفه باألفق االقتصادي إلى جانب األفق الـسياسي الـذي      . االقتصادي
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فإن خطة ليفني تتضمن مبـادئ اقتـصادية وقائمـة          " هآرتس"وبحسب  . يهم أولمرت وبيريز  يطرحه عل 
وإذا كـان إعـالن المبـادئ سـيحدد         . مشاريع واسعة النطاق واستثمارات مالية هائلة للدولة الفلسطينية       

ية، خصائص الدولة الفلسطينية من الجانب السياسي، فإن خطتها تصور الواقع االقتصادي للدولة الفلسطين            
بحيث يتم إعداد قائمة مشاريع اقتصادية استراتيجية واسعة النطاق تُعنى أساساً بإقامة بنى تحتيـة للميـاه                

فـي أريحـا   " غور سالم"والكهرباء وتخطيط مدن في الضفة والقطاع وإعادة بناء شبكة المجاري وإقامة          
  . أردني بدعم دولي واسع- فلسطيني –كمشروع مشترك إسرائيلي 

ادرة ليفني االستعانة كذلك بجهود مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير، لجهـة وضـع األسـس                وتلحظ مب 
وعندما تقوم تسيبي ليفني    . واللبنات للمؤسسات الفلسطينية في جوانبها المختلفة وبخاصة االقتصادي منها        

رة األولـى   الـدائ . بالتنظير لخطتها أو مبادرتها، تتحدث عن دوائر ثالث، إسرائيل عامل مشترك فيهـا            
فلسطينية وتلحظ دعم إسرائيلي لمحور المعتدلين الفلسطينيين، أي الثنائي محمود عباس وسالم فياض، في              

وهذا الدعم يشمل مفاوضات األمن والسياسة إضـافة إلـى تحويـل األمـوال              ". حماس"مواجهة حركة   
أما الـدائرة   .  الغربية واإلفراج عن المعتقلين وتسهيل حرية الحركة عبر رفع بعض الحواجز في الضفة           

وهـذا يقتـضي    .  اإلسـرائيلية  -الثانية، فهي عربية وتلحظ تقديم مساعدة عربية للمفاوضات الفلسطينية          
أما الدائرة الثالثة، فدولية وتشمل     . بالضرورة شكل من أشكال االتصال والتحدث مع الحكومة اإلسرائيلية        

ينية بقيادة الرئيس محمود عباس واالسـتمرار فـي         تقديم الدعم االقتصادي عبر إسرائيل للسلطة الفلسط      
  .سياسياً واقتصادياً" حماس"الوقت ذاته في سياسة حصار وعزل حركة 

وضـعها رانـي لومبـشطاين،      . وهي آخر الخطط اإلسرائيلية المقدمة للفلسطينيين     :  خطة لومبشطاين  -
ه الخطة نصائح اقتـصادية للـسلطة   وتتضمن هذ. المستشار السابق للمدير العام لوزارة المال اإلسرائيلية      

وتـشمل الخطـة    . بهدف االنتصار على حركة حماس في أي انتخابات مقبلـة         " فتح"الفلسطينية وحركة   
توصيات بأنشطة وفاعليات تقوم بها السلطة بهدف تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، لعل أهمها تلـك                

ويـرى لومبـشطاين أن     ". حماس"عية التي تملكها    التوصية المتعلقة بإقامة جهاز بديل للجمعيات االجتما      
 يوماً، وعـدم العمـل اآلن علـى         90-120السلطة يجب أن تركز على حزمة فاعليات لمدى يصل إلى           

مشاريع بعيدة المدى مثلما كان متبعاً في السنوات األخيرة، وعلى اعتبار أن الهدف األساسي هو التـأثير                 
ياة الفلسطينيين وإيجاد نموذج اقتـصادي نـاجح فـي الـضفة     السريع على الرأي العام وعلى مستوى ح    

  .الفوز بأي انتخابات مقبلة" فتح"ما يكفل لرئاسة السلطة وحركة . الغربية، مقارنة بقطاع غزة
الخبير االقتصادي اإلسرائيلي يعتقد بأن رئاسة السلطة وحكومة فياض مجبرتـان علـى العمـل وفـق                 

أي تقليص اإلجراءات البيروقراطية وتحويـل المـساعدات        " ماسح"األسلوب االقتصادي الناجح لحركة     
وعلى سبيل المثال، يجب على الـسلطة أن تـشتري اآلن الحقائـب المدرسـية               . مباشرة إلى المحتاجين  

  .وتوزيعها كهدايا على الطالب، ألن ذلك كفيل بالتأثير الفوري على رأي الجمهور الفلسطيني ومشاعره
ورة مواصلة إسرائيل تحويل األموال الى حكومة فياض وفي الوقت ذاته           خطة لوبشطاين تؤكد على ضر    

  .وجمعياتها الخيرية" حماس"الضغط على الدول العربية لمنع تحويل األموال لمصلحة 
  حاييم رامون 

غير أن الالفت تمثل في اإلشارة التي أنهى بها الخبير االقتصادي اإلسرائيلي خطته، والتي جـاء فيهـا                  
  .على الضفة الغربية" حماس"ل التوصيات حتى ال يسأل أحد بعد سنتين كيف سيطرت يجب تنفيذ ك

فأوالً يجب إدراجها   . المبادرات والخطط السابقة ال يمكن فهمها أو استخالص العبر منها في شكل منفرد            
 معاً في حزمة واحدة، ومن ثم النظر إليها ضمن السياق اإلسرائيلي الداخلي، ألن إسـرائيل علـى رأي                 

  .هنري كيسنجر ال تملك سياسة خارجية، إنما تملك سياسة داخلية فقط
بعد ذلك يمكن تلمس خلفيات وأهداف ودالالت المبادرات والخطط اإلسرائيلية والتي يمكن عرضها على              

  :النحو اآلتي
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مـام  اإلسرائيلي، لكننـا لـسنا أ     -نحن أمام رغبة أو أمر عمليات أميركي لحلحلة المسار الفلسطيني         : أوالً
ولسنا طبعاً أمام اقتناع أميركي جدي بضرورة       "  هاملتون -تقرير بيكر   "رغبة أميركية فعلية بتنفيذ جوهر      

