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***  
  

   حتى إسقاط حماسا معادياكيان عدهاوتَغزة ها على  توسع حرب"سرائيلا" .1
عقوبـات  " اسـرائيل "فرضت   :آمال شحادة  - القدس المحتلة من   20/9/2007 الخليج اإلماراتية    ذكرت
ة على فلسطينيي قطاع غزة من خالل قرار مجلس الحرب المـصغر المـس بتزويـد القطـاع                   جماعي

حركة حماس اإلسالمية منظمة إرهابية سيطرت      "ان  " اإلسرائيلية"وقال بيان للحكومة    . بالكهرباء والوقود 
تلك المنظمة تقـوم بنـشاطات معاديـة لدولـة          "وأضاف ان   ". على قطاع غزة وجعلت منها كيانا معاديا      

عالوة على مواصـلة    "وأضاف البيان انه    ". إسرائيل ومواطنيها وهي بالتالي مسؤولة عن تلك النشاطات       
العمليات العسكرية التي تستهدف المنظمات اإلرهابية ستفرض إسرائيل قيودا على السلطة المنبثقة عـن              

ر المجلس باالجماع   وقر ".حماس بشكل يحد من نقل البضائع إلى قطاع غزة وتزويدها بالوقود والكهرباء           
  .حركة إرهابية وفق المعيار الصهيوني" حماس"، و"اسرائيل"اعتبار القطاع كيانا معاديا ل 

وكان وزير الحرب ايهود باراك عرض امام المجلس اقتراح التعامل مع حماس ككيان معاد لما يتبعه من                 
.  في ذلك المس بالسكان المدنيين     والجيش التصرف بمطلق الحرية بما    " االسرائيلية"قرارات تتيح للحكومة    

وبرأي باراك فإن حال التوتر على الحدود مع سوريا ال تتيح للحكومة اتخاذ قرار بشن حملة عـسكرية                  
  . على القطاع

بالنسبة لنا نهدف حاليا الضعاف حماس وتقوية       "وفي محاولة القناع اعضاء المجلس باقتراحه قال باراك         
 صاروخ قسام وقتل اربعة اسرائيليين منذ مطلع السنة وسقوط          700وط  سالم فياض فكلنا يدرك ابعاد سق     

وأضاف باراك ان كل يـوم يمـر        ".  اسرائيليا خالل السنوات الست االخيرة     15 آالف صاروخ وقتل     6
من تنفيذ العملية وخالل ذلك تعد اجهزة االمن خطة متكاملة لتنفيذ حملة عسكرية واسعة              " اسرائيل"يقرب  

  .ا يحين الوقتتكون جاهزة عندم
نظـام حمـاس    "نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي متان فيلنائي، قال ، إن          أن   20/9/2007 السفير   وأضافت

إننا نصعد الضغوط على نظام حماس في غزة من أجل التسبب           ... سيئ لسكان غزة وسيئ لدولة إسرائيل     
عاجال ام آجال، سيتعين    " انه   في الكنيست تساحي هنغبي   " لجنة الخارجية والدفاع  "ورأى رئيس   ". بسقوطه

فيما رحـب رئـيس     " شن عملية واسعة ضد غزة، وفي غضون ذلك ال داعي لتزويدهم الماء والكهرباء            
يتوجب إسقاط نظام حماس في القطـاع وعـدم تجديـد           "حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالقرار، قائال إنه        

اري النائب يوسي بيلـين وصـف القـرار         اليس" ميرتس"غير أن رئيس حزب     ". التهدئة مع هذه المنظمة   
  ".من شأنه أن يقوي حماس ويمس بصورة إسرائيل ويزيد مخاطر العنف"معتبرا أن " األبله والخطير"بـ

اي تحـرك لقطـع الكهربـاء       " مسؤول رفيع في االمـم المتحـدة         هقال ما 19/9/2007 رويترز   ونقلت
وقال مسؤولون أمريكيون ان رايس لم تكن        ."والضروريات االخرى هو مخالف للقانون االنساني الدولي      

  .على علم بالخطة االسرائيلية بشأن قطاع غزة غير أنهم أكدوا أن الخطة لن تعرض مهمتها للخطر
  

  "العقاب الجماعي"وحكومة هنية تندد بـ" تعسفياً "اًقرار "كياناً معادياً"ن غزة عالا دالرئاسة تع .2
شجبت حكومـة إسـماعيل     :  رائد الفي  ،غزة قالً عن مراسلها في   ن 20/9/2007األخبار اللبنانية   نشرت  

إعالن "، مشيرة إلى أنه بمثابة      "كياناً معادياً "هنية المقالة أمس قرار الحكومة اإلسرائيلية إعالن قطاع غزة          
ـ      ". حرب كياناً معاديـاً لـيس     "، إن اعتبار القطاع     "األخبار"وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو، ل
وشدد على أن القـرار الجديـد       ". فاً جديداً، لكون االحتالل يعد الشعب الفلسطيني كافة كياناً معادياً         توصي

تركيع الشعب الفلسطيني وإجبـاره علـى       "، التي تستهدف    "محاوالت االبتزاز السياسي  "يندرج في إطار    
لم ويجسد سياسـة العقـاب      القرار ظا "، مؤكداً أن    "القبول بأي قرارات ونتائج في اجتماع الخريف الدولي       

  ".الجماعي للشعب الفلسطيني
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علـى حيـاة الـشعب      "وفي رام اهللا، حذّر متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية من مغبة النتائج والتداعيات             
هذا القرار التعسفي سيسهم في تشديد الحصار الخانق المضروب على مليون ونصف            : "، وقال "الفلسطيني

قـرار الحكومـة    "وأضـاف أن     ".اع غزة وزيادة معاناتهم وتعميق مأساتهم     مليون من أبناء شعبنا في قط     
اإلسرائيلية يلقي على الشعب الفلسطيني عبء دفع ثمن أعمال ال عالقة له بها، وال يتحمل بأي حال من                  

  ."األحوال مسؤولية القيام بها
قـال طـاهر النونـو       : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في   و 20/9/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

، مشيراً إلى أن هنية وأركان الحكومة سيجرون        "هذا عقاب جماعي مرفوض جملة وتفصيال     ": "الخليج"ـل
ستتخذ كل  "وأوضح ان الحكومة    ". لمنع هذه اإلجراءات الخطيرة   "االتصاالت الالزمة مع الجهات المعنية      

وجدد النونو استعداد    ".جراءات على محمل الجد   االحتياطات األمنية الالزمة ألننا نأخذ هذه التهديدات واإل       
  ".سرائيلا"حكومة هنية لتهدئة متبادلة مع 

  
  "كيانا معاديا"القطاع  "سرائيلا" إعالن حالة التأهب في غزة بعد اعتبار :القوة التنفيذية .3

ـ             :غزة  والقـادة   "حمـاس "ـ أبلغ إسالم شهوان المتحدث باسم القوة التنفيذية أن األجهزة األمنية التابعة ل
السياسيين في الحركة اتخذوا أعلى درجات الحيطة واالستعداد لمواجهة ما بعد اإلعـالن رسـميا علـى                 

وأوضح في حـديث     وقطاع غزة، " حماس"، ومباشرة الحرب العلنية ضد      "كيانا معاديا "اعتبار قطاع غزة    
ـ  ية على أتم االسـتعداد     أن كل القيادات السياسية أخذت حذرها، وأن األجهزة األمن        " قدس برس "خاص ل

لمواجهة أي مستجد عسكري على أرض الميدان، واستبعد أن تقدم إسرائيل على تنفيذ اجتياح عـسكري                
، ورجح أن تركز على عمليات قصف لبعض المنازل والمواقع الغتيال شخصيات             غزة موسع على قطاع  

  .سياسية محددة أو اختطافها
  20/9/2007 قدس برس

  
   من محاوالت االحتالل فصل القطاع عن الضفةالبرغوثي يحذرمصطفى  .4

مصطفى البرغوثي من محاوالت إسرائيل فصل قطاع غـزة عـن الـضفة             .دحذر  :  وائل بنات  - غزة
وقال البرغوثي إن مناقشة المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر سبل فصل قطاع غـزة عـن               . الغربية

ع بأن القطاع هو كيان معاد يؤكد حقيقة النوايـا          الضفة وإغالقه تماما باستثناء التواصل مع مصر والتذر       
اإلسرائيلية الرامية إلى تجزئة األراضي الفلسطينية والتعامل معها ككيانين للتذرع بعدم إنهـاء احتاللهـا               

ودعا البرغوثي جميع القـوى      .لألراضي الفلسطينية وتسويق مزاعمها بعدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية        
لطريق على المخططات اإلسرائيلية عبر استعادة اللحمـة إلـى الـشعب واألرض             الفلسطينية إلى قطع ا   

 يونيو الماضي وإعادة األمـور إلـى سـابق          / حزيران وإنهاء كافة اإلجراءات األحادية التي حصلت في      
  .عهدها السيما وأن الحكومة اإلسرائيلية تستغل حالة االنقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية

  20/9/2007الوطن السعودية 
  

   تتناقض مع جهود عملية السالم"اسرائيل"ممارسات : الرئاسة الفلسطينية .5
قال ناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أمس ان الممارسـات االسـرائيلية علـى              :  رويترز –رام اهللا   

الق االرض تتناقض مع الجهود المبذولة من وزيرة الخارجية االمريكية واالطراف العربية والدولية الط            
ان سياسـة االعتـداءات     "وقال في بيان صادر عنه بثته الوكالة الرسمية الفلسطينية أمس            .عملية السالم 

واالغتياالت واالعتقاالت والتنكيل بشعب بأسره ومواصلة سياسة االستيطان وبناء الجدار وغيرهـا مـن    
ان "وقـال   ." يقية حيال عملية السالم   العقوبات الجماعية التي ال مثيل لها تشير الى النوايا االسرائيلية الحق          

ما اذا كـان هـذا      .. يدعو الى التساؤل  .. هذا العدوان واطالق يد جيش االحتالل والته العسكرية الغاشمة        
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العدوان عمال مدبرا من قبل الحكومة االسرائيلية للتخريب المتعمد لزيارة رايس للمنطقة والجهود التـي               
سطيني واالسرائيلي للتوصل الى نتائج ايجابية وجدية قبل الوصـول          تبذلها من اجل مساعدة الطرفين الفل     

  ."الى موعد االجتماع الدولي في الخريف القادم وتأمين شروط نجاحه
  20/9/2007الدستور 

  
  الشعب الفلسطيني غير ملزم بأي اتفاق أو إعالن يتوصل إليه المفاوضون: حكومة هنية .6

ابتزاز بعض األطراف في الـشعب الفلـسطيني        " العبرية    حذرت حكومة هنية من محاوالت الدولة      :غزة
جاء  ".لتقديم تنازالت عن حقوقه، قبل وفي اجتماع الخريف المقبل وابتزاز هذه األطراف بمختلف السبل             

غير ملزم  "ذلك خالل اجتماع أسبوعي عقدته الحكومة المقالة في غزة، حيث أكدت أن الشعب الفلسطيني               
وأشارت في   .، مشددة عدم تمثيلهم للشعب الفلسطيني     " يتوصل إليه المفاوضون   بأي اتفاق أو إعالن مبادئ    

ال بد أن تكون متزامنة     "الوقت نفسه، وفق الناطق باسمها طاهر النونو، إلى أن أي تهدئة يمكن أن تعلن،               
تمت مناقشة اإلجـراءات    "وأضاف النونو أنه    ". ومتبادلة وتتضمن إنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني      

ألمريكية إلحكام الحصار على الشعب الفلسطيني وزيارة وزيرة الخارجية األمريكية رايس إلى المنطقة             ا
  ".وتحريضها لزيادة الشرخ في الساحة الوطنية

  19/9/2007 قدس برس
  

  "نسعى التفاق نهائي يطرح لالستفتاء ال اعالن مبادئ: "عبد ربهياسر  .7
اسر عبد ربه أمس ان الفلسطينيين ليسوا بحاجة الـى وثيقـة            قال ي :  من وفاء عمرو    / رويترز –رام اهللا   

يجـب  "وقال لرويترز ان هذا االتفاق النهائي        . جديدة بل بحاجة الى اتفاق نهائي ينتظر التنفيذ فقط         ئمباد
ان يتضمن كل عناصر الحل وآلية التنفيذ وجدوال زمنيا للتطبيق وهذا االتفاق النهائى هو الذي يجـب ان                  

وأكد ان على الفلسطينيين السعي لتحقيق هذا الهدف قبل المؤتمر او علـى              ".فتاء شعبي يعرض على است  
وقال انه ال بـد مـن        .االقل لوضع العناصر االساسية التي تكفل انطالق العملية التفاوضية قبل المؤتمر          

والالجئين السعي اليجاد تفاهم اسرائيلي فلسطيني حول عناصر الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود              
والمستوطنات بحيث يستكمل المفاوضون العملية التفاوضية بعد المؤتمر الدولي لوضع تفاصـيل كاملـة              

  .ئلتطبيق هذا الحل بدون الحاجة الى االنقطاع بين المرحلتين او اعداد وثيقة االن تسمى اعـالن مبـاد                 
 طـوال  ئبناه في صـياغة مبـاد   جديدة فيكفيه الحبر الذي سك     ئهذا الصراع ليس بحاجة الى مباد     "وقال  

وقال ان لدى الفلسطينيين االن     ." العقود الماضية، هذا الصراع بحاجة الى صيغة تنفيذية لتطبيق المباديء         
 جديد وما ينقصهم هو الخطة التفصيلية العملية واالشراف الـدولي علـى             ئ ال تحتاج العالن مباد    ئمباد

  ".بين االثنينوال حاجة الى وثيقة هجينة في الوسط "التطبيق 
  20/9/2007الدستور 

  
   يدعوان لتقديم ضمانات لنجاح مؤتمر الخريف وتنفيذ االتفاقات السابقةعباسمستشارا  .8

 عباس نبيل عمرو ونمر حماد مـن فرصـة نجـاح             محمود  قلل مستشارا الرئيس   : تقرير معا  -بيت لحم 
وقال نبيـل    .انات تسهم في نجاحه   المؤتمر الدولي المزمع عقده في الخريف المقبل اذا لم يكن هناك ضم           

عمرو ان مؤتمر الخريف لن ينجح اال اذا كان فيه بنود محددة للخروج بقرارات تفعل قـضايا الوضـع                   
النهائي وان تعقد اجتماعات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي لتنفيذ االتفاقات والتفاهمات السابقة على             

الرئيس عباس سيطالب رايس ايـضا بـان تقنـع الجانـب            ان  " معا"واوضح في حديث لوكالة      .االرض
االسرائيلي بضرورة الشروع في مفاوضات الحل الدائم سيما وانه ال مبرر موضوعي لخوف اسـرائيلي               

واضاف عمرو ان الرئيس عباس سيطالب رايس بضرورة حضور          .من اطالق مفاوضات الحل النهائي    
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ونفى عمرو ان يكون الرئيس عباس سـيطلب   .رق االوسطكافة االطراف العربية المعنية بالسالم في الش     
  . اسرائيلي-من رايس ان ال تحدد موعداً لعقد المؤتمر قبل التوصل الى صيغة اتفاق فلسطيني 

 اضافة  ،ان على الدولة التي دعت الى االجتماع الدولي ان تضمن نجاحه          " معا"اما نمر حماد فقال لوكالة      
اساس المبادرة العربية للسالم وما ورد في مضمون خطـاب بـوش            الى توفر ضمانات وان يكون على       

اسرائيل وبعض االوساط االمريكية تعمل منذ االن على بـث          :" وقال ".حول اقامة دولة فلسطينية مستقلة    
  ".االشاعات لتقلل من حجم التوقعات من اجتماع الخريف

  20/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  رفيعة العادة صوغ الميثاق الوطني عباس شخصية تكليف ينفي حمد عبد الرحمنأ .9
نفيا قاطعـا ان يكـون   " معا"لوكالة   نفى المتحدث الرسمي باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن:بيت لحم

واوضح ان  . فكرية رفيعة العادة صوغ الميثاق الوطني الفلسطيني-ثقافية  الرئيس عباس كلف شخصية
ولكن هذا لم يحصل ولـم  ، تنفذ اية تعليمات ترد اليها ني هي التيهناك لجنة قانونية داخل المجلس الوط

  .تعديل على الميثاق الوطني يطلب الرئيس اجراء اي
  19/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  د بحر بالتحريض على اعتقال موظفي التشريعيأحمابراهيم خريشة يتهم  .10

ي ابراهيم خريشة القائم بأعمال رئيس المجلس        حمل االمين العام للمجلس التشريع     : نائل موسى  -رام اهللا   
احمد بحر شخصياً المسؤولية عن اعتقال عدد من كبار موظفي المجلس لدى القوة التنفيذية والمسؤولية               .د

ولفت خريشة الى ان القوة التنفيذية اختطفت وال تزال تعتقل عـددا مـن كبـار مـوظفي          .عن سالمتهم 
واتهـم خريـشة بحـر بأنـه      .لشرعية الوطنية وامتثاالً لقراراتهاالمجلس في غزة على خلفية تمسكهم با 

