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   حرب إضرابات وكسر إرادات.."حماس"و" منظمة التحرير"فصائل  .1

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى اإلضراب العام اليوم في قطاع غـزة             : صالح النعامي : غزة
القوة في تفريق عناصر فتح لدى محاولتهم أداء صـالة الجمعـة            " التنفيذية"ام القوة   احتجاجاً على استخد  
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وفي ختام اجتماع لممثلين عنها الى جانب ممثلين عن حركـة           . بالعراء، واعتقال عدد من قيادات الحركة     
خطـوة   "الجهاد في مقر الجبهة الشعبية، الليلة قبل الماضية، اصدرت الفصائل بياناً اعتبرت فيه ما جرى              

غير مسبوقة في العالقات الوطنية الفلسطينية، وهي تعٍد صـريح علـى أعلـى المرجعيـات القياديـة                  
الفلسطينية، وتلحق أفدح األضرار بوحدة شعبنا والنسيج االجتماعي الفلسطيني كله، وهي تعمق من حـدة               

قسام بأسرع وقت وأقل    االنقسام الخطير والضار بالشعب والقضية وتعرقل أية مساع للخروج من هذا االن           
  ". الخسائر الممكنة

ودعا المجتمعون حماس لالعتذار لقيادات فتح الذين اعتقلتهم واإلفراج الفوري عن بـاقي المحتجـزين                
وقال خالد البطش الناطق الرسمي     . وأعلنت الجهاد تحفظها على الدعوة لإلضراب     . ووقف االستدعاءات 

ثلي فتح من قبل التنفيذية، إال أننا نعتبر الـدعوة لإلضـراب            اعتراضنا على اعتقال مم   "باسمها أنه رغم    
خطوة تساهم في تكريس حالة االنقسام في الشعب الفلسطيني، وتمثل انحيازاً الى جانـب طـرف علـى                  

ـ    ". حساب الطرف اآلخر   أن فتح وحمـاس تحـاوالن      " الشرق االوسط "واضاف البطش في تصريحات ل
خر والضغط عليه في محاولة لتركيعه، مشدداً علـى رفـض حركتـه             الوسائل الكفيلة بإيذاء اآل   " ابتداع"

لممارسات االجهزة االمنية التابعة ضد نشطاء حماس ومؤسساتها في الضفة الغربية، الى جانب رفـض               
وشدد البطش على أن المخرج من المأزق الحالي يكمـن          . ضد عناصر فتح في غزة    " التنفيذية"ممارسات  

  . عباس وقيادة حماس للعودة الى طاولة الحوارفي الحوار، داعيا الرئيس 
 في غزة، إن حركته ستواصل عمليات االحتجـاج علـى مـا             "فتح"وقال إبراهيم أبو النجا، الناطق باسم       

وأضاف أن ممارسـات القـوة التنفيذيـة والقمـع          . غير المقبولة " التنفيذية" و "حماس"وصفه بممارسات   
 .نزواء والتنازل عن حقهاالمستخدم لن تنجح في دفع حركته الى اال

، معتبراً أن   "كسر إرادات "، أن الحديث يدور عن      البرلمانيةواعتبر يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس        
في غزة، وان ما حـدث ال عالقـة لـه           " الحكومة الشرعية "حكومة رام اهللا تحاول التشويش على عمل        

  .بالجدل الفقهي حول جواز صالة الجمعة بالعراء أم ال
 محمد اآلغا، لتحييد قطاع التعلـيم أيـة إضـرابات           ]حكومة هنية [دعا وزير التربية في الحكومة المقالة     و
، من شأنها عرقلة العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة التـزام الطلبـة ومدرسـيهم بالـدوام                 "مسيسة"

تاحة الفرصـة للعـابثين     كافة الشرفاء، عدم إ   "وفي بيان طالب اآلغا ذوي الطلبة والمدرسين و       . المدرسي
التي فشلت في السابق، مشيراً الى أن       " بمصير شعبنا إلعادة القطاع التعليمي إلى جو اإلضرابات المسيسة        

  .إضراب المدارس يعني استهداف أهم قطاع حيوي بعد إضراب القطاع الصحي الذي يعانيه المرضى
  9/9/2007الشرق األوسط 

  
  "أحالهما مر"ضع السلطة أمام خيارين  المؤتمر الدولي ي:مصادر فلسطينية .2

 قالت مصادر فلسطينية قريبة من السلطة الوطنية ان المـؤتمر الـدولي يـضع               : محمد يونس  -رام اهللا   
الرئيس عباس امام خيارين أحالهما مر، اذ سيكون عليه االختيار بين الذهاب الى المؤتمر باتفاق هزيـل                

ويرى مراقبون ان الموقف ال يبدو مشجعا للقيـادة          .ن اتفاق ، او الذهاب من دو    "اعالن مبادئ "يأخذ شكل   
الفلسطينية، اذ عرض اولمرت على عباس في لقاءاتهما االخيرة التوصل الى اتفاق اعالن مبـادئ عـام                 

ـ  في تاريخ  " تجربة فاشلة "، اال ان عباس رفض العرض، معربا عن قلقه من تكرار            "اتفاق اوسلو "شبيه ب
 عاما على اعالن المبادئ المـذكور مـن دون ان يـنجح             14، ومذكرا بمضي    المفاوضات بين الجانبين  
واكد احد ابرز مساعدي عباس ان اولمرت غير قادر على التوصل الى اتفاق             . الطرفان في تفسير بنوده   

ألنه االضعف في المعادلة السياسية في اسرائيل، كما انه غير راغب فـي التوصـل الـى اتفـاق ألن                    
لماذا يقدم اولمرت تنـازالت لمـن       : "عف وضع لهم منذ بدء العملية السلمية، متسائال       الفلسطينيين في اض  

اي اتفاق يتحقق اآلن سيكون األسوأ في التـاريخ الفلـسطيني،           : "واضاف". يعتبرهم مهزومين وضعفاء؟  
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ليس فقط بسبب سوء حال الفلسطينيين في هذه المرحلة، بل ايضا لضعف وتردد اولمرت الذي ما فتـئ                  
، وغالبيتهم جاءت من حزب ليكود اليميني       )كديما( عن مواقف متشدده الرضاء المتذمرين من حزبه         يعلن

غير ان مساعد عباس رأى ان العودة من دون اتفـاق يبـدو اهـون                ".المتطرف، وما زالت تحمل فكره    
ـ     الـسالم   على األقل لن يكون لدينا اتفاق ضعيف، فيه تراجع عن مرجعيات          "الشرين للسلطة الفلسطينية ف

القائمة مثل مبادرة السالم العربية وخريطة الطريق، وسنعتبر هذا المؤتمر عملية مـستمرة وسنواصـل               
ال نملك ترف قبول المشاركة في المؤتمر او رفضه، لكـن فرصـنا فـي               : "، مضيفاً "العمل على انجاحه  

الب بعودته لالنعقـاد    تحقيق شيء من هذا المؤتمر ضعيفة، لذلك االفضل ان نعتبره عملية سياسية، ونط            
  ". االسرائيلية-مرة كل ستة اشهر لالشراف على المفاوضات الفلسطينية 

  9/9/2007الحياة 
  

  "لقاء الخريف"فياض يدعو إلى إعداد جيد لـ  .3
سالم فياض ان ال فائدة في انعقاد مـؤتمر الخريـف   . اكد رئيس الوزراء د   : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   

 الكامل من وجهة نظر األطراف كافة وعلى رأسها الجانب الفلـسطيني، الـذي        دون توفير فرص النجاح   
يتطلع لعقد مؤتمر يجسد اإلرادة الدولية الصادقة ويترجم قرارات الشرعية الدولية إلـى حقـائق علـى                 
األرض، والى اتفاق جميع األطراف على حل شمولي في شقيه الـسياسي واالقتـصادي حتـى يتـسنى                

ب التنمية العالمية، ويتسنى لنا فلسطينيا إقامة دولتنا على ترابنا الـوطني فـي غـزة                للمنطقة اللحاق برك  
والضفة بما فيها القدس، قادرة على تأمين الرفاه االقتصادي واالجتماعي ألبنائها، والمساهمة في الـسلم               

 وغـزة الواليـات     ودعا خالل افتتاحه أمس مؤتمرا اقتصاديا ماليا في رام اهللا         . العالمي والتنمية اإلنسانية  
المتحدة الى االعداد الجيد لمؤتمر الخريف الذي دعت له، وأن تؤمن شروط نجاحه المتمثلة باتفاق واضح                
على قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران، ووضع جـدول زمنـي ملـزم                  

تلف قضايا الحل النهائي في أسرع وقت       بضمانات دولية الستكمال االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي على مخ       
  .ممكن، وبقبول صريح من إسرائيل للمبادرة العربية

  9/9/2007الحياة الجديدة 
  

  لقاء جديد بين عباس وأولمرت مطلع األسبوع .4
 أفاد مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس سيلتقي مجـددا رئـيس الـوزراء              : محمد يونس  -رام اهللا   

وع المقبل، وغالبا االثنين، لتسريع االتصاالت الهادفة الى استئناف عملية السالم           االسرائيلي اولمرت االسب  
وقال  .والتوصل الى اتفاق قبل الذهاب الى المؤتمر الدولي الذي دعا الرئيس بوش الى عقده في الخريف               

ه، في  ، من دون ان يحدد موعد اللقاء او مكان        "عباس سيلتقي اولمرت االسبوع المقبل    "صائب عريقات ان    
االثنين او الثلثـاء قبـل رأس       "ان اللقاء سيعقد    " فرانس برس "حين اكد مصدر حكومي اسرائيلي لوكالة       

  ".السنة اليهودية االربعاء
  9/9/2007الحياة 

  
  عباس يشيد بالمقاومة الفلسطينية السلمية ألهالي بلعين ضد الجدار .5

ة برام اهللا امس، وفداً من لجنـة المقاومـة           استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاس       : وفا –رام اهللا   
إننا نستقبل أبطـال بلعـين الـذين        "وقال في كلمة ترحيب،      .الشعبية لجدار الفصل العنصري في بلعين     

استخدموا أسلوب المقاومة الحقيقية، حيث أبدوا صبرا ولم يفت عضدهم، ولم تتراخ إرادتهم دفاعاً عـن                
لم تكونوا تحملون   "، وقال   "هذه هي المقاومة العقالنية والسلمية    أن  "وأضاف   ".األرض التي تعادل الروح   

السالح لمواجهة الجندي اإلسرائيلي، بل واجهتموه بصدوركم العارية، وهذه أهمية المقاومة، ولذلك فـان              
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وأعرب عن أمله، أن يجسد هذا النصر مادياً ويتحول من بلعين إلى غيرهـا               ".النصر كان نصراً معنوياً   
 الفلسطينية، مؤكداً أننا سنواصل مقاومتنا السلمية رغم قدرة االحتالل العسكرية، ولن نسمح             من األراضي 

كنا نشاهد يوميا دون كلـل أو ملـل المقاومـة للجـدار،             "وأضاف   .أن يأخذ سنتيمتراً واحداً من أرضنا     
تى دعـم   وصدقوني أن هذا األسلوب هو األسلوب المفيد والحضاري والذي جلب دعم الناس والعالم وح             

وأشار الرئيس إلى أن القرار      ".اإلسرائيليين، وأدى في النهاية إلى انتصار العدالة، حتى وإن كانت شكال          
الذي صدر ليس من أجل بلعين، وإنما من أجل أساس الجدار الذي قضم األرض الفلسطينية، وهذا إثبات                 

بلعين، وشد على أياديهم، كما شـكر       وتوجه الرئيس بالشكر إلى أهالي قرية        .للعالم أن الجدار غير عادل    
كما وجه الـرئيس الـشكر       .المتضامنين اإلسرائيليين الذين كانوا يساندونهم ويتعرضون للضرب وللغاز       

  .للمتضامنين األجانب واإلعالميين الفلسطينيين والعرب واألجانب على دورهم في إبراز هذه القضية
  9/9/2007الحياة الجديدة 

  
  "حماس"عدد من نواب مع كد لقاء فياض تؤ ة فلسطينيرسمية مصادر .6

كشفت مصادر رسمية في رئاسة الوزراء الفلسطينية وحركة حماس،         :  منتصر حمدان، وكاالت   -رام اهللا   
عن اتصاالت وقنوات سياسية مفتوحة من اجل بحث سبل وآفاق إمكانية إخراج الوضع الفلسطيني مـن                

 .، إلنهاء األزمـة القائمـة     )فتح وحماس ( لدى الطرفين    حالته المأساوية في ظل عدم وجود حلول مقبولة       
سالم فياض في رام .سعدي الكرنز أن اجتماعا عقد بين نواب حماس ود        .واكد أمين عام مجلس الوزراء د     

 حـصول   "الخلـيج "ـايمن دراغمة، الذي أكد بدوره ل     .اهللا بمشاركة النائب عن كتلة االصالح والتغيير د       
وقال إن االتـصاالت مـع       . أعقاب أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع       اللقاء الذي قال إنه عقد في     

 لم تتوقف لكنها تتطلب طرفا قويا يرعى الحوار، مشيرا إلى قدرة الجامعة العربيـة أو دول                 "فتح"قيادات  
  .عربية للعب مثل هذا الدور

  9/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

 "ازلالمه"النائب قفيشة يدعو عباس وهنية لوقف  .7
النائب عن كتلة اإلصالح والتغيير حاتم قفيشة، كال من الرئيس           دعا:  منتصر حمدان، وكاالت   -رام اهللا   

 التـي تـسيء للـشعب       "المهازل"عباس ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إلى العمل الفوري لوقف           
تهاكات علـى أيـدي     الفلسطيني وتجعل حقوق المواطن والنواب سواء في الضفة او القطاع عرضة لالن           

وناشد قفيشة عباس وهنية تحمل مسؤولياتهما       .األجهزة األمنية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون      
  ..لوضع حد لهذه المهازل

  9/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

 العمل اليوم ساعة واحدة حكومة فياض تدعو إلى تعليق .8
م اهللا أمس الى تعليق العمل في كافة المؤسـسات          دعت حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض في را        

الرسمية والخاصة ومؤسسات العمل األهلي اليوم من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الواحدة من بعـد                
وطالبت في بيان رسمي مكتوب أن يقوم الموظفون باالعتصام خالل هذه الـساعة أمـام مقـار                  .الظهر

انسجاماً مع الـدعوة التـي      "أضاف البيان ان هذا اإلضراب يأتي       و .عملهم، وذلك تضامناً مع قطاع غزة     
وجهتها القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية لإلضراب في غزة احتجاجاً على الممارسات التي قامت بها              

  ."القوة التنفيذية التابعة لحماس
  9/9/2007الخليج اإلماراتية 
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 "فتح"عات تتبع صحافيين بالقتل من مجموال تدين تهديد هنيةحكومة  .9
 محطات تلفزيونية وإذاعيـة     7قالت وزارة الداخلية في حكومة هنية المقالة إنها تلقت شكاوى من            : غزة

