
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "حماس"مازن يرفض كل الوساطات العربية لحل األزمة مع  أبو :خالد مشعل
   لرياض والقاهرة رفضتا استقبال مشعلا: الجريدة الكويتية

  ف بين فتح وحماس هو عدم منح األخيرة صالحياتها الحقيقيةالخال جذر: سعدات
   فلسطيني في العالمئسبعة ماليين الجهناك : مركز بديل

    سنوات١٠إغالق المخيمات الفلسطينية خالل : مرشح الرئاسة اللبنانية شبلي المالط

 بينة مشتركة   وثيق: "وكالة سما "
عباس واولمرت تنص على قيام     

  دولة فلسطينية في الضفة
  

 ٤ ص... 

 ١٥/٩/٢٠٠٧٨٤٥السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٨٤٥:                                 العدد١٥/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤  "حماس"حكومة فياض تتهم دوالً عربية بدعم  .٢
 ٤    على مؤتمر السالم الدوليماالًآق شعث يعلّ .٣
 ٥  عريقات يدعو برلمانيين بريطانيين للمساهمة في اطالق سراح النواب المعتقلين .٤
 ٥  هنية يعلن صرف مائة دوالر ألربعين ألف عامل عاطلين عن العمل .٥
 ٥   ومنتدى ثقافياً وتعتقل أربعة ناشطين فلسطينيينالمخابرات الفلسطينية تدهم مسجداً .٦

    
    :المقاومة

 ٥  "حماس"ربية لحل األزمة مع مازن يرفض كل الوساطات الع أبو :خالد مشعل .٧
 ٦   لرياض والقاهرة رفضتا استقبال مشعلا": الجريدة الكويتية" .٨
 ٦  "حماس"لن تذهب للحوار مع " فتح: "أبو النجا .٩
 ٦   األخيرة صالحياتها الحقيقيةالخالف بين فتح وحماس هو عدم منح جذر: سعدات .١٠
 ٧   "الجهاد" صلوا في مساجد السلفيين والدعوة و"فتح"نشطاء  .١١
 ٧   "حماس" لم تجر أي حوارات أو لقاءات مع "فتح": أحمد عبد الرحمن .١٢
 ٧  ف للوصول التفاق انتقاليمؤتمر الخريف يهد: زيدان .١٣
 ٧   الي مقاطعة مؤتمر السالمأبو مازندعو ن: البطشخالد  .١٤
 ٨  في شمال وجنوب قطاع غزةفصائل المقاومة تشتبك مع قوات إسرائيلية  .١٥
 ٨  في المخيم" الكفاح المسلح"يبحثون الوضع األمني و" عين الحلوة"ممثلو الفصائل في  .١٦
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٨  إسرائيلي للخطط السياسية" بازار": تقرير .١٧
١٠  أكاديمية للجنود اإلسرائيليين لتعلم معارك بالليزر .١٨
١٠  ائيليين في إطالق نار شمال الضفةإصابة إسر .١٩
١٠  ناشطون يستعدون لمظاهرة المليون في تل أبيب وأريحا ضد العنف والحرب .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٠   فلسطيني في العالمئسبعة ماليين الجهناك : مركز بديل .٢١
١١  أدوا صالة الجمعة األولى من رمضان في األقصىفلسطيني  ألف ١٠٠ .٢٢
١١  المساجد تدخل أتون الصراع بين فتح وحماس: تقرير .٢٣
١٢   االسبوعيةعشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع في مسيرة بلعين .٢٤
١٢  اصابة خمسة متظاهرين في بيت لحم خالل تظاهرة ضد جدار الفصل العنصري .٢٥
١٢  الحشرات والزواحف تفاقم معاناة األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل .٢٦
١٢  سرائيليفي مستشفى سجن الرملة اإل  أسيراً فلسطينياً مرضى من دون عالج٣٢ .٢٧
١٣  خالل اسبوع توغل ٣٨و بنيران االحتالل  فلسطينيين٦استشهاد : تقرير .٢٨
١٣  مخاطر االحتاللالفلسطينيون يتصارعون على السلطة والقدس تقاوم : تقرير .٢٩
١٣  سرائيلية من تجنيد الشبان العرب للخدمة المدنيةحملة شعبية لمنع الحكومة اإل .٣٠
١٤   أزمة المؤسسات األهلية الفلسطينيةعلىالتجاذبات السياسية ورشة حول أثر  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                      ٨٤٥:                                 العدد١٥/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

   
   :ةبيئ
 ١٤  بلدية غزة تحذّر من كارثة إنسانية .٣٢
   

   :لبنان
١٤    سنوات١٠إغالق المخيمات الفلسطينية خالل : مرشح الرئاسة اللبنانية شبلي المالط .٣٣
١٤  "البارد"الى النازحين  إذا تأخرت عودة  اجتماعيكرامي يحذر من انفجارعمر  .٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٥  ارات التركية ساعدت اسرائيل في هجومها على سوريااالستخب": يديعوت احرونوت" .٣٥
١٥  مؤتمر السالم بحضور القاهرة وعمان فقط: مصادر مصرية .٣٦
١٥  لتنسيق المواقف قبل مؤتمر بوش قمة عربية مصغرة في الرياض .٣٧
١٥  تتسلم مواطناً تسلل للمرة الثانية إلى غزةو.. اً جديداًتكتشفت نفقمصر  .٣٨
   

   :دولي
١٦  رايس ال تستبعد إرجاء المؤتمر الدولي": األخبار" .٣٩
١٦  كوشنير لمس تخوفاً عربياً من عدم توصل المؤتمر الدولي إلى نتائج: باريس .٤٠
١٦  مهمة بلير مهددة بالفشل نتيجة عدم تعاون الجانب االسرائيلي معه .٤١
١٦  مجزرة صبرا وشاتيال رمز من رموز النضال والمقاومة: عضو برلماني كوبي .٤٢
١٧    تدين اعتقال صحفي في غزة" مراسلون بال حدود" .٤٣

   
    :ختاراتم

١٧  الدين والدولة في سورية بعد االستقالل .٤٤
    

    :تقارير
١٨  خودى آخافى... فى أمريكا؟" اللوبي االسرائيلى"ما هي حقيقة  .٤٥
    
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  أجوفا إذا اقتصر على مصر واألردن والفلسطينيين سيكون  السالممؤتمر: روس .٤٦
٢٢  أحمد يوسف. د ...!!أليس فيكم رجل رشيد؟... يا قوم... حتى ال يبكي الجميع ضياع الوطن .٤٧
٢٤  نقوال ناصر... اليسار الفلسطيني يضيع فرصة تاريخية أو يكاد .٤٨
٢٩  عبد الوهاب المسيري. د... الوجدان اإلسرائيلي في أجواء ما بعد الصهيونية .٤٩
٣١  أحمد جابر...  من منطق الثورة الى منطق الدولة؟"نهر البارد"المخيمات في لبنان بعد  .٥٠
٣٣  ماجد عزام... ةقراءات فلسطيني ...نهر البارد .٥١
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                      ٨٤٥:                                 العدد١٥/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

   عباس واولمرت تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفةبينوثيقة مشتركة : "سماوكالة " .١
" سما" صباح اليوم السبت لمراسل وكالة       ىكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستو    :  حكمت يوسف  - غزة

يقوم كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بإعـدادها سـويا            النقاب عن وثيقة مشتركة     
موضحا بان الوثيقة التي قد تكون بمثابة إعالن مشترك         . لمؤتمر السالم المقرر عقده في الخريف المقبل      

على قيام دولة فلسطينية وضمان أمن دولة إسرائيل في حين لم تستبعد المصادر قيام دولة فلسطينية فـي                  
وقالت  . عليه بشكل كامل   "حماس"ضفة الغربية مبدئيا نظرا لصعوبة قيامها في قطاع غزة عقب سيطرة            ال

 والعديد من القيادات والشخـصيات      عباسالمصادر ان المحادثات حول قيام دولة فلسطينية تتم اليوم بين           
طينية علـى ارض    والزعماء األوروبيين واإلسرائيليين والعرب حيث سيتم اإلعالن عن قيام دولة فلـس           

 انه ال يتم اآلن وضع حدود للدولة الفلسطينية واعتبرت المـصادر أن تطـور     ىمشيرا ال  .الضفة الغربية 
األمور نحو قيام دولة فلسطينية يعتمد على ما يحصل لدى الفلسطينيين منوهه بالوقت نفـسه أن عبـاس                  

ـ    . "حماس"ـطلب من األوروبيين عدم االتصال ب      اك رغبـة لـدى الحكومـة       وأضافت المصادر ان هن
اإلسرائيلية ولدى السلطة الفلسطينية بدفع األمور باتجاه السالم وإعالن قيام دولية فلسطينية ضـمن أفـق             

ورأت أن المؤتمر قد يطلق عملية توضح كيفية التقـدم          . مؤتمر السالم الذي دعت إليه اإلدارة األمريكية      
وبينت المصادر ان المؤتمر في حال عقـده سـيتخذ           .مستقبال حول الوضع النهائي لألراضي الفلسطينية     

قرارات اقتصادية وربما تكون هي النتائج العملية الوحيدة يتعهد فيها المشاركون بتقديم مساعدات للسلطة              
والبدء الفوري بإقامة عشرات المناطق الصناعية في الضفة واستثناء قطاع غزة من المشاريع االقتصادية              

  .نظرا لسيطرة حماس عليه
  ١٥/٩/٢٠٧ سماوكالة 

  
  "حماس"حكومة فياض تتهم دوالً عربية بدعم  .٢

مـن  " دهـشته " أعرب وزير اإلعالم في حكومة سالم فياض، رياض المالكي، عن            : والوكاالت "السفير"
فوجئت بوجود حكومات عربيـة     "وقال  . موقف بعض الحكومات العربية من سيطرة حماس على القطاع        

ت أخرى مؤيدة لحماس بشكل كامل، كالسودان والجزائر واليمن علـى           اتخذت موقف الوسطية، وحكوما   
في العواصم العربية ال يقومـون      ) فلسطينيين(سفراء  "وأرجع المالكي هذا الموقف لوجود      ". وجه التحديد 

بواجباتهم، وعملهم محدود، وليست لديهم عالقات مع الجالية الفلسطينية، واحتكاكهم معدوم مع األحزاب             
  ". لجمهور العربي واإلسالميالعربية وا

  ١٥/٩/٢٠٠٧السفير 
  
   على مؤتمر السالم الدولي ماالًآق شعث يعلّ .٣

عرب نبيل شعث المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني امـس عـن           أ:  ا ف ب   - جنوب افريقيا    /بريتوريا
تعيش فـي   امله في ان يتيح المؤتمر الدولي الذي تسعى لعقده واشنطن التوصل الى اقامة دولة فلسطينية                

نأمل ان تـوفر اطـارا يتـيح        . هناك مشاريع لتنظيم اجتماع   "وقال اثناء لقاء صحفي في بريتوريا       . سالم
واضاف قبل مقابلـة مـع      ". مفاوضات مفصلة بشأن مشكلة االراضي والمياه والحدود والقدس والالجئين        

". اصمتها القـدس الـشرقية    نأمل ان يتوج ذلك باقامة دولة فلسطينية ع       "رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي      
واعتبر شعث بان    ".ان نهاية االحتالل االسرائيلي واقامة دولة فلسطينية يمكن ان يجلب الينا السالم           "وقال  

حين تمارس الـضغوط علـى النـاس        "واضاف   ".العمل العسكري في غزة يجعل االمور اصعب بكثير       "
لمشكلة تتغير، فبعضهم يرى الحـل فـي        ويحاصرون ويهانون من خالل االحتالل فان نظرتهم الى حل ا         

  ".المفاوضات وآخرون يعتبرون انه وحده انفجار اكبر يتيح المخرج
  ١٥/٩/٢٠٠٧الدستور 
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  عريقات يدعو برلمانيين بريطانيين للمساهمة في اطالق سراح النواب المعتقلين .٤

 البريطاني مـن    صائب عريقات امس خمسة اعضاء من مجلس العموم       . التقى د  : عماد ابو سمبل   -ريحا  أ
احزاب العمال والمحافظين واليبراليين، حيث بحث معهم آخر المـستجدات علـى الـساحتين الـسياسية                
والميدانية، داعيا لمساعدتهم في اطالق سراح اعضاء المجلـس التـشريعي المعتقلـين فـي الـسجون                 

 وجمال الطيـراوي    عزيز دويك ومروان البرغوثي واحمد سعدات     .االسرائيلية بما فيهم رئيس المجلس د     
  .وابو علي يطا وجمال حويل وغيرهم

   ١٥/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
 
  هنية يعلن صرف مائة دوالر ألربعين ألف عامل عاطلين عن العمل .٥

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أمس، ان حكومته سـتدفع مائـة دوالر               : )أ.ب.د(
  . العمل خالل شهر رمضانألربعين ألف عامل فلسطيني عاطلين عن

  ١٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   ومنتدى ثقافياً وتعتقل أربعة ناشطين فلسطينيينالمخابرات الفلسطينية تدهم مسجداً .٦

رئيس عباس حملـة دهـم      الشنت المخابرات الفلسطينية وجهاز األمن الوقائي الخاضعان إلمرة          :رام اهللا 
، مما  حماسبية، وواصلت اعتقال ناشطين محسوبين على حركة        لمساجد ومؤسسات ثقافية في الضفة الغر     

" عقربا"واعتقلت األجهزة األمنية عمر جمال خاطر من قرية          . شخصا ٥٧٠رفع عدد المعتقلين إلى نحو      
شرق المدينة على خالد مروح دويكات بعد فـشلها         " بالطة البلد "جنوب نابلس، كما أطلقت النار في قرية        

وفي نابلس أيضا قامت األجهزة األمنية باعتقـال المهنـدس           .الضرب على شقيقيه  في اعتقاله، واعتدت ب   
كما قامت المخـابرات الفلـسطينية       .مهدي حدادة بعد دهم منزله في منطقة الجبل الشمالي بطريقة قاسية          

نه أثناء اقتحامها لمسجد النور في منطقة المخفية في نابلس باعتقال أيمن فياض أحد الباعة في المنطقة أل                
وقام أفراد من هذه األجهزة باقتحام مسجد الحـاج نمـر            .تحدث في الهاتف النقال أثناء اقتحامهم المسجد      

" عقابـا "وفي جنين اعتقلت وحدات أمنية باسل غالب غنام من قرية            .النابلسي األثري وعبثوا بمحتوياته   
برات الفلسطيني باقتحـام منتـدى      وفي طوباس قام جهاز المخا     .جنوب المدينة بعد استدعائه لمقابلة أمنية     

  .شرق المدينة وصادر أحد عشر حاسوبا منه" طمون"الخريجين الثقافي في بلدة 
  ١٤/٩/٢٠٠٧ قدس برس

  
  "حماس"مازن يرفض كل الوساطات العربية لحل األزمة مع  أبو :خالد مشعل .٧

 ه لرفض ابـو   أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن أسف          : أيمن المهدي  - دمشق
والسعودية بـذلتا جهـودا      مازن لكل الوساطات العربية لحل الخالفات بين حماس وفتح وقال إن مصر           

كبيرة للتقريب وازالة العقبات أمام وحدة الصف الفلسطيني ولكن الرئيس محمود عباس يرفض مـشيرا               
ت خاصة لألهـرام ان     وأضاف مشعل في تصريحا   . مازن األخيرة لم تؤد الي اي نتائج       الي ان رحلة أبو   

وأكد أن إسرائيل الترغـب فـي        مسئولي حركة فتح يستقوون بالخارج ضد المصالح العليا للفلسطينيين        
انهاء قضية األسير شاليط وحملها مسئولية انهيار المباحثات الخاصة باألسري مشيرا إلـي ان حمـاس                

ة وحذر اسرائيل من االعتداء علـي       التتنازل عن حقوق شعبها أو أبنائها األسري في السجون اإلسرائيلي         
  . األسري الفلسطينيين مثلما حدث مع األسير حسن سالمة احد ابرز قادة كتائب الشهيد عزالدين القسام

  ١٥/٩/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                      ٨٤٥:                                 العدد١٥/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

  لرياض والقاهرة رفضتا استقبال مشعلا: الجريدة الكويتية .٨
أن الرياض والقاهرة رفضتا بشكل قـاطع    " حماس"من قيادي في حركة     " الجريدة"علمت  : عامر الحنتولي 

محاوالت خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الحركة القيام بزيارة العاصمتين، واشترطتا على مشعل              
 .إعالن استعداد حركته إعادة األمور الى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يونيو قبل القيـام بزيـارة                   

ـ ويقول القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه       لم ترد باإليجاب في هـذا اإلطـار،        " حماس"إن  " الجريدة" ل
األمر الذي ظل يعيق محاوالت مشعل الباحثة حركته عن حل للخروج من مأزق إدارة قطاع غزة وسط                 

وبحـسب   .حصار دولي وإصرار عربي على االعتراف بشرعية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
ريين أبلغوا قادة في الحركة أن مشعل ال يحمل أي صفة رسمية            المعلومات فإن مسؤولين سعوديين ومص    

فلسطينية وال يعترف باتفاق أسلو وغير مقيم على األراضي الفلسطينية وعليه فإن القـاهرة والريـاض                
وكشف القيادي أنه منذ أسـبوعين انقطعـت         ".حماس الداخل "تأمالن من حركة حماس إرسال وفود من        

بسبب ما أسماه القيادي السياسات غير الواقعية       " الخارج-حماس"و" الداخل-حماس"اتصاالت التنسيق بين    
في الـداخل   " حماس"المقيمون في دمشق بتنفيذها، األمر الذي يرد عليه قادة          " حماس"التي يطالب ساسة    

ـ        بـسبب الحـصار    " االنتحار البطيء "هو أقرب الى    " حماس"بأن الواقع الداخلي في قطاع غزة بالنسبة ل
 . وتفاقم المشكالت الداخلية في القطاعالخانق

  ١٤/٩/٢٠٠٧صحيفة الجريدة الكويتية 
  

  "حماس"لن تذهب للحوار مع " فتح: "أبو النجا .٩
فـي تـصريحات    " فـتح "رفض إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة الحركية العليا لحركة           : قدس برس  -غزة

ـ  للحوار في أي دولة عربيـة      ل هنية   المقال إسماعي دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني     " قدس برس "خاصة ل
هذه دعوة ال أقبلها بهذه الصيغة، صحيح أنها جاءت في شهر رمضان المعظـم              : "وبرعاية عربية، وقال  

ال تذهب للحوار   " فتح"الذي نصوم فيه جميعا ونصلي فيه التراويح جميعا ونقرأ فيه القرآن جميعا، ولكن              
ي األنظمة استبدادا، ولهذا لن نذهب إلي الحوار وقواعـدنا          ذليلة، وهي حركة لم ولن تقبل الدنية من أعت        

  ". تمأل السجون في غزة وينكل بهم، ونمنع من أداء الصالة
  ١٥/٩/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  جذر الخالف بين فتح وحماس هو عدم منح األخيرة صالحياتها الحقيقية: سعدات .١٠

 ة لتحرير فلسطين أحمـد سـعدات مـن سـجنه          اكد األمين العام للجبهة الشعبي    :  امين ابو وردة   -نابلس  
أن ما يجري في الساحة الفلسطينية خطر حقيقي سعت اليه الحركة الصهيونية، وحذر مـن                ""اإلسرائيلي"

وقال سعدات إن االقتتال الداخلي قّدم هدية كبرى لكافـة          ". االسرائيلية"المراهنة على الوعود االمريكية و    
إلى أن حركتي حماس وفتح تتحمالن مسؤولية هذا االنقسام، وشدد على           أعداء القضية الفلسطينية، مشيراً     

ضرورة تراجع الطرفين عن كافة الخطوات التي أدت إلى هذا االنقسام والصراع واالسـتئثار والفئويـة                
وأوضح سعدات أن جـذر      . والكسب والمحاصصات، التي تتناقض مع تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني        

خالف بين فتح وحماس هو عدم منح األخيرة صالحياتها الحقيقية بعد أن تمكنت مـن               المشكلة الحقيقية بال  
  .الفوز باالنتخابات التشريعية، لتقدم على الحسم العسكري المرفوض في حل الخالفات السياسية