المحرض الرئيسي على اعتقالهم قبل ان يحمله المسؤولية عن اي اذى يلحق بهم وبغيرهم من مـوظفي                 
  .التشريعي في غزة الذين يقفون الى جانب الشرعية ورافضين الرضوخ الى مجموعة االنقالب
  20/9/2007الحياة الجديدة 

  
  "فتح"ن في إطالق نار على القوة التنفيذية أعقبه حملة اعتقاالت في صفوف جريحا .11

اسالم شهوان اصابة اثنين من عناصر القـوة بجـراح          " القوة التنفيذية "أكد الناطق باسم     :االتحاد - غزة
في مخـيم   " الشاطئ"مسلحين مجهولين هاجموا المنطقة المحيطة بعيادة       "وقال إن    .احدهما جراحه خطرة  

اطئ غرب مدينة غزة فجر أمس، وأطلقوا النار على حراس العيادة وهم من القوة التنفيذية مما اسفر                 الش
  ".عن اصابة الحارسين بجراح

من بيـنهم عـضو     " فتح"وقد قامت القوة التنفيذية أمس باعتقال عدة أشخاص بعضهم من عناصر حركة             
  . على خلفية الحادثوقال شهوان ان االعتقاالت تاتي. قيادة المنطقة وسيم عبيد

 20/9/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  اهيلكاراضي لم تكرار تجارب المخيمات في البارد بحجة ارجاع األىصالح صالح يخش .12
أكد عضو المجلس الفلسطيني رئيس لجنة الالجئين صالح صالح ان هناك عوامل             : سعد الياس  -بيروت  

رد منها تكرار التجارب السابقة التي حصلت في        عدة تشكل مبعث قلق وخوف عند نازحي مخيم نهر البا         
مخيمات النبطية وتل الزعتر وجسر الباشا بعدم إعادة اعمارها بحجة اسـترجاع أصـحاب االراضـي                

امـا   .لممتلكاتهم، او ان المحيط ال يرغب باعادة بناء المخيم، لذلك هم متخوفون من تكرار هذه الـسابقة                
ؤكدة عن بالغ تحريضي في منطقة عكار والمنية ضد عودة الناس           السبب الثاني فهو ان هناك معلومات م      
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الي المخيم، وحصلت هناك محاوالت لتنظيم تظاهرات واعتصامات علي مداخل المخيم لمنع الفلسطينيين             
كما ان اصحاب االراضي الذين     . من العودة اليه، لكن في المقابل هناك اشخاص يمنعون هذه المحاوالت          

 55يقولون ان االتفاق الذي تم بينهم وبين الدولة واالنروا علي تأجير االرض لمدة              يطالبون باسترجاعها   
هناك مساٍع تجري لحل هذه المشكلة، لكن من الممكن ان تكون هناك اشكاالت فـي المخـيم              . سنة انتهي 

. لةالجديد منها هو ان بعض العقارات تم دفع ثمنها الصحابها ولكن لم يتم تسجيلها بشكل رسمي في الدو                 
 اراض للدولة التي تقول اآلن بأنها لن تسمح لهم باعادة           ىكما ان هناك اشخاصا بنوا منازل وعمارات عل       

أضاف صالح هناك شائعات ايضاً تقول بأن االمريكيين يريدون بناء مطار القليعات وليس مـن                و .بنائها
ر الذي بحسب تفكيرهم سيشكل     مصلحتهم ان يكون هذا المرفق قريباً من مخيم لالجئين الفلسطينيين، االم          

في المستقبل مصدراً لالرهاب ضد هذا المطار او هذه القاعدة الجوية، لذلك من الممكن ان تتدخل امريكا                 
ـ              ىلتعطيل اعادة بناء المخيم، اضافة ال       ى ان نتائج المؤتمر الدولي الذي انعقد فـي بيـروت بالنـسبة ال

 مليون دوالر والمبلغ الذي تـم       83بت نحو ما يزيد عن      الفلسطينيين فيها مؤشر ايجابي، حيث الدولة طل      
  . مليون دوالر فمن اين سنأتي ببقية المبالغ25 و 22جمعه قدر بين 

  20/9/2007القدس العربي 
  

  "إسرائيل " على غزة من قبل "إعالن الحرب"فصائل المقاومة تشجب  .13
أمـس قـرار الحكومـة      " سحمـا "شجبت  : رائد الفي من   –غزة  20/9/2007األخبار اللبنانية    ذكرت

 فوزي برهوم، القـرار اإلسـرائيلي       ورأى المتحدث باسمها  ،  "كياناً معادياً "اإلسرائيلية إعالن قطاع غزة     
قرار خطير ويتناغم مع تشديد الحصار من قيادة رام         "، مشيرة إلى أنه     "يحمل إشارات خطيرة  "الجديد بأنه   

صعيد محتمل عقب صدور القرار، وخـصوصاً قبيـل         دولة االحتالل مسؤولية أي ت    "وحمل برهوم   ". اهللا
هـذا بمثابـة    : "وقال برهوم  ".اجتماع الخريف المرتقب سعياً من حكومة أولمرت لحصد مكاسب سياسية         

إذا إسرائيل  : "وأضاف". إعالن حرب واستمرار للممارسات اإلرهابية واإلجرامية الصهيونية ضد شعبنا        
نحـن لـن نستـسلم      . فسنكون على أتم الجهوزية للتصدي لهم     لجأت إلى القوة العسكرية ضد قطاع غزة        

  ".وسنقاتل إلى جانب كل أبناء شعبنا
، داعيـاً   "مجحف في حق الشعب الفلسطيني    "خالد البطش القرار بأنه     " الجهاد"كما وصف المتحدث باسم     

  .السلطة الوطنية والرئيس عباس إلى مساعدة أهالي قطاع غزة وتوفير الحياة الكريمة لهم
لتها في        20/9/2007الخليج اإلماراتية    وردتوأ ًال عن مراس  نـدد احمـد عبـد      : آمال شحادة  ،القدس نق

 .الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح بالقرار واعتبره قرارا لفرض العقوبات الجماعية على القطاع             
لتـدهور  وقال ان هذا القرار خطير ومرفوض ألنه سيعرض شعبنا المحاصر في غزة الى مزيـد مـن ا     

  .االقتصادي والصحي واالنساني
اعتبر المتحدث باسم حركة فتح فهمـي       : غزةو رام اهللا من   20/9/2007 وكالة معاً اإلخبارية     أضافتو

، هو ترسيم لعـدوان     "كيانا معاديا "أن القرار االسرائيلي القاضي باعتبار قطاع غزه        ، في بيان،    الزعارير
 الفلسطيني في قطاع غزه، يستهدف التهيئة اإلعالمية لمزيد         احتاللي فعلي مستمر ومتواصل على الشعب     

من الضغط على الشعب الفلسطيني من جهة، وتحقيق مكاسب وضمانات دولية خالل عمليـة التحـضير                
  .للمؤتمر الدولي من جهة ثانية، والتهيئة لصفقة كبيرة بترسيخ فصل القطاع عن الضفة

 معتبراً القرار بمثابة إعالن حـرب       القرارح في قطاع غزة     حازم أبو شنب القيادي بحركة فت     .أدان د كما  
وحذر في بيان من ضربات جويـة وبريـة وبحريـة            .أحادي الجانب ضد الشعب الفلسطيني في القطاع      

  .إسرائيلية تكون األعنف منذ بداية العدوان اإلسرائيلي على فلسطين 
المجلس األمني اإلسرائيلي باعتبـار     ان قرار   ، في بيان،    صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية     و

قطاع غزة كياناً معادياً، هو قرار غير شرعي ويتعارض مع القوانين والشرعية الدولية، ألن قطاع غزة                
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أن هذا القرار اإلسرائيلي في منتهـى       " معا"وأضاف المصدر لوكالة     .ما زال تحت االحتالل اإلسرائيلي    
 . تصعيد عدوانها على قطاع غزة، وتكريس فصله عن الضفةالخطورة ألنه يكشف عن خفايا إسرائيلية ب

  
  تنتقد اللقاءات التقاوضية وتدين إفطار فياض مع ليفني في الناصرة" حماس" .14

ال يمكن أن يراهن على عملية      " أن الشعب الفلسطيني     ، في بيان،  أعلنت حركة حماس  :  وائل بنات  - غزة
، مشيرة إلى أنه    "كن أن يمرر مؤامرة استهداف المقاومة     تسوية محكوم عليها بالفشل سلفاً كأوسلو، وال يم       
المشهد الفاضح لفياض وهو على     "واستهجنت الحركة   . قادر على التمييز والحكم على مجريات األحداث      

مائدة اإلفطار عند وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، في الوقت الذي يضرب فيه يهودي مـسلح                
ينما المواطنون الفلسطينيون في مخيمي العين وبالطة، كانوا يفطـرون علـى            مدفع اإلفطار في القدس، ب    

  ".دوي االنفجارات والرصاص، الذي قتل ثالثة شهداء
   20/9/2007الوطن السعودية 

  
 جديدة" فتحاوية"دحالن يسعى لتشكيل قيادة  .15

جاهداً لالبتعاد  قالت مصادر مطلعة في حركة فتح أن النائب محمد دحالن يسعى : ماهر إبراهيم-غزة 
عن حلفائه الرئيسيين في قطاع غزة، وتشكيل قيادة فتحاوية جديدة في القطاع قادرة على النهوض بحركة 
فتح من جديد واستعادة قوتها في الشارع الفلسطيني بعد الفشل الذريع الذي منيت به في أعقاب سيطرة 

دحالن بعد "اإلعالمية أن " اسفر"وأوضحت المصادر في تصريحات لشبكة  .حماس على قطاع غزة
عودته إلى رام اهللا لم يعد مقرباً من قادة فتح الغزاويين وخاصة سمير المشهواري وماجد أبو شمالة 

 ". ورشيد أبو شباك وتوفيق أبو خوصة
 20/9/2007البيان  

  
   مخصصاتهم الماليةحكومة فياض يشتكون من عدم دفع "حماس" ىاسر .16

الحركة القـابعين   ى   حماس في سجن إيشل إنهم وجميع أسر       أسرىعدد من   قال   : وليد عوض  -رام اهللا   
وذكـر  . في السجن المذكور يعانون من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لعدم تسلمهم لمخصصات الكانتين    

 لم يتلقوا أي مخصصات من السلطة أو الـوزارة          4 قسم   ى حماس في رسالة عاجلة منهم أن أسر       ىأسر
 حماس في سجن إيشل يستغربون من حرمانهم من الكانتين التي           ىسالة إن أسر  وقالت الر  .منذ عام كامل  

 ى رغم علم وزارة شؤون األسري والمحررين أن األموال التـي تحـول لألسـر              ىصرفت لبقية األسر  
ومن جهته قال    .تستخدم وال تكاد تكفي أصال لشراء متطلبات الحياة اليومية من طعام ومستلزمات صحية            

 رواتب وكانتين ومـن     ى في رام اهللا ان الوزارة تصرف لكافة االسر        األسرىيل وزارة   زياد ابو عين وك   
مختلف االنتماءات والكشوف والحواالت الموجودة تظهر كل شفافية وهي موجودة امام قـادة الحركـة               

  .  والوطنية للتأكد واظهار مغالطات ادعاءات حماس األسيرة
  20/9/2007القدس العربي 

 
  نزانته الى العودة للحوارسعدات يدعو من ز .17

سعدات، من زنزانته  فـي سـجون االحـتالل           دعا االمين العام للجبهة الشعبية، احمد     : رام اهللا، نابلس  
الى وقف التجاوزات واالنتهاكات التي تمس الديمقراطية وتكرس االنقسامات مشددا على أن            " االسرائيلي"

 على اهمية صيانة وحماية قواعد الديمقراطية وقانون        الحوار هو المخرج المنشود لالزمة الراهنة، مشددا      
ونقل عن سعدات خالل زيارة محامي جمعية نفحة له فـي سـجن              .الجمعيات وقانون المجلس التشريعي   
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هداريم، استغرابه لقرار اغالق جمعية تعنى بشؤون االسرى على اختالف انتماءاتهم وان الجمعيات هي              
  .عتداء عليها انفسهم وال يجوز االاألسرىمن حق 

  20/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في رام اهللا" فتح"بعد انتهاء اجتماع له مع قيادات " حماس" تعتقل قياديا في "إسرائيل" .18
فـي الـضفة    " حماس" في حركة     البارز قيادي ال اعتقلت القوات اإلسرائيلية الشيخ شاكر عمارة       : رام اهللا 

وقد أكـدت مـصادر فـي       .  الديوك على مدخل مدينة أريحا     الغربية، بعد أن نصبت له كمينا على حاجز       
وبحسب ما أكدته مصادر في حركـة        ).17/9(تلك الواقعة، التي جرت مساء أول أمس اإلثنين         " حماس"
بعد  فإن عمارة اعتقل أثناء عودته من مدينة رام اهللا إلى منزله في أريحا،            " قدس برس "لمراسل  " حماس"

 .واألجهزة األمنية الفلسطينية في مدينـة رام اهللا       " فتح"قيادات في حركة    أن شارك في اجتماع مطول مع       
يقـدر  لدى األجهزة األمنية الفلـسطينية، الـذين        " حماس"ويتابع الشيخ عمارة ملف المعتقلين من حركة        

  . معتقال550عددهم بأكثر من 
 19/9/2007قدس برس 

 
  "القسام" تفشل حفل تأبين شهيد من "فتح" .19

تـوترا   دة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية خالل اليـومين الماضـيين،            شهدت ع : نابلس
عمليات دهم وتخريب، شملت منـع إقامـة        " فتح"متصاعدا بعد أن نفذت مجموعات مسلحة تابعة لحركة         

  . كان مقررا إقامته في مخيم ".حماس"الجناح المسلح لحركة " كتائب القسام"حفل تأبين ألحد شهداء 
 19/9/2007س قدس بر

  
  اإلسرائيلية" اآلباتشي"تستخدم مدافع أميركية ضد " حماس" .20

كشف موقع القناة السابعة اإلسرائيلي اإلخباري أن عناصر من حركة حماس تـستخدم مـدافع أميركيـة      
 .الصنع وتقوم بإطالق النيران منها على الطائرات المروحية من نوع اآلباتشي التابعة للجيش اإلسرائيلي             

حاجي هوبرمان مراسل الموقع إلى أن معلومات أمنية تشير إلى أن تلك المدافع كانت مخصـصة                وأشار  
ألفراد من حرس الرئاسة التابع لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكنها وجدت طريقها لعناصـر               

   . بعد سيطرتها على غزةحماس
 20/9/2007السياسة الكويتية 

  
  المسؤولين اإلسرائيليين تثير انتقاداتالقدسحاييم رامون يقترح خطة لتقاسم  .21

اثار نائب رئيس الحكومة االسرائيلية حاييم رامون امس عاصفة في االوساط : فرح سمير ،لقدس المحتلةا
وفي رسالة . السياسية االسرائيلية باقتراحه تقاسم القدس مع الفلسطينيين في اطار تسوية الحل النهائي

الئتالف البلدي في القدس اقترح رامون االعتراف بسيادة اسرائيل على وجهها الى نير بركات عضو ا
وقال رامون ان . وان يمارس الفلسطينيون سيادتهم على االحياء العربية) في القدس(االحياء اليهودية 

المعابر يجب ان تكون مفتوحة وآمنة بين االحياء اليهودية وكذلك بين االحياء العربية وسيكون هناك 
اصة على االماكن المقدسة تأخذ في االعتبار المصالح الخاصة باسرائيل حتى تتمكن من ممارسة سيادة خ
في القدس (والحي اليهودي ) حائط المبكى(وجاء في هذه الخطة كذلك ان الحائط الغربي . اشرافها
. فضال عن اماكن مقدسة اخرى في محيط القدس يجب ان تبقى تحت االشراف االسرائيلي) القديمة

وحمل بركات بشدة امس في تصريح لالذاعة العامة على هذه التصريحات، موضحا انه من غير 
وقال وزير التجارة ايلي ايشائي من  .المعقول ان نعرض امن القدس واالماكن اليهودية المقدسة للخطر
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وزير فيما اشار رافي ايتان . حزب شاس الديني المتشدد لليهود السفرديم ان القدس ليست للمقايضة
المتقاعدين وزعيم الحزب الذي يحمل االسم نفسه الى ان غالبية اعضاء الحكومة ال يؤيدون افكار رامون 

يعارضون ذلك وكذلك حزب العمل وحزب شاس وحزب اسرائيل ) وسطي(غالبية اعضاء حزبه كاديما 
  .وحزبي بطبيعة الحال) يميني متطرف(بيتنا 

20/9/2007عكاظ   
 

  عداد اسرائيل تسليم مدينة او اثنتين للسلطةباراك يبلغ رايس است .22
ابلغ وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك وزيرة الخارجية االميركيـة كونـداليزا رايـس ان               : رام اهللا 

