
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  !في الخارج" الجهاد"و" حماس" تتوعد مكاتب "إسرائيل"
  حول سيناريوهات الوضع في المنطقة بعد اإلنسحاب األمريكي من العراق" وثيقة إسرائيلية"

  للمفاوضات" إطار"قبل التوصل إلى " لقاء الخريف" يحذر من عقد شعث
   "حماس"استنفار عسكري في تل ابيب والقاهرة تحسباً لمظاهرة دعت لها ": دبكا"موقع 

  ع انتفاضة األقصىإسرائيلياً قتلوا منذ اندال١٠٢٤فلسطينياً استشهدوا و٤٢٢٨: تقرير أممي
 األحمد في صنعاء لبحث المبادرة اليمنيةعزام 

صالة الجمعة في غـزة بـين
اتهامـات  ".. حمـاس "و" فتح"

  متبادلة
  

 ٣ص ... 

 ١/٩/٢٠٠٧٨٣١ سبتال



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٨٣١:                                 العدد١/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤  لبحث التطورات الميدانية في غزة عباس يدعو اللجنة التنفيذية الجتماع عاجل .٢
 ٥ معتدين على المواطنين والشرعية الفلسطينيةسنقوم بمحاسبة ال: حكومة فياض .٣
 ٥   تقرير لجنة تقصي الحقائق عن احداث غزة لم ينته بعد: نبيل عمرو .٤
 ٥   برنامج منظمة التحرير والشرعية العربية والدوليةمع فلسطين ىمنتد: المصريمنيب  .٥
 ٥  السلطة الفلسطينية تسترجع أرشيف عرفات من تونس .٦
 ٦  للمفاوضات" إطار"قبل التوصل إلى " لقاء الخريف"شعث يحذر من عقد  .٧
 ٦ سبق تميل إلى تأجيل المؤتمر الدولي وسط إصرار فلسطيني على إنجاز اتفاق م"سرائيلا" .٨

    
    :المقاومة

 ٦    "حماس"استنفار عسكري في تل ابيب والقاهرة تحسباً لمظاهرة دعت لها ": دبكا"موقع  .٩
 ٧  "فتح"و" حماس"تطرح مبادرة للمصالحة بين " الجبهة الشعبية" .١٠
 ٧  في صنعاء لبحث المبادرة اليمنيةاألحمد عزام  .١١
 ٧   "البارد"حمدان يطالب بتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تساهم في اعادة اعمار  .١٢
 ٨   تدين توثيق الصحافة لفوضى تجمعاتها وتكيل نعوتاً قاسية للفضائيات" فتح" .١٣
    

    :يالكيان االسرائيل
 ٨  !في الخارج" الجهاد"و" حماس" تتوعد مكاتب "إسرائيل" .١٤
 ٩  حول سيناريوهات الوضع في المنطقة بعد اإلنسحاب األمريكي من العراق" وثيقة إسرائيلية" .١٥
 ٩   "حماس"وماسي األوروبي مع من اإلنفتاح الدبل" إسرائيلي"غضب  .١٦
١٠   في عملية بالقدس رغم تبني فصيل آخر لها" حماس"االحتالل يتوصل إلى دور  .١٧
١٠  لتعزيز القدرات القتالية للجيشروس في سوريا عسكريون خبراء ": معاريف" .١٨
١٠   نصحت بوش بتجنب انتخابات فلسطينية: رانسكي ينتقد السعودية ومصرشا .١٩
١١    التوازن اإلستراتيجي في المنطقة مهدد.. قلق إسرائيلي من الشائعات حول صحة مبارك .٢٠
١١  ل عائلة أبو عزالة في غزةيفنِّد مزاعم الجيش اإلسرائيلي في مجزرة أطفاشريط مصور  .٢١
١١ "إسرائيل"األخطر على  نجاد واألسد: ليبرمان .٢٢
١١   االحتالل يعتقل سبعة من نشطاء السالم اإلسرائيليين .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٢  إسرائيلياً قتلوا منذ اندالع انتفاضة األقصى١٠٢٤ستشهدوا وفلسطينياً ا٤٢٢٨: تقرير أممي .٢٤
١٣  أطفال خالل أسبوع٦ فلسطينياً بينهم ١٢ توغالً واستشهاد ٢١: تقرير .٢٥
١٣    لقضيتهم في مؤتمر الخريف القادم سياسياً من الفلسطينيين اليتوقعون حالً%٧٧ .٢٦
١٤   أغلبية كبيرة تنظر بإيجابية إلى أداء التنفيذية في حفظ األمن والتصدي للفوضى .٢٧
١٤   يشكك في أنباء عن اكتشاف آثار يهودية في باحة المسجد األقصى"إسرائيلي"عالم  .٢٨
١٤ إسرائيل تواصل استخدام األسرى كحقل تجارب لألدوية: األسرىباحث في قضايا  .٢٩
١٥ "الجدار" بينهم إسرائيلي واعتقال أجانب في مسيرة ضد ٧إصابة  .٣٠
١٥   إصابة أربعة مواطنين خالل مسيرة لمناهضة الجدار في قرية المعصرة .٣١
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١٥  األسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً قاسية .٣٢
١٥   اإلسرائيلية تعود من جديد-أزمة العالقين الفلسطينيين على الحدود المصرية  .٣٣
١٦ اإلعالن عن انطالق معرض فلسطين الدولي األول لكتاب الطفل .٣٤
١٦  منظمات العمل األهلي تطلق حملة ضد الفساد .٣٥
١٦ المؤسسات الثقافية والشبابية في طريقها لخلع قناعها األهلي :في دراسة ميدانية .٣٦
   

   : األردن
١٦  الية بين األردن وفلسطين مشبوهالحديث عن الفيدرالية والكونفدر: عبداهللا الثاني .٣٧
   

   :لبنان
١٧   فتح االسالم مجموعة مرتبطة بالقاعدة وخططت المارة اسالمية: العماد سليمان .٣٨
١٧ "البارد" دولة ومنظمات دولية للمشاركة في مؤتمر إعمار ٣٠دعوة : مكاوي .٣٩
١٧   ترحيل نساء فتح اإلسالم بات قريباً .٤٠
١٧   النازحون الفلسطينيون من نهر البارد ينتظرون العودة بفارغ الصبر .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٨  موعات جهاديةتدريب مج لثائق تنظيمية تكشف التنسيق بين اإلخوان وحماسو: األهرام .٤٢
١٨    من الساحة السياسية" حماس"يمكن شطب  ال: إيران تؤكد لمجلس األمن .٤٣
١٨    إلنجاح مؤتمر بوش يسعىمبارك .٤٤
   

   :دولي
١٨  "إسرائيل"على  تيطالبون بفرض عقوبا مشاركون في مؤتمر لألمم المتحدة .٤٥
١٩  موسكو تلوح بإلغاء زيارة رئيس وزرائها للكيان االسرائيلي .٤٦
٢٠  ٢٠٠٦ ماليين يورو وصلت الفلسطينيين من حزيران ٥١٠: المفوضية االوروبية .٤٧

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  األستاذ فوزي برهوم... ن حرائق غزة والضفة وحريق اليونانما بي .٤٨
٢١  عيد بن مسعود الجهني... !وأزمة التمزق الفلسطيني... وهم السلطة .٤٩
٢٤  ياسر الزعاترة... إلى أصحابها؟"الشرعية"ماذا لو أعيدت  .٥٠
٢٥  ايمن يوسف. د ...حركة حماس وتجربة االسالم السياسي في فلسطين .٥١
٢٧ ماجد كيالي... وماذا بعد؟ ..إسرائيل تعيد تأهيل جيشها .٥٢
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  اتهامات متبادلة".. حماس"و" فتح"صالة الجمعة في غزة بين  .١

لبى آالف الفلسطينيين في قطاع غزة امس دعوة حركـة          : رام اهللا وغزة  من   ١/٩/٢٠٠٧ الحياة   ذكرت
" حمـاس " حركة   "استيالء"وفصائل منظمة التحرير الى اداء صالة الجمعة في العراء احتجاجا على            " فتح"
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ء بعد الصالة، اال    ورغم ان غالبية المصلين تفرقت بهدو     . على القطاع واستغاللها المساجد كمنابر سياسية     
 ١٢اسفرت عن اعتقـاالت واصـابة       " فتح"وبين انصار   " القوة التنفيذية "ان اشتباكات محدودة وقعت بين      

من خالل الدعوة الى صالة الجمعة      " فتح"وسعت   .فرنسيانشخصا بشظايا قنابل صوتية، بينهم صحافيان       
  .الحكم في غزةالى عرض شعبيتها التي تآكلت خالل السنوات الماضية حتى فقدت 

تجنبت االحتكاك مع الصحافيين وتركتهم يقومون بعملهم بحرية، كما تجنبـت           " القوة التنفيذية "لوحظ ان   و
اعطاء االنطباع بأنها تمنع حرية الرأي والتعبير، اذ اشارت في تصريح الى ان االعتقاالت التي جرت لم                 

  .تتم على خلفية اداء الصالة، بل لوقف اعمال الشغب
ردد عدد مـن الـشبان       : اشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي   ت  وأضاف

الغاضبين فور انتهاء خطيب الجمعة من الصالة شيعة، شيعة، في اشارة لحركة حماس، فـي حـين ردد             
وعند بلوغ المسيرة الي مركـز      . آخرون هتافات مؤيدة للرئيس عباس، ولمحمد دحالن وسميح المدهون        

طة الرئيس في مدينة غزة الجوازات، رشق عدد من المتظاهرين المركز بالحجارة، ورد أفراد مـن                الشر
  .القوة التنفيذية عليهم بإطالق رصاصات في الهواء، وسمع في المكان دوي انفجار لقنابل صوتيه

قوم بدراسـة    المقالة في بيان لها مساء الجمعة إنّهـا سـت          حكومة هنية قالت وزارة الداخلية في     بالمقابل،  
موضوع منع التجمعات والصلوات السياسية التي تقوم بها حركة فتح في األماكن العامة والتـي هـدفها                 

 الممتلكات العامة والخاصة بهدف زعزعة حالة االسـتقرار        ىالوحيد هو التخريب والتكسير واالعتداء عل     
طاع غزة من محاوالت إلعـادة       ما يحدث في ق    ىوقالت انها تنظر بخطورة إل     .التي ينعم بها قطاع غزة    

 أن هذه األعمال والجرائم تـتم تنفيـذاً         ىالفوضي والفلتان من قبل عناصر ينتمون لحركة فتح، مشيرة إل         
  .ألوامر جهات متنفذة في رام اهللا

 مـن   ١٢٠باعتقال حوالى   " القوة التنفيذية "اتهمت فتح    :نقالً عن الوكاالت   ١/٩/٢٠٠٧ السفير   وأوردت
، مشيرة الى أن عددا كبيرا منهم تعرض للضرب والتعـذيب           "بينهم العديد من األطفال    "أنصارها في غزة  

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية، ايهاب الغـصين،           ". الميليشيات السوداء "على أيدي   
 خلفية أداء   على خلفية الشغب واالخالل بالقانون والنظام، ولم يتم اي اعتقال على          "ان المعتقلين احتجزوا    

". نحذر من استغالل الصالة لخلق الـشغب      . قيادة رام اهللا بالعمل الحداث الشغب في غزة       "متهما  " الصالة
أبو " القوة التنفيذية "اضاف إن عددا من المشاركين في الصالة القوا الحجارة على سيارة كان يستقلها قائد               

  .نة غزةعبيدة الجراح خالل مروره في شارع اللبابيدي شمالي مدي
نرفض استغالل الصالة ألي أعمال تسيء      "مضيفا  " نريد للبلد ان يكون آمنا موحدا     "وقال هنية، من جهته،     

في المقابل، قال المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية فهمي الزعـارير            ". لقدسيتها وتخرجها عن مسارها   
نـشطاء فـتح    "أضاف أن   و. إن الحركة ستواصل االحتجاج على سيطرة حماس على غزة، حتى تنتهي          

أقاموا الصالة خارج المساجد وفي األماكن العامة، كرسالة لحماس تعبر عن الرفض الستغاللها المساجد              
  ". إنهم يواصلون اعتداءاتهم على حرية التعبير والصحافيين. للدعاية السياسية والتآمر

  
  ية في غزةلبحث التطورات الميدان عباس يدعو اللجنة التنفيذية الجتماع عاجل .٢

الجرائم التي أقدمت عليها حماس ومليـشياتها       "أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان      : عبد الرؤوف أرناؤوط  
أن "وأضافت  ". تجاوزت كل األعراف الوطنية والدينية    "معتبرا أنها   " ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة    

وكـشف مـصدر    ..." بـين إلـى زوال    هذه األحداث تثبت للقاصي والداني أن مصير االنقالب واالنقال        
فلسطيني مطلع أمس أن الرئيس عباس دعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى عقد اجتماع عاجل لهـا                 

وذكرت المصادر أن عباس سيتخذ جملة من       . مساء اليوم السبت لبحث التطورات الميدانية في قطاع غزة        
 . نشطاء وأنصار حركة فتح في غزةالقرارات لم يكشف عن ماهيتها بشأن إنهاء الظلم ضد

  ١/٩/٢٠٠٧الوطن السعودية 
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 سنقوم بمحاسبة المعتدين على المواطنين والشرعية الفلسطينية: حكومة فياض .٣

 عن إدانته المطلقة واستنكاره الشديد للممارسـات القمعيـة          ]برئاسة فياض [أعرب مجلس الوزراء  ": وفا"
والتي كان آخر فصولها عمليات القمع واالعتـداء        "شياتها،  واإلجرامية التي تقوم بها حركة حماس وميلي      

على المواطنين بالضرب واالعتقال والمداهمات للبيوت بصورة همجية لم نر لها مثـيالً منـذ سـنوات                 
وشدد على أن السلطة     ".االحتالل البغيضة في محاولة لحرمانهم من أبسط حقوقهم بالتجمع ألداء الصالة          

 . كل من تورط في أي اعتداء على المواطنين أو على الشرعيةالشرعية ستقوم بمحاسبة
  ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  تقرير لجنة تقصي الحقائق عن احداث غزة لم ينته بعد : نبيل عمرو .٤

ـ           أ : وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  "كد نبيل عمرو المستشار السياسي واالعالمي للرئيس الفلـسطيني لـ
 لجنة تقصي الحقائق في احداث غزة ما زال قيد الدراسة من قبل اللجان التـي      الجمعة بأن تقرير   "العربي

وتقول اوساط فتحاوية ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سـلم للـرئيس              .شكلها عباس لدراسة التقرير   
 يوليو الماضي يجري تعديل بعض اجزائه وشطب بعض االسماء التي وردت فيه             /عباس في شهر تموز   

 نبيل عمرو احد اعضاء     لكنو .مسؤولية فشل اجهزة االمن الفلسطينية امام حماس في غزة        كونها تتحمل   
 انه سوف يتم االعالن عنه فور انتهاء اللجان         ى اكد أن التقرير لن يمس، ومشددا عل       ،لجنة تقصي الحقائق  

  .التي شكلت لدراسة التقرير من عملها
  ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   برنامج منظمة التحرير والشرعية العربية والدوليةمع  فلسطينىمنتد: المصريمنيب  .٥

 عدد من الشخصيات الفلسطينية السياسية واالقتصادية والدينيـة لتأسـيس           ىيسع :وليد عوض  -رام اهللا   
 فلسطين لتمثيـل المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص            ىاطار سياسي فلسطيني جديد يحمل اسم منتد      

ـ  ىطيني منيب المصري احد الداعين لتأسيس منتد      واكد رجل االعمال الفلس   . الفلسطيني القدس " فلسطين ل
القرار السياسي واالقتصادي   ى   مفتوح لجميع الفلسطينيين الراغبين في التأثير عل       ى امس ان المنتد   "العربي

 قال المصري سياسيا نحن مع برنامج منظمة التحريـر          ى،وبالنسبة للبرنامج السياسي للمنتد    .الفلسطيني
 سعي المنتدي الن يصبح جزءا من التكوين السياسي والتنظيمـي           ىوشدد عل . العربية والدولية والشرعية  
  . فلسطين هو لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارجى ان منتدىوشدد عل .للمنظمة

  ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
  

 السلطة الفلسطينية تسترجع أرشيف عرفات من تونس  .٦
ول أمس أن السلطة الفلسطينية استرجعت جميع الوثائق والمـواد          أعلن مصدر فلسطيني مسؤ   : آي.بي.يو

األرشيفية التي كانت داخل مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات في تونس، تمهيدا إلى نقلها إلى رام اهللا،                 
عملية نقل أرشيف عرفات من مكتبـه الكـائن بـشارع           "وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن         

