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  !"سرائيلا"ضد " حماس"تخطّط لها " عملية"تجهد لمنع الفلسطينية السلطة : "يديعوت" .1

يديعوت "ذكرت صحيفة   : كر أحمد شا  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    6/9/2007األخبار اللبنانية   نشرت  
، ومنعها  "حماس"اإلسرائيلية أمس أن السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لمحاصرة خاليا حركة           " أحرونوت

وأضافت إن الرئيس الفلسطيني أصدر أوامر ألجهـزة        . من تنفيذ عملية ضد إسرائيل في المرحلة المقبلة       
إن السلطة تستثمر جهوداً عظيمـة لمنـع وقـوع          وقالت الصحيفة    ".لن يتحمل أي خطأ كهذا    "األمن بأنه   

وقـال مـصدر أمنـي فلـسطيني،        . قبل الوصول إلى المؤتمر الدولي    " حماس"عملية ضخمة تخطّط لها     
عباس أوضح ألجهزة األمن في الضفة الغربية أنه يتوقّع منهم جهداً مكثّفـاً إلحبـاط أي                "للصحيفة، إن   

وأوضـح  ". أنه سيحاسب قادة األمن شخصياً عن كل فشل       عمليات تخطّط لها حماس قبل مؤتمر السالم و       
ضعفها ووهنها في الضفة، إال أنها قادرة على تصدير عملية كبيـرة ضـد              "، رغم   "حماس"المصدر أن   

إسرائيل، ولذلك تواصل أجهزة أمن السلطة مراقبتها وزرع الجواسيس فـي أوسـاط أنـصارها وشـن                 
وأنه في كل محافظة يجتمع قـادة األمـن الفلـسطيني           . ماعتقاالت ضدهم وإغالق مؤسساتهم لمنع تقدمه     

لمناقشة التطورات الميدانية والمعضالت التي تقف أمام فرض النظام العام واألمن العام، ونحن متأكدون              
  ".من أن حماس تخطّط لعملية

ـ ". يديعوت"، أبو عبيدة، على ما ذكرته       "كتائب القسام "وعلّق المتحدث باسم     هـذا  "، إن   "األخبار"وقال، ل
كالم خطير جداً وخيانة علنية ودليل على تورط األجهزة األمنية وعناصر مـن مـسلحي حركـة فـتح                   

وتوعد أبو عبيدة بردع المتورطين في التنسيق األمني والمتعاونين مع االحـتالل،            ". بالتعاون مع اسرائيل  
  ".مزابل التاريخ"مشيراً إلى أن الخونة مصيرهم 

رفض مدير المخـابرات    :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    6/9/2007 الشرق األوسط وأوردت  
العامة الفلسطينية الجديد، توفيق الطيراوي، نفي أو تأكيد إن كانت األجهزة االمنية الفلسطينية، تعمل على               

غير ان   .احباط محاولة لحركة حماس لتنفيذ عملية عسكرية ضخمة للتخريب على مؤتمر السالم الدولي            
ـ     " يديعوت"لى سؤال حول تقرير نشرته      الطيراوي الذي كان يرد ع     الـشرق  "امس في هذا الصدد، قال ل

 ".انها اجبن من ان تقوم بمثل هذا العمل       .. ان حماس لن تقوم بأي عمل عسكري ضد اسرائيل        ": "االوسط
وجهنـا  "ل محذرا   وقا. يعتقد الطيراوي بان حماس تركز في أعمالها على السلطة وقادة األجهزة االمنية           و

 ".اليهم تحذيرا وإنذارا بأن أي محاولة للمساس بأي مسؤول او ضابط سيكون ثمنها غال جدا عليهم
ـ           . هذا التهديد مرفوض  ": "الشرق األوسط "وردا على ذلك قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، ل

ن خـالل جمـع سـالح       والطيراوي يمارس ضد حماس حربا مفتوحة باعتقال عناصرها ومطاردتهم وم         
ان لم يرتدع الطيراوي، قبل فوات األوان، فان حماس لـن           "وحذر   ".المقاومين واحباط عمليات المقاومة   

هـذا  "قال  " يديعوت"وحول ما جاء تقرير      ".تسمح له وألمثاله بالوقوف عثرة في طريق مشروع المقاومة        
وأعلنت .. جهاض عمليات فدائية عديدة   اإلعالن ليس غريبا فالسلطة في العديد من الحاالت عملت على إ          

 ان"وردا على قول الطيراوي ان حماس اجبن من ان تقوم بعملية عسكرية ضد اسرائيل قـال                 ". عن ذلك 
 .حتى تنفذ أي عمل فدائي. ، ليست بحاجة الذن من الطيراوياالذرع العسكرية لحماس والفصائل
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 هنية يعد الصليب األحمر ببحث امكانية زيارة شاليت .2
حكومة المقالة اسماعيل هنية امس     الناقش رئيس وزراء    : من غزة  6/9/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

العديـد  ،  مع وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر برئاسة انجلو جيندنجم مدير عام اللجنة في سويسرا              
تقلين لذويهم وقضية   من القضايا المهمة وبخاصة قضية األسرى في سجون االحتالل وزيارته اهالي المع           

األسير جلعاد شاليت طالبا بحث امكانية زيارته من قبـل ممثلـي اللجنـة الدوليـة                " االسرائيلي"الجندي  
وثمن انجلو التعاون الكبير بين القوة التنفيذية واللجنة الدولية للصليب االحمر واستماع             .للصليب األحمر 

 وتطبيقهم لما ينقلونه لهم من نصائح وخاصـة مـديري           قادة القوة باهتمام لمالحظات العاملين في اللجنة      
وطلب من الوفد العمل على استئناف زيارات أهالي المعتقلـين           .السجن الذين سهلوا عمل اعضاء اللجنة     

  .لمنع زيارة األسرى" اسرائيلية"لذويهم في السجون معبرا عن رفضه ألي ذرائع 
 أعرب هنية عن أمله فـي       : سمير حمتو  ،غزة ها في نقالً عن مراسل   6/9/2007الحياة الجديدة   وجاء في   

التوصل إلى عملية تبادل تنهي عذابات األسرى الفلسطينيين وتنهي قضية شاليت الفتاً إلـى محـاوالت                
  .حثيثة تجري في هذا الجانب

كد جيندنجم أنه تلقى وعودا من هنيـة        أ: وكاالتوالنقالً عن مراسلها      5/9/2007الجزيرة نت   وأوردت  
وقال للصحفيين عقب اللقاء مـع هنيـة إن جميـع     . سيؤخذ بعين االعتبار   ]شاليت[لبه بلقاء الجندي  بأن ط 

  .األطراف المعنية تعمل للخروج بحل إيجابي لهذه القضية
 انجلو جيندنجم اعتبر أن لقاءه مع هنية لحظة تاريخيـة،            إلى أن  غزةمن   6/9/2007الدستور  وأشارت  

يخ احمد ياسين وإعجابه به وبطريقة تفكيره واالحترام الذي كـان يكنـه             مشيرا إلى لقاء سابق له مع الش      
  .الشهيد للعاملين في اللجنة الدولية للصليب األحمر

  
  "مؤتمر الخريف" لش عوامل نجاحوومع عباس يبحث  .3

 بحث الرئيس الفلسطيني مع مساعد وزيرة الخارجية االميركية ديفيد ولش فـي             :محمد هواش  –رام اهللا   
 الدولي الذي دعا اليه الرئيس بوش وظروف انعقاده وامكانات نجاحه وفشله وشـروط نجاحـه                االجتماع

ان الرئيس شـدد    : "وصرح صائب عريقات عقب لقاء عباس وولش في رام اهللا          .بالنسبة الى الفلسطينيين  
 ".على أهمية مضمون االجتماع، وهذا المضمون يجب ان يحدد بجدول زمني وآليات تنفيذ وفرق رقابـة               

ان الرئيس أكد ضرورة حضور االفرقاء كافة وخـصوصا العـرب ذوي العالقـة، ألن القـضية     "وقال  
الرئيس اطلع ولش على محادثاته مـع       "واضاف ان    ".الفلسطينية لديها نقطة ارتكاز هي المبادرة العربية      

ان كونـدوليزا   "ش  ونقل عن ول   "...أولمرت، والقضايا التي بحثا فيها خالل لقاءاتهما، كالقضايا االساسية        
، الـذي سـيزور نيويـورك       " من الشهر الجاري وستلتقي عباس     19 و 18رايس ستزور المنطقة يومي     

  .لألمم المتحدة" وسيلتقي مع المسؤولين االميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية
  6/9/2007النهار 

  
  الفلسطينيةة  في أجهزة الشرط"القوة التنفيذية"حكومة هنية تبدأ بدمج عناصر  .4

، النقاب عن بدء دمج عناصر جهاز القوة التنفيذية         "القوة التنفيذية " كشف إسالم شهوان الناطق باسم       :غزة
وأوضح شهوان فـي تـصريح      . بأجهزة األمن المختلفة، بعد قرار اتخذته مؤخراً حكومة تسيير األعمال         

اغة وهيكلة األجهزة األمنية في قطاع      يأتي في سياق إعادة صي    "صحفي له أن قرار الحكومة برئاسة هنية        
بدأت أمس األربعاء خطوات تعزيز جهاز الشرطة الفلسطينية بعناصر من القوة التنفيذيـة،             : "وقال". غزة

كما تم تعزيز جهـاز     : "، وأضاف "حيث تم تعزيز الشرطة بأفراد من القوة في وحدة التدخل وحفظ النظام           
وبين أن األيـام القادمـة      ". مين القادمين بتعزيز جهاز المباحث    الشرطة البحرية، وسيتم العمل خالل اليو     
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القريبة ستشهد دمج بقية أفراد القوة التنفيذية بجهاز الشرطة في جميع الدوائر والوحدات، حيث سيـصبح                
  . جميع أبناء القوة ضمن جهاز الشرطة الفلسطينية

  6/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يهدد مصير القضية الفلسطينية" السياسة وتسييس الدينتديين": أسعد عبدالرحمن .5
" فتح" حذر أسعد عبد الرحمن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير من مغبة استمرار حركتي                :عمان

، واعتبر ذلك تطورا خطيرا في الـصراع الـدائر        "بتديين السياسة وتسييس الدين   "في ما أسماه    " حماس"و
ـ     .ر القضية الفلسطينية بالكامل   بين الحركتين، يهدد مصي    " قـدس بـرس   "وانتقد في تصريحات خاصة ل

