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 ٢٢  :كاريكاتير

١.

وشدد القادة . ٢٠٠٢ "السور الواقي"قارنته بحال من األحوال بحملة 
لى أن عملية اقتحام غزة تستهدف بشكل خاص ضرب البنية العسكريون الذين تحدثوا خالل التقرير ع

***  
  
 لمس ببنية حماس التنظيمية والعسكريةلتدرب على اقتحام غزة يالجيش اإلسرائيلي  

د حرب معركة غير حقيقية مشاه عرض الليلة قبل الماضية، التلفزيون االسرائيلي،:  صالح النعامي،غزة
، وسط "تسئيليم" مدينة وهمية تشبه الى حد كبير مدينة غزة، اقامها الجيش االسرائيلي في منطقة يف

صحراء النقب، حيث يتدرب الجنود على عمليات االقتحام للمدينة، استعداداً لتلقي التعليمات لشن حملة 
وحسب . مثل اكبر تجمع سكاني للفلسطينيينواسعة على القطاع يتم ضمنها احتالل المدينة التي ت

انطباعات الضباط والجنود الذين يشاركون في هذه التدريبات، فإن اقتحام غزة سيكون أمراً بالغ 
الصعوبة الى حد كبير، وال يمكن م
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هذه ستكون "ر شيلح المعلق في القناة وتساءل عوف.  في احتاللها
ورطة كبيرة ومصيدة لجنودنا، بعد خسائر كبيرة جداً قد نتمكن من احتالل

  . "كيف سنخرج منها: ن دون جواب
 ٢/٩/٢٠٠٧ط 

٢.

ـزة األمنيـة      

ق مفهوم إصالحي شامل والبدء مـن           
واعتبر أن كل القرارات التي تمت في ما يتعلق بالتعيين النقطة الصحيحة، 

  ".قرارات غير صحيحة وغير قانونية"ضمن المفهوم القانوني هي 
  ٢/٩/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية 

٣.

إلثـارة الفوضـى   ” فـتح “محسوبين على حركـة     

العسكرية والتنظيمية لحركة حماس الى جانب ترسانتها المسلحة، وهم يتوقعون أن مصدر المقاومة 
 .األساسي للعملية ستقوم به الحركة

كبير من الحديث يدور حول معركة ستكون بالغة القسوة سيسقط فيها عدد "وقال احد القادة العسكريين ان 
فرجال حماس مزودون بعدد ضخم جداً من القذائف التي بإمكانها اعاقة التقدم وتحقيق اصابات . الطرفين

يكفي أن "وحول دواعي تنفيذ حملة واسعة على غزة، قال قائد لواء المظليين  ."كبيرة في اوساط جنودنا
 ."وجيها لشن حملة واسعةيسقط احد صواريخ القسام على روضة لألطفال في سديروت، ليكون سببا 

واشار التقرير الى أن مشاركة ألوية كاملة من قوات االحتياط في عمليات التدريب تأتي كأحد 
استخالصات عبر حرب لبنان الثانية، لكن السؤال الذي اثاره معدو التقرير ومعلقو القناة هو عن كيفية 

الخروج من غزة في حال نجح الجيش
 غزة، لكن السؤال الذي يبقى 

م
الشرق األوس

  
   باتخاذ إجراءات تصعيدية وصارمة ضد حكومة فياض يهددونمنتسبو األجهزة األمنية 

 الثـاني  نحمل منتسبو األجهزة األمنية الفلسطينية المفرغين منـذ شـهر تـشري   : غزة ـ ميسرة شعبان 
 الرئاسة الفلسطينية وجميع القيادات والوزراء في حكومة سالم فياض في مدينة رام اهللا،              ٢٠٠٥) نوفمبر(

ل من جلدها، مطـالبين     المسؤولية الكاملة عن حياتهم وحياة عائالتهم التي باتت مشردة وأصبح الفقر يأك           
وهدد منتسبو األجهزة األمنية في     ". ضرورة النظر في قضيتهم وبشكل فوري ووضع حل جذري لها         "بـ  

يهدف الى دفعهم   "بيان باتخاذ إجراءات تصعيدية وصارمة ضد حكومة فياض، معتبرين أن ما يحدث لهم              
، فـي حـين يهـدد       "ة في الحكومة المقالة   الى االنتساب الى صفوف القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلي        

واتهمـت األجه .البعض باتخاذ خطوات من شأنها إرباك حكومة فياض في مدينة رام اهللا           
راتبنا الشهري هو السبيل الوحيد لبقائنا      "الفلسطينية الحكومة الحالية بأنها تحاربهم في لقمة عيشهم وقالت          

  ".صادي التي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزةعلى قيد الحياة في ظل الحصار االقت
وبرر وزير اإلعالم في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي عدم دفع أي من راتب لـبعض العـسكريين                 

هناك اشكاالت كثيرة حدثت في الحكومات الثالث االخيرة في مـا           : "واالجهزة االمنية الفلسطينية بالقول   
واكد أن حكومته تعمل وف". مختلفةيتعلق بقانونية بعض التعيينات ال    

ات والتوظيفات والترقيات مـن             

  
  "السياسية"وتدرس حظر الصلوات " المشاغبين "متغرِّحكومة حماس  

قبـضتها  ” حماس“في سابقة هي األولى من نوعها منذ إحكام حركة           :، وكاالت ”الخليج “-غزة، رام اهللا    
حزيران الماضي، أقرت النيابة المدنية بالتنسيق مع مأمورية الضبط القضائي          /على قطاع غزة في يونيو    

اعيل هنية، قراراً يقضي بفرض كفالة مالية مستردة خالل سـتة شـهور             في الحكومة المقالة برئاسة اسم    
وفرضت النيابة كفالة مالية    . بحق الخارجين عن القانون والمتسببين بالفوضى وأعمال الشغب في القطاع         

تسترد بعد ستة شهور من تعهد المفرج عنـه االلتـزام بحـسن             )  دوالرا ٢٢٠حوالي  (قدرها ألف شيكل    
وقالت النيابة في تصريح صحافي أمـس،       . دم المشاركة في أعمال الشغب والفوضى     السير والسلوك وع  

يأتي هذا القرار بعد التظاهرات التي أقامها نفر من ال“
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في الساحات العامـة فـي القطـاع        ” فتح“التي دعت إليها    ) أول أمس (الجمعة      

من صلى ولـم يـشارك بـأي        “وقال  ” المصلين“لت    
أعمال تثير الشغب ذهب إلى بيته آمنا ولم يتعرض له أحد، ومن تم اعتقا

  .         ”مال الشغب واعتدوا على المؤسسات
  ٢/٩/٢٠٠٧يج االماراتية 

٤.

الماضية في مقر               

 .لـسياسية        

، تعبيراً عن وحدة الوطن بجناحيه في غزة والضفة والقـدس           ٢٠٠
الشريف، ورفض التكفير والتخوين ونشر أفكار الجهالة والظالمية التي تش

  .لحنيفسيء إلى ديننا اإلسالمي ا
  ٢/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

٥.

ـ        صادي  الدعم االقت

هذا ضمن اختصاص النيابة المدنية وليس من اختصاص القـوة التنفيذيـة وذلـك         “، معتبرةً أن    ”والشغب
  . ” صالحيات العمل القانوني والقضائيضمن توزيع

وجاء القرار الجديد بعد ساعات على اعتقال التنفيذية العشرات ممن شاركوا في المسيرات الجماهيريـة               
التي انطلقت عقب صالة 

الذين اعتقلـتهم   ” فتح“ فتحاوية عدد نشطاء حركة      وقدرت مصادر  . مشاركا بجروح  ١٣وأصيب خاللها   
  . معتقل٢٠٠القوة بنحو 

من “وقال مأمور الضبط القضائي ومدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية في القوة التنفيذية أمين نوفل إن                
مـا  ونفى بـشدة     .”ال يدفع الكفالة سيتم تحويله إلى المحاكمة في محكمة جنائية وهي التي ستقرر الحكم             

أن التنفيذية اعتق” فتح“حركة  ” ادعاءات“وصفها ب   
لهم هم فقط من شـاركوا فـي                     

أع
الخل

  
  منظمة التحرير تعتمد لقاء الفصائل في القطاع كهيئة للعمل الوطنية تنفيذي 

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الليلة الماضية اعتماد لقاء فصائل           ": وفا"رام اهللا ــ    
المنظمة في قطاع غزة كهيئة للعمل الوطني، وكمؤسسة وطنية وذراع للمنظمة في القطاع، مؤكدة علـى                

 .ها سوف تدعم الدور السياسي والشعبي لهذه الهيئة وجميع مؤسسات منظمة التحرير الوطنية والشعبية             أن
وعبرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، الليلة 

 غزة، عن االعتزاز الكبير     الرئاسة في رام اهللا، وناقشت التطورات السياسية األخيرة واألوضاع في قطاع          
  .بالهبة الوطنية والجماهيرية التي قادتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة

وأكدت ان رسالة هذه الهبة الجماهيرية واضحة تماماً في رفضها التام الستخدام المساجد والمنـابر مـن                 
ومواقـف ظالميـة تقـوم علـى التكفيـر          أجل خدمة األغراض السياسية االنقالبية والدعوة إلى سياسة         

والتخوين، وتجهيل قطاعات الشعب كافة وتضليلها، ولرفض استخدام دور العبادة فـي سـبيل التـرويج                
وتأكيداً على الموقف الوطني الثابت الذي سارت عليه دوما منظمة التحرير وفصائلها            ،  ألفكار االنقالبيين 

الزج به أو استعماله في التغطية علـى المطـامع افي أن الديَن هللا والوطَن للجميع، وال يجب         
االنقالبية هو إقامة نظام فاشي قمعي      " حماس" يوضح أن هدف     ،"التنفيذية"وأوضحت أن اعتداء عصابات     

  .واالنقضاض على الديمقراطية التي ال تريد منها سوى استعمالها كوسيلة وصول إلى السلطة
 شاملة في جميع ساحات ومساجد الوطن في عمـوم المـدن والقـرى              ودعت اللجنة التنفيذية إلى صالة    

٧/٩/٧والمخيمات يوم الجمعة القادم     
ق صـفوف الـشعب الواحـد       

وت

  
  خطة رسمية قيد االعداد لتنمية قطاع غزة : شعث 

كشف نبيل شعث النقاب عن خطة رسمية خاصة قيد اإلعـداد لتنميـة قطـاع غـزة                 :  د ب أ   -رام اهللا   
وقال شعث في تصريحات صحفية صباح امس إن         .وانتشال اقتصاده ، مرجحاً أن ترى النور خالل أيام        

من مجمل المنح والمساعدات والمشاريع الواردة للـسلطة الوطنيـة          % ٤٠ الخطة هي تخصيص     مالمح"
الفلسطينية للقطاع الى جانب انتظام صرف الرواتب والعمل على فتح المعابرأمـام النقـل واالسـتيراد                

أساساً إلطالق دعوة عالمية لتقديم"وتوقع ان تشكل الخطة حال إنجازها        ".والتصدير
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الخطة تشمل ايضا إنقاذ األرض والت"، مضيفا أن    " للقطاع لتخفيف المعاناة والفقر   
  ".الل استكمال مشروعات الصرف الصحي لكن الخطط قصيرة االجل بدأ تنفيذها

  ٢/٩/٢٠٠٧الدستور 

٦.
مـة    

ستشارك في مؤتمر دول عدم االنحياز الذي سيعقد في العاصمة االيرانية طهـرا
  . نافيا بذلك ما تناقلته بعض وسائل االعالم عن مقاطعة فلسطينية للمؤتمر،لسطيني محمود عباس

  ٢/٩/٢٠٠٧دستور 

٧.