حل الصراع في فلسطين كمدخل لحل بقية الصراعات في المنطقة، بل نحن أمام شكل من أشـكال األداء              
 -تسوية والعالقات الفلـسطينية   التكتيكي األميركي الساعي إلى إعطاء انطباع بأن ثمة تقدماً في عملية ال           

علماً أن هذا األمر مثّل شرطاً ومطلباً دائماً من الدول العربيـة وحتـى األوروبيـة                . اإلسرائيلية الثنائية 
  . مع السياسة أو اإلستراتيجية العامة في المنطقة- وإن بدرجات مختلفة –للتساوق واالندماج 

في أفـضل   .  إسرائيلية جدية لحل الصراع مع الفلسطينيين      ووفق قاعدة كيسنجر، لسنا أمام محاولة     : ثانياً
األحوال، نحن أمام محاولة للتهدئة مع الفلسطينيين وفي الوقت ذاته اإليحاء لإلسرائيليين بـأن حكـومتهم    
العرجاء تملك أجندة للسالم مع الفلسطينيين وأن أولمرت شخصياً قادر على الوصول الـى تـسوية مـع       

تاريخ كرجل للسالم وليس رجل للحرب، كما نقل عنه شمعون شيفر فـي صـحيفة               الفلسطينيين تدخله ال  
  ".يديعوت"

نحن أمام عمل إسرائيلي ال يكل وال يمل يهدف إلى تأرجح وتعميق االنقسام والخـالف الـداخلي                 : ثالثاً
لقول  بيريز عن ا   - خاصة ثنائي أولمرت     –وفي الكواليس ال يتورع المسؤولون اإلسرائيليون       . الفلسطيني

من اللعبة وحصارها   " حماس"أن الظرف الحالي مناسب جداً لفرض تسوية على الفلسطينيين، وأن إخراج            
المهانـة  " فتح"وعزلها من غزة ومعها مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني كفيالن باالستفراد بحركة             

 اإلسـرائيلية الحيويـة     والجريحة، وفرض الحلول والمشاريع والخطط المتالئمة والمتناسبة مع المصالح        
  .والعليا
مجمل المبادرات والخطط اإلسرائيلية تستند إلى ما يسمى نقاط أو ثوابت اإلجمـاع اإلسـرائيلي               : رابعاً

، ورفض تقـسيم القـدس أو       1967) يونيو(والتي تتضمن رفض العودة إلى خطوط الرابع من حزيران          
  .تفكيك الكتل االستيطانية الكبرى المحيطة بها

وعليـه،  . 1948 رفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي شردوا منها في العام              وأخيراً
نحن أمام عمل إسرائيلي إلجبار الفلسطينيين على القبول باألمر الواقع المفروض بقوة القهر واالحـتالل،          

ة أنـه غيـر شـرعي       وبخاصة في ما يتعلق باالستيطان والجدار الفاصل الذي قالت محكمة العدل الدولي           
ببساطة توافق إسرائيل على دولة فلسطينية خاضـعة لثوابـت أو إلمـالءات اإلجمـاع               . وغير قانوني 

  .اإلسرائيلي، وخاضعة سياسياً وأمنياً واقتصادياً للسيطرة اإلسرائيلية المباشرة وغير المباشرة
الً إلى تقـدم وإنجـاح عمليـة        نحن أمام عمل إسرائيلي مدعوم دولياً وبخاصة أميركياً يهدف شك         : خامساً

التسوية، ولكنه يؤدي عملياً إلى مزيد من االنقسامات والخالفات، ليس فقط على الصعيد الفلسطيني، بـل                
على الصعيد العربي واإلقليمي، بخاصة في ظل سياسيات العزل والمقاطعة التي تمـارس ضـد الـدول                 

" تقرير بيكر هـاملتون   "رائيلية، على رغم أن     واألحزاب والحركات المعارضة للسياسات األميركية واإلس     
الخاص باألزمة في العراق أشار إلى ضرورة العمل المشترك مع كل دول المنطقة من دون استثناء لحل                 

  .الصراع في فلسطين تمهيداً لحل الصراعات والخالفات األخرى في المنطقة
يوسـي  . الخطط والمبادرات المطروحـة من المهم جداً سماع وجهات نظر إسرائيلية في       : سادساً وأخيراً 

  :بلين مثالً يصف مبادرة بيريز على النحو اآلتي
نحن أمام بضعة مبادئ يمكن لكل صبي في الصف         . هذه مبادرة جنيف مكررة، وهذه ليست خطة بالمرة       "

العودة إلى خطـوط حزيـران، حـل مـشكلة          . الثالث االبتدائي أن يرددها غيباً وال يوجد حل من دونها         
  ".وهذه مسألة يمكن ألي أحد أن يرددها. جئين، تحديد ترتيبات أمنية وعاصمتين لشعبينالال

  شمعون بيريز  
علـى الـسلطة    " حمـاس "بلين تجاوز ذلك إلى تقديم قراءة نقدية لكل ما يجري من حركات منذ سيطرة               

 علـى   فإن بيلين يفهم ويشخص ويقيم األمـور      " يديعوت أحرونوت "وبحسب  . منتصف حزيران الماضي  
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من يعتقد بأن معانقة أبو مازن وسالم فياض وتحول غزة إلى جهنم ستدفع             . هذا ليس جدياً  : "النحو اآلتي 
التنظيم الـذي يوشـك     " فتح"نحن نسير خطوة مع     . يخطئ خطًأ كبيراً  " فتح"الفلسطينيين إلى االنتقال إلى     

 تلك اللحظة مع عودة العمليـات       وحتى إذا اقتربنا من شيء جدي ما، سيأتي االنفجار في         . على االنهيار 
إن لم  . الناس ال يدركون مدى أهمية التوصل إلى انسجام وتآلف مع غزة          . وهجمات القسام التي ال تتوقف    

ليس من الممكـن  . يكن من الممكن القيام بذلك مباشرة، فعبر طرف ثالث مثل مصر أو النروج أو النمسا           
 من غزة تتحدث عن وضع صعب، هم توقفوا عن إنتـاج            فتقارير األمم المتحدة الواردة   ". حماس"تجاهل  