في مدينة نابلس حول إجبار األجهزة األمنية التابعة للرئيس عباس لها ببث ما كان يبثه تلفزيون فلسطين                 
ي بيان أنها تلقت شكاوى من صحافيين       واضافت الوزارة ف  . الرسمي عن احداث قطاع غزة اول من أمس       

تفيد بتلقيهم تهديدات بالقتل من مجموعات تتبع حركة فتح، مشيرة الى أنها سبق أن استقبلت مثـل هـذه                   
التي سنتعامل  "وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة وجدية إلى هذه التهديدات          . الشكاوى، االسبوع الماضي  

ه األعمال تهدد حريـة الـصحافة التـي كفلتهـا الحكومـة             ، مشددة على أن هذ    "معها بكل جدية وحزم   
  ". لن تتهاون مع من يثبت تورطه في مثل هذه األعمال الالمسؤولة"الفلسطينية، وهي 

  9/9/2007الشرق األوسط 
  

  "حماس"يستهدفون نواب " فتح"وطلبة ومسلحو برقين األمن الفلسطيني يعتقل رئيس بلدية  .10
لوقائي والمخابرات الفلسطينيان، واللذان يقع مقرهما في الـضفة الغربيـة           اعتقل جهازا األمن ا   : رام اهللا 

 علي عتيق، وعددا من الطلبة الجامعيين على خلفية قربهم مـن      -غرب مدينة جنين   -رئيس بلدية برقين    
، فيما تلقت نائبان فلسطينيتان تهديدات بالقتل من قبل قياديين في ميليشيات مسلحة تابعـة               "حماس"حركة  
في المدينة بإحراق ثالث سيارات تابعة لمستـشفى        " فتح"وفي طولكرم قام عدد من مسلحي        ".فتح" ةلحرك

  .زكاة طولكرم
  8/9/2007 قدس برس

  
 "مصر"و" حماس"بين أبو مرزوق يكشف توتر العالقات ": سما" .11

ن موسى أبو مرزوق أمس عن وجود توتر في العالقات بي         " حماس"ـكشف نائب رئيس المكتب السياسي ل     
حركته ومصر على خلفية اختالف الرؤى حول الحسم العسكري الذي نفذته الحركة في قطاع غزة فـي                 

األحـداث التـي    "إن  " سما"وقال أبو مرزوق في تصريحات نقلتها وكالة أنباء          .يونيو الماضي / حزيران
حداث بهذه  جرت في غزة عكست نفسها سلبياً، فرؤية المسؤولين في مصر أنه ما كان يجب أن تعالج األ                

الطريقة والتزموا هم باإلطار القانوني الوطني واالتفاقات المعمول بها مع السلطة الفلسطينية التـي هـي            
العالقات مع مصر لـن تحكمهـا ظـروف مؤقتـة وال            "وأضاف ان    ".بحد ذاتها طرف في هذا النزاع     

بهذه العالقات وسـتبذل    الظروف الراهنة وهي عالقة أكبر من ذلك بكثير وحماس لم ولن تفعل ما يضر               
لكن مهما كانـت العالقـات      : "واستدرك قائالً ". كل جهدها لتصويب كل ما يعتلي هذه العالقة من سلبيات         

أخوية واستراتيجية ال يمكن أن يكون موقفنا هو الصبر واالحتمال على كل ما يدور من قتل في قطـاع                   
  ". ن تدافع الحركة عن نفسها شخصاً دون أ256غزة حيث بلغ عدد القتلى خالل خمسة شهور 

  26/8/2007البيان اإلماراتية  
 

  فصائل منظمة التحرير فقدت المصداقية في مواقفها وأصبحت جزءاً من المشكلة": حماس" .12
إن : "، على لسان المتحدث الرسمي باسمها سامي أبو زهري، فـي تـصريح            حركة حماس  قالت   : غزة

لألمور بعين واحدة فتضخم ما يجري فـي غـزة وتغـض            فصائل المنظمة في الداخل، التي بات تنظر        
الطرف عن جرائم قيادة السلطة في الضفة الغربية، قد فقدت أي مصداقية في مواقفها، ولم تعـد تمثـل                   

النظر إلى أن مسلسل االعتقـاالت ألبنـاء        " حماس"ولفتت   ".طرفاً محايداً بل أصبحت جزءاً من المشكلة      
في سياق مخطط االجتثاث الذي تتعرض له الحركة        "سساتها يتواصل   وكوادر الحركة واالعتداء على مؤ    

 ".في الضفة الغربية على أيدي قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها خدمة ألغراض أمريكية وصهيونية             
هذا الموقف الال متوازن والالمسؤول يفضح حقيقة دور ما يسمى بفصائل المنظمـة             "بأن  " حماس"ورأت  
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، ودعمها النهيار السلطة الـسياسي      "حماس" لقيادة السلطة في االستمرار بمخططها ضد        في توفير الغطاء  
  ". ومشاريع أوسلو التي يجري من خاللها اإلعداد لتصفية القضية الفلسطينية

  9/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   هدفحركة بال" حماس"و..  ال ترى اماال كبيرة في التوصل الى اتفاق سالم"فتح": دحالن .13
مني في جنيـف ان المنـاخ   االمؤتمر ال حول قال محمد دحالن   :  جنيفمن   8/9/2007رويترز  نشرت  

ان االجتماع يجـب ان يرتكـز علـى         أضاف  و .الحالي لن يفضي الى حدوث انفراجة في هذا المؤتمر        
ن خالل مترجم   وقال م  .التزامات ملموسة لكن حتى االن لم يقدم االسرائيليون او االمريكيون شيئا مكتوبا           

انه اذا كان االجتماع الذي سيعقد في الخريف هو لمجرد تنظيم لقاء اخر وتكرا االنشطة ومجرد فرصـة                  
وقال ان هذه المفاوضات يجب ان يكون لها اساس وانـه لـم              .اللتقاط الصور فستكون هذه كارثة اخرى     

 تعتقـدان انـه     وإسرائيلالمتحدة  واعرب عن اعتقاده بان الواليات       .تبذل اي جهود كافية لنجاح المؤتمر     
 على قطاع غزة ال     "حماس"وقال ان سيطرة     .سيكون ببساطة مجرد اجتماع اخر ومناسبة للعالقات العامة       

واضاف ان ما حدث في غزة ال يجب ان يكون ذريعة للتنصل من              .يجب ان تخرج اي اتفاق عن مساره      
طة الشرعية للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني      وقال ان عباس هو الشخص الذي يمتلك السل        .عملية السالم 

  .ولهذا فان له مطلق الحرية في المفاوضات
، أن  )8/9(اعتبر دحالن في تصريحات نشرت الـسبت         :لكويتامن   8/9/2007قدس برس    وأضافت

تعمل السيف في رقـاب     " "حماس"، وتحدث عن أن     "بكارثة إنسانية وسياسية  "الوضع في غزة يمر حاليا      
تتـورط  .. أصبحت تعيش من دون هـدف     "بعد أن سيطرت على قطاع غزة       " حماس"رأى أن   و ".الكفرة

واعتبـر أنـه إن    ،"بالدم الفلسطيني الذي لم يتورط به أي فصيل وطني آخر منذ عمر النضال الفلسطيني 
، مشيرا  "أنني لم أفعل ما فيه الكفاية من أجل كشف حقيقة حماس وخطورتها           "كان هناك لوم يوجه له فهو       

الجمهـور  "، معتبـرا كـذلك أن       "منذ ما قبل أن تتأسس الحركة     "لى أنه كان يعرف تلك الخطورة جيدا        إ
  ".العربي المخدوع سيكتشف حقيقة الحركة اآلن

  
  حول اإلعتقاالت في الضفة وغزة" فتح"و" حماس"اتهامات متبادلة بين  .14

ات حـول اعتقـال األجهـزة       أمس االتهام " حماس"و" فتح"واصلت  :  منتصر حمدان، وكاالت   -رام اهللا   
إن األجهـزة   " حمـاس "وقالـت   . األمنية الموالية لكل منهما نشطاء من الطرف اآلخر في الضفة وغزة          

كما .  ساعة الماضية  24ـ من أنصارها في الضفة بينهم رئيس بلدية خالل الساعات ال          10األمنية اعتقلت   
تونيا إيمان الخروبـي وإحـراق ثـالث        اتهمت مسلحين من فتح بإطالق النار على سيارة عضو بلدية بي          

  .سيارات تابعة لمستشفى زكاة طولكرم
 حماس وجهت بالغات استدعاء للعشرات من       "مليشيات""في القطاع إن    " فتح"في المقابل قال مصدر في      

نشطاء الحركة في القطاع واحتجزت العديد منهم لساعات بعد أن نكلت بهم وعرضتهم للتعذيب وقامـت                
  ". سهمبحلق شعور رؤو

  9/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الجبهة الديمقراطية تدين قطع رواتب آالف الموظفين في غزة وتدعو عباس للتراجع  .15
دون مبرر ووجه   " عن استغرابها وإدانتها لقطع رواتب آالف الموظفين         ،عبرت الجبهة في بيان   : رام اهللا 

وطالبـت   ". الوزارات والمؤسـسات المدنيـة     حق، سواء كانوا العاملين في األجهزة األمنية والشرطة أو        
رئيس السلطة محمود عباس بإعادة النظر فيمن أوقفت رواتبهم من الموظفين، بمن فيهم العاملون علـى                
بند العقود، وبغض النظر عن االنتماء السياسي أو التاريخ الـوظيفي والعمـل علـى إعـادة صـرف                   
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ال يكون بالمزيد من    "قوال إلى أفعال بدعم صمود غزة       وأكدت الجبهة في بيانها أن تحويل األ      . مستحقاتهم
مضاعفة بؤسها عبر قطع الرواتب غير المبررة، والذي يزيد من خنق قطاع غزة، وإنما بدفع الرواتـب                 

  ". المقطوعة ومضاعفة الدعم االجتماعي
  9/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "وخ الكاملالرض"الضفة وتتهمها بـ" حماس"تنتقد قيادات " فتح" .16

": صوت فلـسطين  "أحمد عبدالرحمن في حديث إلذاعة      " فتح"قال الناطق باسم     :والوكاالت البيان،   –غزة  
استغرب من هذا الرضوخ الكامل للخطأ واالنقالب من قبل عدد من قيادات حركة حماس ونوابها فـي                  "

وأشار إلى قرار الفـصائل     ". الضفة الغربية وعدم االحتجاج على ممارسات القوة التنفيذية في قطاع غزة          
اعالن االضراب العام اليوم األحد وليوم واحد في قطاع غزة وفـي الـضفة الغربيـة احتجاجـا علـى              

  ". مع أي وسيلة ديمقراطية إلسقاط انقالب حماس"ممارسات القوة التنفيذية في قطاع غزة، مؤكدا بأنهم 
  26/8/2007البيان اإلماراتية  

  
  تقديم مبادرة لحل األزمةويطالب القرضاوي ب" التنفيذية"ينتقد " حمساوي"نائب  .17

البرلمانية أيمـن دراغمـة الداعيـة يوسـف         " حماس"ناشد النائب عن كتلة     : والوكاالت البيان،   –غزة  
القرضاوي والهيئة العالمية العليا لعلماء المسلمين، بضرورة التدخل وتقديم مبادرة تخرج الفلسطينيين من             

ستنكر دراغمة طريقة استخدام القوة لتفريق المتظاهرين عقب صالة الجمعة في عـدة             وا. أزمتهم الحالية 
وأكـد ان    ".فـتح "مناطق بقطاع غزة، باإلضافة إلى اعتقال بعض قيادات العمل الوطني، ورموز حركة             

احد األساليب االحتجاجية التي أتاحهـا القـانون، بـشرط أن ال            "صالة الجمعة في الساحات العامة، هي       
على ضرورة المحافظة على قدسـية      "وشدد  " حبها أعمال عنف ومخالفات واعتداءات على الممتلكات      يصا

كمـا اسـتنكر    ". الصالة ومعناها، وعدم إخراجها عن هدفها األساسي، أو تسييسها لصالح أجندات معينة           
، ممارسات األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الـضفة الغربيـة، ضـد عناصـر حمـاس                "

  ". ومؤسساتها وجمعياتها الخيرية، وتعرض بعض المعتقلين لديها للتعذيب
  26/8/2007البيان اإلماراتية 

  
  تقديم كل ما هو مطلوب منهم إلعادة الوحدة الوطنية" حماس"و" فتح"على : "الديمقراطية" .18

باسـمها،  دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريحات صحفية مكتوبة لناطق رسمي             :عمان
كل الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد في الميدان لمواجهة السياسات والممارسات الدموية االسـرائيلية،             
ونبذ الفرقة والخالف، وتّجدد دعوتها لحركتي فتح وحماس لتقديم كل ما هو مطلوب منهما لفتح الطريق                

اس وثيقة الوفـاق الـوطني الفلـسطيني        أمام معاودة الحوار واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أس        
 عـن كـل     إلى التوقف " فتح"ودعت   العسكري في غزة     "اإلنقالب" عن نتائج    إلى التراجع " حماس"ودعت  

  .ردود األفعال التي يمكن أن تعمق من الخالفات الداخلية الفلسطينية، على حد قوله
 7/9/2007قدس برس 

  
  ي غزة لم يفصح عنهاكتائب القسام تنعى أحد قادتها أثناء مهمة ف .19

 .في مهمة لم يتم االفصاح عـن طبيعتهـا        ) 8/9(، فجر يوم السبت     "القسام"قضى قيادي في كتائب      :غزة
استشهد خالل تأديتـه    "من مدينة غزة، والذي قالت إنه        في بيان لها نبيل فضل عبد العال      " القسام"ونعت  

  ".لمهمة جهادية
 7/9/2007قدس برس 
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   يقرره الحوار"البارد"أمن : "قوى التحالف" وفد  في لقائه بري معحمدان .20

مـن   برفقة وفد  ، نبيه بري امس    اللبناني رئيس مجلس النواب   في لبنان أسامة حمدان   " حماس"زار ممثل   
الواقـع الـذي يمـر بـه الـشعب          "بعد اللقاء، قال حمدان ان الحديث تناول        ". تحالف القوى الفلسطينية  "

. ، وتطورات الحدث الفلسطيني في لبنان وال سيما ما جرى في نهر البارد            الفلسطيني، والقضية الفلسطينية  
وشرحنا لدولته الوضع داخل االراضي الفلسطينية المحتلة، وواقع الحصار الذي يتعـرض لـه الـشعب                

. وتطرقنا الى المؤتمر الدولي المتوقع عقده في واشنطن في تشرين الثـاني           . الفلسطيني والمعاناة األمنية  
ن هذا المؤتمر لن يحقق شيئا للفلسطينيين، واننا نرفض ان تكون هناك مؤتمرات علـى حـساب                 وأكدنا ا 

القضية الفلسطينية لتحقيق اهداف أخرى يبدو أن بينها، محاولة تطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان                
شل الذريع  الصهيوني، وتبييض صفحة الرئيس االميركي الذي واجهت سياساته على مدى سنوات سبع الف            

في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني في لبنان، قدمنا عرضا الى دولة الرئيس بـري              : "واضاف .في المنطقة 
حول الجهد الذي بذل في حزيران الماضي لتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنـان تـضم فـصائل                  