وحذر من التمادي فـي      حول أداء الصلوات في العراء أو في المساجد،       " حماس"و" فتح"الجدل الدائر بين    
هذا األمر وشبهه بممارسات القتل والتشهير المستخدمة في الصراع بين الحركتين في الوقـت الـراهن،                

قبال، وبرأيي فإن الطرفين ضالعان     " حماس"هو امتداد لما كانت تفعله      " فتح" جدا أن ما تفعله      واضح"وقال  
في استخدام كل األساليب في مواجهتمها الجارية منذ فترة، وهذا ضمن منطق من يسمح بتديين الـسياسة                 

ديمي أرى أن   وتسييس الدين يعتبر من داخل هذا الفهم منطقيا، لكنني شخصيا من موقعي كسياسي وكأكا             
هذا خطأ يشبه عمليات القتل والتشهير وجميع الممارسات الحادثة لألسف بين أكبر تنظيمـين سياسـيين                

ودعا الجميع   .واعتبر أن االستمرار في الصراع على هذا النحو سيؤدي إلى ارتكاب أخطاء            ".فلسطينيين
في استخدام كل الممارسـات التـي       إلى التوقف عن استخدام الدين في السياسة واالمتناع عن االستمرار           

  .تتنافى والوثيقة العالمية لحقوق اإلنسان
   5/9/2007 قدس برس

  
  منع الصالة في الساحات العامة تطاول على الدين: عمرونبيل  .6

وصف نبيل عمرو، المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني، قرار الحكومـة المقالـة             :د ب أ   - رام اهللا 
هذا تطاول على الدين وعلـى      " وقال   ،ة في الساحات العامة بالتطاول على الدين      برئاسة هنية بمنع الصال   

حق المواطن في الصالة أينما يريد وفي المقابل يعكس رعبا من ظاهرة المصلين الذين يشكلون األغلبية                
ووجه عمرو رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني بالصالة أينما يـشاءون           . "في الشارع ويرفضون حماس   

الفلسطينيون في قطاع غزة يتركون الصالة في المساجد ألنهم ال يريدون االستماع            ":  يريدون، وقال  ومتى
  ".إلى التحريض والتخوين والتكفير الذي يمارسه خطباء المساجد التابعون لحركة حماس ضدهم
  6/9/2007االتحاد االماراتية 

  
  ي الساحات العامةالى المشاركة في صالة الجمعة فتدعو فصائل منظمة التحرير  .7

 دعت فصائل منظمة التحرير كافة المواطنين في كافة المحافظات الى المشاركة فـي صـالة                :محافظات
واعتبرت الفصائل في بيان لها ان هذه الدعوة تأتي في           .الجمعة المقبلة، والتي ستقام في الساحات العامة      

التحرير إلقامة الصلوات في كافـة محافظـات        سياق الدعوة العامة التي وجهتها اللجنة التنفيذية لمنظمة         
وأشارت إلـى    .الوطن، تأكيدا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه، والتمسك بالمشروع الوطني          

رفضها تسييس الفتاوى الدينية لصالح أهداف فئوية تهدف لقمع اإلرادة الشعبية التي باتت تعبر عن توقها                
ي مناكفات أو تأثيرات سياسية وتنظيمية تخـدش هيبـة هـذه األمـاكن              لعبادة اهللا في بيوته، بعيدا عن أ      

  .المقدسة، وتساهم في إثارة الخالفات والفتن التي ضجر منها الجميع
   6/9/2007الحياة الجديدة 
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   جرحى في اشتباكات فلسطينية في قطاع غزةعشرة .8
ة صدامات بين عـدد مـن     اندلعت فجر أمس في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب غز         :  حامد جاد  -غزة  

 فلسطينيين من بينهم ثالثة اصيبوا باعيرة       10الفلسطينيين وعناصر من القوة التنفيذية اسفرت عن اصابة         
ووقعت االشتباكات المذكورة في اعقاب محاولة القوة التنفيذية اعتقال احد كوادر حركة فتح فـي                .نارية

  .كان الحي وأنصار فتح للحيلولة دون اعتقالهالمنطقة يدعى صالح العويسي حيث هرع عدد كبير من س
  6/9/2007الغد األردنية 

  
   األفخاخ المنصوبة اللبنانيبعد إزالة الجيش "البارد"العودة الى : أبو العينين .9

سلطان ابو العينين، ان ئ أكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان، :جنوب لبنان/ صور
لبارد لم تكن حرباً على الفلسطينيين او ضد الفلسطينيين، لقد كانت حرب المواجهات في مخيم نهر ا

 .اللبنانيين والجيش اللبناني والفلسطينيين ضد االرهاب كنا نحن والجيش في هذه المعركة ضد االرهاب
ان الجيش اللبناني يقوم اليوم بعملية تنظيف للمخيم من اي اجسام مشبوهة أو أفخاخ قد تكون : وقال

ة، كما يعالج األبنية اآليلة الى السقوط، وفور االنتهاء من هذه االعمال، سيقوم الجيش اللبناني منصوب
بتسهيل عودة الفلسطينيين الى المخيم لتفقد ممتلكاتهم بحيث سيكون هذا الدخول منظما، على ان يليه قيام 

 بأن عملية االعمار ستتم، وعودة الشركات االعمارية بتفقد المخيم الجراء األعمال التقيمية، مبديا تفاؤله
 .الالجئين حتمية الى المخيم المذكور

 6/9/2007المستقبل 
  

   تنظم اليوم مسيرات ضخمة إلظهار شعبيتها في غزة"حماس" .10
 عبر االتصاالت التليفونية والرسائل على الهاتف الجوال، والدعوات الخطية،، حماس  حركة دعت:غزة

رفض محاوالت "مة تنظمها مساء اليوم الخميس للتعبير عن مشاركة في مسيرات ضخلل عناصرها
، "التخريب والفوضى التي تقوم بها مجموعات تابعة لحركة فتح إلعادة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة

وحسب مصادر في حماس، فإن الحركة  .كما ورد في الدعوات التي تلقاها عشرات اآلالف من العناصر
.  الرئيسية التي ستنظمها في مدينة غزة أكثر من نصف مليون شخصتطمح ألن يشارك في المسيرة

واشارت الى أن الحركة تريد من خالل تنظيم هذه المسيرات التدليل على أن الشارع الغزي يؤيد 
سياساتها، موضحة أنه سيتبين أن ما ستحشده حماس في احدى معسكرات الالجئين وسط القطاع سيكون 

  .ة فتح في أي مكان سواء في الضفة او غزةاكبر من كل عدد تحشده حرك
 6/9/2007الشرق األوسط 

  
   من اجتياح غزة"إسرائيل " تحذر"فصائل المقاومة" .11

 أن الـصواريخ المقاومـة      "المقاومة الشعبية "كد أبو مجاهد المتحدث باسم لجان       أ: اإلفرنجي عماد   - غزة
دات ال يمكنهـا أن توقـف إطـالق هـذه     أحدثت توازنا في الرعب لدى االحتالل، مشددا على أن التهدي   

وأضاف أن االحتالل جرب كل ما في جعبته من وسائل لوقف اطالق الصواريخ غير أنـه                  .الصواريخ
  .فشل في ذلك بل وزادت وتيرة إطالق الصواريخ في الفترة األخيرة وأصبح مداها أبعد من ذي قبل

ذه التهديدات تعبر عن مدى المـأزق الـذي         ومن ناحيته قال أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس إن ه          
  .يعيشه االحتالل والعجز عن وقف عمليات إطالق الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع على المستوطنات

  



  

  

 
 

  

            8 ص                                    836:                                 العدد6/9/2007الخميس : التاريخ

، إن المقاومة الفلـسطينية ال      - مجموعات الشهيد أيمن جودة    - وقال أبو ثائر الناطق باسم كتائب األقصى      
وأضاف تهديدات أولمرت وبراك ال تنطلي على أبناء شعبنا،          .ائيليةيمكن أن تنكسر أمام التهديدات اإلسر     

  .مشيرا إلى أن كتائب األقصى تعمل على تطوير صواريخها لتصل إلى العمق اإلسرائيلي
  6/9/2007القدس الفلسطينية 

  
   مع ايران تأتي في سياق عالقة الحركة المتوازنة مع الجميع"حماس"عالقة : ابو زهري .12

اكد الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي ابو زهري امس ان حركته               :يد عوض ول -رام اهللا   
 .ستشارك في لقاء يجمع الرئيس االيراني اليوم الخميس في طهران بعدد من قادة الفـصائل الفلـسطينية                

ـ  نية  قائال مشاركة حماس في اللقاء بين الرئيس االيراني وقادة الفصائل الفلسطي           "القدس العربي "واضاف ل
ليس لقاء خاصا بحماس وانما هو لقاء عام يأتي في سياق تجنيد كل اشكال الدعم العربـي واالسـالمي                   

 عالقة حماس مع ايران تأتي في سـياق عالقـة الحركـة             :قال ابو زهري   و .لصالح القضية الفلسطينية  
  .يةالمتوازنة مع الجميع، مضيفا نحن نرحب بكل جهد عربي واسالمي لدعم القضية الفلسطين

 مبـادرة   نجاد لقاء   ىوأفادت مصادر مقربة من حركة الجهاد أنه من المتوقع أن يحمل وفد حماس معه ال              
  . متكاملة، ستطرح علي قادة الفصائل لتطويرها وتبنيها العادة الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  6/9/2007القدس العربي 
  

   في الضفة لمالحقة المجاهدين"المرتزقة" و"ةالخون"تشكل جيشاً من " فتح": "كتائب القسام" .13
تعتقد بأنها تصلح ذاتهـا بتـشكيل       " فتح"في بيان صادر عنها، إن كانت حركة         "كتائب القسام "قالت  : غزة

جيش من المرتزقة والعمالء لالحتالل، فإنها تفقد بوصلتها وتنحدر إلى الهاويـة، ولـن تزيـدها هـذه                  
، بشدة قيـام عناصـر مـن        "كتائب القسام "واستنكرت  ". تاريخ شهدائها الممارسات إال تراجعاً وتضييعاً ل    