هم ال يتلقون اإلسمنت من إسرائيل خشية أن يستخدم في          . البضائع، واألسعار هناك تهبط بصورة جنونية     
 في المئة مـن الـسكان       85المرافق االقتصادية تنهار و   . بناء األنفاق كما أن مجال البناء قد يتوقف تماماً        

   كم من الوقت يمكن االستمرار في هذا الوضع؟-لوجبات اإلنسانية يحصلون على اإلعانات وا
واسترجاع جلعاد شاليت وإطـالق سـراح       " حماس"بيلين يدعو إلى التوصل إلى وقف إلطالق النار مع          

وإذا ما حدثت تسوية مع أبو مازن، يعتقد بيلين أنه من الممكـن             . أسرى فلسطينيين، وإيجاد حل للمعابر    
  .إلى وقف إطالق نار طويل" حماس"سرائيل و تحويل الوضع بين إ

أن يكونوا جزءاً   ") حماس: ("سنقترح عليهم : "بيلين يختم تحليله الواقعي، ولكن المتشائم، على النحو اآلتي        
من االتفاق مع أبو مازن، هم لن يوافقوا ولكنهم قد يقولون إذا انسحبت إسرائيل إلى خطـوط حزيـران                   

إذا لم تفعل شيئاً، فسيقومون بكل ما في وسعهم لعرقلة أي           .  طويل األمد  فسيوافقوا على وقف إطالق نار    
من المحظور التحمس لفكرة تحويل غزة إلى سجن كبير وأن من الممكن إغالقها ونسيان              . اتفاق مع فتح  

، غـزة   "حماس"أمرها إذا واصلنا إقناع كل ضيف يأتي إلى إسرائيل بعدم استئناف العالقات بين بالده و                
  ". في وجوهناستنفجر

في مقابل النظرة من اليسار لما يجري، والتي قدمها يوسي بلين، نجد نظرة أو رؤية يمينية قدمها وزيـر                   
اقتناعـه  ") معاريف"و" هآرتس"و" يديعوت("الدفاع ايهود باراك الذي نقلت عنه الصحف الرئيسية الثالث          
ين غير مقتنعين باحتمال التوصل إلى سالم بعبثية ما يجري من اتصاالت ألسباب عدة، منها أن اإلسرائيلي        

مع الفلسطينيين، وحتى إذا ما تم التفاهم على اتفاق، فإن محمود عباس وسالم فياض بنظر باراك أضعف                 
أما األهم في نظر الجنرال، فهـو أن الـضرورات األمنيـة ال تـسمح               . من أن يستطيعا تنفيذ أي اتفاق     

 الفترة التي يراها ضرورة من أجل التوصل إلـى حـل            باالنسحاب من الضفة قبل خمس سنوات، وهي      
وبحسب تعبير باراك الذي    ". شهاب"حتى  " القسام"تكنولوجي وعملي للصواريخ وكل األشياء الطائرة من        

وجهان لعملة واحدة، فإن المفاوضات واالتصاالت عنـدما تفـشل وتـتحطم            " حماس"و  " فتح"يعتقد بأن   
  .عستظهر مدى انقطاع أولمرت عن الواق

بعيداً من الخيال والتشاؤم والتفاؤل وحتى بعيداً من تفاصيل المبادرات ومضامينها فقـط، يجـب قـراءة                 
وعندها لن يكون صعباً إمكان استشراف وتوقـع نهايـة          . وجهتي نظر بيلين وباراك ضمن حزمة واحدة      

 .االتصاالت والمفاوضات العبثية والمنقطعة عن الواقع
  7/9/2007الحياة 

  
  ار في إسرائيل وإخفاق أوسلو صنع القر

  ماجد كيالي  
، قبل أربعة عشر عاماً، لم تأخـذ القيـادة الفلـسطينية، فـي              )1993سبتمبر  (لدى توقيعها اتفاق أوسلو     

اعتبارها آليات وديناميات صنع القرار السياسي في إسرائيل، كما لم تول اهتماما مناسبا لطبيعة النظـام                
ه وتبايناته وتعقيداته، وهي تاليا لم تأخذ في حسبانها انعكاسات كـل ذلـك،              السياسي اإلسرائيلي، بتكوينات  

  . على إمكان تنفيذ إسرائيل لالستحقاقات التي أخذتها على عاتقها في هذا االتفاق، من عدمه



  

  

 
 

  

            25 ص                                    837:                       العدد          7/9/2007الجمعة : التاريخ

معروف أن القيادة الفلسطينية كانت وقعت هذا االتفاق تحت ضغط التداعيات اإلقليمية والدولية الناجمـة               
، وبعد وطـأة سـتة أعـوام مـن          )1991(وحرب الخليج الثانية    ) السابق(ار االتحاد السوفييتي    عن انهي 

، وفي ظل المحاوالت األميركية واإلسرائيلية لعزلها، ما تجلى فـي عـدم   )1993 ـ  1987(االنتفاضة 
  ). 1991(إشراك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل مباشر، في مؤتمر مدريد للسالم 

 فإن لجوء هذه القيادة لخيار أوسلو، في ظل هذه الظروف والمعطيات والـضغوطات، جعلهـا                الحاصل
معنية، أكثر من أي شيء آخر، بإضفاء الشرعية على هذا الخيار والترويج لمحاسنه، إلى درجة دفعتهـا                 

  . إلى نسج الكثير من األوهام حوله
مرحلة انتقالية في مسيرة التسوية، سينجم عنهـا        هكذا تم التعاطي مع اتفاق أوسلو باعتباره أمرا منتهيا و         

انسحاب إسرائيل من معظم األراضي الفلسطينية، تمهيـدا للمرحلـة األخيـرة مـن              ) بعد خمسة أعوام  (
القدس والالجئون والمستوطنات والحدود    : المفاوضات التي يتم بمقتضاها، إيجاد حل نهائي وعادل لقضايا        

  . وغيرها من الترتيبات الثنائية
فق هذا التصور كان المفروض باتفاق أوسلو أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مـستقلة، عاصـمتها                 و

القدس الشرقية، وإلى إيجاد حل عادل لقضية الالجئين، مع امكان إنشاء نـوع مـن عالقـات التعـاون                   
قة، عمومـا،  االقتصادي التي تساهم في تحقيق االستقرار واالزدهار االقتصادي بين إسرائيل ودول المنط       