".  فيل بتونس، تمت تحت إشراف مدير عام مكتـب عبـاس رمـزي خـوري         يوغرطة بضاحية ميتويل  
 صندوقاً مليئة بالوثائق والمواد األرشيفية من مكتب عرفات، حيـث           ٤٠تم إخراج أكثر من     "وأوضح أنه   

 . ، ما يعني قرب إغالق هذا المكتب"نقلت إلى مكان آخر تمهيداً لنقلها إلى األراضي الفلسطينية
  ١/٩/٢٠٠٧ البيان اإلماراتية

  
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                    ٨٣١:                                 العدد١/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

 للمفاوضات" إطار"قبل التوصل إلى " لقاء الخريف"شعث يحذر من عقد  .٧
نبيل شعث من مخاطر التعويل الكامل على اللقاء الدولي المرتقب فـي  .حذر د:  منتصر حمدان  -رام اهللا   

الخريف، في ظل عدم تحديد اإلطار العام الذي سوف يحدد للمفاوضات ما بـين الجـانبين الفلـسطيني                  
 بـوش،    األمريكي ، وكشف عن أن غموضا عاما يلف اللقاء المرتقب الذي دعا إليه الرئيس            "إلسرائيليا"و

موضحا أن هذا الغموض يتمثل في خفض مستوى المؤتمر إلى اجتماع ثم إلى لقاء وتغيير الموعد ثالث                 
ل مؤتمر  وشدد خال . نوفمبر المقبل من دون وجود موعد محدد       /مرات وصوالً إلى منتصف تشرين ثاني     

صحافي عقه أول أمس في رام اهللا، على أن الجانب الفلسطيني يسعى بكل جهد لكي يكون هـذا اللقـاء                    
ترجمة لمشروع السالم العربي ورؤية بوش والقرارات الشرعية واالتفاقات السابقة، بعيدا عن إضـاعة              

ـ   .الوقت في االتفاق المحدد وقواعد التفاوض على قضايا الحل النهائي          عث حكومـة اولمـرت     واتهم ش
بتوظيف آلتها العسكرية للمس بصورة الرئيس عباس عشية أو غداة كـل لقـاء مـن خـالل التـصعيد                    

  .العسكري، مشيرا إلى ان هذه الممارسات محاولة لتخريب الجهود السلمية
  ١/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 جاز اتفاق مسبق تميل إلى تأجيل المؤتمر الدولي وسط إصرار فلسطيني على إن"سرائيلا" .٨

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن أن الجانب اإلسرائيلي           :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
بدأ، في اآلونة األخيرة، يلمح إلى وجوب تأجيل اللقاء الدولي المزمع أن تدعو إليه اإلدارة األميركية في                 

لتوصل إلى اتفاق حتـى ذلـك الحـين،         شهر تشرين الثاني المقبل، وسط تشديد فلسطيني على وجوب ا         
أن الشهر الحـالي سيـشهد حركـة        : وذكرت المصادر  .لعرضه على اللقاء؛ إلعطاء دفعة لعملية السالم      

سـوالنا، وبليـر،    : دبلوماسية نشطة في األراضي الفلسطينية التي سيصلها تباعاً مسؤولون كبار بيـنهم           
ألوروبيين؛ في مسعى لدفع عملية السالم، وسط       ووالش، ورايس، إضافة إلى عدد من وزراء الخارجية ا        

 .تأكيدات على اجتماع جديد بين عباس وأولمرت بعد عشرة أيام
 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  استنفار عسكري في تل ابيب والقاهرة تحسباً لمظاهرة دعت لها حماس اليوم": دبكا"موقع  .٩

االلكترونـي  " دبكـا "سـرائيلي، لموقـع     ذكر ضابط عسكري كبير في الجـيش اال       : وكاالتال - القدس
االستخباراتي االسرائيلي، بأنه تم االعالن عن حالة التأهب القصوى في صفوف الجيـوش االسـرائيلي               

 اليوم السبت االول من سـبتمبر باتجـاه         "حماس"والمصري واألمريكي تحسباً للمظاهرة التي دعت لها        
نحن نقترب من أحداث حاسمة سـتراق فيهـا         "تخباري  وقال الضابط االسرائيلي للموقع االس     .معبر رفح 

  ". الفلسطينية في منطقة رفح- الدماء على جانبي الحدود المصرية
كيرم "وكشف الضابط بأن الجيش االسرائيلي ومنذ ليلة االربعاء يقوم باستدعاء قوات كبيرة جنوبي معبر               

  .ين الحدود، تحسبا من اجتياز الفلسطيني"فلدلفي"وشرقي محور طريق " شالوم
 بأن يقـوم المتظـاهرون      "حماس"من جانبها، ذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية بأن مصر حذرت قادة           

وتشير المصادر العسكرية الى أن مصر بدأت بنشر قوة على امتداد الحدود مع            .باجتياز الحدود المصرية  
 رفح والعريش تحـسباً     كما تم نشر قوة أخرى في المنطقة الواقعة بين         رفح من قوات الجيش المصري،    

لنجاح المتظاهرين الفلسطينيين في الوصول الى معسكر القوات األمريكية الواقع في منطقة الجورة على              
وبين الموقع االستخباري أنه وبسبب المخاوف المصرية فقـد قـام معـسكر الجـيش                .شاطئ العريش 

وقالت المـصادر ذاتهـا ان       .مهاجمتهب األمريكي بتعزيز قواته خشيةً أن يقوم المتظاهرون الفلسطينيون       
حركة فتح في الضفة والقطاع تجري مشاورات الستغالل مظاهرة حماس عبر قيامهـا بمناسـبات فـي                 
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مناطق مفتوحة في قطاع غزة وتستعد للسيطرة على مواقع حماس في القطاع استغالال للمظـاهرة التـي           
  .تنظمها حماس لمعبر رفح

  ١/٩/٢٠٠٧ ةالوطن الكويتي
  
  "فتح"و" حماس"تطرح مبادرة للمصالحة بين " هة الشعبيةالجب" .١٠

جميل مجدالوي ان الجبهـة     " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "قال القيادي في    :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
فيهـا باتخـاذ الخطـوة      " حماس"مبادرة لرأب الصدع بينهما تتكفل      " حماس"و" فتح"طرحت على حركتي    

أو   عن استعدادها لتسليم المنتدى والمقار األمنية والرئاسية للرئيس عبـاس          األولى عبر إعالنها الصريح   
وأوضـح أن مـساحة االتفـاق        .ال تطعن في شرعية عباس كرئيس     " حماس"من ينتدبه، مشيرا إلى أن      

الخـروج مـن هـذه    "، مشددا على أن "الشعبية"كانت أكبر من اتفاقه مع  " حماس"السياسي بين الرئيس و   
وأوضح أن الخطوط العامـة     ". إال بالحوار، لكن ال بد أوالً من توفير المناخات المناسبة له          األزمة ال يتم    

ضرورة إعادة صياغة األجهزة األمنية بعيدا عن الحزبية وتحويلهـا لـصالح            "لمبادرة الجبهة تقوم على     
قطاع إلدارة  الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة انتقالية، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وال           

شؤون الناس وفق متطلبات الصمود، واإلعداد النتخابات رئاسية وتشريعية يتم التوافق عليها وفق مبـدأ               
  ".التمثيل النسبي لضمان تمثيل مكونات الشعب الفلسطيني كافة

قيادة حماس اعتبرت أن هذه األفكار      : "وعن ردود فعل قيادتي الحركتين على هذه المبادرة، قال مجدالوي         
جيدة وقابلة للنقاش ووعدت بدراستها، لكن قيادة فتح اعتبرت أن المبادرة ليست كافية رغم أنها وصفتها                

أو " حمـاس "وأوضح أن الضغوط التي يمكن أن تمارس سواء علـى           ". بأنها خطوة في االتجاه الصحيح    
ـ         "على عباس من أجل الحيلولة دون عقد حوار          بيل تحقيـق   ليست بجديدة ويجب أال تكون عائقًا فـي س

  ."المصالحة
، معتبـرا أن تـسليم      "الشعبية"من جهته، قلل الناطق باسم الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو من شأن مبادرة             

بعـد أسـبوع أن     ) حماس(يمكن لهم   : "، وقال "خطوة غير كافية  "المنتدى والمقار األمنية لعباس     " حماس"
ن حماس التراجع عن جميع ما قامت به في         المطلوب م "، مشددا على أن     "يضعوا يدهم عليها مرة أخرى    

  ". غزة وأن تعلن أن كل ما حدث من انقالب كان خطأ
١/٩/٢٠٠٧الحياة   

  
 األحمد في صنعاء لبحث المبادرة اليمنيةعزام  .١١

 عزام األحمد أمس إنه سيبحث في صنعاء على مدى عدة أيـام مـع    البرلمانيةقال رئيس كتلة فتح     : )قنا(
وأضاف لدى وصوله إلى العاصمة اليمنية،      . مبادرة اليمنية لرأب الصدع الفلسطيني    المسؤولين اليمنيين ال  

على رأس وفد فلسطيني أمس إنه يحمل رسالة شفوية من الرئيس عباس إلى نظيره اليمني علي عبد اهللا                  
  .صالح تتعلق باألوضاع على الساحة الفلسطينية

  ١/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   "البارد"ة تساهم في اعادة اعمار جعية فلسطينية موحدحمدان يطالب بتشكيل مر .١٢

طالب ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، اثر اللقاء الذي عقده مع النائبة بهية الحريري :  صيدا
في مجدليون، بضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة، تساهم الى جانب الحكومة اللبنانية في إعادة 

وعودة نازحيه، معتبراً أن موضوع عائالت مقاتلي فتح االسالم يجب أن يعالج من بناء مخيم نهر البارد 
أكدنا أننا ما زلنا عند موقفنا والتمسك بالحوار سبيالً استراتيجياً لحل الخالفات "وقال . زاوية انسانية

لسطيني، وإننا الفلسطينية الداخلية، مع تأكيدنا أن اتفاق مكة ما زال هو العنوان األساس لرأب الصدع الف
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ال أحد يمثل الجميع طالما أن هناك : أضاف". نرفض تكريس حالة االنقسام الفلسطينية بين الضفة وغزة
وأعلن ان التوافق . انقساما فلسطينيا، فهناك تحالف القوى الفلسطينية وهناك فصائل منظمة التحرير

قيقية التي واجهناها في مخيم نهر البارد،  اللبناني كان عنواناً مهماً للخروج من األزمة الح-الفلسطيني 
وعدم السماح بأن تكون لها تداعيات سلبية على العالقة الفلسطينية اللبنانية أو على الواقع اللبناني 

مرحلة ما بعد البارد ومعالجة قضايا النازحين وإغاثتهم واالنتباه الى أحوالهم، "ونبه الى . والفلسطيني هنا
شهر رمضان وعاماً دراسياً جديداً وعلى أبواب الشتاء، وكل ذلك يحتاج الى خاصة أننا ندخل موسم 

  ". معالجة اضافة الى إسكان ابناء المخيم
  ١/٩/٢٠٠٧    السفير 

  
  تدين توثيق الصحافة لفوضى تجمعاتها وتكيل نعوتاً قاسية للفضائيات" فتح" .١٣

فة عن التجمعات ذات الطـابع الفوضـوي        تسببت المشاهد التي تناقلتها كاميرات الصحا     :  رام اهللا  - غزة
، في ردود فعل غاضبة لدى الحركـة،  )٣١/٨(في مدينة غزة بعد ظهر الجمعة       " فتح"التي نظمتها حركة    

، دون  "االنحيـاز "و" التشويه"و" التضليل"التي اتهمت اإلعالم وكاميرات الصحافة بنعوت قاسية، من بينها          
       وفي تصعيد جديد ضد وسائل اإلعالم؛ شنّت       . رة من فعالياتها  أن تنفي صحة ما ورد في التغطيات المصو

الفضائية، ألنها نقلت بشكل مباشـر بعـد ظهـر الجمعـة           " الجزيرة"هجوماً شديد اللهجة على قناة      " فتح"
" فتح"فعاليات نظمتها الحركة ذاتها، وحفلت بأعمال الشغب والفوضى التي نفّذها عناصر محسوبون على              

  .  السلطة في مدينة غزةومقربون من رئاسة
ـ    " الجزيرة مباشر "وكانت قناة    وما تخللها  " فتح"التي أقامتها حركة    " الصالة"عرضت بالبث الحي مشاهد ل

مخزية، وال توحي بأي بعد إيماني لدى القادمين للصالة، حيث          "من مشاهد وصفها مراقبون محليون بأنها       
  ". المثلجاتكان بعضهم يدخن، وآخرون يتحدثون، وغيرهم يشرب 

 ٣١/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  !في الخارج" الجهاد"و" حماس" تتوعد مكاتب "إسرائيل" .١٤

ـ      : أحمد شاكر  -رام اهللا    أمس، أن دولة أوروبية    " األخبار"كشف مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى، ل
لتي تحتـضن مكاتـب لحركتـي       وأخرى عربية نقلتا تهديدات إسرائيلية جدية إلى بعض الدول العربية ا          

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكـر اسـمه، إن إسـرائيل             .الفلسطينيتين" الجهاد اإلسالمي "و" حماس"
فـي بعـض العواصـم      " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"وجهت تهديدات وتحذيرات بقصف مكاتب حركتي       

 مـرتبط بتنـشيط هـذه الفـصائل         وأوضح أن التهديد اإلسرائيلي   . العربية، في إشارة إلى سوريا ولبنان     
للعمليات االستشهادية داخل فلسطين المحتلة، وأن الطائرات اإلسرائيلية ستبدأ فـور وقـوع مثـل هـذه                 

بشن هجمات ضد مكاتب الحركتين في الخارج كـرد فعـل مباشـر علـى               " المؤلمة إلسرائيل "العمليات  
الحركة التي تتبنى أي عملية استـشهادية       تُقدم إسرائيل على قصف مكاتب      "وتوقّع المسؤول أن     .العملية

قوية، في محاولة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت للحفاظ على وزنه السياسي وإظهار أنـه                
  ".الحامي الوحيد ألمن إسرائيل بعد هزيمة االحتالل في تموز الماضي على أيدي حزب اهللا

د اإلسرائيلي، بنفي امتالك حركته أي مكاتـب فـي          على التهدي " األخبار"لـ  " الجهاد"وعلّق مسؤول في    
نشاط الجهاد داخل فلسطين المحتلـة ال فـي أي مكـان            "سوريا أو في أي بلد عربي آخر، موضحاً أن          

  ".غيرها
  ١/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  حول سيناريوهات الوضع في المنطقة بعد اإلنسحاب األمريكي من العراق" وثيقة إسرائيلية" .١٥
أليكس فيشمان النقاب أمس عن وثيقة      " يديعوت أحرونوت "كشف المعلق العسكري لصحيفة     : سىحلمي مو 

أعدت في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، حول سيناريوهات الوضع المحتملة في العـراق والمنطقـة،              
وأوصت بوجوب التزام الصمت، والحفاظ على حضور متدن، من اجل عدم إغاظة الحلفاء االميـركيين               

وتحذر الوثيقة  . رة أساسية، وعدم إثارة االنطباع الخاطئ بأن تل أبيب تتدخل في انتخاباتهم الرئاسية            بصو
  . من أن يؤدي الوضع المتفجر في العراق، الى مواجهة داخلية في لبنان

وشارك في إعداد الوثيقة، التي سلمت لوزير الدفاع باراك قبل أسابيع، خبراء من وزارة الدفاع وشـعبة                 
تخبارات العسكرية وشعبة التخطيط في هيئة األركان ومختصون من وزارة الخارجية ومجلس األمن             االس

أن المداوالت بشأن هذه الوثيقة امتدت على مدى ثالثة اشهر، مشيرة الـى             " يديعوت"وأوضحت  . القومي
  ". وال يعرف أحد متى وكيف سينفجر"أن الحديث بشأنها يتعاظم ألن الوضع يزداد توترا 

. موجب الوثيقة، يحظر على القادة اإلسرائيليين إعالن أي موقف بشأن االنسحاب األميركي من العراق             وب
زار إسرائيل للتباحث في خطر سيطرة حركة حماس فـي          " من دولة مجاورة  "وأشار التقرير إلى أن وفدا      

ب أعداد الالجئين   على األردن، ليس فقط بسب    " الخطر العراقي "ولكن الوفد تطرق إلى     . غزة، على األردن  
ويجري الحديث عـن أن     . الحالية وإنما بتوقعات طوفان اللجوء العراقي في األردن والخطر الذي يمثله          

هذا الطوفان قد يغدو مسألة وجودية تهدد النظام االردني الذي سيكون، اذا تضرر، قطعة الدومينو االولى                
  . االتي ستُسقط باقي القطع في الفسيفساء الشرق اوسطية كله