بإطالق النار على مجاهـدي     " كتائب شهداء األقصى  "، التي تطلق على نفسها اسم       "فتح"ميليشيات حركة   
كـل المحـاوالت    "وشددت الكتائب على أن     . القسام في مخيم بالطة قرب نابلس أثناء تصديهم لالحتالل        

اول النيل من حماس وكتائب القسام في الضفة ستبوء بالفشل، ألن حماس وكتائبها هي              الهستيرية التي تح  
سترد علـى التـصدي     "، وشددت القسام على أنها      "ضمير الشعب الفلسطيني وهي خياره وإرادته الحرة      

  ."للمجاهدين بكل حزم، وسيدفع العمالء والخائنون الثمن غالياً قريباً
  6/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إلى غزة" حزب اهللا"و" إيران"مزاعم إدخال خبراء تابعين لـتنفي " الجهاد" .14

 موقع ديبكا فايل االسرائيلي حول قيام       ىنفي مصدر مسؤول في حركة الجهاد امس األنباء التي وردت عل          
 قطاع غزة لتـدريب عناصـر       ىمحمد الهندي احد قادة الحركة بجلب خبراء من إيران وحزب اهللا ال           .د
ان هذه اإلدعاءات كاذبة وال أساس لها من الصحة وان هذه التهديـدات تـأتي               : وقال المصدر  ."لجهادا"

ضمن الهجمة االسرائيلية التحريضية التي تستهدف قادة الجهاد ورموز المقاومة في فلـسطين، وأشـار               
القتالية وان هذه    ان حركة الجهاد وسرايا القدس ال تحتاج لمساعدة من أحد لتطوير وسائلها              ىالمصدر ال 

  .محمد الهندي.االدعاءات تأتي لتبرير عمليات التصفية والقتل بحق قادة الشعب والمقاومة وعلي رأسهم د
  6/9/2007القدس العربي 

 
   بغزة"منظمة التحرير" تعلق مشاركتها في هيئة منبثقة عن "الشعبية" .15

ي هيئة العمل الوطني التي تضم فصائل       عن تعليق مشاركتها ف   " الجبهة الشعبية "أعلنت  :  يو بي آي   -غزة  
منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، خشية أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنة مواجهة حركـة                 
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وقالت الجبهة فـي     .حماس مما يصعب إمكانية ما تصبو إليه الجبهة من حل الخالف الفلسطيني الداخلي            
 امس االربعاء إنها توصلت التفاق مـع حركـة الجهـاد            بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه      

يقضي بالتحرك المشترك من أجل تخفيف حدة االحتقان والتوتر الحاصل في قطاع غزة، والعمل علـي                
تهيئة األجواء إلجراء حوار وطني شامل، وإدانة أي اعتداء علي المواطنين أو ممتلكـاتهم سـواء فـي                  

وتحدثت عن اتفاق    . حل الخالفات بالعنف مهما كانت المبررات      الضفة أو قطاع غزة، مؤكدة علي تحريم      
مماثل مع الجبهة الديمقراطية من أجل ضرورة التحرك المشترك إلقناع األطراف المتناحرة بالعودة الي              

 من أجل استكمال الجهـود التـي        "حماس" ترتيب لقاء مع     ىوذكرت أنها تعمل عل    .طاولة الحوار الشامل  
  . تسهل تحقيق الهدفى بخطوة أول"حماس"عيد، مؤكدة ضرورة أن تبدأ  هذا الصىتبذلها عل

  6/9/2007القدس العربي 
  

  في المساجد وإيقاف الصالة في العراء" التحريض"عن " حماس"تربط بين توقف " فتح" .16
أن تكون الدعوة إلى أداء صلوات الجمعة فـي        " فتح"نفى عضو في اللجنة الحركية العليا لحركة        : رام اهللا 

وأوضح إبراهيم أبو النجا فـي تـصريحات خاصـة           .فتح"ساحات العامة في قطاع غزة دعوة حركة        ال
أن الدعوة إلى إقامة الصالة في العراء مستمرة، ألنه ال يوجد قانون فـي العـالم يمنـع                  " قدس برس "لـ

 سـيقبلون   الفلسطينيين من التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، لكنه أشار إلى أنه ال يعرف إن كان النـاس                
إذا صـدر   : أقولو .منع الصلوات في األماكن العامة ويلتزمون بيوتهم أو يؤمون المساجد         " حماس"بقرار  
قرار رسمي يعلنونه أمام الناس حول رسالة المساجد وتحييدها عن التحريض، ويمنعون فيه             " حماس"عن  

لناس سيطمئنون ويعـودون إلـى   أئمة المساجد من المس بالمصلحة الوطنية وبالعالقات بين الناس، فإن ا          
  .، على حد تعبيره"المساجد

 5/9/2007قدس برس 
  

   ويعتبره عامل ضغط على الفلسطينيين"إسرائيل"القدومي ينتقد التطبيع العربي مع  .17
 بالدعم اإليراني للقضية      رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي        أشاد :طهران

نتقد عمليات التطبيع العربية مع إسرائيل واعتبرها من عوامل الضغط المـضاعف علـى              الفلسطينية، وا 
، في طهران،   في اجتماعات وزراء خارجية حركة عدم االنحياز      ذلك خالل مشاركته    . الشعب الفلسطيني 

وصفت مصادر سياسية فلسطينية مقيمـة      وكان القدومي التقى منوشهر متكي وزير الخارجية اإليراني، و        
 من المسؤولين اإليرانيين بأنـه      دا ولقائه عدا  هذا اإلجتماعات هران مشاركة القدومي الفلسطينية في      في ط 

  .يناير من العام الماضي/ منذ انتخابات كانون ثاني" فتح"تعبير عن طبيعة الخالف الذي يشق حركة 
  5/9/2007قدس برس 

  
   تنفي اختطاف الشيخ أبو جامع وحسني زعرب"حماس" .18

س، في بيان لها، بشكل قاطع، اختطاف الشيخ محمد أبو جامع وعضو المجلس الـوطني               نفت حركة حما  
ويأتي فـي إطـار     " محض كذب "واعتبرت أن ما نشر في بعض المواقع        . حسني زعرب في خان يونس    

 ومجاهديها األطهار   "حماس"بهدف تشويه صورة األوضاع في قطاع غزة والنيل من          " األخبار المفبركة "
  .وأكد البيان أن الشيخ أبو جامع والمربي حسني زعرب يتواجدان كل في منزله". لشرعيةومن الحكومة ا

   6/9/2007 48عرب
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  "البارد"إعمار مخيم األولوية إلعادة ": الديموقراطية" .19
ان االعالن الرسمي عن انتهاء العمليات العسكرية في مخيم نهر البارد           "،  "الجبهة الديموقراطية "إعتبرت  

 نحو معالجة قضية النازحين، وإغالق هذا الملف من خالل إعمار المخيم والعـودة الـسريعة                يفتح األفق 
إن االولوية بالنسبة للشعب الفلسطيني      ":وقالت". إليه، وتأمين اإليواء المؤقت في المناطق المتاخمة للمخيم       

بدء بإعمار مخيم نهر    هي العمل الحثيث والتعاون المشترك بين جميع القوى والهيئات المعنية من اجل ال            
  ". ..البارد، وتأمين عودة أبنائه اليه

  6/9/2007السفير 
  

  "عقوبات جماعية"يمتنع عن إقرار عملية واسعة ويفضل  أولمرت .20
اصدرت الحكومة األمنية المصغرة التي التأمت أمس لخمس ساعات للبحث في           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

قادة األجهزة األمنية المختلفة بإعداد خطـط عـسكرية لتنفيـذ           ، أوامرها ل  "القسام"سبل الرد على قذائف     
وقال مسؤول ان المجتمعين امتنعوا عن اخذ قرار بشن عمليـة           . عمليات هجومية مختلفة في قطاع غزة     

  .موسعة في قطاع غزة، لكنهم لم يستبعدوا قطع امدادات الكهرباء االسرائيلية الى القطاع
ن عقب االجتماع ان الخطط التي سيعدها الجيش ستشمل على االرجح           وافاد مكتب رئاسة الحكومة في بيا     

الحكومة قررت مواصلة العمليـات     "واضاف ان   . اجراءات قد تؤثر على السكان المدنيين في قطاع غزة        
العسكرية المكثفة ضد االشخاص الضالعين في االرهاب وهجمات الصواريخ الذين لـن يتمتعـوا بـأي                

في عمق القطاع أيـضاً     " عمليات عسكرية انتقائية  "السرائيلية ان الجيش سينفذ     وافادت االذاعة ا   ،"حصانة
وكانت اإلذاعة نقلت في وقت سابق عن الناطقة باسم         . وليس بمحاذاة السياج األمني أو شمال القطاع فقط       
 ، وأن عملية  "ال حلول سحرية لوقف القذائف الفلسطينية     "رئيس الحكومة ميري أيسن ان اولمرت يقر بأن         

  . عسكرية واسعة في القطاع لن تؤدي هي أيضاً إلى وقف تام لسقوط القذائف
ووفقاً لتقارير صحافية عما رشح عن االجتماع، وقد رشح القليل في أعقاب التعليمات الصارمة للوزراء               
بعدم تسريب المداوالت لوسائل اإلعالم، فإن احتمال لجوء إسرائيل إلى عقوبات جماعية ضد المدنيين ما               

إلى تحفيز الفلـسطينيين علـى   ") إطفاء األنوار("زال قائما، رغم أنها تخشى أن يؤدي مثل هذه العقوبات        
وكان باراك طلب من النيابة العـسكرية إجـراء         . تكثيف قصفهم فيما هي عاجزة عن اعتراض القذائف       

سؤولية ملزمة  من الم " حد أدنى إنساني  "فحص قانوني لمدى مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة وهل هناك           
العقوبـات  "وأفادت مصادر عسكرية ان اولمـرت وبـاراك يفـضالن           . به إسرائيل تجاه سكان القطاع    

على عملية برية واسعة في مناطق مأهولة بعد أن استمعا إلى تقارير األجهزة األمنية التي تقر                " الجماعية
  .بأن الخطوات العسكرية استنفدت وان الجيش جرب كل شيء

  6/9/2007الحياة 
  

  حماس تتجه للتصعيد العسكري وتهريب االسلحة مستمر: تل ابيب .21
افادت امس صحيفة معاريف، ان قيادة حركة حماس في الخارج اصـدرت             : زهير اندراوس  -الناصرة  