باتت األمور جلية واضحة، هذه قرارات سياسـية بحتـة تـستهدف    "أوضحت 
 الجمعيإنها مستعدة لعرض تقارير عمل    " وقالت   .مقومات صمود الشعب الفلسطيني   

  ".كون الحكم في القرار
  ٢/٩/٢٠٠٧الدستور 

٨.

من جهة أخرى دعا المستشار إسماعيل جبر النائب العام المساعد كافة أعضاء  .ن العمل
النيابة العامة واإلداريين والفنيين بالعودة لعملهم والدوام في مقراتهم اعتباراً

/٩/٢٠٠٧ 
 ٢/٩/٢٠٠٧، ٤٨ 

٩.

 على أساس التمثيل النسبي الكامل، وذلك اسـتنادا إلـى القـانون                 

ربة والصحة العامة من         
خ

  
  القدومي يشارك في مؤتمر دول عدم االنحياز بطهران 

 ان المنظ"الدسـتور "في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ        اكد مصدر مسؤول    : عمان
ن وبمباركـة الـرئيس                 

الف
ال 

  
   جمعية خيرية١٠٠النائب منى منصور تدعو حكومة فياض الى التراجع عن حل  

دعت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصـالح فـي نـابلس              :  د ب أ   -رام اهللا   
النائب منى منصور رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف سالم فياض امس إلى التراجع الفوري عن قراره               

ـ  الذ  جمعية خيرية ومؤسسة أهلية، محـذرةً       ١٠٠والذي يقضي بحل أكثر من      " غير القانوني "ي وصفته ب
هذا القرار يخالف بـشكل     "وقالت في بيان صحفي إن       .فياض من سخط شعبي ضد هذا القرار السياسي       

اريخ  ، بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية ، المنشور بت         ٢٠٠٠ لسنة   ١واضح وصريح قانون رقم     
و  ".٢٠٠٢ ـ  ٢ ـ  ٢٩

 آلي جهة قانونيـة     ات 
لت

  
 اعدا في المحافظات الجنوبيةحكومة هنية تعين اسماعيل جبر نائبا عاما مس 

قال بيان صحافي أصدره، اليوم السبت مكتب الدكتور يوسف المنسي وزير العدل المكلف، : ألفت حداد
سماعيل جبر نائباً عاماً مساعداً في المحافظات المستشار أن الحكومة ووزارة العدل قررتا تعيين 

ير عمل القضاء والقانون والنيابة بما يخدم الجنوبية لسد العجز القائم في هذا المكان ولضبط وتطو
وشدد البيان على رغبة الحكومة المقالة في إثبات القانون وفقاً للنظام . مصلحة الوطن والمواطن

، مؤكداً أنه ال خيار أمام "التسييس الذي هو عملية غير أخالقية وغير إنسانية"والدستور بعيداً عن 
ولة إيجاد بدائل في ظل األوامر التي تصدر من رام اهللا لموظفيها الحكومة إال االستمرار بعملها ومحا

باالستنكاف ع
 من يوم األحد الموافق 

٢
عرب

  
  ستعتمد التمثيل النسبي أساسا لقانون انتخاب المجلس" قانونية الوطني الفلسطيني" 

قررت اللجنة القانونية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني أمس في عمان           :  نادية سعد الدين   -عمان  
في العـشرين مـن الـشهر       تكليف أحد أعضائها وضع مشروع قانون انتخاب المجلس الجديد، لمناقشته           

ـ       .الجاري أن اللجنة كلفت عضوها فخـري العملـة        " الغد"وقال مدير عام المجلس عبدالرؤوف العلمي ل
وضع مشروع قانون االنتخاب الجديد
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اء االنتخابات في الخارج حيثما أمكن      كما توافقت اللجنة على مسألة إجر      .١٩٦٤النتخابي للمجلس لعام    

١٠.

الرئيس محمود عبـاس     وطالبت .ة ضد الحكومة الشرعية         
والدكتور سالم فياض رئيس الوزراء بضرورة صرف باقي رواتب 

ودعت منتسبي األجهزة إلى عدم التعاطي مع البيانات المدسوسة          .صرف رواتبهم في أسرع وقت ممكن     

١١.

يوم الخميس الماضي محال تجاريا في حي الشجاعية بالمدينة، قال 
متهما . الغصين إن الدالئل تشير الى أن حكومة رام اهللا تقف وراءه

وشدد الغصين على أن االجهزة االمنية ستضرب بيد من حديد . ها معنية بتطوير االوضاع في غزة

١٢.

ستي الـذي قدمتـه               

ا
   .ذلك، وهو األمر المعمول به سابقاً

  ٢/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
   عباساللجنة المنبثقة عن األجهزة األمنية في قطاع غزة تجدد دعمها للرئيس 

ة قالت اللجنة المنبثقة عن األجهزة األمنية في قطاع غزة في بيان صدر عنها امس إننا في األجهز                : غزة
األمنية والشرطة في قطاع غزة نجدد التزامنا بقرارات الرئيس محمود عباس الرئيس الشرعي والمنتخب              
من الشعب الفلسطيني ونجدد التفافنا ومبايعتنا لحكومة الطوارئ التي يترأسها الدكتور سالم فياض ودعت              

ـ              ع التيـار االنقالبـي     اللجنة كافة منتسبي األجهزة من ضباط وصف ضباط وافراد الى عدم التعاطي م
الدموي الذي ارتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا وانقلب على الشرعية وضرورة عدم المـشاركة فـي أي                 

اعتصامات يدعو لها أي من التيارات االنقالبي
ن العـسكريين الـذين لـم       الموظفي         

ت
  .الصادرة عن التيار االنقالبي في قطاع غزة

  ٢/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  انفجار غامض يستهدف سيارة مدنية في غزة تواصل التحقيق في الداخلية 

غصين الناطق بلسان وزارة الداخلية في حكومة اسماعيل هنية المقالة أن انفجاراً وقع قال ايهاب ال: غزة
واضاف الغصين في تصريح . امس بسيارة مواطن فلسطيني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

 أن السيارة تعود لشخص ال انتماء سياسي له، نافياً أن يكون من حركة حماس كما "الشرق االوسط"لـ
اعالم، مشيراً الى أن التحقيقات التي تجريها االجهزة االمنية تتواصل لمعرفة ظروف ذكرت وسائل 

وحول عملية تفجير استهدفت . الحادث
ات فتح حكومة رام اهللا وبعض قياد

بان
  .كل من يحاول العبث بأمن المواطنين

 ٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  وحماس تهدد برد غير مسبوق... عّزت الرشق يحذر من مخطط فوضوي ينفذه دحالن 

 عـضو المكتـب الـسياسي       ،عزت الرشق أن  : دمشقمن   ١/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
لحركة حماس، ندد بالخطوات المتالحقة التي يتخذها فريق رئاسة السلطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في               

ن القرار الذي اتخـذه رئـيس الحكومـة غيـر           إ": وقال في تصريح خاص   .  غزة وقطاعالغربية  الضفة  
مؤسسات وجمعيات خيرية، يأتي في إطار تنفيذ الشروط التي          ١٠٣الشرعية سالم فياض، بحل وإغالق      

فرضتها الحكومة الصهيونية واإلدارة األمريكية لقاء الدعم السياسي والمالي واللوجـ
لم تكـن   "وأشار إلى أن مؤسسات السلطة الفلسطينية       ". لرئاسة السلطة الفلسطينية خالل األشهر الماضية     

 ومعيناً لهم، ألن الذين تولوا شؤونها وأداروا دفة األمور فيها نهبوا األموال وحولوها إلى               يوماً سنداً ألهلنا  
  ".غير الوطني وغير اإلنساني وغير األخالقي"قرار بـ الواصفاً  "حساباتهم الخاصة

 ومن ناحية أخرى، أعرب الرشق عن إدانته الشديدة لمخطط الفوضى والفتنة الداخليـة الـذي اسـتأنف         
لدينا معلومات مؤكدة أن فريق أبو مازن وتيار في حركـة فـتح             : "وقال. قطاعالذه محمد دحالن في     تنفي

وبقايا األجهزة األمنية، تدفع اآلن باتجاه تنفيذ عمليات فوضى وشغب في قطاع غزة، لتوتير األوضـاع                
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تمكنت خالل فترة وجيزة من محاصرة بؤر الفوضى والفلتان األمني التي كانت يرعاها             " هنية،   

ردت  مصادر في حماس  أن : من غزةمحمد يونس نقالً عن مراسلها ٢/٩/٢٠٠٧الحياة ونشرت 
نها سترد ردا غير 

١٣.

طريق تكريس االنقـسام فـي الـساحة                  
 من مصادر دبلوماسي"الخليج"وفي موضوع ذي صلة، علمت      . الفلسطينية

نية مشتركة تتمثل فيها كل الفصائل والقـوى ومنظمـات المجتمـع المحلـي              شكيل لجنة فلسطينية إيرا   

١٤.