فـاالردن  . ولذلك يتعين على اسرائيل ان تبذل كل ما في وسعها لتعزيز المصالح االردنية في المنطقـة               
واالرهاب االصولي من   " الهالل الشيعي "يشكل اليوم، وفق التقرير، المنطقة الفاصلة األهم بين اسرائيل و         

ط بعد رحيل االميركيين مـن      وستتعزز أهمية السالم مع االردن كذخر استراتيجي السرائيل، فق        . الشرق
  . العراق

مـا بعـد    "على أن ثمة مدرستين في إسرائيل إزاء قـضية          " يديعوت"ويشدد تقرير المعلق العسكري في      
االولى، وهي األبرز حاليا، تقول إن االنسحاب االميركي في الظـروف الحاليـة سـيئ جـدا                 ": العراق

وبحسب . ر آثاره على المنطقة من ايلول الحالي      السرائيل، ذلك النه سيفسر كضعف ومن الممكن استشعا       
، " بـين الـسنة والـشيعة   سيؤدي الرحيل االميركي عن العراق الى حرب طائفية       "التقديرات اإلسرائيلية،   

ثمة احتمال  "أنه في ظل وضع تتدخل فيه ايران في القتال الجاري في العراق،             " يديعوت"ويوضح تقرير   
  ". ختلفة في لبنان، الموجودة أصال في وضع هش وقابل لالنفجاركبير بحدوث مجابهة بين القوى الم

أما المدرسة الثانية في اسرائيل، فترى نقاطا مضيئة ايضا في عملية االنسحاب االميركي مـن العـراق،        
أوال، يدعي أنصار هذه المدرسة أن االنسحاب االميركـي مـن           . ويتركز اهتمامها على القنبلة االيرانية    

في البداية سيخرج الجيش من المدن نحو المعسكرات الكبيـرة،          .  فوريا بل على مراحل    العراق لن يكون  
  .وينتشر ايضا في دول صديقة مثل االردن وتركيا، الى أن يعود االستقرار الى العراق
  ٢٠٠٧ /١/٩السفير    

  
  " حماس"من اإلنفتاح الدبلوماسي األوروبي مع " إسرائيلي"غضب  .١٦

من مصادر دبلوماسية أن التصريحات األوروبية األخيرة التي دعت إلـى           " اراألخب"وفي السياق، علمت    
والتعاون معها لقيت غضباً شديداً في إسرائيل والواليات المتحدة وبعـض الـدول             " حماس"التعاطي مع   

ـ   وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أرسلت          ".حماس"العربية المناهضة ل
، تضمن أسماء استشهادييها الذين     "إرهاب حماس "ملفاً كامالًَ عن    " حماس"ل من دعا إلى الحوار مع       إلى ك 

سـابقاً وصـوراً لجرحـى      " حماس"قتلوا إسرائيليين وعدد القتلى اإلسرائيليين نتيجة العمليات التي تبنّتها          
لمسؤولين األوروبيـين،   إسرائيل غاضبة من بعض ا    "وذكرت المصادر أن    .ومعوقين نتيجة تلك العمليات   
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على القطاع منتصف حزيران الماضـي،      " حماس"وخصوصاً البريطانيين الذين زاروا غزة بعد سيطرة        
  ".احتجت على هذه الزيارات التي توحي بأن حماس ال تزال تحظى بتعاطف عالمي) إسرائيل(وأنها 

  ١/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  ية بالقدس رغم تبني فصيل آخر لهافي عمل" حماس"االحتالل يتوصل إلى دور  .١٧

بعد نحو ثالثة أشهر من العملية الجهادية التي أسفرت عن جرح أربعة جنود صهاينة واستـشهاد                : القدس
مقاومين جنوب شرقي القدس المحتلة، بدأت حقيقة الجهة التي تقف وراء العملية باالتضاح، وذلك رغـم                

  الـصمت طـوال    "كتائب القـسام "فبعد أن التزمت    . حينهاقد سارعت إلى تبنيها في      " كتائب األقصى "أن
الفترة الماضية بشأن دورها في تلك العملية؛ قادت حملة اختطافات نفـذها جهـاز األمـن الـصهيوني                  

  . هم من نفذوا تلك العملية" حماس"، إلى الكشف عن أن مجاهدي حركة "الشاباك"الداخلي، المعروف باسم 
     ؛ نفـذه   "مجموعة البشائر  "–إطالق النار الذي تبنته في حينه كتائب األقصى         وأكد التقرير الصهيوني أن

استُشهدا في الهجوم، وهما محمود ناجي أحمد هلسة، ومـدحت أحمـد            " حماس"في الحقيقة مجاهدان من     
يوسف شقيرات، وهما من سكان جبل المكبر، حيث قاما بإطالق النار على جنود االحـتالل المـدججين                 

  . سافة قريبة بواسطة المسدساتبأسلحتهم من م
  ٣١/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لتعزيز القدرات القتالية للجيشروس في سوريا عسكريون خبراء ": معاريف" .١٨

إلى قلق المحافل االمنية اإلسرائيلية من وجود مستشارين روس فـي سـوريا             " معاريف" صحيفة   أشارت
اً تقريباً مثلما كان االمر خالل الحرب الباردة بـين االتحـاد            يعملون بشكل مكثف على بناء جيشها، تمام      

المستشارين الروس الذين عادوا للعمل في سوريا،       "وأوضحت الصحيفة ان    . السوفياتي والواليات المتحدة  
يعملون على تطوير شبكات التنصت االستخباراتية السورية على البث الذي يأتي من اسرائيل، وكـذلك               

وتابعـت أن    ".الجيش السوري على القتال االلكتروني والعديد من المجاالت االخرى        على تطوير قدرات    
سالح البحرية الروسي يعتزم إقامة قاعدة عسكرية في ميناء طرطـوس، تـستخدمها الـسفن الحربيـة                 

وأفادت الـصحيفة انـه      . الروسية، مشيرة الى ان األشغال إلقامة الميناء بدأت في المكان قبل نحو سنة            
 BMU2  جو باليستية من طـراز   - أجل الدفاع عن القاعدة، تعتزم روسيا نشر صواريخ أرض           مــن"
- Favorit   ولكن هذه الصواريخ ستحمي عمليا الغالبية الساحقة من االراضي السورية، مـن هجمـات ،

  ". الشبكة سيستخدمها مهنيون روس وليس سوريين"، موضحة ان "جوية
  ١/٩/٢٠٠٧السفير 

  
  نصحت بوش بتجنب انتخابات فلسطينية :  السعودية ومصرشارانسكي ينتقد .١٩

 شن الوزير اإلسرائيلي السابق ناتان شارانسكي، أمس، هجوماً عنيفاً على مصر والسعودية،             :)يو بي أي  (
مشيراً إلى أنّه حاول مراراً إقناع الرئيس األميركي بوش عدم السماح بإجراء االنتخابات الفلسطينية التي               

عن شارانـسكي قولـه     " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   . كة حماس في العام الماضي    انتهت بفوز حر  
، "أبلغت بوش قبل االنتخابات وبعدها بأن االنتخابات السريعة ال يمكن ان تحل محل العملية الديموقراطية              "

    االنتخابات تتطلب مجتمعا حـرا ويجـب ان تكـون الخطـوة األخيـرة فـي العمليـة                  "مشدداً على أن
ولفت شارانسكي إلى أنه أبلغ رايس بأنها أخطأت عندما ضمنت السعودية فـي الئحـة                ". موقراطيةالدي

  ."الدول المعتدلة في الشرق األوسط"
  ١/٩/٢٠٠٧السفير 
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  التوازن اإلستراتيجي في المنطقة مهدد.. قلق إسرائيلي من الشائعات حول صحة مبارك .٢٠
حة الرئيس المصري حسني مبارك أثارت القلق،       ، أمس، أن الشائعات حول ص     "معاريف"ذكرت صحيفة   

وأوضحت الصحيفة أن إسـرائيل تتـابع بقلـق          .ليس في المنطقة العربية فقط، وإنما في إسرائيل أيضا        
التطورات، وتخشى من أن يقود اهتزاز االستقرار في مصر إلى تحول يوصل اإلسالم المتطـرف إلـى                 

الحكـم المـصري    " مصدر سياسي رفيع المـستوى أن        ونقلت الصحيفة عن  . الحكم في الدولة المجاورة   
مـن  . الحالي يعمل بشكل مقلص جدا ضد جماعة اإلخوان المسلمين، وتجاه مظاهر التطرف بشكل عـام    

مل  دولة إسالمية متطرفة سنية، ستع     شأن كل هزة تضعضع االستقرار الحالي للنظام، أن تؤدي إلى إقامة          
  ".  لإلسالم المتطرف الشيعي في إيرانفي صيغة وبجدول أعمال يكون مشابها جدا

من ناحية استخباراتية، فإن التقـدير  "من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي آخر قوله انه         
اإلسرائيلي هو أنه طالما واصل مبارك ورجال الحكم اليوم أداء مهامهم، سيستمر التوازن االسـتراتيجي               

 من نوع غياب مبارك فهي أمر خطير على إسرائيل في كثير مـن              أما الهزات . القائم في الشرق األوسط   
  ". المعاني

 ١/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  يفنِّد مزاعم الجيش اإلسرائيلي في مجزرة أطفال عائلة أبو عزالة في غزةشريط مصور  .٢١

بين تحقيق عسكري إسرائيلي أن األطفال الفلسطينيين الثالثة، أبناء عائلة أبو غزالة، الـذين استـشهدوا                
بنيران جيش االحتالل شمال قطاع غزة، يوم أمس األول، أنهم كانوا يلعبون في المكان، ولم يأتوا لجمـع       

 يبين الشريط الذي حاول الجـيش اإلسـرائلي اسـتغالله           .القاذفات الصاروخية حسبما ادعي في البداية     
ن الشريط أن األطفال    لصالحة محتجاً بأن األطفال كانوا يجمعوا خردة الصواريخ في منطقة الحادث، وبي           

كما جاء أن الشريط المصور يظهر طفالً يغادر الموقع قبـل           كانوا يلعبون بعكس اإلدعاءات اإلسرائيلية،      
  . سقوط الصاروخ اإلسرائيلي القاتل بلحظات، ولم يكن باإلمكان منع انفجاره

  ٣١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

 "إسرائيل"األخطر على  نجاد واألسد: ليبرمان .٢٢
افيغدور ليبرمان بأن الخطـر الـذي يهـدد    " اإلسرائيلية" في الحكومة البنى التحتية  وزير   اعتبر: )دب أ (
 أعن ليبرمان أنـه قـال       "يديعوت" لصحيفة    ونقل الموقع اإللكتروني  . يكمن في إيران وسوريا   " إسرائيل"

" إسـرائيل "ال يجب على    "في هرتسليا   " اإلسرائيلي"خالل محاضرة ألقاها أمس أمام متقاعدي سالح الجو         
معالجة أمر زعيم منظمة حزب اهللا حسن نصر اهللا ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مـشعل، بـل                  

معالجة أمر الرئيس اإليراني أحمدي نجاد والرئيس السوري بشار األسد، فهمـا اللـذان              " إسرائيل"على  
  ".يشكالن خطرا على أمن إسرائيل

  ١/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  قل سبعة من نشطاء السالم اإلسرائيلييناالحتالل يعت .٢٣

أكدت مصادر إعالمية إسرائيلية وشهود عيان قيام جيش االحتالل مساء اليـوم باعتقـال              : رامي دعيبس 
سبعة من نشطاء السالم اليساريين اإلسرائيليين أثناء محاولتهم االعتراض على حاجز احتاللـي طيـار               

   . الفلسطينية في منطقة نابلسأقامته قوات االحتالل على مدخل إحدى القرى
  ٣١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب 
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  إسرائيلياً قتلوا منذ اندالع انتفاضة األقصى١٠٢٤ فلسطينياً استشهدوا و٤٢٢٨: تقرير أممي .٢٤
 في شهر ايلول من ،كشف تقرير أممي أنه منذ اندالع انتفاضة األقصى:  عبد الرؤوف ارناؤوط- القدس
مواطناً أجنبياً، مشيراً الى انه مقابل ٦٣ اسرائيلياً، و١٠٢٤، وقتل  فلسطينيا٤٢٢٨ًاستشهد ، ٢٠٠٠العام 

منهم من % ٨٨ طفالً قتلوا في تلك الفترة، ٩٧١ اشخاص، والى ان ٧كل شخص قتل فقد اصيب 
واظهر تقرير اصدره مكتب تنسيق المساعدات  .من االطفال االسرائيليين% ١٢االطفال الفلسطينيين و
 مقابل ارتفاع ، مدنيين وجنود، انخفاضا في عدد القتلى االسرائيليين"اوتشا" المتحدة االنسانية التابع لألمم

على سبيل المثال، في العام : "اعداد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش االسرائيلي والمستوطنين، وقال
 في العام  قتيال فلسطينيا، مقارنة مع واحد مقابل اثنين ونصف٢٥ كان مقابل كل قتيل اسرائيلي ٢٠٠٧
عدد الفلسطينيين القتلى برصاص الجيش االسرائيلي كان اقل في السنوات التي سادت "واضاف  ".٢٠٠٢

، واالنفصال االسرائيلي عن قطاع غزة ٢٠٠٣فيها توقعات السالم، وهي الهدنة الفلسطينية في حزيران 
رجال، اذ بلغت نسبة الرجال في وذكر التقرير أن الغالبية العظمى من القتلى هم من ال ".٢٠٠٥في العام 

من االطفال الفلسطينيين % ٨٧في الجانب االسرائيلي، منوهاً الى أن % ٦٩، و%٩٤الجانب الفلسطيني 
وكشف التقرير النقاب عن أن غالبية القتلى كانوا مدنيين لم  .من االناث% ١٣القتلى هم من الذكور و

وقال . يين ممنوع وفقاً للقانون الدولي في كل االحواليشاركوا في القتال، مشددا على ان استهداف المدن
 ". ما عدا الفترة التي ينشطون فيها في اعمال عدائية او يحملون االسلحة،المدنيون محميون بالقانون"

وقد . كانوا من عناصر الجيش االسرائيلي% ٣١من االسرائيليين القتلى كانوا مدنيين و% ٦٩: وقال
رائيليين القتلى من هجمات نفذتها مجموعات فلسطينية مسلحة او افراد انخفض عدد المدنيين االس

 قتيال في الشهر، الى ما معدله ٢٢ حينما كان معدلهم ،٢٠٠٢مسلحون بشكل كبير من وقت الذروة في 
بالمقابل، فإن عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين ظل مرتفعا "واضاف  ".٢٠٠٧مدني واحد شهرياً في العام 

، وانخفض ٢٠٠٤، وتواصل هذا الرقم في العام ٢٠٠٢ قتيال شهرياً في العام ٣٥ذروة بـ ووصل ال
واشار الى  ". مدنيين فلسطينيين قتلى شهريا١٠ً حيث وصل الى ما معدله ٢٠٠٧بشكل طفيف في العام 

طينيين انخفاض دراماتيكي في عدد االطفال االسرائيليين القتلى، ولكن بالمقابل، فان عدد االطفال الفلس
 سنة، ١٢من االطفال الفلسطينيين القتلى دون سن % ٣١ كان ٢٠٠٦في العام "وقال . القتلى بقي مرتفعاً

وفيما  ".والغالبية العظمى توفوا نتيجة اصابتهم في الرأس او الصدر او اكثر من موقع واحد في الجسد
لوا داخل اسرائيل نتيجة التفجيرات منهم قت% ٦٧يتعلق باالسرائيليين القتلى، فقد اشار التقرير الى ان 

 ٥٨ من اإلسرائيليين و٤٠٢على االقل "وقال . التي نفذتها مجموعات فلسطينية مسلحة" االنتحارية"
 ٤ مدنيا اسرائيليا بينهم ١١" واضاف  ".عسكريا اسرائيليا قتلوا داخل اسرائيل نتيجة عمليات تفجيرية

 صاروخ قسام على القرى ٢٩٦٩ماعات فلسطينية مسلحة  نتيجة اطالق ج٢٠٠٤اطفال قتلوا منذ العام 
بالمقابل، فقد اشار التقرير الى ان الغالبية العظمى من  ".االسرائيلية المحاذية لغزة وخاصة بلدة سديروت

من مجموع قتلى الصراع % ٥٢ كان ٢٠٠٥في العام "وقال . القتلى الفلسطينيين وقعوا في قطاع غزة
 وصلت ٢٠٠٧، وفي العام %٧٨ وصلت النسبة الى٢٠٠٦من غزة، وفي العام االسرائيلي  -الفلسطيني 