. فـصيل محـدد   واسفر هذا عن تشكيل لجنة متابعة تعطلت بـسبب          . التحالف وفصائل منظمة التحرير   
وشرحنا له حرصنا على اعادة تشكيل المرجعية في أقرب وقت حتى تعالج تطورات الحدث الفلسطيني،               

اللبناني، مؤكدين انه ال يمكن ان يستثنى أي فريق او اي فصيل فلسطيني مـن    -وتقود الحوار الفلسطيني  
الج جميع جوانب الوضع الفلسطيني     لبنانية مستقرة تع   - هذا الحوار الننا نتحدث عن بناء عالقة فلسطينية       

شـددنا علـى    : "وقال". السياسية واالجتماعية والمدنية والقانونية واألمنية، بما في ذلك موضوع السالح         
وسـئل مـن سـيتولى      . ضرورة تحقيق العودة السريعة ألبناء مخيم نهر البارد وبدء اعادة اعماره فوراً           

أشـير هنـا    .  تركيزنا اآلن هو على العودة واعادة االعمـار        اعتقد ان : "السلطة االمنية في المخيم، فقال    
لهـذا  . اللبنـاني -وبوضوح الى ان الموضوع االمني ومواضيع اخرى هي في دائرة الحوار الفلسطيني           

ان . أشرت الى تشكيل مرجعية فلسطينية الدارة هذا الحوار في أسرع وقت وبأفـضل طريقـة ممكنـة                
  ". ر بيننا وبين الحكومة اللبنانيةموضوع االمن هو من ضمن دائرة الحوا

  9/9/2007النهار 
  

  ي يتحدثان حول إعمار مخيم البارد وعودة النازحينالرفاع وزكي .21
ـ          الـدول المانحـة    "ان  " وكالة اخبار لبنـان   "اكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي ل

، وقال  " واالونروا ومنظمة التحرير فستتابع ميدانياً     ستتكفل اعادة بناء مخيم نهر البارد، اما الدولة اللبنانية        
في اعادة بناء المخـيم     " التباطؤ"وسئل عن    .اعادة بناء المخيم ستتم في المكان نفسه وفي أسلوب أفضل         "

المخيم سيكون أداة قياس للصواب والجدية فـي العالقـات          "وهل يكون تنفيذاً لمخططات معينة؟ فاجاب       
  ..".. الفلسطينية–اللبنانية 

الرفاعي فلفت الى وجود ألفي وحدة سـكنية فـي المخـيم            " ابو عماد "في لبنان   " حركة الجهاد "أما ممثل   
عدم تجاوز موضوع اعادة اعمار     "الجديد في نهر البارد يمكن اعادة ترميمها خالل اسبوعين، ودعا الى            

ـ               دم قـضايا المـستقبل     المخيم اكثر من أشهر، وتطويل مدة اعادة االعمار ستخلق مآسي كبيـرة ال تخ
ان الفصائل الفلسطينية تقوم باتصاالت على المستويات كافة حـول سـبل العمـل              "واضاف   ".الفلسطيني

وان عدم عودة الناس الى مساكنهم، خصوصاً في محيط المخيم الجديد يثيـر             . لعودة النازحين الى البارد   
  ...".المخاوف والقلق على مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان

  9/9/2007النهار 
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  تقرر االنتقام من مدنيي غزة رداً على الصواريخ"الحكومة اإلسرائيلية" .22
تلتئم الحكومة االسرائيلية صباح اليـوم لبحـث اقتراحـات الجـيش وأجهـزة              :  نظير مجلي  - تل أبيب 

ريخ المخابرات بشأن االجراءات العقابية واالنتقامية ضد فلسطينيي قطاع غزة ردا على اطـالق الـصوا              
وقال ناطق اسرائيلي، أمس، ان هذه المناقشات تأتي في ظـروف            .الفلسطينية باتجاه البلدات االسرائيلية   

العالم يتفهم اليوم أكثر من أي وقت مضى حاجات اسرائيل األمنية وواجبها فـي              "دولية مريحة، حيث ان     
اسرائيل ال تريد أن    "ال الناطق ان    وفي تبرير لالنتقام من اهالي غزة األبرياء، ق       ". الدفاع عن أمن سكانها   

تعاقب السكان، ولكننا لن نسمح للفلسطينيين بأن يهنأوا بالهدوء األمني في الوقت الذي يعاني فيه السكان                
  ".االسرائيليون من خطر الصواريخ الفلسطينية

  9/9/2007الشرق األوسط 
  

  لتنفيذية في رفح خاصة تختطف مسؤول العالقات العامة في القوة ا"قوات إسرائيلية" .23
خاصة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مسؤول العالقات العامـة فـي              اختطفت قوة إسرائيلية   :رفح

القوة التنفيذية في رفح، مهاوش القاضي في منطقة الشرقية، واقتادته إلى المناطق الخاضـعة الحتاللهـا                
اف جاءت في عملية معقدة قامت بهـا        وأفاد شهود عيان في المنطقة أن عملية االختط        .خارج قطاع غزة  

القوات الخاصة اإلسرائيلية شرق رفح، حيث تخفّت بزي القوة التنفيذية واعترضت طريق القاضي وهـو     
وردت كتائـب عـز      .أحد قادة كتائب القسام كذلك، واقتادته بسيارة سوباروا إلى مطار غـزة الـدولي             

  . ملم80 شرق رفح بخمس قذائف من نوع هاون اإلسرائيلي" أبو سالم"القسام بقصف معبر كرم  الدين
  2/9/2007قدس برس 

  
  التوقيت غير مناسب للتباحث حول الحل الدائم مع الفلسطينيين: ديختر .24

ـ    اإلسرائيلي  قال وزير األمن الداخلي      الذي ينظمه  " مؤتمر اإلرهاب الدولي  "ديختر في الجلسة االفتتاحية ل
التوقيت "، إن   "المركز متعدد المجاالت في هرتسليا    "اله أمس في    وبدأ أعم " المعهد للسياسات ضد اإلرهاب   "

واعتبر أن سوريا وإيـران تـدعمان       ". والظروف غير مناسبة للتباحث حول الحل الدائم مع الفلسطينيين        
ال يمكن أن نتغاضى عن دور سوريا وإيران ودعمهم لإلرهاب في لبنـان  : " ، وقال"المنظمات اإلرهابية "

 ." نرى انقالبا كما حصل في غزة-تقي الدول اإلرهابية مع التنظيمات اإلرهابيةوحينما تل. وغزة
  9/9/2007 48عرب

  
 "بلد معاد"ديختر يهدد بتقديم رجال الدين العرب الدروز والنائب نفاع للقضاء بتهمة زيارة  .25

 سـوريا   أعلن وزير األمن الداخلي آفي ديختر أن أعضاء وفد رجال الدين العرب الدروز الذي يزورون              
 .بمن فيهم النائب سعيد نفاع سيالحقون قانونيا ويمثلون أمام القضاء وفقا للقوانين اإلسرائيلية
  9/9/2007 48عرب

 
 "مكافحة اإلرهاب" لـ"إسرائيل"مؤتمر دولي في  .26

المعهـد  "بتنظـيم مـن     " مكافحة االرهاب "افتتح في اسرائيل، أمس، مؤتمر دولي تحت شعار         : تل أبيب 
وسيستمر المؤتمر حتـى    . ، التابع للمركز األكاديمي متعدد المجاالت في هرتسليا       "رهابالسياسي ضد اال  

ويشارك في هذا المؤتمر سياسيون وأكاديميون وخبراء عـسكريون وممثلـون عـن أجهـزة               . بعد غد 
 دولة، في مقدمتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية، القائد السابق لقوات حلـف             47مخابرات في   

 . األطلسي، فوسلي كالركشمال
  9/9/2007الشرق األوسط 
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 صوموا متحاورين وعيدوا متوحدين: رائد صالح للفلسطينيين .27

دعا الـشيخ رائـد     :  أمين أبو وردة   -نابلس   نقالً عن مراسلها في    9/9/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
عودة إلى الحوار الوطني وتشكيل     صالح القيادات الفلسطينية إلى استغالل حلول شهر رمضان المبارك، لل         

القدس في  " في مهرجان    تهجاء ذلك خالل كلم   . حكومة وحدة وطنية تكلل شهر الصيام وعيد الفطر المقبل        
ووجه نداء لألمتين اإلسـالمية والعربيـة       .  ألف شخص  60الذي أقيم في مدينة أم الفحم بحضور        " خطر

ا وانتم خمس أهل األرض، وان يقـوم االحـتالل           عام 40أيرضيكم ان يمتد احتالل القدس      : "تساءل فيه 
  ". بتقسيم األقصى وانتم تتفرجون صامتين؟

عكرمة صبري العهد مع األقصى مؤكداً الحق اإلسالمي والعربـي          .وجدد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا د     
وقـدمت  . الخالص في القدس، ودعا العرب والمسلمين للعمل على إنهاء االحتالل ورفع الظلم عن القدس             

لرئيس منظمة المؤتمر اإلسالمي إكمال الدين إحسان أوغلـو،      ) عبر الشاشة (في المهرجان كلمة مصورة     
وأكد المطران عطـا اهللا حنـا       . وكلمة أخرى لألمين العام للهيئة العالمية للدعوة واإلغاثة كامل الشريف         

كما دعا إلى وحـدة الـصف       وقوف الكنيسة الشرقية إلى جانب المسلمين في حقهم في القدس واألقصى،            
والقى رئيس هيئة الوفاق الوطني محمد زيدان كلمة مكتوبة ألمين عـام            . الفلسطيني في مواجهة االحتالل   

وأكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية      .جامعة الدول العربية عمرو موسى حذر فيها من تغيير معالم القدس          
 إزاء ما يحدث لألقصى، وممن يتآمرون عليه        الشيخ كمال خطيب أنه يتبرأ من صمت العرب والمسلمين        

  .محذرا من التفاوض على تقسيمه
ـ : الوكاالتنقالً عن   القدس و من   26/8/2007البيان اإلماراتية   وأضافت   : ل الـشيخ رائـد صـالح      اق

استحلفك يا أبومازن أنت وإسماعيل هنية أن تستئنفا الحوار الداخلي الفلسطيني وأدعوكما إلـى تـشكيل                "
وأعلن أنه اعتبارا من األسبوع األول مـن     ". ة فلسطينية فالمسجد األقصى يناديكم فال تخذلونا      حكومة وحد 

  . شهر رمضان ستقوم الحركة اإلسالمية بحملة تبرعات ستخصص ألطفال ومرضى قطاع غزة
  

 إلنهاء األزمة الداخلية األسرى يعدون مبادرة .28
 ان األسرى القدامى فـي سـجن نفحـة،          كشف رأفت حمدونة، مدير مركز األسرى للدراسات،      : نابلس

ان "وقـال   . يعكفون على بلورة وثيقة تعيد حالة التماسك للشعب الفلسطيني، وتحافظ على وحدته الوطنية            
، تظهـر حالـة     "اإلسرائيلية"المركز تلقى مجموعة من االقتراحات والتساؤالت من األسرى في السجون           

واعتبر األسرى فـي رسـائلهم التـي         ".ة الفلسطينية القلق من قبل األسرى، على مصير الشعب والقضي       
قطـاع غـزة والـضفة      (أن حالة االنقسام وأشكال العنف، والفعل بين شطري الوطن          "وصلت المركز،   

كل جهودها، استعدادا للقـاء     " إسرائيل"، اصبح غير محتمل، في هذا الوقت بالذات، حيث تحشد           )الغربية
  .الخريف

  9/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الدعوة إلى عدم إبرام أي اتفاق سياسي دون حل قضية األسرى .29
دعا المشاركون في االعتصام الذي شهدته نابلس، امس، تضامناً مع األسرى في            : كتب غازي بني عودة   

سجون االحتالل، السلطة الوطنية الى عدم إبرام أي اتفاق سياسي مع الحكومة اإلسرائيلية دون إيجاد حل                
وشددت دالل سالمة، رئيسة االتحاد العام للمرأة في نابلس في كلمة باسم فصائل              .ىجذري لقضية األسر  

وقوى منظمة التحرير على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية تضامناً مع األسـرى، داعيـة القيـادة                
وأكـدت   .الفلسطينية الى عدم إبرام أي اتفاق سياسي ما لم يصر الى حل قضية األسرى بصورة جذرية               

رض األسرى لعمليات قتل بطيء جراء عدم تقديم العالج للمرضى منهم وتـردي أوضـاع مختلـف                 تع
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السجون التي تفتقد للحد االدنى من شروط الحياة االدمية، ما يفرض على كافة األوساط الوقـوف الـى                  
  .جانبهم ومساندتهم وفضح ممارسات االحتالل

  9/9/2007األيام الفلسطينية 
  

   واسعة لالستيطان في الجليل والنقب"سرائيليةا"اطات  نش:تقارير فلسطينية .30
 ذكرت تقارير فلسطينية ان االستيطان االسرائيلي التهويدي، ال يقتصر على الضفة الغربية المحتلة             :عمان

وقـد  . فقط، بل إنه يمتد الى مناطق تقع داخل الخط األخضر، وخصوصا في منطقتي الجليـل والنقـب                
إعالمية واسعة لتشجيع العائالت اليهودية في إسرائيل على االنتقال للـسكن           اطلقت اسرائيل مؤخرا حملة     

  .في النقب، ضمن مشروع تهويده
  9/9/2007الدستور األردنية 

  
  من الضفة إلى مستوطنات وقواعد عسكرية % 38 تحول "سرائيلا" :تقرير دولي .31

التابع  "اوتشا"ضي الفلسطينية    كشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرا           :قنا
 من مساحة الضفة الغربية إلى      % 38لمنظمة األمم المتحدة عن أن السلطات اإلسرائيلية حولت أكثر من           
 حاجزا أدت إلى تحديـد حركـة        523مستوطنات إسرائيلية وقواعد ومناطق عسكرية مغلقة، كما أقامت         

الطبيعية والبنية التحتية المتعلقة بها فـي الـضفة         الفلسطينيين في الضفة إلى جانب إعالنها أن المناطق         
وذكر التقرير أن الجيش اإلسرائيلي يعمل فـي        . الغربية مناطق مغلقة وغير مسموح للفلسطينيين بدخولها      

 هكتـار مـن     1. 919 قاعدة عسكرية في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية ويسيطر على حـوالي               48
خولها بينما يوجد حوالي أربع عشرة قاعدة عـسكرية فـي وادي            األرض التي يحظر على الفلسطينيين د     

  .األردن
  9/9/2007البيان اإلماراتية 

  
  على حماس أن تنتبه الى أن الحزب السياسي خادم للشعب: الصوراني .32

 أكد المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ان ما حدث             : نادر القصير  -رفح  
ماضي خلق انقساما رأسيا في الهرم السياسي الفلسطيني وبدأ امتحانا جديـدا يخـص               حزيران ال  15في  

حرية التعبير والرأي وهو تحد غير طبيعي على حماس أن تواجهه وأن تدفع اسـتحقاقاته تجـاه أمتهـا                   
وشعبها وأضاف ان على حماس أن تنتبه وأن تصغي بأن الحزب السياسي هو خادم للشعب وليس سـيدا                  