 .اسرائيل تعتزم تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة األمنية على مدينة او مـدينتين فـي الـضفة                
انا أؤمن بأننا نحتـاج لبنـاء أفـق         " حاجزا في الضفة وقال      24ة  وعرض باراك على رايس خطة الزال     

واضـاف   ."سياسي مع الفلسطينيين وتسهيل حياتهم اليومية، لكن أمن االسرائيليين هو أقصى أولوياتنـا            
، وأشار باراك الى رغبة اسرائيل      "سيتم تقييم الوضع األمني ونرجح ان نزيل مزيدا من الحواجز         "باراك  

  .ني مع السلطةفي التعاون األم
   20/9/2007الحياة الجديدة 

 
  في سورية" عملية الجيش اإلسرائيلي"نتانياهو يقول إنه أشرك في تفاصيل  .23

قال رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، مساء اليوم األربعاء، في مقابلة مع القناة التلفزيونية األولى، إنه تـم                 
وقال إنه ساند رئيس الحكومة،     . منذ اللحظة األولى  " ةعملية الجيش في سوري   "إشراكه بتفاصيل ما أسماه     

وبحسبه فقد رحب بالقرار وقال إنه كان شريكاً باتخـاذه منـذ اللحظـة              . إيهود أولمرت، في هذا الشأن    
يـديعوت  "وفي حديثه مع موقع صحيفة       .األولى، إال أنه من المبكر مناقشة هذا الموضوع، على حد قوله          

بـدون أي تفـويض مـن       " صهيون"ومة أولمرت، معتبراً أنها تتنازل عن       هاجم نتانياهو حك  " أحرونوت
وتأتي تصريحاته هذه على خلفية نشر وثيقة حاييم رامون، التي يعرض فيهـا رؤيتـه               . الشعب اليهودي 

  .السياسية للتسوية مع الفلسطينيين
  19/9/2007 48عرب

  
  إسرائيل تسعى إلى غطاء قانوني لجرائمها: 48فلسطينيو  .24

 "األخبـار "رأى عدد من النواب العرب في الكنيست اإلسرائيلي، في حديث لــ             :  فراس خطيب  -حيفا  
ليس أمراً مفاجئـاً بـل خطـوات        "أمس، أن إعالن المجلس الوزاري المصغّر اعتبار غزة كياناً معادياً           

ب الواحد وفض   ، مشددين على ضرورة عودة اللحمة الوطنية الفلسطينية بين أبناء الشع          "اسرائيلية متوقّعة 
 إن  "التجمع الوطني الـديموقراطي   "وقال النائب جمال زحالقة عن       ."حماس"و "فتح"الخالف بين حركتي    

 قرار المجلس الوزاري محاولة إلعطاء غطاء قانوني لجـرائم وعقوبـات            اءرتهدف من و   ."اسرائيل،  "
بها عن طريق قطع الكهرباء ومنع      جماعية ستؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة تنوي إسرائيل القيام            

، "الجبهة الديموقراطية للسالم والمـساواة    "أما النائب محمد بركة، رئيس       ،"تزويد القطاع بالمواد األساسية   
إن هذه الممارسات تدخل ضمن التصعيد العدواني ضد الشعب الفلسطيني، مستفيدةً مـن             "فقال من جهته    

  . "أخطاء على الساحة السياسية الفلسطينية
  20/9/2007األخبار اللبنانية 
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  مناورات إسرائيلية في الجوالن ورسائل تهدئة لسوريا .25
بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي بمشاركة بعض الفرق من األسلحة البرية وسالح الجو، منذ يـوم أمـس،                 

ها تل أبيب   مناورات عسكرية واسعة النطاق في هضبة الجوالن المحتلّة، ترافقت مع رسائل تهدئة بعثت ب             
وتلقّى أمس عناصر األمم المتحـدة رسـائل        . إلى دمشق عن طريق األمم المتحدة المتمركزة في الهضبة        

لمنع حصول توتّر غيـر     "تهدئة من ضباط في الجيش اإلسرائيلي، الذين طلبوا نقلها إلى الجيش السوري             
التهدئة نُقلت إلـى الجـيش   وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن رسالة    .على خلفية المناورات  "ضروري
، موضحة أن األمر جرى خشية أن يفسر السوريون التحركات علـى            "من خالل قنوات مقبولة   "السوري  

  .األرض كاستعدادات هجومية
  20/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  "حماس"حاخام بارز يدعو للتفاوض مع  .26

ومان إنه ال يمكن إحراز أي حـل مـع          قال الحاخام المستوطن مناحم فر    :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
وكـشف   .الفلسطينيين دون إيالء العامل الديني أهميته وإشراك حركة حمـاس بالمفاوضـات الـسياسية        

، ولفت إلى   "حماس" مع حركة    "هدنة" أمس أنه يؤيد     "معاريف"فرومان في تصريح للموقع التابع لصحيفة       
ي حماس بهدف التوصل لوقـف إطـالق نـار          أنه جدد اتصاالته سوية وحاخامين آخرين مع عناصر ف        

  .واإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليت
 20/9/2007الخليج اإلماراتية 

 
  إسرائيل تتقدم على أميركا في اإلنفاق على التعليم .27

ان اسرائيل ،  منظمة التعاون والتنمية االوروبيةالذي نشرتهالتقرير السنوي  ذكر: اسامة نعمان،لندن
 في المائة، وفق 8.3ة لالنفاق على التعليم من الناتج المحلي االجمالي، بلغت خصصت اعلى نسب

  .2004احصاءات 
  20/9/2007الشرق االوسط 

 
   بالمئة في يوليو7.7استقرار البطالة في اسرائيل على  .28

 قال مكتب االحصاءات المركزي يوم االربعاء نقال عن بيانات أولية ان معدل البطالة في اسرائيل              : القدس
 في المئة في شهر يوليو تموز الماضي دون تغييـر           7.7ظل قرب أدنى مستوياته منذ عشر سنوات عند         

وبلغ المعدل ذروته عند     .2006 في المئة في يوليو من العام        8.6وكان معدل البطالة     .عن الشهر السابق  
  .2003 في المئة قرب نهاية ركود استمر ثالث سنوات في عام 10.9

  19/9/2007رويترز 
  

  د صفوفهيوحتالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني قد يؤدي إلى : عزمي بشارة .29
 إن الشعب الفلسطيني شعب مسيس وذو تجربـة سياسـية، وإن             في حديث تلفزيوني،   قال عزمي بشارة  

 وأشار إلى أن    .الحصار المفروض عليه قد يؤدي إلى رد فعل حقيقي تجعله يوحد صفوفه ويقلب القضية             
ي هي حركة منتخبة لم تعترف الواليات المتحدة بها، تواجه تقلص هامش المنـاورة أمامهـا      حماس، والت 

بين المقاومة والبقاء في السلطة، وذلك في أعقاب القرارات اإلسرائيلية األخيرة، بشأن اعتبار قطاع غزة               
 لن تقف في وجـه      أن حماس إلى  في الوقت نفسه     الفتا   .كيانا معادياً، عالوة على دعم رايس، لهذا القرار       

، انطالقاً من كون    عليها أنه يتعين     موضحا، وأضاف .المقاومة ولن تستطيع أن تلتزم باالتفاقيات الموقعة      
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الشعب الفلسطيني يرفض االحتالل، ويطالب بالقدس وعودة الالجئين، أن تجد الطريق المناسب، حتى لو              
  .عن طريق التخلي عن السلطة

  19/9/2007 48عرب
  

  ر تحذر من النتائج المترتبة على مضاعفة حصار قطاع غزةالضميمؤسسة  .30
 حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عـن        ،حملت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان    : ألفت حداد 

ذلـك  النتائج المترتبة على قرارها مضاعفة الحصار وفرض مزيدا من القيود ضد قطاع غزة، معتبـرة                
وحـسب المعلومـات التـي       إلى ذلك    .ي تمارسه حكومة االحتالل   ذماعي ال  لسياسة العقاب الج   ااستمرار

نشرت، فإن الخطة تهدف إلى معاقبة كل سكان قطاع غزة من خالل قطع الكهرباء وعدم إدخال الوقـود                  
 بذريعة أن قيود على حركة البضائع، ومنع أهالي األسرى من زيارة أبنائهم،           ، ووضع   إال بكميات محدودة  
 الصليب األحمر الدولية من زيارة الجندي اإلسرائيلي األسير، إضافة إلى فرض قيـود              حماس تمنع لجنة  

  .على حركة األموال التي تدخل إلى القطاع عبر البنوك
  19/9/2007 48عرب

  
   يتواصل لليوم الثاني االسرائيلي على نابلس العدوان .31

قوات االحتالل واصـلت    أن   :نابلس مراسلها في     بشار دراغمة   عن 20/9/2007 الحياة الجديدة    نشرت
وارتكبت المزيد من   . امس لليوم الثاني عملية اجتياحها الواسعة لمخيم عين بيت الماء غربي مدينة نابلس            

 تواصلت  ، فيما الجرائم حيث استشهد شاب من ذوي االحتياجات الخاصة يعاني من عجز في قدمه وساقه             
العسكرية اإلسرائيلية الحركة داخل المخـيم الـذي        وقد شلت العملية     .عمليات هدم المنازل واالعتقاالت   

 يه آالف نسمة، بقيام الجرافات العسكرية اإلسرائيلية بإغالق كافة الطرق المؤدية ال           6يتجاوز عدد سكانه    
  .بالسواتر الترابية

ن عمليتها العسكرية هذه    تقول أ اسرائيل  أن  :  رام اهللا   في 20/9/2007 الحياة    مراسل محمد يونس وذكر  
الفلسطينيين يرون فيها محاولة    في حين أن    دف خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية تنشط في المخيم،          تسته

 .إلضعاف موقف محمود عباس عشية لقائه مع رايس
  

   بسبب نقص الغرف الصفية في القدسحذر من انهيار قطاع التعليمي تقرير .32
 بلدية القدس المـسؤولية عـن   ،قتصادية حمل تقرير أصدره مركز القدس للحقوق االجتماعية واال   :القدس

مصير أكثر من ألف طالب مقدسي لم يتمكنوا هذا العام من االلتحاق بمدارس وأطر تعليمية، مشيرا إلـى         
ـ      400أن نحو     . طالب لم يجدوا العام المنصرم مقاعد شاغرة لهـم         600 طالب جديد انضموا هذا العام ل

 ألف طالب تعاني من نقص في       30سة يدرس فيها قرابة      مدر 45بلدية التي تشرف على     الوأشار إلى أن    
 هذا النقص في المدارس الرسـمية التابعـة         صل غرفة، في حين ي    1500عدد الغرف الدراسية يزيد عن      

 ومما  . غرفة 1200، والمدارس األهلية إلى أكثر من       االنروالوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومدارس      
ألف  75إلى أكثر من    يصل   مدرسة   120طلبة المقدسيين الدارسين في نحو      إجمالي عدد ال  يجدر ذكره أن    

، والمدارس األهليـة،    االنروا ألف يدرسون في مدارس التربية والتعليم، ومدارس         25طالب، من هؤالء    
وبينما يصل عـدد المعلمـين فـي         . الفا يدرسون في مدارس البلدية ووزارة المعارف اإلسرائيلية        50و

 معلم، فان عدد هؤالء في مدارس البلدية يصل إلى          1600ينية الرسمية واألهلية إلى نحو      المدارس الفلسط 
  وقد .معلم يتقاضون رواتب تصل أضعاف ما يتقاضاها المعلمون في المدارس الرسمية الفلسطينية           2000

لمخصـصة  اتهم التقرير بلدية القدس بإتباع سياسة تقوم على التمييز العنصري فيما يتعلق بالميزانيـات ا              
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دراسة إسرائيلية رسمية قدرت حجم اإلنفاق علـى قطـاع          وكانت  . للمدارس في القدس الشرقية والغربية    
مـن  % 16،4 مليون شيكل أي ما نسبته       560 مليون شيكل من أصل      90التعليم في القدس الشرقية بنحو      

ـ  ت فاقمهذه المعوقاتتقرير إلى أن  الوخلص   .حجم الميزانية العامة للتعليم    شكلة التـسرب مـن    مـن م
المدارس لدى الطلبة المقدسيين، وهو ما أكده مؤخرا تقرير إسرائيلي صـادر عـن مركـز األبحـاث                  

  %.50والمعلومات في الكنيست الذي تحدث عن نسبة تسرب تصل إلى 
  20/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
   إحياًء لذكرى االنتفاضة وهبة القدس48لفلسطينييفعاليات  .33

 رعاية فعاليات متنوعة إلحيـاء      48تواصل لجنة ذوي الشهداء داخل أراضي       :  الناصرة – وديع عواودة 
وباشرت اللجنة تنظيم مظاهرات ورفـع الفتـات فـي           .ذكرى شهداء االنتفاضة وهبة القدس واألقصى     

  .في سياق ذلكمفترقات الطرقات وإقامة ندوات سياسية وثقافية 
  20/9/2007الجزيرة نت 

  
  ي نابلس يحتجز طالبتين بعد توزيعهما إمساكية رمضانأمن جامعة النجاح ف .34

احتجز أمن جامعة النجاح الوطنية في نابلس، طالبتين من طالبات الكتلة اإلسالمية لعدة ساعات،              : نابلس
 خطـوة    ذلك واعتبر طالب في الجامعة    .ألنه ضبطهما وهما يوزعان إمساكيات رمضان على الطالبات       

 للطالبات على اختالف توجهاتهن، على خلفية ممارسة حقوقهن الطالبية          مستفزة، مطالبين بوقف التعرض   
 أن زمالء لهم من حركة الشبيبة الطالبية التابعة لفتح، قاموا قبل عدة أيام بتوزيع بيـان                 واوأكد. والدينية

  .أحديتهجم على حماس، أمام البوابة الرئيسية للجامعة، دون أن يتعرض لهم 
  19/9/2007 قدس برس

  
   المصلى في سجن الرملة وزحالقة يطالب بفتحهتالل يغلقاالح .35

 جمال زحالقة، بفتح المصلى في سجن الرملة، الذي أغلقته إدارة السجن قبـل              في الكنيست  النائب   طالب
 في شهر رمضان بالذات هي خطوة إستفزازية وعقوبة جماعيـة           هأسابيع بحجج واهية، مؤكداً أن إغالق     

  .تفرض على األسرى العرب
  19/9/2007 48عرب

  
  مساعدات حكومية في رمضانو الوضع االقتصادي الفلسطيني يزداد صعوبة: تحقيق .36

يواجه الفلسطينيون معضلة اقتصادية مزمنة جراء ارتباط اقتصادهم ذي الموارد          :  محمد يونس  –رام اهللا   
 وتظهـر هـذه     .الفقيرة باالقتصاد االسرائيلي ذي الموارد الضخمة، حيث يتدنى الدخل وترتفع االسـعار           

المعضلة بصورة أكبر في المناسبات التي ترتفع فيها معدالت االستهالك او االقبال على سلع معينة مثـل      
 فـي المئـة     50 ارتفاعاً مفاجئاً في االسعار وصل الى        هشهدت األسواق غداة حلول   ، حيث   شهر رمضان 
معدالت فقر وبطالة فـي     طأة  وهم تحت و   يحل على الفلسطينيين هذا العام       كما أن رمضان  . لبعض السلع 

تعمقت األزمة االقتصادية الفلسطينية فـي      قد  و .تزايد مستمر جراء استمرار الحصار والقيود االسرائيلية      
ويقـول باسـم خـوري    . العامين األخيرين جراء تحول االنتفاضة الى حال من الفلتان والفوضى االمنية          

 الف فرصة عمـل جديـدة       40سطيني في حاجة الى     ن المجتمع الفل  أ ،رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية   
وأمام اتساع   .سنوياً وهو ما لم تعد الحكومة، وال القطاع الخاص، قادرين على توفير اية نسبة تذكر منه               

ـ  12 تخصيص الى  في رام اهللا  معدالت الفقر والبطالة لجأت الحكومة      117 مليون دوالر لتقديم دعـم لـ
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وأشـار  .  رمضان مواجهة الحاجات الضاغطة لشهر   لمجتمع الفلسطيني   ألف عائلة هي األكثر فقراً في ال      
 ألف أسرة تتلقـى مـساعدات   60الهباش الى ان هذا العدد يضاف الى وزير الشؤون االجتماعية محمود   

من هذه توجه الى قطاع غزة علماً ان عدد سكان الضفة يزيـد             % 56وزارة، الفتاً الى ان     الشهرية من   
من أهـالي   % 80ن معدل الفقر وصل الى حوالى        إال أنه يوضح أ    .بمليون نسمة على عدد سكان القطاع     

ونظراً الى صعوبة االوضاع االجتماعية في االراضي الفلسطينية توجه          .في الضفة % 60غزة، وحوالي   
وكان ممثلو مؤسسات االمم المتحـدة      . بعض المؤسسات والدول مساعدات غذائية خصوصاً في رمضان       