الفلسطينيون قتلوا نتيجة عمليات عسكرية واغتياالت وحوادث حدودية واعمال تفتيش "وقال  % .٦٧الى 
في الغالبية العظمى من اعمال االغتيال التي نفذها الجيش  "وأضاف" وعمليات اعتقال وعمليات سرية

د فلسطينيين في االراضي المحتلة كان الضحية يقود سيارته حينما يقتل، او انه يقتل االسرائيلي ض
وذكر ان حوادث القتل االكثر شيوعا في الضفة الغربية هي نتيجة  ".باطالق النيران من طائرة مروحية

لسطينيين من الف% ٦٠قرابة " وقال . لعمليات تفتيش او اعتقال او اعمال سرية ينفذها الجيش االسرائيلي
كما ذكر  ". كانوا من محافظتي نابلس وجنين٢٠٠٥الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ كانون الثاني لعام 

ان فلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية نتيجة لعدم تمكنهم من اجتياز الحواجز التي تقيمها قوات الجيش 
 ٦٨ال، فانه منذ بداية االنتفاضة لم تتمكن على سبيل المث"وقال . االسرائيلي للوصول الى العناية الصحية
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 نساء ٤امرأة حامل من الوصول الى المستشفيات واجبرن على الوالدة عند الحواجز ما تسبب بمقتل 
واشار الى ان العدد االكبر من الوفيات التي نتجت عن المنع من عبور  ". حالة اجهاض٣٤ووقوع 

% ٧٤، وهي الفترة التي شهدت ٢٢٠٠ و٢٠٠١العام الحواجز للوصول الى المنشآت الصحية حدث في 
 شهد ارتفاعا في عدد ٢٠٠٥وذكر التقرير أن العام  ". حالة وفاة نتجت عن هذا االجراء٤٦من 

من مجموع عدد الفلسطينيين % ٤ فقط ٢٠٠٥في العام "وقال . الفلسطينيين القتلى نتيجة للعنف الداخلي
 فقد ٢٠٠٧، اما في العام %١٧ ارتفعت النسبة الى ٢٠٠٦العام القتلى كان نتيجة الصراع الداخلي، وفي 

ونوه في  %".٦٥ارتفعت نسبة عدد القتلى نتيجة الصراع الداخلي من مجمل عدد قتلى الفلسطينيين الى 
 فلسطينيا قتلوا ١٨٥ فلسطينياً بايدي الفلسطينيين، مقابل ٤١٥ قتل ٢٠٠٧هذا الصدد الى أنه في العام 

ونوه التقرير الى أن ازدياد عدد قتلى العنف الداخلي قد اختلفت أسبابه، اذ انه منذ  .يينبأيدي االسرائيل
من حاالت القتل الداخلي كانت بسبب اتهامات بالعمالة % ٧٢ فان ٢٠٠٤بداية االنتفاضة وحتى نهاية 

منذ "وقال  .لالحتالل، اما الحاالت المتبقية فكانت معتقلين وحوادث اطالق نار بين الشرطة ومواطنين
نتيجة % ١٣من حاالت القتل نتيجة للصراع الفصائلي، و% ٧٤ تغير التوجه فاصبح ٢٠٠٥كانون الثاني 

السباب اخرى مختلفة وغير واضحة، % ١٠تصرفات غير اخالقية، و% ٣صراع العائالت والحمائل، و
دثت على خلفية  قتلوا نتيجة الصراع الداخلي خالل تلك الفترة ح٥٧٣حاالت وفاة من اصل ٧وفقط 

 فلسطينياً، من ١٩٣واشار التقرير الى أنه في شهر حزيران المنصرم وحده قتل  ".تعامل مع االحتالل
 طفالً فلسطينياً نتيجة ٣٩ قتل ٢٠٠٥ قتلوا نتيجة الصراع الفصائلي، كاشفاً عن انه منذ العام ١٨١بينهم 

 طفالً على يد ٢٥ نتيجة للعنف الداخلي، و طفال٢٦ً قتل تقريبا ٢٠٠٧في العام " وقال . الصراع الداخلي
 ".القوات اإلسرائيلية

  ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
 
  أطفال خالل أسبوع٦ فلسطينياً بينهم ١٢ توغالً واستشهاد ٢١: تقرير .٢٥

أن قوات االحتالل " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"اظهر التقرير األسبوعي لـ:  ميسرة شعبان-غزة 
 اغسطس الى الخميس / آب٢٤ توغال واعتداء خالل االسبوع الممتد من الجمعة ٢١ي نفذت اإلسرائيل

وتبين أن خمسة من الشهداء .  فلسطينيا بالضفة والقطاع بينهم ستة أطفال١٢ اغسطس وقتلت / آب٣٠
 مواطناً آخرين، ٣٣وجرحت قوات االحتالل  .قتلوا في قطاع غزة في جريمتين من جرائم القتل العمد

 طفالً، فيما قضى مواطن آخر نحبه متأثراً بجراحه البالغة التي ١١عظمهم من المدنيين، من بينهم م
 .أصيب بها في وقت سابق

 ١/٩/٢٠٠٧المستقبل 
  
   لقضيتهم في مؤتمر الخريف القادم سياسياً من الفلسطينيين اليتوقعون حالً%٧٧ .٢٦

 الرئيس إليهادهم بان مؤتمر السالم الذي دعا  عن اعتقأمسعبر معظم الفلسطينيين  :وليد عوض ،رام اهللا
واظهر .  نتائج سياسية باتجاه حل القضية الفلسطينيةأية بوش في الخريف القادم لن يحقق األمريكي
 غالبية المشاركين ال يتوقعون حال سياسيا للقضية أن المحلية معا األنباء لوكالة األسبوعياالستفتاء 

من المشاركين في االستفتاء بأنهم ال يتوقعون حال % ٧٧,٤٥  وأكد.لدوليالفلسطينية في مؤتمر الخريف ا
   .من المشاركين ذلك% ١٩,٩٢سياسيا للقضية الفلسطينية في مؤتمر الخريف الدولي، بينما توقع 

  ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
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  أغلبية كبيرة تنظر بإيجابية إلى أداء التنفيذية في حفظ األمن والتصدي للفوضى  .٢٧
المركز الفلسطيني "أعربت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطالع إلكتروني، أجري على موقع : سالقد

، التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، في مجال حفظ "القوة التنفيذية"، عن تقييمهم اإليجابي ألداء "لإلعالم
كيف تقيم أداء "رداً على السؤال ف. األمن في غزة والتصدي لمحاوالت إعادة الفوضى والفلتان إلى القطاع

، وصف أكثر من "القوة التنفيذية في حفظ األمن في غزة والتصدي لمحاوالت إعادة الفوضى والفلتان؟
 منهم، أي بواقع % ٦٩,٦٤، وذلك بنسبة "جيد ومناسب"ثلثي المشاركين في االستطالع أداء القوة بأنه 

 من خُمس المصوتين أن أداء القوة التنفيذية التابعة لوزارة وبالمقابل؛ فقد اعتبر أكثر.  مصوتا٢٦٥٨ً
وقد .  مصوتا٨٤٣ً من المشاركين، أي بواقع % ٢٢,٠٩، وذلك بنسبة "يتسم بالتشدد"الداخلية الفلسطينية 
 من المشاركين في االستطالع أن أداء القوة التنفيذية في حفظ األمن في % ٨,٢٨رأت نسبة قوامها 

وقد .  مصوتا٣١٦ً، وذلك بواقع "فيه قصور وتهاون"لتصدي لمحاوالت إعادة الفوضى والفلتان القطاع وا
أغسطس /أجري االستطالع على امتداد األسبوع الواقع بين الثامن عشر والرابع والعشرين من آب 

  مصوتاً، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن وجود محاوالت مبرمجة٣٨١٧الجاري، وشارك فيه 
  . يونيو الماضي/لإلخالل بالهدوء الداخلي الذي شهده قطاع غزة بعد منتصف حزيران 

  ٣١/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  يشكك في أنباء عن اكتشاف آثار يهودية في باحة المسجد األقصى"إسرائيلي"عالم  .٢٨

القدس، أمس، في صحة شكك عالم اآلثار اإلسرائيلي دان باهات، الخبير في مدينة : ب.ف. ا-القدس 
المعلومات حول اكتشاف آثار تعود لمعبد يهودي خالل أعمال صيانة يجريها الوقف اإلسالمي في باحة 

وكان عالم اآلثار غابي باركاي من جامعة بار إيالن القريبة من تل أبيب، تحدث عبر  .المسجد األقصى
ه جزء من المعبد اليهودي الذي يعود إلى يعتقد بأن" جدار سميك طوله سبعة أمتار"التلفاز عن اكتشاف 

 م، داعياً الحكومة اإلسرائيلية إلى المطالبة بوقف فوري لألعمال التي يقوم بها مكتب األوقاف ٧٠العام 
 .اإلسالمية

 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
 إسرائيل تواصل استخدام األسرى كحقل تجارب لألدوية: باحث في قضايا األسرى .٢٩

د عبد الناصر فروانة، الباحث المتخصص بقضايا األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة أك: وفا، رام
، أن سلطات االحتالل تجري تجارب طبية على األسرى أمسشؤون األسرى والمحررين، في تقرير، 

 ١٩٦٧منذ العام : وقال .الفلسطينيين والعرب في سجونها، بشكل مخالف لكل المواثيق واألعراف الدولية
 أسيراً خالل ١٥ أسيراً منهم ٤٦اية اآلن استشهد في السجون اإلسرائيلية، نتيجة اإلهمال الطبي ولغ

انتفاضة األقصى، وكان آخر من استشهد نتيجة اإلهمال الطبي، األسير عمر المسالمة في الخامس 
ام الشهيدان والعشرين من آب الماضي، وقبله بأيام كان األسير شادي السعايدة، وسبقهما خالل هذا الع

وأكد أن سجل االنتهاكات الصحية طويل جداً، ومنها  .ماهر دندن وجمال السراحين ومن قبلهم العشرات
افتقار السجون لعيادات كاملة ومجهزة وأن الموجودة ما هي إال عيادات شكلية تفتقر إلى األدوية المناسبة 

عالجين نفسيين، إضافة لسوء األوضاع وغير الناجعة كما تفتقر إلى أطباء اختصاصيين، ولمشرفين وم
وسوء التغذية كماً ونوعاً وقلة العناصر الغذائية األساسية وشح المواد المحتوية على الكالسيوم، والدور 
الالإنساني للطبيب الذي يقوم بدور المعذب والمحقق ويتحول لرجل أمن يتعامل مع األسير المريض على 

  ى مكان لالبتزاز والمساومة والضغط بهدف االعتراف أو التعامل مع إل" العيادة"أنه عدو، وتتحول 
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سلطات االحتالل وتقديم معلومات عن اآلخرين، مشيراً إلى أن الجندي يمكن أن يتحول إلى ممرض بعد 
  .دورة لمدة ستة شهور فقط، ويعود بزي ممرض

 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
 "الجدار"ب في مسيرة ضد  بينهم إسرائيلي واعتقال أجان٧إصابة  .٣٠

 جرح سبعة فلسطينيين برصاص جنود االحتالل اإلسرائيلي، فيما اصيب :يوسف الشايب -رام اهللا 
العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي اطلقته قوات االحتالل ضدهم في 

ري المقام على اراضي البلدة، تنظم مسيرة بقرية بلعين، غرب مدينة رام اهللا، ضد جدار الفصل العنص
 .كل يوم جمعة

  ١/٩/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
   إصابة أربعة مواطنين خالل مسيرة لمناهضة الجدار في قرية المعصرة .٣١

أصيب أربعة مواطنين واحتجز عدد آخر لعدة ساعات خالل تظاهرة احتجاجية  :كتب حسن عبد الجواد
لمعصرة جنوبي بيت لحم نظمتها لجان مقاومة الجدار في ضد جدار الفصل العنصري في اراضي قرية ا

قرى الريف الجنوبي بمشاركة عشرات من المتضامنين االجانب وأصحاب االراضي المصادرة وحشد 
كبير من االهالي وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية لمناسبة الذكرى السنوية الستشهاد القائد الوطني 

 .ن العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينالشهيد ابو علي مصطفى االمي
 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  األسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً قاسية .٣٢

قال األمين العام للجان الشعبية عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر عن المقر : رامي دعيبس
ل قاسية جدا بسبب إجراءات إدارة  إن أوضاع األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتال؛المركزي للجان

 عقابية أساليبحيث أفاد الشيوخي أن قوات االحتالل تستخدم  .سجون االحتالل ضدهن داخل األسر
 إدارة أن وأضاف.  داخل السجون للضغط عليهن من اجل انتزاع االعترافات بالقوةاألسيراتصعبة ضد 

 في جو نفسي صعب ضمن إدخالهناجل  ووالديهن من أشقائهنالسجون تهدد المعتقالت باعتقال 
 األسيرات هو قيام قوات االحتالل بعزل األخرى األساليب من بين إنوقال  . الوحشية المتبعةاألساليب

 من سنة أكثر منى المعزولة منذ آمنة األسيرة مع اآلن وسنوات كما يحدث ألشهرفي زنازين انفرادية 
 كل ذلك هو مناف التفاقيات جنيف وخاصة نأ الشيوخي  وأضاف.وسط ظروف قاسية وصعبة جدا

  .  التهديد الجسدي والنفسي مرفوض جملة وتفصيالأنالرابعة حيث 
  ٣١/٨/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   اإلسرائيلية تعود من جديد-أزمة العالقين الفلسطينيين على الحدود المصرية  .٣٣

سطينيين على الحدود   ذكرت مصادر أمنية مصرية امس أن أزمة العالقين الفل        :  د ب أ   -) مصر(العريش  
وأوضـحت   .بين مصر وإسرائيل بدأت تعود من جديد انتظارا إلعادة فتح معبـري رفـح أو العوجـا                

المصادر أن أعداد الفلسطينيين العالقين بدأت تزداد بشكل واضح في العريش وبعض مدن شمال سـيناء                
حـالت عالجيـة فـي       عالق تقريبا معظمهم من الطالب والعائدين من ر        ١٢٠٠حيث وصل عددهم إلى     

وأشارت إلى أن السلطات المصرية تستضيف العالقين في فنادق وأماكن أخرى دون أجر لحـين                .مصر
 .حل األزمة

  ١/٩/٢٠٠٧الدستور 
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 اإلعالن عن انطالق معرض فلسطين الدولي األول لكتاب الطفل .٣٤

 عن انطالق معرض إبراهيم أبراش، في مؤتمر صحافي برام اهللا، مساء أمس،. أعلن وزير الثقافة، د
 آب ٢٩فلسطين الدولي األول لكتاب الطفل، الذي تستضيفه مدرسة الفرندز للبنين في الفترة ما بين 

 أيلول المقبل، برعاية الرئيس محمود عباس، ومشاركة عشرات دور النشر المحلية، ٧الجاري و
ش أن المعرض، األول وأكد أبرا . ألف كتاب مخصص لألطفال١٥٠والعربية، واألجنبية، بما يقارب 

النتشاره "من نوعه في فلسطين، يأتي لتعزيز دور الكتاب في إشاعة وتعميم المعرفة اإلنسانية، وتسهيالً 
، وتأصيالً لمساهمة معرض فلسطين الدولي لكتاب الطفل، في توثيق عرى التواصل مع "بين أبناء شعبنا

  . الفلسطيني في تفاصيل حياته اليوميةالثقافات اإلنسانية، وسط كل الحصار الذي يعيشه الطفل
 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
 منظمات العمل األهلي تطلق حملة ضد الفساد  .٣٥

، "منظمات ضد الفساد" ، امس، الحملة الوطنية لمكافحة الفساد األهلي أطلقت منظمات العمل :رام اهللا
، "أمان"ف من أجل النزاهة والمساءلة جاء ذلك خالل احتفال نظمه االئتال . منظمة اهلية٩٢والتي ضمت 

 .في رام اهللا وغزة، بحضور العشرات من ممثلي العمل األهلي
 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
 المؤسسات الثقافية والشبابية في طريقها لخلع قناعها األهلي :في دراسة ميدانية .٣٦

أصدر االتحاد العام للمراكز الثقافية، يوم السبت الماضي، دراسة ميدانية شاملة :  تغريد بليحة-غزة 
بناء القدرات "لواقع المؤسسات الثقافية والشبابية في محافظات قطاع غزة وذلك ضمن مشروع 

، )NED(ة الممول من الصندوق الوطني للديمقراطي" للمؤسسات والمراكز الثقافية للمرحلة السادسة
  حالة المؤسسات األهلية التي تعمل في الحقل الثقافي والشبابي، وقد شارك في إنتاج هذه ت الدراسةتناول