صينا لها امام أية تطورات مستقبلية قد تكون مدخال النهاء االزمة فـي الـساحة الفلـسطينية،                  

خطـة              
ك االرتباط، ثم تقوم حماس بمنح هذه االراضي لمستثمرين مقابل مبالغف

وذكرت المصادر ذاتها ان حركـة حمـاس سـتقيم          . رص العمل وتعزيز قواعد الحركة في قطاع غزة       
  . االراضي المذكورة

  ١/٩/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 

هر حزيران  وإشغال حركة حماس والتشويش على الصورة اإليجابية التي تكرست بعد الرابع عشر من ش             
وأوضح أن حركة حماس وحكومة الوحـدة التـي يترأسـها األسـتاذ             ". الماضي في قطاع غزة   ) يونيو(

إسماعيل
يرهم ممن ينضوون   ويغذيها الجنرال األمريكي كيث دايتون من خالل محمد دحالن ورشيد أبو شباك وغ            

وأكد على أن مخطط إعادة الفوضى والفلتان األمني، لن يجد له سبيالً في قطـاع               ". في الطابور الخامس  
   .غزة

 الخطوات فابتوجيه رسالة قوية الى عباس مفادها انه في حال اقدم دحالن على هذه
  .شيئا بسيطا بالمقارنة مع الرد القادم) يونيو(مسبوق سيجعل ما حصل في القطاع اواسط حزيران 

 
  يرانية للمصالحةاإلمبادرة قبلت دعوة ال فصائل فلسطينية ة عشر:مصادر فلسطينية 

لسطينية العشر قبلوا دعـوة     أكدت مصادر قيادية فلسطينية أن قادة الفصائل الف        : يوسف كركوتي  -دمشق  
وسيـشارك  . من الرئيس اإليراني لزيارة طهران واللقاء معه، لبحث مبادرة إيرانية للمصالحة الفلسطينية           

خالد مشعل ورمضان شلح وأحمد جبريل ونايف حواتمة ومـاهر الطـاهر وبـاقي             كٌل من   في االجتماع   
وأضافت المصادر أن قيادات    . طة الفلسطينية مسؤولي الفصائل، ولم توجه الدعوة لممثلين عن رئاسة السل        

الفصائل ستحسم في الرابع من الشهر الحالي مقترحاً تقدمت به الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين القيـادة                 
العامة، لعقد مؤتمر شعبي فلسطيني يؤسس إلعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، لكن هذا االقتراح يلقـى                

و فاروق القدومي، حيث تطالب الديمقراطية والقـدومي بعقـد جلـسة            معارضة من الجبهة الديمقراطية     
للمجلس الفلسطيني حتى ال يعتبر عقد مؤتمر شعبي خطوة على 

ة إيرانية أنه يجري العمل على         
ت

  .الفلسطيني، بهدف االرتقاء بمستوى التنسيق اإليراني الفلسطيني
  ٢/٩/٢٠٠٧الخليج االماراتية 

  
   خطة الستعادة شعبيتها القادمة وبلورةستعد لمواجهة التطوراتتحماس  

 تستعد التخاذ عدد من الخطوات في قطـاع غـزة،           أن حركة حماس  ) المنار(كشفت مصادر مطلعة لـ     
تشكل تح

واستعدادا النتخابات شاملة مبكرة تضطر حماس لقبولها وتخشى نتائجها كمخرج وحيد لالوضاع التـي              
دراك قيادتها أن ما جرى في غزة اساء لها وأفقدها جزءا مـن       بدأت بسيطرة الحركة على قطاع غزة، وا      

  .شعبيتها
مصادر أن قيادة حركة حماس ناقشت مؤخرا تقريرا تفصيليا عاجال، مفاده ان الـرئيس عبـاس                الوقالت  

سيعلن في الشهور القليلة القادمة عن انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة ستدفع حركة حماس على المشاركة               
وأضافت المصادر ان حركة حماس وضعت خطة لتنفيذها بـشكل           .الزمة الخطيرة في الساحة   فيها لحل ا  

سري ودقيق، دون االشارة الى انها تأتي في اطار وبرنامج الحركة االنتخابي، وتتنـاول الخطـة عـدة                  
اعادة تأهيل األراضي والمناطق التي تم اخالؤها من جانب اسرائيل في اطار : مجاالت من أهمها  

 مالية رمزية في محاولة لتوفير                
ف

مقرات ومؤسسات تابعة للحركة وكذلك بعض المرافق العامة فوق جزء من
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١٥.

ي يعتقد انه قادر     

وفيما يتعلق بالمؤتمر الذي دعا اليه الرئيس بوش قال بأن القيادة الفلسطينية ل
  لقاء دولي دون اطار واضح ومرجعية واضحة قد بفشل فشال ذريعاخصوص، مضيفا بأن اي 

  ٢/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

١٦.

ات حماس التي ليست اكثر من وكيـل لالحـتالل االسـرائيلي لتنفيـذ             ن عصاب    
ووصف ما قامت به حماس ضد المصلين بأنه . مشاريعه ولتبقى في الحكم   

   .  االحتالل االسرائيلي
  ٢/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

١٧.

 القـوة   ،واتهمـت الكتائـب    ."خلف خيار المقاومة ضد االحتالل    "ذات الوقت للتوحد       
التنفيذية بارسال جنود يعملون في صفوفها لتصوير مهرجانات حركة فتح 

  .صورا توثق ذلك
  ٢/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية 

١٨.

ما جرى في    "

  
  قريع يدعو حماس للعودة الى رشدها ويؤكد أن فتح تعلمت الدرس جيدا 

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء االسبق احمد           :رومل شحرور السويطي   -نابلس  
يبا جدا، كما دعا    قريع أن حركة فتح تعلمت الدرس جيدا كاشفا بأن المؤتمر العام السادس لفتح سيعقد قر              

وأكد بأن للشرعية الفلسطينية     .حركة حماس للعودة عن خطئها الجسيم في غزة والعودة الى حضن شعبها           
رأس واحد هو رئيس المنظمة ورئيس السلطة محمود عباس، كما أكد بأن الشعب الفلسطيني بال مقاومة                

دة حمـاس فـي غـزة وقـال بـأن           ووجه هجوما الذعا لقيا    .ال مستقبل له وبال وحدة فسيبقى في خطر       
 أن قيادة   بين و .ديمقراطيتهم مزيفة وقمعية واستنكر الممارسات القمعية التي تقوم بها مليشيا القوة التنفيذية           

أن الذالى   أشار و .حماس تسعى لعملية تأسيس لالنفصال مؤكدا بأن فتح لن تسمح بذلك          
ن فتح باقية مستمرة في نضالها داعيا في نفس الوقـت قيـادة             على هزيمة حركة فتح هو واهم مؤكدا بأ       

  ".يا حماس لقد أخطأتم فأعيدو التفكير قبل فوات االوان: "حماس الى اعادة التفكير وقال
م تتسلم رسميا كتابـا بهـذا                   

ال

  
  الشعب خرج الجمعة السقاط حماس ولن يتوقف: عبد الرحمنأحمد  
ن أن كل فلسطيني وكل عربي بـات يعـرف اآلن           أ" ، الناطق باسم فتح   ، احمد عبد الرحمن   قال :رام اهللا  

رأ االسالم منها، ولهذا يخرج الـشعب الفلـسطيني السـقاط هـذه             حماس ليست سوى مجرد عصابة، يب     
العصابة، ويخرج من اجل وحدة الوطن ووحدة الحلم ورفض الخيانة الكبرى التي ارتكبتها حماس بفصل               

واوضح ان يوم الجمعة هو بداية لصفحة جديدة فـي النـضال             .قطاع غزة عن الضفة لمصلحة اسرائيل     
الوطني لتطهير الوطن م

ال يختلف عما ترتكبه قـوات              

  
   من عناصرها ومناصريها٨كتائب األقصى تتهم التنفيذية باعتقال  

 القوة التنفيذية مسؤولية اعتقال ثالثة من عناصرها في حـي     ،امس  حملت كتائب األقصى   : د ب أ   - غزة
. أي ضرر أو مس بهـم      محذرة من    الشيخ رضوان، وخمسة من مناصري حركة فتح في شمال القطاع         

ـ   "بالصبيانية"رت الكتائب بأنها لن تقف مكتوفة األيدى نتيجة لألعمال التي وصفتها            وذكّ وم بهـا    التي تق
التنفيذية، داعية في 

 وقالـت إن لـديها      هاالختراق          

  
   غزةفي" نظام استبدادي" بمحاولة فرض  حماستتهمالجبهة الديمقراطية  

نظام "اتهم مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركة حماس بمحاولة فرض            :  وكاالت -غزة  
في قطاع غزة غداة صالة دعت اليها حركة فتح وفصائل اخرى واعقبتها تظاهرات شـهدت               " استبدادي

:تب السياسي للجبهة قيس عبد الكريم     وقال عضو المك   . على المتظاهرين  تاعتقاالت وتعديا 
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 مجرد تجاوزات وانتهاكـات، بـل       تغزة تجاوز كل الخطوط الحمر، وهذه االعتداءات التي وقعت ليس         

١٩.

أمس ما وصفتها بالتجاوزات التي يشهدها القطاع، مؤكدة على حرية الرأي والتعبير والتظاهر              

مراجعة نفسها، وطالبها بالعودة عن الحسم السياسي واالنقالب العسكري، 
شيرا الى ان الجبهة ضد هذا االسلوب الذي جعل حماس في عداء ليس مع تيار معين في فتح فقط، بل 
اضر بالقضية الفلسطينية 

٢٠.
أن الذي يقوم بتعطيل إتمـام صـفقة تبـادل          "  

 جانب طرف فلسطيني غيىاألسرى هو االحتالل الصهيوني، إل    
لن تأثر على الصفقة ألن الورقـة بأيـدي األذرع          "، موضحا أن تلك األمور،      "وعدم وإنهاء هذه الصفقة   

٢١.

 والتضليل   شريكا لها في صياغة رواية الكذب             
ه البيان الى أن ونب .اضافة لمخالفتها الواضحة لقواعد واصول العمل المهني      

: واضاف ."صور الضحية من أهلنا في قطاع غزة على أنهم مشاغبون ومتمردون على شرعية مزعومة          

٢٢.
كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن : عبدالقادر فارس، ردينة فارس   ،  غزة  

 أسيراً فلسطينيا في السجون اإلسرائيلية، عشية حلول شهر رمـضان المبـارك،             ١٢٧وي اإلفراج عن    
  . صادر ان غالبية الذين سيتم اإلفراج عنهم، من المنتمين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينيةالت الم

  ٢/٩/٢٠٠٧ظ 

  ".تحولت الى ممارسات متعمدة لفرض نظام شمولي واستبدادي على شعبنا في قطاع غزة
  ٢/٩/٢٠٠٧الدستور 

 
  علها في عداء سياسي مع كل االطراف الفلسطينيةما قامت به حماس ج: الشعبيةالجبهة  

الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين       أن   :غزة من   وكاالتنقالً عن    ٢/٩/٢٠٠٧الخليج االماراتية   ذكرت  
استنكرت 

على ضرورة وقف حركتي فتح وحماس كل       "وأكدت الجبهة في بيان     . واالحتجاج السلمي وحرية العبادة   
 والعودة إلى الحوار الوطني الشامل كمخرج مـن المـأزق           "التجاوزات والممارسات التي تعمق االنقسام    

   .الراهن
أن نائب االمين العام للجبهة عبد :  من غزةمحمد يونسنقالً عن مراسلها  ٢/٩/٢٠٠٧الحياة ونشرت 

عا حماس الى الرحيم ملوح د
م

وأضاف ان ما قامت به حماس . في عداء سياسي مع كل االطراف الفلسطينية
 .عطلها وارجعها الى الوراءو
  
  أطراف فلسطينية تسعى لتعطيل إتمام صفقة تبادل األسرى: امالناطق باسم القّس 

، أبو عبيدة، الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام       قال: غزة
ـ   ر معني بإتما        عرقلـة   ىمها، ويسعى إل

  ". العسكرية اآلسرة، وهي لن تتنازل عن شروطها مطلقاً
  ١/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  فتح تهاجم قناة الجزيرة وتتهمها باالنحياز الكامل لحماس 

 اتهمت حركة فتح قناة الجزيرة بممارسة سياسة منحازة ضدها، معتبرة ان هـذه القنـاة                : د ب أ   -غزة  
إن قناة الجزيرة باتت ال تمارس فقـط        "وقالت فتح في بيان صدر امس       ". ٢االقصى"يجب ان تسمى قناة     

دور االنحياز لرواية ميليشيا حماس االنقالبية بل اصبحت
قبلـت لنفـسها ان     "الجزيرة      

ت
 ."قناة تقبل لنفسها ان تقوم بهكذا دور ال تستحق المشاهدة"

  ٢/٩/٢٠٠٧دنية الرأي األر
  
   أسيرعشية حلول شهر رمضان١٢٧اسرائيل تنوي اإلفراج عن  

الحكومة اإلسرائيلية        
تن
وق

عكا
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٢٣.