ما هي إال سراب بكل ما تحمل الكلمة مـن          " إسرائيلية"كما حذر سعدات من الرهان على وعود أمريكية         
في سياق آخر أكدت عبلة سعدات زوجة األمين أنه يعاني من التهابات في البروسـتاتا، ومـن                 و،  معنى

مرض الديسك في ظهره وهو بحاجة إلى عالج فوري، الفتة إلى أن إدارة السجن تماطل فـي عالجـه                   
  . وتهمل وضعه الصحي بشكل كبير، األمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم وضعه الصحي

  ١٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  "الجهاد" صلوا في مساجد السلفيين والدعوة و"فتح"نشطاء  .١١

انتهت صالة الجمعة في مناطق قطاع غزة، دون تسجيل أي خالف يـذكر بـين                : أشرف الهور  -غزة  
وصلي نشطاء فتح صالة الجمعة فـي        . ونشطاء حركة فتح للمرة األولي منذ ثالثة أسابيع        "القوة التنفيذية "

وقال شهود عيان ومصادر فتحاوية في       .تسن لهم إقامة الصالة في الساحات العامة      بعض المساجد، ولم ي   
القطاع ان غالبية نشطاء فتح صلوا صالة الجمعة في مساجد تتبع جماعة الـسلفيين، وجماعـة الـدعوة                  
والتبليغ، وكالهما جماعات دينية دعوية، في حين صلي أيضاً قسم كبير منهم في مساجد تـشرف علـي                  

  .حركة الجهاد اإلسالميإدارتها 
  ١٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  "حماس" لم تجر أي حوارات أو لقاءات مع "فتح": أحمد عبد الرحمن .١٢

قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح في تصريح صـحافي              : من أشرف الهور   -غزة  
 أو حتـي لقـاءات بـين        إن ما تناقلته بعض الصحف ووكاالت األنباء، عن وجود اتصاالت أو حوارات           
ـ    .قيادات من حركة فتح ومسؤولين من حماس عارية عن الصحة جملة وتفصيال             أن قـرار    ىوأكـد عل

 عدم إجراء أي حوار مع االنقالبيين بعد جريمتهم فـي قطـاع             ىاللجنة المركزية لحركة فتح، ينص عل     
  . قائما في قطاع غزة"االنقالب"وقال هو القرار الملزم لجميع القيادات والكوادر ما دام  .غزة

  ١٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  مؤتمر الخريف يهدف للوصول التفاق انتقالي طويل المدى: زيدان .١٣

حذر عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية صالح زيدان من مغبة الوقوع فـي             :  سمير حمتو  -غزة  
خريف المقبل  برعايـة الـرئيس       فخ  التنازالت مرة أخرى والوصول الى اتفاق  انتقالي خالل مؤتمر ال            

األميركي جورج بوش مبينا ان هذا المؤتمر سيؤدي للوصول الى اتفاق انتقالي يجمد قضايا الحل النهائي                
وقال زيدان في حديث للحياة الجديدة إن شعبنا أمام استحقاق هام في الخريـف               .او يؤجل لسنوات أخرى   

تشرين ثاني، موضحا أن هذا المؤتمر هو أقرب لخطة         المقبل، وهو مؤتمر بوش الدولي المقرر عقده في         
االنطواء والتجميع،  وإقرار حل انتقالي طويل المدى من خالل تأجيل القضايا الرئيـسية مثـل القـدس                  
والالجئين واالستيطان، محذرا من الوقوع في هذا الفخ،  الذي ال يجابه إال من خالل وحدة وطنيـة ألن                   

  . من الموقف الفلسطينياالنقسام يصعب التوافق ويضعف
   ١٥/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   مقاطعة مؤتمر السالمى الأبو مازندعو ن: البطشخالد  .١٤

قال القيادي البارز في حركة الجهاد االسالمي خالد الـبطش الجمعـة فـي               : زهير اندراوس  -الناصرة  
 بوش في الخريف القادم     حديث خاص ادلي به لـ القدس العربي ان مؤتمر السالم الذي دعا اليه الرئيس             

هدفه تسويق اسرائيل عربيا ودوليا، وناشد العربية السعودية والدول العربية االخري بمقاطعتـه لكـي ال    
ووصف لقاءات عباس    . يمنح االسرائيليين فرصة تاريخية للقاء زعماء عرب لم يلتقوا معهم في الماضي           

ومن .  منها الشعب الفلسطيني والرئيس عباس نفسه      واولمرنت بانها لقاءات ال طائل منها والخاسر االكبر       
هنا نؤكد ونناشد الرئيس ابو مازن باالّ يعطي هذا المؤتمر اهمية واالّ يذهب اليه، هذا مؤتمر ال فائدة لنا                   
منه كفلسطينيين، فهو في نهاية المطاف مؤتمر لتسويق اسرائيل عربيا، وايضا تسهيل مهمـة اولمـرت                

  .ر عدد من القادة العرب الذين لم يلتقوا باالسرائيليين من قبلوليفني لالجتماع مع اكب
  ١٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
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  في شمال وجنوب قطاع غزةفصائل المقاومة تشتبك مع قوات إسرائيلية  .١٥

دخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، إلى داخل قطاع غزة بالقرب من معبر صـوفا،                 
 مصادر فلسطينية قولها إنه يجري تبادل إطالق نار بين قوات االحتالل، التـي              ونقل عن . جنوب القطاع 

ولم ترد أية أنباء عن وقوع      . تساندها المروحيات والدبابات، وبين مقاومين فلسطينيين بالقرب من المعبر        
كمـا   .وقالت حركة الجهاد اإلسالمي إن اثنين من نشطائها أصيبا بجروح طفيفة جراء القصف             .إصابات

جاء أن قوة احتاللية خاصة حاولت دخول األراضي الفلسطينية، إال أنها اشتبكت مع عناصر من ألويـة                 
ونقل عن الناطق بلسان ألوية صالح الدين أن عناصر األلوية كانت غير بعيدة عن              . الناصر صالح الدين  

باح اليوم، الجمعة   ص" كيسوفيم"قوات االحتالل عندما وقع االشتباك، وأعلنت مسؤوليتها عن قصف موقع           
  ".٣ناصر "بصاروخ 

  ١٤/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  في المخيم" الكفاح المسلح"يبحثون الوضع األمني و" عين الحلوة"ممثلو الفصائل في  .١٦

في الجنوب منير المقدح، شـارك فيـه        " فتح"عقد لقاء موسع امس بدعوة من قائد        : محمد صالح  -صيدا  
بما فيها  " قوى التحالف "،  "القوى اإلسالمية "،  " مية المجاهدة الحركة االسال "،  "عصبة االنصار "ممثلون عن   

واللجـان الـشعبية    " انصار اهللا "وفصائل المنظمة، اضافة الى     " فتح"و" الجهاد االسالمي "و" حماس"حركتا  
الى ان االجتماع جـاء  " للسفير"وأشارت مصادر فلسطينية    . ولجنة المتابعة الفلسطينية لمخيم عين الحلوة     

في مخيم الطوارئ في عين     " جند الشام "حادثة اطالق النار في الهواء، من قبل عناصر من تنظيم           لتطويق  
فـي  " فتح االسـالم  "ابتهاجا بعدم العثور على جثة شاكر العبسي، بين قتلى           الحلوة، ليل االثنين الماضي   

ي مخيم عين الحلـوة     انه جرت مناقشة بند وحيد، هو الوضع االمني ف        " للسفير"وأكد المقدح   . مخيم البارد 
بشكل مستفيض، على خلفية اطالق النار وغيرها من الحوادث التي جرت في المخيم، الننا ال نريـد أي                  

ناقشنا تعزيـز القـوة االمنيـة       : أضاف المقدح و. استفزاز للجيش اللبناني مهما كان حجم هذا االستفزاز       
ل الجيش اللبناني، لتصبح اكثـر فعاليـة،        المشتركة، المنتشرة في مخيم الطوارئ وعند آخر التعمير مقاب        

. اضافة الى تفعيل الكفاح المسلح وزيادة عديده وردفه بعناصر إضافية عند الحاجة من مختلف الفـصائل               
  . جهزنا قوة امنية مهمتها دعم الكفاح المسلح عند الضرورة" فتح"كما اننا في حركة 

  ١٥/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  لسياسيةإسرائيلي للخطط ا" بازار": تقرير .١٧

 االسرائيلي الذي دعا الـى عقـده        -مع اقتراب موعد مؤتمر السالم الفلسطيني       :  محمد يونس  -رام اهللا   
لتقديم مشاريع وافكار للتـسوية     " البازار"الرئيس جورج بوش الخريف المقبل، انفتح في اسرائيل ما يشبه           

 الخارجية تسيبي ليفني التي تـرى ان  كان اول المبادرين لتقديم اقتراحات في هذا الشأن وزيرة        .السياسية
المناخ الراهن ال يسمح سوى بحل تدريجي على مراحل يستغرق وقتا طويال من اجل ما تـسميه اعـادة                   

  .بناء الثقة بين الجانبين، تلك الثقة التي انهارت تماما خالل السنوات السبع الماضية من المواجهة
نظام والقانون واالمن في المدن الرئيسية في الضفة، يعقبها         تبدأ خطة ليفني من قيام الفلسطينيين بفرض ال       

وفي المرحلة الثانية تنسحب اسرائيل من بلدات وقرى، وفـي          . انسحاب اسرائيلي تدريجي من تلك المدن     
وتضع خطة ليفني الجدار حداً     .  في المئة من الضفة الغربية     ٩٠الثالثة تتسع دائرة االنسحاب لتشمل نحو       

لفلسطينية في هذه المرحلة، مشيرة الى ان اي زعيم اسرائيل لن يستطيع تجاوز هذه الحقيقة              غربياً للدولة ا  
كما تقترح نقل السيادة على االحياء العربية في القدس الـى الفلـسطينيين             . في المرحلة الراهنة  ) الجدار(
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وطنات فـي الكتـل     وبقاء االحياء والمستوطنات تحت السيادة االسرائيلية، وفي الوقت نفسه تجميع المست          
  .االستيطانية القائمة في معظمها خلف الجدار

اعقب ليفني الوزير حاييم رامون، وهو الوزير االقرب لرئيس الحكومة ايهود اولمـرت، والـذي قـدم                 
اقتراحا شبيها ينتهي عند تبادل اراض بين الدولتين بنسبة تساوي مساحة االرض الواقعة خلـف الجـدار    

  .ي المئة من مساحة الضفةوالتي تبلغ نحو عشرة ف
تقوم على اقامـة دولـة      " سخاء"وبعد خطة رامون، سّرب رئيس الدولة شمعون بيريز خطة أخرى اكثر            

 مع تبادل جزئي لالراضي يمكن اسرائيل مـن         ١٩٦٧فلسطينية مستقلة على كامل االراضي المحتلة عام        
التي ال تنسجم مع توجهـه القـائم        وسارع مكتب اولمرت الى رفض تلك الخطة        . ضم الكتل االستيطانية  

  .على ضم مساحة واسعة من الضفة
وثيقة من زعيم حـزب     ) مقر الرئيس محمود عباس   (وبعد خطة بيريز، وصلت الى المقاطعة في رام اهللا          

اليساري يوسي بيلين، وهو شريك للرئيس عباس في وثيقة غير رسمية في خصوص الحل النهائي               " ياحد"
غيـر  " وثيقـة جنيـف   "خطة بيلين الذي كان الشريك االسرائيلي في        . تسعيناتتوصال لها في اواسط ال    

هذه المرة، وهو ما أثار حنق شركائه في تلـك الوثيقـة، وعلـى              " جنيف"الرسمية ايضا جاءت اقل من      
الخطة الجديدة تتحدث عـن اقامـة       . قدورة فارس " فتح"رأسهم ياسر عبد ربه والزعيم الشاب في حركة         

 ٦٢٥٠ والتـي حـددها ب     ١٩٦٧لى مساحة من االرض تساوي االراضي المحتلة عام         دولة فلسطينية ع  
  .وتسمح هذه الخطة السرائيل باجراء تبادل اراضٍ يمكنها من ضم الكتل االستيطانية. كيلومترا مربعا

ويرفض الفلسطينيون كل الخطط التي تقوم على ضم الكتل االستيطانية وجعل الجـدار حـدودا للدولـة                 
 لسببين، االول ان هذا الضم يقطع التواصل بين اراضي الدولة الفلـسطينية، اذ ان مـستوطنة                 الفلسطينية

كما ان  . شرق القدس تحول دون التواصل بين الجزءين االوسط والجنوبي من هذه الدولة           " معاليه ادوميم "
الثاني فهـو   اما السبب   . يحول دون التواصل بين الجزءين الشمالي واالوسط منها       " ارئيل"ضم مستوطنة   

ان االراضي المعروضة للتبادل من الجانب االسرائيلي هي اراض صحراوية في صحراء النقب، بينمـا               
االراضي المنوي ضمها من الجانب الفلسطيني هي اراض خضراء زراعية تضم حوض المياه الغربي،              

  .وهو المصدر االكبر للمياه الجوفية في االراضي الفلسطينية
 فـي   ٣ و ٢ئيس محمود عباس، فإنه يقبل تبادل اراض بنسبة صغيرة تتراوح بين            وحسب مقربين من الر   

ويعنـي  . المئة من الضفة بحيث يتاح السرائيل ضم الكتل االستيطانية من دون االرض المحيطـة بهـا               
االصرار الفلسطيني هذا هدم الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في عمق الضفة، وهي خطوة ال تحظى                

وكما تتوقف معظم المبادرات واالفكار والعروض االسرائيلية عند        . في الشارع االسرائيلي  برصيد يذكر   
الجدار حدا غربيا للدولة الفلسطينية، فإنها تتوقف ايضا عند اعتبار اسرائيل دولة لليهود، وفلسطين دولـة        

بيـوتهم  "يس الـى    للفلسطينيين، وهو ما يعني ان عودة الالجئين ستنحصر في حدود الدولة الفلسطينية ول            
وتتوقف الخطط واالقتراحات االسرائيلية ايضا عند إما السيطرة        . كما نصت القرارات الدولية   " وممتلكاتهم

  .على القدس القديمة التي تضم المقدسات، او اعتبارها مكانا دوليا كما يقترح بيلين
جانبين في تشكيل طـواقم     ومن المرتقب ان تدخل المفاوضات مرحلة جديدة االسبوع المقبل مع شروع ال           

وذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس عباس كلَّف رسميا احمد قريع عضو اللجنة المركزيـة              . المفاوضات
وتقول المـصادر ان قريـع بـدأ أخيـرا          . بقيادة الفريق الفلسطيني  " اوسلو"صاحب اتفاق   " فتح"لحركة  

  .اتصاالت سرية مع الجانب االسرائيلي بعيدا عن وسائل االعالم
  ١٥/٩/٢٠٠٧حياة ال
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  أكاديمية للجنود اإلسرائيليين لتعلم معارك بالليزر .١٨
 أقام الجيش االسرائيلي أكاديمية تعليمية خاصة بالجنود والضباط من الوحـدات            : نظير مجلي  - تل أبيب 

 .القتالية المختارة، يجرون فيها تدريبات بأسلحة تعمل بالليزر في نموذج مصغر لمدينة فلسطينية ولبنانية             
ويقود هذه األكاديمية الرائد ميكي فينكلر، ويقول صراحة إن المقاتلين يتدربون في هذه األكاديمية علـى                
أساليب القتال التي تصلح لمحاربة الفلسطينيين ومقاتلي المقاومة اللبنانية في ضوء التجارب األخيرة التي              

والتـدريب   .في صفوف الفلسطينيين  اكتسبت في الحرب األخيرة على لبنان ووفقا لتوقعات تطور القتال           
يخصص باألساس لقادة الوحدات القتالية، في مواضيع التكتيك الحربي وتفعيل القوات والسيطرة عليهـا              
والتحكم بإدارة المعركة وفرض أساليب على العدو غير مستعد لها ومالءمة التكتيك القتالي مع ظـروف                

   .الساحة الحربية
  ١٥/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  بة إسرائيليين في إطالق نار شمال الضفةإصا .١٩

أعلنت المصادر الطبية االحتاللية بعد ظهر اليوم الجمعة عن إصابة إسرائيليين بجـراح             : رامي دعيبس 
جراء إطالق النار على مركبة كانا يستقالنها بالقرب من إحدى مستوطنات منطقة قلقيلية شمال الـضفة                

ن وهما رجل وامراة أصيبا بـشظايا رصـاص أطلـق علـى             وذكرت تلك المصادر أن االثني     .الغربية
  .مركبتهما بالقرب من مستوطنة قرني شومرون بالقرب من قلقيلية وقد وصفت جراحهما بالطفيفة

  ١٤/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  ناشطون يستعدون لمظاهرة المليون في تل أبيب وأريحا ضد العنف والحرب .٢٠

ومؤيدوهم األجانب في العالم    " صوت واحد "ي منظمة   يعكف الناشطون العرب واليهود ف    :  لندن -تل أبيب   
 تـشرين األول المقبـل فـي إسـرائيل          / أكتوبر ١٨على تنظيم مظاهرات كبرى تقام في آن واحد، في          

، ضـد   "صرخة مليون شخص من المعتدلين في فلسطين وإسـرائيل        "وفلسطين ودول أخرى وتطلق فيها      
ئيس المنظمة، دانيال لوبسكي، المليـونير اليهـودي        وقال ر . العنف والحرب ومن أجل التسوية والسالم     

 الفلسطيني هو أن الصوت الوحيد      -أحد أسباب الصراع اإلسرائيلي     "األميركي، في شرح لهذا النشاط إن       
وحان الوقت إلسماع صوت المعتدلين، الذين يشكلون       . المسموع حاليا هو صوت المتطرفين من الطرفين      

م المظاهرتان األساسيتان في أن واحد في فلسطين وإسرائيل، إحـداهما   وستقا. طول الوقت أغلبية صامتة   
وفي الوقت نفسه ستقام مظـاهرات      . في الحديقة الكبرى بتل أبيب، والثانية في ملعب كرة القدم في أريحا           

ونشاطات أخرى أكثر تواضعا في كل من العواصم األميركية والبريطانية والكندية، تحت شـعار واحـد              
  ".المعتدلون يريدون السالم: "تبجميع اللغا

  ١٥/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

   فلسطيني في العالمئسبعة ماليين الجهناك : مركز بديل .٢١
، كتابـه   )بـديل  (اصدر المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئـين       : أسامة العيسة  -القدس  

هدف تسليط  ب. ٢٠٠٧-٢٠٠٦امي   المسح الشامل لع   -الالجئون والمهجرون الفلسطينيون  ،  الدوري بعنوان 
الضوء على القضايا والتحديات المتعلقة بالالجئين والمهجرين الفلسطينيين، وتوفير المعلومات األساسـية            

 وخصائصهم الديمغرافية ووضعيتهم القانونيـة      هم ومالبساته وانعكاساته، وتعداد   ئهم ولجو يهمحول تهجير 
 أن قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين هـي أضـخم          وتجدر اإلشارة إلى  . واالجتماعية واالقتصادية 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦قضية لجوء في العالم وأوسعها انتشاراً، حيث أشار المسح إلى انه وفي الفترة الممتدة من                
% ٧٠ ألف مهجر فلسطيني، أي ما نسبته        ٤٥٠ باإلضافة إلى    ، ماليين الجئ  ٧وصل تعداد الالجئين نحو     
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ال يزال الوضع القانوني لنحو     في حين   .  مليون فلسطيني  ١٠,١البالغ  يني  من مجمل تعداد الشعب الفلسط    
  . ألف فلسطيني إضافي غير واضح ومن المرجح أن يكونوا الجئين أيضا٤٠٠ً

  ١٤/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  أدوا صالة الجمعة األولى من رمضان في األقصى فلسطيني  ألف ١٠٠ .٢٢

 الـف   ١٠٠ نحـو    أن: نـابلس  مراسلها مـن     بوردةأمين أ  عن   ١٤/٩/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    نشرت
من الوصول الى الحرم القدسي واداء صالة الجمعة االولى من رمضان فـي المـسجد               تمكنوا  فلسطيني  