كما توقعت المصادر ذاتها عددا كبيرا مـن        .  داخل الدولة العبرية   ىاوامرها بتنفيذ عملية استراتيجية كبر    
وقالت ان الشاباك يتابع المعلومة عن قرب اضافة لمتابعة مجموعة مسلحة في منطقـة              ،  ىالقتلي والجرح 

وفي .  ان حماس تتجه للتصعيد االستراتيجي مع الدولة العبرية        ىنابلس، موضحا ان كافة الدالئل تشير ال      
ومـضت   رأيها ان هذه العملية تهدف لتعطيل اي امكان التفاق بين دولة االحتالل والسلطة الفلـسطينية،              

المصادر قائلة ان ارتفاعا ملحوظا في العمليات المسلحة سجل خالل الفترة االخيرة حيث وقع االسـبوع                
 عملية اطالق صـواريخ     20 ى عملية خالل االسبوع الذي سبقه، اضافة ال       43 عملية مقابل    56الماضي  
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طالق الـصواريخ باتجـاه     باتجاه االراضي المحتلة، ما يعني ان االتجاه العام يسير نحو تكثيف عمليات ا            
  .  صاروخا شهريا70 ىالخط االخضر والتي وصل معدلها ال

 قطاع غزة قالت المصادر االسرائيلية، بحـسب        ىوفيما يتعلق بتهريب االسلحة من شبه جزيرة سيناء ال        
 40الماضي تهريـب    ) يونيو(معاريف، ان ظاهرة التهريب اخذة في االتساع حيث سجل شهر حزيران            

سائل القتالية، وهي كمية تعادل نصف الكمية التي جري تهريبها منذ االنسحاب من غزة، فيما               طنا من الو  
 طنا من المواد    13الماضي تضمنت تهريب    ) اغسطس(رصد خمس عمليات تهريب منذ مطلع شهر اب         

  . قاذفة ار بي جي، بجانب رصد انخفاض ملحوظ في عمليات االحباط المصرية150الناسفة، 
  6/9/2007 القدس العربي

  
  صالح الدين اعتزامها احتالل محور إسرائيل أبلغت مصر .22

ذكر موقع دبكا االستخباري اإلسرائيلي صباح امس أن إسرائيل سلمت خالل  : وكاالت -تل أبيب 
األربع والعشرين ساعة الماضية مصر إنذارا يؤكد نية الجيش اإلسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة في 

على الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة بهدف وقف عمليات " صالح الدين"محيط محور فيالدلفي 
على ضوء الوضع "ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إنه  .تهريب السالح والوسائل القتالية

الميداني في قطاع غزة فلم يبقَ أمام إسرائيل مفر من استخدام القوة لوقف عمليات تهريب األسلحة 
ول المصادر العسكرية اإلسرائيلية إن شحنة الصواريخ والمواد المتفجرة كانت مخصصة وتق ".للقطاع

قطاع غزه فلن تصل فقط إلى  وإذا أطلقت هذه الصواريخ من"لحركتي الجهاد اإلسالمي وحماس 
سديروت، بل ستطال مناطق أخرى داخل إسرائيل، حيث يمكن لها أن تصل لمشارف مدينة بئر السبع 

 ".نتي عسقالن ونتيفوتوإلى وسط مدي
 6/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  ىصفقة تبادل األسربشأن اقتراح إسرائيلي جديد لحركة حماس  .23

قدمت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا لحركة حماس اقتراحا جديدا لصفقة تبادل األسير اإلسرائيلي المحتجز             
النبأ أن تفاصـيل االقتـراح غيـر        وذكرت صحيفة هآرتس التي نقلت      . لدى المقاومة بأسرى فلسطينيين   

وأضافت الصحيفة نقال عن مصدر رفيـع فـي         . معروفة، ورجحت أن حماس لم ترد بعد على االقتراح        
ونقلـت   .حركة حماس أن وسطاء أوروبيين دخلوا إلى خط االتصال بين الجانبين في الفتـرة األخيـرة               

ة واحدة تلعب دورا في جهود الوساطة،       الصحيفة عن المصدر الفلسطيني تأكيده أن أكثر من دولة أوروبي         
  . وأن مصر ما زالت تلعب دورا هاما في المحادثات

 6/9/2007 48عرب
  

  يحتجون أمام مقر أولمرت على استمرار سقوط الصواريخ سكان سديروت .24
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن ست حافالت محملة بالمـستوطنين مـن سـكان              :  د ب أ   -رام اهللا   

طلقت أمس نحو مقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت لالحتجـاج علـى اسـتمرار               سديروت ان 
وقالت اإلذاعة إن سكان سديروت المحتجين سيطالبون أولمرت بنقل أبنائهم           .سقوط الصواريخ في بلدتهم   

 جدير بالذكر أن الدراسة في سديروت معطلة منذ الثالثاء وحتى إشعار آخر ،            . للدراسة خارج سديروت  
وذلك في أعقاب قصف فصائل المقاومة الفلسطينية خالل اليومين الماضيين للبلدة بعدد مـن الـصواريخ      

  .محلية الصنع
  6/9/2007الدستور 
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  االحتالل يتوغل شمال القطاع ويقصف موقعا للتنفيذية .25
انون  توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس شرق جباليا وجنوب بيت ح          : سمر خالد  -االراضي المحتلة   

وقالـت   .شمال قطاع غزة وقامت باعمال تجريف واسعة لالراضي الزراعية وتدمير للطرق الـصناعية            
مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل المعززة بالدبابات والجرافات توغلت وسط اطالق نار كثيـف فـي                

 في أراضـي    المنطقة الصناعية قرب معبر بيت حانون ومنطقة شرق بلدة جباليا وقامت بعمليات تجريف            
المواطنين الزراعية وجزء كبير من الطرق في المنطقة الصناعية في بيـت حـانون ودمـرت أعمـدة                  

  .الكهرباء والهاتف المتواجدة في محيط مدخل بيت حانون والمنطقة الصناعية
وافاد شهود عيان ان الجيش االسرائيلي قصف امس موقعا تابعا للقوة التنفيذية التابعة لحركة حماس فـي                 

واكد الـشهود ان قـذيفتين       .منطقة السودانية في شمال قطاع غزة بدون ان يؤدي القصف الى اصابات           
اطلقتا من زورق اسرائيلي اصابتا مباشرة موقع الشرطة البحرية السابق الذي تسيطر عليه حاليا القـوة                

  .التنفيذية ما اوقع اضرارا دون اصابات 
  6/9/2007الرأي األردنية 

  
   في نابلسست جمعيات خيريةويغلق  جنود ثالثةاصابة ف ب يعتراالحتالل .26

اعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي بإصابة ثالثة      :  جمال جمال ووكاالت األنباء    - غزة   -القدس المحتلة   
من جنوده فجر أمس في تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة من جنود المشاة داخل البلدة القديمة في مدينـة                   

وادعت المصادر الطبية اإلسرائيلية أن حالة الجنود ما بين طفيفـة           . ربية المحتلة نابلس شمال الضفة الغ   
. وأضاف الشهود أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين المقاومين وجنود االحتالل قرب مقبرة المخـيم              .ومتوسطة

يع وادعى الجيش اإلسرائيلي أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة قد تم اكتشاف معمل كبيـر لتـصن                
المتفجرات تابع لحركة حماس في مخيم بالطة بنابلس ، حيث عثر بداخله علـى عـدة عبـوات ناسـفة       

  .وأدوات تستخدم في تصنيع المتفجرات
على صعيد آخر أعلن الناطق باسم الجيش أن قواته أغلقت فجراً ست مؤسسات تابعة لحركة حماس فـي                 

وقالـت مـصادر إسـرائيلية إن عمليـة      .ب قولهحس"مؤسسة الدعوة الحمساوية"مدينة نابلس تنشط فيها     
اإلغالق تأتي في إطار محاربة مصادر التمويل التابعة لحركة حماس، والتي تدفع أمواالً لعائالت معتقلين               

  .أو قاموا بعمليات ضد قوات االحتالل
  6/9/2007الدستور 

  
   ترفض طلب واشنطن استئناف التنسيق األمني مع السلطة"إسرائيل" .27

 كبيرة في وجه طلب من االدارة األمريكية باسـتئناف التنـسيق األمنـي مـع الـسلطة                  "ال"ان  رفع الكي 
 من خالل الجنـرال كيـت       "اسرائيل"الفلسطينية في الضفة، وذكرت صحيفة يديعوت أن الطلب نقل إلى           

 الفترة  ، الذي كان معموال به في     )او.سي.دي ("التنسيق واالرتباط "وقالت ان الحديث يتعلق بجهاز      . دايتون
وقالت الصحيفة ان المبادرات     .2000ما بعد التوقيع على اتفاق أوسلو حتى اندالع االنتفاضة أواخر عام            

، مشيرة  "نشاطات ايجابية " "اسرائيل"األمريكية تأتي في ضوء نشاط أجهزة األمن الفلسطينية التي تعتبرها           
  . من نشطاء حماس1000لضفة أكثر من إلى أنه في الشهرين األخيرين اعتقلت أجهزة أمن السلطة في ا

  6/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل ترفض هدم مستوطنة تحتل أرض بلعينفي المحكمة العليا  .28
الذي يخترق بلدة بلعـين فـي       " جدار الفصل "بعد يوم على قرار المحكمة العليا في إسرائيل بتغيير مسار           

ضيها، رفضت المحكمة نفسها أمس إصدار قرار بهدم        الضفة الغربية، لكنه يبقي على مصادرة نصف أرا       
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 .عشرات المباني السكنية غير المأهولة التي تم بناء قسم منها على أراض بعضها يملكه سكان من البلدة                
اإلسـرائيلية اليـسارية    " السالم اآلن "وبذلك، رفض قضاة المحكمة الثالثة االلتماسات التي قدمتها حركة          

ن ومواطنون من البلدة، قبل سنة ونصف، بادعاء أنـه كـان يتوجـب تقـديم                والمجلس البلدي في بلعي   
  ! االلتماسات قبل سنوات

  6/9/2007السفير 
  

  األمن االسرائيلي يتدخل حتى في خطب الشيخ رائد صالح عن حوادث الطرق .29
اصدر وزير المواصالت اإلسرائيلي شاؤول موفـاز تعليماتـه إلـى الـسلطة             :  اسامة العيسة  -بيت لحم 