 غير الحكومية االجنبية العاملة في االراضي الفلسطينية وجهوا أخيراً نداء اسـتغاثة             وعدد من المؤسسات  
  .للدول المانحة لزيادة مساعداتها االنسانية للفلسطينيين

  20/9/2007الحياة 
  

  يعيد الى الفلسطينيين ذكريات أليمة في رمضان اجتياحمسلسل  .37
كتبه الفلسطيني رياض سيف، وصور في دمـشق        ، الذي    اجتياح يتطرق مسلسل :  بديعة زيدان  –رام اهللا   

ومدن وقرى سورية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي، وخصوصاً من سـورية واألردن                
 وإعـادة   2002وفلسطين، الى اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلية كامل أراضي الضفة الغربية، في العام             

تراهم لذا  المسلسل،  في  يرى الفلسطينيون أنفسهم     و . اتفاق أوسلو  احتاللها بالكامل، للمرة األولى منذ توقيع     
يعيبون على اللهجة أحياناً، خصوصاً تلك الصادرة عن الفنانين غيـر الفلـسطينيين، وينتقـدون موقـع                 

شوارع المدينة السورية ربما    أن  التصوير ذاك، كونه بعيداً من أجواء هذا المخيم، أو تلك البلدة، في حين              
 إال أن ،وعلى رغم أن هناك شخصيات غيـر واقعيـة تمامـاً     . ة رام اهللا، أو نابلس، أو غيرها      تشبه مدين 

العمل ال يخلو من الحديث عن شخصيات بعينها، يعرفها سكان المخيم، والفلسطينيون بالمجمل، ومنها أبو               
ي العمل الدرامي،   واألهم ف .  جنين جندل، الذي استشهد في المعركة الشهيرة التي قادتها المقاومة في مخيم          

أنه يصور الفلسطيني اإلنسان، عبر رصد دقيق لتفاصيل حياته اليوميـة، حيـث تتبـاين الشخـصيات                 
المؤنسنة، ما يعطي انطباعاً مغايراً للصورة التي يتناقلها العالم عن الفلـسطينيين، كـضحايا، أو أبطـال     

واستطاع الكاتـب، عبـر      . شياطين خارقين، في وقت تغيب حقيقة أنهم بشر كغيرهم، ليسوا مالئكة، وال          
الجانب، بما في ذلك، المقـاوم، الـذي تـصفه    هذا  الحوارات الدائرة بين شخصيات العمل، التشديد على        

إسرائيل وعدد من دول العالم، باإلرهابي، محاوالً التأكيد أن اإلرهـابي مـن يقتـل األطفـال بقـذائف                   
ه فلسطينياً، وليس من يدافع عن حياته، ومـستقبل         الطائرات، ويستهدف اإلنسان، والشجر، والحجر، كون     

مسلسل الى إعادة إحياء الملحمة الفلسطينية التي جسدها أبناء الشعب الفلسطيني خـالل              ويهدف ال  .أبنائه
ذلك العدوان اإلسرائيلي، وتمكين الناس من رؤية الجوانب التي لم تظهر في اإلعالم الذي كان ممنوعـاً                 

  .من دخول مناطق الحصار
  20/9/2007الحياة 

  
   في انفجار شرق بيروت أنطوان غانماللبنانية نائب الكتائب اغتيال .38

ضـرب  : علي الموسوي  و  حسن عبداهللا  -الوكاالتمن العواصم و   20/9/2007الوطن السعودية   ذكرت  
قبل غروب أمس، مما أدى إلى مقتل النائب أنطوان غانم          شرق بيروت   منطقة سن الفيل    في  انفجار كبير   

 أشخاص قتلوا باالنفجار إضـافة  6وأفادت مصادر أمنية أن نحو      . ينتمي إلى حزب الكتائب اللبنانية     الذي
لـم أر فـي     "و قال   . وجه سعد الحريري اتهاما لسوريا باغتيال غانم       وفي الردود  .إلى عشرات الجرحى  

أعـداء لبنـان    ..."وأضاف في كلمة متلفزة     ". بشار األسد ) الرئيس السوري (حياتي نظاما أجبن من نظام      
على مـشارف االنتخابـات     "أما الزعيم الدرزي وليد جنبالط فقال إنه         ".يريدون تعطيل انتخابات الرئاسة   

الهدف القضاء على كل    "أن  ،  واعتبر النائب بطرس حرب   ". يريدون ضرب الغالبية لتعطيل إرادة الشعب     
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وندد الرئيس إميل لحـود بـشدة        ."الجهود المبذولة للوصول إلى مخرج ألزمة انتخاب رئيس للجمهورية        
نعى رئـيس مجلـس      كما   ".وحدة لبنان واستقراره وحريته وسيادته    "معتبرا أنها تستهدف    " الجريمة"بهذه  

 وأثار االغتيال سلسلة إدانات في العالم، حيث أعلـن البيـت األبـيض أن               .غانمالنائب  النواب نبيه بري    
اصل الوقوف إلى جانب هؤالء اللبنانيين الذين يقاتلون من         الواليات المتحدة تدين بشدة هذا الهجوم وستو      "

محاولـة لزعزعـة    "كذلك أدان مجلس األمن الدولي االعتداء ووصفه بأنـه          ". أجل بلد حر وديموقراطي   
 . باالغتيـال  االتحاد األوروبي وبريطانيا وفرنسا    وكذلك ندد    ".استقرار لبنان في هذه الفترة الحرجة للغاية      

  ."عمال إجراميا"إعالمي سوري بشدة االعتداء واعتبره  استنكر مصدر كما
، متأهل ولـه  1943عام النائب أنطوان غانم ولد في ضاحية بيروت الشرقية   20/9/2007الحياة  وقالت  

 فرنسا، وكان أستاذاً    – مجاز في الحقوق من الجامعتين اللبنانية واليسوعية ومن جامعة ليون            ،أربعة اوالد 
يمارس مهنة المحاماة، وانضم الى حزب الكتائـب         .رة االعمال في الجامعة اللبنانية    محاضراً في كلية ادا   

انتخب نائباً عـن أحـد المقاعـد         .، وتسلم رئاسة اقليم بعبدا الكتائبي ومسؤوليات أخرى       1961في عام   
 كمـا   .وهو عضو في كتلة حزب الكتائب النيابية      . 2005 و 2000المارونية الثالثة في بعبدا في دورتي       

فـي  ( المشكلة   : من مواقفه  .شارك الى جانب الرئيس أمين الجميل كمعاون له في مؤتمر الحوار الوطني           
ليست بين المسيحيين والمسيحيين، وليست بين المسيحيين والمسلمين، بـل انهـا بـين              ) االزمة اللبنانية 

ـ              اللبنـانيون  . رىاللبنانيين مسلمين ومسيحيين من هذه الجهة وبين مسيحيين ومسلمين من الجهـة االخ
 حزيران  23كشف في    كما   .متفقون على العداء السرائيل وعلى صداقة سورية والعلة في الطبقة الحاكمة          

 عن اقتراح تعده كتلة الكتائب النيابية وهو اقتراح قانون العفو عن اللبنانيين في اسـرائيل                2006) يونيو(
  .وتنتظر االجواء المناسبة لالعالن عنه

  
  بالتعاون مع حماسفي الخليج واألردن " لحزب اهللا "خاليا ارهابية لـ: يةالسياسة الكويت .39

نقلت المصادر االمنية العربية عن تقارير مصرية واردنية وخليجيـة قولهـا ان              : حميد غريافي  -لندن   
استكملت خططها لتركيز خاليا مسلحة داخل االردن والبحـرين والمملكـة           " في بيروت    "حزب اهللا "قيادة  
وقالت التقارير المصرية واالردنية ان السفارات االيرانية        ..." السعودية والكويت ودولة االمارات    العربية

.." تشكل الغطاء السميك لتلك الخاليا وتزودها بالمال والسالح والمتفجـرات         "في الدول العربية والغربية     
 التي تنسق فـي شـؤون   واعرب التقرير االردني عن اعتقاد واضعيه من اجهزة االمن السرية في عمان    

قد يكون تمكن مـن انـشاء خاليـا         "ان حزب اهللا اللبناني     , مكافحة االرهاب مع الدول العربية والغربية     
ارهابية له داخل االردن بالتعاون مع حركتي حماس والجهاد االسالمي اللتين تمولهما ايران ويـسلحهما               

مهمتها االولى اقامـة جـسور مـع        , ينيينحسن نصر اهللا في عمان والضفة الغربية وقطاع غزة الفلسط         
المناطق الفلسطينية ومع المجموعات السلفية داخل االردن لتزويـدها عبـر تلـك الجـسور بالـسالح                 

  ...."والمتفجرات وحقائب االموال
  20/9/2007السياسة الكويتية 

  
    األردن يرفض دخولهن وسوريا تطلب إثباتات:"فتح اإلسالم"تعثر ترحيل نساء مقاتلي  .40

، امس للمرة الثالثـة علـى       "فتح االسالم "تعثرت عملية ترحيل نساء مقاتلي تنظيم       : محمد صالح  -صيدا
علـى  " فتح االسالم "التوالي، وسط تاكيدات بان االردن ليس في وارد استقبال اي امراة من نساء مقاتلي               

رفض اسـتقبال النـساء     ، كما ان سوريا تطلب وثائق ثبوتية جديدة قد تتطلب اسبوعا او اكثر وت             اراضيه
  . امام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حموداالردنيات على اراضيها،  وفق ما اوضح 

 20/9/2007السفير 
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                      850:         العدد                        20/9/2007 خميسال: التاريخ

  
  

  الدول العربية ستحضر مؤتمر الخريف دون مصافحات وال لقاءات مع االسرائيليين .41
، ان االدارة االمريكية قالت مصادر دبلوماسية عربية:  زهير اندراوس واشرف الهور-الناصرة، غزة 

اجرت اتصاالت مع الدول العربية وخاصة الخليجية تحثها على دعم عملية السالم مع اسرائيل من خالل 
ورجحت المصادر ان تحضر الدول العربية المدعوة لمؤتمر الخريف، كما . تطبيعها مع الدولة العبرية

واضافت المصادر التي . د االسرائيليحضرت مؤتمر مدريد، دون مصافحات وال التقاط صور مع الوف
رفضت االفصاح عن اسمها ان مؤتمر السالم سيؤكد علي اتفاقات السالم السابقة مع اسرائيل وعلى 
خارطة الطريق وعلى مبادرة السالم العربية كاساس للمفاوضات، وان المؤتمر سيحدد ستة شهور 

ها الدعوة للمؤتمر من جديد العالن التوصل التفاق للتفاوض بين الوفود الفلسطينية واالسرائيلية، يتم بعد
وقالت المصادر العربية ان االدارة االمريكية تضغط على الدول العربية للتقارب .  فلسطيني-اسرائيلي 

مع اسرائيل قبل واثناء المؤتمر، لكن الدول العربية تعتبر ان الوقت ليس مناسبا للتطبيع قبل التوصل 
ضغوط تحاول بعض الدول الخليجية اقناع الجامعة العربية بتليين خطابها تجاه التفاق، وللتخلص من ال

وقالت المصادر ان الدول الخليجية تحاول اقناع االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى . اسرائيل
 مصادر الجامعة العربية. بالقيام بزيارة تفاهم الى اسرائيل، خاصة وانه زارها وهو وزير خارجية لمصر

نفت وجود اي خطط أو اتصاالت خليجية لالنفتاح على اسرائيل، وقالت المصادر ان موسى كأمين عام 
  .للجامعة، التي تمثل كل العرب، يختلف عن موسى وزير خارجية مصر

  20/9/2007القدس العربي 
  

  مصر ال تضع شروطا للمشاركة في مؤتمر السالم: أبو الغيط .42
خارجية المصري احمد ابو الغيط ان بالده ال تضع شروطا للمشاركة قال وزير ال : علي حسن-القاهرة 

وردا على سؤال حول . في المؤتمر الدولي للسالم في الشرق االوسط، المنتظر عقده في نوفمبر المقبل
اننا نؤكد على "الموقف المصري في حالة عدم دعوة سوريا لحضور المؤتمر الدولي، قال ابو الغيط 

 العربية التي ترغب في المشاركة في مثل هذا االجتماع ولكننا ال نربط مشاركة دعوة كافة األطراف
تحدد رؤيتها تجاه هذا االجتماع من خالل ما سوف "واضاف ان مصر ". مصر من عدمها بشروط محددة

  ".ترصده من تقدم بين الطرفين واالطار العام الذي تطرحه الواليات المتحدة لهذا االجتماع
 20/9/2007عكاظ 

  
  القاهرة ودمشق تطالبان وكالة الطاقة بإدانة إسرائيل .43

ت مصر وسوريا، أمس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إصدار قرار يدين إسرائيل حث: أ ف ب، سانا
وقال المندوب المصري لدى . المتالكها أسلحة نووية، وذلك خالل المؤتمر العام للوكالة في فيينا، أمس

واقف المعلنة المبادئ والم"الوكالة، إيهاب فوزي، إن عليها إصدار القرار ضد إسرائيل إلثبات التزامها بـ
أما المندوب السوري إبراهيم عثمان، فقد ". المتعلقة بالسالم واالستقرار واألمن في منطقة الشرق األوسط

إال ". الدول العربية ستطرح، بإصرار كبير، خالل هذا المؤتمر، مشروع قرار ليتم تبنيه"أكد بدوره أن 
هذا القرار، اليوم، أمام المؤتمر، ودعت أن إسرائيل أصرت على أنه ال يوجد أي أساس لطرح مثل 

  .الدول األخرى األعضاء في الوكالة الدولية إلى رفضه
 20/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  موسى يؤكد المشاركة العربية في مؤتمر السالم .44
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رفض األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى االتهامات الموجهة :   أشرف الفقي-القاهرة 
طراف العربية بالتراجع عن المشاركة في مؤتمر السالم الخريف المقبل، مشددا على أهمية لبعض األ

ال يمكن الحديث عن عدم المشاركة "وقال موسى . توجيه واشنطن دعوات المشاركة إلى سوريا ولبنان
ل وتوقع موسى الكشف عن مزيد من التفاصي". في حين أن الدعوات لم تقدم، واألجندة لم تتحدد بعد

الخاصة بالمؤتمر خالل زيارة رايس إلى المنطقة، واجتماع اللجنة الرباعية الدولية مع لجنة مبادرة 
  . سبتمبر الجاري23السالم العربية والمقرر له يوم 

   20/9/2007الوطن السعودية 
  

  حملة لحماية المخطوطات االسالمية في الحرم القدسي .45
منع سلطات االحتالل االسرائيلي دائرة " ايسيسكو"العلوم والثقافة ادانت المنظمة االسالمية للتربية و :جدة 

المخطوطات في القدس من القيام بترميم المخطوطات االسالمية داخل أسوار الحرم القدسي الشريف التي 
. تتعرض للتلف يوما بعد يوم مطلقة المنظمة حملة لحماية المخطوطات االسالمية في الحرم القدسي

يسكو بشدة في بيان لها أصدرته في مقرها بالرباط، أمس، رفض سلطات االحتالل واستنكرت االيس
االسرائيلي دخول المواد الكيمائية الالزمة واالجهزة الفنية المتخصصة لترميم هذه المخطوطات 

وقالت المنظمة االسالمية ان أسرائيل بعملها هذا تسعى الى اتالف المخطوطات االسالمية . وصيانتها
ة النفيسة بهدف طمس الهوية العربية االسالمية للقدس الشريف، وان هذا العمل المخالف للقوانين التراثي

الدولية يكشف عن جانب من السياسة االسرائيلية العنصرية التي تسعى الى تهويد القدس وطمس تراثها 
  .الحضاري العربي االسالمي

  20/9/2007عكاظ 
  

  أيضاً كيانا معادياًالواليات المتحدة ترى في حماس : رايس .46
في أعقاب قرار المجلس الوزاري اإلسرائيلي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، قالت وزيـرة الخارجيـة                
األمريكية، كونداليزا رايس، اليوم األربعاء، إن الواليات المتحدة أيضاً ترى في حركـة حمـاس كيانـاً                 

 نهاية لقائها مع نظيرتها اإلسرائيلية، تسيبي       وجاءت أقوال رايس هذه في مؤتمر صحفي عقد في        . معادياً
ومن جهتها قالت ليفني، في المؤتمر الصحفي، إن مغزى القرار أن تمتنع إسرائيل عـن تزويـد                 . ليفني

. كما ادعت لفني أن القرار اإلسرائيلي يتماشى مع القـانون الـدولي           . القطاع إال بالحاجات اإلنسانية فقط    
حدة قلقة مما تقوم به حماس في قطاع غزة، بدون أن تبدي أية معارضـة               وادعت رايس إن الواليات المت    

كما ادعت أن الضفة والقطاع همـا وحـدة واحـدة فـي الدولـة               . لقرار المجلس الوزاري اإلسرائيلي   
  . الفلسطينية، ولن يتم الفصل بينهما