 قد كانـت  و .األقصى رغم اجراءات االحتالل وفرض الطوق االمني على الضفة بسبب االعياد اليهودية           
 داخل وفي محيط مدينة القدس مانعة آالف الفلسطينيين          آالف من رجالها   ٣نشرت   قد   الشرطة اإلسرائيلية 

أن اآلالف من الفلـسطينيين الـذين تقـل         قد ذكروا   شهود عيان    وكان   .من الوصول إلى باحات المسجد    
أعمارهم عن الخمسين عاما احتشدوا على الحواجز اإلسرائيلية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس بعد              

فيما دعا خطيـب     .الت اإلسرائيلية بالسماح لهم بالصالة في المسجد األقصى       سماعهم عما سميت التسهي   
الجمعة الشعب الفلسطيني الى توحيد كلمته، وحثّ الجميع على تكثيف تواجده في األقصى للحفاظ عليـه                

  .وإعماره بالمصلين
اهمت مؤسسة األقصى س  أن  : القدس المحتلة  من   ١٥/٩/٢٠٠٧ الجزيرة نت     مراسل وديع عواودة وذكر  

 إلى القدس المحتلة عبر مـسيرة البيـارق الراميـة           ٤٨في نقل آالف المصلين الفلسطينيين من أراضي        
مؤسسة أنها تقوم بالتعـاون مـع       الوأفادت   .لتعزيز الوجود العربي في المدينة وحماية األقصى وإعماره       

صائمين المعتكفـين داخـل     دائرة األوقاف في القدس المحتلة بإعداد آالف من وجبات اإلفطار لتقديمها لل           
وفي إطار الجهود لتعزيز صمود الفلـسطينيين فـي األقـصى            في حين أنه     .الحرم خالل الشهر الفضيل   

 يـة رعا بأعلنت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية عن انطالق حملة من اإلمارات المتحدة إلـى فلـسطين        
 إلى إقامة موائـد الـرحمن فـي         هدف، وهي ت  رصدت لها عشرة ماليين درهم    التي   ،الحكومة اإلماراتية 

  .المسجد األقصى طوال شهر رمضان تعزيزا لصمود الفلسطينيين فيه
منعت سلطات االحتالل أن : غزة مراسلها في ميسرة شعبان نقال عن ١٥/٩/٢٠٠٧ المستقبل وجاء في

 ع محاولته أربعلى الرغم من، من دخول القدس والوصول الى المسجد االقصى مصطفى البرغوثي،
واعتبر ان منعه يكشف مزاعم االحتالل وادعاءاته . في محيط المدينةاالسرائيلية  لعبور الحواجز مرات

 وإدخال بعض التسهيالت على دخول ،بانه سمح لمن تزيد اعمارهم على السنوات الخمسين دخول القدس
 .كبار السن من محافظات الضفة الغربية

  
  فتح وحماسالمساجد تدخل أتون الصراع بين : تقرير .٢٣

 اذ تـتهم    .دخلت المساجد في الضفة الغربية في أتون الصراع الدائر بين حركتي حماس وفتح            : ب.ف.ا
نشر ديوان الموظفين العام فـي الـضفة        قد  و .االجهزة االمنية حماس باستخدام المساجد للتعبئة السياسية      

ة المساجد والخطابة محـددا     الغربية مؤخرا اعالنات في الصحف الفلسطينية عن وظائف شاغرة في امام          
وزير االوقاف في حكومة تسيير االعمال       حيث أشار    .شروط الحصول على شهادات جامعية في الشريعة      

 ٨٠٠علـى   وافـق    مجلس الوزراء    ، إال أن   وظيفة امام مسجد وخطيب    ١٦٠٠ان وزارته لديها حوالى     
وبين على حماس، اال انه اكـد فـي         تكون هذه االعالنات هدفها ابدال ائمة مساجد محس        نافيا أن    .وظيفة

ومن هذه  . تغييرالاو  ، تحت طائلة االقالة     الوقت ذاته بان وزارته اصدرت تعليمات الى االئمة لاللتزام بها         
 في حين أكد    .التعليمات تجنب التكفير والتخوين وتجنب الترويج الفكار سياسية شخصية كانت ام حزبية           

لـن   م قفيشة ان سياسة حكومة فياض في تغيير الخطباء اواقالتهم         النائب عن كتلة االصالح والتغيير حات     
اعتـرف   وفي هـذا الـصدد       .ن عمليات االقالة ستساهم في توسيع شقة الخالف بين الحركتين         أ و ،تنجح



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                      ٨٤٥:                                 العدد١٥/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

مسؤول امني بقدرة حماس على استغالل المساجد في التاثير على الفلسطينيين اكثر بكثير من قدرة فـتح                 
 وتجدر االشارة   .تاييد اعداد كبيرة من االئمة المؤهلين لالمامة والخطابة الدينية لها         وباقل التكاليف بسبب    

غـالبيتهم  وقد وقـع    مؤخرا عددا من ائمة المساجد في الضفة الغربية،         إلى أن األجهزة االمنية استدعت      
عوة لكتلة  على تعهد بااللتزام بتعليمات وزارة االوقاف، لكن بعضهم اصر على انه سيواصل عمله في الد              

سجل بـان مـن اهـم       قد  جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية        وكان   .االصالح والتغيير اينما كان   
اسباب نجاح حماس في االنتخابات التشريعية والبلدية االخيرة كان توغلها في المساجد من خالل االئمـة                

 فان عدد المساجد في االراضي      حسب دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية    من جهة أخرى وب   و .والخطباء
سـجالت   وتـشير  . في الضفة الغربية   ١٥٤٧ منها   ٢٢٢٨الفلسطينية ارتفع ليصل في العام الماضي الى        

  .من المساجد% ٧٠االجهزة االمنية الى ان حماس تسيطر على اكثر من 
  ١٥/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  سبوعية االعشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع في مسيرة بلعين .٢٤

أول مسيرة بعد القـرار     ، وهي   خرج أهالي بلعين في مسيرة حاشدة بعد صالة الجمعة        : عبداهللا ابو رحمة  
 دونم ألهالي   ١١٠٠ العليا اإلسرائيلية في االسبوع الماضي بازاحة الجدار واعادة       المحكمة  الذي أصدرته   

 متـضامنون دوليـون     ذلكاركهم في   وقد ش . مسيرة للمطالبة بالتسريع بتنفيذ القرار    ال جاءت   حيث. القرية
وخالل عودة المسيرة أمطر     إال أنه    .وإسرائيليون، باإلضافة إلى وفد يضم مئة شخص من محافظة أريحا         

 المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلـى إصـابة العـشرات بحـاالت                 االسرائيلي الجيش
  .االختناق

  ١٤/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  ي بيت لحم خالل تظاهرة ضد جدار الفصل العنصرياصابة خمسة متظاهرين ف .٢٥
اعتدى جيش االحتالل بالضرب وقنابل الغاز على تظاهرة سلمية ضـد الجـدار              : أمين أبوردة  -نابلس  

 .ما أدى إلى إصابة خمسة من المتظـاهرين بجـروح         ،  العنصري في بلدة الولجة شمال غرب بيت لحم       
  .ضامنون أجانب أهالي البلدة ومتةتظاهرشارك في القد كان و

  ١٤/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  الحشرات والزواحف تفاقم معاناة األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل .٢٦
ذكر المركز الفلسطيني المستقل للدراسات واألبحاث المعنـي بـشؤون األسـرى            :  غزة –أحمد فياض   

ألفـاعي والعقـارب والفئـران      الفلسطينيين المعتقلين والمحررين، أن األسرى يعانون من تكرار تسلل ا         
ورغم تأكد إدارة الـسجون     . وحشرات أخرى إلى داخل األقسام عبر األسوار ونوافذ السجون اإلسرائيلية         
  .من تكرار هذا األمر، فإنها لم تأخذ اإلجراءات المناسبة للحيلولة دون ذلك

  ١٥/٩/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  سجن الرملة اإلسرائيليفي مستشفى   أسيراً فلسطينياً مرضى من دون عالج٣٢ .٢٧
 أسيراً مريضاً يقبعون في مستشفى سجن ٣٢ أن هناك ،أعلنت محامية نادي األسير الفلسطيني :غزة

الرملة اإلسرائيلي من دون توفير العالج المناسب لهم، وذلك بعد لقائها مع العديد من األسرى المرضى 
نادي كال من لجنة أطباء لحقوق اإلنسان ال وناشد .والمقيمين بشكل دائم في المستشفى منذ فترة طويلة

ولجنة الصليب األحمر الدولي، العمل الفوري على توفير العالج السريع لألسرى المرضى، والعمل على 
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اطالق سراحهم كونهم قضوا فترات طويلة جداً في السجون اإلسرائيلية، أو نقلهم لتلقي الرعاية الطبية 
  .في أحد المستشفيات الالئقة

 ١٥/٩/٢٠٠٧تقبل المس
  
  خالل اسبوع توغل ٣٨و بنيران االحتالل  فلسطينيين٦استشهاد : تقرير .٢٨

قوات االحـتالل اإلسـرائيلي،   أن التقرير الدوري للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ذكر  : رامي دعيبس 
ينياً،  مواطناً فلـسط   ٢٣قتلت خالل األسبوع األخير ستة مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفالن، وأصابت            

استمرت في تنفيذ أعمـال التوغـل       كما  . ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       من بينهم تسعة أطفال   
  خمساً وثالثين عملية على األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الـضفة الغربيـة              والتي بلغت  ،اليومي

 .طينيا، من بينهم ثالثة أطفال    أربعة وخمسين مواطناً فلس   اعتقلت خاللها   ،  خالل الفترة التي يغطيها التقرير    
 معـتقالً،   ١٩٣١يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى             هؤالء   وباعتقال

فضالً عن اعتقال العشرات على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخـالل مظـاهرات االحتجـاج               
  .ضمالسلمي على استمرار أعمال البناء في جدار ال

  ١٤/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  مخاطر االحتاللالفلسطينيون يتصارعون على السلطة والقدس تقاوم : تقرير .٢٩

في أوج األزمة السياسية الداخلية التي تعيشها القيادة الفلسطينية، يثـار فـي              : منتصر حمدان  -رام اهللا   
لـى مـدار الـسنوات      أوساط األكاديميين والسياسيين الفلسطينيين تساؤالت حول القضايا التي شكلت ع         

 وفي هـذا    .الماضية أولويات وطنية وباتت في الظروف الراهنة  قيد النسيان بالنسبة للقيادات الفلسطينية            
 بالغ الصعوبة، مشيرا إلى تعدد وتنوع        القدس إن الواقع في مدينة   ،  يقول اإلعالمي محمد عبد ربه    الصدد  

 .نها وتحويلها رويدا رويدا الى مدينـة إسـرائيلية        اإلجراءات التي تنتهجها إسرائيل للبطش بالمدينة وسكا      
 اإلهمـال مـن جانـب الـسلطة         ، الفتة إلـى    عضو المجلس التشريعي جهاد ابو زنيد      األمر الذي أكدته  

أشارت إلى العجز المالي الكبير الذي تواجهه المؤسسات الفلسطينية المتبقية في المدينة،            كما  . الفلسطينية
ومن جانبه شـدد     . سلطات االحتالل، وتطويق المدينة بالجدار العنصري      إضافة إلى مالحقتها من جانب    

قيس عبدالكريم على إبراز قضية القدس كأولوية في المواجهة السياسية مع إسرائيل، مؤكـدا أن دولـة                 
فلسطينية من دون القدس سوف تنسجم مع المشروع الصهيوني، مشددا علـى أن القـدس واالسـتقالل                 

عقد مؤتمر وطني موسع تـشارك      بوطالب   . الفلسطيني مشروع الوطني لاألساسية ل والعودة، من الركائز    
مدير المركز الفلسطيني للحقوق االجتماعية فـي        أما   .فيه كل فعاليات القدس، وتنتج عنه مرجعية موحدة       

ن سلطات االحتالل تفرض قيودا كثيرة على السكان العرب في القدس           فلفت إلى أ  القدس، زياد الحموري،    
 األراضي فـي     مساحة ما تبقى من  موضحا أن   ويضيف   . في مجال بناء المنازل أو حتى توسيعها       خاصة

 تـشير    األرقام ويضيف قائال أن  . من أراضي المدينة  % ٢٤مدينة خارج سيطرة االحتالل ال تزيد على        ال
اسـات   مجمل سي   أن إلى وجود ارتفاع كبير جدا في عدد المواطنين الذين تم سحب بطاقاتهم، مشيرا إلى             

 ألف مقدسي باتوا يعيشون في محيط المدينة بعد ان كانوا في            ١٠٠االحتالل في القدس أدت إلى أن قرابة        
  .مركزها

  ١٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  حملة شعبية لمنع الحكومة اإلسرائيلية من تجنيد الشبان العرب للخدمة المدنية .٣٠
مـن  الجمعيات والحركات الـشعبية للمـواطنين       أطلقت جمعية بلدنا، التي تضم مجموعة من        : تل أبيب 

، أمس حملة، لمقاومة خطة الحكومة االسرائيلية التي ترمي الى تشجيع الـشباب العربـي               ٤٨فلسطينيي  
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وترى الجمعية ان هذه الخطة ما هي إال مقدمة لفرض الخدمة العـسكرية             . على الخدمة المدنية التطوعية   
  .ش في قمع شعبهم الفلسطينيااللزامية على العرب لينضموا الى الجي

  ١٥/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   أزمة المؤسسات األهلية الفلسطينيةعلىالتجاذبات السياسية ورشة حول أثر  .٣١

دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بغزة حـول             : غزة – أحمد فياض 
ضرورة ضمان استقاللية العمـل األهلـي وعـدم          إلى   ،تأثيرات الخالفات الفلسطينية على العمل األهلي     

وشدد المتحدثون على ضـرورة تـشكيل        .تعريضه للتجاذبات السياسية التي تضر بمبادئ العمل المدني       
لجنة فرعية مرتبطة بشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية لتوفير الحماية واألمـن لمؤسـسات المجتمـع               

كما أوصت الورشة    .ة االنقسام والتجاذبات السياسية الحادة    المدني، لضمان عودة الوحدة الوطنية لمواجه     
بضرورة تحييد اإلعالم الرسمي والحزبي والخاص عن التجاذبات وأساليب القذف والشتم واإلساءة التي             

  .قد تؤثر على تماسك المجتمع ومؤسساته
  ١٣/٩/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  بلدية غزة تحذّر من كارثة إنسانية .٣٢

من أن تنفيذ إسرائيل لتهديدها بقطع الكهرباء عن القطاع سيؤدي إلى ، لدية غزةحذّرت ب: ألفت حّداد
كارثة خطيرة جداً بسبب التوقف القسري الذي سيصاحب هذا القطع آلبار المياه ومحطات تصريف المياه 
العادمة، والمحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي، األمر الذي سينجم عنه منع وصول المياه 

  .غرق بمياه الصرف الصحيالفعلياً بكما ستتهدد المدينة  ألف مواطن، ٦٠٠ثر من ألك
 ١٤/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   سنوات ١٠إغالق المخيمات الفلسطينية خالل : مرشح الرئاسة اللبنانية شبلي المالط .٣٣

لدفاع عن   وهو محام اشتهر با    ،شبلي المالط المرشح في انتخابات الرئاسية اللبنانية       قال:  د ب أ   -القاهرة  
أرى مـن الـضروري     : "اللندنية نشرته امس الجمعة    "الشرق األوسط "حقوق اإلنسان في حديث لصحيفة      

 سنوات ونزع السالح الفلسطيني النـه ال        ١٠اغالق المخيمات الفلسطينية في خطة اعلنها الحقا، تستمر         
 وحـول   ".وية والقانون اللبنـاني   فمن يحميهم هو الدولة اللبنانية القادرة والق       .يستطيع حماية الفلسطينيين  

 عبر المثل الـديمقراطي فـي لبنـان         )اسرائيل( أؤمن بقدرتنا على مجابهتها    ..: "وضحأمواجهة اسرائيل   
 .واختلف مع حزب اهللا ألني ال أؤمن بالعمل العسكري ضد اسرائيل           .وتقويض معالمها غير الديمقراطية   

  ". يدمر لبنان ويثبت التطرف والعنصرية فيهاهفإنوال اؤمن بنظرية ميزان القوى، وإن أتعب اسرائيل 
  ١٥/٩/٢٠٠٧الوطن الكويتية 

  
  "البارد"الى النازحين  إذا تأخرت عودة  اجتماعيكرامي يحذر من انفجارعمر  .٣٤

حذّر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي بعد استقباله وفداً مـن األحـزاب الوطنيـة                : بيروت
نحن : "وأضاف". انفجار اجتماعي إذا تأخرت عودة نازحي مخيم نهر البارد        " من   والفلسطينية في الشمال،  

نحض الحكومة اللبنانية واالونروا والمعنيـين أن يوجـدوا حلـوالً           وندرك أن السلطة تعرف هذا األمر،       
  ".سريعة للتخفيف من معاناة هؤالء النازحين، خوفاً من االنفجار االجتماعي الذي يلوح في األفق

  ١٥/٩/٢٠٠٧ة الحيا
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  االستخبارات التركية ساعدت اسرائيل في هجومها على سوريا": يديعوت احرونوت" .٣٥
، أمس، ان االستخبارات التركية زودت اسرائيل "يديعوت احرونوت"زعمت صحيفة : جوزيف حرب

ومة بمعلومات معينة بشأن اهداف هاجمها الطيران االسرائيلي االسبوع الماضي، بدون علم وموافقة الحك
ونقلت الصحيفة عن مصادر مختلفة ان اسرائيل نسقت مع مسؤول رفيع في الجيش التركي . التركية

عملية اختراق األجواء التركية خالل العملية التي استهدفت سوريا، وذلك بغية توجيه رسالة الى حزب 
ي حزب العدالة كما زعمت المصادر ان الرئيس التركي الجديد العضو ف. الحاكم" العدالة والتنمية"

والتنمية ال يبذل ما يكفي من الجهد، لوقف شحن االسلحة من ايران الى مجموعات مسلحة في سوريا 
  .ولبنان عبر االراضي التركية

 ١٥/٩/٢٠٠٧عكاظ 
  

  مؤتمر السالم بحضور القاهرة وعمان فقط: مصادر مصرية .٣٦
 ريتشاردوني فيما يتعلق باستبعاد اكتفى السفير األمريكي بالقاهرة فرانسيس : ربيع شاهين-القاهرة 

سورية من حضور مؤتمر السالم، الى ما أعلنه رئيسه بأنه مستعد للتعاون مع الدول التي ترغب بصنع 
أو مقاطعة عربية شامله له ] المؤتمر[السالم بالمنطقة واستبعدت مصادر دبلوماسية مصرية مقربة تأجيله

مشاركة للدول التي لها عالقات باسرائيل فقط مثل مصر ورجحت أن يكون البديل للموقف العربي هو ال
واألردن مع امكانية العمل على اقناع واشنطن دوال أخرى خليجية أو مغاربية للحضور وأشارت 
المصادر الى أن الموقف األمريكي يستند الى أن عقد المؤتمر سيكون كافيا بحد ذاته الطالق مفاوضات 

ئيلي، فيما جددت ثقتها بعدم قدرة ادارة بوش تحقيق اختراق كبير من بين الجانبين الفلسطيني واالسرا
خالل هذا المؤتمر سواء على صعيد حل القضية الفلسطينية أو تسوية شاملة لملف الصراع العربي 

  .وأرجعت ذلك الى أن هذا الملف يحتل مرتبة متأخرة في ملف أولويات االدارة األمريكية. االسرائيلي
  ١٥/٩/٢٠٠٧عكاظ 

  
  لتنسيق المواقف قبل مؤتمر بوش قمة عربية مصغرة في الرياض .٣٧

 أن هناك اتصاالت سرية مكثفة لعقد قمة عربية مصغرة تضم قادة السعودية ،كشفت مصادر دبلوماسية
واالردن ومصر وفلسطين ودولة االمارات العربية، وقالت المصادر أن القمة المصغرة التي من المقرر 

ودية الرياض هدفها تنسيق المواقف بين هذه الدول قبيل انعقاد لقاء السالم في عقدها في العاصمة السع
 أن القادة العرب قلقون من فشل ،وأكدت المصادر .واشنطن الذي دعا اليه الرئيس األمريكي جورج بوش
  .اللقاء المذكور في حال انعقاده، وعدم االستعداد له جيدا