 في  ،وطنية للسالمة على الطرق بعدم إشراك الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في إسرائيل             ال
حملة توعية السائقين في الوسط العربي، اثر انتقادات حادة وجهتها وزارة الدفاع اإلسـرائيلية لنظيرتهـا      

ة االسـتعانة بخـدمات     كيف يمكن لدول  "وقالت مصادر في وزارة الدفاع االسرائيلية        .وزيرة المواصالت 
شخص يعمل ليل ونهار على تقويضها، ويالحق االن بتهمة التحريض ضد إسرائيل، حتى لو كان لديـه                 

ورد ليئور كرمل رئيس السلطة الوطنية للسالمة على الطرق، بأنه يعتقد بان             ".تأثير كبير على جمهوره   
ذ االرواح سواء كانت يهودية أو      أي شخص ينضم إلى حملة ضد حوادث الطرق، يمكن أن يساعد في إنقا            

  .عربية، حتى لو كان هذا الشخص الشيخ رائد صالح
   6/9/2007الحياة الجديدة 

  
  الفلسطينيون داخل الخط االخضر يرفضون مشروع الخدمة الوطنية في اسرائيل .30

عـن   الخدمة المدنية، كلجنة منبثقة      ىاستكملت لجنة مواجهة مشروع ما يسم      : زهير اندراوس  -الناصرة  
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل، بحث وإقرار بنيتها التنظيمية، مـن حيـث التعريـف                 
واالسم واالهداف والمركبات وبرنامج وآليات العمل وتوزيع المهام والمسؤوليات، في إجتماع عقدته في             

 باسم لجنة مناهضة الخدمة المدنية      وقد أتفق ان تعمل هذه اللجنة      .مكاتب لجنة المتابعة العليا في الناصرة     
، بتوزيع بيـان ومنـشور عـام،        ىلجنة بخطواتها العملية الجماعية االول    الوتنطلق   وكافة أشكال التجند،  

المختلطة ، بشكل موحـد ومـنظّم        - بعشرات آالف النسخ، في مختلف المدن والقري العربية والساحلية        
ويتوجـه   . الخدمة المدنية وأبعاده الحقيقية    ىوع ما يسم  ومتواٍز، يتضمن تنبيها وتحذيرا من خطورة مشر      

ال تسمحوا لهم بتضليلكم ومصادرة هويتكم      : البيان بنداء خاص الي جمهور الشباب والشابات تحت عنوان        
  .الوطنية ومستقبلكم

  6/9/2007القدس العربي 
  

  تمنح أولمرت فرصة سياسية أخرى" فينوغراد"لجنة  .31
، أمس، عن موقف سابق ووافقت على طلب رئيس الوزراء، ايهود "غرادفينو" تراجعت لجنة: تل أبيب

وبذلك منحت فرصة جديدة ألولمرت . ت تمديد عملها بضعة اشهر أخرىراولمرت، وقادة الجيش وقر
وجعل هذا التطور اثنين من أعضاء اللجنة الخمسة يفكران في االستقالة، وإذا استقاال فإن . في الحكم

ويريد أولمرت هذا التأجيل بشكل أساسي، لكي ينهي االتفاق  .تهي في سنتين أو أكثرعمل اللجنة قد ال ين
 -مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول اعالن مبادئ للتسوية النهائية للصراع االسرائيلي 

، بمن في ذلك بعض المقربين، يرون "كديما"ولكن خصوم أولمرت، بل حتى رفاقه في حزب  .الفلسطيني
  ج لجنة التحقيق باتهامات واضحة ضد أولمرت تحتم استقالته أو إقالته من أجل الحفاظ على ان خرو
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ويؤكد هؤالء انهم سيحاربون أولمرت بكل قوة إذا لم يتصرف . وحدة الحزب واستمراره في الحكم
  .بمسؤولية ويستقيل في حالة كهذه

 6/9/2007الشرق األوسط 
  

  "جنسيةال"منح الجئي دارفور نس :"إسرائيل" .32
 ستمنح الجنسية لبضع مئات من أهـالي دارفـور          "إسرائيل" أعلن وزير الداخلية مئير شطريت أن        :ب.أ

وقال شطريت إنه سيعمل مع األمم المتحدة لتحديد العدد الـذي            .الذين تسللوا إلى الكيان، وطلبوا اللجوء     
 ان مسؤولين آخرين ومـدافعين       الجئ من دارفور، بيد    300، وقدر العدد ب     "اإلسرائيلية"سيمنح الجنسية   

  .500 و400عن حقوق الالجئين اشاروا إلى عدد يتراوح بين 
  6/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نكات ساخرة تعكس األزمة السياسية في غزة .33

وأنـصارها فـي قطـاع    " حماس"عناصر حركة  بين  تداولها  يتم  نكات سياسية ساخرة    :  رائد الفي  -غزة
وأدت األزمة الـسياسية     ".فتح"وصراع الشرعية مع حركة     " المية المستعرة الحرب اإلع "غزة، في سياق    

 رسالة نـصية     احدى النكات في   وقالت .بين الفريقين إلى انقسام حاد طاول كل مناحي الحياة الفلسطينية         
تقليص شهر رمـضان فـي      ... تسهيالت أميركية : "عبر الهواتف النقالة  " حماس"قصيرة تداولها أنصار    

فياض يطالب إسـرائيل    : "، فيما قالت رسالة ثالثة    "ة أيام، وإلزام غزة بصيام شهرين متتاليين      الضفة لعشر 
إلى النكات  " حماس"ولجأ أنصار حركة     ".بتوقيت المدافع الموجهة لغزة حسب موعد اإلفطار في رمضان        

سـرائيلية  السياسية الساخرة تعبيراً عن حجم الضغوط التي تتعرض لها غزة، في مقابل التـسهيالت اإل              
  .حكومة دايتون"بأنها " الحمساويون"واألميركية لحكومة فياض التي يصفها 

  6/9/2007األخبار اللبنانية 
  

 حرب فتاوى بين فتح وحماس حول صالة الجمعة  .34
دخلت حركتا فتح وحماس في صراع من نوع جديد، محوره تجيير الفتاوى الدينية لصالح مواقف سياسية 

وجند كل الطرفين علماء الدين المؤيدين له إلجازة  .ة القائمة بينهما في قطاع غزةتتصل مباشرة بالمنافس
أو تحريم الصالة في األماكن المفتوحة بعد قرار حماس التي تسيطر فعليا على قطاع غزة بمنع الصالة 

نية في مثل هذه األماكن، والذي جاء بعد ساعات من دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي
 .للمواطنين بإقامة صالة الجمعة المقبلة في األماكن المفتوحة لالحتجاج على استمرار انقالب حماس

  .بجواز الصالة في األماكن المفتوحة وأفتى مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين،
  6/9/2007الوطن السعودية 

  
  شائعات حول مصير مخيم البارد تثير شكوك النازحين  .35

تتكثف االتصاالت على كل صعيد من اجل إيجاد السبل الكفيلة بادخال الطمأنينـة             : البداوي -سان ريفي غ
  البـداوي  مخيم نهر البارد وسحب اي فتيل جديد للتوتر أو التفجير داخل مخـيم            من  الى نفوس النازحين    

ظروف اجتماعية  الذي يضم اليوم نحو خمسين ألف نسمة يقيمون على مساحة كيلو متر مربع واحد، في                
وإنسانية تضاعف من صعوبتها الشائعات التي تتحدث عن تراجع الحكومـة اللبنانيـة واالونـروا عـن        
وعودهما، ما دفع بالنازحين الى االسراع في التحركات الشعبية لقطع الطريق على أي صفقة او تـسوية                 

بديل عن البـارد إال البـارد أو   سياسية او أمنية يمكن أن تحصل على حساب مخيم البارد وللتأكيد ان ال              
أن قيادة المقاومة الفلسطينية عقدت اجتماعا موسـعا مـع لجنـة            " السفير"وعلمت   . الوطن األم فلسطين  
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الطوارئ في األونروا برئاسة محمد عبد العال وبحضور مسؤول االغاثة أسامة بركة جرى خالله البحث               
المدير العـام ريتـشارد كـوك، وترجمتهـا وفـق           في إمكانية تجديد العمل بخطة العودة التي وضعها         

لنـزع االلغـام واالجـسام      " مـاغ "المستجدات الحالية، لجهة التوافق مع قيادة الجيش على إدخال شركة           
الغريبة، وإجراء كشف ميداني من قبل مهندسي األونروا على كل المباني لتحديد نسب التدمير في المخيم                

ادة العائالت وإسكانها في المنازل الصالحة أقله في المخيم الجديـد،           القديم والجديد ليتم في ضوء ذلك إع      
وتشير هذه المعلومات الى ان إدارة االونـروا ستباشـر       . بما يؤكد بقاء المخيم ويزيل هواجس النازحين      

إتصاالتها بهذا الصدد في غضون اليومين المقبلين، مع االستمرار في التحركات الشعبية لتشكيل عامـل               
  . لمطلوب من اجل تحقيق هذه العودةالضغط ا

  6/9/2007السفير 
  

  تعلن عن ترتيبات دخول القدس ألداء صالة الجمع في رمضان" الشؤون المدنية" .36
 أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ عن جملة من التسهيالت سـيتم تطبيقهـا      :رام اهللا 

ة المجيدة خاصة فيما يتعلق بدخول المواطنين الى مدينة         لمناسبة شهر رمضان المبارك واألعياد المسيحي     
 نسخة منه أمس السماح للرجـال  "الحياة الجديدة"وافاد بيان للهيئة وصلت لـ      .القدس ألداء الشعائر الدينية   

 سنة بدخول القدس دون تصاريح ألداء صالة الجمعة خالل شهر رمضان            45 سنة وللنساء فوق     50فوق  
  .المبارك

   6/9/2007يدة الحياة الجد
  

  افتتاح أكبر نفق مائي فلسطيني تاريخي قريبا بعد ترميمه .37
تفتتح دائرة االثار العامة الفلسطينية قريبا واحدا من أكبر مشاريع التنقيـب التـي نفـذتها منـذ        : رام اهللا 

ئيـة  وتقول دائرة االثار العامة ان هذا النفق المائي يعتبر من اضـخم االنفـاق الما               .1995تأسيسها عام   
وتأمل وزارة االثار العامة ان يساهم افتتاح هذا الموقع امام السياح باعادة الحركة              .الموجودة في فلسطين  