  19/9/2007 48عرب
  

  بان كي مون يعتبر القرار اإلسرائيلي مناقضاً للقانون الدولي .47
حث بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، إسرائيل على إعادة النظر مجدداً بقرارها، الذي صدر عن            
المجلس الوزاري، يوم األربعاء، بشأن اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، عالوة على المس بتزود القطـاع                

قب السكان المدنيين، الذين يعـانون      واعتبر مون القرار مناقضاً للقانون الدولي، ويعا      . بالكهرباء والوقود 
 مليون فلسطيني، بينهم مسنون وأطفـال  1.4وأضاف أنه يعيش في قطاع غزة       . أصالً قبل صدور القرار   

وقال إنه قلـق    . ومرضى، يجب أال يعاقبوا بسبب النشاط غير المقبول لمسلحين ومتطرفين على حد قوله            
ة مسؤولية واسعة عن تزويـد االحتياجـات اإلنـسانية          من القرار اإلسرائيلي، وأن األمم المتحدة مسؤول      
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يفهـم  "وفي الوقت نفسه طالب بوقف إطالق الصواريخ من قطاع غزة، مشيراً إلى أنـه               . لسكان القطاع 
  ".القلق األمني اإلسرائيلي

  19/9/2007 48عرب
  

  مؤتمر السالم حول الشرق األوسط يعالج قضايا حرجة: رايس .48
أكـدت وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة        : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت    - رام اهللا، تل أبيب، دمشق    

كونداليزا رايس أن مؤتمر السالم الذي ترعاه الواليات المتحدة ويأمل الفلسطينيون أن يقربهم من هـدف                
. ودعت الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى تـضييق شـقة خالفـاتهم         " قضايا حرجة "إقامة دولة سوف يعالج     

 إنها تأمل أن تبني رحلتها القصيرة قوة دفع قبـل  ،لتي وصلت إلى األراضي المحتلة أمس ا،وقالت رايس 
انعقاد المؤتمر وتضيق الخالفات بشأن قضايا رئيسية منها قضايا الحدود ومـصير القـدس والالجئـين                

  . الفلسطينيين واألمن
 20/9/2007الوطن السعودية 

  
  رائيلي   الكونغرس يزيد تمويل البرنامج الصاروخي اإلس .49

أدخل مجلس النواب األمريكي تعديال على القانون الذي يتعلق بتمويل نظام الدفاع الصاروخي             : واشنطن
يقضي بزيادة التمويل من مئتي مليون دوالر ليصبح        " آرو"األمريكي اإلسرائيلي المشترك المعروف باسم      

  .أ في األول من تشرين االول المقبل مليون دوالر للعام المالي المقبل الذي يبد273التمويل اإلجمالي 
  20/9/2007الدستور 

  
  تحذر من نقص في اإلمدادات الطبيةمنظمة الصحة العالمية  .50

اعلنت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق من امكانية حدوث نقص حاد            :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 في حال تأخر الداعمون فـي تـسديد          في األراضي الفلسطينية المحتلة    2008في اإلمدادات الطبية لعام     

التزاماتهم المالية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل من اجل توفير الدعم لمنع حدوث الـنقص فـي تلـك                  
االمدادات، موضحة أن المساهمات غير الرسمية فقط تسمح لتقديم استجابات سريعة لبعض النقوصـات              

  .ع الصيدالني في األراضي الفلسطينية المحتلةولكنها ال تحل محل استجابة شاملة الحتياجات القطا
  20/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   رايس وخريف المنطقة-الموقف السياسي  .51

  نبيل عمرو
اليوم تصل كونداليزا رايس، الى مدينة رام اهللا للقاء الرئيس محمود عباس، ومن المفتـرض، ان تكـون         

على المسار الفلسطيني االسرائيلي، لعلـه يكـون    هذه الزيارة، في سياق عمل جدي الحراز تقدم سياسي          
  !!معادال ايجابيا النعدام التقدم على المسار العراقي

وبصرف النظر عن حجم المأزق االميركي في العراق وقوة تأثيره على الـسياسة االميركيـة الـشرق                 
ين الـسوري   اوسطية، اال ان الوضع هنا على المسار الفلسطيني االسرائيلي واستطرادا علـى المـسار             

واللبناني، تعرض لحالة من الجمود في الجهود السياسية الرامية الى بلوغ تسوية افرزت وضعا متفجـرا                
قد توصلها الى حالة انفجار     .. او منذرا بالتفجر، على نحو جعل المنطقة بأسرها في مهب رياح غامضة           

  .شامل
حاجة الى حلول سياسية، وانما هو حقيقة       وما اتوصل اليه هنا ليس نوعا من التخويف التقليدي الظهار ال          

  :موضوعية ومنطقية تظهر تضاريسها والوانها ومؤثراتها على النحو التالي
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  . االسرائيلي-المسار الفلسطيني : اوال
على الساحة الفلسطينية االسرائيلية والتي     . ان جميع التحوالت التي نشأت خالل السنوات الثماني الماضية        

  .واالنهيار السياسي واألمني. عنف المتبادلبلغت اقصى درجات ال
والتي افرزت كذلك سقوط فتح في االنتخابات التشريعية وسقوط غزة في قبضة حركة حماس المقاومـة                

  .للعملية السلمية الجارية بأكملها
ان جميع هذه التحوالت، لها جذر جوهري هو انهيار عملية السالم وانفتاح كل البوابات علـى العنـف                  

ان .. مفادها.. واالوضاع على حالها، تحت تأثير معادلة في غاية الغرابة والالمنطقية         .. يامنا هذه وحتى ا 
كل شيء على المسار الملتهب يدعو الى حتمية التحرك السياسي للخروج من المأزق، دون ان يظهر اي                 

  ..نوع من التحرك الفعال في هذا االتجاه
لي، ضرورة بحد ذاتها حتى لو لم تكن هنالك حاجـة اميركيـة             على هذا المسار، بات االنجاز الفع     .. اذن

  !!لتحقيق نجاح يخفف من وطأة المأزق العراقي
 االسرائيلي وهذا المسار هـو فـي واقـع األمـر، تـوأم المـسار                - اللبناني   -المسار السوري   :  ثانيا

.  الى نوع من التنفـيس     يبدو بحاجة .. واألكثر تأثيرا في مجريات العمل عليه سلما او حربا        .. الفلسطيني
وتأثير مسارنا عليه، اضحى تأثيرا ذا طابع مباشر، وباتصال عضوي،          .. ذلك ان تأثير هذا المسار علينا     

حـين اهـدت    . بالنظر الى التطورات التي جرت على جبهة الجنـوب اللبنـاني          .وتأثيرا ربما يكون اشد   
عملية السلمية، ما اضعف قـوى االعتـدال        اسرائيل حزب اهللا انتصارا، تغذت عليه كل القوى المناوئة لل         

  .وجردها من الكثير الكثير من حجج الرهان على الحلول السياسية وخاصة من خالل الجهود االميركية
وخلف هذا الشحن القوي والمتبادل على وبين المسارين المتبقيين بين بال حل في دائرة الصراع العربـي         

وة، بحيث اصبحت ونتيجة الغباء االسرائيلي، وغياب التحـرك         متدخلة بكل ق  .. االسرائيلي، تظهر ايران  
الدولي الفعال نحو الحل السياسي الشريك المؤثر على المسارين معا وان بدرجات متفاوتة فاذا بها تمـنح              

من موقع الشريك الفعال ليس فقط      . نفسها الحق بالدخول على العملية السياسية الشاملة في الشرق االوسط         
المأزق االميركي في العراق، وانما ألنها صاحبة مشروع نووي اوال، يترافق مـع اجنـدة               ألنها تحاذي   

سياسية نشطة في الشرق االوسط، فهي قوة خلفية لحماس على المسار الفلسطيني، وقوة خلفية لـسوريا،                
عبر تحالف صريح وقوة مباشرة في لبنان عبر عالقة عضوية بحزب اهللا ومن يلتقي حوله ومعـه مـن                   

  .وى اللبنانية السياسية والطائفيةالق
ام ان هنالـك رؤيـة اخـرى        .  فهل ترى الصورة هكذا، في اروقة صنع القرار في واشنطن وتل ابيب           

  .وتحليال آخر وخالصات اخرى
ال اعرف على وجه الدقة، غير ان هنالك نظريتين تتنازعان تحليـل الـسياسة االميركيـة ومنطلقاتهـا                  

  -:واهدافها
.. هي تلك التي تعتمدها القوى المناوئة لعملية السالم بصورتها االميركية االسـرائيلية           .. النظرية االولى 

ومحتواها ان ادارة بوش معنية بخلق مزيد من الفوضى في الشرق االوسط، وان التهديد بحـرب ضـد                  
مع قلة فاعلية التحركات السياسية الداعمـة لمـا يـسمى قـوى             .. ايران تارة، وضد سوريا تارة اخرى     

االعتدال على ساحة الشرق االوسط، ان ذلك كله يستعمل كقرائن ظاهرة، لدعم نظرية الفوضى وعـدم                
الجدية في طرح شعارات السالم والدمقرطة في المنطقة، ويقابل اصحاب هذه النظرية قـوى االعتـدال                

والظهيـر  سواء الواقعة على خط التماس المباشر مع اسرائيل مثل االردن والسلطة الفلسطينية ومـصر               
العربي الذي يشكل العمق البديهي لها ممثال بدول الخليج ومن يتماثل معها في المواقـف المعتدلـة فـي                 
مجال االستعداد للدخول في سالم فوري مع اسرائيل اذا ما استجابت الثانية للمبادرة العربية ووافقت على                

لى جانب المرجعيات االخرى الموافـق      ان هذه المبادرة هي احدى المرجعيات الرئيسة للعملية السلمية ا         
  .عليها عربيا
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فان مجرى االحداث في منطقتنا، وانعدام التقدم السياسي على مـسارات التفـاوض مـع               .. وبكل اسف 
اسرائيل يستنزف وعلى نحو مروع، مصداقية قوى االعتدال امام شعوبها، ويجعل مـن الرهـان علـى                 

ذه المـسارات، محفوفـا بالـشك االقـرب الـى التـيقن             اختراق سياسي تقوده الواليات المتحدة على ه      
وهذا ال يترك االمور في المنطقة على حالها، بل انه يطور منطق القـوى غيـر المعتدلـة                  !! باالستحالة

  .ويزودها بكل ما يلزم لتفسير خطواتها وسياساتها ودوافعها
المنطقة وما يعتمل فيهـا مـن       وال شك في ان االدارة االميركية التي تملك قاعدة بيانات ومعلومات عن             

  .تفاعالت غافلة عن كل ما تقدم، او انها ال ترى الحقائق المجردة والمجسمة على نحو صارخ
وادعو كل من يقابلون    .. اقول..  ومن موقعي كاحد العناصر المنضوية تحت لواء جيش االعتدال         ..وهنا

ن من ضعف جدوى التحـرك الـسياسي،        تعاني األمري .. ان هذه القوى  .. االميركيين الى القول الصريح   
تنال من العديد من قوى االعتدال تارة باتهامها كقوى مقصرة          .. وتعاني كثيرا من اصوات اميركية مؤثرة     

في مكافحة االرهاب، وتارة اخرى تتوعدها باشياء سلبية كثيرة، مع انها من جهة اخـرى تظهـر انهـا                   
ل ليس هذا هو موضوعنا، وليست كونداليزا ضـيفتنا         على كل حا  !! الحليف المؤتمن لهذه القوى والدول    

ألن موضـوعنا ينطـوي علـى    . الهادئة وااليجابية من توجه له هذه المالحظات على هيئـة انتقـادات           
واقتـصرها  .. خصوصيات يتعين على  رايس، ان تتفهمها وتنقلها مع كل التبني المطلوب للرئيس بوش             

  :بما يلي
فهذا سيحول خريف المنطقة الى     .. ا سار وفق التوصيف االسرائيلي له      ان مؤتمر الخريف المقترح اذا م     

  !!.شتاء من الدم
ان استمرار الجمود على المسارات التفاوضية وخاصة المسار الجوهري الفلسطيني االسرائيلي سـيغذي             

ت حالة التطرف المتنامية في المنطقة ويستنفد ما تبقى من رصيد ضئيل لمصداقية الرهان على الواليـا               
  .المتحدة من قبل قوى االعتدال

كذلك فان الرهان على ان بعض التسهيالت التي تقدمها حكومة اولمرت بالقطارة للفلسطينيين يمكـن ان                
تكون بديال عن التقدم السياسي والتفاوضي في القضايا الرئيسة هو رهان ساذج ال يفضي اال الى تغذيـة                  

على  رايس، الحرص مثـل رئيـسها علـى ان    .. اذن. نيران كامنة تحت الرماد او ظاهرة على السطح      
يسجال نجاحا في غمرة المآزق الصعبة التي تواجهها واشنطن، وان تضع يدها على مكامن الحقيقة فـي                 

واوضاعنا، وان تنصح رئيسها الذي ال يشك في رغبته بإحداث اختراق شرق اوسـطي بـأن                .. ازماتنا
بل ال  .. شترك كما لو انه ندوة اكاديمية على مستوى القمة        مؤتمر الخريف ينبغي اال يصدر مجرد بيان م       

بد من ان يبحث القضايا الجوهرية مع دعم آليات عمل جدية لتنفيذ االتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل                 
اليها في الماضي في اطار خطة خارطة الطريق وشرم الشيخ وطابا وغيرها، فهذا ليس مجـرد نجـاح                  

ة خارجيته، بل هو ضرورة للمـصالح الرئيـسة للواليـات المتحـدة اوال              شخصي للرئيس بوش ووزير   
  ..واخيرا

   20/9/2007الحياة الجديدة 
  

  الديموقراطية الفلسطينية حتمية وليست ترفا أو منة من حاكم .52
  راسم المدهون

  .بالديموقراطية" تتمتع"توصف الدول المتقدمة عادة بأن شعوبها تعيش في مستوى معيشي مرتفع و
إجتماعية، تجاوزت دورها كـصانعة للتغييـر       -يعني أن الديموقراطية كأسلوب حياة وإدارة سياسية      ذلك  

أي أصبحت هدفا في ذاتها تحقق من خالله الشعوب وجودها العام ويجـد             " المتعة"والرقي وبلغت درجة    
  .فيها األفراد أيضا تعبيرهم عن وجودهم الفردي ومالمحهم الذاتية
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التي لم يحن أوانها    " المتعة"ثمة من يقفز إلى محاولة تصوير الديموقراطية كنوع من          في الحالة الفلسطينية    
أو التي لم يرتق الشعب إلى درجة وصولها كبقية الشعوب الحرة، وهي نظرة تتحصن في الـدفاع عـن                   
نفسها بمفهوم التحرر من اإلحتالل أوال كشرط لبناء مجتمع ديموقراطي، أي ترهن الديموقراطية بوجود              
الدولة الفلسطينية المستقلة والمعترف بها دوليا، وإال فإن أي بناء ديموقراطي يتم قبل ذلك لن يكون سوى                 

  .هيكل من الرمال يسقط عند أول هزة
هي وجهة نظر ال تخلو من الوجاهة في كثير من حيثياتها، ولكنها كذلك بسبب من قصور نظـرة مـن                    

يموقراطية شأنا من شؤون الدولة وحسب وليس المجتمع، كما         يحملونها ويدافعون عنها، ألنهم يجعلون الد     
نعتقد وكما تفترض الحاجة السياسية ألن تكون الديموقراطية وسيلة للوصول لألهداف الكبـرى ومنهـا               

  .بالتأكيد هدف إقامة الدولة المستقلة
قادرة علـى إقامـة     الديموقراطية هنا هي الفرصة الوحيدة الستثمار أسباب القوة المجتمعية فهي وحدها ال           

مساحة فعل سياسي واجتماعي ال يستثني أحدا من قوى وتعبيرات المجتمع تحت أية حجـج أو أسـباب                  
سياسية يمكن أن تبرز في هذه المرحلة أو تلك، فالحديث عن الوحدة الوطنية على سـبيل المثـال هـو                    

 تتأسس خـارج المفهـوم      بالضرورة حديث في الديموقراطية وعنها، إذ ال معنى لوحدة وطنية يمكن أن           
والممارسة الديموقراطية ألنها ستكون في مثل هذه الحالة هيمنة طرف وتمكنـه مـن صـياغة الحالـة                  
الفلسطينية برمتها وفق رؤاه وأهوائه ومصالحه الحزبية القاصرة والتي لن يلغي قصورها أي حديث عن               

الواقعية وتقفز مرة واحدة إلى اإلسـتبداد       حالة كهذه هي التي تلغي في تقديرنا الحياة         . وطنيتها وشعبيتها 
والحكم الشمولي، فالذين يتذرعون بغياب الدولة المستقلة لتغييب الديموقراطية سيثبت بـالملموس أنهـم              
يتغاضون عن ذريعتهم تلك أي غياب الدولة لكي يحكموا المجتمع ذاته بنظام شمولي يقوم على سـيطرة                 