  ١٤/٩/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 
  
  وتتسلم مواطناً تسلل للمرة الثانية إلى غزة.. فت نفقاً جديداًمصر تكتش .٣٨

بعد أن اعتقلته وهو يحاول التسلل إلى قطاع " القوة التنفيذية"تسلمت مصر أحد مواطنيها من : القاهرة
وأوضح مصدر أمني أن سمير صالح محمد علي درويش كان سبق له التسلل إلى األراضي . غزة

سبتمبر العام الماضي وسلم إلى السلطات المصرية / ود الدولية في ايلولالفلسطينية عن طريق الحد
لكنه عاود التسلل عن طريق السباحة على طول شاطئ البحر المتوسط من الجانب " أشهر ٦وسجن 

لمعرفة "، مشيراً إلى أن السلطات األمنية تحقق معه "يوليو الماضي/ المصري إلى قطاع غزة في تموز
  ".ى التسلل إلى غزةأسباب إصراره عل

من ناحية أخرى، قال مصدر امني مصري، امس، ان الشرطة اكتشفت نفقا جديدا يربط بين مصر 
وتابع انه لم يتم ضبط أي مشتبه بهم بجوار النفق بل . وقطاع غزة يشتبه في انه يستخدم لتهريب االسلحة
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وأشار الى انه تم أيضا . تخدامهتم تطويقه بعدد من رجال الشرطة المصريين الى حين تدميره لمنع اس
  .اخطار الجانب الفلسطيني لتدمير فتحة النفق من الجانب االخر

 ١٥/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
  رايس ال تستبعد إرجاء المؤتمر الدولي": األخبار" .٣٩

من مصادر دبلوماسية أن وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس         " األخبار"علمت  :  رائد الفي  -غزة  
جيل عقد المؤتمر الدولي إذا شعرت بأن الفلسطينيين واإلسرائيليين ال يزالـون بعيـدين عـن                ستحاول تأ 

االتفاق، ألن انعقاده في مثل هذه الظروف يعني انتصاراً للتطرف ألنه لن تصدر عنه نتائج عملية تسمح                 
  .بالوصول إلى اتفاق سالم شامل بين الجانبين

  ١٥/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  شنير لمس تخوفاً عربياً من عدم توصل المؤتمر الدولي إلى نتائجكو: باريس .٤٠

قال مصدر فرنسي مطلع إن وزير الخارجية برنار كوشنير لمس خالل زيارته            :  ارليت خوري  -باريس  
لكل من إسرائيل واالراضي الفلسطينية رغبة بدفع األمور ضمن إطار المؤتمر الدولي المقرر انعقاده في               

واشار إلى أن شكل المؤتمر وحجمه وموعده ليس معروفاً بعد، مشيرا الى            . فمبر المقبل نو/ تشرين الثاني 
وحرص المصدر على تكرار القول إن المؤتمر لن يحـل كـل             .ان هذه األمور رهن بالجانب األميركي     

وأشار إلى أن كوشنير لمس حاجة ماسة لتحسين وضع         . المسائل، وانه ينبغي عدم إثارة أي ترقب خاطئ       
 "حمـاس "وعبر المصدر مجدداً عن عدم رغبة فرنسا في التحدث مع           . ان في الضفة وأيضاً في غزة     السك

وقال . وعن استعدادها لبذل أقصى ما يمكن لمساعدة المعتدلين ومساعدة السكان في كل من غزة والضفة              
يركية كونـدوليزا   إن التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر ستتضح بعد الزيارة التي تقوم بها وزيرة الخارجية األم            

. رايس للمنطقة، وبعد المحادثات التي ستجري على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي نيويـورك               
وذكر أن الجانب الفرنسي لمس تخوفاً لدى الجانبين السعودي والمصري اللذين حذرا من عـدم توصـل                 

  .طالق نهج بين الطرفينالمؤتمر إلى نتيجة، معتبراً أن المهم لهذا المؤتمر أن يتوصل إلى ا
  ١٥/٩/٢٠٠٧الحياة 

  
  مهمة بلير مهددة بالفشل نتيجة عدم تعاون الجانب االسرائيلي معه .٤١

ذكر مقربون من توني بلير أن مهمته كمبعوث اللجنة الرباعية المشكلة من األمم             :  إلياس نصراهللا  -لندن  
 األوسط، مهددة بالفشل نتيجـة عـدم        المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا الى الشرق       

تعاون الجانب االسرائيلي معه، لكنه مع ذلك يلتزم الصمت حيال هذا الوضع ويرفض مساعدوه الحـديث       
 .عن الموضوع لوسائل االعالم في محاولة لعدم اغضاب االسرائيليين

  ١٥/٩/٢٠٠٧الرأي الكويتية 
  
   النضال والمقاومةمجزرة صبرا وشاتيال رمز من رموز: عضو برلماني كوبي .٤٢

رودريغو .  العربية البروفسور  د    –اعتبر عضو البرلماني الكوبي ورئيس جمعية ألصداقة الكوبية         : هافانا
ألفاريس كامبراس ان مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال، شكلت رمزا من رموز النضال والمقاومـة التـي                

صمة عار في جبين دولة إسـرائيل       وقال ان مجزرة صبرا وشاتيال ستبقى و      . يخوضها الشعب الفلسطيني  
ان ذكرى صبرا   : وأضاف. التي ارتكبتها وحلفاؤها، بحق شعب أعزل، وضد النسـاء والشيوخ واألطفال         

  .وشاتيال ستبقى شمعة مضيئة في طريق النضال الوطني الفلسطيني ولألجيال القادمة
   ١٤/٩/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  ن اعتقال صحفي في غزة  تدي" مراسلون بال حدود" .٤٣

بشدة اعتقال القوة التنفيذية الصحفي فايق جرادة وسوء        " مراسلون بال حدود  "ادانت منظمة   :  د ب أ   -غزة  
باتـت حركـة    "وقالت المنظمة، الخميس،    . سبتمبر الحالي في تل قطاع غزة     /  أيلول ١٠معاملتها له في    

تداء الجديد على حقوق الصحفيين غير مقبـول        حماس محتجزة فعلية لحرية الصحافة، كما بات هذا االع        
وطالبت رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بوضع حد        . نظراً إلى توّرط السلطات العليا في حماس فيه       

وفـي  ". لما وصفتها باالعتقاالت التعسفية وأعمال التنكيل ضد العاملين المحترفين في القطاع اإلعالمـي            
شار جرادة الذي يعمل في تلفزيون فلسطين إلى أنه تعّرض للـضرب            ، أ "مراسلون بال حدود  "اتصال مع   

  .ولكنه أطلق سراحه في مساء يوم الثالثاء الماضي. قبل استجوابه حول عمله
  ١٥/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  الدين والدولة في سورية بعد االستقالل .٤٤

يـة التـي خلقـت       سلسلة من االنقالبات العسكرية المتتال     ١٩٤٩عاشت سورية منذ عام     : رضوان زيادة 
وأثّر ذلك في شكل كبير في استقرار الحياة السياسية         ،  اضطرابات سياسية داخل النظام السياسي السوري     

وترافق ذلك مع صعود األحزاب      .أضعف من بناء المؤسسات الدستورية والسياسية والتشريعية      ، كما   فيها
مناسبة لها مع تأسيس دولة إسرائيل وتزايـد  األيديولوجية والعقائدية في الحياة السياسية التي وجدت تربةً    

النفوذ األميركي في المنطقة عبر أحالف عسكرية حملت بداخلها تهديداً للنفوذ الـسوري فـي المنطقـة                 
 ١٩٤٩ واستطاع اإلخوان المسلمون عبر تشكيل ما يسمى الجبهة اإلسالمية االشتراكية عام             .والستقرارها

وتمثل االشتباك السياسي األول داخل المؤسسات الـسياسية         .نوابمن الوصول إلى البرلمان عبر أربعة       
.  حيث طرحت العالقة بين الدين والدولـة       ١٩٥٠وال سيما البرلمان في االتفاق على صيغة دستور عام          

 طالب اإلخوان أن ينص الدستور صراحةً على أن دين الدولة هو اإلسالم بما يحملـه ذلـك مـن                    حيث
سيحية واليهودية وحساسيات تجاه المذاهب األخرى كاألقليات الموجـودة فـي           تداعيات على األقليات الم   

 ٣ أصوات الموافقة على أن تشمل المادة رقم         ١٠ مقابل   ١٣أقرت اللجنة الدستورية بغالبية      وقد   .سورية
 من مشروع الدستور أن يكون دين الدولة هو اإلسالم، وبما أن اإلخوان المسلمين كانت المنظمة                ١الفقرة  

، فإن نتيجة التصويت تدل بوضوح علـى أنهـم          ذلكلسياسية الوحيدة في سورية التي طالبت بأن يكون         ا
لكن الجدال استمر بحدة داخل البرلمـان بعـد          .يعبرون في ذلك الصراع عما تكنه فئة كبيرة من الشعب         

ـ  ل ٣معارضة معظم الكتل البرلمانية، فتقدم مصطفى السباعي نفسه بتعديل للمادة الرقم             نص علـى أن    ت
 األحوال الشخـصية للطوائـف       كما أعتبرت أن   .حرية االعتقاد مصونة، على أالّ يخل ذلك بالنظام العام        

أقر هذا التعديل في شكٍل يعكس البراغماتية الـسياسية التـي تحلـى بهـا                وقد   .الدينية مصونة ومرعية  
 لم يمنع السباعي ذاته من الدفاع       اإلخوان المسلمون في ما يتعلق بالمفاوضات والتحالفات السياسية، وهذا        

المستمر عن إسالمية هذا الدستور العلماني، واعتباره نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه دسـاتير الـدول                 
   .اإلسالمية

عكست أزمة الدستور إذاً مدى تغلغل التأثير اإلسالمي داخل النخبة السياسية وحتى داخـل الطبقـات                لقد  
، لكنها في الوقت نفسه تظهر أن اإلخوان المـسلمين تـصرفوا كحركـة              المختلفة من المجتمع السوري   

سياسية خالصة لها مصالحها ودوافعها السياسية ذات الخلفية الدينية بكل تأكيد، لكنها لـم تعتبـر نفـسها                  
ممثالً شرعياً وحيداً تتحدث باسم اإلسالم وتحتكر الكالم باسمه، بل إنها دخلت في تسويات سياسية أقرب                

ون إلى المناورات في أمور تُعتبر بالنسبة الى الشريعة اإلسالمية ليست قابلة للجـدال القـانوني أو                 ما تك 
في العموم، فإن ذلك يظهر أن اإلخوان المسلمين في سـورية            .الفقهي، خصوصاً في ما يتعلق بالدستور     

قـد  وسياسية األخـرى،    أصبحوا حركة مؤثرة لكنها لم تكن قائدة أو وحيدة التأثير في غياب الفعاليات ال             
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 أن عدد المنتـسبين إلـى اإلخـوان         ١٩٥٥ شباط   ٢أوردت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها بتاريخ        
أشارت إلى أن في إمكـانهم      وعضو،  الف  المسلمين في سورية يتراوح بين العشرة آالف واالثني عشر          

  . ومن خالل منظماتهم المختلفة القيام بمهام متشعبة وواسعة
إلخوان بعد ذلك اللعبة السياسية في شكٍل أكبر وتأثروا بتقلباتها المستمرة والدائمـة، مـا أثّـر                 لقد دخل ا  

بالتأكيد في تماسكها وحيويتها، إذ شهدت انقسامات مختلفة خصوصاً بعد حل حسني الـزعيم لألحـزاب                
خوان المـسلمين   السياسية ثم قام بعده الشيشكلي باألمر ذاته مما خلق محاور وانقسامات داخل جماعة اإل             

ومدى استمرارها أو التزامها بالعمل السياسي، ال سيما مع اصطدام الجماعـة األم بجمـال عبدالناصـر           
مـع عـودة اإلخـوان       و .وصدور قرار من مكتب اإلرشاد بعدم الخوض في الميدان السياسي الـداخلي           

 اإلخـوان خافتـاً     كـان حـضور   ،  المسلمين، خصوصاً بعد عودة الديموقراطية وسقوط أديب الشيشكلي       
 فـي   ١٩٥٧وضعيفاً للغاية لدرجة أن السباعي نفسه لم يضمن لذاته مقعداً في البرلمان إثر ترشحه عام                

األول تأييد الوحدة الـسورية     : لكن اإلخوان في تلك الفترة بدوا ممزقين بين خيارين         .االنتخابات التكميلية 
ا وهو ما يعني تأييداً مطلقـاً لعبدالناصـر،          المصرية التي كان هناك رأي عام سوري ساحق مؤيد له          -

 .الناصر بعد سياسة التنكيل والتعذيب التي قام بها ضد اإلخوان المسلمين المصريين            والثاني عداؤهم لعبد  
لقد استطاع السباعي وبفضل شخصيته الفذة أن يدير الدفة بذكاء وحنكة، فقد التـزم الوحـدة التزامـاً                  و

 الذي حاول فيه إيجاد غطاء شرعي لقـانون         ١٩٥٩اشتراكية اإلسالم عام    واضحاً وأصدر كتابه الشهير     
اإلصالح الزراعي الذي أصدره عبدالناصر، كما أنه راح في مواقفه السياسية يعبر عن دعـم لمواقـف                 

مرور النظام السوري في فترة انحالل سياسي كامل        وعبدالناصر القومية خصوصاً أثناء العدوان الثالثي،       
 له إال باللجوء إلى أحضان الوحدة االندماجية التي اشترط فيها عبدالناصر حل كل األحـزاب                لم يجد حالً  

  .السياسية في سورية وهو ما ترك انعكاسات كارثية على األحزاب السياسية، ال سيما بعد االنفصال
 ١٥/٩/٢٠٠٧الحياة 

  
  فى أمريكا؟ " اللوبي االسرائيلى"ما هي حقيقة  .٤٥

 خودى آخافى
البريطانية مقالة ألسـتاذي    " لندن رفيو أوف بوكس   " عندما نشرت مجلة     :)آي بي إس  (تمبر   سب ،واشنطن

، "االسـرائيلى ) جماعة الضغط (اللوبي  "الجامعة األمريكيين جون ميرشيمار وستيفن ووالت، عن مسألة         
 المقالة  رغم ذلك، أضافا المزيد إلى    . منى الكاتبان باهتمام كبير، ولكن فى شكل انتقادات وهجمات عنيفة         

 . ونشراها اآلن على صورة كتاب
، وصف الناقدون المقالة بأنها تتضمن نظريات استفزازية عـن    ٢٠٠٦فى حينه، ولدى نشرها فى مارس       

وجود تحالف كبير يتخصص فى تصميم سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط وإخراس النقـاش               
 . نع القرارالعام حوله فى هذا البلد وخاصة واشنطن، عاصمة ص

فكان وولت، عميد كلية الحكم بجامعة هارفارد، وميرشيمار، األستاذ بجامعة شيكاغو، وكالهما خبيـران              
فى العالقات الدولية، قد ذكرا أن هذا التحالف الكبير يشمل محافظين جـدد، ومـسيحيين صـهيونيين،                 

ة اإلسـرائيلية األمريكيـة     وأكاديميين، ومحللين ومعلقين صحفيين، وجماعات ضغط فى واشنطن كاللجن        
 . للشئون العامة

، فيما أكدت رابطـة مكافحـة سـوء         "مشبوهة"واعتبر المعلق الصحفي كريستوفر هيتشينس أن المقالة        
نظرية التآمر المعادى للسامية التقليدية التى تردد المزاعم        "السمعة، التابعة للجماعات اليهودية، أنها تمثل       

 ". ديةالمعروفة بشأن الهيمنة اليهو
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كما أشار أالن ديرشوفيتز، أستاذ القانون بجماعة هارفارد، أن المقالة مليئة بالتـشويهات، وشـكك فـى                 
يـضيف  "الداعي وراء كتابة العميد وولت لها، ونوايا األستاذ ميرشيمار عندما شارك فى تحرير نـص                

 ". القليل جدا إلى ما كتب بالفعل عن الموضوع بل ويتيح إساءة استخدامه
شك أن المقالة لم تكن لتحظى بمثل هذا االهتمام لوال أنها صدرت عن أكاديميين وخبيـرين يتمتعـان                  وال

فما حدث فى الواقع هو أنهما، وهما من صفوة الجامعـات األمريكيـة، قـررا               . بصيت وسمعة كبيرتين  
 . التعرض علنا لموضوع دائما ما اعتبر محظورا

 أن شنت حملة عنيفة للتشكيك فى مصداقية المقالة وتـشويه           فما كان من جماعات الضغط المقصودة، إال      
 . سمعتهما

اللوبي االسرائيلى والـسياسية    " صفحة بعنوان    ٣٥٥واآلن، حول ميرشيمار وولت المقالة إلى كتاب من         
فارار وسترواس وجيروكس، أكدا فيه أنه ال توجد مبـررات أخالقيـة أو             "، نشرته   "الخارجية األمريكية 

 . دعم الدبلوماسي والعسكري غير المشروط الذي تقدمه الواليات المتحدة إلسرائيلإستراتيجية لل
وأضافا أن واشنطن يجب أن تعامل إسرائيل كما تتعامل غيرها من الحلفاء، وإتباع سياسة تفيد المصالح                

 واتهما جماعة الضغط اإلسرائيلية بتكييف سياسة واشنطن الخارجية بـصورة تـضر           . األمريكية الذاتية 
 . باألمن القومي األمريكي على المدى الطويل

وقال األستاذان أن جماعات الضغط األخرى نجحت فى حمل سياسة واشنطن الخارجية نحو االتجاهـات               
أيا منه لم يوفق فى تحييد هذه السياسة بكل هذا القدر عن تلك التى تتجاوب مـع                 "التى يروجون لها، لكن     

 ". المصالح األمريكية بصورة أفضل
وأشار ميرشيمار وولت إلى أن جماعة الضغط اإلسرائيلية تتصرف بموجب مصالحها الخاصـة، التـى               

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنها مكونة من أفـراد           . أحيانا ما تتعارض مع مصالح الحكومة اإلسرائيلية      
 . ومنظمات ترتبط وجهات نظرها بحزب الليكود اليميني االسرائيلى

خادع ألنه ال يميز تعدد وجهات النظر فـى صـلب           " اللوبي االسرائيلى "صطالح  وأوضح المؤلفان أن ا   
) اللوبي االسرائيلى (، ورغم ذلك، فانه     "اللوبي الموالى لليكود  "ة اليهودية، بل وكان يجب تسميه       المجموع

مبهمة، وأوردا ذكر مجموعات من     " اللوبي االسرائيلى "وقاال أن حدود    . يضم فى صفوفه جماعات معتدلة    
واثـر نـشر    . لمركزيـة األكاديميين، والمحافظين الجدد، والمسيحيين الصهيونيين الذين يعتبرانه نواته ا        

 . مقالتهما، اتهم ميرشيمار وولت بمعاداة السامية، وهى التهمة التى سعيا إلى تكذيبها فى الكتاب
وفى هذا، أوردا كمثال ردود الفعل التى أثيرت حول الكتاب األخير للرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون                

 ". سالم ال تمييز عنصري: فلسطين"
 يتهم علنا بمعاداة السامية وبكراهية اليهود فحسب، بل وبأن لديه ميـوال توجهـات               كارتر لم "وذكرا بأن   
ضعيفة جدا فان خياره    " اللوبي االسرائيلى "وبالنظر إلى أن الحجج اإلستراتيجية والمعنوية ل      . نازية أيضا 

 ". الوحيد هو محاولة القضاء على أي نقاش جاد عن الموضوع أو تهمشيه
ير من الكتاب على كيف ساهمت جماعات الضغط فى تكييف النقاش العام وفـى              هذا ويركز الجزء األخ   

 . الكونغرس أيضا، بشأن إيران والعراق وسوريا والنزاع بين إسرائيل وحزب اهللا اللبناني
١٣/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط   

  
  سيكون أجوفا إذا اقتصر على مصر واألردن والفلسطينيين   السالممؤتمر: روس .٤٦

نطن نص حوار أجراه مع دينيس روس برنارد غويرتزمان مـن مجلـس العالقـات               يعرض تقرير واش  
  :، وفيما يلي نص المقابلة األمريكيةالخارجية