 إلى أن األحداث األخيرة امس االول تجعلنا أمام واقع جديد يقتضي منا جميعـا المـصارحة                 عليه مشيرا 
وأن الوطن للجميع ومن يشغل الحكم والسلطة عليه أن يتسم بسمات محددة ليست مزاجية أو آنيـة بـل                   

اقـع  جاء ذلك خالل ندوة حول حرية الرأي والتعبير بـين الو         .حددها قانون أساسي ومعايير ونظم دولية     
ووالتحديات نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ضمن مشروع شـبكة المؤسـسات األهليـة              

  .بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت االلمانية
  9/9/2007الحياة الجديدة 

  
  غزة صحفييعلى بالتحقيق الجاد في االعتداءات تطالب هنية كتلة الصحافي الفلسطيني  .33

ـ       تقد: فتحي صّباح  -غزة   ، بشكوى الى هنية    "حماس"مت كتلة الصحافي الفلسطيني، وهي االطار المهني ل
وقال رئيس الكتلة الزميل ياسر     . باسم الصحافيين الذين تم االعتداء عليهم من القوة التنفيذية أول من امس           

ـ   سـبة  إن الكتلة طالبت هنية في شكواها بالتحقيق الجاد فـي هـذه االعتـداءات ومحا              " الحياة"أبو هين ل
، "الحياة"كما عبر المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية عن استنكاره البالغ االعتداء على مراسل              .المعتدين
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اللجنة الحكومية المكلفـة    "كما طالب   . وطالب في بيان الجامعة االسالمية والقوة التنفيذية بتقديم اعتذار له         
 انها تمثل سابقة خطيرة تمس جموع الصحافيين        ملف حماية الصحافيين بمتابعة قضية االعتداء نظراً الى       

، خصوصا ان المعتـدي اسـتاذ       "واالعالميين وتنذر بدخول الحال االعالمية الفلسطينية في طريق مظلم        
 .ومحاضر في الجامعة االسالمية في غزة

متـان  لحقوق االنسان خليل أبو شمالة مؤتمراً صحافياً في وكالة را" الضمير"الى ذلك، عقد مدير مؤسسة    
المستقلة لالنباء التي تعرض عدد من الصحافيين العاملين فيها الى االعتداء والشتم، انتقـد فيـه بـشدة                  

وطاولـت قيـاديين فـي      " فتح"ممارسات القوة التنفيذية واعتداءاتها واالعتقاالت التي استهدفت عناصر         
  .الحركة وفصائل أخرى اول من امس

  9/9/2007الحياة 
  

  "حماس"واعتصامات في الضفة احتجاجا على ممارسات تظاهرات ": الحياة" .34
 شهدت الضفة الغربية امس اعتصامات ومسيرات احتجاج على الممارسـات البوليـسية للقـوة               :رام اهللا 

ففي رام اهللا، تظاهر عشرات الصحافيين احتجاجاً        .التنفيذية ضد المتظاهرين والصحافيين في قطاع غزة      
 ووزع المعتصمون، وغالبيتهم من الصحافيين المـستقلين، بيانـا          .على ما تعرض له زمالؤهم في غزة      

وفي رام  . على ما قالوا انها مضايقات يتعرض لها زمالؤهم من جانب القوة التنفيذية           " حماس"انتقدوا فيه   
اعقبته مسيرة جماهيرية منددة بممارسات القوة التنفيذية ضد        " فتح"اهللا ايضا، جرى اعتصام لناشطين من       

وشهد العديد من مدن الضفة االخرى تظـاهرات احتجاجيـة مماثلـة نظمهـا              . حركة في غزة  ناشطي ال 
  .وفصائل منظمة التحرير" فتح"ناشطون من 

 9/9/2007الحياة 
  

 مركز ذوي الحاجات الخاصة في نابلس مهدد بالتوقف .35
حيطة بها قلقـة    باتت عشرات األسر الفلسطينية القاطنة في نابلس والمناطق الم        :  أمين أبو وردة   -نابلس  

على أبنائها من ذوي االحتياجات الخاصة، وتحديداً اولئك الذين يعانون من مرض الشلل الدماغي بسبب               
 منطقة عسكر وبتمويـل مـن       -انتهاء الدعم المقدم للمشروع الذي تنفذه اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين           

 حالـة تمـت     200المعـاقين إن قرابـة      ويقول أمجد الرفاعي رئيس اللجنة المحلية لتأهل         .مؤسسة كير 
معالجتها خالل العامين األخيرين ممن يعانون من المرض المذكور مجانا وال يزالون يتلقون العالج على               
أيدي طواقم اللجنة رغم انتهاء المشروع على مرحلتيه األولى والثانية مما يستنزف اللجنة وعلى حـساب     

  .أنشطة أخرى
  9/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بالمياه" البحر الميت" إلنعاش "قناة البحرين"أردني إسرائيلي فلسطيني حول لقاء  .36

 اسرائيلي في   - فلسطيني   -افاد مسؤول في سلطة المياه االردنية امس بعقد اجتماع اردني            : قنا - عمان
 .بر هذه القناة  القدس غدا للجنة التوجيهية لمشروع قناة البحرين لتزويد البحر الميت بمياه البحر األحمر ع             

وقال رئيس الجانب االردني في اللجنة التوجيهية لمشروع قناة البحرين أمين عـام سـلطة وادي األردن                 
موسى الجمعاني إن االجتماع يأتي بعد لقاءات عامة نظمها البنك الدولي في الدول الشاطئية الثالث فـي                 

ع منظمات المجتمـع المـدني      اغسطس الماضي تضمنت حوارات مع مراكز بحثية وجامعات وأخرى م         
   .غير الحكومية وذلك بهدف إجراء عملية تقييمية لتلك اللقاءات العامة وسير عمل إجراءات المشروع

  9/9/2007الشرق القطرية 
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  لالجئين من العراق الشهر المقبل "الرويشد"إغالق مخيم : األردن .37
، إذ ستغلق الحكومة األردنية     "لرويشدا" سنوات، اسدلت الستارة على مخيم       4بعد  :  خليل رضوان  - عمان

 1300وأنشئ المخيم في المنطقة الحدودية بين االردن والعراق ليؤوي زهاء           . المخيم مطلع الشهر المقبل   
  .الجئ من جنسيات عربية مختلفة جلهم حملة وثائق فلسطينية، الذين قدموا من العراق غداة الحرب

  9/9/2007المستقبل 
  

  بناء البارد يتحملها المجتمع الدولي وليس لبنانتكاليف اعادة : مكاوي .38
مخيم نهر البارد سيعاد بناؤه     " الفلسطيني السفير السابق خليل مكاوي ان        –اكد رئيس لجنة الحوار اللبناني      

ـ "في البقعة نفسها التي كان عليها اصال       تكلفـة اعـادة البنـاء يتحملهـا     "ان " وكالة اخبار لبنان"، وقال ل
 دولة عربية واجنبية ستشارك في المـؤتمر        30، وإن   "االونروا"وليس الدولة اللبنانية او     المجتمع الدولي   

الذي دعا اليه الرئيس فؤاد السنيورة في السرايا االثنين المقبل، لعرض القضية وطلب المساهمة من هذه                
، " مليـون دوالر   230أرقام اولية تبلغ نحو     "وعن تكلفة إعادة االعمار أشار الى        ".الدول في إعادة البناء   

ما زال المخيم في حاجة الى تنظيف من        : "، وختم "إعطاء مهلة محددة لالنتهاء من اعادة االعمار      "رافضاً  
وثمة اتصاالت وشراكة كاملة مع االونـروا،       . االلغام والمتفجرات وازالة الركام والقيام بالتخطيط للبناء      

  ".الشانوكذلك مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في هذا 
  9/9/2007النهار 

  
   وعمليات تعقّب خارجه"البارد"تمشيط داخل .  لبنانفي جنوب" فتح االسالم" من 5يف قتو .39

تواصلت في مخيم نهر البارد في شمال لبنان عمليات المطاردة والتعقب والتمشيط التي تقوم بها               : بيروت
تمكنوا من الفرار بعـد سـقوط       " سالمفتح اال "وحدات من الجيش اللبناني للقبض على مسلحين من تنظيم          

 وفي داخل المخيم، تابع     .وشملت الحملة القرى والبلدات المحيطة بمجرى نهر البارد        .المخيم قبل اسبوع  
الجيش اعمال الدهم والتمشيط وسط المخيم القديم وفي عدد من المباني في المخيم الجديد وعلـى امتـداد               

الجثث التي ال يزال قسم منها تحت الركام، وتم أمـس سـحب             الواجهة البحرية اضافة الى عملية سحب       
جثتين نقلتا الى مستشفى طرابلس الحكومي حيث اخذت عينات منهما لفحص الحمض النووي للتعـرف               

  .على كامل هويتهما
وفي منطقة الزهراني ومدينة صيدا جنوباً، تحدثت المعلومات عن مداهمة قامت بها قوى االمن الـداخلي                

فتح "لشقق سكنية في ضيعة العرب وضهور الصرفند اسفرت عن توقيف خمسة عناصر من              بعد الظهر   
من آل النميري والبيطار، واالخير ورد اسمه في اعتداء على إحدى الثكن التابعة لقوى االمـن                " االسالم

  .الداخلي وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري مع الموقوفين من نهر البارد
 9/9/2007الحياة 

  
   ووعد ببناء مدارس جاهزةتفقّد النازحين في مخيم البداوياللبناني  التربية وزير .40

تفقد وبشكل مفاجىء وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني مخيم البـداوي لالطـالع علـى اوضـاع                  
ل النازحين الموجودين في المدارس بغية ايجاد حل لهم قبل بدء العام الدراسي والذي حدد مبدئياً في األو                

، واشار  "عشر مدارس يشغلها النازحون   "واوضح في تصريح ان هناك      . اكتوبر المقبل / من تشرين االول  
تأمين منازل جاهزة للنازحين من الممكن ان نقوم ببناء مدارس جاهزة           "الى انه في حال تأخر العمل في        

تعمالها للتعليم بعـد    تتسع للطالب وعددهم خمسة آالف طالب او تأمين مدارس قريبة من المخيم يمكن اس             
  ".الظهر بشكل موقت لحين انهاء عملية اخالء النازحين من المدارس

 9/9/2007الحياة 
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   لمواجهة تهويد القدس"خطة عربية" .41

 26الـناقش المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دورته            :مراد فتحي  - القاهرة
المنعقدة حاليا في مقر جامعة الدول العربية عددا من القضايا التى تتعلق بالنهوض بالتعليم فـي العـالم                  

المنجى ابو سنينه المدير العام للمنظمة إن المجلس ناقش كذلك االوضاع في مدينة القدس              .وقال د . العربي
لمنظمة وضعت خطة للدخول الـى       موضحا ان ا   .المحتلة واالوضاع التربوية والثقافية فيها وفى فلسطين      

القدس والقيام باعمال ترميم بهدف المحافظة على التراث االسالمي والمسيحي فيهـا جـراء محـاوالت                
واضاف ان خطة المنظمة تأتي في اطار الخطـط العربيـة للتـصدي             . اسرائيل المستمرة لتهويد القدس   

  . مة التراث العالمي كمواقع اسرائيليةللمحاوالت االسرائيلية لتسجيل مواقع القدس الشريف على قائ
  9/9/2007الشرق القطرية 

  
  نشطاء إنترنت مصريون يقودون حملة لمساعدة الفلسطينيين العالقين في سيناء .42

قامت مجموعة من نشطاء اإلنترنت في عدد من المحافظات المصرية بتنظـيم حملـة               :العريش، القاهرة 
مصر مع قطاع غزة والذين منعوا من دخول القطاع بعد إغالق           لمساعدة العالقين الفلسطينيين على حدود      

وقالت ندى القصاص وهي إحدى الناشطات في هذه المجموعـة     .معبر رفح من الجانب المصري أمامهم     
للقيام بحملة لجمع التبرعـات     ) اإلنترنت( إنه تم توجيه دعوة مفتوحة للشباب من زوار شبكة           "الخليج"ـل

 30ينيين بالجانب المصري، وتمكنا بالفعل من جمع تبرعات مالية في حدود مبلغ             لمساعدة العالقين الفلسط  
ألف جنيه مصري تم توزيعها بمقدار مائة جنيه لكل عالق إضافة إلى هدايا عينية مـن مـواد تموينيـة                    

  .ومستلزمات لشهر رمضان
  9/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   اإلسرائيليالخرق" تفاصيل"ى يطلع السفراء االوروبيين علالمعلم يزور تركيا و .43

ـ   :  ابراهيم حميدي  -دمشق، جدة    امس ان وزير الخارجية السوري وليد      " الحياة"اكدت مصادر متطابقة ل
المعلم سيزور بعد ظهر اليوم انقرة ناقال رسالة من الرئيس االسد الى الرئيس عبداهللا غل، وذلك بعد لقائه                 

وقالـت   . على تفاصيل الخرق االسرائيلي لالجواء السورية سفراء االتحاد االوروبي في دمشق الطالعهم     
ـ   ان المعلم سيلتقي، بصفته مبعوثا من االسد، الرئيس التركي ورئيس الـوزراء            " الحياة"مصادر تركية ل

الهدف الرئيس للزيارة تهنئة غل بالرئاسة، لكـن        "اردوغان ووزير الخارجية علي بابا جان، مضيفة ان         
وكانت وسائل اعالم تركية نقلت عن مصادر       ". نظر ازاء التطورات في المنطقة    سيجري تبادل لوجهات ال   

وغـازي  ) لواء اسـكندرون  ( عثر على خزانات وقود في محافظتي هتاي         )التركي (الجيش"عسكرية أن   
، مرجحة أن تكون للطائرات االسرائيلية التي خرقت المجال الجوي          "عنتب المتاخمتين للحدود مع سورية    

  . الجمعة-على االعتداء االسرائيلي ليل الخميس " ادلة"وقع ان يقدم المعلم ويت .السوري
  9/9/2007الحياة 

  
  االتحاد األوروبي يستأنف مساعداته المباشرة لحكومة فياض .44

أعلنت مفوضة االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية بينيتـا فيريـرو فالـدنر امـس،              : أ.ب.د -الربتغال
وأكدت فالدنر على هـامش لقـاء       . لحكومة سالم فياض   اعدات بشكل مباشر  استئناف االتحاد تقديم المس   

وزراء خارجية االتحاد األوروبي في البرتغال أن المساعدات التي يقدمها االتحاد األوروبـي لمـوظفي               
وذكـرت أن إجمـالي المـساعدات األوروبيـة          .السلطة الفلسطينية ستقدم لحكومة فياض بشكل مباشر      
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وقالـت إن للحـصار     .  مليون يورو بنهاية أيلـول الحـالي       400ذا العام وحده نحو     للفلسطينيين سيبلغ ه  
  ".عواقب وخيمة على االقتصاد وبالتالي على الشعب الفلسطيني"المفروض على قطاع غزة 