  .السياحية عبر الطريق التقليدي الذي يربط مدينتي القدس والناصرة
  5/9/2007رويترز 

  
 تسبب بإلغاء مشاريع بعشرات ماليين الدوالراتعلى القطاع الحصار  .38

أكد خبراء ومختصون في مجال المياه، أن فرض إسرائيل للحصار الشامل على قطاع  : فايز أبو عون
غزة وإغالق جميع المعابر والمنافذ التي تصله بالعالم، ومنع دخول أي من المواد الخام الالزمة للصناعة 

 من حزيران الماضي، أثر بشكل سلبي على قطاعي المياه والزراعة، من خالل إلغاء 61منذ الـ 
  .شاريع تقدر بعشرات ماليين الدوالرات كان من المفترض أن تُنفذ في مختلف أنحاء القطاعم

 6/9/2007األيام الفلسطينية 
  

  البارد مخيم دعم إعادة إعمار يؤكدان على ميركل  والسنيورة .39
 برلين محادثات مع المستـشارة األلمانيـة أنجـيال          فيأجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء امس،        

كمـا قـال    . إعادة إعمار المخيم  ولمعارك في مخيم نهر البارد،      ا اتهاءمحادثات حول   ، ودارت ال  يركلم
، واعتبر ان هذا     زيادة حجم المساعدات للجيش اللبناني من قبل الحكومة األلمانية         ةناقشانه تم م  السنيورة  
  . ي البالديكون قوة رادعة ضد أي مجموعة تحاول المس باالستقرار واألمن فل االمر مهم

  6/9/2007السفير 
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  مشوارنا طويل الغالق جميع الثغرات االمنية في لبنان :مدير عام األمن الداخلي اللبناني .40
كشف مدير عام قوى األمن الـداخلي اللبنـاني اللـواء أشـرف ريفـي ان                : اهللا العريفج   عبد – بيروت

ين جنسيات قتلى وموقوفي التنظيم الـ      السعوديين من عناصر تنظيم فتح اإلسالم اإلرهابي هم األقل من ب          
المشوار يتطلب منا جهـداً ألنـه مـشوار         : ، قال الحؤول دون تكرار أزمة نهر البارد     ية  كيفوعن  . 424

طويل وشاق وسنعمل على إكمال تجهيزاتنا وتطوير قدراتنا البشرية وإغالق جميـع الثغـرات األمنيـة                
   . من أي عمليات تخريبيةالموجودة في لبنان حتى يصبح بلداً آمناً محصناً

 6/9/2007عكاظ 
  

   والجيش يواصل تمشيط البارد"عين الحلوة"انفجاران بمخيم  .41
 أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بأن انفجارين وقعا في مخيم عين الحلـوة لالجئـين                :وكاالت-الجزيرة

ن وقوع كـل منهمـا،       في سوق للخُضر أسفرا عن أضرار مادية في مكا         ،الفلسطينيين جنوب لبنان الليلة   
في هذه األثنـاء    . يأتي ذلك في حين واصل الجيش اللبناني تمشيط مخيم نهر البارد           .دون وقوع إصابات  

رجحت مصادر عسكرية أن تتأخر عودة نازحي مخيم نهر البارد إلى بيوتهم إلى حين انتهـاء عمليـات                  
  .نزع األلغام ورفع األنقاض وتأمين المنطقة من المسلحين الفارين

   6/9/2007الجزيرة نت 
  

  الجامعة العربية تطالب باجتماع جاد للسالم مع اسرائيل في الخريف  .42
طالبت جامعـة  :  القاهرة، محمد عبد الاله في رويترزنقالً عن مراسل 6/9/2007القدس العربي   ذكرت  

الشرق االوسط  الدول العربية، امس االربعاء، بأن يكون االجتماع الذي دعا اليه الرئيس بوش للسالم في               
وقـال  . جادا وأن يؤدي الى مفاوضات تفضي الى قيام دولة فلسطينية واعتراف العالم العربي باسرائيل             

االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في كلمة في افتتاح الدورة الثامنة والعشرين بعد المئة لمجلس                
، هناك ال شك فائدة محققة مـن عقـد هـذا            وزراء الخارجية العرب التي تعقد في مقر الجامعة بالقاهرة        

االجتماع اذا تجنبنا بكل وضوح وعملنا بكل يقظة على أال يكون هذا االجتماع مجرد مظاهرة سياسية بال                 
وأضاف أن الجدية اذا كانت متوفرة تتطلب حضور جميع االطراف العربية المعنية            . مضمون أو جدوى  

الى المرجعيات المعروفة والمتفق عليها بما في ذلك أو علـى           مباشرة بعملية السالم وأن يستند التفاوض       
ودعا موسى في كلمته الى أن يكـون        . رأسها مبادرة السالم العربية وقرارات االمم المتحدة ذات الصلة        

هدف االجتماع استئناف عملية المفاوضات والتصدي للقضايا الجوهرية مثل االنسحاب مـن االراضـي              
كما دعا الي ازالة المستعمرات والجدار العازل       . 67حزيران  / الرابع من يونيو  العربية المحتلة الى خط     

وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس     . المناقضين لذلك وحل مشكلة الالجئين بالتفاوض الجدي حولها       
  . الشرقية وصوال الى اقامة عالقات طبيعية مع اسرائيل واالعتراف بها

لها في      6/9/2007الوطن السعودية   وأضافت   حذر األمـين العـام    : القاهرة، أشرف الفقي   نقًال عن مراس
للجامعة العربية من تفريغ المؤتمر الدولي للسالم الذي دعت إليه واشنطن من مضمونه وتحويلـه مـن                 

 .مؤتمر للسالم إلى مظاهرة لمزيد من التطبيع
  

 يهالدول العربية تؤكد ضرورة عودة األوضاع في غزة إلى ما كانت عل .43
عودة االوضاع الى ما "دعا وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعاتهم أمس، الى : ب.ف. أ-القاهرة 

عودة المؤسسات الشرعية لممارسة "كما طالب الوزراء بـ". كانت عليه في غزة قبل االحداث االخيرة
أكد وزير الخارجية و". مهامها لتهيئة الظروف الطالق الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الفلسطينية

البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تمسك الدول العربية بالشرعية الفلسطينية ممثلة في 
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واتفق . الرئيس عباس كرأس للشرعية بكل مؤسساتها من حكومة فلسطينية ومجلس تشريعي فلسطيني
اع في غزة الى لجنة للوساطة الوزراء على ان تتحول مهمة لجنة تقصي الحقائق العربية حول االوض
وطالب وزراء الخارجية العرب . والمصالحة تقوم بمساٍع مستقبال لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس

بحضور سورية ولبنان لمؤتمر السالم الدولي الذي دعا الرئيس االميركي جورج بوش الى عقده في 
لي للسالم بحضور االطراف المعنية كافة تأييدهم عقد مؤتمر دو"واكد الوزراء في قراراتهم . الخريف

وهي سورية ولبنان وفلسطين بهدف اطالق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات والبناء على ما تم 
انجازه في هذا الشأن مع التأكيد على الدخول في عملية مفاوضات مباشرة حول مختلف قضايا الحل 

 ".ار زمني محدد النهاء تلك المفاوضات االسرائيلي وفي اط-النهائي للصراع العربي 
  6/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  مصر تؤكد ضرورة اإلعداد الجيد الجتماع واشنطن للسالم للخروج بالنتائج المرجوة .44

اكدت مصر ضرورة اإلعداد الجيد والجاد لالجتماع الدولي الذي دعت إليه الواليات : محمود النوبي
قبل لتحريك عملية السالم حتي يخرج بالنتائج المرجوة خاصة أن الفشل في المتحدة في الخريف الم

. التوصل إلي تلك النتائج يمكن أن يعود بالسلب علي األوضاع في المنطقة، وهو األمر الذي ينبغي تجنبه
جاء ذلك خالل المباحثات التي أجراها أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، صباح أمس، مع سوالنا المنسق 

وشارك في االجتماع عبد اإلله الخطيب وزير خارجية , علي للسياسة الخارجية باالتحاد األوروبياأل
وصرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية بأن االجتماع اهتم بشكل اساسي بمناقشة . اآلردن

للسالم الوضع في الشرق األوسط، وتم خالله استعراض مواقف األطراف من االعداد ولالجتماع الدولي 
  .في الخريف المقبل، وقال إن ابو الغيط طرح الرؤية المصرية في هذا الخصوص

  6/9/2007األهرام المصرية 
  

 التسوية عملية تحركات إلحياء  ويشير الى سوالنا يرفض ترك غزة تموت جوعاً .45
ألوروبـي ان    أكد خافيير سوالنا المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد ا          :ب.ف. ا -أ  .ب.د

وفيما يتعلق بإحياء عملية التسوية قال سوالنا       . سطينيين في قطاع غزة يموتون جوعا     االتحاد لن يترك الفل   
وأوضح أن هنـاك وقتـا قـصيرا        . ان هناك تحركات مكثفة في اتجاه احياء هذه العملية المرحلة المقبلة          

ه الرئيس األمريكي جورج بـوش فـي        لتحريك الوضع لألمام قبيل موعد االجتماع الدولي الذي دعا الي         
ستبدأ خالل ثالثة أسـابيع     " عملية السالم "وقال ان التحركات الرامية الحياء      . نوفمبر المقبل /تشرين الثاني 

كما سيكون هناك اجتماع للمجموعـة      . في نيويورك باجتماع لجنة التنسيق العليا المنبثقة عن اتفاق أوسلو         
بينمـا وضـع رئـيس الـوزراء     . عة الرباعية ولجنة المبادرة العربيةالرباعية الدولية، واجتماع للمجمو   

   .االيطالي شروطا أمام مشاركة دمشق في المؤتمر
  6/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   بتفعيل قانون المطبوعات والنشر هنيةاالتحاد الدولي للصحافيين ينتقد قرار حكومة  .46

ين أمس قرار الحكومة الفلسطينية المقالـة برئاسـة         انتقد االتحاد الدولي للصحافي    : أشرف الهور  -غزة  
، 1995إسماعيل هنية في غزة بتفعيل قانون المطبوعات والنشر الصادر عن السلطة الفلسطينية في عام               