كنت دائما تدعو  اإلدارة الرئيس بوش إلى التحلي بمزيد من البراعة في استخدام الدبلوماسـية والعمـل                  
يس بوش إلى عقد مؤتمر حول عمليـة        وقد صدرت هذا األسبوع دعوة الرئ     . السياسي في الشرق األوسط   
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وهـل مـا    . هل كان الرئيس يقرأ كتاباتك      . إحالل السالم في الشرق األوسط بين إسرائيل والفلسطينيين         
  اقترحته اإلدارة يختلف عما كان يدور في ذهنك؟

لنظـر  وإذا أمعنا ا  . ولكني غير متأكد من ذلك    ، بطبيعة الحال أتمنى أن يكون الرئيس اطلع على كتاباتي          
إلى الوضع الراهن والى ما نحن فيه وطبقنا نهجا سياسيا حقيقيا فإنه سيكون علينا أن نركز على تحديـد                   

فالـصراع لـيس بـين      . هدفنا األساسي وهو أن ندرك أن هناك صراعا بين روح الفلسطينيين وهويتهم           
 إلى حركة أسالمية وهؤالء     المتطرفين والمعتدلين، انه بين أولئك الذين يمكنهم تحويل الحركة الفلسطينية         

  .الذين يحاولون اإلبقاء عليها عليها كحركة قومية علمانية
  .وقد نواجه صراعا قوميا إذا بقيت الحركة القومية العلمانية على الساحة ولكنه وضع يمكن معالجته

  وماذا إذا تحول األمر إلى صراع إسالمي؟
  .صراع إسالميسيكون من المتعذر إيجاد حل إذا تحولت األمور إلى 

ولذلك فإن الهدف االستراتيجي األساسي الحالي يتمثل في كيفية تعزيز وضع هؤالء الذين يحاولون بنـاء                
مصداقية السلطة الفلسطينية ودعم مسئوليها ومن بينهم سالم فياض رئيس الوزراء الفلـسطيني الجديـد               

 مسؤوليتهم عن تحقيق تلك التغييرات       وكيفية دعم مواقف هؤالء المسئولين دون إلغاء       -) للضفة الغربية (
  .الداخلية التي ستوفر لحركة فتح والسلطة الفلسطينية مزيدا من المصداقية

ولكي نحقق ذلك الهدف ينبغي علينا أن نفكر بتركيز شديد في كيفية إفساح المجال وتوفير الوقـت أمـام                   
ولذلك يتعين أن   . سلوبه على األرض  رئيس الوزراء الفلسطيني وإمهاله الوقت الكافي ليتمكن من تطبيق أ         

يكون المؤتمر الدولي جزءا من تلك العملية وان يكون على صلة بالحقائق اليومية التي تبني المـصداقية                 
 ويجب أيضا أن يتم األعداد الجيد لمثل هـذا          -على األرض لهؤالء الذين يمثلون التيار الوطني العلماني         

  .المؤتمر
  ما هو الخطأ في هذا االقتراح؟.  الرئيس بوش الى عقدهفلنعد الى المؤتمر الذي دعا

  .هناك تساؤالت تثير مشاعر القلق 
  ما هي مظاهر اإلعداد لهذا االجتماع الدولي؟

  هل هناك خطة أو برنامج عمل واضح ومحدد؟
  من هي األطراف المشاركة؟

  ه في المؤتمر؟كيف يمكن أن نساعد في عملية األعداد والتخطيط لنعرف ما سيتم بحثه وتناول
  هل هناك خطوات محددة سيجري متابعتها في أعقاب انتهاء المؤتمر؟

لن تكون هناك أي قيمة خاصة الجتماع دولي إذا اقتصر  على مجرد تجمع المشاركين وإلقاء الكلمـات                  
  .التي تعبر عن المواقف المتطرفة دون أن تكون هناك ترتيبات للمتابعة

  يد السبيل أمام أجراء مفاوضات؟وماذا لو كان هدف المؤتمر تمه
ال ضرر في عقد اجتماع دولي يستهدف التمهيد أو اإلعداد إلجراء مفاوضات إذا عرف كـل مـشارك                  
جدول اإلعمال مسبقا وإذا اتفق المشاركون سلفا على األمور اإلجرائية وعلى مجموعة خطوات محـددة               

  .للمتابعة
مج عمل واضح ومحدد ودون متابعة الحقة، فانه لن يكون          أما إذا عقد مؤتمر دولي دون إعداد ودون برنا        

  .أكثر من مجرد خطوة رمزية سيثبت بسرعة إنها جوفاء وخالية من المضمون
لنعد اآلن باإلحداث الى ما يزيد على عشرة أعوام خلت وبالتحديد إلى حرب الخليج األولى بين عـامي                  

ريكي آنذاك لعقد مؤتمر دولي في اسـبانيا        فقد رتب جيمس بيكر وزير الخارجية األم      . ١٩٩١ و   ١٩٩٠
 أليس هذا  ما تقـوم بـه         -حول الشرق األوسط الذي شاركت فيه وساعدته في األعداد والترتيب لعقده            

  وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس في الوقت الراهن؟
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كانـت كـل    لقد قمنا بثماني رحالت إلى منطقة الشرق األوسط و        . يتعين عليك أن تدرك ما فعلناه آنذاك      
رحلة منها متصلة بسابقتها واتفقنا بعد ذلك على صياغة رسالة دعـوة ضـمناها األطـراف المـستعدة                  

 كما وضعنا معايير تحدد كل طرف سيحضر القمة وسـبب           -للمشاركة واألمور اإلجرائية وأجندة العمل      
  .طينيين واألردنيين ووضعنا إطارا للتفاوض بين اإلسرائيليين ووفد مشترك من الفلس-دعوته للمشاركة 

أما السبب وراء قيامنا بثماني رحالت إلى الشرق األوسط فهو ألننا كنا نتفاوض حول اإلعداد للمـؤتمر                 
وإذا كانـت إدارة    . لم يكن األمر مجرد عقد اجتماع لمرة واحـدة        . وقواعد المشاركة فيه وقضايا أخرى    

  .مظاهر تدل على ذلكالرئيس بوش تحاول القيام بشيء من هذا القبيل فإننا سنرى 
 تطلب ممارسة نوع من الدبلوماسية المكثفة التي ال أرى لها وجـودا فـي               ١٩٩١أن ما قمنا به في عام       

  .الوقت الحالي
هل تعتقدون انه سيكون بإمكان حركتي فتح وحماس في المستقبل المنظور تحقيق التقارب بينهمـا مـن                 

  جديد؟
 ولكنـي وجـدت     -ون اآلن الترتيب لعقد محادثات مـصالحة        أدرك أن السعوديين يحاول   . ال اعتقد ذلك    

أجماعا في الرأي بعد أن عدت لتوي من المنطقة والتقيت بما يزيد على أربعين شخصية فلسطينية تمثـل                  
لقد كان هذا اإلجماع اقوي مما كان عليه        . جميع الفصائل المختلفة وجميع الفئات العمرية ومن المستقلين       

ووجـدت  .   قبل خمسة أسابيع حيث التقيت أيضا بعدد ال بأس به من الفلسطينيين            حينما كنت في المنطقة   
 المدرسة األولـى    -حينئذ أن هناك مدرستين فكريتين داخل صفوف فتح لكل منهما وجهة نظر مختلفة                

والثانية ترى أن من الممكن التوصـل إلـى         ، تدفع بعدم إمكانية التوصل إلى أي شيء مع حركة حماس         
  .  في مرحلة مااتفاق معها

أما اآلن وحينما كنت هناك بعد انهيار قطاع غزة تغيرت وجهات النظر فقد تبدلت مواقف الذين اعتقـدوا      
لم أجد أي مسئول في فتح أو من المستقلين لديه قناعة بإمكانيـة             . بإمكانية التفاهم مع حماس إلى النقيض     

 انه سيتعين في إحدى المراحل التباحـث        هناك البعض الذين يقولون   . أجراء مفاوضات مبكرة مع حماس    
  .مع حماس بعد وضع سلسلة من التدابير والترتيبات المسبقة

) الـرئيس محمـود عبـاس       ( يتعين على حماس ان تتخلي عن حكومتها وان تعترف بسلطة أبو مازن             
قوا على إعادة   ويتعين علي مسئوليها االعتراف بأنهم اخطأوا فيما قاموا به وان يواف          . والسلطة الفلسطينية 

  .كل ما أخذوه وان يحلوا صفوف ميليشيتهم
ويدل ذلـك   . هذا ما يصدر اآلن ممن قالوا قبل شهر انه يتعين العمل على التوصل إلى اتفاق مع حماس                

  .على األثر الشديد الذي خلفته أحداث غزة داخل صفوف فتح
  ردن دون غيرهما؟ما هي الدول التي تعتقد انها ستشارك في قمة بوش؟ هل هي مصر واأل

 اعتقد انـه    -ستكون القمة جوفاء وخالية من المضمون إذا اقتصرت على مصر واألردن والفلسطينيين             
ستتعين مشاركة السعوديين وأشير هنا إلى أن مبادرة السالم العربية برغم كـل شـيء تعـرض إقامـة      

المؤتمر دون مشاركة السعودية فان     وبالتالي إذا عقدنا هذا     . عالقات دبلوماسية بعد انسحاب اإلسرائيليين      
ولو كنت في مكان اإلدارة األمريكية فأنني       . التوقعات بشأن أهمية المؤتمر ومغزاه ستكون مخيبة لآلمال       

  .سوف ابذل الجهد لضمان مشاركة السعوديين
 ممثلة بالسفير الـسعودي لـدي       ١٩٩١وأشير هنا إلى أن السعودية كانت حاضرة بصفة مراقب في عام            

لقد تواجد السعوديون على رأس وفد مجلس التعاون لدول الخليج          . طن آنذاك األمير بندر بن سلطان     واشن
  .العربية

  هل من الممكن ان يشارك مجلس التعاون الخليجي من جديد؟
 شهد حضور وزيـر     ١٩٩٦بالنظر إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام          . من الممكن أن يحدث ذلك    
وكانت هنـاك أربـع     . ا لدى واشنطن عالوة على رئيس الوزراء اإلسرائيلي       خارجية السعودية وسفيره  
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 وكـان   -عشرة دولة عربية ممثلة في المؤتمر باإلضافة إلى اإلسرائيليين والروس واالتحاد األوروبـي              
  .لدينا في هذا المؤتمر تمثيل سياسي رفيع المستوى

  د ذلك المؤتمر؟هل لديك شك في أن ادارة الرئيس بوش تبذل جهودا كافية لعق
 ليس لدي مشكلة مع عقد المؤتمر الذي قد يكون خطوة مفيدة ، لكنه لن يكون                -هذا هو مبعث انزعاجي     

 أما إذا كان    -مثمرا إذا لم تبذل اإلدارة الجهد الالزم فيما يتصل باإلجراءات واإلعداد والترتيب والمتابعة              
مجرد منبر لترديد الخطب الرنانة فانه سيكون       المؤتمر مجرد حدث رمزي ال تليه أي خطوات للمتابعة و         

  .من الصعب القول أننا حققنا تطورا ملحوظا في العملية السياسية
  ١٥/٩/٢٠٠٧ تقرير واشنطن

  
  !!أليس فيكم رجل رشيد؟... يا قوم... حتى ال يبكي الجميع ضياع الوطن .٤٧

  أحمد يوسف. د
  توطئة وتقديم

ا المواجهات بسقوط المقرات األمنية بأيدي حركة حماس في          الدامية والتي انحسمت فيه    ١٤/٦بعد أحداث   
الضربة االستباقية لحمايـة    "و" معركة تطهير غزة من الفساد    "معارك تفاوتت أسماؤها وعناوينها ما بين       

" معركة القضاء على جماعة دايتون    "و" العملية الجراحية الستئصال سرطان االنفالت األمني     "، و "الشرعية
معركة الحسم مع التيار الخيـاني فـي الـسلطة          "، و " مع اصحاب األجندات الخارجية    معركة المواجهة "و

  .الخ"....الفلسطينية
انقـالب  "أو " انقالب دموي"فيما اعتبرها رئيس السلطة الفلسطينية وبعض قيادات داخل حركة فتح، بأنها            

  ".عسكري لالستيالء على السلطة في قطاع غزة
، "إن ما وقع هو انقالب عـسكري      :"  إسماعيل هنية، رفضت مقولة    حركة حماس وحكومة رئيس الوزراء    

وأعلنت الحركة والحكومة عن استعدادهما الستقبال أي لجان لتقصي الحقائق، وعن ترحيبهمـا بجهـود               
الوساطة سواء أكانت عربية أو إسالمية وحتى دولية، حيث إن المسألة بالنسبة لهما ال تعدو أكثـر مـن                   

  ".انقالبا على السلطة" حتى وصلت إلى الحالة التي اعتبرها البعض في رام اهللا تداعيات أمنية تدحرجت
وبغض النظر عن التبريرات التي تقدمها جميع األطراف، وعن األسباب التي تعرضها لشرح دواعي كل               
ما حدث ودوافعه، فإن قضيتنا الفلسطينية تمر اآلن بمرحلة خطيرة جدا ليس علـى مـستوى التجاهـل                  

يش في المحافل الدولية فحسب، بل داخل ساحات االهتمام وأعماق الوجدان العربـي واإلسـالمي               والتهم
فالمشهد الفلسطيني المعروف بقداسته في ضمير أمتنا العربية واإلسالمية لمكانة المسجد األقـصى             . أيضا

 االحـتالل   واألرض المباركة حوله، وكذلك لطهارة دم الشهداء وتضحيات شعبنا المتميزة في مواجهـة            
االسرائيلي الغاشم ألكثر من ستة عقود، والصور المشرقة التي رسمها أطفال الحجـارة وهـم يتحـدون                 

تلك الصور التي أحيت مشاعر العزة والكرامة لدى أمتنا بعد سنوات           .. جبروت اآللة العسكرية لالحتالل   
  .١٩٦٧الذلة واالنكسار التي أعقبت هزيمة 

وحات النضالية المشرقة تبدو اليوم مهتزة مشوهة وممجوجة وسط حمالت          إن هذه المشاهد والصور والل    
التشهير واالتهام واالنفعاالت الوطنية الكاذبة التي تدفع بها جهـات فـي رام اهللا مـستغلة الفـضاءات                  

مغتصبة للسلطة،   -  من وجهة نظرهم   -اإلعالمية الواسعة لصّب جام غضبها على حماس التي أصبحت          
واذ على مقاليدها في قطاع غزة، األمر الذي وضع مواقعهم وامتيازاتهم وثرواتهم في             ونجحت في االستح  
  .دائرة التهديد والخطر

  المتاجرة النضالية بالكلمات
إن اللغة التي تتحدث بها بعض األلسنة في رام اهللا هي لغة الهوس والجنون وليست لغة االتزان والعقل،                  

 ألن تقديرات هذا العدو لحماس وقدراتها ورؤيتها النضالية هي تعبير        لغة يربأ حتى العدو أن يتكلم بمثلها،      
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فيما يتعلق بالمشروع الوطني والـذود عـن        ) الحركة والحكومة (لكل ما تعنيه حماس     ) إسرائيل(عن فهم   
  .ثوابته

في رام اهللا يعتقدون أن بإمكانهم شراء شـعبنا عبـر           ) إسرائيل(لكن بعض الذين يراهنون على أمريكا و      
هديد بقطع الرواتب أو إغرائه ببعض المساعدات الدولية، لتطويع ثقله في الوقـوف خلفهـم النتـزاع                 الت

شرعية حماس، تلك الشرعية التي اكتسبتها عبر تضحيات قياداتها وكوادرها على مدار أكثر من عشرين               
 وسجلت مـن    عاماً، سقط فيها آالف الشهداء والجرحى وآالف المعتقلين واألسرى في سجون االحتالل،           

خالل عملياتها البطولية انتصارات شهد بها العدو اإلسرائيلي، واعتبرها الخبراء العـسكريون إضـافات              
  .متميزة في فن المقاومة والمواجهات المسلحة

في تشويهها واإلساءة إليها، يعمل البعض      ) إسرائيل(لألسف هذه الصورة الوضيئة للمقاومة، والتي فشلت        
  .ميرها وإظهار شعبنا وقوى المقاومة بأنها ميليشيات يقتل بعضها بعضافي رام اهللا على تد

إلى أي شيء يتطلع هؤالء؟ وأي كسب ينتظـرون؟         : ونحن هنا نتساءل ونطرح أكثر من عالمة استفهام       
وهل نقطع سبل التواصل بيننا حتى يرضى عنـا بـوش           ! هل نبيع شعبنا ومقاومتنا بهذا الثمن الرخيص؟      

هل سنستمر فـي اللهـاث خلـف        .. ما عاجز وليس في جعبة أي منهما حل لقضيتنا        إن كليه ! وأولمرت؟
في أيدي هؤالء ليبحروا بنا فـي محيطـات          - بعد أن أختل توازنها      -السراب الخادع أم نترك البوصلة      

  !األوهام وسط لجة حالكة ال يكاد المرء إذا أخرج يده أن يراها؟
  ".فآتني طبع المجاهد، لم أعد غير مشاهد: "ئلإن الكثير من هؤالء ينطبق عليهم قول القا

إلى أين نحن ماضـون؟ أيـن أهـل      : السؤال الذي يدور على ألسنة الفلسطينيين في مجالسهم وحواراتهم        
  .الرأي والحكمة؟ أين الرجل الرشيد الذي ينجو بقافلتنا بعيدا عن مهاوي الردى؟

المشهد الوضيء للوطن وللشعب ولتـضحيات      كل شيء يجري اآلن يأخذنا بعيدا عن الصورة المشرقة و         
إن بانوراما المسرح السياسي الفلسطيني هي دراما حزينة تبكي على إيقاعاتهـا ومأسـاويتها              .. المقاومة

فما نشاهده اليوم من عبارات وصور وتعليقـات تبثهـا          ... عيون الفلسطينيين في داخل الوطن وخارجه     
 العرب والمسلمين الذين عمرت فلسطين قلوبهم حباً وإيمانـاً          بتسارع فضائياتنا الفلسطينية تستفز وجدان    

إن التوصيفات التي يطلقها البعض على حركة حماس ال يجرؤ على القول بمثلهـا              .. وشوقا ليوم التالقي  
، لقد سقط البعض في رام اهللا في مستنقع آسن ودرك هابط، مستغالً موقعه فـي الـسلطة                  )إسرائيل(ضد  

 ألن الوطن لديه ليس أكثر من مشروع استثماري يغتني من ورائه ويسمن، وال              ليلعن كل ما هو وطني،    
يعنيه بعد ذلك ماذا ستكتب عنه صفحات التاريخ، وال ماذا سيقول على قبره حفدة الشهداء واألسرى، ألن                 

وقد / نامت نواطير مصر عن ثعالبها    : "، ويصدق فيهم قول المتنبي    "مولداً وصاحبه غايب  "الوطن أضحى   
  ".ن وما تفنى العناقيدبشم

  !ماذا عسى أن يفعل هؤالء غدا بعد أن تتغير الكراسي، ويجدون أنفسهم على قارعة الطريق؟
إن هذا الشعب العظيم وهذه األرض الطهور لن تحتضن صفحات تاريخها أمثال هـؤالء، ألن مكـانهم                 

  .يعرفه الجميع
، ونحن بانتظار صحوة فجر جديد أذنـت سـاعة   إن السنوات العجاف أوشكت أن تلقي بقسوتها بعيداً عنا 

  .انبالجه، وإن كان البعض ال يرى تباشيره بعد
  فتنة وعناد

ما يحدث اليوم من تنازع ومكر يوشك أن يذهب ريح شعبنا وقضيتنا، وإذا لم يتحرك الجميع فإن أنفاقًـا                   
مـن هنـا    ..  عين العاصفة  جديدة تنتظرنا خلف النفق، وبدل أن نتجاوز الرياح العاصفة سنجد أنفسنا في           

لماذا يصر الرئيس أبو مازن على إبقاء باب الحوار موصدا وال يتعـاطى             : نطرح بعض األسئلة المهمة   
مع المبادرات العربية وبعض الجهود والمحاوالت الفلسطينية لرأب الصدع ولملمة الجراح؟ علـى مـاذا               