  9/9/2007الدستور األردنية 
  

  ومنظمات تحتج.. منح المنتخب الفلسطيني تأشيرة دخولبريطانيا ترفض  .45
اتهم عدد من الجامعات والمنظمات البريطانية لندن بالكيل بمكيالين بعـد رفـضها       : جمال شاهين  -لندن  

منح المنتخب الفلسطيني لكرة القدم تأشيرة دخول ألداء عدد من المباريات التجريبية بسبب فقر العبـي                
صول علي  الفريق الفلسطيني في الوقت الذي يقوم فيه الفريق اإلسرائيلي بأداء مباراة مع إنجلترا دون الح              

تأشيرة دخول وهو ما يعتبر أمرا غيرا مقبول فيما شهد استاد ويمبلي مظاهرة كبيـرة ضـد مـشاركة                    
واستقبل مئات المتظاهرين المنتخب اإلسرائيلي ومشجعيه بالفتات كتب عليها اطردوا إسرائيل            .إسرائيل

واتهـم رود كـوكس   . الدوليةمن اللعب في كرة القدم وأوقفوا نظام اإلرباتيد من المشاركة في البطوالت          
منظم الجولة مسؤولين كبارا في لندن بالوقوف وراء الرفض علي الرغم من أن جولـة الفريـق كانـت                   

وحسب مصادر بريطانية مطلعة فـان الحكومـة البريطانيـة تعرضـت            . مغطاة ماليا لمدة ثالثة أسابيع    
وقال بيان لمنظمـة    . لمباراة لهدف لضغوط لمنع الفريق الفلسطيني من اللعب في لندن تخوفا من تحول ا           

التضامن البريطاني الفلسطيني أن الرفض في غير محله حيث ان الرحلة تحظى أيـضا بـدعم االتحـاد                  
اإلنجليزي لكرة القدم ورابطة الالعبين المحترفين وجامعة شستر وكذلك بعض الجهات الراعية لـدوري              

 العالم بالتعاون مع منظمة الزكاة اإلسـالمية        المحترفين المعروف باسم بريمر ليج وهو اقوى دوري في        
 . وعدد من المنظمات في مدن هالفكس ولندن وليفربول وبالكبرن

  9/9/2007الشرق القطرية 
  

  أكثر قليالً من حكم ذاتي وأقل قليالً من دولة: تأمالت ما بعد الصهيونية .46
  يوسي أميتاي

في محاولة الحباط مـشاركة وفـد منظمـة         يحكى ان رئيس الحكومة االسرائيلي السابق اسحق شامير،         
 وتشكيل قيادة فلسطينية بديلة، التقى مع بعض وجهـاء          1991التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد عام       

اكثر قليال من الحكم الذاتي واقل قليال مـن الدولـة           "الضفة الغربية وقطاع غزة وعرض عليهم حال هو         
هذا هو بالتقريـب مـا      : "روه عما تعنيه هذه الصيغة، اجاب     وحين استفسر محاو  )". الفلسطينية المستقلة (

  )".أي االسرائيليون(يوجد لدينا 
الظاهر ان هذه الفكاهة تعّبر جيدا عن المشكلة الحقيقية المطروحة في اساس الخطاب االسرائيلي العـام                

ـ    امها، هي حقا   هل دولة اسرائيل، بعد مرور ستة عقود على قي        : ، أي "ما بعد الصهيونية  "حول ما يسمى ب
دولة بالمفهوم األساسي لهذا المصطلح، أم ان عملية تكوينها مؤسساتيا وقيميا لم تنته بعد، وهي ال تـزال                  

  ".اقل قليال من دولة"، هو )، أي المجتمع اليهودي في فلسطين االنتدابية"ييشوف"نسبة الى " (ييشوفيا"كيانا 
، وهـذا   "امة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين      اق"اذا كان الهدف المنشود للمشروع الصهيوني هو        

كيف يليق بالدولة ان    : والسؤال الذي ال مفر منه هو     . الهدف قد تحقق، فان الصهيونية قد استنفدت نفسها       
  ".ما بعد الصهيونية"تتصرف من اآلن فصاعدا؟ ان أي تأمل في هذه القضية المصيرية يعتبر تأمال في 

ما بعـد   "افيد بن غوريون، األب المؤسس لدولة اسرائيل، احد اوائل رواد           قد يعجب البعض انني اعتبر د     
فبعد اقل من سنتين على اقامة الدولة انتبه بن غوريون الى االشكالية المتعلقة بامتداد العقلية               ". الصهيونية

 حـزب   –، وتفّوه بعدة تصريحات شديدة اللهجة كانت قد هزت قادة حزبه            "الدولتي"الى العهد   " الييشوفية"
في تصريحاته ان المشروع الصهيوني لـيس هـدفا         " الرجل العجوز "وقد بّين   ". مباي"العمال االسرائيلي   

وبعد تحقيـق هـذا     . بحد ذاته، بل هو أداة في خدمة اقامة دولة ذات سيادة للشعب اليهودي في فلسطين              
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دعائه استخدم بن غوريون    ولترسيخ ا . الهدف ال حاجة هناك الى الحركة الصهيونية بمؤسساتها واجهزتها        
استعارة الصقاالت الخشبية الضرورية القامة المباني، والتي ال حاجة اليها بعد اتمام عملية البناء، ويجب               

  .ازالتها
لم تسر على أهم قضية للدولة الوليدة، أي معاملتها لالقليـة           " الدولتية"غير انه يبدو ان عقلية بن غوريون        

. صـارخا " ييـشوفيا "في هذا المجال اتخذ بن غوريون توجهـا         .  القاطنة فيها  القومية العربية الفلسطينية  
 بين قيام مكتب حكومي لشؤون االقليـات وبـين فـرض حكـم              1949وعندما كان عليه ان يختار عام       

" خدمة سياسة حكومة اسرائيل االرضية والسكنية المرغوب فيها       "عسكري على المواطنين العرب مهمته      
، وقع خياره علـى تـصفية       )ب او بعيد بالحفاظ على امن الدولة بمفهومه االساسي        وال صلة له من قري    (

وقد استمر وجود الحكم العسكري طيلة مدة والية بن غوريـون           . مكتب االقليات وتثبيت الحكم العسكري    
" الرجـل العجـوز   "ولم يتم الغاؤه اال في عهد رئيس الوزراء ليفي اشكول، بعد ثالث سنين من اعتزال                

  .ا الى صحراء النقبنهائي
يبدو ان بن غوريون قد فشل في االختبار الحاسم لنهجه هو، اذ ان الدولة التي تطبـق المعاييرالتمييزيـة            

". الييـشوفي "وغير المتساوية تجاه قطاع االقليات التي في داخلها انما تمثل كل ما هو فاسد في التوجـه                  
لقاطنة فيها بوصفها القضية المحورية التـي تعـّرف         والذي شخّص قضية معاملة الدولة العبرية لالقلية ا       

ـ   ـ " دولة"اسرائيل بموجبها ك كان بنحاس الفون، احد القادة البارزين في حـزب         " شيء أقل من ذلك   "او ك
 شكل حزب مبـاي  1947وعلى اثر اتخاذ قرار تقسيم فلسطين في هيئة االمم المتحدة عام           . مباي حينذاك 

كان الفون الروح الحّية في مباحثات اللجنة، التي        . حص هذه القضية   عضوا كانت مهمتها ف    13لجنة من   
غير انه في االيام والشهور التاليـة تنكـرت         (اثمرت عدة قرارات قّيمة في استنارتها ونهجها المتساوي         

  ).مؤسسات الدولة والحزب لهذه التوصيات التي غرقت في غبار النسيان
 لما كانت معارك حرب فلسطين تشتعل في اوج حرارتها، نشر           وبعد شهر تقريبا من اقامة دولة اسرائيل،      

، لسان حال حزبه، حيث ردد جوهر محاضرته االفتتاحية فـي مباحثـات          "دافار"الفون مقاال في صحيفة     
ـ  أي " (الجناح العسكري سوف يحل القضية السياسية     "، مشيرا الى عدم واقعية الرأي القائل ان         13لجنة ال

واكد ان اقليـة قوميـة      ). ف تتسبب باخالء جميع السكان العرب عن اسرائيل       ان الحرب في فلسطين سو    
عربية سوف تبقى في الدولة العبرية في كل االحوال، وتوقع ان تكون هناك صعوبات في تنـاول هـذه                   

القومجيـة  "وذكر في مـا ذكـر       )". أي اليهود (ليس فقط من جانب العرب، بل من جانبنا نحن          "القضية  
ألبنـاء الطوائـف اليهوديـة      " الثأر التاريخي "الذي نشأ في البالد، وغريزة      " السابرا"ل  لدى جي " المبّسطة

الليكود " (االرغون"الشرقية التي عانت من التمييز في بلدان نشأتها، وتراث العناصر اليمينية مثل جماعة              
  ".العنجهية القومية"، والتي كل ما تبقى لها هو )حاليا

: ان حكومة اسرائيل يمكنها من حيث المبدأ ان تختار احد الخيـارين           وعن صلب الموضوع كتب الفون      
، الذي يتاح لألقلية بموجبه تشكيل مؤسساتها الذاتية التي تدير شـؤونها            "األوتونومي"اما ان تختار النهج     

الذي يعامل وفقا له جميع المواطنين، بغض النظر عن انتـسابهم           " الدولتي"بنفسها، واما ان تختار النهج      
وقد رفض الفون الخيار االول، مشيرا الى انه يعني، في          . عرقي والديني، بمعايير متساوية ودون تمييز     ال

، وكذلك ألن مجرد وجود مثل هذا الكيان معناه         "اقامة الدولة اليهودية على اساس ثنائي القومية      "تصوره،  
لة تملك ادوات رسمية قوية، جامعة،      دو"وبالمقابل ايد اقامة    ". السعي الدائم الى االنفصال عن الدولة األم      "

ومعنى هـذا الخيـار وجـوب اقامـة         ". تشمل شتى نواحي الحياة، دون أي حاجز بين الدولة ومواطنيها         
لجميع مواطني اسرائيل، بدال من المؤسسات اليهودية الفريدة التي مّيزت مرحلـة مـا           " دولتية"مؤسسات  

في " الدوائر العربية (" الدولة العبرية ومواطنيها العرب      قبل اقامة الدولة، وبدال من مؤسسات الوساطة بين       
  ).الهيئات الحكومية والحزبية والمهنية



  

  

 
 

  

            19 ص                                    839:                                 العدد9/9/2007ألحد ا: التاريخ

 عاما  18وعالوة على كون المواطنين العرب يرزحون طيلة        . اال ان افكار الفون ظلت صوتا في البرية       
يـة ظلـت    تحت نير الحكم العسكري الغاشم، فان مؤسسات واجهزة ذات طبيعة تمييز          ) 1948-1966(

 عاما حرم   12يستصعب المرء اليوم ان يصّدق، مثال، انه خالل         . قائمة في اسرائيل طوال سنوات عديدة     
؛ وانـه خـالل     )الهستدروت(، من عضوية النقابات العمالية العامة       "صهيونية"العمال العرب، بمبررات    

وجـود مـستويين مـن      سنوات حرم العمال العرب من التمتع بخدمات مكتب العمل الهستدروتي، وكان            
 يعتبر لدى الكثيرين أمرا مقبـوال       – واحد للعمال اليهود وآخر للعمال العرب        –االجور مقابل عمل مساو     

بل مستحسنا؛ وانه خالل سنوات لم تتح للمواطنين العرب العضوية في جميـع االحـزاب االسـرائيلية                 
؛ وانه قبيـل االنتخابـات   )يا منذ البدايةباستثناء الحزب الشيوعي االسرائيلي الذي كان حزبا يهوديا عرب      (

توصـية للحكومـة    " خبراء الشؤون العربيـة   " قدمت مجموعة ذات نفوذ من       1949االولى للكنيست عام    
ويقال لفضل بن غوريون انه احبط هذه المبادرة المـشينة          (بحرمان المواطنين العرب من حق التصويت       

الكتاب العرب من عضوية اتحاد الكتاب، بحجة انـه         ؛ وانه على مدى عشرات السنين حرم        )فور اتخاذها 
وهذا ناهيك عن مصادرة ماليين الدونمات مـن        . يشكل نقابة خاصة بالكتاب الذين يكتبون باللغة العبرية       

  .اراضي المزارعين العرب ونقلها الى ملكية يهودية
شك ان اوضاع المـواطنين     ال  . لقد قطعت دولة اسرائيل شوطا بعيدا منذ تلك االيام العصيبة وحتى اليوم           

العرب قد تحسنت، سواء بشكل نسبي او مطلق، غير اننا هنا لسنا بصدد حسنة او منّة، بل بصدد الثمار                   
ان انجازات االقلية   . المتراكمة لكفاح جماهيري مستمر ولتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية        

وليس اقل من ذلك، فان هذه االنجـازات        . نضاالتهاالعربية تم التوصل اليها بفضل رسوخ هذه االقلية و        
من الفكـر   " دولتية"هي شهادة مشّجعة لمسيرة بلوغ المجتمع االسرائيلي بأسره ولبلورة اطر ذات طبيعة             

  .والتصرف لدى قطاعات واسعة فيه
ـ       الفلـسطينية   ، والتي مّيزت معاملة الدولة لالقلية العربيـة       "الدولتية"ان سياسة التمييز القومي المخالفة ل

والمؤتمر الـصهيوني والوكالـة     ". الدولتي"مع العهد   " الييشوفية"فيها، كانت تعبيرا عن تواصل المعايير       
واتحاد النقابات العامة للعمال اليهود في فلسطين،       ) الكيرن كاييمت (اليهودية والصندوق القومي اليهودي     

" الييـشوفي "اب البريطاني، كانت انعكاسا للواقع      ناهيك عن االحزاب اليهودية التي نشأت اصال ايام االنتد        
  ".الدولة على الطريق"والعقلية التي انبثقت عنه، والتي كانت مالئمة بل وضرورية في مرحلة 

قد حصلت فعال وما زالت تحصل، ولكن مقابل كل خطوة الى االمـام             " الدولتية"ان تغيرات مهمة باتجاه     
، الـذي   "قضية قعدان "كذا، مقابل قرار محكمة العدل العليا في        ه. نشهد اكثر من نصف خطوة الى الوراء      

يحظر التمييز في تخصيص االراضي للسكن في المستوطنات االسرائيلية، فقد اتخذت الكنيست مـؤخرا              
  .في القراءة االولية مشروع قرار يسمح للصندوق القومي اليهودي ببيع االراضي لليهود فقط

هناك باعتقادي خط مستقيم متواصل من دعوة بنحـاس         ". د الصهيونية ما بع "نعود اذن الى جذور خطاب      
دولة تملك ادوات رسمية قوية، جامعـة، دون أي حـاجز بـين الدولـة               " الى تكوين    1948الفون عام   
الرؤية المستقبلية للعرب الفلسطينيين في     "الى النقاش الحاد الذي يجري حاليا حول وثائق مثل          " ومواطنيها
اني لمتأكـد ان دولـة      ". دولة كل مواطنيها  "مقابل  " الدولة اليهودية والديموقراطية  "ضية  ، وفي ق  "اسرائيل
صحيح ان دولة اسرائيل    . ال تستطيع، من حيث تعريفها، ان تكون ديموقراطية       " دولة كل مواطنيها  "ليست  