 شخصاً، من بينهم ثمانية باحثين ميدانيين ١٥الدراسة نخبة من الباحثين الميدانيين والذين بلغ عددهم 
 .وباحثان رئيسيان

 ١/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  الحديث عن الفيدرالية والكونفدرالية بين األردن وفلسطين مشبوه: ثانيعبداهللا ال .٣٧

العمل والتعاون من أجل إقامة الدولة الفلسطينية "حث العاهل األردني عبد اهللا الثاني إسرائيل على : عمان
اهللا وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون المحلي، مساء أمس، اعتبر عبد". المستقلة على األرض الفلسطينية

خطوة إيجابية باتجاه تحقيق "في الخريف " للقاء السالم"الثاني دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش 
إننا نعتبر هذا اللقاء الذي سيشارك فيه األردن : "وقال". السالم، وفرصة إليجاد حل للقضية الفلسطينية

إليجاد حل للمشكلة الرئيسية خطوة إيجابية باتجاه تحقيق السالم المنشود ونأمل أن يشكل فرصة كبيرة 
وأكد أن الحديث عن الفيدرالية والكونفدرالية بين األردن وفلسطين قبل قيام الدولة ". وجوهر الصراع

حديث مشبوه، "ورأى أن أي حديث في هذا الخصوص هو ". مرفوض وغير منطقي"الفلسطينية المستقلة 
  ".والمقصود منه هو إثارة الفتنة

  ١/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  فتح االسالم مجموعة مرتبطة بالقاعدة وخططت المارة اسالمية : العماد سليمان .٣٨
اكد قائد الجيش العماد ميشال سليمان ان اقتحام مخيم نهر البارد لم يكن في عداد :  سعد الياس-بيروت 

هضوا المؤامرة مخططي لكن حجم المؤامرة حمل العسكريين الى القتال باندفاع وحماسة قّل نظيرهما فأج
ووصف سليمان فتح االسالم . الهادفة الى تحويل لبنان الى امارة اسالمية انطالقاً من طرابلس والشمال

وان هذه . بمجموعة ارهابيين مضطهدين من اوطانهم ومالحقين من حكوماتهم ومرتبطين بتنظيم القاعدة
طت لتحويله بلداً متطرفاً متعصباً، المجموعة وجدت في لبنان الخاصرة الضعيفة بسبب االنقسامات وخط

واعتبر االلتفاف اللبناني والفلسطيني حول الجيش دليال قاطعاً علي . لكن الجيش كان لها في المرصاد
صوابية موقفه، خصوصاً أن تنظيم فتح االسالم ال عالقة له ال باالسالم وال بالقضية الفلسطينية، مشيراً 

  .  مشرفاً عبر تقيده باالنظمة والقوانين في مكافحة االرهابالى ان الجيش سجل للتاريخ موقفاً 
  ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
 "البارد" دولة ومنظمات دولية للمشاركة في مؤتمر إعمار ٣٠دعوة : مكاوي .٣٩

 الفلسطيني السفير خليل مكاوي، أن الدعوات وجهت الى ثالثين دولة -اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني 
منظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة الموجودة في لبنان للمشاركة في مؤتمر الدول مانحة وجميع ال

 ايلول الجاري، الذي دعا اليه الرئيس فؤاد السنيورة بالتعاون مع األونروا؛ إلعادة إعمار ١٠المانحة في 
 .مخيم نهر البارد والتعويض على اللبنانيين المتضررين جراء هذه األحداث

  ١/٩/٢٠٠٧المستقبل 
  
  ترحيل نساء فتح اإلسالم بات قريباً  .٤٠

بات من المؤكد ان يتم ترحيل نساء مقاتلي فتح االسالم اللواتي يقمن في مسجد :  محمد صالح-صيدا 
 ٢٥ امراة و١٢ويشمل قرار الترحيل، الذي اتخذ فعال، نحو . دار االرقم في صيدا، في وقت قريب جدا

وينتظر صدور القرار في اية لحظة عن قيادة . من سوريا واالردنطفال، بواسطة قافلة ستقلهم الى كل 
الجيش واالمن العام اللبناني، بعد أن ذللت معظم العقبات التي كانت تحول دون ذلك، حيث جرى 
الحصول على موافقة السلطات السورية، وانتهت السلطات اللبنانية من اتخاذ كافة االجراءات كاصدار 

وقام وفد من اللجنة الدولية للصليب االحمر في لبنان، امس، بتفقد العائالت . ذلكوثائق سفر مؤقته وغير 
  .المذكورة داخل المسجد، برفقة وفد طبي وممرضات

  ١/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  النازحون الفلسطينيون من نهر البارد ينتظرون العودة بفارغ الصبر  .٤١

إن مصدر قلقي االبرز هو االكتظاظ "كوك قال مدير االنروا في لبنان ريتشارد :  سيلفي غرو-البداوي 
ويزور كوك مخيم البداوي لعرض خطط العودة ". السكاني، وانا اشرح لهم ان عليهم ان يتحلوا بالصبر

وقال سيبدأ تنفيذ هذه الخطط ما ان يعطينا الجيش اللبناني الضوء االخضر لذلك، مشيرا الى . الي المخيم
واضاف . ل ايجاد الظروف المناسبة للدفعة االولى من العائدينالحاجة الى اشهر عدة بعد ذلك من اج

علينا ان نزيل االلغام وان ندمر العبوات الناسفة وان نطهر بسبب خطر انتشار االمراض المرتبط بوجود 
عندها فقط، سيكون في االمكان التفكير في بدء .  الف متر مكعب من االنقاض٥٠٠جثث، ثم ان نزيل 
س الى المخيم نفسه انما الى االراضي المجاورة حيث تخطط االنروا النشاء مساكن عودة النازحين، لي
 ٦٠٠ اسرة بقيمة ٧٠٠في هذا الوقت، دفعت وكالة غوث الالجئين تعويضا الى . وبنية تحتية موقتة

م ويقول كوك إن الناس مترددون في القبول بهذا الحل، النه. دوالر لكل منها لتجد مسكنا لمدة ثالثة اشهر
وتأمل االمم المتحدة بان تتيح اعادة البناء تحسين ظروف الحياة في نهر البارد، ما . ال يريدون ان يتفرقوا
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سيشكل حاجزا دون عودة التطرف االسالمي اليه، كما هي الحال في كل المخيمات الفلسطينية االخرى 
يتشارد كوك اذا تم تحسين وقال ر. في لبنان، التي تعاني من ظروف معيشية واجتماعية سيئة للغاية

  .ظروف الحياة في المخيمات، سيكون الناس اقل استعدادا لقبول التطرف او التحول اليه
  ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  تدريب مجموعات جهادية لوثائق تنظيمية تكشف التنسيق بين اإلخوان وحماس: األهرام .٤٢

رت الشاطر النائب الثاني لمرشد  التي يحاكم فيها خي،كشف شاهد اإلثبات الرئيسي في القضية
 بين حركة حماس ى عن التنسيق الذي جر، من قيادييها٣٩ و]جماعة اإلخوان المسلمون[الجماعة

 وتكوين ، األراضي الفلسطينية لتلقي التدريبات العسكريةىواإلخوان إلدخال عناصر جهادية إل
 . وجنوب لبنان،بية لنهر األردن والضفة الغر،مجموعات مسلحة للتنظيم اإلخواني في رفح المصرية

 تلقي ،إن هناك العديد من الوثائق التنظيمية الخطيرة في القضية: شاهد أمام المحكمة العسكريةالوقال 
 الذي يعتبر حركة حماس جناحه ، العالقة التنظيمية بين حركة حماس وتنظيم اإلخوانىالضوء عل

  . مما يؤكد نهج العنف لدي الجماعة،العسكري حاليا
  ١/٩/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  من الساحة السياسية  " حماس"يمكن شطب  ال: إيران تؤكد لمجلس األمن .٤٣

 اإليراني لدى األمم المتحدة، منصور الصادقي، في عبر سفيرهاطالبت إيران األمم المتحدة : نيويورك
د من الجرائم التي بالح، كلمة القاها في اجتماع مجلس األمن المخصص لمناقشة قضايا الشرق األوسط

ترتكبها سلطات االحتالل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتصدي لتلك الجرائم وكذلك كبح جماح 
ال يمكن شطب حماس من الساحة السياسية، بل إن "السالح النووي الصهيوني، مشددة على أنه 
  ". المحاوالت التي تستهدف حماس مآلها إلى الفشل

  ٣١/٨/٢٠٠٧عالم المركز الفلسطيني لإل
  
   إلنجاح مؤتمر بوش  يسعىمبارك .٤٤

التوصل إلى جدول " إن  في صحيفة االهرام،الرئيس المصري حول مؤتمر بوش للسالم،قال  :أ ش أ
أعمال محدد للمؤتمر هو السبيل إلنجاحه، حتى ال يتحول إلى عملية تجميل لسياسات الدول الكبرى في 

تحركاته ستركز في المرحلة المقبلة على تنسيق المواقف العربية "وأشار مبارك إلى أن . "الشرق األوسط
تنسيق المواقف يستهدف أيضا حث الجانب األميركي على "، مشددا على أن "واألوروبية إلنجاح المؤتمر

مسؤوليتنا في المنطقة تقتضي العمل "وأضاف . "اتخاذ خطوة أكثر تقدما من أجل تحريك عملية السالم
كبرى في هذا االتجاه، بدال من أن تركز هذه الدول على استغالل الوضع الراهن على دفع الدول ال

يريد للمؤتمر المقبل أن يكون مجرد رقم في سلسلة "وجدد أنه ال . "لتجميل مواقفها بشأن المنطقة
 إنها مهمة سياسية ودبلوماسية ،المؤتمرات التي عقدت خالل السنوات الماضية حول القضية نفسها

 . "صر بالدور الرئيسي فيهاستضطلع م
  ١/٩/٢٠٠٧السفير 

  
  "اسرائيل"على  يطالبون بفرض عقوبات مشاركون في مؤتمر لألمم المتحدة .٤٥

طالب المشاركون فـي مـؤتمر ممارسـة        ): قنا(نقالً عن وكالة     ١/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
سل، أول أمس، بفرض عقوبات على      الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة الذي نظمته األمم المتحدة في بروك         

إسرائيل بما يشمل المقاطعة، وسحب االستثمارات، والتوقف عن شراء األسلحة منها؛ إلجبارهـا علـى               
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وشرح ممثل مكتب تنسيق المساعدات اإلنـسانية التـابع لألمـم            .احترام القانون الدولي وإنهاء احتاللها    
وطالـب النائـب    . تيطاني التي تقـوم بهـا إسـرائيل       المتحدة عبر الخرائط واألرقام عملية التوسع االس      

الفلسطيني مصطفى البرغوثي المشارك في المؤتمر، مؤسسات المجتمع المدني الدوليـة بتنفيـذ حملـة               
  .عقوبات مماثلة لتلك التي قامت بها ضد نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا

هاجمت إسرائيل مؤتمر بروكسل، بعدما شهد بحـسب         :رويترزنقالً عن    ١/٩/٢٠٠٧السفير  وأضافت  
 ووضـع   ، مطالبة عدد من الشخصيات المشاركة بمقاطعة الدولـة العبريـة          "يديعوت أحرونوت "صحيفة  

من المؤسـف   "ورأت البعثة االسرائيلية لدى االتحاد االوروبي انه        . استراتيجيات لمعاقبتها وعزلها دوليا   
 " قررا المشاركة في تنظيم حدث مماثـل       األوروبي،خصوصا البرلمان   هيئة تابعة لالمم المتحدة و    ... ان

 "مركز سيمون ويزنتـال   "قال مدير العالقات الدولية في      و. "جهدا دعائيا خبيثا مناهضا السرائيل    "اعتبرته  
 "الحدث سمح لهم بتشجيع حملتهم للدعوة الى المقاطعة وفرض عقوبات         "اليهودي، شمعون صامويلز، ان     

تهشم " معتبرا انها    "اننا ندعو بان كي مون الى مراقبة هذه اللجنة بشكل وثيق اكثر           " اضاف   .على اسرائيل 
  ."اسرائيل وال تتمتع بأي شرعية

 رفض االتهامـات  ، بول بادجي، السنغالي "لجنة ممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني     " رئيس   أنغير  
 نناقش الوضع على االرض كمـا       إننا" مضيفا   ،"ئيلال اعتقد انه مؤتمر مناهض السرا     "االسرائيلية، قائال   

  . "هو، وهذا ال يجعلنا مناهضين السرائيل
  
  موسكو تلوح بإلغاء زيارة رئيس وزرائها للكيان االسرائيلي .٤٦

تصاعد التوتر بين روسيا وإسرائيل على خلفية التقارير حول الدعم العسكري  : الوكاالت-القدس 
وذكرت صحيفة معاريف، . ئيل حول التسخين الروسي لجبهة الجوالنالروسي لسوريا، وما أشاعته إسرا

أمس، أن روسيا تعتزم نشر صواريخ أرض جو باليستية في سوريا للدفاع عن القاعدة العسكرية البحرية 
وقالت الصحيفة إن إسرائيل طلبت من روسيا . التي تقيمها موسكو في ميناء طرطوس لسفنها الحربية

ب ما نشر عن الدور الذي يزعم أن روسيا قامت به خلف الكواليس في رفع حدة عدم التحريض في أعقا
وأوضحت معاريف أن محافل في إسرائيل أعربت أمام روسيا عن استيائها . التوتر بين إسرائيل وسوريا

تزويد دمشق بكميات هائلة من "ليس فقط من تسخين الوضع في جبهة الجوالن، بل وأيضا بسبب 
أن إسرائيل قلقة من وجود مستشارين "وذكرت الصحيفة أيضا ". ل إلى يد حزب اهللالسالح، بعضه وص

روس في سوريا يعملون بشكل مكثف على بناء جيشها، مثلما كان في عهد الحرب الباردة بين االتحاد 
  ".السوفييتي والواليات المتحدة

لحرب اإلسرائيلية جلعاد عن وقال دبلوماسي روسي إن كالم رئيس القسم السياسي واألمني في وزارة ا
ان روسيا مسؤولة جزئيا عن التوتر الحالي بين تل أبيب ودمشق، يمكن أن يقوض العالقات الروسية 

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أندري ديميدوف المسوؤل الثاني في السفارة الروسية . اإلسرائيلية
موسكو تثمن كثيرا وضع "وقال . وضيح تصريحهإنه ال ينوي االجتماع مع جلعاد لطلب ت: بتل أبيب قوله

وأضاف ان هذا النوع من التقارير يجعل ". العالقات بين روسيا وإسرائيل، ولن نفعل أي شيء لتقويضها
تشرين األول المقبل اكثر / التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء الروسي المقررة إلى إسرائيل في أكتوبر

ا ذكرته تقارير، أمس، عن وجود اكثر من ألف خبير عسكري وأضاف انه ال يعلم شيئا عم. صعوبة
وقال إن روسيا باعت . روسي في سوريا يقومون بمساعدة دمشق على تحديث بنيتها التحتية العسكرية

سوريا صواريخ ارض جو لحماية قصر الرئيس السوري الذي حلقت فوقه الطائرات اإلسرائيلية قبل 
الروسية إلى سوريا ال تهدف إلى تغذية مجمع الصناعات العسكرية وأضاف أن مبيعات األسلحة . سنوات

ألن لنا عالقات جيدة معهما، "وأشار إلى ان موسكو تبيع األسلحة لسوريا وإيران . الروسي الضخم
ولدى سؤاله لماذا تبيع روسيا األسلحة لسوريا وإيران طالما أن المال ". وألنهما تطلبان أسلحة دفاعية
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في " العبا أساسيا"ا، قال ديميدوف إن مثل هذه الصفقات هي إحدى السبل كي نكون ليس سببا رئيسي
  .المنطقة

  ١/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ٢٠٠٦ ماليين يورو وصلت الفلسطينيين من حزيران ٥١٠: المفوضية االوروبية .٤٧

ات التي قدمتها امس، ان مجموع المساعد TIM اعلنت اآللية الدولية المؤقتة،:  نائل موسى-رام اهللا 
 ماليين يورو، منذ ٥١٠ دولة اخرى للشعب الفلسطيني عبرها بلغت نحو ١٨المفوضية االوروبية و

وتقدم اآللية المساعدات عبر ثالث نوافذ .  الماضي٢٠٠٦باشرت اآللية عملها اواخر حزيران من عام 
ون يورو فيما باقي المبلغ  ملي٥،١٠٧ الماضي بلغ ٢٠٠٦اساسية قالت ان مجموع ما انفقته عليها عام 