ة؟ هل نحن بانتظار أوسلو ثانية ترهن الشعب        يراهن الرئيس أبو مازن إلخراجنا من حالة التأزيم والقطيع        
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والقضية أربع عشرة سنة جديدة؟ أال يكفي ما أهدرناه من سنوات تعلقنا فيها بحبال الهواء وانسقنا خلـف                  
وعود اإلدارة األمريكية الكاذبة بتحريك الحل على هدي خارطة الطريق، لنكتشف بعد عقد ونصف أننـا                

  .ينين؟كنا نراوح في المكان معصوبي الع
إن األمور تزداد تعقيدا يوما بعد يوم في الشارع الفلسطيني، ويبدو أن الرجل الرشيد في رام اهللا لم يظهر                   

يدنا ممدودة للرئيس أبـو     : بعد ليفتح الباب للحوار، حماس من جهتها لم تضع شروطًا لبدء الحوار وقالت            
  . وتفاهمنا حوله نحن جاهزون لاللتزام بهمازن على قاعدة ال غالب وال مغلوب، وكل ما سبق أن وقعناه

نحن ال نضع شروطًا على إخواننا في حركة فتح، فنحن رفقاء درب وأصحاب مشروع وطنـي واحـد،                  
نحن ال نـسعى لتكـريس      .. حتى وإن اختلفت رؤانا في كيفية حل الصراع وتباينت أساليب تعاطينا معه           

ئيس أبو مازن يتعرض لضغوطات أمريكية وإسـرائيلية        قطيعة تجعل بأسنا بيننا شديدا، نحن نتفهم أن الر        
مفروضة عليه، ويعلق بعض اآلمال لتحريك العملية السلمية في مؤتمر الخريف القادم، وكذلك بـاإلفراج               

تحت ذرائع شتى، ولكننا ال نفهـم       ) إسرائيل(عن عائدات الضرائب ومستحقات الجمارك التي تحتجزها        
ح وحماس وترك األمور تسارع نحو التـأزيم وتـصعيد المواجهـات            اإلصرار على عدم لقاء قيادات فت     

إن هناك ضرورة وطنية أن يتحرك اإلخوة في حركتي فتح          .. بالشكل الذي ينذر بضياع الوطن والقضية     
وحماس لحماية أبناء شعبنا من االنزالق نحو الفتنة ومعاركها التي ستأتي نيرانها على رصيدنا الـوطني                

  .ضية وأهلها هشيما تذروه الرياحوالجهادي، لتصبح الق
إن قناعتنا أن الرئيس أبو مازن ما زالت كل رهاناته على الحصان األمريكي الخاسـر وعلـى سـحرة                   

 ال يملك األمريكيون عصا موسى،      - لألسف   -فرعون ليخرجوه من ورطة االحتالل اإلسرائيلي، ولكن        
  .ألنهم من مأل فرعون وحاشيته المقربين

يس أبو مازن أن يوازن األمور ويتعاطى معها بحكمة وبصيرة، ألن عواقب ما نحن فيه               أتمنى على الرئ  
جد وخيمة، ولن تخدم القطيعة القائمة بين اإلخوة في فتح وحماس إال الطرف اإلسرائيلي الذي يتـربص                 

  .حركبنا الدوائر، ويرقص طربا على دمنا وجراحاتنا، بل إن عمالءه وخالياه النائمة بدأت تصحو وتت
أدعو اهللا ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم ونرقب نور هالله يتمدد يوما بعد يوم، أن يبعث فينـا مـن                    
يأخذ بأيدينا جميعا إلى حيث تتصافي القلوب وتتقبل النفوس والعمل برؤية نتوافق عليهـا ونحقـق مـن                  

ق عن مسارها وتتهـاوى     ورائها شراكة سياسية تجمع الشمل؛ شمل الفصائل والوطن، فال تنحرف البناد          
  .حصوننا من الداخل، لنكتشف بعد أن أثخنتنا الجراح أن خلف الروم روما آخرين

إن أنظارنا ترنو إلى األفق البعيد بانتظار مجيء الرجل الرشيد من أقصى المدينة يسعى بالكلمة الطيبـة                 
  .والرأي السديد

  ١٥/٩/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
 

 ريخية أو يكاداليسار الفلسطيني يضيع فرصة تا .٤٨
  نقوال ناصر

 غير أن هذا البحث حاليـا يكتـسب أهميـة           ،يبحث اليسار الفلسطيني عن مخرج ألزمته منذ مدة طويلة        
خاصة ألسباب عدة أهمها ذاتي اتضح في أعقاب دخول حماس بقوة إلى المشهد الفلـسطيني ممـا دفـع                   

يحتل الترتيب الثاني لفترة طويلة ومن الواضح       اليسار إلى المرتبة الثالثة في المعادلة الداخلية بعد أن كان           
 وربما هنا يكمن الـسبب الرئيـسي فـي          ،أن أي تفعيل لمنظمة التحرير سوف يعكس هذا الواقع الجديد         

 .الموقف غير المتوازن الذي تتخذه فصائل اليسار في األزمة بين فتح وبين حماس
 التقاط اللحظة التاريخية الغتنـام      ،تى اآلن  بتردد ودون حسم ح    ،وتحاول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    

فرصة نادرة قد ال تتكرر إلخراج اليسار الفلسطيني من أزمته ولقيادة اليسار الفلسطيني باتجاه اسـترداد                
قبل أن يتحول إلى دور هامـشي       " الثورة"دور له كان في يوم ما فاعال في صنع القرار الوطني في عهد              

 حيث لم يعد هـذا اليـسار        ،"السلطة"على الخريطة السياسية في عهد      " بقاءال"تابع جٌل ما يصبو إليه هو       
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قادرا ال على قيادة السلطة وال على قيادة المعارضة بينما يتآكل دوره بشكل متسارع قد يقضي إن عاجال                  
 إذا لم يطرأ    ، لكن في استمرارها الكثير من الضرر      ،أو آجال على ما تبقى له من أطر جوفاء ال نفع منها           

     .على أدائه الراهن أي تغيير جذري في  الرؤية والنهج والممارسة
فعلى سبيل المثال نأت الجبهة بنفسها عن استدراجها إلى المشاركة في تحمل أعباء المسؤولية عن عهـد                 

وحكومتي رئيس الوزراء سالم فياض اللتين انبثقتا عن هذا العهد حتى ال تتحول إلى أداة في                " الطوارئ"
 بعد أن رفضت قبل ذلك المـشاركة        ،حد طرفي أزمة االزدواجية الوطنية التي ما زالت مستحكمة        أيدي أ 

في حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عن اتفاق مكة احتجاجا على المحاصصة الثنائية بين فتح وبـين                 
فضها المـشاركة    مطورة بذلك تمايزها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بمعارضتها لهذه االتفاقيات وبر           ،حماس

 لكن في إطار اتفاقها مع قيـادة        ، لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها     ، ال التشريعية  ،في المؤسسات التنفيذية  
 وكذلك في إطار منظمـة      ١٩٨٨المنبثق عن وثيقة إعالن االستقالل عام       " المشروع الوطني "أوسلو على   

 بالرغم من هـرم هـذه المنظمـة         ،لسطينيالتحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الف       
وتهميشها وتغول سلطة الحكم الذاتي على دورها والحيلولة دون أي تجديد ديموقراطي لمؤسساتها ممـا               

 .أفسح المجال أمام قطاعات شعبية ونخبوية واسعة تطعن في شرعيتها
األزمة الوطنيـة هـو     وكان أحدث مؤشر إلى أن الجبهة ترفض استدراجها إلى االنحياز إلى أحد طرفي              

التي تضم الفصائل األعضاء في منظمـة       " هيئة العمل الوطني  "القرار الذي اتخذته بتعليق مشاركتها في       
/ التحرير في قطاع غزة بعد القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في األول مـن أيلـول                   

 حتى تظل مؤهلـة للقيـام بـدور         ، في القطاع  سبتمبر الجاري باعتماد هذه الفصائل هيئة للعمل الوطني       
 انطالقا من موقف الجبهة الـذي لخـصه رئـيس دائـرة             ،الوسيط لرأب الصدع الوطني بين الحركتين     

نؤكد مجددا أن نقطة البداية واالنطالق  أليـة         : "العالقات السياسية أبو أحمد فؤاد بقوله مؤخرا من دمشق        
ن تراجع حركة حماس عن سيطرتها علـى قطـاع غـزة            معالجات ناجعة وناجحة تنطلق في األساس م      

 ."وكذلك تراجع حركة فتح والرئاسة عن إجراءاتها
غير أن هذا الموقف النظري المتوازن ما زال بحاجة إلى مزيد من الحسم العملي لكي تكون له حظـوظ                   

األخرى ما زالـت     لكن فصائل اليسار     ،الفلسطيني بعامة من إسار تبعيته السابقة     " اليسار"أكبر في إخراج    
تشد الجبهة إلى الخلف وما زالت الجبهة نفسها بحاجة إلى موازنة صوتها المرتفع ضد ما تنتقـده مـن                   

 للطـرف اآلخـر     ، الحالية والسابقة  ،ممارسات حماس بارتفاع مماثل في الصوت ضد الممارسات نفسها        
 .التي أوصلت الوضع الفلسطيني إلى حالته الراهنة

سطيني من أزمته المزمنة ينطوي على إمكانيات واقعية إلخراج الوضـع الـوطني             إن خروج اليسار الفل   
 سـواء  ، مجتمعة ومنفـردة   ،الفلسطيني" اليسار" لكن القوى التي تعلن ذاتيا انتماءها إلى         .برمته من أزمته  

لطة لكن منها المؤتلفة مع قيادة فتح لمنظمة التحرير والسلطة أو تلك المؤتلفة مع برنامج فتح في إطار الس               
 قد فشلت حتى اآلن في القيام بأي دور فاعل في احتواء األزمـة المتفاقمـة بـين                  ،خارج نطاق المنظمة  
 ألن اتجاه بوصلة اليسار كان وما يزال ضائعا في متاهة اليمـين             ، ناهيك عن حلها   ،حركتي فتح وحماس  

ن التحـالف اإلسـتراتيجي     الفلسطيني الغارق حتى أذنيه في المراهنة على انتزاع سالم موهوم من براث           
 المطبق على المنطقة العربية احتالال وحصارا وعقوبات ووعودا جوفاء بالـسلم  ، اإلسرائيلي –األميركي  

 وفي المراهنة على أن هذا التحالف يمكن أن يكون شريك سالم وهو الـذي مـا زال ال                   ،والديموقراطية
 .يعرف غير صناعة الحرب في المنطقة وفي العالم

ت بوصلة اليسار الفلسطيني اتجاهها منذ تحولت بعض فصائله إلى منظٌـرة لمتاهـة التـسوية                لقد ضيع 
السياسية السلمية التي يقودها اليمين مع ذاك التحالف في عملية السالم العقيمة الجارية معه تحت مظلـة                 

ما رضخت بعـض     بين ١٩٨٨عام  " المشروع الوطني الفلسطيني  "منذ إعالنها باعتبارها    " وثيقة االستقالل "
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فصائل اليسار األخرى لقوة األمر الواقع الراهن حتى تحولت إلى جزء عـضوي مـن هـذا الواقـع ال                   
 .تستطيع منه فكاكا

وقد حاول اليسار الفلسطيني طوال العقدين المنصرمين من الزمن المحافظة على مسافة بينه وبين القيادة               
ترة لكن أزمة االزدواجية التي نجمت عـن االنتخابـات      الفلسطينية التي كانت تصنع القرار خالل هذه الف       

 وضعت هذا اليسار أمام امتحان لم ينجح فيـه حتـى اآلن بـين خيـارين                 ٢٠٠٦التشريعية أوائل عام    
 ليتبين حاليا أن تلك لم تكن غير مسافة لفظية لم تقنع الجمهور الوطني              ،استراتيجيين في االجتهاد الوطني   

ك القيادة ألن فصائل اليسار قد تماهت معهـا فـي نهجهـا الـسياسي وفـي       بالفصل بين اليسار وبين تل    
لمشروع التسوية السياسية المعد في مطابخ غُـالة اليمـين          " ديكور يساري "مؤسساتها تماهيا حولها إلى     
لنظام سياسي فلسطيني عطٌل دمقرطة كـل مؤسـسات         " ديكور ديموقراطي "األميركي واإلسرائيلي وإلى    

 لذلك لم يكن مفاجئا أن عاقب الناخب الفلسطيني         . وهي المرجعية الوطنية الشرعية العليا     منظمة التحرير 
 بحيث لم يحصل اليسار بكامل مرشحيه مـن         ٢٠٠٦يناير عام   /ائتالف فتح واليسار معا في كانون الثاني      

ح  ألف صوت تمثل تقريبا خمس ما حصلت عليه فـت          ١٠٠الفصائل والقوى اليسارية كافة على أكثر من        
 .وحماس كل على حدة من أصوات

 في األقل لوقفة نقدية تُعيد النظر في المسار السياسي الوطني           ،أي عبرة " العقوبة"ولم يجد اليسار في تلك      
 أو ليحاول اليسار توحيد صفوفه المـشتتة التـي تكـاد            ،بعامة وفي المسار السياسي لليسار ذاته بخاصة      

 أو  ،يد القادة يحول شتاتها إلى حالة دائمة ال أمل في توحيـدها           العصبية التنظيمية وعبادة الشخصية وتخل    
ليحول المسافة اللفظية بينه وبين النهج الذي يقود المرحلة باسم الشعب الفلسطيني إلى تمايز مقنـع فـي                  

 نجاحـا   ،النهج والرؤية والممارسة ليفشل اليسار فيما تكاد تنجح فيه تيارات غير يسارية داخل فتح نفسها              
 .من مقومات المصداقية أكثر مما لليسار إلقناع الجمهور بوجود تمايز حقيقيله 

ويجد اليسار الفلسطيني نفسه اليوم أسير تراثه من األدبيات الماركسية التي كانت مسوغه لالنفكاك عـن                
تاريخه القومي العربي دون أن ينجح هذا التراث في توحيده مع األصيلين في التراث الماركـسي مـن                  

 بحيـث لـم يبـق       ، خصوصا بعد سقوط الخالف على إسرائيل الذي كان يفرق بين الطرفين           ،وعيينالشي
مع الليبرالية الرأسمالية بعامـة     " علمانية"لليسار الفلسطيني اليوم من تراثه الماركسي سوى ما يجمعه من           

كومية التي يمولها    مما فتح أمام الكثير من كوادره الناشطة بوابة المنظمات غير الح           ،واألميركية بخاصة 
  . ومما يطرح تساؤال كبيرا عن هوية هذا اليسار في الوقت الحاضر،الغربيون على مصراعيها

وفي القيادة أتاحت لليسار فرصة تاريخيـة لتـصحيح اتجـاه           " الشرعية"إن أزمة االزدواجية الراهنة في      
لذين كانا له فـي صـنع القـرار          والتعافي السترداد دوره ووزنه ال     ، واالنفكاك عن ذاك الواقع    ،بوصلته
 غير أن كل الدالئل تشير إلى أنه لـن          . وللقيام بدور وساطة متوازنة بين طرفي األزمة الوطنية        ،الوطني

يستفيد من هذه الفرصة بالرغم من إدراكه لها ولوعيه بوجود قطاع شعبي ونخبوي واسع يبحث اآلن عن                 
 الرئيسيتين اللتين تقودان النضال الوطني لكن تنازعهمـا      بديل لثنائية االستقطاب الفلسطيني بين الحركتين     

 .على الشرعية في ظل االحتالل يشل هذا النضال في شكليه المقاوم والسلمي على حد سواء
الذي ساهم عطل بوصلة اليسار فـي       " المشروع الوطني "غير أن اليسار ما يزال أسير فرقته وتحالفه مع          

مشروع في مضمونه وحدوده ومدى تساوقه مع الثوابت الوطنية كما في           الضبابية السائدة التي تلف هذا ال     
ونقطة البداية التي تطرحها لحل     " اليسارية" إن مضامين المبادرات     .التكتيكات السياسية المستخدمة لتحقيقه   

أزمة االزدواجية وعدم التوازن في نقدها لمسؤولية طرفي األزمة عن هذه األزمة ليس لهـا إال تفـسير                  
هو أن فصائل اليسار ممعنة في النهج نفسه الذي حرف اتجاه بوصلتها وساهم في تفـاقم األزمـة                  واحد  

الوطنية حد االزدواجية الراهنة وحول هذه الفصائل نفسها إلى جزء من األزمة بانحياز غير مقنـع كـل                  
كنه بالتأكيد يـساهم     انحياز بالتأكيد ال يؤهل اليسار منفردا أو مجتمعا ألي دور وساطة ل            ،حججه متهافتة 
 .في تفاقم األزمة
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يمعن في تـوفير غطـاء ديمـوقراطي ووحـدوي          " اليساري"ومما ال شك فيه أن استمرار هذا الموقف         
 بدءا من العقـم الـسياسي   ،ويساري زائف لكل األسباب المستمرة التي قادت إلى الوضع الوطني الراهن          

شلول يرفض التجديد ابتـداء مـن تفعيـل منظمـة      ولنظام سياسي م،لعملية سالم تدور في حلقة مفرغة   
 شلل نتج عن احتكار فريق وطني واحد لصنع القرار وإلى فساد ما زال              ،التحرير كأولوية تسبق ما عداها    

 ليصب اليـسار جـام      ،مستشريا لكن اليسار لم يجد فيه مسوغا كافيا لالفتراق والتمايز ال سابقا وال حاليا             
 التي ربما ما كانت لتكون في وضعها الحالي لو لم يتقـاعس اليـسار               ،اسحم" استبداد"غضبه اآلن على    

 قبل أن يقطع عليهـا الطريـق        ، تاركا لحماس أن تسبقه إلى رفع شعارها       ،"اإلصالح والتغيير "عن مهمة   
المتساوقون مـع سياسـات البنـك       " البورجوازيون"خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والساسة        

  .والصندوق
  ة هويةأزم

هم وطنيون جذورهم ضاربة في عمـق الهـم الـوطني           " أمميتهم"إن الماركسيين الشيوعيين بالرغم من      
الذي قادهم بعيدا عن تنظيمـاتهم القوميـة        " تمركسهم"لشعوبهم ولم يكن ماركسيو اليسار الفلسطيني عند        

بين رفاق ماركس فـي     " الوطني" ال بل كان هناك اختالف في تعريف         ،العربية األصلية أقل وطنية منهم    
استوعبت واقع قيام الدولة اليهودية في فلـسطين        " الواقعية"الجانبين حال دون توحدهم فوطنية الشيوعيين       

ماركسيي اليسار الفلسطيني مما جعل صـوتهم       " وطنية"وتعاملت معه منذ البداية بينما رفضت هذا الواقع         
كـان ينبغـي لرفـاقهم الـشيوعيين        " طبقية"ير  مسموعا أكثر بين مواطنيهم ومكنهم من استقطاب جماه       

 .استقطابها لوال الخالف الوطني حول االعتراف بالواقع اإلسرائيلي وحول التعامل معه
الذي تبنى في الجوهر رؤية الـشيوعيين       " إعالن االستقالل "غير أن هذا الخالف أو االختالف سقط بعد         

كان من المفترض ومن المنطقي أن يقـود هـذا           و ،للصراع دون أن يتمكن من إثبات صوابها حتى اآلن        
 ،"فـدا " زعـيم    ،السقوط إلى وحدة قوى اليسار ليجمع بن حبش ونايف حواتمة وعبد ربه وصالح رأفت             

 الشيوعي الوطني المخضرم الذي قاد في البداية مفاوضات الـسالم مـع           ،والبرغوثي وحيدر عبد الشافي   
  قبل أن تحبط مهمته القنوات التفاوضية الـسرية          ١٩٩١ اإلسرائيليين في واشنطن بعد مؤتمر مدريد عام      

  .١٩٩٣عام ) أوسلو" (إعالن المبادئ"التي قادت إلى اتفاق 
لكن الجبهة الشعبية تشظت إلى ثالث جبهات والديموقراطية إلى جبهتين وفدا تفتت بين عبد ربه وبـين                 