ويقول هؤالء ان العودة الى المستوطنين سيولد  . انها دليل ضعف
وسيشجعهم على مقاومة االتف. لديهم شعورا بالقوة أكبر من أي وقت مضى

وسع تغطية صحافية لنشاطهم ومواقفهم، مما سيدفعهم الى تفجير حملة احتجاج مجال أمامهم أل

٢٤.

ن المبادىء، اال ساعات قليلة قبـل                  
حتى ال ،  انعقاد مؤتمر الخريف في واشنطن في شهر تشرين ثاني القادم         

ليات مسلحة تؤدي الى انهيار االتصاالت الـسياسية بـين          باط االنفراج والمساعي من خالل تنفيذ عم      
  .وسط

٢٥.

 إلجراء دراسة حول أوضاع هذه 
نامج تفصيلي لتقديم الشريحة من الفلسطينيين واحتياجاتها المادية ووضع بر

 اتخاذ إلى مواطني اسرائيل العرب أهملوا في السياسات الرسمية االسرائيلية، مما دفع العديدين منهم 
  . ومية االسرائيلية

٢٦.
 اإلسرائيلية، أن دمشق وتل أبيب وقعتا اتفاقـاً         "وت أحرونوت 

وأك. استخباراتياً سرياً تعهدتا بموجبه بعدم اعتداء أي منهما على األخرى         
مستوى التوتر خالل األسبوعين الماضيين     إلسرائيلي للصحيفة أن السبب الحقيقي الذي ساهم في خفض          

  . التفاق االستخباري السري بين الطرفين
  ٢/٩/٢٠٠٧ماراتية 

  أولمرت ينوي عقد مؤتمر لقادة المستوطنين للتفاهم حول خطة إخالء جزئي من الضفة 
انه يخطط كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، :  نظير مجلي،تل أبيب

لعقد مؤتمر لقادة المستوطنين في الضفة الغربية، بهدف التفاهم معهم حول اخالء المستوطنات القائمة في 
لكن اقتراحه هذا يالقي معارضة شديدة من مجموعة كبيرة من السياسيين . المناطق الداخلية من الضفة

ؤتمر هو التخفيف من معارضة وقالت المصادر ان هدف أولمرت من هذا الم .والخبراء المحيطين به
فاالتجاه كما تقول المصادر هو ان يتوصل الى اتفاق عام . المستوطنين للتسوية النهائية مع الفلسطينيين

وبينما اعتبر  .حول اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع تبادل أراضٍ بين الطرفين
ة بالنفس من شأنها أن ترفع من شعبيته المنهارة بين المواطنين، أولمرت هذه الخطوة بمثابة دليل على الثق
يرى مستشاروه ورفاقه من السياسيين

وسيفتح . اق أكثر من ذي قبل
ال

 .جماهيرية واسعة وربما عنيفة ايضا
 ٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  اتفاق فلسطيني اسرائيلي بعدم االعالن عن التوصل الى وثيقة اعالن المبادى 

ين الجانبين الفلـسطيني واالسـرائيلي      أن هناك قرارا سريا متفق عليه ب      ) المنار(قالت دوائر سياسية لـ     
يقضي بعدم االعالن عن التوصل الى تفاهم أو اتفاق حول وثيقة اعال

تقوم بعض االطراف بمحاوالت      
اح

الجانبين، وبالتالي افشال مؤتمر واشنطن للسالم في الشرق اال
  ١/٩/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 

  
 ٤٨القيادة الصهيونية العالمية تضع خطة لكسب فلسطينيي  

 نوعه حول وضع المواطنين باشرت سكرتارية الحركة الصهيونية العالمية نقاشا فريدا في :تل أبيب
، قالت انه يرمي الى تقديم الدعم المالي لهم حتى ينخرطوا أكثر في )٤٨فلسطينيي (العرب في اسرائيل 
وأقامت الحركة لجنة خاصة برئاسة عوزي ديان، .الحياة االسرائيلية

وقال ديان انه يرى . الدعم لها
ان

وهذا يضر بالحصانة الق. موقف سلبي من اسرائيل
 ٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  لي على التهدئةإسرائي- سورياتفاق : يديعوت  

يديع"كشفت صحيفة    :تغريد سعادة ،  رام اهللا 
دت مصادر في وزارة الجـيش      

ا
ا

االتحاد اال
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٢٧.

 الغربية، أوري 
ص وبشكل مخالف لقوانلوبيانسكي مؤخرا تنفيذ أمر هدم لكنيس أقيم بدون ترخي

واعترف المستشار القضائي للبلدية في رسالة وجهها لرئيس البلدية أن  .في القدس" غفعات شاؤول
  . عن االتفاقية، وتنفيذ أمر الهدم

٢٨.

وأوضح شـقير أن     .منهجية، في حين لم يتم بعد تسليمها للمدارس الحكومية         

س          
وزراء  تم التوصل إلى صيغة توافقية قد تخرج إلى حيز التنفيذ خالل األيام القليلة المقبلة يتم بموجبهـا                   
 هذا القرار المـدارس ذات            

٢٩.

القوة التنفيذية بحق مكتب الوكالة وأنه تمت مصادرة كاميرات وأشرطة تصوير 

المستوى الالأخالقي الذي " عن أسفها البالغ لـ
 وصلت إليه بعض وسائل اإلعالم المحسوبة على شعبنا الفلسطيني السيما

 الهدم للمباني العربية والمباني اليهودية تحظى على حصانة: سياسة بلدية القدس 
ة القدس، وتهدم كل تفرض بلدية القدس قوانين مشددة وتعجيزية على البناء في األحياء العربية من مدين

مبنى لم يحظ على التراخيص الالزمة، إال أن األمر يختلف تماما حينما يكون المبنى تابع لمؤسسات دينية 
فقد منع رئيس بلدية القدس .أو استيطانية، وتخرق من أجله القوانين والنظم المتبعة

ين التنظيم والبناء في حي 
"

الخطوة التي أقدم عليها غير قانونية ودعاه إلى التراجع
  ٢/٩/٢٠٠٧، ٤٨عرب 

 
   غزة وتعطيلها في الضفةرسانتظام الدراسة في مدا 

انتظم طلبة وطالبات المراحل التعليميـة المختلفـة،     :٢/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب محمد البابا  
ومدراء المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية أمس، في المدارس التابعة للحكومة ووكالة غوث وتـشغيل              

ووفقـاً لـوزارة    ،  ، إيذاناً ببدء عام دراسي جديد دون إشكاالت أو إضرابات عن العمل           "أونروا"الالجئين  
 مدرسة في قطاع غزة أبوابها أمام الطلبة والطالبات، مـستقبلة نحـو             ٣٧٠و  التربية والتعليم، فتحت نح   

وتـسلمت بعـض     . من طلبة الصف األول االبتدائي الجـدد       ١٦٠٩٧ طالبا وطالبة، منهم نحو    ٢٤٦٤٧٥
ـ  الكتب ال" أونروا"مدارس ال

من كتب المناهج   % ٦٠مواد القرطاسية بسبب إغالق المعابر، مشيرا الى ان هناك نحو           هناك نقصا في ال   
التعليمية مطبوعة ومتوفرة، وعبر عن أمله في توفرها كلها مع دخول الورق الجديد مؤخرا، ما سـيزيد                 

  .من نسبة الكتب المطبوعة
في الضفة الغربية شـهدت     ، أن القطاع التعليمي     ٢/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   ومن جهة أخرى ذكرت     

تلبية لـدعوة االتحـاد العـام    . إضراباً شامالً في جميع المحافظات في اليوم األول الفتتاح العام الدراسي 
  وأوضـح  . احتجاجاً على قرار حكومة فياض إلغاء عطلة يوم السبت للمعلمين فقـط            لإلضرابللمعلمين  

مـن مـدارس    % ٨٠إن اإلضراب شمل أكثر من      رئيس اتحاد المعلمين في محافظة قلقيلية نعيم األشقر         
بأنه خالل االجتماع الذي ضم ممثلين عن المعلمين مع رئي" المحافظة، مشيرا في تصريحات صحافية      

ال
ارس ذات فترة الدوام الواحدة ويستثنى مناعتماد عطلة السبت في جميع المد     

 ".والذي يطبق في ثالثين مدرسة من مدارس الضفة الغربية" الصباحي والمسائي"فترة الدوام المزدوج 
  
  للمداهمة في غزة" رويترز"ونفي تعرض مكتب  الصحفيين إدانة الستهداف 

 لألنباء في قطاع غزة صحة انباء "رويترز"كتب وكالة نفى الصحفي شمس شناعة مدير م : قنا-غزة 
عن مداهمة قامت بها 

نحن قمنا " وقال شناعة في تصريح . تابعة لها بعد تغطيتها لما شهدته مدينة غزة من أحداث يوم الجمعة 
نصار فتح الصالة وما تبعها من مسيرات بحرية ودون أن تتعرض لنا القوة بعملنا في تغطية تأدية أ

  ". التنفيذية بأي شكل 
في السياق، أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني ما اعتبرته استهداف الصحفيين من قبل األجهزة األمنية في 

يب خالل الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع الصحفي الفرنسي الذي أص
كما أعربت الكتلة في بيان صحفي . تغطيته ألحداث غزة

". تلفزيون فلسطين في رام اهللا
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 التنفيذية لمكاتب وكالة أنباء  كاذبة عن اقتحام القوة