 للنافذتين، الثانية التي تركز على ضمان توفير خدمات الكهرباء والرعاية ٢٠٠٧خصص للعام الجاري 
الصحية والصحة العامة، والثالثة الهادفة الى توفير االغاثة لمليون مواطن من المحتاجين واألكثر تضرراً 

سعى اآللية الدولية المؤقتة في نطاق اهدافها الى التخفيف وت .من األزمة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني
من وطأة األزمة االقتصادية واالجتماعية الراهنة في االراضي المحتلة، وضمان استمرارية تقديم 
الخدمات االجتماعية العامة والضرورية للشعب الفلسطيني، إلى جانب تسهيل وصول اكبر قدر من الدعم 

 .واستئناف تحويل اسرائيل لاليرادات الفلسطينيةمن المانحين الدوليين، 
  ١/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  ما بين حرائق غزة والضفة وحريق اليونان  .٤٨

  األستاذ فوزي برهوم
ممكن أن يكون للمراقب لما جرى في غزة وما يجري في الضفة الغربية من ممارسات األجهزة األمنية                 

ات العامة والخاصة موقف واضح توضع فيه النقاط على         من اعتداءات على مصالح الناس وعلى المؤسس      
  . الحروف مقارنة بما يجري من حرق وتدمير الممتلكات العامة والغابات في اليونان

وما ميز هذه االعتداءات استخدام سياسية الحرق للبيوت والمؤسسات العامة وتدميرها ضـمن حرائـق               
ة في غزة والمجلس التشريعي ومجلس الـوزراء        أضاءت سماء فلسطين وخاصة حريق الجامعة اإلسالمي      

في الضفة، وما زالت الحرائق تتواصل هناك بما فيها حرق قلوب الناس والمتـضررين مـن قـرارات                  
ومراسيم محمود عباس وسالم فياض والداعية العتقال المجاهدين والمناضلين وتعذيبهم وحـرق قلـوب              

 الشعب بمزيد من الضغط والخنق والحـصار، وأخرهـا          أبنائهم ونسائهم للتأثير سلباً على معنويات هذا      
حرق قلوب آالف البشر من أبناء شعبنا المستفيدين من المؤسـسات والجمعيـات الخيريـة والـصحية                 
واإلنسانية التي ُأغلقت مؤخراً بأوامر من سالم فياض تحضيراً للقاء اولمرت عباس األمني لدفع فـاتورة                

  . الحساب
هذه السياسية هي دفع مكافآت وترقيات للمجرمين والذين شاركوا ويـشاركون           والغريب في هذا السياق و    

في حرق المؤسسات والبيوت وحرق قلوب الناس وربما بل واألكيد تم صرف مكافـآت لمـن سـلموا                  
الضابط اإلسرائيلي باألمس لموقع عسكري إسرائيلي قريب من جنين، هذا الموقع المسئول عن مجـزرة               

وربما هذه المـرة    . غتياالت اليومية بالليل والنهار ضد أبناء هذه المدينة المكلومة        جنين واالجتياحات واال  
جاء الشكر والثناء لهذه الفرقة الفلسطينية جهاراً نهاراً من حكومة اولمرت وبانتظار نوط القـدس الـذي                 

  . سيقدم لهم من محمود عباس
عبر وسائل اإلعالم الحكومي والخاص     والذي حدث في اليونان وحسب التحليالت وما يصل إلى مسامعنا           

 والتي تشكل قطاعـاً هامـاً لحيـاة الـشعب           -أن الذين قاموا بإشعال النيران في غابات اليونان الجميلة          
 هم عـصابات يونانيـة      -اليوناني وثروة اقتصادية وسياحية، وتحظى باهتمام الشعب والحكومة اليونانية        
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ئيات يثبت تورط البعض في هذا الحريق، وعلى حد تعبير          تعمل لحسابها الخاص، والذي بث عبر الفضا      
الحكومة أن هناك مصلحة لبعض رجال األعمال والذين يعملون لمصالحهم الفئوية الخاصـة فـي هـذا                 
الحريق حتى يتم تحويل هذه األمكنة بعد حرقها إلى منتجعات يستفيدون منها الزدياد ثـروتهم الخاصـة                 

بية حتى لو أدى ذلك إلى قتل المئات من أبنـاء الـشعب اليونـاني               على حساب المصالح الوطنية والشع    
وحرق قلوب أهلهم وذويهم ويتم أبنائهم الذين يقطنون في هذه األماكن فيهون عليهم كل شـيء إذا كـان                   

  . األمر متعلقاً بالمصلحة الخاصة والفئوية
ما جرى في غزة وما أشـبه       وما أشبه اليونان وحريق اليونان وعصابات اليونان بما يجري في الضفة و           

جامعات إشباعاً لرغبات   .. مصانع..مؤسسات.. منازل.. حرق مقرات .. قتل على الهوية  .. اليوم بالبارحة 
خاصة من قبل عصابات ومافيا فلسطينية ولكن االختالف أن أجنداتها وأوامرها إسرائيلية وأمريكية فكل              

  . شيء عندهم مباح ما عدا األوامر المقدسة من أسيادهم
والفرق بين عباس وفياض والحكومة اليونانية أن الحكومة اليونانية رصدت مليون يورو لمن يدلي بـأي                
معلومة عن الفاعلين في حين أن محمود عباس وسالم فياض قُدمت لهم كل المعلومات مجانـاً ؛ فكـان                   

عبـاس يعـزل    جزاء المجرمين نوط القدس والترقيات وضمان أمنهم وأمانهم، ومن قـدم المعلومـات ل             
ويحاصر ويسجن ويفصل من عمله، ومن لم يشارك في عمليات الحرق يطرد وتُشكل له محكمة عسكرية              

  . فلسطينية
وعلى ما يبدو أن المصالح الفردية إذا طغت على المصالح الوطنية في أي مكان حتى لو فـي اليونـان                    

  . فالبد أن تشتعل النيران
  ٣١/٨/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  !وأزمة التمزق الفلسطيني... وهم السلطة .٤٩

  عيد بن مسعود الجهني
األزمات الطاحنة أصبحت سمة مرتبطة في النظام العربي، وما يتردد عن التـضامن العربـي واألمـن                 

، ولهذا أسبابه ومـسبباته     )كان( أصبح في خبر     – شئنا أم أبينا     -القومي العربي الذي تغنى به الكثيرون       
 والتنافس والشقاق والتنافر بل والحروب بين بعض العرب منذ الخمسينات من القـرن              العديدة، فالتناطح 

لألسف ترفع برأسها خنجراً مسموماً في الجسد العربي، وكل عربي اليوم           ) وستبقى(الماضي حتى اليوم    
يعيش في حسرة وحيرة، وهو يشاهد هذا التمزق وهذا الشتات، تزيده الحيرة حسرة ألنه يعرف أسـباب                 

  !ات وتمزق وتفرق وضعف وتخلف األمة وضياع األوطانشت
العراق وسط هذا التباعد واالنقسام غير المسبوق اغتصبته أسنة الرماح االميركية والبريطانيـة جهـاراً               
نهاراً، وتناثرت بالد الرافدين إلى أجزاء، وأعيدت إلى العصور الغابرة، وأفغانستان المطل علـى نفـط                

العراق، والصومال الذي يعد من أفقر بالد العالم ال تقل حاله عن حال أفغانستان              بحر قزوين ناله ما نال      
  .في بوكالة وقوة اميركية) مقديشيو(فقراً تطبق القوات األثيوبية على عاصمته 

على الحل أمام تـدخالت  ) عصية(ولبنان يعيش أزمة ضياع النظام العربي وأصبحت قضيته تبدو وكأنها  
اع والتنافس السياسي وبث جذور الفتنة داخل المجتمع اللبناني، فانقسم اللبنانيون إلى            أجنبية، بسبب األطم  

شيع وأحزاب، وأصبحت بالد الرز تعيش على برميل بارود ممكن أن ينفجر في أية لحظة يشرع البـاب           
عـرب  مفتوحاً لحرب أهلية طويلة األجل وشديدة الوطأة على أهل لبنان، إذا لم يتـدارك اللبنـانيون وال                

  .الخيرون الوضع الخطر المغلف بتوتر طائفي ومذهبي مغلق بشكل غير مسبوق
ووسط هذا الكثبان األسود ينقشع غبار كالح كان مدفوناً وسط الرمال الكثيفة على ارض فلسطين، القضية                

" فتح"و" حماس" حتى اليوم، فـ     ١٩٤٨التي عاش ويعيش مرارتها العرب منذ تأسيس الدولة العبرية عام           
  !قررتا ضرب قضيتهما في مقتل تنازعاً على السلطة
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والدولة المحتلة  " العم سام "فازت في انتخابات نزيهة حرة تمثل أزهى صور الديموقراطية، لكن           " حماس"
السبل، ودارت عليها الدوائر وانهالـت      " حماس"، وتقطعت بـ    "الديموقراطية"ومعهما أوروبا لم تقبل بـ      

التي تصنفها اإلدارة االميركية وإسرائيل واالتحاد      " حماس" وصوب، جاءت    من كل حدب  ) الرماح(عليها  
االوروبى كحركة إرهابية، إلى سدة الحكم لتصفد األبواب بوجه حكومتها، ويتعرض الشعب الفلـسطيني              

" حمـاس "للحصار والجوع والفقر والمرض، وينهار االقتصاد وتتدنى التنمية، والنتيجة إسقاط حكومـة             
  .طيةالديموقرا
قررت الفوز بغزة بالقوة، وأصبح سكان غزة حوالى مليون ونصف المليون نسمة فـي              " حماس"المهم ان   

هي الهـدف،   ) السلطة(هذا انقالباً، والحقيقة أن ما حدث كان متوقعاً مادامت          " فتح"عزلة تامة، واعتبرت    
ن، تعد عالمة سـوداء فـي       كوارث يندى لها الجبي   " حماس"و" فتح"ولذا حدثت بين الطرفين المتصارعين      

  .التاريخ الفلسطيني، ضربت كفاح الشعب الفلسطيني في كل مفاصله
في االنتخابات، فقد كنت اطمح إلى أن تبقى الحركة في خنادقهـا مقاومـة              " حماس"وبقدر االرتياح بفوز    

للعدو الصهيوني، الذي شن ست حروب مدمرة على العرب، لتضرب المثـل الحـي علـى المقاومـة                  
دى للمحتلين الذين يؤمنون بكيان دولتهم وقوة السالح في ردع اآلخـرين، واحـتالل االراضـي                وتتص

العربية، وقتل األبرياء، وانتهاك الحريات، وبث الذعر في نفوس األطفال والنساء والشيوخ أمـام أعـين                
  ).الغائب(الضمير العالمي 

ضي على الفساد المتفشي الذي أهدر أمواالً       ظناً منها، انها ستق   ) السلطة(فضلت على ما يبدو     " حماس"لكن  
 في المئة، وكان هـذا  ٧٦طائلة لم تصل إلى الشعب الفلسطيني، الذي تبلغ نسبة الفقر بين صفوفه حوالى              

، لكن الرياح لم    )القضاء على الفقر والبطالة والمحسوبية    (برنامجها لحملتها االنتخابية مع أضالع أخرى،       
ادت حدة البطالة والفقر عندما قطعت شرايين المساعدات احتجاجاً على فوز           تجر بما تشتهي السفن، فقد ز     

  !في قوته اليومي بل وحرياته) الضحية(، وكان الشعب الفلسطيني "حماس"
، دخلت النفق المظلـم     ١٩٤٨اليوم قضية العرب األولى كما يحلو لهم ان يسموها منذ ذلك العام المشؤوم              

، وسيبقى هذا العار عالمة بارزة      )العار(الصورة الفلسطينية بـ    بعد الذي حدث على ارض غزة ووصم        
في التاريخ الفلسطيني برمته، وستبقى األلفاظ والخطابات السجالية الخارجة عن المـألوف والتهديـدات              

  .واالتهامات الشنيعة واالقتتال بين األطراف المتصارعة على السلطة خطيئة كبرى ال تُغتفر
كذبة كبرى صدقها الكثيرون من الفلسطينيين وغيرهم منذ        ) وهمية(ريض على سلطة    االقتتال والتناحر الم  

للقضية التي رفـع    ) تمييعاً(اسلوا حتى اليوم، لم يدركوا ان كل ما حدث وجرى وسيجري ال يعدو كونه               
ري الفلسطينيون شعار المقاومة من اجلها، لكنهم اليوم قدموا إلسرائيل ما لم تحلم به في تاريخها العنـص                

األسود، قدموا نضالهم وقضيتهم على طبق من ذهب خالص للصهاينة الذين فرحوا ورقصوا طرباً وهـم                
  .السلطة) عظمة(يرون الفلسطيني يقتل أخاه وآخر يتآمر على أخيه من اجل 

تدركان ان تحرير األرض الذي اقره ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي واألعراف            " فتح"و" حماس"لعل  
عنـدما  ) سـلطة (لية هو الهدف واألساس، وان الصراع على السلطة يمكن تأجيله عندما تكون هناك      الدو

تحرر األرض ويتوارى وهم السلطة وتصبح هناك سلطة حقيقة بعد التحرير حتى وان كانـت الـسيادة                 
  !ناقصة ومعظم األرض سرقها المحتل

إلـى المربـع    ) الوهم(مبسط، فإن ما حدث أعاد      أو دولة بالمفهوم القانوني ال    ) سلطة(لكن إذا لم تكن ثمة      
 في المئة من    ٢٠األول بعد ان تقدم خطوات، وزاد قوة المحتل، وأصبح الحديث عن دولة فلسطينية على               

األراضي الفلسطينية المغتصبة نوعاً من طرق باب المجهول، فعبر التاريخ تقول ان الشعب المنقسم على               
  !ثن القوة المستعمرةنفسه لن يشم رائحة التحرر من برا
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الجميع اليوم مقهورون ومهزومون أمام صقور الدولة العبرية الذين عاثوا في األرض الفلسطينية والقدس              
فساداً وقتالً وتشريداً وزجاً في السجون، وإقامة للمستوطنات واعتداء على األقصى، الذي حلت الـذكرى               

  .الماضي) أغسطس( من آب ٢١لمحاولة إسرائيل إحراقه في الـ ) ٣٨(الـ 
من صراعات شنيعة على السلطة تعدى الميدان السياسي إلى         " حماس"و" فتح"المهم ان ما دار ويدور بين       

من الجمعيات الخيريـة األهليـة،      ) ١٠٣(فحكومة فياض مثالً، حلت     . االقتصادي والثقافي والمؤسساتي  
في غزة، وهذا   " فتح"و" حماس"ن من   وامتد األمر إلى اإلعالم، إذ حدثت تحرشات بين عدد من الصحافيي          

يلطخ التاريخ الفلسطيني، الن الصراعات أدارها الفلسطينيون بين بعضهم البعض، الذين قرروا تمزيـق              
الوحدة الفلسطينية، والعبث بالوطن وتحويله إلى دويالت قبل ان يشم رائحة التحرير، ليحتفل كل طـرف                

دو المحتل، واألخوة يشنون حرباً شعواء بينهم لمصلحة        بما كسب من غنيمة في حقيقتها تحت سيطرة الع        
هذا العدو الغادر، قبل ان يصلوا إلى الدولة بأركانها المعروفة التي يجمع عليها فقهاء القـانون الـدولي                  

  ).شعب دائم، إقليم محدد، سيادة، سلطة حاكمة(
، )الـسلطة ( إلى الركن الرابع     ، هو القفز  )فتح وحماس (والظاهر للعيان ان الصراع الدائر بين الحركتين        

وقد تجاهلوا عمداً األركان األخرى للدول، واخذ كل طرف يحتفل بما حقق على األرض الفلسطينية التي                
  !قدرها أن تكون جريحة مثكلة الجراح على يد العدو وعلى يد أهلها

ينة واإلدارة  الذي نـصبه لهـم األعـداء الـصها        ) الفخ(الفلسطينيون في مفترق طرق بعد ان وقعوا في         
االميركية، وغيرهما كُثر، والحل بيد القادة الفلسطينيين ومنهم عباس ومـشعل وهنيـة، علـيهم وضـع                 
المصالح العليا للفلسطينيين فوق كل اعتبار والتخلي عن حب الذات والمطامع الشخصية والرجوع إلـى               

ولمرت وزمالئه القتلة، فمن    جادة الصواب، وفتح باب الحوار الذي هو أصالً مفتوح على مصراعيه مع أ            
، فالحاجة للحوار بين اإلخوة واألشقاء أكثر إلحاحاً وأهميـة          "حماس"و" فتح"باب أولى فتح حوار بناء بين       