ويعمـل أحمـد    ( شـقين    رأفت وحزب الشعب بين البرغوثي وبين الصالحي والنضال الشعبي صـارت          
حيث أسـس   (والتحرير الفلسطينية اثنتين    ) ديموقراطي  " منتدى"أو  " ملتقى"المجدالني اآلن على تأسيس     

والتحرير العربية تنظيمين بينما رفض عبد الشافي دعوة قوى اليـسار           ") حزب الميثاق "عبد الفتاح غانم    
سمية مرشحه منفردا ثم انزوى مراقبا لحقوق        ولجأ إلى ت   ٢٠٠٥لترشيحه في انتخابات الرئاسة أوائل عام       

 فيما توزعت قيادات ناشطة     ،التي أنشأتها السلطة كهيئة مستقلة ماليا وإداريا      " الهيئة المستقلة "اإلنسان في   
 علـى منظمـات غيـر       ، بعضها من خريجي الدول الشيوعية الـسابقة       ،متوسطة ودنيا من هؤالء جميعا    

ن واألميركيون للدفاع عن قضايا اجتماعية وثقافية ترى الدول الممولة          حكومية كثير منها يموله األوروبيو    
االحـتالل  "أنها تخدم سياساتها الخارجية فيما سماه الكاتب العراقي ثائر الدوري في مقال لـه مـؤخرا                 

 ."المخملي
اشـطي  لقد تحول المجتمع المدني إلى أيديولوجيا لكثير من اليساريين السابقين و لبعض ن            : " قال الدوري 

حركات التحرر بعد انهيار اإلتحاد السوفييتي، فأولئك الذين كانوا ينظّرون لدكتاتورية البروليتاريا وحتمية             
 ،الحل االشتراكي تحولوا بكبسة زر واحدة إلى منظرين للمجتمع المدني وحقوق اإلنسان وتمكين المـرأة              

 الواجهات البراقة الموحية باالستقاللية     وصاروا يتلقون التمويل من منظمات المجتمع المدني الغربية ذات        
  ."عن حكوماتها
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لقد قزم اليسار الفلسطيني دوره حتى يكاد ينحصر في قاسم مشترك له مع الليبراليـة الرأسـمالية هـو                   
 التي أصبح سوقها رائجا وصوت الدفاع عنها مرتفعا ارتفاعا مثيرا للـشبهة الـسياسية بعـد                 ،"العلمانية"

 بحيث  ،في االنتخابات التشريعية األخيرة   " حماس"حرزته حركة المقاومة اإلسالمية     النجاح الساحق الذي أ   
يكاد الدفاع عنها يتحول إلى هوية مريبة وطنيا لليسار الفلسطيني ال تساهم كثيرا في حل أزمـة الهويـة                   

 خصوصا وأن هذه األرضية المـشتركة مـع الليبراليـة           ،التي تشل قدرته على الفعل السياسي والوطني      
الغربية ترتكز على التسليم بإستراتيجية التصالح مع الواقع اإلسرائيلي والتسليم بإمكانية الفصل بين هـذا               

النتزاع الحد األدنى الممكن من الحقـوق       " واقعي"الواقع وبين الحليف األميركي اإلستراتيجي له كمدخل        
من " وثيقة إعالن االستقالل  "ا من   المتمثل في حل الدولتين انطالق    " المشروع الوطني "الوطنية على أساس    

السلمية التي عجز اليسار حتى اآلن عن تفجيرها بديال للمقاومـة           " الشعبية"خالل المفاوضات والمقاومة    
" الـشعبيتين " كانتا العمود الفقـري لالنتفاضـتين        ، ال اليسار  ، ويلفت النظر هنا أن فتح وحماس      ،المسلحة

  .قري للمقاومة المسلحةاألولى والثانية كما كانتا العمود الف
فاليسار الفلسطيني ما زال مصرا على التمسك بصفة اليسار دون أن يوضح نظريا أو ممارسة هوية هذا                 

 أو هـو بـين      ،اليسار وهل هو يسار بين الرأسمالية والعولمة وبين نقيض لهما ال يوضح اليسار ماهيته             
 وإنها لمفارقة حقا بين رفع شـعار        . إلخ ،ستغليها أو هو بين الطبقة العاملة وبين م       ،السالم وبين المقاومة  

 وهذه مهمة تـرتبط بكـل       ،اليسار وبين إغفال هذا اليسار ألولوية الدفاع عن حقوق العاملين الفلسطينيين          
 في مجتمع يكاد يكون الشعب جميعه طبقة عاملة سجلت رقما قياسيا عالميا في معـدالت                ،يسار في العالم  

 وفي وقـت    . في المائة من إجمالي الناتج الوطني      ٧٤ يساهم في أكثر من      البطالة وحيث القطاع الخاص   
 من رجال األعمال الفلسطينيين لتأسـيس حـزب         ١٢٠يستعد فيه المليونير النابلسي منيب المصري مع        

سياسي لطبقتهم ما زال عمال فلسطين دون حزب سياسي لهم ألن قوى اليسار الفلسطيني مـا زال كـل                   
  .بهممنها يدعي أنه هو حز

الذي استشرى حد إحالة ملفات له إلى النائب العام علنا لم يجد اليسار فيه قضية تـستحق                 " الفساد"وحتى  
 ال قبل وال بعد دخـول حمـاس إلـى المـشهد             ،االفتراق عن قيادة السلطة وفتح ودخول مواجهة معها       

مالحقـة القـضائية     ولم يجد في هذه القضية ما يـستحق ال         ،الفلسطيني شريكة مرفوضة في هذه السلطة     
والمتابعة السياسية والتحريض الشعبي على الفاسدين أو المتهمين بالفساد ألن هؤالء شركاء لليسار فـي               

منهم في الوقت المناسب بعد أن يحسم تناقضه الرئيسي         " المشروع الوطني "سوف يتخلص   " مسيرة السالم "
  .مع االحتالل

 وإذا كـان    .رموز معروفة له عنه   " انفكاك" وهي ،ة للنظر وحال اليسار الفلسطيني هذه أفرزت ظاهرة الفت      
األب الروحي للجبهة الشعبية الدكتور جورج حبش بحالته الصحية وبتحفظ له علـى             " تقاعد"يمكن تفسير   

 ،اختيار الجبهة أن تركب عربة اتفاقيات أوسلو كمعبر مشروط بشروطها للعودة إلى جزء مـن الـوطن                
 ومناضل قومي عربي  كان من اآلباء المؤسسين إلسـتراتيجية العـودة             عودة لم يستسغها تاريخه كمفكر    

 فـإن انفكـاك     ،١٩٨٨عام  " إعالن االستقالل "والتحرير التي أسست لثوابت منظمة التحرير التي شوشها         
 ، الوريث الشرعي للحزب الشيوعي الفلسطيني     ،"حزب الشعب "مصطفى البرغوثي ثم بسام الصالحي عن       

 هو انفكاك   ، على سبيل المثال   ،"فدا"ه عن الجبهة الشعبية فالجبهة الديموقراطية ثم        عبد رب ) أديب(وياسر  
ال يمكن تفسيره إال بان وزن هذه التنظيمات اليسارية لم يعد قادرا على استيعاب الطموحات الشخـصية                 

 .لهذه الرموز للعب دور وطني أكبر عبر أطر أخرى يطلون منها على قطاعات أوسع من الشعب
 لليسار الفلسطيني ككاسحة ألغام إلطالق بالونـات        ، قبل أوسلو وبعدها   ،تغالل قيادة منظمة التحرير   إن اس 

اختبار مرفوضة وطنيا باتجاه اإلسرائيليين لشق المزيد من قنوات االتصال معهـم كانـت ومـا زالـت                  
عـدل  ممارسة سياسية مقبولة من الطرفين وربما تكون مبادرة جنيف بين عبـد ربـه وبـين وزيـر ال                  
 فياسر  .اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين خير مثال على هذه الممارسة التي أفقدت اليسار الكثير من شعبيته              
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عبد ربه هو األمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير اإلعالم والثقافة السابق لـسلطة الحكـم                 
  .ضر من القيادة الفلسطينيةالذاتي وبالتالي ال يمكنه إطالق مثل هذه المبادرة دون ضوء أخ

إن الرأي العام الفلسطيني يعتبر اليسار منظرا لعملية السالم العقيمة التي فجر عقمها االنتفاضة الـشعبية                
الثانية في األراضي المحتلة وينسب لليسار كل ما ترتب على عقمها من شلل أصاب النـضال الـوطني                  

 أعداد المستعمرات ومستوطنيها وعـزل القـدس        ومؤسساته ومن تغول لالحتالل زاد أكثر من الضعف       
وأطلق مبادرات مرفوضة وطنيا مثل مبادرة جنيف بغطاء من الموافقة الرسمية الفلسطينية ولذلك لم يكن               

عن منظمة التحرير بعد    " العودة والتحرير "مستغربا أن تنفض جماهير اليسار عنه مثلما انفضت جماهير          
 في المائة مـن     ٣٠ في المائة من سكان قطاع غزة و         ٧٠أكثر من    وهم   ،أن وجد الالجئون بصفة خاصة    

 أن ال مصلحة لهم في حل الدولتين الذي يتبناه اليسار والمنظمة كالهما في إطـاره                ،سكان الضفة الغربية  
 ولم يكن مستغربا كـذلك أن تتحـول الجمـاهير           ،"إعالن االستقالل "الحالي الذي ال يتفق حتى مع وثيقة        

 .ا إلى حماسالسابقة لكليهم
  
  الوجدان اإلسرائيلي في أجواء ما بعد الصهيونية .٤٩

  عبد الوهاب المسيري. د
يقوم اإلعالم العربي بتصوير الدولة الصهيونية على أنها دولة يهودية واإلسرائيليين على أنهم مستوطنون          

رة ال أساس لها في     وهي صو . يؤمنون بالصهيونية إيماناً عميقاً ويتمسكون بيهوديتهم إثنية كانت أم دينية         
فعلى سبيل المثال من أهم أيام الصوم والحداد عند اليهود يوم التاسع من أغسطس الذي ينتظر فيه                 ! الواقع

وهما واقعتان حدثتا في التاريخ نفـسه تقريبـاً         (اليهود ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين األول والثاني         
ين هذا التاريخ وكوارث يهودية أخرى يقال إنها وقعت         وتربط التقاليد اليهودية ب   ). حسب التصور اليهودي  

، وطـرد اليهـود مـن       )م١٣٥(سقوط قلعة بيتار    : في اليوم نفسه، حتى وإن كان األمر ليس كذلك، مثل         
  ). ١٤٦٢(، وطردهم من إسبانيا )١٢٩٠(إنجلترا 

رأ أثناء صالة الصباح، أو     كما تُق . ويقرأ كتاب المراثي في المعبد اليهودي بعد صالة المساء في هذا العيد           
بعدها، مراث تتناول كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة، ويجلس المصلون إما على األرض               

ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم، ويصلون من أجل         ). عالمة الحداد (أو يجلسون على مقاعد منخفضة      
طس، يحـرم االسـتحمام واألكـل والـشرب         وفي التاسع من أغس   . إلى فلسطين " إسرائيل"عودة جماعة   

  . والضحك والتجمل، وال يحيي المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم
وقد وظّف الصهاينة أيام الصوم والحداد هذه في الوجدان اليهودي لتأكيد الكوارث التي حاقـت بـاليهود                 

الهولوكوست، وكـأن هنـاك     بل وحاولوا ربط هذه الكوارث ب     ) دون ذكر إنجازاتهم المختلفة في بالدهم     (
واالستقرار فيها ليضمنوا   " إسرائيل"مذبحة متوقعة ضد اليهود في أي لحظة، وأنه على اليهود الهجرة إلى             

وقد اقترح مناحم بيجين أن يحتفَل بذكرى اإلبادة في التاسع من أغـسطس، ولكـن المؤسـسة                 . سالمتهم
  . سبة دينية، أما اإلبادة فليست كذلكالدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من أغسطس منا

ولكن مع تصاعد معدالت العلمنة في الدولة الصهيونية والتوجه نحو اللذة، ينصرف اإلسـرائيليون عـن                
يديعوت أحرونـوت   " (أوري أورباخ "وكما يقول   . مثل هذه االحتفاالت الحزينة التي تنغص عليهم حياتهم       

" إسـرائيل "ولكن بعد ألفـي سـنة،       .  أغسطس -في يوليو لسوء الحظ، خُرب الهيكل     ) "٢٠٠٧ يوليو   ٢٤
ليس التاسـع مـن     . العلمانية أكثر انشغاالً في هذه األشهر من أن تتذكر شيئاً حدث منذ وقت طويل جداً              

أيضاً، " إسرائيل"المدنية تُحب االحتفال، وأعياد     " إسرائيل"ف. أغسطس يوماً شعبياً في المجتمع اإلسرائيلي     
يحب اإلسرائيليون اعتقاد أن التاسع من أغسطس شيء مـا يتـصل            . م رأس غير قليل   لكن أيام الصوم أل   

ما الذي بقـي    . بالماضي فقط، بهيكل ما بعيد ال يشتاقون إليه حقاً، وال يريدون بالتأكيد أن يعود إلينا فجأة               
ة دينية ال يريدها    يرى الهيكل رمزاً لسلط   . من هذا التراث اليهودي في إيقاع الحياة اإلسرائيلية؟ آثار فقط         
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أضيفوا إلى ذلك حقيقة أن المـدارس       . أصبحت القدس كلها مدفوعة أمام تل أبيب التي ال تقف         . أحد اليوم 
 أغسطس وستفهمون أيضاً لماذا ال يلقي حتى األوالد التاسع مـن            -تجري عليها أعمال الترميم في يوليو     

شعارات أو عالمات فقط للذكرى، بل عـن        الحديث ليس عن    . أغسطس في إطار قانون التربية اإللزامية     
يصعب على المجتمع اإلسرائيلي أن يتذكر أحداثاً حدثت في صيف العام الماضـي فقـط وقبـل                 . تربية
ولهذا يبدو إتيانها بذكرى ثقيلة للخراب والكارثة مضافاً إليها صوم وأناشيد مراث، أمـراً مبالغـاً         . سنتين
  .  أغسطس مسألة المتدينيناإلحساس السائد هو أن التاسع من. فيه

ال تهم أيام الصوم من أجل      . منذ عشرات السنين والقومية العلمانية تترك الرموز الدينية للذاكرة التاريخية         
الحديثـة  " إسرائيل"إن  . الخرابات المختلفة، ألنها ترى أن مثل هذه األمور هي مجرد مسألة دينية فحسب            

ثم يأتي التاسع من أغسطس فجأة مـع سـحنة          . ا كثير من الطعام   تكتفي باألعياد السعيدة، التي يوجد فيه     
  . دعنا من ذلك، يوجد متدينون من أجل ذلك! التاسع من أغسطس؟ ماذا، اليوم؟. هادم االحتفاالت

عـن اسـتطالع    " معاريف"وماذا عن تمسك اإلسرائيليين بيهوديتهم وصهيونيتهم وهويتهم؟ نقلت صحيفة          
موجة الهجرة األخيرة إلى الدولة الصهيونية، تبدي ابتعاداً عن         "أن  " إلسرائيليةا"أجرته وزارة االستيعاب    
  ". والثقافة المحلية وتبدي انغالقاً ذاتياً" اإلسرائيلي"اللغة العبرية والمجتمع 

فقط من المستوطنين الجدد يستخدمون اللغة العبرية حتى بعد أربع سنوات مـن             % ٦وقالت الصحيفة إن    
من المستعمرين يستخدمون اللغة الروسية في الحياة اليوميـة،         % ٣٠، في حين أن     "ائيلإسر"الوجود في   
أنه يتضح من المعطيات أن استخدام اللغة العبرية في محيط العمل منخفض هو أيضاً مقارنة               : "وأضافت

" اإلسـرائيلي "ونـسبة المـشاهدين للتلفزيـون    . بين القادمين الجدد% ٤٠مع سنوات سابقة، ويصل إلى      
، ونسبة المـشاهدة وسـط      ٩٠، مقابل هؤالء الذين وصلوا عام       ١٩٩٥تنخفض وسط الذين وصلوا عام      

وسط المهاجرين الذين   % ٧٠المهاجرين للتلفزيون باللغة الروسية فقط ترتفع طوال الوقت، ووصلت إلى           
   ".وصلوا في السنوات األخيرة، وكذا األمر أيضاً بشأن اإلصغاء إلى الراديو وقراءة الصحف

مـن حـزب    (عاصفة كبيرة حين قررت وزيرة المعارف اإلسرائيلية يولي تامير          " إسرائيل"وقد شهدت   
المصادقة على كتاب تعليمي للصف الثالث في المدارس العربيـة يـورد بعـضاً مـن الروايـة                ) العمل

 كمـا   ")يليةاإلسرائ" (حرب التحرير "بدالً من   " النكبة" ويستعمل مصطلح    ١٩٤٨الفلسطينية عن نكبة العام     
ووفقاً للنص الجديد الذي سيتعلمه تالميذ الصف الثالث، فإن قسماً مـن            . كان متبعاً على مدار ستة عقود     

، وإنه تمت مصادرة أراض كثيـرة       ١٩٤٨طُرد بعد الحرب عام     ) في فلسطين التاريخية  (السكان العرب   
ار التقسيم بينما وافق عليه     وحرصت الوزارة على أن تؤكد أن العرب هم من رفضوا قر          . مملوكة للعرب 

، لإلذاعة العـسكرية إن     "يسار الوسط "المحسوب على   " العمل"وقالت الوزيرة التي تنتمي لحزب      . اليهود
".  تستحق أن تحتل مكاناً فـي الـسجال اإلسـرائيلي العـام            ١٩٤٨وجهة النظر العربية لما حصل عام       "

. ة التعايش بين الشعبين العربي واإلسـرائيلي      وأضافت أن من شأن هذا السجال أن يساهم في تأكيد أهمي          
أن يعبر عن مشاعره، وكان بيان صادر عـن الـوزارة           " إسرائيل"وتابعت أنه يحق للمجتمع العربي في       

  ". البد من عرض الروايتين اإلسرائيلية والفلسطينية لألحداث التاريخية"أوضح أنه 
حدود الرابع من يونيـو     (ا ترسيم الخط األخضر     وقد واجهت وزيرة التعليم عاصفة مماثلة عقب مبادراته       

كما كادت محاولة وزير التعليم الـسابق يوسـي         . في الخرائط التي يحتويها كتاب جغرافيا جديد      ) ١٩٦٧
سريد إدخال قصيدة للشاعر محمود درويش تؤدي لسقوط حكومة إسحاق رابين بعـدما هـدد شـركاؤه                 

  . باالئتالف باالنسحاب من الحكومة
اقتراح قانون، جاء في البند     ) من حركة ميرتس  " (أمنون روبينشتاين " قدم وزير المعارف     ٢٠٠٠في عام   

إال أنه لـم    " يحق للطالب العربي أن يتعلم وفق مرجعيته الثقافية وانتمائه الجماعي         "الحادي عشر منه أنه     
وزيـرة المعـارف    وقد ثارت ثائرة اليمين بطبيعة الحال، فقالـت         . يواكب االقتراح بأي مسارات لتفعيله    
عنـدما نعلِّـم    "، إن القرار خطير للغايـة       )من الليكود " (ليمور ليفنات "السابقة في حكومة آرييل شارون،      
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مـن  . التالميذ في الوسط العربي أن اليهود طردوهم من بيوتهم، وأن إقامة دولة إسرائيلية كانت مصيبة              
  "". إسرائيل" ضد دولة شان هؤالء أن يستنتجوا أن عليهم الخروج إلى مواجهة مسلحة

وعزا وزير الشؤون   ". ستكون النتيجة أننا، وبفضل من وزارة المعارف، نربي طابوراً خامساً         "وأضافت  
الصهيوني وانهزاميته وبحثه   " اليسار"عقدة  "قرار الوزيرة إلى    " أفيغدور ليبرمان "االستراتيجية المتطرف   

واعتبـر  ". جلد الذات "ودعا اليسار إلى الكف عن      ". م به المتواصل عن األعذار عما كان واجباً علينا القيا       
نكبـة لجهـاز التعلـيم      "قرار الـوزيرة    " زوفولون اورليف "وزير التعليم السابق النائب اليميني المتشدد       