٣٠.
 أن أمـس على موقعها االلكتروني    " قدس برس " ذكرت إحصائية نشرتها وكالة   :  ، أ ف ب       

في     
  كما استشهد عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية ، بينهم عامل توفى .مدينة القدس 

 عمله في تل أبيب، فيما استشهد أحد الفلسطينيين في سـجن الرملـة              أثناءعلى أيدي الشرطة اإلسرائيلية     
ة بأن من بين الشهداء تـسعة أطفـال دون سـن             

٣١.
 الفلـسطينية   األراضي في   األوضاعأن تدهور    "أمساد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له          

    إلى وجدار الفصل، والتي جميعها أدت       واإلغالقناجم عن سياسة الحصار     
 أمـا ، أسرهم عاطل عن العمل، لم يعودوا قادرين على توفير احتياجات      ألف ٢٥٠ من   أكثر هنالك   أصبح

 تعيش تحت خط الفقر     األسرمن  % ٦٥ من   أكثر أنالمتحدة   

٣٢.
 إلىة الغربية             

   مخلفاتهم بـشكل غيـر قإلقاء إسرائيليينمكب نفايات، اثر سماحها لمقاولين      
تصر موضـوع المكبـات     لم يق " " سعيد نافع    أيمنقال رئيس بلدية نعلين      و .لسطينيين لقاء بعض المال   

بية شمال غرب رام اهللا، المجاورتين وعلـى حـدود                   

٣٣.
ينيين، حتى الهاتف المتحرك دخل ضمن 

قائمة الممنوعات على الفلسطينيين عند مرورهم عبر حواجز االحتالل في
  

بث أخبار"واتهمت الكتلة تلفزيون فلسطين ب 
  ". في غزة، األمر الذي نفاه بشدة مكتب الوكالة"رويترز"

٢/٩/٢٠٠٧ القطريةالشرق   
  
   شهر آب  شهيدا برصاص االحتالل فيخمسون 

 د ب أ-غزة  
 . فلسطينيا في الضفة الغربية وقطـاع غـزة        ٥٠ت خالل شهر آب المنصرم       قتل اإلسرائيليقوات الجيش   

 معظم الشهداء من قطاع غزة ، سقطوا إثر الغارات الجويـة وعمليـات التوغـل                إن اإلحصائيةوقالت  
 منذ مطلع العام الحـالي بلـغ        اإلسرائيلي قوات الجيش    أيدي عدد الشهداء على     أنواالغتياالت، مضيفة   

  . شهيدا٢٥١
 وأن عدد الشهداء المتزايـد  ٣٩ عدد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة بلغ    أن إلى اإلحصائية وأشارت

 برصاص قوات الجيش ٤٨تمثل في االجتياحات والتوغالت واالغتياالت ، فيما استشهد فلسطيني من           
ضه للـضرب بعد تعر          

 اإلحصائي وأوضحت .اإلسرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي   
  .ثالثة من عائلة واحدةالثامنة عشرة ، خمسة منهم قضوا جراء القصف المدفعي لشمال القطاع بينهم 

٢/٩/٢٠٠٧الدستور   
 
  تحذير من خطورة األوضاع االقتصادية وانعكاساتها 

قال االتح
لبطالة، بحيـثارتفاع نسبة ا   

 األمم الصادرة عن    اإلحصائيات فأكدتالفقر  
  .المدقع

٢/٩/٢٠٠٧الدستور   
 
 ات مكب للنفايإلى تحول بلدة نعلين إسرائيل 

 قرية نعلين الجبلية شمال غرب مدينة رام اهللا في الضفإسرائيلحولت  : )ا ف ب   (-نعلين  
حـدأرض  أـانوني علـى           

الف
على نعلين بل قام مواطنون من قرية شقبة وقرية ق

  ".، فبات لدينا عمليا ثالثة مكبات وليس مكبا واحداأيضاً إسرائيلية باستقبال نفايات أراضينا
٢/٩/٢٠٠٧الغد األردنية   

  
 حتاللتفتيش الهواتف المحمولة على الحواجز اال 

كل شيء تقريباً تعتبره قوات االحتالل مبرراً للتنكيل بالفلسط
  ووثق األمر  . الضفة الغربية
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٣٤.

ب حسب التقرير هو عدم توفر مستلزمات اإلنتاج 
 والمواد الخام نظراً إلغالق المعابر، مما اضطرها لالستغناء عن العاملي

وأضاف التقرير، أن الحصار اإلسرائيلي الحق خسارة فادحة باقتصاد غزة بلغت عشرات ماليين  .امل
 ١٦٠طار المغلق تسبب بخسائر بلغت 

٣٥.
  الهالل  أن الدكتور محمد مطلق الحديد      األردني األحمر الرئيس العام للهالل     أعلن

 العالجات والعمليات الجراحيـة الالزمـة لهـم         إلجراءقريبا باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين      
 بال حدود التي تتخذ من الهالل       أطباءمع منظمة      

٣٦.
ل المانحة الذي سيعقد في العاشر من ي اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر الدو

 الحالي لبحث موضوع مخيم نهر البارد لجهة التعويضات ) أيلول(سبتمبر 
 الحكوم أن"من الوزراء وممثل للبنك الدولي ورؤساء بلديات القرى المحيطة بمخيم البارد، أكد السنيورة 

 المعيشية واالقتصادية األوضاع لتحسين إنمائية 

٣٧.

ا وان عديدين اخرين القي القـبض       ان اسالميين حاولوا الهرب لكن نحو عشرين منهم قتلو        "س   
وقد حاول مقاتلو فتح االسالم خالل الليل كسر طوق الجيش ع". عليهم او جرحوا  

عناصر فتح االسالم الذين يبلغ عددهم نحو الستين والذين باتوا" التقدم واالقتراب من آخر مواقع    "الجنود  
وقتل جنديان لبنانيان فـي  . ت

حتالل تفتيشهم على أحد الصحافيين على حاجز عسكري قريب من بلدة سلفيت في تركيز جنود اال
  . محتويات أجهزة الهواتف المحمولة التي بحوزة الفلسطينيين

٢/٩/٢٠٠٧البيان اإلماراتية   
 

   مليون دوالر خسائر إغالق معبر المنطار أمام المواد الخام١٦٠:تقرير 
ار  المتحدة أن الحصلألمم التابع "أوتشا" اإلنسانيةذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون : أ.ب.غزة ـ د
 حزيران الماضي / يونيو١٤ المفروض على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس عليه في اإلسرائيلي

والسب. من المصانع العاملة بغزة% ٨٥تسبب بإغالق 
 ألف٧٠غ عددهم ن لديها البال

ع
الدوالرات، مبيناً أن توقف استيراد المواد الخام عبر معبر المن

 ألفاً كانوا ٣٥عنهم والبالغ عددهم وأوضح التقرير أن نصف العمال الذين تم االستغناء . مليون دوالر
 .يعملون في قطاعات البناء والتجارة والخدمات العامة

٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط   
  
   الجرحى الفلسطينيين قريبااستقبال يبدأ األردنيالهالل األحمر  

سـيبدأ  األردني األحمر

 انه بحث إلى الدكتور الحديد    وأشار.  بلدهم إلى وإعادتهم
لجرحى والمصابين الفلسطينيين حيـث      مقرا لها استقبال المصابين والجرحى العراقيين واستقبال ا        األحمر

  .ابدوا كل تعاون واهتمام وتم وضع الخطط الالزمة لهذه الغاية للبدء باستقبال المصابين الفلسطينيين
٢/٩/٢٠٠٧الدستور   

 
  إعادة بناء مخيم البارد استعادة لدور الدولة: السنيورة 

خالل ترؤسه في السرايا الحكوم
 اعماره في حضور عددوإعادة

ة
ى االهتمام بمشاريعاللبنانية تعمل مع الجهات الدولية عل

عمار المخيم إللبنانيين في القرى والبلدات المحيطة بمخيم نهر البارد، وذلك بالتزامن مع خطة إعادة 
 ."وتأمين عودة الفلسطينيين اليه

٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط   
 

  بارد مقاتال من فتح االسالم في نهر ال٢٠مقتل حوالى  
 اعلن متحدث باسم الجيش اللبناني ان حوالى عشرين مقاتال من فتح االسالم قتلـوا   : ا ف ب  ،  نهر البارد 

وقال المتحدث لوكالة   . االحد لدى محاولتهم الفرار من مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين بشمال لبنان           
فرانس بر

لى المخيم فيما يواصل              
          

ا اكد متحدث باسم الجيش السبمن المخيم، كم" في قطاع صغير  "محاصرين  
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٣٨.

 واألسس التي تـستند إليهـا وأهميـة         عربية والمبادئ       
 استمرار الجهود طبقا لخطة التحرك واإلطار السياسي اللذين حددتهما ل

وأكد أهمية توفير الظروف المالئمـة إلعـادة        . ن أسفه لما آلت إليه األوضاع في األراضي الفلسطينية        
 الدم الفلسطيني ونبذ الشقاق           

٣٩.

نا تنظيمات 
سرية على أي نحو، ونرفض الثورات ألنها تفتح أبواب الفتن، ونرفض القوة  

حبيب عما إذا  وسألت الحياة ."السلطة ألنهما يعطيان الشرعية للوثوب على هذه السلطة عبر القوة أيضاً
ما حدث فى غزة هو أن ... ال": ي غزة، فأجاب

٤٠.