هونغ "أو  " سنغافورة"إلى الدرجة التي تمكّن، وبمساعدة الدول المانحة، من تحويل األراضي المحتلة إلى             
  . في الشرق األوسط" كونغ

طبعاً، لم يحدث أي من هذه األمور، وكانت هذه الطروحات تكشّفت منذ اللحظـات األولـى، لمـا بعـد       
هكذا، فبعـد   .  رغبات ذاتية، تعشعش في رؤوس أصحابها      التوقيع، عن أضغاث أحالم وعن تهويمات أو      

توقيع اتفاق أوسلو، طلع اسحق رابين، رئيس حكومة إسرائيل وزعيم حزب العمل، بمقولة ان ليس ثمـة                 
  ). إلعادة الجيش اإلسرائيلي انتشاره في األراضي المحتلة(مواعيد مقدسة 

، علـى يـد متطـرف       )1995أواخر العـام    (وبعد ذلك لم يلبث اسحق رابين أن تعرض لعملية اغتيال           
إسرائيلي، ما أدى إلى عقد انتخابات مبكرة، جاءت ببنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، إلـى رئاسـة                 

  . ، ما أدى إلى تجميد عملية أوسلو لمدة ثالث سنوات)19961999(الحكومة 
، بنتيجة انتخابـات مبكـرة      )زعيم حزب العمل في حينه    (بعد ذلك جاء إلى رئاسة الحكومة ايهود باراك         

أيضاً، وجلب معه تقليعة االنتقال قفزة واحدة إلى التفاوض حول قضايا الحل النهـائي، مـن دون تنفيـذ              
  . إسرائيل الستحقاقات المرحلة النهائية المطلوبة منها

 إلـى   ، أدت )2000يوليو(ومعلوم أن هذه النقلة المفبركة، والتي نجم عنها إخفاق مفاوضات كامب ديفيد             
. االنتفاضة وإلى انهيار اتفاق أوسلو نهائيا، بنتيجة التداعيات التي نشأت عن كل ذلك، إسرائيليا وفلسطينيا              

، أي بعد مرور ستة أعوام على عقـد اتفـاق           2000وكان الدافع لالنتفاضة، التي اندلعت أواخر سبتمبر        
  . 1967راضي المحتلة عام  بالمئة من األ18أوسلو، واقع أن إسرائيل لم تنسحب تماما سوى من 

في سجونها، ولم تسلم المعابر إلى الـسلطة، وأنهـا          ) من المعتقلين قبل أوسلو   (وأنها أبقت مئات األسرى     
واظبت على مصادرة األراضي وشق الطرق االلتفافية والتوسع في بناء المستوطنات، لتكريس االحتالل             

  . يكأمر واقع، وتقييد إمكانيات تطور الكيان الفلسطين
هكذا، فثمة أسباب متعددة سياسية وأيدلوجية محلية ودولية، أدت إلى انهيار اتفاق أوسلو، الذي اعتورتـه                

ولكن ما يمكن التأكيد عليه هنا، هو أن آليات وديناميـات   . الكثير من االلتباسات والتناقضات واالجحافات    
لى اإلطاحة بهذا االتفاق، وسهلت على      صنع القرار وطبيعة النظام السياسي في إسرائيل، ساعدت كثيراً ع         

إسرائيل التملص منه، وهو األمر الذي لم توله القيادة الفلسطينية عنايتها، كما قدمنا، كما لم تلحظه كثيـر                  
  : ويمكن تبين ذلك في الجوانب المهمة التالية. من التحليالت التي فسرت انهيار تجربة أوسلو
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في إسرائيل، وتبني مبدأ االنتخابات النسبية، تتيح لكل المجموعـات   ـ إن طبيعة الديمقراطية السياسية  1
هكذا أتاح هذا النظـام     . والتيارات التعبير عن ذاتها، وتكفل لها الوصول إلى مقاعد الكنيست اإلسرائيلي          

  . لألحزاب الصغيرة، وضمنها األحزاب المتطرفة، ابتزاز األحزاب الكبيرة وفرض أجندتها عليها
 ألف إسرائيلي، أكثر نشاطا مـن       200ألوضاع بات لوبي المستوطنين، الذي يمثل حوالي        وفي ظل هذه ا   

أي لوبي آخر، في المجتمع اإلسرائيلي، وهو بالطبع تيار يعارض عملية التـسوية ألسـباب أيدلوجيـة                 
وسياسية وشخصية؛ وبذلك بات هذا التيار وكأنه يتحكم بأجندة المجتمع اإلسرائيلي بكاملـه، كمـا بـات                 

  ! تحكم بمسارات عملية التسويةي
والمعنـى مـن ذلـك أن قـضية     .  ـ اعتماد السياسة اإلسرائيلية في القضايا المصيرية على اإلجماع 2

مصيرية، كقضية التسوية مع الفلسطينيين، بأبعادها التاريخية والرمزية، ال يمكن حسمها فـي إسـرائيل               
زين القوى في الكنيست، أو عبر خـضوع األقليـة          على أساس من المعادلة الديمقراطية التي تتعلق بموا       

  . لألكثرية، فهذه القضية تحتاج إلى نوع من التوافق يضم معظم التيارات السياسية اإلسرائيلية
وكما هو معروف لم يكن بالمستطاع تحقيق مثل هذا التوافق، طوال المرحلة الماضية، وهذا األمر ينطبق                

عارضته للتسوية واعتباره الـضفة والقطـاع جـزءا مـن أرض            حتى على الليكود؛ فهذا الحزب رغم م      
، إال أنه لم يستطع ترجمة ذلك بضم هذه األراضي إلسـرائيل، رغـم              "(أرض الميعاد )"إسرائيل الكاملة   

  . ، ورغم تشكيله عدة مرات حكومة يمينية صرفة1977وجوده في الحكم منذ العام 
هاب بعيدا في أطروحته بشأن االنسحاب من المنـاطق  كذلك األمر فإن حزب العمل لم يكن بمستطاعه الذ  

أو إعـادات   (وبين هذه وذاك تم تجميد حدود االنـسحاب         . كثيفة السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة     
  ). 2005(عند المناطق المتوافق عليها، وهذا ينطبق على االنسحاب األحادي من قطاع غزة ) االنتشار