وقال االتحاد في بيان وزعتـه نقابـة        . معتبرا ذلك مؤشرا علي مخاطر وتهديدات جديدة لحرية الصحافة        
قدس العربي نسخة منه إن االتحاد قلق بشكل خاص من إجراءات حركـة             الصحافيين الفلسطينيين تلقت ال   

حماس الموجهة نحو قيادة نقابة الصحافيين الفلسطينيين والنقيب نعيم طوباسي، عضو اللجنـة التنفيذيـة               



  

  

 
 

  

            18 ص                                    836:                                 العدد6/9/2007الخميس : التاريخ

 1995واعتبر أمينه العام أيدين وايت أن الهدف من تفعيل قانون اإلعالم لعام             . لالتحاد الدولي للصحافيين  
  . حرية الصحافةىض قيود مشددة علهو فر

  6/9/2007القدس العربي 
  

   للشرطة الفلسطينية في اريحا يهدريبعدد م  سيزيدوروبياالتحاد اال .47
 من االتحاد االوروبي مقر تدريب الشرطة الفلسطينية فـي          ىزار وفد امني رفيع المستو    :  اف ب  -اريحا

وقـال الكولونيـل     .االحتياجات االمنية الفلسطينية   ىمدينة اريحا في الضفة الغربية االربعاء للوقوف عل       
 االحتياجات االمنية، مـن     ىكولين سميث رئيس الوفد لوكالة فرانس برس، تأتي هذه الزيارة للوقوف عل           

 ىمعدات واجهزة كومبيوتر واسلحة وكل ما من شأنه ان يجعل الشرطة الفلسطينية اكثر فاعلية ونشاط عل               
ـ            مدر 12واوضح ان هناك    . االرض  ىبا من االتحاد االوروبي في مدينة اريحا وسيرتفع عددهم قريبا ال

وقال العقيد طارق الوحيدي احد المسؤولين فـي        .  مدربا هم من خيرة المدربين في االتحاد االوروبي        35
جهاز الشرطة لفرانس برس ان زيارة الوفد االمني االوروبي هدفها االطالع علي احتياجـات الـشرطة                

 شرطيا ضمن فرق مكافحـة      65وقال انه تم تدريب فرقة تضم نحو        . مكن من تأدية مهامها   الفلسطينية لتت 
  . اريحاىالشغب، واستمرت فترة التدريب مدة شهر، اي منذ وصول فريق التدريب االوروبي ال

 6/9/2007القدس العربي 
  

  ة اجتياح ستكون له انعكاسات سلبي واي  خطة طارئة إلنقاذ التعليم في غزة:ونروااأل .48
ونروا من انحسار في مستويات التعليم      االحذر جون جينج مدير     : القدسمن   6/9/2007 الدستور   ذكرت

وأكـد أن أي عمليـة      . في قطاع غزة بسبب اآلثار المتراكمة نتيجة االحتالل واإلغالقات والفقر والعنف          
 إلى خطورة الوضع    اجتياح لقطاع غزة سيكون لها مردود سلبي على الوضع المعيشي الفلسطيني، منوهاً           

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده فـي         .على مستقبل األطفال ومحذراً من ارتفاع نسبة البطالة والفقر        
ووجه رسالة لصانعي القرار بالنظر بجدية لكافة القرارات التي تتعلق بالوضـع             .مقر وكالة رامتان أمس   

نهم فقراء وسيزداد الفقر أكثر من ذلك حيـث         حيث أ  "،الفلسطيني، وبتقديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين    
 ". ألف موظف فقدوا عملهم ونريد منهم أن يتخذوا قرارات ليرفعوا عنهم المعاناة80أن 

ان الوكالـة وضـعت     : قال جنج  :حسن جبر من   6/9/2007 األيام الفلسطينية    وفي ذات السياق اضافت   
   . غزة فيخطة طارئة إلنقاذ مسيرة التعليم الـمهددة باالنهيار

  
  بلير يعد خطة تتضمن خطوات عملية اسرائيلية فلسطينيةتوني  .49

 قال مسؤولون يوم االربعاء إن توني بلير مبعوث رباعي الوساطة الدولية الى الشرق االوسط يعد                :القدس
خطة توضح خطوات عملية يتخذها الزعماء االسرائيليون والفلسطينيون وكبار مسؤولي قطاع االعمـال             

وقال مسؤولون مشاركون في المحادثات ان مـن المتوقـع أن            .اولة تعزيز احتماالت السالم   تدريجيا لمح 
 .تطالب الخطة اسرائيل باتخاذ سلسلة من الخطوات بما فيها تخفيف قيود التنقل في الضفة الغربية المحتلة               

س الفلـسطيني  وأضافوا أن الخطوات بالنسبة للجانب الفلسطيني ستركز في البداية على دعم سيطرة الرئي        
محمود عباس االمنية على الضفة وهو شرط اسرائيلي رئيسي مسبق الزالة حـواجز الطـرق ونقـاط                 

وقالت مصادر بالحكومة االسرائيلية ان الهدف هو تحديد جدول زمني تقريبي لتنفيـذ خطـوات        .التفتيش
  .ئيلية في عباستدريجية مجدية تهدف لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين وزيادة الثقة االسرا

  5/9/2007رويترز 
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 "االستفزازات"والفلسطينيين إلى عدم االنجرار وراء  روسيا تدعو اإلسرائيليين .50
دعت روسيا الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى عدم االنجـرار وراء اسـتفزازات            :كريم المظفر  - موسكو

تحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيـة      وقال نائب الم  . الراغبين في إفشال وتعطيل آفاق التسوية السياسية      
وشدد الدبلوماسي الروسـي     ".ندعو من جديد الجانبين إلى التحلي بالصبر والعقالنية       "الروسية ماالخوف   

  ".إسرائيل"على أن استئناف إطالق الصواريخ الفلسطينية في األيام األخيرة ترك صدى خاصا في 
  6/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
 "ايه.آي.سي"لسابق بالقدس يتهم إسرائيل بخداع الـالقنصل األميركي ا .51

 ، المخابرات اإلسرائيلية بخداع المخابرات األميركيـة      القنصل األميركي السابق في القدس     اتهم: تل أبيب 
بها والتعاون المشترك فـي مكافحـة    " إيه.آي.سي"وقال أفينغدون إن اسرائيل استغلت ثقة       ). إيه.آي.سي(

لوطة وانتقائية عن الجمعيات الخيرية والمؤسسات الفلسطينية االجتماعية وفقا         اإلرهاب لبث معلومات مغ   
وكـان   .وهي بذلك تخدع الواليات المتحدة وال تتعامل معها كصديق وحليـف          . لحساباتها الذاتية الضيقة  

في معرض شهادته في محاكمة جمعيـة صـندوق         ،  أفيغدون يتكلم بوصفه خبيرا في الشؤون الفلسطينية      
   .مقدسة في داالس بتهمة تحويل ماليين الدوالرات الى حركة حماس ومؤسساتهااألرض ال

 6/9/2007الشرق األوسط 
  

 االجتماع اإلقليمي حول األسلحة الكيميائية يطالب بانضمام إسرائيل إلى الحظر .52
فاقيـة   اإلجتماع اإلقليمي الخامس للهيئات الوطنية للدول األطراف اآلسيوية فـي ات            يختتم: طارق عبداهللا 

حظر األسلحة الكيميائية فعالياته اليوم الخميس بالدوحة، بالتأكيد على ضـرورة تخلـي جميـع الـدول                 
وقـال  . اآلسيوية، خاصة في منطقة الشرق األوسط عن األسلحة الكيميائية والبيولوجية المحرمة دوليـا            

ية حتى اآلن، وان عدم     مندوب إيران في االجتماع صمد علي الكزادي ان إسرائيل لم تصدق على االتفاق            
  . انضمامها للمنظمة يساعد اإلرهاب الكيماوي

  6/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   بليون دوالر العائدات السنوية المتوقعة لقطاع االتصاالت في الدول العربيةسبعون .53
ع في  قدرت إحصاءات دولية العائدات السنوية لقطاع االتصاالت وخدمات اإلنترنت ذات االستخدام الواس           

 بليون دوالر في حلول عـام       70 بليون دوالر هذه السنة، متوقعة نمواً إلى         50الشرق األوسط بأكثر من     
2015.  

  6/9/2007الحياة 
  

  قراءة أولية: واألزمة" حماس .54
  يسار أيوب

بعد وفاة ياسر عرفات، خلفه في رئاسة السلطة روحي فتوح الذي دعا الى انتخابات رئاسية فاز فيها من                  
أصدر عباس مرسوماً بإجراء انتخابـات      . تقريباً% 62سبعة مرشحين الرئيس محمود عباس بنسبة       بين  

  . شكلت نقلة في حياة السلطة والنظام السياسي الفلسطيني2006 كانون الثاني 25تشريعية في 
غير أنها  وهي نسبة تؤهلها لتأليف الحكومة منفردة،       )  مقعداً 74(بنتيجة االنتخابات فازت حماس باألغلبية      

دعت لحكومة وحدة وطنية فلسطينية في الساعات األولى لصدور النتائج، فلـم تلـق              ) العتبارات عديدة (
دعوتها تجاوباً من فتح التي انكفأت لمعالجة أسباب خسارتها، وبالتالي فقدانها السيطرة للمرة األولى على               
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ع أو بتغييرات سياسية فـي برنـامج        ، فيما طالبت القوى األخرى بمواق     1969موقع قيادي فلسطيني منذ     
وفي النتيجة اضطرت إلى تأليف الحكومة منفـردة        . حماس لم تستطع هذه األخيرة لسبب أو آلخر تلبيتها        

  .28/3/2006برئاسة إسماعيل هنية، وحصلت على ثقة المجلس التشريعي بتاريخ 
  األزمة خارجياً

كومة الفلسطينية الجديدة، اجتمعت اللجنة الرباعيـة       بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية وتأليفها للح       
الدولية واتخذت قراراً بفرض حصار مالي وسياسي على الحكومة الفلسطينية، طارحة ثالثة شروط لفك              
الحصار هي االعتراف بإسرائيل، االلتزام بجميع االتفاقات الموقّعة، ونبذ العنف والعمل المسلح، األمـر              

ى حالة فلسطينية مأساوية، حيث ارتفعت معدالت الفقر والبطالـة، وشـحت            الذي رفضته حماس وأدى إل    
المواد األولية، وعجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين الذين أعلنوا إضراباً عن العمل شـابته فـي                 