 ٢٠ عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء المعـارك فـي            ١٥٥المواجهات كما اضاف المتحدث مما يرفع الى        
  .مايو/ايار

  ٢/٩/٢٠٠٧الدستور 

   الخليجي تؤيد عقد مؤتمر السالم في الخريف المقبلالتعاونمجلس دول  
ليجي على ضرورة مطالبة إسرائيل باالنضمام إلى معاهدة عدم انتشار األسـلحة            التعاون الخ مجلس  أكد  

وطالـب  . النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية            
قـة  المجلس الوزاري بجعل منطقة الشرق األوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بمـا فيهـا منط                

  .الخليج
وفي الشأن الفلسطيني وعملية السالم في الشرق األوسط، تابع المجلس بقلق بالغ تطورات األوضاع فـي                

 وإنهاءاألراضي الفلسطينية وأكد على موقف دول المجلس الذي يدعو إلى تحقيق السالم العادل والشامل               
الصراع العربي اإلسرائيلي وفقا لمبادرة السالم ال

وعبر. جنة مبادرة السالم العربية            
ع

اق مكة المكرمة الذي أكد على حرمة اتف إلىتوحيد الصف الفلسطيني والعودة     
 المجلس عن تأييده عقد المؤتمر الدولي الـذي  وأعرب. والفرقة وتوحيد الصفوف بين األخوة الفلسطينيين    

 .  مؤخرا الرئيس األميركي جورج بوشإليهدعا 
٢/٩/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية   

  
  عناصر جهاديةب بالتخطيط لتزويد حماس تهاماتاالاإلخوان ينفون : القاهرة 

نفت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر تخطيطها إلرسال مقاتلين إلى غزة لدعم حماس، مؤكدة أن 
، رداً على اتهام جهاز أمن الدولة "استشارية وليست تنظيمية"العالقة التي تربطها بالحركة الفلسطينية 

 إلى القطاع لدعم القوة التنفيذية، وهي الذراع "هاديةعناصر ج"الجماعة بأنها كانت تعتزم إرسال 
  .العسكرية لـ حماس

أي كيان يسير على منهج اإلخوان، فهو منا، "وقال النائب األول لمرشد اإلخوان الدكتور محمد حبيب إن 
وهذه الكيانات اإلخوانية، بمن فيها حماس، قد . سواء كان في مصر أو فلسطين أو األردن أو بريطانيا

ستشيرنا في بعض األمور ونشير عليها، لكنها أعلم بمشاكلها وشؤونها داخل بالدها وهم أصحاب القرار ت
اإلخوان ال يقومون بتدريب أي عناصر ال عسكرية "وشدد حبيب على أن  ."في ما يواجهون من ظروف

منهجنا سلمي وحضاري ينسجم مع الدستور والقانون وال توجد لدي(...) وال شبه عسكرية 
والعنف للوصول إلى

ف" فتح"على " حماس"كان ما يقوله ينسحب على انقالب 
التي كان ال بد لها من ) حكومة حماس(هناك فصيالً متمرداً دموياً أراد االنقالب على الحكومة الشرعية 

 ."وهذا حال أي نظام ال يريد أن يماَرس انقالب ضده(...) أن تحسم أمرها من هذا االنقالب 
٢/٩/٢٠٠٧الحياة   

 
  سرائيليينسوزان مبارك ترعى منتدى لشباب عرب وإ 

 بلدا، بينها إسرائيل ومعظم الدول العربية، أمس منتدى دوليا في منتجع ١١٣ شاب وفتاة من ١٠٠٠بدأ 
إتاحة الفرصة للشباب في التعبير "شرم الشيخ برعاية حرم الرئيس المصري سوزان مبارك، تحت شعار 
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كما يعقد مائدة مستديرة لالتصاالت . "م للجميعصحة للجميع والسال
 بناء الجسور عبر الحدود"وتكنولوجيا المعلومات من أجل السالم بعنوان 

ألوراق المالية توضح للشباب ما يحدث في هذا النشاط كأداة تعليمية وتربوية لرفع الوعي بينهم بشأن 
ز مشاركة الشباب 

٤١.

 كانت االنقسامات الفلسطينية    إذاول ما   في مؤتمر صحافي مشترك ردا على سؤال ح          
أن على يقين من     أنا"ستؤثر على نجاح المؤتمر الدولي الذي دعا له بوش          

االنقسامات بين الفلسطينيين لن تساعد في عمليـة         "أن  وأضاف ". تطور في المنطقة   أيار سلبية على    
س في جهوده وندعم حـواره            

  ة  دولة فلسطينيإنشاءحل النزاع في المنطقة يقوم على ضرورة : فرنسا .٤٢
أن فرنسا أكدت من خالل     ..في باريس " بترا"في تصريح لمراسل  .. ل مصدر دبلوماسي فرنسي مسؤول    

ثنين الماضي فـي افتتـاح مـؤتمر سـفراء فرنـسا فـي                    
    دولة فلسطينية    إنشاء الفلسطيني يقوم على ضرورة      اإلسرائيليأن حل النزاع    ..الخارج

٤٣.

 مـن   األولىمرة الثانية،     

ويعقد المنتدى . مطروحة دوليا تجاه قضايا "عن احتياجاتهم وتبادل األفكار والخبرات وتوحيد مواقفهم
فهم الذات ":  جلسة صباحية ومسائية تدور حول خمسة محاور رئيسية هي١٣خالل أيام عمله الثالثة 

العنف أم "، "تنمية القيادات الشبابية"، "االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من أجل السالم "وتقبل اآلخر،
ال"، و"اختيار شخصي..السالم

 كما يقيم المنتدى محاكاة لسوق"
ا

 يخرج المنتدى بخطة عمل حول سبل تعزيأن ومن المقرر .االستثمار في البورصة
كما سيخرج بإنشاء وحدة . في النواحي االجتماعية واالقتصادية والمشاركة السياسية في بلدانها وفي العالم

 . بهدف التنسيق وإدامة الحوار
٢/٩/٢٠٠٧البيان اإلماراتية    

  
   ت الفلسطينية لن تساعد في عملية السالمندعم الرئيس عباس، واالنقساما :برودي 

 على الفور مباحثـات مـع       اجري عمان حيث    إلى أمسوصل رئيس الوزراء االيطالي رومانو برودي       
عقب اجتماعـه مـع      و .األوسط حول آخر التطورات في منطقة الشرق        البخت معروف   األردنينظيره  

البخيت، قال برودي 
 االنقسامات الفلسطينية سـتأتي     

بآث
 الشأن نحن ندعم الرئيس محمود عباالسالم، سياستنا كانت واضحة في هذا     

نحن معنيون وبـشكل واضـح      " برودي اهتمام ايطاليا بعقد المؤتمر الدولي قائال          وأكد ".اإلسرائيليينمع  
  ".وايجابي بالمؤتمر

  ٢/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

قا
الخطاب الذي ألقاه الرئيس ساركوزي يوم اال

ب دولـة جان إلى
  .  جنب بأمن وسالمإلى تعيشان جنباً إسرائيل

٢/٩/٢٠٠٧الدستور   
  
  !!هراوات حماس وقنابلها المسيلة للدموع 

 محمد خروب
 تنزل عن الشجر العالي الذي صعدته وان تعتـرف فـي غيـر              أن حماس   اإلسالميةآن لحركة المقاومة    

اء واستغفال المواطنين الفلسطينيين أنها قـد        المضي قدما في عملية االستذك     أو محاولة للتبرير    أومواربة  
 حررته للأنبعد  ) وحده( تدير قطاع غزة     أن لم تستطع    وأنها مأزقها   إلىوصلت  
  .في الرابع عشر من حزيران الماضي) وفق خطابها( والثانية من عمالئها إسرائيل

 يلحظ التصادم والتناقض    أنخصوصا في قطاع غزة      المراقب للمشهد الفلسطيني و    أوكان بمقدور المتابع    
 ما كانت تقولـه     إزاء يبدي تسامحا    أنوكان بوسع المرء    .. واالفتراق الذي يميز خطاب حماس عن فتح      

كيل بـالمواطنين  تن سواء في الأفرادها السلطة الفلسطينية وانحراف بعض أجهزةحماس عن تغول لبعض     
  .لفساد والغنى المفاجئ على بعضهم في ظهور مؤشرات اأم بفرض الخاوات أم
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 كمـا هـو     أسـفرت )  مصغرة أهليةإقرأ حربا   ( مواجهات مسلحة    إلىانتهى   

 المفجعة كانت فـي انتخابـات المجلـس         األولىالهزيمة  (نظيمية المتصدعة   صفوفها وبنيتها الت    

مش معقـول              

 إشـعال يتو عبـر    ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي يوغسالفيا ت             

 أو ال يغفل ما كانت تروجه حماس عن محاوالت لعرقلة مشروعات المـصالحة              أنكما كان بوسع المرء     
 على رغم الثقـوب الكثيـرة       إليهاانجاز ملفات حكومة الوحدة الوطنية التي نجح اتفاق مكة في التوصل            

في لحظة وكأنه غير قابل للتطبيق، والذي تجلى فـي          والعموميات التي ميزت بنود هذا االتفاق حتى بدا         
وممثلـو  ) فـي الحكومـة   (التفسيرات والقراءات المتضاربة حد التناقض بين ما كان يقوله فريق حماس            

والذي ). فتح(شريكتها في   
ع الجدل والسجاالت داخل فتح نفسها حول تفسير مفهوم         معروف عن انتصار حماس على فتح رغم اندال       

 األحداث الهزيمة حيث ظهر تفسير عضو اللجنة المركزية للحركة هاني الحسن على سطح              أواالنتصار  
 هزيمتها الثانية والموجعة    أصداء الحركة التي ما تزال      أعمالفي وصف احتل مكانة متقدمة على جدول        

تتردد في 
  ).٢٥/١/٢٠٠٧التشريعي 

 األمـر  دحالن وبدأ    - فتح لم تهزم لكن الذي هزم هو مشروع دايتون           إن) للتذكير فقط (هاني الحسن قال    
 ان قطاعـاً    انه جزء من معركة الصراع على النفوذ والسلطة داخل الحركة ومعسكراتها المتناحرة رغم            

 أوواسعاً من كوادر الحركة وقادتها يحملون محمد دحالن مسؤولية مـا حـدث ويطـالبون بمحاكمتـه                  
  ..إقصائه

 بل القصد منه هو القول بأن خطاب حركة حماس تتمتع بها-ليس هذا هو موضوع النقاش      
 العـسكري لحـل الخالفـات        الحل إلىمن التسامح من قبل كثير من المحايدين والمراقبين عندما لجأت           

 يقوالن بأن ما قامت به هو انقالب عسكري بمعنى الكلمة ألنـه             أيضا المنطق والحكمة    أنالسياسية رغم   
 يتهم بأنه انقلـب علـى الثوابـت         أن يقوم بتقليدها دون     أن لغيرها الحقاً    أوبات يشكل سابقة يمكن لفتح      

ال تستطيع الزعم بأنها تمثل الـشعب الفلـسطيني   ألن حماس  ) حتى ال نقول الشرعية   (والبرنامج الوطني   
  . ومؤسسات مجتمع مدنيوأحزابكله كذلك الحال مع فتح وما تبقى من تنظيمات وفصائل 

 فقط من سيطرتها الكاملة على      أسابيعسقطت حماس في االمتحان وفشلت في استعادة صدقيتها بعد عشرة           
التـي  ) بمعنى السلطوية  (واإلدارية اإلعالميةرباتها   نتبنى خطاب فتح ومقا    أننا يعني ذلك    أنالقطاع دون   

مقاربات تسعى الستعادة لحمـة     ) فتح( ما تتوسل    أكثرتنهض على عقلية ثأرية وانحياز جهوي وتنظيمي        
الشعب الفلسطيني وتحول دون انتصار خطاب االنفصاليين الذين ال يخفون رغبتهم في قطع الصلة بـين                

متعددو الهويات واالنتماءات منهم من هـو    ) االنفصاليون(يني وهم هنا    جناحي ما تبقى من الوطن الفلسط     
في صفوف فتح حتى اآلن وآخرون في حماس ومثلهم من الذين تعبوا ويريدون المحافظة على امتيازاتهم                