ع اإلسرائيلي، بنتيجة وفود ما يقارب مليون مهـاجر مـن دول االتحـاد     ـ التغير في تركيبة المجتم 3
وقد ساهمت هذه الهجرة برجحان كفة اليمـين فـي النظـام الـسياسي اإلسـرائيلي،                . السوفييتي السابق 

خصوصا أن هؤالء المهاجرين جاءوا مشبعين بالروح الصهيونية وبروح الغطرسة ورفض االعتـراف             
  . باآلخر

. األحزاب الدينية في المجتمع اإلسرائيلي، وتزايد حصتها فـي الكنيـست اإلسـرائيلي    ـ تزايد نفوذ  4
. والالفت أن الجوانب العلمانية في الفكرة الصهيونية باتت تتضاءل لصالح الجوانب الدينية األسـطورية             

وما بعـد   وهكذا فإن انتعاش التيارات الدينية واألصولية في العالم، كرد فعل طبيعي على ظاهرة العولمة               
  . الحداثة، عكست نفسها في إسرائيل أيضا التي بدا أنها مهيأة أكثر من غيرها لردة الفعل هذه

 ـ عدم تمكن أية حكومة منذ توقيع أوسلو من استكمال فترتها الدستورية، إذ شهدت إسرائيل، خـالل   5
ت اإلسـرائيلية، سـواء     وهكذا فإن مختلف الحكوما   . الفترة الماضية، حاالت من عدم االستقرار السياسي      

كانت في ظل حكم حزب الليكود أو حزب العمل، ذهبت إلى االنتخابات المبكرة في المفاصل الحاسـمة،                 
بدعوى عدم قدرتها في ظروفها على تمرير استحقاقات أوسلو؛ وهذا ما سيحصل علـى األرجـح مـع                  

  ). حكومة كاديما والعمل(الحكومة الحالية 
سطينية باعتبارها طبيعة الطرف اآلخر، نظامه السياسي، وأيدلوجيتـه، والقـوى           هكذا لم تأخذ القيادة الفل    

الفاعلة فيه، ودينامياتها، وذلك في غمرة حماسها لتوقيع اتفاق أوسلو، األمر الذي أوصلنا إلى ما وصـلنا                 
  . إليه، ويخشى أن يتكرر هذا األمر حاليا، في غمرة االنهماك في اإلعداد إلعالن مبادئ جديدة

ى أية حال فإن الفوضى الفلسطينية، ساهمت هي األخرى بتسهيل هذا األمر علـى اإلسـرائيليين، إن                 عل
ولكن حتى ال نحمل الوضع الفلـسطيني فـوق         . عبر الخطابات الديماغوجية أو عبر العمليات التفجيرية      

ات الناجمة عـن    طاقته، فمما الشك فيه أن تغير المعطيات الدولية واإلقليمية، خصوصاً بدفع من التداعي            
الحرب الدولية ضد اإلرهاب، سهلت األمر على إسرائيل وغطت على تملصها من هذه االتفاقيـة، ذات                
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، في البيت األبيض األميركي، وبرعاية من       13/9/1993الطابع الدولي، والتي جرى اإلعالن عنها يوم        
  . رئيس الواليات المتحدة

  7/9/2007البيان 
  
  
  

  !!فهعندما نحقق لعدونا أهدا .46
  سليمان صالح. د. أ

مازلت رغم األلم أكن لفتح قدراً من الحب تشكل عبر سنوات طويلة، فليس من السهل ان يتنكر اإلنسان                  
  . لسنوات العمر مهما كانت خيبة األمل

ومن منطلق هذا الحب كتبت رسالة منذ شهور على صفحات جريدة الشرق لشرفاء فتح أحذرهم فيها من                 
 وظيفتها األساسية كحركة تحرر وطني، وأن تنسى الهدف األساسي وهو تحريـر             ان تتخلى الحركة عن   

  . فلسطين
لكن مضت األيام والحال يسوء فلقد ركزت فتح خطابها على الهجوم على حماس والعمل على نفيها مـن                  

  . ةالساحة الفلسطينية باستخدام الوسائل والخدع القانونية التي تستخدمها النظم العربية الديكتاتوري
ولقد زاد الشعور بالمرارة واأللم بسب إصرار فتح على التمسك بموقفها المستكبر الرافض للحوار مـع                
حماس أو التوصل إلى تفاهم يحفظ لللشعب الفلسطيني وحدته في مواجهة االحتالل، ويحفظ لفتح صورتها               

  . كحركة تحرر وطني
  سلطة ديكتاتورية

 ضد حماس، وتركز خطابها على الهجوم عليها قد فقـدت           إن فتح وهي تركز لحل جهودها على الحرب       
وظييفتها األساسية كحركة تحرر وطني تكافح لتحرير فلسطين من االحتالل، وتحولت إلى حزب يهـتم               
فقط بالمحافظة على الحكم للحصول على المغانم التي يمكن ان يجنيها أصحاب النفوذ والسلطة في هـذا                 

  . الحزب
 مجموعة من األغنياء أصحاب المصالح، الذين يتمتعون بالنفوذ والثروة، وكل           لقد أصبح يسيطر على فتح    

ما يهمهم هو الحفاظ على الوضع الراهن أو ما يطلق عليه البعض االستقرار على حساب حرية الـوطن                  
  . وحق الشعب في الحرية والخبز

عربي، وهـي تعتقـد     وفتح أصبحت تستخدم المصطلحات التي تستخدمها األحزاب الحاكمة في الوطن ال          
ولذلك فإنها تصدر قـوانين ال تحقـق        .. خطأ ان الشرعية تتمثل في الخضوع للقوانين مهما كانت جائرة         

  . مصالح الشعب، ولكنها تهدف لحمانية السلطة
والشرعية القانونية أصبحت متناقضة مع الشرعية الشعبية التي تتمثل في رضاء الشعب وموافقته علـى               

والشعب في فلسطين ككل الشعوب العربية أصبح يرى ان القـوانين التـي             . ام الحكم األهداف العامة لنظ  
  . تصدرها السلطة مجرد وسيلة لقهره، وليست لتحقيق مصالحه