، حتى لو غابت الدولة بل باألدق حتى لو أدت إستبداديتهم إلى تأخير             الحزب الواحد واأليديولوجيا الواحدة   
  .الجهد الشعبي العام في كفاحه لتحقيق حلم الدولة المستقلة

المسألة هنا تتجاوز بنية فوقية تمثلها الدولة الرسمية بمؤسساتها، إذ هي صيغة فهم وممارسـة للعالقـات         
أو ال تخدم األهداف الوطنية، وال مجال هنا للحديث عـن           بين مكونات المجتمع الفلسطيني بطريقة تخدم       

ومن يعـود إلـى تـاريخ الـشعب         . ديموقراطية معلقة في الهواء أو مختزنة في الذاكرة الثقاية لألفراد         
الفلسطيني وبالتحديد إلى تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عشرينات القرن الماضي، يلحظ أن هـذه               

ش في أطرها القيادية حالة مشاركة جماعية ال تستثني فئة أو تيـارا سياسـيا أو                الحركة كانت دائما تعي   
والتي قادها المفتي الحاج أمين الحـسيني وكانـت القيـادة           " الهيئة العربية العليا  "إجتماعيا من هيئاتها، ف   

والممثل الشرعي المعترف به للشعب الفلسطيني ضمت في إطارها القيادي األول ممثلين عـن أحـزاب                
. الطيف السياسي كله بما في ذلك الحزب الشيوعي الذي لم تمنع قيادة المفتي للهيئة حـضوره وتمثيلـه                 

واألمر ذاته يسري على القيادة األولى لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي ضمت لجنتها التنفيذيـة بقيـادة                
ة واليسارية على السواء،    رئيسها المؤسس أحمد الشقيري شخصيات من مختلف التيارات اللبرالية والقومي         

وجنبا إلى جنب في تشكيل كان يعني بالضرورة إنفتاح المنظمة على أوسع قاعدة شعبية ممكنة الحضور                
  .والتفاعل والتمثيل قاعديا وقياديا

" هذه الحال من التعددية ظلت إذن سمة أساسية من سمات الحركة الفلسطينية حتى بعـد أن ورث تيـار                  
 برئاسة ياسر عرفات وحركة فتح قيادة المنظمة من الجيل المؤسـس، جيـل              1969عام  " الكفاح المسلح 

أحمد الشقيري ومن معه من المناضلين، بل إن العالقة بين الجيلين وباستثناء فترة قصيرة ظلت عالقـة                 
طبع احترام متبادل أكدته باستمرار القيادة الجديدة في تقييمها لدور الشقيري وهو تقييم إيجابي ال يعني بال               

الموافقة على نهجها ومفاهيمها وتحالفاتها بل إحترام وطنيتها وحرصها على القضية ودأبها على صيانتها              
  .وإبقائها حية في المحافل العربية والدولية
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هذه التعددية السياسية والحزبية أكدت مجموعة من الثوابت والرموز الوطنية التي ال يجوز احتكارها أو               
 العلم الفلسطيني والمؤسسة التمثيلية ومن بعد الشهداء وما يمثلون ليس في مراحـل              نسبتها إلى أحد ومنها   

  .كفاحهم القصيرة بالمقياس الزمني ولكن بصورة دائمة
فقد جاءت  . لعل الخلل الوحيد الذي طرأ على هذه اللوحة قد وقع حصرا مع اإلنتخابات التشريعية األخيرة              

حركـة  . جماعي الممثل للحركة السياسية الفلـسطينية وتقاليـدها       اإلنتخابات بأغلبية من خارج اإلطار ال     
يمكـن  . حماس ال تنتمي للمنظمة، وهي ال تهتم كثيرا بمؤسساتها ورموزها التي اتفـق عليهـا الجميـع                

اإلشارة هنا إلى البعد الرمزي في أول تصرفات جمهور حماس بعد إعالن نتائج تلك اإلنتخابات والـذي                 
 أفراد ذلك الجمهور وفي صورة فوريـة إلـى مبنـى المجلـس التـشريعي                مئات من " زحف"تمثل في   

الفلسطيني في مدينة غزة حيث قاموا بإنزال العلم الفلسطيني ورفعوا بدال منه علم حركـة حمـاس فـي                   
إشارة تعبر عن نية اإلنتقال من مرحلة التعددية الوطنية إلى مرحلة أخرى جديدة ومغايرة أساسها اللـون                 

ديولوجيا الوحيدة بديال من المشترك الوطني واستنادا إلى مفاهيم تعلـي االيـديولوجيا علـى           الواحد واألي 
من نـوع   " تبشيري"ومحدود في مقابل شعارات ذات بعد       " ضيق"الهدف الوطني الذي طالما وصف بأنه       

، شعارات تضمن لمطلقيها رواجا ملحوظا هـذه األيـام خـصوصا وأن هنـاك               "وقف إسالمي "فلسطين  
يستند إلى شروحاتها لترويج فكـره      " إيضاح" ار من يرغب في استعمال فلسطين وقضيتها كوسيلة       باستمر

األصولي في مجتمعه، وهي حالة آخذة في اإلنحسار على كل حال بعد مشاهد قمع المصلين بتلك القسوة                 
  .قت لتبريرهاغير المسبوقة والتي شاهدها الماليين على الشاشة الصغيرة ولم يقتنعوا بالمبررات التي سي

" من يجرؤ على اعتقال أحمد دحبـور      "مؤخرا تحت عنوان    " القدس العربي "في مقالة نشرها في صحيفة      
يذكر الكاتب والروائي المبدع إلياس خوري بمهابة الثقافة الفلسطينية وقدرتها على الوقوف في مواجهـة               

ريخ كفاح شعب فلسطين متقدمة على      القمع واإلقصاء، ويشير في الوقت ذاته إلى الدور الذي لعبته في تا           
  .السياسة والحركة السياسية

رأي المبدع المرموق إلياس خوري الذي يعزز ثقتنا بالثقافة والمثقفين يتجاور مع علمنا بأن من اعتقلـوا                 
الشاعر أحمد دحبور مؤخرا هم من خارج الحياة الفلسطينية السياسية والثقافية على السواء وهم ربما لهذا                

 يقيمون وزنا يذكر لقيم الثقافة واإلبداع إن لم يعتبروا وفقا لمقاييـسهم أن اإلبـداع نـوع مـن                    السب ال 
  .العصيان والكفر ما دام يدعو إلى التجدد والتعلق بالحياة والمستقبل

خالل الشهور الماضية جرت تعديات ال تحصى على الحريات عموما وعلى الفكر واإلبداع بالذات، بدءا               
التراثي اآلسر ومرورا بضرب الصحافيين بتلك الصورة الهمجيـة         " قول يا طير  " كتاب   من محاولة حظر  

وانتهاء باعتقال بعض أبرز المثقفين ومنهم الشاعر أحمد دحبور والكاتب الصحافي عمر حلمـي الغـول                
وقبلهما إعدام الشاعر نصر أبو شاور ومحاولة إحراق بيت الشاعر باسم النبريص بسبب مرثية كتبها في                

كل هذه التعديات تؤشر إلى ما تعيشه غزة اليوم، ومع ذلك فالمؤسف أكثر هو تلـك                . وداع صديقه نصر  
األصوات التي ترفع لواء الليبرالية والتي يتنطح أصحابها للدفاع عن هذه المارسات الـشاذة ومحاولـة                

  .تسويغها بحجج وذرائع ال تليق بالثقافة والمثقفين
  20/9/2007الحياة 

  
  !بين األوسلويين.. لوضع الفلسطينيمستجدات ا .53

  عدنان سليم أبو هليل
في حين ال تتوقف المجازر واالجتياحات وعمليات االغتيال والخطف الصهيونية تستمر لقاءات السيد 
عباس ورئيس وزراء العدو، ومن ينظر إلى توالي هذه اللقاءات والتغطية اإلعالمية التي تحظى بها 

وأن ) أو في مرحلة التشطيب(يبديانها يهيأ له أن القوم في الربع ساعة األخير والتباسم والمجامالت التي 
االتفاق االستراتيجي الذي انتظره العرب لعشرات السنين صار قاب قوسين أو أدنى وكأن اليهود ليسوا 
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داخالتها اليهود الذين خبرناهم قديما وحديثا والقضية الفلسطينية ليست القضية التي عرفناها بتعقيداتها وت
وإذا أخذنا مؤتمر تسوية !.. ما بين المحلي واإلقليمي والدولي وما بين الفكري والسياسي والعقدي

الخريف الذي يجري الحديث عنه والذي يقال إنه ورقة أعمال هذه اللقاءات كنموذج الستشراف جدواها 
حقيقة أن اللقاءات في واد والمدى الذي يمكن أن تصل إليه فإننا لن نجد عنتا شديدا في التوصل إلى 

وحقائق العالقات العدائية بين الطرفين في واٍد آخر، ولن يكون من الصعب اكتشاف أن اللقاءات تأتي في 
سياق آخر هو كسر ما تجمع من ثقافة المقاومة خالل سنوات االنتفاضة وشرعنة التطبيع وفتح بابه على 

وال يمكن هنا تجاهل أو عدم األخذ بجدية ) ملك نفسهعلى قاعدة لن نكون ملكيين أكثر من ال(مصراعيه 
تصريحات الطرفين وليس أحدهما عن عدم تعليق آمال كبيرة عليه وأن غاية ما سيتمخض عنه في 

بل أقل منه في وجاهته وفي قوته (عام لن يكون إال تكرارا ألوسلو األول ) اتفاق مبادئ(أحسن األحوال 
 سيقوله الفتحاويون الذين وصفوا أوسلو األول بأنه غلطة ال يجوز وال أدري ما الذي) وفي إلزامياته

  .الرجوع إليها والذين حمدوا اهللا ذات يوم على موته وشمتوا بقتله تحت جنازير الدبابات الصهيونية
ولكن الغريب أن السيد عباس ومع كل الصراحة التي يتحدث بها أولمرت عن ضآلة المرتجى منه ومع 

سطيني الداخلي وما ترتب عليه من ضعف إضافي للمفاوض الفلسطيني مع كل هذا حالة الخالف الفل
 يواصل السعي إليه والتبشير به واالجتهاد في محاولة إقناع السعودية وغير - أي عباس -نجده 

هذه المفارقات الكبيرة تطرح بقوة السؤال المنطقي والموضوعي حول ما إذا !! السعودية باالنضمام له
  طينيون يتبصرون المدى الذي يسعون إليه أو يسعى بهم إليه؟كان الفلس
يجب هنا تذكر حقيقة أساسية هي أن سلطة حركة فتح استبدلت مشروعها السياسي الذي يقوم : وأقول

على التحرير بالمشروع القائم على ما يتفضل به العدو، وما حربهم على حماس إال أحد أهم تفاعالت هذا 
ذن على الممانعة ضعيفة وهوامش مناورتها ضيقة وإيقاع واتجاه نشاطها صار فقط االستبدال، فقدرتها إ

في سياق الخضوع الكامل للعدو، إذا ثبتنا هذه الحقيقة فإن ما يدفع إلعادة منتجة ومكيجة أوسلو من جديد 
عدة ما هي إال مستجدات الوضع الفلسطيني والفتحاوي خاصة وتبديل الخنادق المترتب عليه وهنا نذكر 

  :أمور وليس أمرا واحدا
أن الصراع بين فتح وحماس لم يكن في يوم مجرد تناحر على قيادة الشعب الفلسطيني : أول المستجدات

 وإن كان الذين ال يرون من الجمل إال -لذات القيادة أو طمعا في دسمها هذا على األقل من جهة حماس 
 أقول بل هو خالف بل صراع على -ون شيئا آخر أذنيه وال يعرفون تاريخ الخالفات الفلسطينية يشيع

قبول أو رفض اتفاق أوسلو وما يترتب عليه وما إذا كان لحماس أن تلغيه أو تتجاوزه ما سيعني تبديد 
 ووضعت - أوسلو األول -الرصيد السياسي لحركة فتح التي وضعت بيضها كله في هذا االتفاق 

 عباس فهو يشعر بعداوة شخصية مع حماس باعتباره هو الذي ميراثها الثوري كله في المراهنة عليه، أما
كان عراب ذلك االتفاق وهذا يفسر إلى حد كبير سبب الشخصانية التي رأيناها دائما في مناقشته للمشكلة 

هو في الواقع تكريس لما تراه مكاسبها وحتى لو ) 2أوسلو ( لمؤتمر - فتح -مع حماس، من هنا فسعيها 
للعدو فهي ترى أن ذلك أهون من أن تسقطه حماس بالكامل ثم تخرج فتح من اللعبة تنازلت عن بعضها 

  . التي لم تعد مؤهلة لها- المقاومة -أو تضطر لركوب خيارات أصعب 
أن السعودية مالت إلى موقف حماس من اتفاق أوسلوا وتوابعه ومترتباته ومن االعتراف بدولة : وثانيها

وهي كلمة ال !! باحترامه فقط .. اتفاق مكة الذي أستبدل االعتراف بأوسلوالعدو وتجلى ذلك في اعتمادها 
تعني أي مضمون قانوني أو سياسي فإن استطاعوا ضم السعودية إلى المؤتمر الجديد يكونون قد 

 والتي تنسجم في المجمل مع - إلى مربع المبادرة العربية التي أطلقها الملك السعودي -استرجعوها 
من هنا فهم يعتبرون انضمام السعودية إلى المؤتمر ..  التحرير والتي أوسلو جزء منهااتفاقات منظمة

هدفا بذاته وعليه فالمتوقع أال يأخذ المؤتمر قيمته واالهتمام به في حال لم تنضم له السعودية وهذا ال 
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لهم أبواب يلغي أنهم يسعون للتطبيع مع السعودية من خالله وهو ما سيكون مكسبا استراتيجيا يفتح 
  ..الباكستان وأندونيسيا ودوال أخرى

أن العرب توصلوا للقناعة بأن أمريكا ليست وسيطا نزيها في عملية التسوية وأعلنوا ذلك كما : وثالثها
رأينا واتفقوا بالتالي على السعي إلعادة الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة ومجلس األمن وقد ثبتوا هذا 

فإذا انضم ممثل الجامعة ..  يسعوا فيه كثيرا ولم يعملوا من خالله بشكل جديالموقف رسميا وإن لم
العربية إلى هذا المؤتمر فإن ذلك سيعني التراجع عن هذا اإلعالن خاصة أن المؤتمر هو بقيادة أمريكا 

 ).ويعود الثور للساقية(التي سيعود لها اعتبار كبير في اإلشراف على التسوية 
 وهي جبهة حادة ومباشرة ومؤثرة جدا على -ا مصلحة في تبريد الجبهة الفلسطينية أن ألمريك: ورابعها

 لصالح تكوين تحالف واصطفاف عربي معها ضد إيران أو باألحرى إلنقاذ -كل التفاعالت في المنطقة 
 من ذر بعض الرماد في العيون فضال عن - من زاوية النظر األمريكية-مشروعها في العراق فال بأس 

 أرضية سياسية للمشاركة في هذا التحالف تمكن األنظمة من تسويقه على الشعوب التي ستراه كونه
  .مكافأة أو مقدمة ولو على حساب إيران

هو الخالف الذي انتهى إلى الصراع الدموي بين فتح وحماس وهو ما أعطى فتح فرصة : وخامسها
راعاة مزاج أو مصالح المقاومة بعد أن ووضعها في ضرورة ؛ أما الفرصة فهي انفكاكها من الحاجة لم

يرى عباس أنه يجب أن يستثمرها كاملة ) أو انتهازية(صارت معها على خصام مكشوف وهي فرصة 
وفي سياقها جاء قرار منع المقاومة وتسليم األسلحة والتقارب بدون حرج والتنسيق األمني بال مواربة مع 

.. ير ثقافة حماية الجنود الصهاينة بدل خطفهم أو قتلهمالعدو واالنخراط في األجندة األمريكية وتصد
 هذه الفرصة أما الضرورة فهي أن - كما رأينا أخيرا -واستبدال المقاومة باالنشغال بالزرع والضرع 

خسرت فتح خسرت شرعية الثورة وشرعية االنتخابات وشرعية التغلب بالقوة على المقاومة فصارت 
إال بالوالء واالنخراط الكامل في األجندة األمريكية والسعي لكسب شرعية مقتنعة بأن وجودها لن يستمر 

االحتالل ورضاه وهي في ذلك تحاول تقمص واقع أنظمة مهترئة ومنبوذة في المنطقة ولكن يرى أنها 
استطاعت الوقوف في وجه شعبها مستندة لهذا الدعم األمريكي والصهيوني، ولكن فتح والسيد عباس ال 

 -ألمريكا وأنها حاالت مختلقة ) أو العمالة(روق الجوهرية والموضوعية بين حاالت التحالف يدركان الف
  .!ليس هذا موضع تفصيل القول فيها

 هي فقط - اآلثمة -إن المصلحة في هذا المؤتمر وفي هذه اللقاءات والعالقات والتضاحكات : آخر القول
للشعب الفلسطيني، فإن شاركت فيه السعودية أو للعدو وعلى حساب المصالح الطبيعية واالستراتيجية 