ـ 1947اقيمت بموجب قرار التقسيم عام       تفـضيل  ، غير ان ذلك ال يسمح لها ان تمارس          "دولة يهودية " ك
واذا عّرفت اسرائيل يوما ما على الصعيد الدستوري كدولة كـل           . االغلبية، ومن خالل ذلك تمييز االقلية     

مواطنيها، فان ذلك لن يلغي تعريفها كدولة يهودية على الصعيد القومي، وستواصـل اسـرائيل كونهـا                 
ولكن هـذا   . المصير القومي المكان الوحيد في العالم حيث يمارس اليهود الراغبون ذلك حقهم في تقرير             

  .كله ال عالقة له باصهيونية، بل بادارة صالحة لدولة ذات سيادة
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يمكـن للمـرء ان يعتقـد ان        ". الـال صـهيونية   "ال تتطابق بالضرورة مع     " ما بعد الصهيونية  "ان فكرة   
المظالم دون انكارحقيقة   (الصهيونية كانت مرحلة مبررة بل ضرورية على الطريق القامة دولة اسرائيل            

، وان يظـن    )القاسية التي الحقت اثناء تطبيق المشروع الصهيوني بالسكان العرب الفلسطينيين االصليين          
في نفس الوقت انه طالما اقيمت الدولة فان مهمة الحركة الصهيونية قد انتهت، ويجدر بدولة ذات سـيادة                  

يزة بل وضرورية في مرحلة مـا       ان تتصرف كدولة ذات سيادة، وان تزيح عنها المفاهيم التي كانت مم           
  .قبل اقامة الدولة

ان أية محاولة من قبل ابواق االجمـاع الـوطني          ". ما بعد الصهيونية  "هذا هو باعتقادي مضمون خطاب      
ليست اال  " رفض لحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره      "االسرائيلي لجر هذا الخطاب الى االدعاء بأنه        

، "ما بعد الـصهيونية   "ني ان دولة اسرائيل توجد اآلن في عز مرحلة          وفي ظ . نفخا هستيريا ألمور الغية   
، ال سـمح    "خراب الهيكل الثالث  "وليس من شأن هذه المسيرة ان تؤدي الى         . حتى لو لم تكن مدركة لذلك     

  .طبيعي" دولتي"اهللا، بل الى واقع 
م اننا قـد تجاوزنـا العتبـة        ، ا "اكثر قليال من حكم ذاتي واقل قليال من دولة        "ان السؤال هل نحن ما زلنا       

  .االسرائيلية هو اليوم ذو معنى اكثر من أي وقت مضى" الدولتية"الحرجة باتجاه 
  9/9/2007الحياة 
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 بالل الحسن
ل أجل البحث في ح المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس جورج بوش في شهر تشرين الثاني المقبل، من واجه

قالوا . سوريا وحماس وحزب اهللا وإيران  اإلسرائيلي، معارضة من أطراف عدة، بينها-الصراع العربي 
الفلسطينية، بسبب السياسة األميركية أوال، وبـسبب الـدعم األميركـي     إن هذا المؤتمر لن يخدم القضية

 .اإلسرائيلية ثانيا للسياسة
وجه المؤتمر معارضة مـن المؤيـدين لـه، مـن      فياليوم، تتراجع المعارضة من هذا الجانب، وتبرز 

دول الجامعة العربية التي قالت إن خطاب بـوش الـداعي للمـؤتمر     إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومن
اعتـدنا أن   فقد. وتتضمن هذه المعارضة مفارقة من نوع خاص. إيجابية يمكن البناء عليها تضمن نقاطا

المفاوضات ويتضح االختالف أو التنـاقض بـين    ادها، وعندما تبدأتبدأ الخالفات في المؤتمرات بعد انعق
فهو أن الخالف يبدأ قبل انعقاد المؤتمر، ويتركز الخالف أساسا حـول   أما ما نشهده اآلن. وجهات النظر

 .حول المبدأ.. حول العنوان.. األعمال جدول
 يـرفض المقاومـة المـسلحة    واحد من أشد المتحمسين للمؤتمر، فهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس،

 يصر على مبدأ التفاوض فقـط، وهـو معـروف باالعتـدال، ويمتدحـه األميركيـون       لالحتالل، وهو
من أشد المتخوفين من  ومع كل هذا فقد أصبح الرئيس عباس. واإلسرائيليون بسبب هذا االعتدال بالذات

شاوري بينه وبين ملـك األردن  بعد لقاء ت (29/8/2007يوم (قال في تصريح صحافي له . عقد المؤتمر
موعد المؤتمر الـذي  : وهو حتى اآلن غير واضح في ثالث قضايا إن الحديث تطرق إلى اللقاء الدولي،"

 نعرف حتى اآلن من سيحضر هذا المؤتمر، والنقطة الثالثة تتعلـق بمـضمون هـذا    لم يحدد بعد، وال
أعتقد أن المؤتمر سـيكون   فال.. ضوح لحل ماإذا ذهبنا إلى المؤتمر من دون و"وحذر من أنه ". المؤتمر
  ."مفيدا

، قال في اليوم نفسه في رام اهللا في حديث )اتفاق جنيف(االعتدال في  وياسر عبد ربه، بطل التطرف في
وقال ". لقاء تفاوضيا اللقاء بين عباس واولمرت هو لقاء استطالع آراء أكثر منه"صوت القدس إن  إلذاعة

اإلسرائيلي يتخذ موقف الحذر، ويطرح معـايير   ا قبل المفاوضات، وما زال الجانبما زلنا في مرحلة م"
 ."مفاوضات نهائية وحججا وأسبابا، لعدم التقدم نحو
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ايهود اولمرت، وبعد . اإلسرائيلي فإن الصورة ال تقل سوادا هذا على الجانب الفلسطيني، أما على الجانب
الفلسطينيين  ن غير الواضح إمكان الوصول إلى اتفاق معم"منفرد مع محمود عباس، قال  جلستي تفاوض

. لست متأكدا إن كنا سنتمكن من ذلـك "وقال  ."بشأن قيام دولة فلسطينية بحلول شهر تشرين الثاني المقبل
أما وزيرة خارجيته تسيبي ليفني فقـد  ". الصياغة، وال توجد أية مسودة المحادثات بيننا لم تنضج إلى حد

معقولة حول  إن توقعات"قالت ". ضرورة خفض التوقعات" الفشل من خالل رفع شعار تحسين هذا حاولت
 ."التفجير المؤتمر ستخدم كل األطراف، بينما أهداف غير واقعية ستؤدي إلى

 .ولكن ما هي التوقعات المعقولة، وما هي التوقعات غير المعقولة التي تتحدث عنها إسرائيل؟
على غرار اتفـاق   اتفاق مبادئ. كما تريد إسرائيل) اتفاق مبادئ( بصياغة المعقولة هي االكتفاء التوقعات

) اتفـاق إطـار  (يطالب به أبو مازن، ويـسميه   أما التوقعات غير المعقولة، فهي ما. اوسلو السيئ الذكر
وهو ما يريـد  . يتناول قضايا الحدود والمستوطنات والقدس والالجئين يبحث في أسس الحل النهائي الذي

 .يتجنبه ت أناولمر
اإلسرائيلية، وحتى قوى االئتالف الحكـومي،   فقوى المعارضة. وهنا تطل برأسها مشكلة إسرائيلية جديدة

 تنازل في القضايا المذكورة، وهي تهدد بإسقاط حكومته إذا فعل، ويأخذ ترفض أن يقدم أولمرت على أي
إلـى نقـاش واتفـاق     ة الفلسطينيةتهديدها منحى يطالب اولمرت بأن يعرض أي مسودة اتفاق مع السلط

الحاكم حيـث التناقـضات   " كاديما"حزب  وإقرار، أوال داخل الحكومة حيث االتفاق صعب، وثانيا داخل
ومن خالل كتلة الصوف المتـشابكة هـذه، يتحـدث    . االتفاق مستحيل كثيرة، وثالثا داخل الكنيست حيث

الفلسطينيين، وهم  ز عن صياغة أي اتفاق معاإلسرائيلي عن ضعف اولمرت، ويصفونه بأنه عاج اإلعالم
رئيس ضعيف، ولذلك فإنه عاجز عـن   يطلقون الصفات نفسها على الرئيس محمود عباس، ويقولون إنه

إن تسوية تبدو جيـدة  "االستنتاجات من هذا الوضع كما يلي  ويصوغ اإلعالم اإلسرائيلي. تقديم أي تنازل
أكثر مما ينبغي  أما تسوية تبدو جيدة. يار ما تبقى من تأييد لعباسشأنها أن تدفع إلى انه جدا إلسرائيل من

وخالصـة هـذا كلـه    "). هـآرتس  "- ألوف بن" (للفلسطينيين فستضع اولمرت في مشكلة داخلية صعبة
يكون مقبوال من الطرفين، ويكون مقبوال من العـرب   استحالة وصول اولمرت وعباس إلى مسودة اتفاق

 .الخريف، ويكون قادرا بالتالي على إنجاح المؤتمر الذين سيدعون إلى مؤتمر
يتطلعون نحو  داخل هذا اإلنجاز المتدني من البحث والحوار واالتفاق، فإن اإلسرائيليين والطريف هنا أنه
وبذلك يتحول المؤتمر من ميدان لحـل   يحلمون بأن تحضر المؤتمر دولة مثل السعودية،. إنجازات كبيرة

ويـشجع األميركيـون   . العربي مع إسرائيل، ومن دون أي ثمـن  ى ميدان للتطبيعالقضية الفلسطينية إل
روف (إسرائيل  ويروي اإلعالم اإلسرائيلي أن مسؤوال أميركيا زار. أحالم اليقظة هذه اإلسرائيليين على

". يةمفتاح اللقاء في تشرين الثاني هو السعود" وأبلغ المسؤولين فيها أن)  مستشار كوندوليزا رايس-دنين 
 الواليات المتحدة ال تزال ال تعرف على أي مستوى سيأتي السعوديون،"تقول  ولكن الصحيفة الناقلة للنبأ

أعضاء (أميركي زائر  وتحدث عن هذا الموضوع ايهود اولمرت نفسه، وقال لوفد". هذا إذا جاؤوا أصال
 حاجة من أجل هذا إلى السفر في القدس، ال يمكنني أن ألتقي ابو مازن) "كونغرس برئاسة غاري أكرمان

مثـل الـسعودية   .. ضم دول أخرى من المنطقة إلـى المـسيرة   الهدف من لقاء واشنطن هو. لواشنطن
 ."واإلمارات

أيـضا بحـضور    بل هو معنـي . جانبه، كان الرئيس الفلسطيني معنياً هو أيضا بحضور السعودية ومن
فاولمرت ال يستطيع . معضلة ال حل لها ا تواجهولكن األمور هن. سوريا ولبنان حسب تصريحاته العلنية
تشجعها على الحضور، وعباس ال يستطيع أن يحـصل  ) السعودية) أن يقدم قبوال ألسس المبادرة العربية

فـإن   وإذا تواصلت األمور على هذا المنـوال، . يمكنه من إقناع السعودية بالحضور (اتفاق إطار(على 
  .محتما بين به، وسيواجه بالضرورة فشالمؤتمر الخريف سينبذ أساسا من الراغ

 ولكن هل ستحتمل واشنطن إعالن فشل مؤتمر دعا إليه الرئيس بوش شخصيا؟
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أن مـسيرة   ولكن الجواب الواقعي يمكن أن يكون نعـم، ذلـك  . المنطقي على هذا السؤال هو ال الجواب
اولـت وزيـرة الخارجيـة    وقد ح .الفشل السياسي األميركي متواصلة منذ سنوات، وفي أكثر من مكان

المتوالي بدون نجاح، حتى أن حضورها الشخصي في أي  كوندوليزا رايس أن تخترق حلقات هذا الفشل
وهي ستأتي بعد أيام إلى المنطقة لتراجع مع عباس واولمرت مـا أنجـزاه،    .مهمة اصبح حضورا باهتا

وتلقـت  . إسـرائيل  دعم مواقففماذا ستفعل؟ لقد ناضلت طويال من أجل . أن الحصيلة ال شيء وستجد
وعملت بسبب ذلك طويال كـسيدة   طويال أوامر من بوش أن ال تغضب اولمرت حتى ال تسقط حكومته،

أن شيئا من هذا سيتغير بعد قدومها الجديـد إلـى    وال نظن. صالون بدال من أن تعمل كوزيرة خارجية
  .المنطقة

مخاوفهم من حتمية فشله،  ويعلنون يوميا. جل إفشالهالمتحمسين األساسيين للمؤتمر يعملون يوميا من أ إن
 .ومع ذلك فإنهم يذهبون إلى هذا الفشل بعيون مفتوحة

  9/9/2007الشرق األوسط 
  

  "إسرائيل"بشروط تناسب " 2أوسلو " .48
 هاني المصري

أشارت مصادر متعددة متطابقة إلى أن حكومة تسيير األعمال أعدت خطة أمنية من ثالث مراحل لفرض                
وتتكـون  . فبعد تجربة االقتصاد أوالً تتجه االنظار لتجربة األمن أوالً        . ام والقانون في الضفة الغربية    النظ

أما المرحلة الثانية فتقوم على تطـوير       ". المطلوبين"الخطة االمنية من مرحلة اولى تتعلق بإنهاء ظاهرة         
حتاج الى إعادة تـسليح وتـدريب       أجهزة األمن ونشرها في المدن والبلدات الكبرى، علماً بأن األجهزة ت          

والمرحلة الثالثة من الخطة األمنية تقوم على إعادة بناء أجهزة األمن وتنظيمها وتـوفير دعـم                . ألفرادها
  ".اسرائيل"خارجي إلعادة بنائها وتسليحها وإعادة بناء مقارها التي هدمتها 

" اإلسرائيلي"كيت دايتون قدم للجانب     نبأ مفاده ان الجنرال األمريكي      " االسرائيلية"نشرت صحيفة هآرتس    
خطة أمنية تقوم على نشر خمس كتائب من رجال االمن الفلسطينيين في مدن الضفة، وهي خطة عكـس                  

  .فيها المنسق األمني األمريكي حصيلة المطالب الفلسطينية الكفيلة تحقيقها بإنجاح الخطة األمنية
نا ان نتذكر ان فلسطين محتلة، والسيادة فيها سواء داخل          قبل الحكم على امكانية نجاح الخطة االمنية، علي       

، وبسبب االحتالل الذي بيده السيادة فإن       "اسرائيل" هي بيد    1967أو في االراضي المحتلة عام      " اسرائيل"
فال يمكن أن يتقدم االقتصاد من دون أن        . األمن والسياسة واالقتصاد في حالة ارتباط وثيق ال فكاك منها         

، التي تعتبر بوصـفها     "اسرائيل"سة، وان يتقدم األمن والعكس ايضاً صحيح، ومفتاح التقدم بيد           تتقدم السيا 
  .القوة المحتلة، الالعب الرئيسي

، ورغـم   "االسرائيلية"إن السياسة عالقة في الطريق المسدود التي اوصلتها اليه السياسة           : وصراحة نقول 
ت العربيـة والدوليـة واألمريكيـة، ورغـم القمـم           كل الحراك السياسي واالتصاالت والجهود والزيارا     