  كما فعل السادات
والسلطة الفلسطينية أصدرت قانون انتخاب جديد يحرم من ال يوافق على االتفاقيات التـي عقـدتها مـع     

هو قانون يشبه ما فعله السادات عندما حاول أن يحرم بالقانون كل مـن ال               إسرائيل من حق الترشيح، و    
  . يوافق على اتفاقيات كامب ديفيد من حقوقه السياسية

وواقعياً فإن القانون االنتخابي الذي أصدرته السلطة الفلسطينية يحرم من ال يعترف بإسرائىل من حـق                
.  أن ينفي سياسياً من يـرفض االعتـراف بإسـرائيل         الترشيح، وبالتالي من المشاركة السياسية، ويحاول     

  . ولذلك فإن السلطة الفلسطينية قد حققت إلسرائيل بقانونها هدفاً لم تكن إسرائىل تحلم يوما تحققه
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الغريب في األمر ان المثقفين العرب قد صمتوا عن نقد هذا القانون، أو توضيح خطورة ذلـك االتجـاه                   
 فعلت ما تحاول النظم العربية ان تفعله بحرمان االتجاه اإلسـالمي مـن              ربما ألن السلطة الفلسطينية قد    

  . الترشيح مهما كانت قوته الشعبية، أو ربما بسبب هذه القوة
المثقفون العلمانيون يؤيدون اتجاه السلطات العربية لحرمان اإلسالميين من الترشيح باستخدام القـوانين،             

طينية بالرغم من خطورته الشديدة على قضية فلسطين، وانـه          ولذلك صمتوا عن نقد قانون السلطة الفلس      
  . يفرض االعتراف باسرائيل على الشعب الفلسطيني

  سؤال مشروع 
لقد توقعت ان يقاوم شرفاء فتح خاصة في السجون االسرائيلية هذا االتجاه، فهل يعقل ان يرضى اولئـك                  

لطة تحاول ان تنفي شركاء الـوطن       الشرفاء عن تحويل مسار فتح من حركة تحرر وطني إلى مجرد س           
والكفاح وتحرمهم من حقوقهم السياسية وتحقق للعدو اهدافه بفرض االعتراف باسـرائيل علـى شـعب                

  . فلسطين
هل يمكن ان تتنكر فتح لكل الثوابت الوطنية من اجل مصالح مجموعة من المليـونيرات بينمـا شـعب                   

  ! فلسطين يتضور جوعاً؟
يون ان تتحول حركتهم من حركة تحرر وطني تكافح لتحرير الوطن الـى             هل يمكن ان يرتضي الفتحاو    

مجرد وسيلة لتحقيق مصالح مجموعة االثرياء الذين يمتلكون االبراج السكنية في الكثيـر مـن الـدول،                 
والحسابات البنكية في اوروبا وامريكا، والذين يريدون فقط ان يبقى الحال على ما هو عليه، فال يريدون                 

  ! تحريرا؟حرية وال 
هل يمكن ان يرتضي الفتحاويون ان تتحول حركتهم الى سلطة يكرهها الشعب مثل الكثير من الـسلطات                 

  ! العربية؟
هل يمكن ان يقبل الفتحاويون ان يحققوا للعدو اهدافه مجانا، وان تفرض سلطتهم على شـعب فلـسطين                  

  ! يل على القدس؟االعتراف باسرائيل والتخلي عن حق العودة والقبول بسيطرة إسرائ
إن على الفتحاويين ان يجيبوا بصراحة عن تلك االسئة وان يعيدوا تقييم مسيرتهم وان يعقـدوا مـؤتمرا                  

  . عاما الصالح حركتهم وعزل القادة الذين حولوا مسار الحركة وحققوا اهداف اسرائيل
  شركاء في الكفاح 

فإن حركة حماس هي حركة تحرر وطني،       مهما كانت حدة الخالفات واختالف الرؤى وتباين السياسات         
واالمة االسالمية كلها تعتـز وتفخـر بكفـاح    . وهي الوريث الشرعي لكل تاريخ الكفاح لتحرير فلسطين     

حركة حماس وبطولتها وتضحياتها وثباتها واصرارها على تحقيق الهدف االسمى لالمة وهـو تحريـر               
  . فلسطين

ئيل مستحيل، وان حقوق الشعب الفلـسطيني فـي اقامـة    وشعب فلسطين يدرك تماما ان السالم مع اسرا     
دولته وعاصمتها القدس الشريف لن تتحقق عبر المفاوضات وان السلطة الفلسطينية لـن تحقـق شـيئا،                 
فاسرائيل ترفض دائما االقتراب من قضية القدس والمستوطنات والسيادة الفلسطينية وحق العودة في ايـة          

  . مفاوضات
وضات مجرد عبث يهدف الضاعة الوقت، والسلطة الفلسطينية تدرك ذلك لكنهـا            لذلك اصبحت تلك المفا   
  . تريد ايضا اضاعة الوقت

وشعب فلسطين يدرك ان اسرائيل ال تحترم االتفاقيات، وانها يمكن ان تمارس اسلوبها التـاريخي فـي                 
يمكـن ان   الغدر وتجتاح االراضي الفلسطينية خاصة غزة في اي وقت، وان ابطال حماس هـم الـذين                 

  . يواجهوا العدوان ببطولة وفدائية وتضحية
  ! من يحمي غزة؟
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شعب فلسطين يدرك تماما أن حماس تحمي غزة من اسرائيل، وان الجيش االسرائيلي ال يستطيع اجتياح                
غزة خوفاً من حماس، ولذلك يعد الجيش اإلسرائيلي الخطط الجتياح غزة، ويهدد ويتوعد ويحشد قوتـه                

  .  أن يقْدم على هذا االجتياح حتى ال يعطي لحماس الفرصة لتحقيق انتصار تاريخيلكنه ال يستطيع
ولذلك فإن قوة حماس هي قوة لكل شعب فلسطين، ولذلك فإن من يحاول أن يقلل قوة حماس أو يضعفها                   

  . يعمل لصالح إسرائيل، ويوجه ضربة لشعب فلسطين ولألمة اإلسالمية كلها
ي الجوع في غزة، ويصبر على مرارة الحرمان والفقر ألنـه يعـرف أن              ولذلك يتحمل الشعب الفلسطين   