ممثل الجامعة العربية فسيحقق العدو أكبر اختراق سياسي مجاني للموقف العربي واإلسالمي وأكبر 
ضربة لموقف المقاومة الفلسطينية ولما أنجزته على هذا الصعيد حتى اآلن فهل يعي عباس ذلك؟ وهل 

 من رجعة قبل خراب مالطا؟
  20/9/2007ة الشرق القطري

  
  والحرب" السالم"احتماالت : سوريا وإسرائيل .54

  سامي كليب
 سنوات، وقد مـر عهـده       7في شهر تموز الماضي، بلغ عمر الرئيس السوري بشار األسد في السلطة             

وحدها إسرائيل لم تقل يومـاً ان       . بمراحل شديدة الخطورة، جعلت البعض يقتنع بأن سقوطه بات محتماً         
  . قط، وال هي جاهرت بالعزم على إسقاطهالنظام السوري سيس

يفترض ذلك أحد احتمالين، فإما أن اسرائيل لم تشأ أصالً الدخول في جوقة الـراغبين بإسـقاط النظـام                   
السوري إلدراكها بأنه افضل من الفوضى المحتملة بعده، وان التسويات معه ممكنة، أو لعدم قدرتها على                
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نية قوية في الداخل، وأوراق مهمة في الخـارج تبـدأ بالعالقـة    ذلك بعد أن حصن األسد نفسه بقبضة أم    
  . االستراتيجية الوطيدة بايران، وتمر بالعراق وحزب اهللا وحماس، وصوالً إلى روسيا والصين

هل تغيرت اليوم قواعد اللعبة وباتت اسرائيل جاهزة للمواجهة؟ وهل التحرش بسوريا يستهدف الحـرب               
  ولى الى ايران؟ معها فعالً، أم انه رسالة أ

  الدور األميركي 
. الواليات المتحدة ليست بعيدة عن التوتر االسرائيلي السوري، ولعلها السبب المباشر وغير المباشر فيـه              

ويقول مصدر مقرب جداً من سوريا وله عالقات جيدة مع دول اوروبية ان الرئيس جورج بوش الـذي                  
في نهاية واليته، يريد من اإلسـرائيليين       " بطة المشلولة تماماً  ال"سابقاً إلى   " البطة العرجاء "انتقل من دور    

  . أن ينفذوا ما عجز هو عن فعله، ويمنعهم من التقدم أي خطوة نحو السالم مع سوريا
الواضح أن سوريا غير مستعجلة لتقديم تنازالت إلدارة جورج بوش المجرجرة أكثر مـن هزيمـة فـي     

والواضـح أيـضاً أن     . ، وهي بالتالي تراهن على عامل الوقت      "مشروع الشرق االوسط الكبير   "العراق و 
هذا فتضغط عليها عبر لبنان او من خالل اسـرائيل او           " ضابط الوقت "واشنطن تريد منعها من استخدام      

بين " اتفاق سالم "الذي يفترض ان يرعى     " لقاء واشنطن "من بوابة التجاهل المتعلق بعدم دعوة دمشق الى         
  . ولمرتمحمود عباس وايهود ا

وثمة من يرى أن االعتداء االسرائيلي االخير على سوريا، كان تحذيراً لدمشق وطهـران لجهـة وقـف       
عسكرياَ، ولكنه كان أيضا لتمرير اتفاق ابو مازن واولمرت، ذلك ان لقاء واشـنطن              " حزب اهللا "مساعدة  

  . يبدو متعثراً والحضور السعودي لم يحسم فيه بعد
وط المباشرة التي مارستها ادارة بوش على أولمرت قبيـل وخـالل الزيـارة              وقد قيل الكثير عن الضغ    

األخيرة التي قام بها الى البيت األبيض، ذلك ان هذه االدارة كانت تطالبه بوقف أية قنوات تفاوضية مـع                   
سوريا والتوقف عن اإليحاء باالستعداد لمفاوضات مباشرة، وذلك بعد أن كانت إسرائيل وصحافتها قـد               

تسريبات مفادها ان ثمة خطوطاً قد فتحت مع سوريا في خالل الحرب االسرائيلية علـى لبنـان                 ضجت ب 
  . وأعقابها

وهل كان بالصدفة ان يسارع اولمرت قبل يومين الى القول انه يكن احتراماً كبيراً للرئيس السوري بشار                 
ك فيما العالم كان ينتظر     االسد وانه مستعد لمفاوضات معه من دون شروط؟ هل كان بالصدفة ان يقول ذل             

  منه توضيحاً لالعتداء على سوريا؟ 
 شهراً من تعاون نووي بين كوريـا        18أولم يكن الفتاً أيضاً ان مسؤولين أميركيين كانوا قد حذروا قبل            

  الشمالية وسوريا؟ 
 منتصف  والالفت أن اللقاءات العسكرية االسرائيلية تتكثف كلما حصلت اتصاالت اميركية اسرائيلية، ففي           

حزيران الماضي مثال، توجه اولمرت للقاء بوش، ولم تمض ايام قليلة حتى عقد مجلس الوزارء المصغر                
االسرائيلي سلسلة من اللقاءات قيل إنها خصصت لبحث عدد من سيناريوهات المواجهـة مـع سـوريا،                

   .وأعقبت ذلك زيارة قام بها أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك إلى هضبة الجوالن
ويعتقد مسؤولون غربيون أن إسرائيل والواليات المتحدة مضطرتان للقيام بعمل عسكري، فاالولى تريـد              
إعادة االعتبار لجيشها الذي أصيب بنكسة كبيرة في لبنان، والثانية ال تريد إنهاء عهد بـوش بـصورته                  

  . السيئة الحالية
اية حرب ضد ايران وسوريا على اعتبـار        لكن في الجانبين األميركي واإلسرائيلي، هناك من يحذر من          

  . أنها غير محسوبة او محسومة النتائج واالنعكاسات
فاألصوات في أميركا كثيرة لمنع اية مغامرة ضد ايران، وفي اسرائيل يالحظ ان شعبة االستخبارات في                

ل إن رئيس   لم تغير رأيها بعد في تغليب منطق السالم على جنون الحرب مع سوريا، ال ب              " أمان"الجيش  
شعبة االستخبارات نفسه اللواء عاموس يادلين، الذي يعيب على الـسوريين إصـرارهم علـى توسـيط             
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الواليات المتحدة، بدالً من التفاوض المباشر مع إسرائيل، يرى ان السالم والمفاوضات يجـب أن يبقيـا                 
  . الهدف

  األسد يفاوض ويده على الزناد 
الحتمالين، اي الحرب والسالم، ولكن إسرائيل والغـرب يأخـذان       وفي دمشق، تتراوح التصريحات بين ا     

  . على محمل الجد ايحاءات الرئيس االسد بشأن الحرب
يشددون في لقاءاتنـا معهـم علـى        "ويقول مسؤول أوروبي، كان قد زار دمشق قبل فترة، إن السوريين            

المشكلة هـي فـي اسـرائيل       الرغبة في السالم، ويقولون إن اولمرت عاجز عن تحقيق هذا السالم وان             
وليست عندهم، ولكن المقلق في ما يقوله السوريون، وتحديداً األسد نفسه، هو انهم علـى اسـتعداد تـام                   
لمواجهة كل االحتماالت بما في ذلك الحرب، فالرئيس الراحل حافظ االسد كان غالباً ما يتجنب االشـارة                 

 يوحي بأنه ال يأبه بأمر الحرب، وبـأن اسـرائيل           الى الحرب ويركز على السالم، اما بشار االسد فيكاد        
  ". ستخسرها في نهاية المطاف

إن ما حصل مؤخراً من كالم عن عملية إسرائيلية على سوريا، أثار            "ويضيف المسؤول األوروبي نفسه     
قلقاً كبيراً، ذلك انه اذا كان صحيحاً ان االسد اعتمد منطق الشكوى الى مجلس االمن الدولي ولجأ الـى                   

لقنوات الشرعية والدبلوماسية، اال أن سوريا تحدثت عن حق الرد بما في ذلك العسكري، وهذا يفترض                ا
إما أن تكون سوريا تريد فعالً المواجهة اعتقاداً منها بان اسرائيل تمر في مرحلـة ضـعف وانـه مـن                     

يرى ان اي عـدوان     االفضل المواجهة معها اآلن قبل ان تعيد بناء قواتها على اسس جديدة، أو ان االسد                
اسرائيلي واسع على سوريا، سيفرض معادالت جديدة على المنطقة والعرب والواليات المتحدة، بحيـث              
ان المفاوضات ستكون السبيل الوحيد، وان سوريا تعود الى دائرة الضوء، ويتم بالتـالي فـك الطـوق                  

قد سمح لسوريا بتحـصين     المضروب حولها، وهو يوحي بأن التعاون مع إيران وبعض الدول االخرى،            
  ". نفسها لمواجهة اي طارئ عسكري

هي ال شك أرادت لجـم اي       . فهل كان بالصدفة أن تسارع إسرائيل الى اإلعالن عن جهوزيتها العسكرية          
  . تفكير سوري، او غير سوري، بالرد على االعتداء األخير

كمن في أنه من مصلحة أكثر من طرف        القلق الحقيقي القائم حالياً في المنطقة ي      "ويرى المسؤول نفسه أن     
  ". توتير األوضاع العسكرية اعتقاداً منه بان االنتظار لم يعد يجدي نفعاً

مع ذلك، فان التحليالت الكثيرة التي كتبت في االسابيع القليلة الماضية بشأن احتماالت الحرب والـسالم                
  : بين سوريا واسرائيل، تسمح بتوقع اي من االحتمالين

  : ت الحرب وأسبابها احتماال1
 إسرائيل تريد حرباً، ولكنها لم تحدد زمانها بعد، وذلك ألن نكستها الكبيرة في لبنان بحاجة الى إحداث                  -أ

فحتى لو أنها راغبة بالتفاوض مع سوريا، فإنها تفـضل          . اختراق عسكري يعيد الثقة بالجيش االسرائيلي     
حالي لوزير الدفاع ايهود باراك الذي يقدم نفسه على         أن يأتي ذلك بعد نجاح عسكري، وهذا هو المنطق ال         

  . انه خليفة القادة التاريخيين السرائيل
وإسرائيل تريد الحرب أيضاً القتناعها بأنه من غير الممكن ترك ايران تصل الى إنتاج القنبلة النوويـة،                 

، والقتناعها أيضاً بأنها    وذلك فيما الرئيس احمدي نجاد وغيره يدعون الى إزالة دولة إسرائيل من الوجود            
. لن تكون قادرة على التوصل الى سالم جيد لها مع الفلسطينيين من دون إضعاف األطـراف االخـرى                 

  . ايران تبقى الهدف االول في الوقت الراهن
انزلق وزيـر   . إيران تبقى الهدف االول ليس إلسرائيل وأميركا فقط، وإنما لبعض الدول االوروبية أيضاً            

قال ذلك بعد أيـام علـى     . لفرنسي برنار كوشنير الى الحديث عن احتماالت الحرب مع ايران         الخارجية ا 
وبين االنزالق والتصحيح، كانت    . زيارته اسرائيل، لكنه اضطر الى توضيح موقفه والقول إنه فسر خطأ          
  . ايران صبت جام غضبها عليه وعلى عهد الرئيس نيكوال ساركوزي
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 بالنار خطير، ولعلها أدركت أكثر أن إيران هي مكمن الخطر، خصوصاً            أدركت فرنسا مجدداً أن اللعب    
أن التوتر معها جاء موازياً التصاالت حثيثة، سرية ومعلنة، على الخط الـسوري الفرنـسي الفاتيكـاني                 

  . االستحقاق الرئاسي اللبناني" إلنقاذ"
نان، وان أي انتصار عربي آخر      ب  سوريا تريد الحرب العتقادها بان اسرائيل ضعيفة بعد نكستها في لب            

على الدولة العبرية سيقلب موازين المنطقة برمتها، كما أنها تريدها لفك الطوق عنها وإبعاد شبح بعـض                 
والعتقادها أيضاً بأن كل ما قد      . القضايا، ومنها ملف المحكمة في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري         

  . الوضع اآلنيحصل بعد الحرب لن يكون أسوأ مما هو عليه 
وسوريا تريد الحرب، على اعتبار انها ستفرض مفاوضات حتمية بعدها، على غرار ما حصل بعد حرب                

ويرى بعض المسؤولين السوريين    ". كامب دايفيد " بين مصر وإسرائيل والتي أعقبتها اتفاقية        1973العام  
مرت االيام االولـى دون تحقيـق       امتصاص نتائج الضربة االسرائيلية األولى، سيكون األهم ألنه لو          "ان  

نصر عسكري إسرائيلي، فإن سوريا قد تربح المعركة في نهاية المطاف اعتماداً على منطـق عـسكري       
  ". جديد يختلف عن الحروب التقليدية

ت  أميركا تريد الحرب العتقاد صقور ادارة جورج بوش ان في الحرب وحدها على ايران وسوريا او                  
 سيضمن تعويضاً عن العجز المريع في الملف العراقي، وما سيؤمن انهاء للملف             على احدى الدولتين، ما   

عاد نائب الرئيس االميركي ديك تشيني يطل برأس الكـاوبوي          . النووي االيراني او على االقل تأخيراً له      
ومعه عدد من أنصار اسرائيل وعلى رأسهم أليوت ابرامز مسؤول الشرق االوسط في مجلـس االمـن                 

  . وكأنما تجربة العراق لم تكفالقومي، 
، يـوم االثنـين عـن       "صنداي تلغـراف  "وقد يكون من المفيد العودة الى المعلومات التي نقلتها صحيفة           

ووزارة الـدفاع البنتـاغون،     ) سي أي آيه  (إن وكالة االستخبارات األميركية     : "مسؤولين أميركيين، قالوا  
نفيذ برنامج تصعيدي يمكـن أن يقـود إلـى مواجهـة            يعتقدان أن البيت االبيض قد بدأ بشكل حذر في ت         

فهل الغارة على سوريا، كانت جزءاً من هذا التحرش التـصعيدي لمعرفـة مـدى               ". عسكرية مع إيران  
  وكيفية الرد اإليراني السوري؟ 

ث  إيران تريد الحرب القتناعها بان المستنقع العراقي جعل الجيش االميركي هشاً وغير قادر على فـتح        
جديدة، كما أن نكسة اسرائيل في لبنان جعلت جيشها أعجز من ان يفتح حرباً ثانيـة فـي الوقـت                    جبهة  

. الراهن، وبالتالي فإن هزيمة أخرى وسريعة للمشروع االميركي االسرائيلي ممكنة في الوقـت الـراهن              
رمتهـا  ولو نجحت إيران في امتصاص الضربة األميركية والحفاظ على زمام المبادرة، فإن المنطقـة ب              

  . ستكون رهن إشارتها
ج  أطراف لبنانية وعربية مناهضة لسوريا، تريد الحرب اعتقاداً منها بأنها ستسقط النظام السوري وتحد                

  ". حزب اهللا"من النفوذ اإليراني وتطوق 
  احتماالت السالم وأسبابه 

 والتفاوض أكثـر ممـا      األطراف ذاتها الراغبة بالحرب لألسباب السابقة، يمكن أن تكون راغبة بالسالم          
  . يعتقد البعض

 إسرائيل تريد السالم، ألنها بصدد تجديد جيشها وتغيير استراتيجيتها الدفاعيـة وهـي تفـضل عـدم                  -أ
المغامرة سريعاً قبل قطع شوط في هذا السياق، كما أنها ترغب في المضي قدماً في المفاوضـات مـع                   

ما يمكن من تنازالت وتحسين صورتها دولياً على        الرئيس محمود عباس، ألن في ذلك فرصة لتقديم اقل          
  . أساس انها قبلت بدولة فلسطينية قابلة للحياة

وإسرائيل تريد السالم لقلقها من النتائج المحتملة ألية مغامرة عسكرية مقبلة، نظراً لغمـوض الـصورة                
 االسرائيلي ليس مستعداً    ثم أن الرأي العام   ". حزب اهللا "بشأن واقع القدرات العسكرية عند إيران وسوريا و       

تغيرت صورة اسرائيل، وتقهقر الوضع النفسي لجيـشها والـرأي العـام            . لشن حرب في الوقت الراهن    
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ومقاتليه، وبعد ظهور أسلحة وقدرات قتالية عالية عند الحـزب معروفـة            " حزب اهللا "عندها بعد صمود    
  . المصدر

ح بإعادة العالقات واسعة مع الواليات المتحـدة،        سوريا تريد السالم القتناعها بأن في ذلك ما سيسم        : ب
وبالتالي االتفاق على صفقة شاملة تتعلق بالمنطقة وفك الطوق وإلغاء الملفات الشائكة وتحسين االوضاع              

فالسالم والعالقات مع الواليات المتحدة، همـا الهـدف االول          . االقتصادية وضبط الداخل أمنياً وسياسياً    
وريا أن تبدو كضحية لسحب البساط من تحت أقدام إسرائيل وأميركا، بدالً مـن       ومن األفضل لس  . لسوريا