  . عاماً الماضية٦٠من الحوار مع العدو، الذي تعود على ان يأخذ وال يعطي، على مدى حوالى 
لى اتفاق مكة المكرمة الشهير، وتجنـب المعـارك         إلى العودة الصادقة إ   " فتح"و" حماس"حواراً يدفع بـ    

واالقتتال والتخوين، والتسلح بالمسؤولية والحكمة الوطنية، وال يزال العرب يتـذكرون كلمـات عبـاس               
ومشعل وهنية عندما عاهدوا أنفسهم وشعبهم والعرب والمسلمين من جوار بيت اهللا الحرام على الوفـاء                

  .بما وقعوا عليه
 جاء لينهي سلسلة من التعقيدات بين الفصيلين ويصب في خانـة المـصالح الوطنيـة                ذلك االتفاق الذي  

الفلسطينية ويسبب إرباكا للدولة العبرية واإلدارة االميركية، اللتين ال تريدان الخيـر لـشعب فلـسطين                
عهما  الفلسطيني الذي سينهي الطرفين المتصارعين وم      -المناضل، وتسعدان بالتناحر واالقتتال الفلسطيني      

  .قضيتهما المصيرية
العودة إليه ضرورة وليس ترفاً، وعلـى قـادة الـشعب الفلـسطيني             ... إذاً اتفاق مكة الذي وحد الكلمة     

والحكماء والعقالء والعلماء والمفكرين والمثقفين داخل فلسطين وخارجهـا، وغيـرهم، العـض عليـه               
  .بالنواجذ

م الدامس سيحل، واألعـداء سيـشعلوا مـصابيحهم،         وإذا لم يكن كذلك فإن الفتنة على األبواب، والظال        
بما ) فتح وحماس (والضحية الجريحة فلسطين، والقارب سيغرق بالجميع، وسيلطخ العار وجه الحركتين           

  !صنعته أياديهما ولن يرحمهما التاريخ
  ١/٩/٢٠٠٧الحياة 
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  إلى أصحابها؟"الشرعية"ماذا لو أعيدت  .٥٠
  ياسر الزعاترة

ة الشرعية التي رفعت مثل قميص عثمان، وسنتجاهل أن حماس قد فـازت فـي               لن نتوقف هنا عند قص    
انتخابات تشريعية أكثر أهمية من انتخابات رئاسية لم يشارك فيها سوى فصيل واحـد، كمـا سـنتجاهل             

عاد دايتون هذا منذ أيام بقرار تشكيل خمس كتائب في الضفة لن تواجه حمـاس               (مخطط دايتون الشهير    
سنتجاهل أيضاً كل المقدمات التي دفعت حماس نحو        ). توقع، بل الفعل المقاوم برمته؟،    وحدها، بحسب الم  

تنفيذ الحسم العسكري، ومعها جميع التأكيدات على أن ما جرى هو إجراء أمنـي ولـيس سياسـيا، وأن                   
الحركة جاهزة إلعادة الوضع إلى ما كان عليه بشرط بسيط يتعلق بإصالح األجهزة األمنية على أسـس                 

  .دم الفلسطينيين وال تكرس حالة االنفالت األمني التي سادت منذ سنوات وتفاقمت بعد فوز حماستخ
سنتجاهل ذلك كله ونفترض أن حماس قد وافقت فوراً على إعادة كل شيء إلى مـا كـان عليـه قبـل                      

 مخطط  ، بما في ذلك عودة محمد دحالن ورشيد أبو شباك وكل األطراف المتهمة باالنسجام مع              "االنقالب"
دايتون، ونسأل بعد ذلك ما الذي سيترتب على ذلك في واقع قطاع غـزة والـضفة الغربيـة والقـضية                    
الفلسطينية برمتها؟، هل سيبادر السيد محمود عباس إلى إطالق سراح مئات المعتقلين من حركة حمـاس        

ة التي زاد عددها عن مئة      في الضفة الغربية فوراً، ويبادر تبعاً لذلك إلى إلغاء قرار حل الجمعيات الخيري            
جمعية؟، هل سيلغي مكاتب االرتباط الجديدة المتخصصة بالتعاون األمني مع الطرف اإلسرائيلي، ويلغي             
معها قرار وقف المقاومة ودفع عناصرها إلى تسليم أسلحتهم مقابل وقف مالحقتهم؟، هل ستتم العودة إلى                

ق مكة، بما فـي ذلـك تعيـين وزيـر الداخليـة             صيغة حكومة الوحدة الوطنية وفق ما نص عليها اتفا        
بصالحيات تخوله السيطرة على األجهزة األمنية، وعلى رأسها جهاز األمن الوقـائي؟، هـل سيـصدر                
الرئيس أمراً بحل القوة التنفيذية أم بدمجها في األجهزة األمنية، أم سيصار إلى مالحقة عناصرها بتهمـة                 

ب، مع تجاهل كامل لمسلسل الجرائم الـذي وقـع منـذ عـام     ارتكاب جرائم، على رأسها جريمة االنقال     
ونصف بحق عناصر حركة حماس؟، هل سيعود الرئيس الفلسطيني إلى اتفاق القاهرة الخـاص بإعـادة                
تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، أم سيواصل تجاهله لكي ال يصطدم بعد ذلك بسؤال توزيع الحـصص     

ماس والجهاد ومستقلين مؤيدين لنهجهما نصف مقاعـد المجلـس          الذي ال يمكن أن يفضي إال إلى منح ح        
  الوطني؟،

األهم من ذلك كله، هل سيوافق الرئيس على تغيير مساره السياسي الذي يطبخ اآلن من أجـل عرضـه                   
، وخالصته إعالن مبادىء على شاكلة أوسلو يقدم رأس المقاومة على مذبحه            "الخريفي"على مؤتمر بوش    
  توقع أن ينتهي مسلسل من هذا النوع إلى أفضل مما انتهى إليه مسلسل أوسلو؟،رغم أن عاقالً لن ي

سأقول وأجري على اهللا، وأعلم أن اإلخوة في حماس لن يرضيهم قولي، كما لـم يعجـبهم رأيـي فـي                     
سأقول إن الحسم العسكري الذي وقع فـي        . اجتهادهم الخاطىء بخوض االنتخابات وتالياً تشكيل الحكومة      

د نزل برداً وسالماً على رموز السلطة، وهم ليسوا معنيين بـالحوار وال بتغييـر الحركـة                 قطاع غزة ق  
لموقفها، والسبب هو اطمئنانهم إلى أن القطاع سيعود إليهم بسطوة الخارج ومسلسل الحصار التـدريجي               

  .الجديدة التي قد تضرب األمن وتحول القطاع إلى ساحة للبؤس" خمسة بلدي"ولعبة 
هي العنوان الذي يركض نحوه هؤالء منذ فشلهم في االنقـالب علـى             ) مشروع شارون (قتة  الدولة المؤ 

مـن  ) فتح(عرفات ومنحهم الغطاء لقتله، وما جرى ويجري يؤكد ذلك، وأسوأ ما فعلته حماس هو توحيد              
 في أدبيات الحركة وعناصرها،،) كما تعلمون(خلفهم، بعد أن كانوا 

  ١/٩/٢٠٠٧الدستور 
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  وتجربة االسالم السياسي في فلسطين حركة حماس  .٥١
  ايمن يوسف. د

تشير اغلب الدراسات والمصادر واالدبيات، االولية والثانوية، سواء كانت وثائق او كتـب او دوريـات                
ومجالت او مواقع الكترونية والتي تناولت حركة حماس في فلسطين بالعرض والتحليل، ان الحركة هي               

 تحـت قيـادة     ١٩٢٨مسلمين التي تم تأسيسها عملياً في مصر في عام          باالساس احد تفرعات االخوان ال    
ورغم ان الوجود االسالمي االخواني في فلـسطين يعـود الـي فتـرات الثالثينـات                . الشيخ حسن البنا  

واالربعينات من القرن العشرين حينما شارك بعض قيادات العمل االسالمي في المؤتمر االسالمي الـذي             
، وحث علي انشاء جامعة اسالمية في القدس الشريف تكون منارة للعلـم             ١٩٣١م  انعقد في القدس في عا    

والعلماء، وتكون علي غرار األزهر الشريف بهدف تثبيت الهوية العربية واالسالمية في فلسطين، وفـي               
وقد تعزز الوجود االسالمي في فلسطين، واشتد عوده عندما قام عبد الـرحمن             . القدس علي وجه التحديد   

 ولقائه مع مفتي القدس والـديار الفلـسطينية،         ١٩٣٥ بزيارة فلسطين في عام      - شقيق حسن البنا     - البنا
 عنـدما قـام سـعيد       ١٩٤٥اال ان االنطالقة الفعلية للتيار االخواني كانت في عام          . الحاج امين الحسيني  

  .رمضان، احد قيادات االخوان في فلسطين، بافتتاح فرع االخوان في القدس
 حيث وفرت هزيمة جيـوش      ١٩٦٧ر الجماعات االسالمية في فلسطين في اعقاب هزيمة عام          تعمق تأثي 

االنظمة العربية في هذه المواجهة مع اسرائيل مبررات ومسوغات جديدة استغلتها الحركـة االسـالمية               
 خسرت  الدانة االنظمة العربية خاصة القومية والثورية منها النها فقدت الشرعية الوطنية والقومية عندما            

ما تبقي من فلسطين، وفشلت في استرداد القدس الشريف والتي هي اولـي القبلتـين وثالـث الحـرمين                   
 كانت من اهم العوامل والمتغيرات التي اعطت دفعة معنوية واخالقيـة            ١٩٦٧ان هزيمة عام    . الشريفين

ذي فـشل ايـضا فـي       عالية للحركة االسالمية في فلسطين الن الحرب ادانت القوميين والفكر القومي ال           
  .تجاربه الوحدوية والنهضوية، فضالً عن عدم قدرته لتحرير فلسطين التي كانت احد شعاراته العريضة

: تلقي العمل االسالمي في نهاية السبعينات من القرن الماضي دفعة قوية الي االمام بسبب عاملين اثنـين                
ي انتصرت علي الشاه والذي كـان مـؤلالً         اولهما خارجي تجسد في نجاح الثورة االسالمية في ايران الت         

بالمال والعتاد االمريكي، حيث كان هذا الحدث بمثابة دفعة قوية لكل الحركات االسـالمية التـي كانـت       
اما العامل الثاني فهو داخلي     . تحارب وتقاوم الظلم واالستبداد والتسلط، فضالً عن االستعمار واالمبريالية        

م العالي في فلسطين ونشوء العديد من الجامعـات الفلـسطينية كجامعـة             ومرتبط مع اتساع دائرة التعلي    
وقد لعبت هذه المؤسسات التعليميـة      . بيرزيت والنجاح الوطنية وبيت لحم، فضالً عن االسالمية في غزة         

دورا محوريا في احتضان واستنبات الحركة الطالبية االسالمية التي كانت، وما زالت تعمل تحت اسـم                
وقد حافظت الكتلة االسالمية علي وجود قوي داخل حرم الجامعات وتبـوأت المراكـز         . ميةالكتلة االسال 

  .االولي في العمل الخيري والدعوي والتطوعي، ناهيك عن نشر معاني الترابط الطالبي واالخالق العامة
ن اجـل    فرصة ذهبية ثمينة استغلتها حماس م      ١٩٨٧كانت االنتفاضة االولي التي اندلعت في نهاية عام         

ان مشاركة حماس في االنتفاضة االولي      . تدشين انطالقتها الرسمية، والتي فعالً تمت في اواخر هذا العام         
كانت حتمية، وتداخلت ظروف داخلية وخارجية اهمها ان الحركة االسالمية كانت قـد اكملـت تقريبـاً                 

ة ترسيخ قاعدة الـشرع االسـالمي،       مرحلة االعداد واالستعداد، وبناء الجيل االيماني المقتنع فعالً باهمي        
واتضحت براغماتية  . وبناء النموذج االخالقي لمعالجة مختلف القضايا الحياتية بما فيها مناهضة االحتالل          

وواقعية حماس السياسية من خالل ربط استراتيجية مواجهة االحتالل في االنتفاضة االولي مع االمكانات              
 قيادات حماس بما فيهم الشيخ احمد ياسين في الحديث عن اشارات            والقدرات المتاحة، حيث بدأ العديد من     

 حينما تقوم اسرائيل    ١٩٦٧ايجابية حول امكانية القبول بالمشروع الدوالني الفلسطيني علي اراضي عام           
باخالء مستوطناتها، اضافة الي ضمان عودة الالجئين الفلسطينيين الي ديـارهم والـسيطرة الفلـسطينية               

  .لقدس الشرقية واالماكن المقدسة فيهاالكاملة علي ا
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، عملت حماس ضمن استراتيجية مزدوجة بحيث كان الشق         ١٩٩٣بعد التوقيع علي اتفاق اوسلو في عام        
االول منصبا علي معارضة اوسلو النها وقعت في وقت كانت فيه الظروف االقليمية والدولية في انحدار                

ريكي السرائيل والتفكك العربـي الرسـمي، فـضالً عـن           شديد ومواتية اكثر السرائيل حيث الدعم االم      
اما الشق الثاني فهو متصل بفكرة اسلمة المجتمع الفلـسطيني          . االستحقاقات والمسوغات الشرعية لالتفاق   

من خالل توسيع نطاق االدلجة الشرعية، وبناء تيار اسالمي قوي يخترق كل الطبقات تقريباً بمـا فيهـا                  
، اصدرت حماس ميثاقهـا     ١٩٩٨في عام   . تلجنسيا والطبقات الفقيرة والمعدومة   البرجوازية الوطنية واالن  

العام الذي تضمن فقرات وعبارات طويلة موحية ان حماس تتفهم الواقع الفلسطيني الجديد الذي يمكن ان                
كما ان عبارات وردت في الميثاق تدل فـي         . ١٩٦٧يفضي الي دولة فلسطينية مستقلة علي اراضي عام         

 ومكنوناتها انها تتقبل النظام الديموقراطي والذي يمكن ان يتزاوج مع النظـام الـشوري فـي                 مضامينها
ان النظام الديمقراطي الشوري، حسب وجهة النظر الحمساوية هذه يجب ان يقبل بنوع من              . مرحلة الحقة 

  .التعددية السياسية والحزبية المتنافسة في انتخابات دورية توصل الي سدة الحكم
مفاوضات كامب ديفيد بين الرئيس ياسر عرفات وايهود باراك برعاية الرئيس االمريكي بيـل              مع فشل   

، تفجرت االنتفاضة الفلسطينية الثانية علي اساس ان تـشكل رافعـة ميدانيـة              ٢٠٠٠كلينتون في صيف    
ـ              از مقاومة ومساندة للعمل السياسي الفلسطيني الذي اصطدم بالتعنت والعنجهيـة االسـرائيلية، واالنحي

شاركت حماس من خالل جناحها العسكري في يوميات االنتفاضـة، واسـتطاعت            . االمريكي السرائيل 
وقد شكلت االنتفاضـة رافعـة ميدانيـة        . الحركة تنفيذ العديد من العمليات الفدائية في العمق االسرائيلي        

يل استنفدت كـل    ساهمت في النهاية في خلق وضعية من توازن الرعب مع االسرائيليين، علما ان اسرائ             
خياراتها العسكرية والسياسية، ومنها ما كان االقسي علي الفلسطينيين، وتمثل باغتيـال بعـض قيـادات                

  .العمل الوطني الفلسطيني كياسر عرفات، واحمد ياسين وابو علي مصطفي وغيرهم من الشهداء
عمل السياسي قناعة من    تجلي التفكير الحمساوي البراغماتي بشكل واضح من خالل جنوح الحركة الي ال           

قيادة الحركة وقواعدها الشعبية والجماهيرية من ان العمل العسكري لوحده ال يكفي بل هو بحاجة الـي                 
ويبدو . استراتيجية عمل سياسية تستثمر التضحيات الهائلة التي قدمتها الحركة والشعب الفلسطيني عموماً           

علي ان العمل العسكري ليس بالضرورة ان ياخـذ         لي ان التفكير الحمساوي في هذه المرحلة كان يركز          
طابع العمل الجهادي الماضي الي ما ال نهاية، وانما هو سلسلة من العمليات العسكرية التـي يجـب ان                   

ولعل دخول حماس االنتخابات البلديـة والقرويـة،        . تستثمر سياسيا من خالل عمل سياسي واع ومنظم       
 قد مثل هذه البراغماتية الناشئة في الخطاب الحمساوي الجديـد           واالنتخابات التشريعية في مرحلة الحقة    

  .والمتجدد والذي يحاول ان يتأقلم ويتكيف مع معطيات دولية ومتغيرات اقليمية ومحلية
تعرف البراغماتية علي انها منهج سياسي واقعي يراعي الجمع بين القدرات واالمكانات المتـوفرة مـن                