 ما يشبه دولة مستقلة تحت أي تسمية حتـى          أو اسمه الضفة الغربية     األوصالحتى في ظل كانتون مقطع      
 يكون حاكماً في غيتو يعج بالـسكان ويفتـك بـه            أنلدولة المؤقتة، وهناك من يرتضي      لو حملت صفة ا   

 اإلسـالمية  اسم مبتكر جديد له جمهورية غزة        إطالق إلىالجوع والفقر والبطالة، قد تتفتق عبقرية دعاته        
قطـع   يفرض تسمية للدولة العتيدة ي     أن الدولي   األمنأو دولة غزة الديمقراطية، وربما يطلب من مجلس         

كل صلة لها بشيء اسمه فلسطين، كما كانت الحال في الصراع الذي اندلع بـين اليونـان وجمهوريـة                   
مقدونيا التي انفصلت عن يوغوسالفيا االتحادية بعد أن عمل الغرب الرأسـمالي وخـصوصاً الواليـات                

المتحدة على تفكيك آخر رموز مرحلة 
 كوسوفو تطالب باالستقالل عـن      أالن فيها والتشجيع على المذابح واالحتراب حتى باتت         األهليةالحروب  

صربيا ضاربة عرض الحائط، بكل العوامل التاريخية والخصوصيات الثقافية تحت دعاوي دينية وقومية             
، الـذي ال    اإلقليم في تبني استقالل هذا       الحماسة الالفتة لواشنطن   إليه مبالغ فيها وهو ما تؤشر       أومفتعلة  

 يبقى جيباً وحـصان طـروادة       أن له   أريد إذا إال مقومات ولو متواضعة لدولة مستقلة اللهم        أيةتتوفر فيه   
  . الفوضى فيها-وإشاعةلتهديد صربيا 
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ـى صـحة بعـض            

 الديمقراطية ونبذ قيم التسامح واالعتراف باآلخر الذي هو شقيق في الحـال               
    الفلسطينية، والميل الفطري للتفرد ورفض كل ما يتعارض مع توجهاتها وا

 كيف نفسر كل هذه الشراسة في قمع المـصلين الـذين            وإالريد فرضها بالقوة على الشعب الفلسطيني       
 سيطرت حماس على المـساجد والـساحات وحالـت دون           أنبعد     

  ).حتى لو كانوا من فتح ويرفعون شعارات دحالنية ؟( ربهم إلىالمؤمنين والتقرب 

  إلسرائيلي في واشنطن.٤٤

ان بالجدية والمصداقية شيمر و ستيفن والت وهما يتمتع

والسياسي والتهديد 
 هذه المقالة األساسية ألنها ستصدر في كتاب في شهر سبتمبر إلىنعود . الوظيفي ليكونا عبرة لغيرهما

 لدوري "اإلسرائيليفهم التحالف األميركي 

.  عالقة واشنطن مع لندنإال 

لحة تبقى هي هي رغم 

) حتى لو كانوا من فتح    ( وكل ما قارفته من قمع واستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين            إذافشلت حماس   
 وارتفاع نبرة التهديد فـي تـصريحات        واإلعالم ضد رجال الصحافة     أظهرتهوالعسف واالزدراء الذي    

 واالتهامـات بالعمالـة والخيانـة    اإلنذارمسؤوليها واستخدام مصطلحات وعبارات تحمل في طياتها لغة         
رغم احتمال وجـود مؤشـرات عل( على فتح    واإلسالميةوتحريض الدول العربية    

 حماس منسجمة مع نفسها ومع خطابها الذي يقـوم علـى احتكـار الحقيقـة                أن يؤكد   إنما،  )دعاءاتاال
والوطنية ورفض الممارسة

طرفـة التـييديولوجيتها المت           
ت

 صالة الجمعة ألداءافترشوا الشوارع   

 ضـحايا   أنهـم  السلطة ويصرون على النظر ألنفسهم على        استمرءوا لكن حماس وقادتها     اإلجابةعرف  ن
   ..!!رغم كل ما يقارفون

٢/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية   
  
دور اللوبي ا 

 ناصيف حتي
يراً أو وزناً هو العنصر األكثر تأث من يصنع السياسة األميركية في الشرق األوسط ولمزيد من الدقة ما

في صناعة هذه السياسة سؤال مطروح دائماً وقد أثير العام الماضي وأثار عاصفة في واشنطن مع 
 والسياسة اإلسرائيلي بعنوان اللوبي ٢٠٠٦المقالة الرصينة والجريئة والشجاعة التي صدرت في مارس 

الخارجية األميركية بقلم كل من جون مير
 . األكاديمية

 إسرائيل أصدقاءنقول جرأة وشجاعة ألنهما كانا يعرفان ما سيتعرضان له الحقا من هجوم من قبل 
 وليس اإلسرائيليةواتهامات بالالسامية وهي اتهامات تطلق بشكل تلقائي عند كل من يتناول السياسة 

بع محاوالت التخويف الفكري  جانب بالطإلى في الوجود إسرائيلبالضرورة حق 

 .  عليها وتعميق لطبيعتهاإضافات إدخالبعد 
د اقل من عام  من المواجهة بع"جولة ثانية" صدور هذا الكتاب ما سمته صحيفة هارتس إعالن اثأروقد 

 "ضربة استباقية"من الجولة األولى، والمثير لالهتمام في هذا األمر أن الصحيفة تحدثت هذه المرة عن 
"ضد طروحات هذا الكتاب من خالل صدور دراسة بعنوان 

 . لبنيامين نتانياهو في األمم المتحدة ومستشارا سياسيا إلسرائيلجولد الذي كان سفيرا 
 

جولد يرد بالتأكيد واإلصرار من خالل قراءة تاريخية للعالقات بين الطرفين وباألخص منذ عهد كنيدي 
على طبيعة العالقة االستراتيجية بينهما التي ال توازيها كما ينقل عن كنيدي

 الذي بالطبع يضم يهودا وغير اإلسرائيليللوبي فالمسألة حسب جولد ال عالقة لها بضغوط من طرف ا
 .  رؤى مختلفةأو، ذات مصالح إلسرائيليهود من قوى مؤيدة 

 خارج هذه االعتبارات ومصدره إلسرائيل الدعم األميركي أن ليؤكد إلسرائيلولكنها تلتقي في دعمها 
 المصالمصلحة األميركية االستراتيجية العليا في فترة الحرب الباردة وان هذه

 بعد نهاية الحرب الباردة، ويركز أوسطيةتغير مصادر الخطر وطبيعة البيئة الدولية وضمنها الشرق 
 .  والعسكري ضمن هذه المصلحةأالستخباراتيبشكل خاص على البعدين 

  

            ١٨ ص                                    ٨٣٢:                     العدد            ٢/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ



  

  

 
 

ن صناع الرأي وأصحاب القرار السياسي في العالم العربي باعتبار ان الموقف من النزاع 

قائدة الغرب وهي بطبيعتها معادية للعرب وية باعتبار أن أميركا 

مر للتأثير في صنع القرار في اتجاه القضايا التي 

ق األوسط، وتصور السياسة 

دولة التي 

النزاع العربي 

ف األول واستراتيجي بالنسبة للطرف الثاني 

غياب قدرة العرب إلحداث الحد األدنى الفعال من التوازن 

 إنوثانيا .  أو الخطاب العاماإلعالميةن حيث لعبة التأثير وليس بالطبع على مستوى السياسات 

سياسي والعقائدي وللتذكير فإن السؤال الذي طرحناه بداية كان دائما ومازال مدار االهتمام واالشتباك ال
عند الكثير م

 كان دائما المهيمن على الرؤية العربية للسياسة األميركية سواء على المستوى اإلسرائيليالعربي 
 . ن بعد ذلك على المستوى الشعبي ولو اختلف رد الفعل بين الطرفيأوالرسمي 

: كانت هنالك دائما ومازالت ثالث مقاربات أحادية لفهم صنع القرار الشرق أوسطي في الواليات المتحدة
 قاعدة متقدمة لإلمبريالية األميركية عند راديكاليي األمس إسرائيلمقاربة ايديولوجية كانت تعتبر 

 ثقافأكثروصارت اليوم تقوم على قراءة 
 . والمسلمين

وهنالك مقاربة استراتيجية بعيدة عن العنصر االيديولوجي وتفسر السياسة األميركية من خالل مالمح 
 وما تحمله من عالقات صراع مع قوى دولية كبرى وما تمثله من واإلقليميةاستراتيجيتها العالمية 

ثم هنالك المقاربة السياسية التي تركز بشكل خاص على .  ثابتة ومستقرة في الدفاع عن مصالحأولويات
دور اللوبيات أو قوى الضغط والتي هي في تنافس مست

  . االتجاهات التي تمثلهاأوتهم المصالح 
 الصدام سيبقى قائما ولو أنجية تعتبر عربيا كان هنالك انقسام حاد بشكل عام بين نظرة جامدة ايديولو

 والعرب ونظرة سياسية تصل في بعض ألوانها الى تبسيط كبير وتحمل اللوبي أميركااختلف منسوبه بين 
 في الشرأميركيةكل المسؤولية فيما يتعلق بأي حركة أو سلوكية سياسية 

 القراءة الجامدة األحادية السبب بعيدة عن إنومن نافل القول . األميركية وكأنها رهينة كليا لقرار اللوبي
 . الحقيقة وان صنع القرار يخضع العتبارات مختلفة 

وهي اعتبارات دينامية ومتغيرة بطبيعتها من حيث وزنها بقدر طبيعة دينامية سياسة كل 
العامة ولكنها مؤثرات غير جامدة تخضع لمؤثرات عديدة داخلية وخارجية في سلوكياتها ضمن الثوابت 

عبر الزمان وكأنها تقوم في فراغ داخلي غير مؤثر على صناع القرار، وكذلك في فراغ خارجي غير 
 .  الستيعاب التحوالت الدوليةأيضامضطرة على التعامل معه بشكل متغير 

  األكثر قدرة على التأثير في الموقف من قضايااإلسرائيليدون شك يبقى اللوبي 
 تتأثر به أو ومن المسائل األخرى التي هي خارج الجغرافيا المباشرة للنزاع ولكنها مؤثرة فيه اإلسرائيلي
 .  له مكونات تتغير مع الوقت من حيث قدرة تأثيرهااإلسرائيليوما يعرف باللوبي . بشكل كبير

فظين الجدد فاعال بشكل كبير في تعزيز ومن حيث حجم اهتمامها فنجد مثال دور االنجليين الجدد والمحا
قوة هذا اللوبي ودوره من منطلق ايديولوجي بالنسبة للطر