التي أصبحت عادية وخبراً روتينياً، ورغم دعوة بوش لعقـد اجتمـاع اقليمـي              " االسرائيلية " الفلسطينية
للسالم في الخريف القادم، إال ان المعطيات تنذر بالسوء، فحتى اآلن، وكما صرح الرئيس أبو مازن، فإن                 

 وال من سيشارك به، وال مضمونه معروف، واقصى ما يمكـن ان يوافـق               )االجتماع(ال موعد المؤتمر    
يمنح " اتفاق مبادئ من صفحة واحدة    "عليه اولمرت، كما قال لوفد من الكونجرس األمريكي التقاه مؤخراً           

لكنه سيتفادى  " الفلسطينيين المعتدلين افقا سياسياً سيكون بعيد المدى كي ال يخسر رئيس السلطة المعتدلين            
، وبالتالي تفجير العملية    "اسرائيل"وض في التفاصيل خشية ان يتسبب ذلك في ازمة سياسية داخلية في             الخ

قادرة على اتخاذ قرارات، لكنه شكك في أن يكـون الوضـع            " اسرائيل"التفاوضية، وادعى أولمرت ان     
هناك عالمات استفهام   اذ توجد منظمات متعددة، وال ديمقراطية مستقرة بل         "مماثالً في السلطة الفلسطينية     

وشدد اولمرت على أن تنفيذ التفاهمات سيكون وفقاً لخارطة الطريـق،           ". تتعلق بنظام الحكم والمؤسسات   
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اي تنفيذ االلتزامات الفلسطينية في المجال األمني أوالً، ثم المرور بمرحلة تشكيل دولـة فلـسطينية ذات                 
ى قضايا الوضع النهائي، أي ان األفق الـسياسي         حدود مؤقتة ثم البحث في مرحلة ثالثة في التفاوض عل         

 2الذي يتحدث عنه أولمرت ما هو سوى سراب خادع، وأكثر ما يمكن ان يقود اليه هـو أوسـلو رقـم                     
  ".اسرائيل"بشروط تناسب 

إن ما تقوم به سلطات االحتالل على االرض ابلغ تعبير عن النوايا الحقيقية التي تبيتها حكومة اولمرت،                 
العسكري بكل اشكاله مستمر، واالستيطان ال يزال يتكثف بمعدالت متزايدة، وبناء جدار الـضم          فالعدوان  

، كما لم تتم    "االسرائيلي"والتوسع يتواصل، ولم تتم ازالة البؤر االستيطانية التي تعتبر ال شرعية بالقانون             
ـ               . ذ اشـهر عديـدة    ازالة حاجز واحد رغم الوعود التي اغدقها اولمرت ألبو مازن بهذا الخـصوص من

تبدي اشكاال عديدة من التردد والمراوغة في كل ما يتعلق بتـوفير مـستلزمات              " االسرائيلية"والحكومة  
  ". إسرائيل"تطبيق الخطة االمنية، رغم انها خطة تقوم على توفير األمن ل 

ت فقـد جـزأ   " ملـف المطلـوبين   "وخير مثال على ذلك الطريقة التي تعاملت بها حكومة اولمرت مـع             
المطلوبين الى عدة دفعات، ووضعت شروطا مذلة تضعهم تحت االختبار لمدة ثالثة اشهر، ورفضت ان               
تشمل القوائم اعدادا من المطلوبين من حركة فتح، كما استثنت أغلبية المطلوبين من الفصائل األخـرى،                

ان كل ما   . الحقتهموقامت وهذا له داللة كبرى، باعتقال بعض المطلوبين الذين اعلنت انها ستكف عن م             
ال تريـد اجهـزة امنيـة       " اسـرائيل "ف  . تقدم يجعل مصير الخطة االمنية الفلسطينية على كف عفريت        

فلسطينية قوية وفاعلة ألنها سبق وأن اعتبرت هذه االجهزة في بداية االنتفاضـة الحاليـة فـي الـصف          
بيرة منها، وال تريد ان تعترف بهـا        المعادي لها وقامت باغتيال افرادها وتدمير مقارها واعتقال اعداد ك         

" االرهـاب "وتسلمها المسؤولية االمنية في الضفة اال بعد فترة اختبار تثبت فيها جدارتها فـي محاربـة                 
ان تقف السلطة على قدميها ألن السلطة       " اسرائيل"وال تريد   ". االرهابيين"وتصفية بنيته التحتية ومالحقة     

، وألنها بحاجة الستمرار الوضع الحالي      "االسرائيلية"واالمالءات  الضعيفة اقل قدرة على رفض الشروط       
  .الستكمال مشاريعها االستيطانية والعنصرية

مؤتمر األمم  " (اونكتاد"فكما جاء في تقرير صادر عن       . واذا انتقلنا الى االقتصاد سنجد الصورة قاتمة جداً       
عيشون تحت خطر الفقر، وأكثر مـن ثلـث         فإن أكثر من نصف الفلسطينيين ي     ) المتحدة للتجارة والتنمية  

السكان ممن لديهم القدرة على العمل بال عمل، ونصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي انخفض بنسبة                
، ونسبة كبيرة من االسـر الفلـسطينية اسـتنفدت          %6،6، والناتج المحلي االجمالي تراجع بنسبة       15%

  .استراتيجيات صمودها وتكيفها مع واقع الحال
 2005،-2000 مليار دوالر بـين عـامي        8،4يكفي ان نعرف ان االقتصاد الفلسطيني خسر ما قيمته          و

وهي التكاليف التراكمية الناتجة عن خسارة الداخل والتي توازي ضعف حجـم االقتـصاد الفلـسطيني                
وكل هـذا   . 1998اما خسارة رأس المال فتقدر بثلث القدرة االنتاجية لالراضي الفلسطينية لعام            . الحالي

ادى الى نشوء جيوب حادة من الفقر والبطالة ظهرت في ان شرائح عدة من الفلسطينيين باتـت تعتمـد                   
من موظفي الخدمات العامة بـاتوا      % 17واألدهي من ذلك ان     . اعتماداً شبه كلي على المعونات المقدمة     

والنتيجة . حاجات االساسية منهم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء لتلبية ال        % 46يعيشون تحت خطر الفقر، و    
  .هي ان مليون فلسطيني يعيشون في فقر مدقع

كيف يمكن لجائع ولمن ال يجد عمالً ومن يعاني االحتالل والقمع واالذالل، ولمن ال يجد أمـالً او افقـا                    
  سياسيا ان يساعد على تحقيق االمن واالستقرار؟ واذا خضع وُأخضع فإلى متى؟

 الفلسطينيون عن المقاومة بينما االحتالل مستمر ويواصل عدوانه عبـر           هل يمكن تحقيق االمن اذا كف     
  .االغتياالت واالقتحامات والقصف واالعتقاالت اليومية

في المجال األمني وغيره بـصورة      " االسرائيلية"لماذا تم تجاوز ضرورة تطبيق االلتزامات الفلسطينية و       
  طريق الدولية؟متبادلة ومتزامنة، وكما هو منصوص عليه في خارطة ال
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إن كل خطوة لفرض االمن والنظام العام تستحق الدعم والتشجيع، ولكن الخطة االمنية الشاملة ال يمكـن                 
ان تنجح ما لم تكن جزءاً من خطة وطنية عامة أشمل يقع في قلبها الكفاح إلزالة االحتالل والحفاظ على                   

فاالحتالل ليس مجرد فـرع او      . حالياًوحدة الشعب واالرض والقضية، خصوصاً بعد االنقسام الحاصل         
اما األمن  . فالسالم يقود الى االمن   . وال يمكن تحقيق االمن قبل السالم العادل      . تفصيل وانما جذر الصراع   

  وحده فال يقود اال إلى مزيد من الحروب والدماء والدموع؟
  7/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  يسوريا وإسرائيل في ميزان التوازن االستراتيج .49

  عريب الرنتاوي
يكاد عدد سكان سوريا يعادل ثالثة أضعاف عدد سكان إسرائيل من اليهود، أما مساحتها فتزيد عن سبعة                 

البـشرية، عـاملين    (أضعاف مساحة الدولة العبرية، ومع ذلك فإن حجم القوة العـسكرية اإلسـرائيلية              
 فضال عن الفجوة الهائلة في نوعية السالح        يفوق مثيلتها السورية بما يزيد عن الثالثين بالمائة،       ) واحتياطا

والتكنولوجيا والتدريب واللوجستيات وحرب الفضاء والنجوم واالتصاالت والتوجيه واإلنذار إلـى غيـر             
  .ذلك

إذن، نحن أمام اختالل بّين في موازين القوى العسكرية بين البلدين، وهو اختالل تتعمق فجواته النظامية                
أخرى، ولم ينفع في ردمه أو التقليص من شأنه، إطالق الرئيس السوري الراحل             يوما بعد يوم، وسنة بعد      

  . حافظ األسد لشعار التوازن االستراتيجي بين البلدين
فحلفاء سـوريا   ...ويتكشف االختالل على نحو أعمق إذا ما أخذنا بنظر االعتبار بعديه اإلقليمي والدولي            

بقدرتهم على معادلة النفوذ األمريكي الكاسح واالنحيـاز         ضعاف، وال يمكن الوثوق      - إن وجدوا    -دوليا  
األمريكي الفاضح إلسرائيل، وإذا كان االتحاد السوفيتي المنحل قد أخفق في توفير عمـق دولـي فّعـال                 

روسيا االتحادية، لم تظهـر بعـد فاعليـة         : لسوريا والعرب زمن الحرب الباردة، فإن وريثته األضعف       
. صعيد، حتى بعد أن قررت إنشاء قواعد ألسطولها فـي الالذقيـة وبانيـاس   ومصداقية كافية على هذا ال   

  أو من يسمون" الدوالتيين"إقليميا، ليس لسوريا من حليف سوى إيران وعدد من الالعبين غير 
Non State Actors  كحماس وحزب اهللا، وكان الفتا أن اختراق المجال الجوي السوري لم يلـق ردود 

حتى على المستوى اللفظي من الدول العربية أو المجتمع الدولي، باستثناء إيران            فعل مستنكرة أو غاضبة     
وتركيا، األمر الذي يعكس مستوى العزلة التي تعيشها دمشق والتي تجعل قرار الحرب والسالم بالنـسبة                

وافرة لها، قرارا صعبا للغاية، فالسالم غير ممكن من دون قوة دفع عربية وإقليمية ودولية، وهذه غير مت                
في الحالة السورية، والحرب صعبة للغاية حين يكون مكشوفا سياسيا، وقد شهدنا حجم األلم الذي تـسبب                 

 آب األخيرة، األمر الذي إلـى انعـدام التناسـب بـين             -فيه انكشاف حزب اهللا سياسيا في حرب تموز         
ة للحرب، والتـي يمكـن      الصمود الميداني األسطوري للحزب ومقاتليه مقابل النتائج السياسية المتواضع        

  . 1701وصفها بالهزيمة للحزب كما تبدت في بنود القرار 
في ظل هذه المعطيات، ستظل سوريا وحتى إشعار آخر، تعيد إنتاج ردة الفعل المتكررة على االختراقات                

ي اإلسرائيلية ألجوائها وسيادتها وحرمة أراضيها، ستظل تذكر باحتفاظها بحقها غير المشروط في الرد ف             
  . الزمان والطريقة والمكان المناسب
 نت اإلخباري، طالب سبعون بالمائة من متصفحي الموقـع سـوريا            -في استطالع على موقع الجزيرة      

بضرورة الرد عسكريا على الخروقات اإلسرائيلية، وفي صحف تل أبيب باألمس، تحذيرات شتى تـدور             
رة إلى صعوبة ضمان ردات الفعل الـسورية        مش كل مرة بتسلم الجرة، في إشا      : في مجملها حول شعار   

في المستقبل، ما يطرح سؤاال حول قدرة سوريا فعال على االستجابة للضغوطات الدافعة باتجاه الرد على                
  . االعتداء، وما إذا كان باإلمكان توقع رد فعل عسكري فعال، وبأي حدود، وأية عواقب
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مع إسرائيل سوى أن تنهج واحدا من       " ن االستراتيجي التواز"ليس أمام سوريا في ظل الفجوة الكبيرة في         
إما أن تعتمد السالم خيارا استراتيجيا أوحد، وتنتظر عودة الجوالن بعد ثالثين أو مائة عام، ال                : طريقين

أحد يدري، أو أن تعمد إلى تسخين الجبهة السورية باالعتماد على إستراتيجية قتالية غير نظاميـة، قـّدم                  
ن نموذجا لها، أو بمعنى آخر، إما العيش والتعايش مع واقـع اقتطـاع الجـوالن مـن                  حزب اهللا في لبنا   

األرض السورية، فتكون سوريا التي نعرف هي سوريا ما بعد الرابع من حزيران، أو المقامرة بخـسائر                 
  .السترداد الجوالن وتحريره" المال والعيال"هائلة في 

  9/9/2007الدستور األردنية 
  

  إضراب المضربين  .50
  بروفيسور عبدالستار قاسم

أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن تنفيذ إضراب في الضفة الغربية وقطاع غزة يـوم األحـد                 
 احتجاجا على سيطرة حماس على قطاع غزة، أو احتجاجا علـى مـا يـسمونه                2007/أيلول/9الموافق  

  .االنقالب الدموي وعلى االنقالبيين
هل ستضرب هذه الفصائل التـي ال  . عرف عن ماذا ستضرب هذه الفصائل   كمواطن فلسطيني، أريد أن أ    

يكاد بعضها يمأل بكل أعضائه سيارة أجرة عن العمل؟ عن أي عمل سيضربون؟ وهل أبقت هذا الفصائل                 
 دقيقة يوميا، فعـن أي عمـل        14إذا كان معدل عمل موظف السلطة الفلسطينية هو         . للشعب عمال يعمله  

ناك أجهزة تربية وتعليم وصحة وشؤون اجتماعية لكان معدل العمل اليومي في            سيضربون؟ لو لم يكن ه    
  . فعلى من يريد تنفيذ إضراب أن يعمل أوال لكي يكون إلضرابه معنى).  دقيقة فقط2(السلطة دقيقتين 

لو كنتم يا حضرات السادة الفصائل معنيين بمصلحة الوطن لنفذتم اعتصامات واحتجاجات منذ زمن بعيد               
لقد أزحتم أنظاركم عن الحقائق، وتـركتم       . اجا على التنطع وعلى صرف أموال ألناس ال يستحقون        احتج

أنتم تحصلون على أموال من السلطة الفلسطينية       . الشعب الفلسطيني يغرق ويغرق حفاظا على مصالحكم      
التـي هـي   في رام اهللا والتي تشجعكم على اإلضراب، وهي التي تدفع أجرة مكاتبكم وتعطيكم السيارات          

  . على حساب شعب فلسطين
تريد الفصائل الفلسطينية اآلن أن تبيع شعب فلسطين وطنية، وتريد أن تقول إنها حريصة علـى وحـدة                  