كدولة يهوديـة   " إسرائيل"تامير تشطب بقرارها تاريخ الشعب اليهودي، وتكفر ب       "، وقال إن    "اإلسرائيلي
  ". دولة للشعب اليهودي" إسرائيل"م االعتراف بوتمنح العرب شرعية عد

) ٢٠٠٧ فبرايـر    ١٩يديعوت أحرونوت   " (سيفر بلوتسكر "ومن أطرف األخبار وأغربها ما جاء في مقال         
قام بإصدار كتاب إشكالي، يثير فيه تخميناً فحواه        " بار إيالن "أن األستاذ الجامعي آرييل طواف من جامعة        

 ربما كان هنـاك     ١٤٧٥من فرية الدم في المدينة اإليطالية تورنتو في سنة          أنه في حادثة تاريخية واحدة      
! وفرية الدم هي اتهام اليهود بأنهم في عيد الفصح يخبزون فطيراً بدم طفل مـسيحي              ". أساس من الحقيقة  

وقد حاول األستاذ طواف أن يثبت تخمينه باستعمال بروتوكوالت من تحقيقات تعذيب محـاكم التفتـيش،                
ما الذي يدعو أستاذاً جامعياً ألن ينشر هذا الكتاب الذي ال           : والسؤال اآلن . يقة مرفوضة منهجياً  وهي طر 

كما أنه حتى لو ثبتت هذه الواقعة الوحيدة، فهي ليست جزءاً من نمط، ولذا ال               ! يستند إلى أي أدلة علمية؟    
  . واهللا أعلم. تماماً" إسرائيل"ولكن يبدو أن جو ما بعد الصهيونية بدأ يخيم على . يمكن أن تكون ظاهرة

 ١٥/٩/٢٠٠٧ االتحاد اإلماراتية
  
   من منطق الثورة الى منطق الدولة؟"نهر البارد"المخيمات في لبنان بعد  .٥٠

  أحمد جابر
فتحت نهاية المعارك في مخيم نهر البارد، النقاش في الوضع الالحق لهذا المخيم، وسلطت الضوء علـى       

مقاربة شؤون التجمعات الشعبية الفلسطينية مسألة سياسية بامتياز،        . خرىأوضاع المخيمات الفلسطينية األ   
هكذا كان األمر، قبيل طفرة المخيمات التي أعقبت انطالقة الثورة الفلسطينية المسلحة، وهكذا اسـتمرت               

  .الحالة الطافرة مع الكفاح المسلح وبعده
خناً، بلغ أقصى درجات غليانه في الحقبة الممتدة        لطالما احتل العامل الفلسطيني في لبنان مكاناً سجالياً سا        

، أي في المرحلة التي شكلت رسوخ الوضعية الفلسطينية في لبنان، وأقفلـت             ١٩٨٢ و ١٩٦٩بين عامي   
فـي الوقـت    . على خروج هذه الوضعية، خروجاً حقيقياً، بعد االحتالل اإلسرائيلي للعاصـمة بيـروت            

تحديد وتعريف، بالترابط واالنـسجام مـع كـل التطـورات           السياسي الراهن، تستدعي المخيمات إعادة      
السياسية العاصفة التي اجتازتها القضية الفلسطينية، وبما ال يشذ عن االنتقال المادي والـسياسي الـذي                

ويمكـن البـدء مـن      . عرفته وآلت إليه، حركة التحرر التي رفعت لواء األهداف الفلسطينية التاريخيـة           
انت للكتلة الشعبية الفلسطينية في لبنان، للنظر راهنـاً، فـي مـدى مالءمتهـا               التحديدات السابقة التي ك   

لالستراتيجية الفلسطينية العامة حالياً، وللنظر، أيضاً، في حقيقة ارتباطها باألهداف المركزية التـي مـا               
زالت تقود الحراك الفلسطيني عموماً، وتشكل المحرك األساسي لنشاطه فوق أرض فلسطين، على وجـه               

  .لتحديدا
لقد اعتبرت المخيمات سابقاً، قواعد خلفية للثورة المسلحة، ونقطة انطالق إلى فلسطين المحتلة، وميـدان               
تعبئة سياسية ومساحات تدريب قتالي وإعداد تنظيمي، وجرى العمل على انبعاث الشخصية الفلـسطينية              

تقاللية الفلسطينية التي جـرى توزيـع   المتماسكة فيها، كمقدمة ال بد منها إلعادة االعتبار إلى مجمل االس          
على هذه الخلفية، أّمنت المخيمـات، اإلمـداد البـشري    .  بين عواصم القرار العربي    "شخصيتها الوطنية "

  .، في مواجهة إسرائيل أوالً وفي وجه التدخالت العربية، المتعددة، ثانياً"إثبات الذات"المقاتل لكل معارك 
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مج بين المخيمات ومحيطها، في مهمة الدفاع عن الثورة، ومـن أجـل             في فترة لبنانية محددة، جرى الد     
ساهم لبنانيون بقسطهم في تسهيل ذلك، وجعلـوه        ...  وتأمين حرية تحركه وسالمته    "العمل الفدائي "حماية  

مادة من مواد تحريضهم السياسي، وشعاراً من شعارات برامجهم، لذلك عاش هؤالء اللبنانيين، برضاهم،              
 فلسطيني اجتهد الجميع في توسيع نطاقه، حتى طاول كل الحدود           – لبناني   "مخيم مشترك "في  وبموافقتهم،  

  .الدولية اللبنانية
، ومع انتهائها، صارت للوجود الفلسطيني في لبنـان أدوار          ١٩٨٢تلك مرحلة انتهت قبيل انصرام العام       

 وحاول فلـسطينيون آخـرون      أخرى، التقط بعض القادة الفلسطينيين مالمحها، وعملوا بموجب أحكامها،        
أن االرتداد السياسي علـى وقـائع       : نستطرد هنا قليالً، لنقول   . االرتداد على دروس المرحلة وخالصاتها    

التجربة المديدة، جاء من االنشقاقات المرعية، عربياً، ضد الوجهة الوطنية الفلـسطينية الغالبـة، التـي                
ا الراحل الرئيس ياسر عرفات، وكانـت للتنظيمـات          بقيادة زعيمه  "فتح"اعتمدتها، بشكل أساسي، حركة     

 مساهمتها السياسية المؤذية، التي مثّلت، بشكل غالب، تجاوزاً مضّراً للمصالح الوطنية            "المرعية"السياسية  
  . الفلسطينية العامة، ولعناصر المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، في الوقت عينه

ب القول أن األوضاع اللبنانية أسهمت، هي األخرى، في هـذه           لكن، وعلى سبيل التزام الموضوعية، يج     
المحطة، بالتسهيل لالرتداد، وذلك بسبب من الحرب األهلية المتنقلة، التي عـادت لتعـصف بأوضـاع                

 صحيح أن المعادلة تغيرت، وأن أدوار الالعبين، الفلسطينيين واللبنانيين، تبدلت، لكن النتيجة             –اللبنانيين  
ي تحوير وظيفة المخيمات الفلسطينية، ومصادرة إرادتها، وانتقال شؤون إدارتها من اليد            كانت واحدة، وه  

  .الفلسطينية الطليقة إلى قبضة السياسات اإلقليمية المتناحرة فوق الساحة اللبنانية
هذه اإلطاللة السريعة على بعض من الماضي الفلسطيني، في لبنان، من شأنها أن تسّهل القول، بأن مـا                  

 نهر البارد في شمال لبنان من قتال وخراب، كان إحدى نتائج االرتداد على الـدروس الفلـسطينية                  شهده
المستفادة من فترة الكفاح المسلح، مثلما كان حصيلة من حصائل تهريب القرار اللبناني الداخلي إلى مـا                 

ء بـبعض التنظيمـات     وراء الحدود، وحصاداً مّراً لكل الفرقاء اللبنانيين، الـذين استـسهلوا االسـتقوا            
  .ألمد طويل.. الفلسطينية، مادياً وسياسياً، بعدما استقوت القضية الفلسطينية بهم

: في إزاء ذلك، ما الجديد حيال المخيمات الفلسطينية؟ الجواب، يكاد يكون على صيغة عنوان وحيد، هـو              
 بعد أن أدى الكفاح مـن       الحفاظ على الكيان الشعبي الفلسطيني في المخيمات، ورفع سيف التثوير عنها،          

قبل المباشرة باستعراض مقومات الحفاظ على الشخصية الفلـسطينية فـي           . خارج حدود فلسطين دوره   
لبنان، من الضروري القول أن مقوالت تحرير فلسطين من خارجها قد سقطت، وال شرعية ألية دعـوة                 

نية الخارجية، والداخليـة أيـضاً،      من هذا القبيل، ألن دعوة كهذه تتضمن القفز فوق كل التجربة الفلسطي           
وقد دفع لبنان ثمنـاً اسـتثنائياً علـى هـذا           ... مثلما تعني استباحة الوضعيات الوطنية لكل بلد على حدة        

إن المآل الذي انتهت إليه حصيلة حركة التحرر الفلسطينية، من نجاحات وإخفاقات، يجـب أن               . الصعيد
 وأخيراً، ولهذا الداخل تحديداً، أن يقول كلمته فـي البـرامج            يكون مفاعل تطويره الداخل الفلسطيني أوالً     

من المفهوم أن يرث مفهوم فلسطيني مفهوماً آخر، وأن تظهـر           . والرؤى والقوى واالنتصارات والهزائم   
إلى الوجود تنظيمات وأيديولوجيات وتختفي أخرى، لكن من غير الطبيعي، أن تمتد الوراثة إلى ساحات                

 شقيقة تقيم على اتصال بالقـضية الفلـسطينية،         "وطنيات"ض منطق المراجعة على     اآلخرين، أي إلى فر   
  .وعلى تفاعل معها، من دون أن توكل إلى هذه القضية أمر استباحة أوضاعها

بالتأسيس على ذلك، وعلى خط االنتساب دائماً إلى هموم الصراع العربي اإلسرائيلي، الذي تشكل قضية               
يسيراً الجهر بما يقتضيه الواجب اللبناني حيال الشعب الفلسطيني فـي           فلسطين مركزه ومحوره، يصبح     

 "اجتماعهم"من البديهي أن توفر للفلسطينيين كل التقديمات االجتماعية التي تحــافظ على تماسك             . لبنان
وتطور بنيته لتالمس االعتراف بكل الحقوق اإلنسانية والسياسية، وتعيد تعريف الوجود الفلسطيني فـي              

ن، تعريفاً سياسياً، له ارتباطه المباشر بأرضه وبصراعه، وتسهل قنـوات االتـصال المدنيـة بـين                 لبنا
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نكاد نقـول أن    . ، بما يقي الكتلة الفلسطينية شر التالعب المستديم بها        "شخصية الداخل وشخصية الشتات   "
بيـر الـسياسي    على اللبنانيين المساعدة في نسج جسور تواصل االسـتقاللية الفلـسطينية وتـسهيل التع             

واالجتماعي عنها من خالل بناء عالقات الثقة المتبادلة، وإرسائها على قواعد من اإلجـراءات الماديـة                
  .والقانونية الملموسة

بهـذا المعنـى، يجـب أن ينتبـه         . شرط ذلك، سيادة منطق الدولة اللبنانية، فوق كل ترابها، بال منازع          
ع المرجعية اللبنانية الرسمية، كامن فـي حـسن اإلمـساك           الفلسطينيون الى أن شرط استقامة التنسيق م      

وفي هذا المجال يجب أن تكف جنبات المخيمات عن أن تكون مساحة فالتة،             . بأوضاع مخيماتهم الداخلية  
التصدي للفلتان واجب فلـسطيني أوالً،      . تمكن كل ذي هوس من التحرك فوقها، باسم فلسطين، أو شعبها          

 ويتصالح، اللبنانية من خالل سيادتها غير المنقوصة، والفلسطينية مـن           "يتيناستقالل"بذلك يتكامل منطق    
  .خالل إدارة شؤونها الداخلية، في ظل أحكام سيادة المضيف

بعد كل ما حصل في البارد، صار المساس بانتظام اليوميات الفلسطينية واللبنانية اعتداء سـافراً علـى                 
لك يقتضي التنبه المشترك ألي اعتداء على هـذه المـصلحة،           مصلحة الشعبين، الفلسطيني واللبناني، لذ    
  .والمبادرة إلى سد المنافذ أمام رياح سمومها

  ١٥/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
  قراءات فلسطينية...نهر البارد .٥١

  ماجد عزام
انتهت معركة نهر البارد بانتصار واضح ال لبس فيه للجيش اللبناني غير أن المعركة كانت قد حـسمت                  

 أضحت مسألة وقت لـيس إال وأن الجـيش   "فتح اإلسالم"ة بعدما اتضح أن نهاية مجموعة    منذ أسابيع عد  
اللبناني مصر ومصمم وقادر على السير حتى النهاية في المعركة التي فرضت عليه ناهيـك بانكـشاف                 

ـ                 نة المجموعة سياسياً وحتى ايديولوجياً وفكرياً سواء في البيئة الفلسطينية أو حتى في البيئـة أو الحاض
  . اللبنانية

وبعيـداً عـن    . ثمة قراءات واجتهادات عديدة لما جرى في نهر البارد على السياقين اللبناني والفلسطيني            
السجاالت والتجاذبات في السياق األول، أود التركيز على القراءات والتداعيات الفلسطينية لما جرى فـي           

  . دمخيم نهر البارد أو ما يعرف اصطالحاً بمعركة نهر البار
األولـى،  : عند قراءة المعركة بكل تفاصيلها وأبعادها وتجلياتها ال بد من التوقف عند نقطتين أساسـيتين              

عجز الحالة السياسية الفلسطينية في لبنان عن منع ظاهرة فتح اإلسالم من التمدد والتضخم وصوالً إلـى                 
األخرى دليل فشل المنظومة السياسية     اختطاف مخيم بكامله، الظاهرة بحد ذاتها ومع كل االنتباه البعادها           

فتح االسالم هي نتاج طبيعي لفشلين فلسطينيين متراكمين أولهما الفشل في تـشكيل      . الفلسطينية واهترائها 
أو تأسيس مرجعية وطنية عليا تأخذ على عاتقها رسم االسـتراتيجية أو الخطـوط العريـضة للنـضال                  

أما الفشل الثاني فيتمثل في غياب برنامج       . ن تواجده المختلفه  والصمود الفلسطيني بأشكاله المتباينة وأماك    
الحد األدنى أو القواسم المشتركة التي تحدد وترشد العمل الوطني الفلسطيني أيضاً في تجلياته المختلفـة،                
غياب المرجعية والبرنامج أدى إلى فراغ هائل وعلى المستوى الوطني، تمظهر في أسوأ و أردأ صوره                

بنان، هذا الفراغ شكل الحاضنة المباشرة لظهور مجموعة فتح اإلسالم وإذا ما استمر على              في مخيمات ل  
  . حاله فال يجب على أي كان أن يتفاجأ بظهور فتح اإلسالم جديدة أو شيء آخر مستنسخ على شاكلتها

الجئـين  النقطة الثانية تتعلق بحالة اإلحباط التي تسود المخيمات فـي لبنـان وانـسداد اآلفـاق أمـام ال           
الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ال يرى الالجئون اي ضوء في نهاية أنفاقهم المظلمة ولألسف              
الشديد تبدو الخيارات جد ضيقة ومحدودة أمامهم وتنحصر بين الهجرة واللجـوء للخـارج أو التطـرف               

  . واالنسياق وراء االطروحات والتنظيرات االنتحارية والعدمية
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نب هاتين النقطتين يجب االنتباه إلى حالة اإلحباط الشديدة التي تسود الشعب الفلسطيني بشكل عام               إلى جا 
والالجئين في لبنان بشكل خاص بعد االنقسام العميق الذي ضرب المشروع الوطني وأدى إلى حالة تشظ                

باعد وتعمقت مظـاهر    اإلحباط الذي يزداد كلما زاد الت     . وتباعد غير مسبوق في تاريخ النضال الفلسطيني      
العداء في الداخل سيأخذ حتماً اشكاالً وتجليات مختلفة في الخارج خاصة بعد أن علق الكثيرون اآلمـال                 
على حركة حماس من أجل ضخ المزيد من الحياة والحيوية في شرايين المشروع الوطني والمؤسـسات                

وحد للفلسطينيين فـي الخـارج وخاصـة        المنبثقة عنه والتي شكلت تاريخياً بوتقة الصهر واالندماج والت        
منظمة التحرير احد أهم تجليات النضال واإلبداع في مواجهة التحديات الهائلة التـي واجههـا الـشعب                 

  . الفلسطيني وما زال
في ضوء المعطيات السابقة، فإن الساحةلسياسية مطالبة إذا كانت جادة فعالً في منع تكرار أو استنـساخ                 

عمل على معالجة األسباب الجذرية وإعادة األمل لالجئين عبـر الـسعي الـدؤوب              نموذج نهر البارد بال   
لتحسين اوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وهذا ال يتم إال عبر إطار مرجعي فلسطيني موحد يمكـن أن                
يتشكل راهناً وعاجالً على صورة وفد فلسطيني موحد إلى الحوار مع الحكومة والسلطات اللبنانية، هـذا                

ر يعد ملحاً وضرورياً ويقتضي تجاوز الخالفات العميقة ـ في الداخل الفلـسطيني ـ ألن الـساحة     األم
اللبنانية همومها ومشاكلها المعقدة ال تترك ألحد ترف االنتظار إلى أن تحل المشاكل العالقة بين رأسـي                 

  . السلطة في الداخل أو بين فتح وحماس
نهر البارد أو استنساخه في أماكن ومخيمات اخرى، غيـر أن          بهذه الطريقة فقط يمكن منع تكرار نموذج        

هذا الهدف النبيل يجب أال يحجب االهتمام والعمل الدؤوب والمثابر من أجل إعادة إعمار مخـيم نهـر                  
وأولى الخطوات في هذا الصدد تشكيل لجنة فلسطينية        . البارد وعودة النازحين منه في أسرع وقت ممكن       

مة اللبنانية والدول والجهات المانحة وخاصة منظمة األونروا للبدء في وضـع            موحدة للتنسيق مع الحكو   
خطط ومشاريع اإلعمار والشروع في التنفيذ الفوري مع ايجاد حلول موقتة ومرحلية للنازحين، والبرهان              
والتأكيد على أن تلك الحلول هي جد مرحلية وأن العودة إلى نهر البارد حتمية ولكن ليس نهائيـة علـى                    

عتبار أن كل الخطوات أو األفكار السابقة تهدف إلى صيانة وحفظ حق العـودة االساسـي والمركـزي                  ا
   ١٩٤٨.واالستراتيجي لالجئين الى المدن والقرى التي شردوا منها عند اغتصاب فلسطين في العام

تدلل على  وعموماً فإن مجمل التطورات والمستجدات التي عصفت بلبنان والمنطقة خالل الفترة الماضية             
ضرورة قيام عمل سياسي فلسطيني مختلف وناهض ونوعي، عمل مرتكز على الحد االدنى من التوافق               
في الشكل والجوهر، في اإلطار والبرنامج، عمل مركز على ثقافة المقاومة بمضمونها الشامل وعلى حق               

 يتجاهل اإلقرار بشرعية    العودة بصفته الحل الناجح والجذري لكل المشاكل واألزمات الفلسطينية، عمل ال          
ومصداقية السلطة اللبنانية واالحتكام إلى القانون اللبناني كمدخل طبيعي ومنطقـي للمطالبـة بـالحقوق               
المدنية واالقتصادية واالجتماعية لالجئين من أجل تحسين أوضاعهم البائسة والمأساوية التي شكلت ولـو              

 اعتبار أن ذلك سيساهم في تحسين األوضاع األمنية         بصورة غير مباشرة وقوداً لمعركة نهر البارد على       
في لبنان ككل، وفي نفس الوقت ال ينال من الطموحات واآلمال الوطنية لالجئين المتمثلة في التطلع إلـى        
تقرير المصير عبر دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس وتنفذ حق العودة لالجئين الفلـسطينيين               

  .١٩٤وفق القرار االممي 
  ١٥/٩/٢٠٠٧السفير 
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  :كاريكاتير .٥٢
  

  
  ١٥/٩/٢٠٠٧الوطن القطرية 