  . التي سعت أميركا لزجها فيها وتشويه صورتها" دائرة الشر"ان تبقى في 
قال كثيرون إن دمشق أحسنت في الرد دبلوماسياً على الغارة االسرائيلية، فالفخ جاهز وأي خطـأ فـي                  

  كن الى متى يستطيع األسد الصمت؟ ول. الوقت الراهن سيكون قاتالً
اميركا تريد السالم لعدم قدرتها على فتح جبهات جديدة، وإلدراكها بأنه إذا انتهى عهد جورج بـوش                : ت

من دون إحداث أي اختراق على المسار االسرائيلي العربي، فإن كل االستراتيجية السياسية والعـسكرية               
طيين سيكونون بالمرصـاد، وأن أطرافـاً أخـرى غيـر           لبوش تكون قد تمرغت بالوحل وأن الديموقرا      

  . أميركية، ستحدث اختراقات اهم، بينها فرنسا خصوصاً، والتي تعود بشكل ناشط إلى المنطقة
إيران تريد السالم الدراكها بانها حققت نتائج كبيرة في العراق، واستطاعت ان تفرض نفسها محاوراً             : ث

 بالتالي على تحسين ظروفها التفاوضية بـشأن ملفهـا النـووي            في قضايا الشرق االوسط وباتت قادرة     
  . ومستقبلها السياسي في المنطقة واالقتصادي داخلياً

وإيران تريد السالم لقلقها من أن الحرب االميركية اإلسرائيلية التي قد تـشن عليهـا، سـتكون مـدمرة                   
  ". راء عام الى الو100إرجاع إيران "خصوصاً أن ثمة من يجاهر بأنه يريد 

. ولعل أكثر من يريد السالم هي دول الخليج نفسها التي تدرك خطورة أية مغامرة عسكرياً على ايـران                 
  . فالمغامرة ستنعكس اضطراباً كبيراً في الخليج وتحديداً السعودية

إن أبواب الحرب مفتوحة على مصراعيها، ألن الحرب تبدو ضرورية الي تفاوض مقبل، وهذا بالضبط               
وربما هذا ما جعل وكالة الطاقة الدولية بلسان مـديرها العـام            . لمنطقة في أسوأ مراحلها اآلن    ما يجعل ا  

محمد البرادعي تبادر الى سحب البساط من تحت أقدام االميركيين بالقول إن ال شيء يدل على ان ثمـة                   
  ". الميةضجة إع"توجهاً لدى ايران لتصنيع اسلحة نووية، معتبراً ان الحديث عن الحرب هو مجرد 

  الدور الروسي 
الرئيس المصري الراحل جمال عبـد      " تضليل"ال يزال بعض العرب يحملون االتحاد السوفياتي مسؤولية         

الناصر بشأن االستعدادات اإلسرائيلية للحرب األمر الذي، برأيهم، أدى الى خسارة العرب لحرب العـام               
.1967   

 اخرى، ففي أواخر الشهر الماضي قال اللواء االحتياطي         اليوم تحاول إسرائيل تكرار السيناريو من زاوية      
عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي األمني في وزارة الدفاع االسرائيلية، إن بعض االوساط االسرائيلية              
اعربت لروسيا عن استيائها من حث المسؤولين الروس لدمشق على تسخين الجبهة مع إسرائيل، ومـن                

  ". حزب اهللا"ية بكميات كبيرة من السالح الذي يذهب بعضه الى تزويد موسكو للسلطات السور
وسربت المصادر اإلسرائيلية في حينه معلومات تؤكد وجود مستشارين روس على االراضي الـسورية              
يعملون على إعادة بناء الجيش السوري وعلى تطوير شبكات التنصت والقتال االلكتروني، كمـا تؤكـد                

قامة قاعدة عسكرية في ميناء طرطوس السوري، االمر الذي يلزم موسـكو            رغبة البحرية الروسية في إ    
  . بنشر صواريخ أرض جو باليستية لحماية القاعدة

واستندت هذه المصادر اإلسرائيلية في حينه الى تصريح قائد االسطول الروسـي األدميـرال فالديميـر                
ئمة لها في البحر األبيض المتوسـط       ميسولين الذي كان قد أعلن عن عزم روسيا اقامة قاعدة عسكرية دا           

  . دون أن يوضح مكان إقامتها
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تريد إسرائيل من خالل ذلك توجيه اللوم والرسائل الى روسيا التي وقفت وال تزال في مواجهة اي عملية                  
عسكرية ضد ايران وسوريا، األمر الذي يشير بوضوح الى عودة الشرق األوسط كورقـة مهمـة فـي                  

الباردة بين الواليات المتحدة وروسيا، حتى ولو أن هناك من يرى أن الكـالم              استئناف شيء من الحرب     
هل كان بالصدفة أن تسارع الدوائر الروسية الرسمية قبـل         . عن حرب باردة اآلن فيه الكثير من المغاالة       

إن تسريب البنتاغون معلومات حول ضـرب       "الروسية الرسمية   " نوفوستي"يومين إلى القول عبر وكالة      
ن ما هو إال حملة دعائية تستهدف تخويف طهران وإرغامها على تقديم تنازالت في القضايا المختلف                إيرا

  ". عليها؟
  20/9/2007السفير 

  
  !ومعرفة العدو... والفضائيات.. القراءة... المواطن العربي بين .55

  فايز رشيد
٪، وفي صفوف المرأة 55 تبلغ  ليس صدفة أنه في العديد من البلدان العربية، فإن نسبة األمية بين الرجال            

٪، وذلك وفقا لتقارير التنمية الصادرة عن األمم المتحدة، التي تؤكد ان نسبة استعمال الكمبيوتر فـي                 60
وليس صدفة ايضا أنه في كل معـارض        . تلك البلدان تتأخر بنسب كبيرة عن مثيالتها في الدول االفريقية         

هي المتعلقة بفن الطبخ، واألبراج، والغيبيات مهما       ) ي األغلب ف(الكتاب العربية، فإن الكتب األكثر مبيعا       
وبرغم المـرارة  ! بلغت أثمانها، وان مخطوطات الكتب الجديدة تطبع بألف أو ألفي نسخة على أبعد تقدير     

بأن العرب ال يقرؤون، فإن فيهـا       ) دايان(والحزن واأللم المتشكلة في قلب كل عربي عندما يسمع مقولة           
  ! ة لألسفبعضا من الصح

ألن المسألة المطروحة ال تنطبق على المواطن العربي الفقير فقط، والذي يجهد طيلة يومه              ... نقول ذلك 
للحصول على قوت عائلته بعيدا عن الكتب المرتفعة الثمن وترفها، وانما تنطبق على مسؤولين كثيرين،               

. راط ضروري لمجابهتهم في الصراع    تفترض فيهم مهماتهم الوطنية معرفة حقيقية لطبيعة أعدائهم، كاشت        
فتـراهم  ... لألسف، فإن كافة الدالئل تشير الى المعرفة السطحية في أذهان المسؤولين اولئـك لعـدوهم              

يقصدون بـالطبع   (القردة والخنازير اليهود    : يرددون وعلى شاشات االعالم العربية والعالمية ألفاظا مثل       
اليهود، وقفوا تاريخيا وال يزالون ضد اسرائيل والصهيونية،        ، وهم يجهلون ان مئات اآلالف من        )اسرائيل

اللتين تعتبرانهم خطرا اكبر من الخطر الفلسطيني العربي على الوجود االسرائيلي، وان عشرات الكتـب               
في المكتبة العربية تتحدث عن هذا الموضوع، ما قلناه، هو نقطة في بحر الجهـل العربـي باسـرائيل                   

  . يهاوالتحوالت المستمرة ف
فان حجم  ") السفير"أوردها حلمي موسى في     (بالمقابل، فانه ووفقا الحصائيات اسرائيلية متخصصة كبيرة        

سنويا، ويصدر فيها سنويا أربعـة آالف       ) نصف مليار ( مليون دوالر    500سوق الكتاب في اسرائيل يبلغ      
دة، وان القارئ االسـرائيلي     كتاب جديد، ويباع في المعرض السنوي للكتاب مليونا نسخة من الكتب العدي           

كتابا في السنة، مع العلـم بـأن        ) 11(دوالرا في الشهر على الكتب وانه يقرأ بمعدل         ) 25(ينفق حوالى   
لقد كشف االرشيف االسرائيلي المفرج عن بعضه بعد مرور ثالثين          !  ماليين نسمة  7االسرائيليين يبلغون   

ية للقرى العربية وسكانها وحيواناتهـا ودواجنهـا        معرفة عصابات االرهاب الصهيون   : عاما على أحداثه  
الخ وذلك قبل القيام بمحاصرتها وطرد اهلهـا        ... ومخاتيرها، وتسليحها والقادرين على حمل السالح فيها      

القـراءة  .  واألعوام القليلة التي سبقته في فلسطين      1948ومن ثم تدميرها ومحوها عن الخارطة في عام         
ني والعربي تترجم بحوارات وندوات وكتب وتتـوج بمـؤتمرات هرتـسيليا            االسرائيلية للوضع الفلسطي  

بما يعنيه من تفرعـات     ) مكافحة االرهاب العالمي  (السنوية، وآخرها المؤتمر الذي يعقد حاليا تحت شعار         
  ). بالطبع(، وفي أبحاث المعاهد المتخصصة، اضافة الى المعلومات االستخباراتية )من وجهة نظرهم(
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يميل الى أخذ معلوماته من االنترنت بشكل       ) وفقا لالحصائيات (ي من الشباب العربي بمعظمه      الجيل الحال 
رئيسي، على حساب قراءة الكتب، باستثناء المقررة كمنهج دراسي، وذلك كحصيلة للتطور التكنولوجي،             

مقارنة مـع   السرعة والوقت والسهولة المتمظهرة في الوسائل الحديثة        : وما تتركه من تداعيات تتمثل في     
لهذا وفي هذه المرحلة من التطور تبرز الفضائيات كوسيلة طاغية بين كـل             . الجهد المفترض في القراءة   

يتناول موضـوعا   ) على فضائية مشهورة  (الوسائل االعالمية األخرى، مشاهدة وتأثيرا، فمشاهدة برنامج        
مـن مقـاالت عديـدة      ) لألخير(را  فكريا او حدثا سياسيا معينا من خالل الحوار مع كاتب، هو أكبر تأثي            

لذلك، تحرص اسرائيل، والصهيونية منذ نشأتها، على تطوير سيطرتهما على ما يمكنهمـا مـن               . يكتبها
وسائل اعالمية، متعددة ومختلفة، وفقا لمدى تأثير هذه الوسيلة على الناس، ولهـذا تحـرص الواليـات                 

لعديد من المؤسسات البحثية في العالم العربي وفق        المتحدة االميركية والدول الغربية عموما على تمويل ا       
، من خالل واجهات كثيرة تتستر بها لتسييد ما         )في نهاية المطاف  (خطط مدروسة لمآالت ونتائج األبحاث      

تريده من أهداف ثقافية بعيدا عن الموروث التاريخي الثقافي العربي ومجمل قيمه في المجاالت المختلفة               
  . أشكالها ووسائلها، في نهج جديد، بعيد كل البعد عن مضامينها االصليةبما في ذلك المقاومة و

بعيدا عن الفضائيات التـي     (انطالقا مما سبق، يتضح مدى الدور الذي يمكن للفضائيات العربية الرئيسية            
حصرت مهمتها في الترويج لالبتذال بمختلف مظاهره، وبما يعنيه ذلك من تحريـف التجـاه المعركـة                 

ان تلعبه من دور حقيقي في نشر الوعي أوال، والتثقيـف الجمـاهيري ثانيـا،               ) للثقافة العربية الرئيسية  
وتحويل اتجاهات الرأي العام لما هو مفيد وبما يخدم طموحاتها وأهدافها، في االطار الوطني العربي في                

  . مجابهة االستهدافات
ا بالوالءات المتناقضة من طرفـي مطلـق   اتهامه) ان جاز التعبير(معظم الفضائيات العربية تعيش محنة      

فمثال جرى ويجري اتهام فضائيات عربية كثيرة باالنحياز الـى الطـرف            ... صراع خارجي او داخلي   
اآلخر من قبل الواليات المتحدة أثناء بدئها لحربها العدوانية علـى العـراق وإبـان احتاللهـا الحـالي                   

ردود الفعـل مـن هـذه       . ات باالنحياز الـى أميركـا     أما الطرف اآلخر فيتهم هذه الفضائي     ... ألراضيه
الفضائيات تتمثل بمحاولة الدفاع عن النفس من خالل الترويج لحياديتها في الـصراعات، وذلـك وفقـا                 

! لالشتراطات النظرية األكاديمية لالعالم، وبالفهم األفالطوني له، بعيدا عما يناط به من دور في مجتمعه              
في تغطية الحرب العدوانيـة     ) على سبيل المثال  (ت العربية ان تكون محايدة      بالتالي، كيف يمكن للفضائيا   

امام االعتداءات الخارجية علـى     . االسرائيلية األخيرة على لبنان؟ وهل المطلوب منها ان تكون محايدة؟         
ألن ... الدول والشعوب العربية، فانه يتوجب على الفضائيات االصطفاف الى جانب الجمـاهير العربيـة   

تغطية النزاعات  : الستحالة بمكان والحالة هذه ادعاء الحيادية، التي قد تفهم ممارستها في حالة واحدة            من ا 
المحلية العربية على قاعدة اظهار الحقائق كمرتكزات في سبيل تجاوز هذه النزاعات لـصالح االطـار                

مي العربي، لكن، مع ذلك     الجماهيري العام الطامح لتعميق وحدته الوطنية، ولترسيخ عالقته مع بعده القو          
فمثال، في تغطية   . غالبا ما تفشل بعض الفضائيات في تغطية انحيازها، الذي يبدو مكشوفا رغم حرصها            

نزاع محلي عربي، قام فيه طرف أول باالعتداء على طرف ثان، فإن الفارق كبير بـين ايـراد الخبـر                    
مارسة فعل االعتداء، وبين ايراده بـصيغة       بما تعنيه من تضييع لم    ) قامت اشتباكات بين الطرفين   (بصيغة  

كم مـن المواضـيع واألحـداث الكبيـرة بـدالالتها      ). قام الطرف األول باالعتداء على الطرف الثاني    (
وتداعياتها، كانت وما زالت تستحق اثارة الحوارات العميقة من حولها، ونسوق بعضها على سبيل المثال               

نية اللبنانية من زاوية االمكانيـة الفعليـة اللحـاق الهزيمـة            دالالت انتصار المقاومة الوط   : ال الحصر 
وكتاب المؤرخ اليهودي بابيه، الذي يحمـل       . العسكرية باسرائيل، التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين     

نفس االسم، ووصول الكاتب الى قرار ذاتي حاسم بمغادرة دولته نظرا لتفشي العنصرية فيها، وما يجب                
:  أهمية التركيز على عنصرية دولة اسرائيل، والتي يجب وضعها على مشرحة السؤال            ان يعنيه ذلك من   

هل يمكنها على المدى القريب ان تجنح الى السالم وان تمارسه فعليا؟ وهل يمكنها الموافقة على اقامـة                  
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ي، دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولتها؟ وهل، وهل، وهل؟ واذا كنا نتناول هذا الجانب كمثـال حـس                 
فيمكن تطبيقه على الكثير من القضايا االخرى العربية وما تثيره تساؤالت كثيرة وكبيـرة فـي عمقهـا                  

واذا كانت استضافة اسرائيليين على الفضائيات العربية هي خطيئة كبرى، فإن مـن الخطايـا               . وأبعادها
ل هذه المسألة وغيرها    ايضا االهمال قصدا او عن غير قصد لكافة المالحظات وأعمدة الكتاب التي تتناو            

من المالحظات، وبإمكان القائمين على هذه الفضائيات الدفاع العلني عن هذه الممارسة او تلك، اذا كانوا                
حقا يؤمنون بها، األمر الذي يشي في كثير من األحوال بأن المالحظات الموجهة ال تجري قراءتها، وهذا                 

لذي ال يقتصر على وسط اجتماعي معـين، بـل تمتـد            مظهر آخر من أزمة القراءة في العالم العربي، ا        
قد يفهم االنشداد الدائم لمعظم الفضائيات العربية للتركيز على نفـس الوجـوه             . جذوره الى كافة االوساط   

انطالقا مما تمثله من أبعاد معرفية وحضور تكرس من خالل المزيد من االستضافة، لكن ذلـك يغيـب                  
العرب المبدعين في كتاباتهم حول المواضيع المطروحة والمطروقة ذات         كثيرين من المفكرين والمثقفين     

ما سبق هو محاولة متواضعة للتركيز      . االختصاص، وهو ما ينم عن التقصير في متابعة ما كتب حولها          
  . على اشكالية في صميم الحياة العربية، وهي تستحق ان تجري النقاشات العميقة لها ولتداعياتها
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