منذ متى أنتم أيها السادة الفصائل بهذه الغيرة؟ وقعت البالد في وحل الفساد الداخلي، وتحول عدد                . الوطن
ليين، وقاموا باعتقال فلسطينيين مـن بيـنهم أحمـد سـعدات،            من الفلسطينيين للعمل األمني مع اإلسرائي     

ونخرت الوساطات والمحسوبيات األوصال، وتم التنازل عن الكثير من الحقوق الفلسطينية، وأنتم تطلقون             
هل تعلمـون أن    . البيانات النارية نهارا، وتلوذون إلى رب نعمتكم ليال تطلبون الوظائف واألموال والمتع           

 وال يجد المواطن أمامه حلوال قضائية لمشاكله؟ هل علمتم بالفلتان األمني واالعتـداء              هناك قضاء معطال  
على الموطنين وعلى ممتلكاتهم؟ هل علمتم بقمع اآلراء واستبداد وسائل اإلعالم؟ هـل تـذكرتم اآلن أن                 

م أنـت . هناك فلسطين وهناك شعب فلسطين؟ يكفي مزايدات، لم نعد نهضمكم، ولم نعد نثق بـأي مـنكم                
  . تستعملون فلسطين ألهوائكم ومصالحكم القبلية بشعارات وطنية ممجوجة لم تعد تقنع أطفاال

هل تذكرون بيان العشرين الذي وقفتم ضده وحملتم الدف مع مطبلي السلطة لتقولوا بأن سوريا وإيـران                 
لنهايـة لقـوى    وراء البيان؟ وهنا ال أبرئ حماس والجهاد اإلسالمي من الموقف السلبي الذي أساء في ا              

أردتم الهروب من مسؤولياتكم واالختفاء تحت كذبة سـوريا         . التغيير التي كانت تدفع باتجاه إيقاف الفساد      
قيل لكم إن   . وإيران، وهادنتم الفساد وسرتم في ركبه حتى وصلت البالد إلى الحالة التي أوصلتمونا إليها             

وال بد  . صالحكم في الوقت الذي تلعنون فيه أوسلو      البالد تسير إلى الهاوية، لكنكم فضلتم التمترس وراء م        
أنكم تذكرون كيف تتحدثون بمجالسكم الخاصة حول قيادة السلطة وسياساتها، وكيف تتعاملون عمليا مـع               

  . أنتم تكذبون وتنافقون وتتسترون وتمالئون وتزايدون. السلطة
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ين من الجهاد اإلسالمي وحمـاس داخـل    أسألكم باهللا لماذا لم تعلنوا اإلضراب عندما كان مئات الفلسطيني         
سجون السلطة؟ لماذا اإلضراب اآلن على الرغم من أن الجرائم بحق الفلسطينيين تُقترف ليل نهار فـي                 

صحيح أن ضرب الفلسطيني في غزة يتم أمام عدسات التـصوير،           . الضفة الغربية وغزة على حد سواء     
  . فة وبعيدة عن العدساتلكن الضرب في الضفة الغربية يتم بطريقة سرية ومكث

نحن جميعا لم نعمـل بالطريقـة الـصحيحة         . التوازن في التعامل ضروري، والتحيز يودي إلى الهاوية       
لقد أعمتنا األموال القادمة من الخـارج، وأغرتنـا   . وآثرنا حياة الكذب والدجل والنفاق من أجل مصالحنا     

الحصاد من جنس البـذار  .  ألنه من صنع أيديناالمناصب الكاذبة الخاوية، ونحن اآلن نستحق ما نحن فيه  
  . يا حضرات الفصائل

ما رأيكم إذا كان يستهويكم اإلضراب عن الدقيقتين أن تضربوا على سياسة االعتماد على األعـداء فـي                
الحصول على لقمة الخبز؟ أال ترون أن سياسة االعتماد على أمريكا في صحن الطعام تـشكل خطيـرا                  

لقضية الفلسطينية أكبر ثقال وأشد هوال مما قامت به حماس في غزة؟ دعونا نـضرب               كبيرا وهائال على ا   
أو، ما رأيكم أن نبحث في وسـائل        . اآلن بخصوص األخطر، لنضرب مستقبال بخصوص األقل خطورة       

لتدعيم اإلنتاج الفلسطيني والنشاط والعمل لنصبح قادرين على االعتماد على أنفـسنا بـدل أن نـضحي                 
  للتين ال تستغالن بدقة؟ بالدقيقتين ا

هذا . نحن بحاجة إلى سواعد تبني، وفؤوس تحفر، وغراس تزرع من أجل أن ننهض، من أجل أن نكون                
السلوك الصبياني األبله الذي نتلهى به اآلن يزيد من عمق الجرح ويقتل النفوس بالمزيد ويهوي بـالهمم                 

   تذكره األجيال لكم دعونا من ترهاتكم، وتوجهوا نحو عمل مثمر. ويمكن األعداء
  2/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وفقدت روحها أيضاً... فشلت" حماس" .51

  عبداهللا اسكندر
والفصائل، في قطاع غزة، االختبار األخيـر       " فتح"لالعتصام الذي دعت اليه     " حماس"لن تكون مواجهة    
علـى الـسلطة،    " فتح"و  " حماس "ويبدو ان منحى هذه المواجهة يتجاوز التنافس بين       . للحركة االسالمية 

رغم خطورتها، الى مواجهة بين األولى وكل الفصائل المنضمة الى منظمة التحرير والمجتمـع المـدني       
تتعلق بكيفيـة مواجهـة اسـرائيل       " حماس"وهذا يعني ان المشكلة لم تعد، كما تعلن قيادات          . ومؤسساته

ايد على فرض نوع مـن الـسلوك االجتمـاعي          وباتت تتعلق باحتجاج يتز   . والمواقف من عملية السالم   
  ".الحماسية"والسياسي على الخاضعين للقوة 

وثمة كثيرون  . ، عندما كانت تتفرد بالسلطة    "فتح"ثمة كثيرون يعترضون على سياسة السلطة وممارسات        
لكن هؤالء جميعا وجدوا انفـسهم فـي        . ال يوافقون على طريقة السلطة في معالجة العالقة مع اسرائيل         

ويحتجون في شدة على نهج فرض هذا       . الى تعميمه " حماس"تعارض كبير مع نموذج الحكم الذي تسعى        
  .النموذج، خصوصاً ان مسلحي الحركة هم الذين يتولون االشراف على النموذج وتطبيقاته

فهي لم تعد تتعامـل مـع جمهـور        . في القطاع " حماس"وهنا الخطورة الجديدة في الوضع الذي فرضته        
. طينيين من خالل المسألة الوطنية، بعدما فشلت في توظيف الرصيد الذي حصلت عليه باتفاق مكـة               الفلس

ومـسلحوها  . وراحت تعطي لنفسها صفة الحكم المطلق في القضايا الحياتية، منذ استيالئها على القطـاع             
تها اتهامـات   ولم تعد تغطي ممارسـا    . باتوا حماة هذا الحكم، بغض النظر عن التسمية التي تعطيها لهم          

االنتخابية ينظر اليها على انها مجـرد وسـيلة         " شرعيتها"وباتت  . العمالة السرائيل والتآمر على القضية    
  .للوصول الى هذا الحكم

وال يبـدو   . في الجهد الضروري لفهم معنى مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي         " حماس"لقد فشلت   
وعندما حققت فوزها في هذه االنتخابـات وبـات         . ذه المشاركة انها فكرت في الواجبات التي تقتضيها ه      
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عليها ان تتولى قيادة الحكومة، فشلت في اعادة قراءة هذا التطور في ضوء مسؤوليتها الجديدة كحكومـة                 
. للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ضوء مسؤوليتها عن ادارة الشؤون الحياتية والمعيـشية للفلـسطينيين             

.  اتفاق مكة، إلقامة حكومة الوحدة، لم تر في االتفاق إال تبريراً لوجودها في السلطة              وعندما وافقت على  
فشلت، في انتقالها من فصيل فلسطيني الى الحكومة، في التوصل الـى قـراءة واقعيـة                " حماس"أي أن   

قتتـال  للوضع الفلسطيني وموقعها الجديد فيه، وفشلت في مثل هذه القراءة للوضع العربي وجهده لمنع اال              
في تقديم نفسها كنموذج ناجح في التعامل مع القضية الوطنيـة، ألنهـا             " حماس"لقد فشلت   ... الفلسطيني

  .اعتبرت أن ال أولوية لها إال وجودها في الحكم والتمسك به
وعندما راحت تحول مسلحيها الى أدوات لهذا الحكم، بحجج وتبريرات كثيرة، كانت تنزلق فـي الوقـت                 

فزيادة اللجوء الى اعتقال الخصوم والتضييق      . ديد يتمثل باإلدارة التسلطية لشؤون الناس     نفسه الى فشل ج   
اي نفـور   . على المعترضين ومطاردتهم واغتيال بعضهم، أسست للحال التي اعقبت االستيالء على غزة           

ه الـذي مارسـت   " الحكم االسـالمي  "، من نموذج    "سياستها"و  " فتح"الجمهور الفلسطيني، المعترض على     
  .في القطاع" حماس"

ما يحمل علـى    . في اكثر القضايا التصاقاً بأهدافها، أي جذب الناس الى ايديولوجيتها         " حماس"لقد فشلت   
التوقع انها لم تعد ترى سوى قوة مسلحيها لمواجهة المشكالت الكثيرة والمعقدة واالعتراضات المتناميـة               

وعندما تتحدث عـن    .  المجتمع المدني لمساجدها   وذروتها مقاطعة الفصائل ومؤسسات   .... التي تواجهها 
القانون، لتبرير هذه الممارسات، ال تفعل سوى الحديث عن قانون تتخيلـه يـرفض التعـدد والتعـايش                  

هذا القانون الذي، بموجبه، بات التعامل مع فصائل واحزاب بصفتها مارقة تنبغي مالحقة             ... واالعتراض
اع، قارنت بين هذه الممارسات وتلك التي لجـأت اليهـا قـوات             الى حد ان شهادات، من القط     . اعضائها

  .االحتالل االسرائيلي عندما كانت ال تزال تحتل القطاع
كما فشلت في تقـديم     . في السياسة، وفشلت في االدارة، وفشلت في التعامل مع الناس         " حماس"لقد فشلت   

  .لقد فقدت هذه الحركة روحها. نموذج حكيم لمشروعها االسالمي
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  راسم المدهون
دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أداء صالة الجمعة               
في الساحات العامة واألماكن المفتوحة، أثارت استنفارا أمنيا وسياسيا غير مسبوق في صـفوف حركـة                

، حسب القيادي   "إستغالل الدين ألغراض سياسية   "فقد اعتبرت الدعوة نوعا من      .  وأوساطها القيادية  حماس
في حماس ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، الذي أكد نية حركته منع أية صالة خـارج المـساجد                  

  .بالقوة
ينة غزة ترى في الدعوة     وسط مد " الجندي المجهول "أوساط حماس التي فاجأتها الصالة األولى في ميدان         

وهـي،  . والصالة خارج المساجد نوعا من التمرد والعصيان الذي يستهدف سلطة الحركة في قطاع غزة             
لهذا السبب، تستنفر طاقاتها األمنية والدينية على السواء بهدف منع هذه الصلوات الجماعية التي انصبت               

أمـا أوسـاط    . دينيـا " غير شرعية "ها واعتبارها   حمساوية كثيرة خالل األيام الفائتة على تحريم      " فتاوى"
حركة فتح التي أقصاها اإلنقالب الحمساوي عن السلطة في قطاع غزة، فتعيد تذكير مـسؤولي حمـاس                 
الدينيين واألمنيين بأن حركتهم هي أول من شّرع هذه الصلوات مع بدايات تشكل الـسلطة الفلـسطينية                 

ثيرة من أجل التحريض على السلطة وتكفيرها، وها هـي          إذ أقامت حماس صلوات ك    . ودخولها إلى غزة  
تـسييس  "اليوم تواجه األسلوب ذاته في قلب لألدوار يضع حركة حماس للمرة األولى في موقع رفـض                 

ومن يستمع إلى تصريح إسماعيل هنية عـن        . ، كما دأبت فتح على اتهامها طيلة السنوات الماضية        "الدين
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غراض سياسية سيظن للوهلة األولى أن المتحدث أحد مسؤولي         رفض تسييس الصالة ورفض توظيفها أل     
  .فتح أو السلطة من العلمانيين، وليس قائدا من الصف األول في حماس

في األحوال كلها، وسواء وافقنا على وجود أهداف سياسية من الصالة الجماعية خارج المـساجد أم لـم                  
دعو حماس إلى قمع المـصلين وتفـريقهم مـن          نوافق، نعتقد بداهة أن ال شيء، كما يفترض المنطق، ي         

ساحاتهم ومنعهم من أداء الصالة بسبب ظن مجرد، ظن ال يرقى إلى أي يقين تحريمـي، بفـساد تلـك                    
أما في الشق الـسياسي     . الصالة وال شرعيتها الدينية ما دام المصلون أنفسهم هم من يتحملون تبعات ذلك            

 بدور العبادة، بل بالشعائر الدينية جملـةً، عـن التعارضـات            من المسألة، فأعتقد أن األوان قد آن للنأي       
والخالفات السياسية وتوظيف الدين في خدمة األهداف الحزبية والفصائلية وما يرتبط بهذا التوظيف مـن              
قفز بالخالف مع اآلخر إلى التكفير وهدر الدم، بكل ما رتبه ويرتبه ذلك من عداءات تتصاعد وتتحـول                  

  .ة دفع ثمنها أبرياء كثيرونإلى اشتباكات دموي
يقول أنصار حركة فتح ومعهم أنصار فصائل منظمة التحرير وكثير من المستقلين إن المساجد تقع فـي                 
معظمها تحت سيطرة حماس، وان كثيرا منها تحول إلى مراكز حزبية تمارس التعذيب بحـق الخـصوم          

ي تهمة تستمد مبرر إثارتها مـن فكـرة         وه. السياسيين الذين هم، في هذه المرحلة، أعضاء وكوادر فتح        
لكننا كنا سنؤيده لـو  . تسييس الدين التي احتج عليها إسماعيل هنية حين أتت، حسب رأيه، من جانب فتح     

عمم هذا الرفض، أي لو أنه رفض جملة وتفصيال توظيف الدين فـي الممارسـات الـسياسية والنـأي                   
والمنطق، وكما يفترض الـدين اإلسـالمي ذاتـه،         بالمساجد عن المماحكات الحزبية كما يفترض العقل        

خصوصاً أنه ال يجوز، ال دينياً وال واقعياً، إعتماد سياسة إنتقائية تأخذ ما يناسبها وتترك مـا يتعـارض                   
  .معها ومع مصالحها الحزبية

أعتقد أن صالة الجمعة في الساحات العامة شكل وسيشكل نوعا من اإلحتجاج السياسي الشعبي الواسـع                
وهو في الوقت ذاته أول تحرك شعبي جـدي لـرفض منطـق            .  سلطة حماس وممارساتها في غزة     على

 .الهيمنة على المساجد إنتصارا للدعوة بأن تكون المساجد بيوتا للعبادة وليست مراكز سياسية من أي نوع
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