تي يجب تحقيقها بحيث ال تتغلب او تقفز هذه االهداف علي القـدرات،             جهة، وبين االهداف والمقاصد ال    
وقد تمثل هذا في العمل الحمساوي حيث جنحت حماس الي العمل السياسي عندما وصلت الي قناعـة ان                  
ظروف الشعب الفلسطيني قد ساءت، وان هدف المقاومة النهائي يجب ان يكون تثبيت الفلسطينيين علـي                

  .زاف كل الخيارات المتاحةاراضيهم، وعدم استن
استغلت حماس مجموعة من العوامل والمسببات في معركتها االنتخابية التي خاضتها في العام الماضي،              
وعلي رأس هذه العوامل كان العمل الخيري والطوعي المنظم الذي قامت بـه الحركـة فـي الـسنوات              

النتخابات القروية والبلدية اعطت مؤشرات     االخيرة، فضال عن انتشار الفساد والترهل االداري، كما ان ا         
ومنذ اليـوم االول لفوزهـا،   . حقيقية علي قوة الحركة وتمكنها من القاعدة الشعبية في الشارع الفلسطيني        

سعت حماس بقوة الي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولعل هذا هو احد المؤشرات البراغماتيـة حيـث ان                  
. تل سياسية وايديولوجية تضم االسالميين والوطنيين واليساريين      هذه الحكومة الوطنية هي باالساس بين ك      

ومن هنا غلبت حماس برنامجها السياسي واالقتصادي الحياتي علي بعض الرموز والشعارات واالبعـاد              
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 حـسب   -فالوطنيون واليساريون الفلسطينيون    . االيديولوجية الدوغماتية لخدمة المصلحة الوطنية العامة     
 يمكن ان يشكلوا جسورا ومواقع صلبة من اجل العبور الي عالم الـسياسة الدوليـة                - التفكير الحمساوي 

المتحفظ اصال علي مشاركات االسالميين في الحكم بسبب صور نمطية وقوالب ذهنية مـسبقة شـكلتها                
  .االدبيات ووسائل االعالم الغربية حول االسالميين والحركات االسالمية

االسالم السياسي، االصولية االسالمية و االسالم الجهادي قد صيغت         ورغم ان مصطلحات ومفاهيم مثل      
في سياقات غربية واسقطت علي الحركات االسالمية المعاصرة اال ان التعمق فيها يكون بمثابـة جنـي                 
فائدة كبيرة حتي يستطيع الباحث العربي المحايد والموضوعي استخدام مثل هـذه المـصطلحات، ويلـم                

  . االسالمويين المعاصرينبعملية اسقاطها علي
من الظلم واالجحاف تقييم السنة االولي لحكم حماس في فلسطين دون االشارة الي الظروف االسـتثنائية                
التي مرت بها القضية الفلسطينية خالل هذا العام حيث قوطعت حماس وحكومتهـا، وحوصـر الـشعب                 

خصوصية واسـتثنائية حيـث يجـب ان        ومن هنا يجب ان يكون مدخل التقييم الفلسطيني ذا          . الفلسطيني
ان انخراط حمـاس فـي      . يراعي مثل هذه الخصوصية، اي خصوصية الحكم من دون سلطة او سيادة           

العمل السياسي السلمي، والفوز باالنتخابات التشريعية، وتقبل النظام الديموقراطي القـائم علـي دوريـة               
الثالث واستقالل القضاء واعالء شأن حقـوق       االنتخابات التداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات        

االنسان، والمحافظة علي التعددية السياسية والثقافية والحزبية، كل ذلك مثل مؤشرات قوية باتجاه سـعي               
حماس ألدلجة المجتمع واسلمته لكن مع ابقاء السلطة السياسية والمؤسسات الحكوميـة مكانـاً للمنافـسة                

  .لوطنيين الوسطيين واليساريينالسياسية، والسجال السياسي مع ا
دخل علي القاموس الحمساوي في آخر عام االستخدام المكثف لمصطلحات ومفاهيم علي شاكلة الـشراكة    
السياسية، والتعددية السياسية، والنظام السياسي والخيارات الديمقراطية للشعب الفلسطيني، واالنتخابـات           

ورغـم ان   . ة والسياسية وحقوق المرأة وحقوق االقليـات      والشفافية والمساءلة، فضال عن الحقوق المدني     
العديد من المختصين بالشأن الداخلي الفلسطيني، سواء علي صعيد النظام الـسياسي او االدارة العامـة،                
كانوا قد انتقدوا بعض التعيينات التي قامت بها الحركة من خالل ادخال كوادرها الي الوزارات واالجهزة                

 هذه التعيينات كان قد خال من الشفافية والكفاءة، اال ان السياق العـام للـسياسات                االمنية حيث ان بعض   
الحمساوية بقي دون درجة الصدام مع حالة الوضع الراهن الذي خلقته فتح في الوزارات والمؤسـسات                

كومة فالمنهاج الوطني الفلسطيني الذي انهت صياغته وزارة التربية والتعليم العالي في زمن ح            . الحكومية
فتح، قد بقي دون تعديل او تغيير باستثناء توسيع دائرة االهتمام بالتربية االسالمية علي حساب المدنيات،                
اما السياسات التي تخص المرأة وحقوقها، والصحف المحلية والسياسات االعالميـة، والمـسارح ودور              

المحافظة عليها رغم بعض حـوادث      السينما والمعارض الثقافية، والحريات السياسية واالكاديمية قد تمت         
  .االنفالت االمني ضد بعض المحالت التي كانت تبيع كاسيتات وسيديهات محملة باالغاني الفاضحة

ان قبول حماس للدخول في حكومة ائتالف وطني مع فتح، ومع القوي االخري يمثل تحوالً هامـاً فـي                   
و حماس علي تبني برامج سياسية واقتصادية       الفكر السياسي للحركة، وان النجاح سيكون بمدي قدرة فتح          

  .قابلة للتنفيذ مع مراعاة الحركة لحالة الضبط والتوازن والتناغم بين العمل السياسي والعمل العسكري
  ١/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  وماذا بعد؟ ..إسرائيل تعيد تأهيل جيشها .٥٢

 ماجد كيالي
هيكلة بنيتها العسكرية، وتعزيز وتحديث ترسانتها تشهد إسرائيل هذه األيام مساعي حثيثة إلعادة تأهيل و

التسلحية، ومراجعة عقيدتها اإلستراتيجية العسكرية، ويمكن القول إن كل جهود الدولة اإلسرائيلية، في 
 . هذه المرحلة، تنصب في هذا االتجاه، من رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع، إلى هيئة األركان
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الدولة اإلسرائيلية منخرطة في تهيئة المعطيات المادية والمعنوية للسير أيضا يمكن القول إن كل قطاعات 
في هذا االتجاه، فالحكومة من جهتها خصصت حصة كبيرة من موازنتها لنفقات الجيش واألمن، وفي 

 العسكرية، بحيث -المجال الخارجي جرى حث اإلدارة األميركية على رفع قيمة المساعدات المالية 
، وتقوم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بتهيئة ) مليار سنويا٢. ٤بدال من (ارات دوالر  ملي٣وصلت إلى 

الرأي العام، لجهة إعادة االعتبار للجيش، وتجديد الثقة به، باعتباره من مرتكزات الكيان اإلسرائيلي، 
 . وبمثابة قدس األقداس لإلسرائيليين

ها، من الناحية الجيوبولوتيكية، مع مطلع القرن هكذا فإن إسرائيل ورغم الميزات التي أضحت تتمتع ب
إثر (الحادي والعشرين، بنتيجة تغير المشهد الدولي واإلقليمي واالختالل في موازين القوى لصالحها 

، واضمحالل تهديد الجبهة الشرقية لها، أصبحت في )هيمنة الواليات المتحدة على العالم واحتاللها العراق
ات غريبة، فهي تبدو غاية في القوة والمناعة، ولكنها مع ذلك باتت تخضع مواجهة مشكالت أو مفارق

 : لمصادر تهديد ومخاطر متعددة، ضمنها
إذ كشفت هذه الحرب عن العطب الذي بدأ ). صيف العام الماضي(إخفاق حرب إسرائيل على لبنان  .١

ل مع حرب عصابية، يدب في جسم الجيش اإلسرائيلي، وعن العقم لدى هذا الجيش الثقيل في التعام
وبينت ضعف قدرة سالحي الطيران والصواريخ على تحقيق إنجازات على األرض في مثل هذه 

 . الحرب
شيوع حال االضطراب والفوضى في الشرق األوسط، من العراق إلى لبنان وفلسطين، على خلفية  .٢

 وضمن ذلك ازدياد نفوذ تنامي الجماعات الالدولتية المسلحة، المعطوفة على حركات اإلسالم السياسي،
 . الجماعات اإلرهابية المتطرفة في هذه المنطقة؛ ضمن التداعيات الناجمة عن االحتالل األميركي للعراق

تآكل أسطورة الردع اإلسرائيلية، في المنطقة، إزاء الفلسطينيين، وإزاء سوريا، وقوات حزب اهللا في  .٣
 . لبنان
لمحتلة، السيما بعد سيطرتها األحادية على قطاع غزة، بروز حركة حماس في األراضي الفلسطينية ا .٤

وازدياد ميل الفلسطينيين داخل هذه األراضي النتهاج خط المقاومة المسلحة، وضمنها العمليات التفجيرية 
 . أو االستشهادية

تزايد المخاطر الناجمة عن صعود نفوذ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، في العراق، وفي عموم  .٥
ألوسط، مع تزايد قدرتها على امتالك تقنية إنتاج السالح النووي، ما يشكل خطرا على إسرائيل، الشرق ا

 . وعلى صورتها الردعية
تراجع قدرة الواليات المتحدة، وهي حليف إسرائيل وضامن أمنها وتفوقها النوعي، على ترتيب  .٦

ه، مع تزايد احتماالت األوضاع في منطقة الشرق األوسط، أو السيطرة على تطورات األوضاع في
 . انسحابها من العراق

من ذلك يمكن االستنتاج أن ورشة العمل التي عقدتها هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، مؤخراً في قاعدة 
. سالح الجو في صرفند، وشارك فيها كبار جنراالت الجيش، من مختلف القطاعات، تأتي في هذا اإلطار

 من االستنتاجات، لتأهيل الجيش، من ناحية الهيكلية والتسليح وكانت هذه الورشة توصلت إلى عديد
  :ويمكن تلخيص ذلك بالنواحي التالية. واالستراتيجية

أوال، بالنسبة لهيكلية الجيش وتأهيله، فقد تركزت المداوالت على ضرورة زيادة عديد الجيش اإلسرائيلي، 
وكانت التوصيات . سالحي المشاة والمدرعات، وستتم الزيادة لصالح )كما كان مقرر سابقا(بدل تقليصه 

الصادرة سابقا، بهذا الشأن، تطالب بتقليص عديد الجيش وخاصة بالنسبة لسالحي المشاة والمدرعات، 
بحسب االستنتاجات (على أساس أن حسم الحروب المستقبلية، يتم من خالل سالحي الجو والصواريخ 

المداوالت تركزت على ضرورة إعادة تأهيل الجيش كذلك فإن ). المنبثقة عن حرب احتالل العراق
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اإلسرائيلي كي يستعيد جاهزيته التي كان فقدها، باعتياده على نمط المواجهات المحدودة في الضفة 
 . الغربية وقطاع غزة

ثانيا، بالنسبة لتسليح الجيش، فإن السؤال المركزي الذي كان قائماً على جدول األعمال في ورشة العمل 
في الجو أم : كيف يتم استثمار القسم األساسي من الميزانية المخصصة للجيش"ة اإلسرائيلية هو العسكري

في البر؟ في وسائل قتالية هجومية أم في التحصين المكثف؟ في الرد على اإلرهاب أم على الخطر 
 النووي اإليراني؟ 

ح الجو اإلسرائيلي، وقد نتج عن المداوالت ضرورة تعزيز الجيش بلواءين مدرعين، وتحديث سال
 أرض بعيدة -، أي ضد صواريخ أرض )متعدد الطبقات(وتحديث وتعزيز منظومة الدفاع الصاروخي 

أو الصاروخ السوري من ) فجر(المدى من طراز سكاد، والعتراض الصواريخ متوسطة المدى، مثل 
 ). ٢٠٠٧-٨-٢٤عمير رافبورات معاريف . ( مليمترا، وضد الصواريخ قصيرة المدى٢٢٠عيار 

فإن سالح الجو اإلسرائيلي سيشتري في األشهر القريبة القادمة ) ٢٣/٨(وبحسب يديعوت أحرونوت 
 للدفاع ضد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى من ٣ - باك -صواريخ متطورة من طراز باتريوت 

وجود اليوم  في الطراز الم٤ صاروخا بدل ١٦كل منصة إطالق مزودة بـ ..النوع الموجود لدى سوريا
الصاروخ الجديد يمكنه أن يسقط أهداف . كغم٣٢٠ أمتار وهو يزن ٥طول الصاروخ . قيد االستخدام

 . كم١٥طائرات، صواريخ، بل وصواريخ جوالة حتى ارتفاع : مختلفة
 مثل الحيتس -، للهدف، خالفا للصواريخ مع انفجار قريب "الحديد بالحديد"والصاروخ مخصص لضرب 

سيطور سالح الجو وسائل اإلطالق القائمة للباتريوت وكذا أجهزة الرادار وغيرها من و. اإلسرائيلي
أيضاً، وبحسب بعض التسريبات فإن الجيش اإلسرائيلي وضع خطة تسلح خمسية جديدة . األجهزة

، تتضمن شراء وسائل قتالية ومعدات تصل قيمتها إلى مليارات الدوالرات، ٢٠١٣-٢٠٠٨لألعوام 
ويأتي ضمن ذلك تزويد سالح الجو بخمسين طائرة . بوارج حربية وأعتدة خاصةتشمل طائرات و
 ). ٢٢إف ( مليارات دوالر، إضافة إلى الحصول على طائرة ٣بتكلفة ) ٣٥إف (أميركية من نوع 

ثالثا، بالنسبة للعقيدة العسكرية اإلستراتيجية، في هذا المجال يبدو أن إسرائيل تراجعت عن اإلستراتيجية 
، السيما لجهة االعتماد على سالحي )٢٠٠٣(تبنتها على خلفية الدروس المستنتجة من حرب العراق التي 

الطيران والصواريخ، ولجهة االعتماد على جيش صغير وذكي ومتحرك، وأن الحرب باتت تحسم من 
 . خالل استخدام النار من بعيد، خصوصاً من الجو
أنه في المعضلة القائمة بين ) رئيس األركان اإلسرائيلي(أيضا وفي هذا اإلطار فقد كشف غابي أشكنازي 

تحسين قدرة المناورة البرية وبين تحسين قدرات تفعيل النار من بعيد، ستمنح األفضلية للمناورة على 
، )٢٤/٨عمير رافبورات معاريف . (حساب الجهد الناري، الذي تأسست عليه النظرية الجوية التي فشلت

 المهمة لورشة العمل التي دعت إلى تدعيم سالحي المشاة والمدرعات في وهي إحدى االستخالصات
 ). كما قدمنا(الجيش 

كما ركزت توصيات الورشة في مجال العقيدة العسكرية االستراتيجية إلسرائيل، على ضرورة إيالء 
 العمل أهمية كبيرة لحماية المدنيين في الحرب القادمة، وتجنيبهم خطر الضربات الصاروخية، وضرورة
 . من أجل تقصير أمد الحرب ألقل فترة ممكنة، من خالل استخدام القوة الالزمة للحسم في هذا االتجاه

وكان إيهود باراك، وزير الدفاع اإلسرائيلي، أكد على ضرورة زيادة عدد القوات البرية، وتأمين التأهيل 
ة القوات على المناورة، وتعزيز والموازنات والمستلزمات لها، وتعزيز سالح الصورايخ، وتحسين قدر

الوضع اللوجستي طويل األمد، وتطوير التدريب، واستمرار االستثمار في القوة العسكرية االستراتيجية 
  .إلسرائيل والذي يتيح ضربا مركزا ألهداف بعيدة عن حدود الدولة
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". ي المستقبلسيتاح نصر واضح وقاطع إلسرائيل في كل حرب ف) من وجهة نظر باراك(هكذا فقط 
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن إلى ماذا تعد إسرائيل جيشها؟ وما هي ) ٢٩/٧/٢٠٠٧يديعوت أحرونوت (

 شكل الحرب اإلسرائيلية القادمة ومداها؟ ثم ماذا عن االستعدادات العربية المقابلة؟ 
  ١/٩/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  :كاريكاتير .٥٣

  

  
  ١/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 