  . أبطال حماس هم الذين يحمون أمنه وحريته، ويدافعون عن حقه في تحرير أرضه
يجب أن تدرك فتح أن شعب فلسطين لن يسمح ألحد أن يضعف حماس التي تزداد قوة بإصرار شـعب                   

  . فلسطين على الثبات والمقاومة وتحرير األرض
لقد سيطرت حماس على غزة ألن شعب فلسطين هو الذي وفر لها الظروف لهذه السيطرة والناس هـم                  
الذين ساعدوا أبطال حماس على الوصول للمقرات والسيطرة عليها، ولقد كان ذلك استفتاء جديداً علـى                

  . شرعية حماس وحب الناس لها
لذين طردوا عناصر دحالن الـذين كـانوا        الحقيقة التي يجب أن تدركها فتح هي أن الناس في غزة هم ا            

يقتلون الناس على الهوية، وبدون سبب، فهم كانوا مجرد بلطجية ال يخـضعون لقـانون وال يتمتعـون                  
  . بشرعية، ولذلك تخلص منهم شعب فلسطين، وأفشل خطة دايتون القديمة، كما أنه سيفشل خطته الجديدة

  المشاركة في تجويع الشعب 
ن أن تقوم سلطتهم بالمشاركة في تجويع شعب فلسطين وفرض الحرمان عليه من             هل يرتضى الفتحاويو  

خالل إغالق المؤسسات الخيرية التي كانت تقوم بتحقيق العدالة االجتماعية، ومـساعدة الفقـراء علـى                
  . الحياة، وتوفير الفرص للتعليم، باإلضافة إلى الدعوة اإلسالمية

  . ك المؤسسات تحارب شعب فلسطين كله، وتزيد كراهيته لهاوالسلطة الفلسطينية بقيامها بإغالق تل
والسلطة الفلسطينية تحرم المنتمين لحماس من الرواتب، وقامت بفصل الكثير منهم، وهذا مـالم تفعلـه                

  . حماس التي تعاملت مع الفتحاويين كشركاء في الوطن
 يعرف الجميع حركة علمانيـة،      وآخر األساليب التي استخدمتها فتح هي الصالة في الساحات، وفتح كما          

فإذا كانت قد قررت أن تصلى أخيراً فإن الخالفات مع حماس يمكن أن تنتهي، حيث يمكن أن تتحول فتح                   
  . إلى حركة إسالمية تتعاون مع حماس لتحقيق هدف األمة في تحرير فلسطين، وبالتالي تنتهي المشكلة

 حربها ضد فتح، وتخلت عن دورها كحركة تحرر         يجب أن تفهم حماس أنها تخسر كثيراً إذا استمرت في         
  . وطني

رمضان قادم وفيه تصفو النفوس وتسمو األرواح، ويمكن أن تجرب فتح أن تصلي مـع حمـاس فـي                   
  . المساجد أو الساحات، ولكن بنية مخلصة هللا سبحانه وتعالى، ويومها يمكن أن تعود فتح إلى األمة
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) أغلبهـا كارثيـة   (، والتي كانت لها تأثيرات      2001تحل بعد أيام قليلة الذكرى السادسة ألحداث سبتمبر         
ومثلما تفرض األحداث الجسام تحوالٍت تاريخيةً علـى األمـم،    . على العالم، ومن ضمنه منطقتنا العربية     

فلقد أصبح ذلك اليـوم     ! المين العربي واإلسالمي قبول كثير من غير المستساغ       فرضت على مسؤولي الع   
األسود النافذة الرئيسية التي تنظر من خاللها الواليات المتحدة لقضايا العالم على نحـو أكثـر انغالقـاً                  

ومما يجدر تذكره أنه عندما وصل الرئيس بوش إلى البيت األبيض، كـان همـه               . وتعصباً من ذي قبل   
رسة سياسة معاكسة لسياسة سلفه بيل كلينتون، فقد اعتبر أن كل ما عمله كلينتـون فـي محاوالتـه                   مما
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 اإلسرائيلي، كان خاطئاً وخاصة بعد الموقف التاريخي للـرئيس الراحـل            -المتكررة لحل النزاع العربي   
 بالـسياسة   كما أن بوش لم يكن يهتم     ". 2 -كامب ديفيد "عرفات ورفضه التوقيع على إمالءات مفاوضات       

أما القضية الفلسطينية فلم تكن تشغل باله، وبالذات بعـد تقلـص            . الخارجية، ولم يكن خبيراً في قضاياها     
واندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، واختيـار      " 2-كامب ديفيد   "احتماالت السالم إثر انهيار مفاوضات      

.  تنازالت في سبيل الحل السلمي المطلوب      أرييل شارون رئيساً لحكومة إسرائيل وهو الرافض لتقديم أي        
، حين أعلنت كونداليزا رايس،     2001وقد تجلى الموقف األميركي قبل أحداث سبتمبر، وتحديداً في يناير           

أزمة الشرق األوسط تحتاج إلى معجـزة،       "مستشارة األمن القومي آنذاك والمقربة من الرئيس بوش، أن          
ن األزمة ولم يأخذوا منها إال حرق أصابعهم، وأن بوش االبن ال            وأن رؤساء أميركيين سابقين اقتربوا م     

  "!يعتبر نفسه صانع معجزات يحول قطعة الحجر إلى رغيف، كذلك فهو ال يريد أن يحرق أصابعه
غير أن أحداث سبتمبر وفّرت فرصة لليمين الحاكم لتنفيذ سياسة دعم إسرائيل دون حدود على حـساب                 

 الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التي مثلت، بعد توقيع اتفاقيـة أوسـلو،             عالقة الواليات المتحدة مع   
ومع وقوع تلك األحداث، بدأ الرئيس بوش يركز على السياسة          . جزءاً من التحالف األميركي في المنطقة     

هي قضيته األولى وشغله الشاغل والعامل الرئيـسي فـي          " اإلرهاب الدولي "الخارجية، وأصبحت قضية    
  . د سياسته الخارجيةتحدي