 خليط من قوى مختلفة كل منها يأتي أمام نحن إذن. في زيادة فعالية هذا اللوبي في عهد الرئيس بوش
 .  غيرهأو دينيا أو ثقافيا أود يكون استراتيجيا  من منطلق مختلف قإلسرائيلحامال الدعم 
 إلى الوجه الثاني للمشكلة عند الحديث عن صنع السياسة األميركية في الشرق األوسط إنوفي تقديري 

 بسبب طبيعة هذا االئتالف المتغير والضاغط لمصلحة اإلسرائيليةجانب خاصية العالقات األميركية 
 تحديدا أوي ، يكمن في الغياب العربإسرائيل

 .  في آليات صنع القرار األميركيإلسرائيل االنحياز أمام
 العرب أن طرف في حين إسرائيل إنجملة من األسباب تقف وراء هذا الضعف العربي المستمر، منها 

 لم تكن مختلفة عن بعضها إن أحياناربة  متضاأولويات مختلفة وقد يكونون ذات أطراف وأصدقاءهم
البعض م

 في حين أن المسألة إسرائيل ألصدقاء مطلقة بالنسبة أولوية يبقى قضية حيوية ذات اإلسرائيليالشأن 
 . بة للعربالفلسطينية ليست بالشيء ذاته بالنس
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 أصولهم من 
ثاني والثالث من األميركيين عربية ولو انه حصل الكثير من التطور االيجابي من خالل الجيلين ال

 عديدة في 

على 
النخراط، ضمن لعبة العصا والجزرة التي الفعالية السياسية من خالل ا
 .  لعبة مشرعة ألن يشارك فيها الجميع ولو بأشكال مختلفةأيضاصنع القرار األميركي وهي 

 بشكل كبير ليس فقط عن قناعاته أيضاصنع القرار ناتجة 
التنظيمية وشبكة عالقاته بل وبشكل خاص عن غياب لوب ووضوح مصالحه وقدراته 

٢/٩/٢٠٠٧اراتية يان اإلم

٤٥.

 أخـرى  شعبنا من جهة     أبناء وبين            

المعتقلين، كأن       
اما تهمـة   . يخيرهم محققو حماس باالختيار بين احد التهم التالية بعد الضرب المبرح والالانساني والشبح            

 من أكثر هي جزء من النسيج المجتمعي األميركي ومندمجة فيه اإلسرائيلي مكونات اللوبي إنوثالثا 
 نسميه مجازا باللوبي العربي خاصة فيما يتعلق تحديدا بمن أنالمكون األساسي فيما يمكن 

 . العرب
 على موقف عقائدي جامد من جهة يقوم أما الرد العربي دائما مبني أنلكن المشكلة األساسية تبقى في 

أوساطعلى تغييب السياسة أو التفاعل السياسي مع اآلخر األميركي وهو ما تتسم به نظرة 
ع من المسايرة الصامتة للسياسات األميركية والقبول القدري  على نوأوالمجتمعات العربية تجاه واشنطن 

 . أخرى موقف مؤثر من جهة إلىبها مع بعض التململ واالنزعاج وهما اللذان ال يرقيان 
 

 في كلتا الحالتين عن قدرته "اللوبي العربي"وهو ما يحصل عادة على المستوى الرسمي بحيث يبتعد 
 هي لعبة مشروعة، في عملية

 في اإلسرائيلي قوة اللوبي إنخالصة األمر 
ي عربي موحد في

وذلك سيبقى مشكلة طالما انه مرتبط بغياب الحد األدنى الفعال من .  مصالحهأولوياترؤيته وفي تحديد 
  . مختلفة عن ما نشهده حالياًأميركيةوجود سياسة عربية تجاه واشنطن وبشأن بلورة عالقات عربية 

 الب
  
   ما سبل النجاح في المواجهة؟-سؤال اليوم  

 عمر حلمي الغول
 وتيرة تصاعد المواجهة بين حركة حماس وميليشياتها من جهةأخذت

تزداد تدريجيا نتيجة التخبط والفوضى والممارسات الدموية المنفلتة من عقالها لميليشيات الحركـة ضـد               
  . خصوصااألمنية األجهزة حركة فتح ومنتسبي وأنصار الشعب عموما اءأبن

 سوى المزيـد مـن      األسودحماس باتت تدور في حلقة مفرغة، وال تجد حال الزمتها وخيارها االنقالبي             
 مجموعـة   أسـرى  وأمسواتراجع صوت العقالء في قيادة الحركة،       . الغرق في مستنقع المتاهة والضياع    

، واألهليةموت والجريمة والباستيالت الجديدة في الميليشيات الضالة، فاقدة الشرعية          الدراويش، وصناع ال  
  .التي ركب على رأسها وظهرها كل من هب ودب من حثالة الشعب

 واالنتهاكات التي نفذتها القوات التابعة لحركة حماس خالل         اإلجراءاتمن راقب من المواطنين مجموعة      
الة يوم الجمعة الماضي اكتشف جيدا حجم االفتراق بين حماس وبـين            الساعات الماضية وتحديدا بعد ص    

 سـرقة   وأسلوب العصا الغليظة التي استخدمتها قوات التنفيذية، التابعة لسعيد صيام،           أنالشعب، وتبين له    
 شـيقل   ١٠٠٠  الجياع من الشعب تحت مسمى سياسة تأديبية عنوانها فرض غرامة مالية مقدارها            أموال

فضال عـن  .  على كل من قامت تلك القوة باعتقاله لمجرد مشاركته في الصالة في العراء          أشهرلمدة ستة   
 بتكفيـر   واإلفتـاء .  الـشعب  أبناء ضد   األولىعمليات تكسير العظام كما فعل جنود رابين في االنتفاضة          

لليل ، وتحليل القصاص منهم، ومداهمة منازل المواطنين في ساعات ا         اإلضراب الذين شاركوا في     األطباء
والنهار، وزج المناضلين في السجون دون سبب يذكر، واالدعاء كذبا وزورا بان المصلين، هـم الـذين                 

 أن الصورة التي التقطتها كاميرات المراسلين واضـحة، وتؤكـد      أن، مع   أنفسهمالقوا قنبلة الصوت على     
 الـصحفي   أصـابت ة التـي     القنبل القى المنشطة، هي وليس احد سواها من        األدويةالتنفيذية التي تستخدم    

 التهم جزافا ضد المواطنين إلصاق إضافة إلى الفرنسي وغيره من المشاركين في الصالة،       
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، األزمة وحركة فتح، كل ما تقدم يكشف عمق         األمنية األجهزة من منتسبي    ألبرياء

حو الهاوية وتأخذ معها الشعب كل الشعب بـدون اسـتثناء،              

 إيرانال يمت لسياسات حماس بصلة، فالشيعة وبغض النظر عن                

وال يجوز لفلسطيني ان يسيء للوطن وللقضية بترديـد هـذا           . ي  

 مع القوة التنفيذية ورفض التوقيع على مقاطعة الصلوات في العراء الناتجة               

ة  مبرر، وعلى وزير الداخلي    أو ذريعة   أيبات نقابية في محافظات غزة تحت        

مل في عملها مع القوى الوطنيـة       
  . حركة الجهادواإلسالمية

 على كل فلسطين، لكن كيـف؟ وبـأي         اإلمارة إقامةركة حماس تتخبط ولم تعرف تماما ما تريد سوى          
 الـوطني   لألخـر  والنفي والقتـل والـشطب       اإلقصاء؟ فال تعرف سوى خيار      أساس أي؟ وعلى   لوب

 الشعب توحيد الجهود    أبناءذي يفرض على القوى والطبقات والقطاعات المختلفة من          ال اآلمر. إلسالمي
  فهل نفعل؟. وأصحابه واحد لمحاربة االنقالب وإطارصبها في بوتقة 

٢/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة    

  
  
  

 تنفيذ عمليات اغتيـال ارتكبتهـا       أو الدعارة   وإماوك   االتجار بالمخدرات والك   وإما إلسرائيلالجاسوسية  
اقواتها ضد المناضلين    

 وإعـادة  ليست بوارد العودة عن خيار االنقـالب         أنهاالتي تعيشها حركة حماس، ويؤكد للقاصي والداني        
 اندفاعها المجنون ن يؤكد إنمااللحمة للشعب،   

   هذا الهوس والجنون ما سبل النجاح بها في مواجهة السياسات واالنتهاكات الحمساوية؟أمام
االستمرار بالصالة في العراء، وفي كل المحافظات الغزية، وفي الساحات المختلفة بهدف تـشتيت              : أوال

  .لحمساويةقوى القمع ا
 مهما كان نوعها واعتماد النضال السلمي، الصالة ثـم الهتـاف لفلـسطين              أسلحة أيعدم استخدام   : ثانيا

  .األبرار الشهداء وألرواحوالوحدة الوطنية 
تجنب استخدام شعار  شيعة فهذا : ثالثا

 لالميركان فأبناء المذهب الشيعي، هم، مسلمون وفيهم ومنهم المناضـلون،           وبعض شيعة العراق العمالء   
الذين شاركوا ودافعوا عن الثورة الفلسطينية وكل القوى الوطنية والقومية الديمقراطية، ال بل ان قيـادات              

 المذهب الشيعأبناءعربية مرموقة من    
عار الساذج والغبي، وهذا يفرض على القيادات تعميم شعارات وطنية وديمقراطية بعيدا عن التعصب              الش

  .، الذي تسير فيه حركة حماساألعمى
عدم االلتزام بأي تعهد: رابعا

 إلـى  حولتهـا    أنهـا منين من الصالة فيها، فـضال عـن         عن احتالل حركة حماس المساجد وطرد المؤ      
  . وزنازين للتعذيبأسلحةمستودعات 

 وإقامـة توسيع دائرة الفعاليات الوطنية واالجتماعية وعدم اقتصارها علـى صـالة الجمعـة،              : خامسا
االعتصامات ورفع شكاوى للقضاء لمالحقة ومطاردة مرتكبي الجرائم من حركة حماس علـى الـصعد               

  . والدوليةاإلقليميةوالمحلية 
 واالجتماعية والثقافية واالقتـصادية، الـذين       اإلعالميةفضح وتعرية المدسوسين في المؤسسات      : سادسا

  . الحمساوية وعزلهم من النقابات والمؤسساتاألفكاريمررون 
 انتخاأي إجراءعدم  : سابعا
 االنتخابات تحت بساطير االنقالبيـين، وحتـى لـو    إجراء يصدر قرارا واضحا وصريحا بعدم جواز     أن

  .جرت عدم االعتراف بشرعيتها
تشكيل لجنة وطنية من الشخصيات المستقلة في القطاع، بحيث تكون عنوان الشرعية الفلـسطينية              : ثامنا
وتتكا .ن المختلفة  المواطن وتتحمل مسؤولياتها تجاه قضايا المواطني      أمام

ح
أس
وا
و
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