لقد سجلت أحداث سبتمبر ذروة التصاعد الدراماتيكي لإلرهاب على المستوى الدولي من زاوية تأثيرهـا               
في العالقات الدولية، فشكلت نقطة تحول بعد أن نجحت الواليات المتحدة في استغالل الحـدث لتوسـع                 

عالن صراحة بأن رد الفعل من الحكومـات  آثاره ونتائجه بحيث شمل كافة المنظومة الدولية عندما تم اإل         
الـدول  " واجـب "والدول على الحدث ليس مقبوالً اقتصاره على بيانات الشجب واالستنكار، بل إن مـن               

عندها بدأ  ! وهل هي مع محور الشر أم مع محور الخير؟        ! هل هي مع اإلرهاب أم ضده؟     : تحديد موقفها 
لدولي، فرسخت اإلدارة األميركية أسس سياستها الجديـدة        االستغالل السياسي الواسع لظاهرة اإلرهاب ا     
تدخلها في شؤون الدول األخرى وتهمـيش دور        " شرعية"متمثلة في استخدام القوة في العالقات الدولية و       

وعلى الصعيد العربي، تمت محاولة تطبيق استراتيجية جديدة تمثلت فـي ترسـيخ مبـدأ               . األمم المتحدة 
أما علـى صـعيد القـضية       . اسية واالقتصادية والعسكرية الممارسة أميركياً    التبعية بفعل الضغوط السي   

الفلسطينية، فقد جاء سبتمبر كارثياً حين تم تشويه النضال الفلسطيني وأهدافه المتمثلة باالستقالل وتقرير              
ـ     ، حيث بدأت اإلدارة األميركيـة تـرى فـي االنتفاضـة            "اإلرهاب"المصير، ووصف مقاومة الشعب ب

التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني جزءاً ال يتجزأ من حربها ضد اإلرهاب، مدفوعـة               والحرب  
بذلك من قبل إسرائيل التي رأت في هذه األحداث فرصة لها لتشويه النضال الفلسطيني، فقدمت لها دعماً                 

غلت ودون تـردد، اسـت  . أعمى وغير محدود، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو االقتـصادي        
 سبتمبر، اقتحمت الـدبابات     11ونحن نذكر أنه بعد أيام قليلة من هجوم         . إسرائيل أحداث سبتمبر مباشرة   

اإلسرائيلية المدن الفلسطينية وقتلت العشرات وأحكمت قبضتها على السكان، وسارعت وقتها الواليـات             
 هليكوبتر حديثة اسـتخدمتها     المتحدة وقدمت للدولة الصهيونية شحناٍت عسكريةً جديدةً تمثلت في طائرات         

  .إسرائيل في اغتيال عديد القيادات الفلسطينية الحقاً
أما على الصعيد السياسي فتمثل الدعم األميركي في استخدام الفيتو ضد كثير من مشاريع القرارات التي                

ضـد  و" ميتشل"تدين إسرائيل على جرائمها المرتكبة ضد فلسطين وشعبها، على رأسها الفيتو ضد خطة              
، وكذلك ضد اقتراح أكبر مسؤول لحقوق اإلنسان        "العنف"إرسال مراقبين دوليين لإلشراف على الحد من        

، الداعي إلرسال فريق لتقصي الحقائق فـي األراضـي          "ماري روبنسون "في األمم المتحدة، وهو حينها      
سالم، فيما كانت   الفلسطينية المحتلة، بل إن بوش نفسه كان يصف كل تصرف لشارون بأنه يؤدي إلى ال              

  .المحاكم الجنائية في القارة األوروبية تحاكمه الرتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين
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، الشعب الفلسطيني وقيادته فـي مواجهـة   2001 سبتمبر   11لقد وضعت السياسة األميركية، بعد أحداث       
ـ              دعم مـسألة الـصراع     حالة ال يحسد عليها، إذ تغيرت أولويات معالجة القضية الفلسطينية من الحاجة ل

المتمثل في إنهاء االحتالل واالستمرار في دعـم االسـتقالل الـوطني للـشعب              (الفلسطيني اإلسرائيلي   
. إلى ربط هذا الدعم والتأييد باستحقاقات داخليـة فلـسطينية         ) الفلسطيني وصوالً إلى إقامة دولته المستقلة     

صالح الداخلي ومكافحة اإلرهاب، وذلك للتهرب      وكان في طليعة تلك االستحقاقات المطالبة بما أسموه اإل        
من تزايد المطالبة بإنهاء االحتالل وتأكيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مع أيٍد خفيـة عملـت                  
على تصعيد حدة التوتر في الداخل الفلسطيني حتى حصل الطالق البائن بينونة صغرى حتى اللحظة بين                

فالسياسة األميركية لـم تـتالق مـع المبـادرة     . فة الغربية وقطاع غزةالقوى المسيطرة في كل من الض   
وهكذا باتـت الواليـات     . الفلسطينية بحكومة الوحدة، أو اتفاق مكة، وال حتى مع المبادرة العربية للسالم           

كما تحولت القضية الفلسطينية من قضية شعب       ". الخالقة"المتحدة تلعب وحيدة في تطبيق نظرية الفوضى        
راء حقوقه السليبة إلى جزء من الحرب األميركية على اإلرهاب، فأبعدت القضية الفلسطينية عن              يسعى و 

) االسـتيطانية (الشرعية الدولية، فيما تابعت إسرائيل استكمال سياستها العدوانية والتوسعية االستعمارية           
الذي دعا إليه الـرئيس     " مؤتمر الخريف "والحال كذلك، ورغم    ! بحيث ال يبقى للفلسطيني إال شبح الدولة      

بوش وأثار كثيراً أو قليالً من التفاؤل في بعض األوساط، أوليس من باب الواقعية السياسية االفتـراض                 
) المؤيد حتى تاريخه تأييداً مطلقاً من قبل اإلدارة األميركية الراهنـة       (الصهيوني  / بأن المسعى اإلسرائيلي  

جعـل الـذكرى   ") مـؤتمر الخريـف  "يلية المستمرة و من خالل الممارسات اإلسرائ   (هو مسعى يستهدف    
  !السادسة ألحداث سبتمبر مناسبة لتكريس تحليق النجمة السداسية اليهودية، علناً، في السماء العربية؟

  7/9/2007االتحاد االماراتية 
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