وحتى بعد توقيع اتفاق مكة، ظلت اللجنة الرباعية على موقفهـا           . كثير من األحيان اختراقات وانتهاكات    
ومن وجهة نظر حماس، فإن تلبية هـذه الـشروط معناهـا            . ذا االتفاق ال يشكل تلبية لشروطها     من أن ه  

التراجع عن برنامجها االنتخابي الذي طرحته والذي اختارها الناخب الفلسطيني على أساسـه، ورأى أن               
تفاقـات  فاالعتراف بإسرائيل وااللتزام باال   . ذلك لن يكون سوى مجرد تنازالت من دون مقابل إسرائيلي         

الموقّعة معها لم تحقق مكاسب وطنية ولم تدفع اسرائيل بالمقابل إلـى احترامهـا، ويستـشهدون كثيـراً                  
أضف إلى ذلك أن الموقف الحمساوي      . بالسنوات األخيرة من عمر الرئيس عرفات التي قضاها محاصراً        

 التنازل عن أية قطعة منها،      ينطلق من خلفية دينية ترى في أرض فلسطين وقفاً إسالمياً ال يحق ألي كان             
  .وهو ما سيكون في حال االعتراف

اعتقدت حماس أنها باقتراحها تقديم ضمانات بعدم استخدام المال المقدم للسلطة من قبل الحركة، وقبولها               
آلية مراقبة دولية أو أوروبية أو عربية للمساعدات، وحفاظها على الهدنة الميدانية المعلنة مـن جانـب                 

بيد أنها بمرور الوقت أدركت أن الحصار ناتج        . طيع إسقاط ذريعة الحصار من القوى الكبرى      واحد، تست 
لالعتراف بإسرائيل والتخلي عن العمل     ) وليس الحكومة فقط  (من رغبة أوروبية أميركية في دفع حماس        

التـي زارهـا    (وبهذا بدأت االلتفات نحو عالقاتها العربية والدولية البعيدة عن الغرب، كروسيا            . المسلح
. ، إيران، سـوريا، دول الخلـيج، ودول إسـالمية أخـرى           )2006 آذار   3خالد مشعل للمرة األولى في      

ونجحت بشكل جزئي في كسر الحصار المالي والدبلوماسي المفروض عليها، وتوفير إمكانيـات ماليـة               
المـوظفين  تستطيع من خاللها تسيير الوضع، وإن لم يكن بشكل كامل، من خالل دفع بعـض رواتـب                  

  .ألشهر قليلة
  األزمة داخلياً

إن نجاح حماس في الحد من تأثير الحصار المالي والسياسي بشكل جزئي، لم يمكّنها من تجاوز األزمـة                  
فاالشتباكات الداخلية أوصلت في نهاية المطاف إلى الصدام الـشامل بـين الحـركتين،              . ببعدها الداخلي 

قطاع غزة، األمر الذي استخدمه الرئيس عباس سـبباً إلقالـة           وتمكّنت حماس من السيطرة الكاملة على       
، "مجموعة االنقالبيين القتلة  "حكومة الوحدة الوطنية التي رأسها هنية بعد اتفاق مكة، ورفضه الحوار مع             

كما وصفهم، وتأليفه حكومة برئاسة سالم فياض حازت دعماً إسرائيلياً ودولياً كبيرين، تُرجم بـاإلفراج               
األسرى وعن األموال الفلسطينية المحتجزة ووقف مالحقة بعض المطـاردين، وبوصـول            عن عدد من    

" المعتدلة"المساعدات األميركية واألوروبية إليها وموافقة اسرائيل على عودة عدد من القيادات الفلسطينية             
مواجهـة  في  " المعتدلين الفلسطينيين "في مسعى اسرائيلي ودولي معلن يهدف إلى تقوية الرئيس عباس و          

  :ويمكن الحديث عن ثالثة محاور تتوزعها أزمة حماس تبعاً لعالقاتها بمحيطها. حماس
  : أوالً، عالقة حماس وفتح
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توزعت عالقة حركة حماس بحركة فتح عبر مسيرتيهما بين التعاون والتقاتل، وقد بدأت هذه العالقة بعد                
ا تعود لمرحلة بعيدة تبعاً لعالقة فـتح بـاإلخوان    بداية االنتفاضة الفلسطينية األولى، وإن كانت في أساسه       

  .المسلمين
تميزت عالقة حماس وفتح في بداية االنتفاضة األولى بتجاهل تام، الواحد لآلخر، فرضته ظروف العمل               

ففيما ادعت حماس أن االنتفاضة كانت من إنجازاتهـا الخاصـة،        . الميداني والنظرة إلى االنتفاضة نفسها    
غير . نها كانت بانطالقة عفوية، واستمرت هكذا إلى أن تشكلت القيادة الوطنية الموحدة           رأت حركة فتح أ   

أنّه، وفي مجرى االنتفاضة، كانت هناك عمليات تنسيق ميدانية، ولم يحدث أن حصل احتكاك أو اقتتـال                 
  .داخلي واسع، على الرغم من حال التنافس بين الحركتين للسيطرة على الشارع الفلسطيني

وقيع أوسلو، تأزمت العالقات الميدانية بين الحركتين، وتطورت األمور ليحصل أول اشـتباك بـين               بعد ت 
، ويتدشـن بـذلك بعـد جديـد         18/11/1994مقاتلي حماس وعناصر السلطة المحسوبين على فتح في         

للصراع بين حركة فتح وحماس للسيطرة على الشارع، وتعزز خصوصاً في قطاع غزة حيـث تمتلـك                 
ن قاعدة شعبية عريضة، وذلك حتى بداية االنتفاضة الثانية وعودة عرفات من مفاوضـاته مـع                الحركتا

باراك الى فلسطين بطالً، حيث شهدت العالقة تحسناً ملحوظاً وجد ترجمته في التنـسيق العـالي بـين                  
ادات عسكرية  القيادات العسكرية للحركتين، إال أن ما أزم الوضع عملياً هو اعتقال أجهزة أمن السلطة لقي              

  .وسياسية لحماس
وفي مجرى الصراع بين الحركتين منذ بداية االنتفاضة الثانية، ميزت حماس في تعاملها بـين مراكـز                 
القوى داخل حركة فتح، ففيما بنت عالقات مميزة مع األجنحة العسكرية الفتحاوية المتعددة، ومع بعـض                

 مع فتحاويي أجهزة األمن ممن تتهمهم بأنهم وراء         قيادات الصف الثاني، فإنها لم تدخل في عالقات جيدة        
اعتقال واغتيال وتسليم العديد من عناصرها، وهم بالذات من درجت على وصفهم خالل األشهر األخيرة               

  ".التيار اللحدي"وأحياناً بـ" التيار االنقالبي المتصهين"بـ
وتنافـسهما كانـا علـى مـسألتين        باختصار، وعلى رغم العالقة المتذبذبة بين الطرفين، فإن صراعهما          

ويبـدو أن حمـاس التـي       . صراع على المكانة الجماهيرية، وصراع على المكانة الـسلطوية        : مهمتين
استحوذت على غالبية مقاعد المجلس التشريعي بطريقة ديموقراطية ترى أن من الظلـم التخلّـي عـن                 

قر بأنها فقدت جماهيريتها، منوهة في هذا       بينما فتح التي خسرت الغالبية التشريعية ال ت       . موقعها ألي كان  
السياق بتساوي الحركتين في مقاعد التشريعي وفق نظام القوائم، وهو ما يدل، بنظرها، على تقارب فـي                 

  .شعبية الحركتين
  ثانياً، عالقة حماس بالقوى األخرى

              تحـالف  "ى  ترتبط حماس بعالقات قوية مع الفصائل القريبة من سوريا وإيران والمنضوية تحـت مـسم
وقـد  . ، كالجهاد اإلسالمي والقيادة العامة، وترتبط بعالقات أقّل مع الفصائل األخـرى           "القوى الفلسطينية 

حاولت حماس استثمار عالقاتها لتجاوز أزمتها في السلطة، غير أنها وقعت تحت صدمة عدم التعـاون،                
ـ . باينـة بل والرفض الفصائلي القاطع للمشاركة في حكومـة مـع حمـاس ألسـباب مت               " الـشعبية "فـ

الممثّلتان في المجلس التشريعي رفضتا تماماً المشاركة على خلفية موقف الحركة مـن              " الديموقراطية"و
رفضت التعاون بسبب رفضها المطلق ألوسـلو وإفرازاتـه ومـن بينهـا             " الجهاد اإلسالمي "ف، و .ت.م

عالقاتها بالدول الداعمة لهذه الفـصائل      وهكذا لم تنجح حماس في استثمار عالقاتها الفصائلية أو          . السلطة
من أجل تأليف حكومة مشتركة معها، وحتى مع حليفها األول، القيادة العامة، واجهـت حمـاس خالفـاً                  

بعد توقيع اتفـاق مكـة، شـاركت        . انتخابياً، عدا عن كون هذا التنظيم غير ممثل في المجلس التشريعي          
غير أن إقدام حماس على السيطرة على غزة، وما تبعـه  . بعض هذه الفصائل في حكومة الوحدة الوطنية 

من خطوات وإجراءات، ساهم في تأزيم عالقاتها بجميع القوى الرئيسية التي دعتها إلى إعـادة النظـر                 
  .والتراجع عن هذه الخطوة، األمر الذي رفضته حماس، وبذلك وجدت نفسها شبه وحيدة
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  لسطينيةثالثاً، عالقة حركة حماس بمنظمة التحرير الف
المنظمة، ولم تعترف بها ممـثالً شـرعياً        " علمانية"في ميثاقها األساسي اعترضت حماس على ما دعته         

، "ف.ت.م" في ما عرف بمحادثات الخرطوم مع وفـد          1988وقد حاولت عام    . وحيداً للشعب الفلسطيني  
سـساتها، غيـر أن     والتمثّل في مؤ  . ف.ت.بحضور عرفات نفسه، وقبل إعالن االستقالل، الدخول الى م        

المفاوضات تلك لم تصل إلى نتيجة بعد إصرار حماس على إجراء تعديالت على ميثاق المنظمة، وطلبها                
  .من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني% 40الحصول على 

وبعد مشاركتها في االنتخابات، وقعت حماس في مأزق تنظيمي تمثل في أن أعضاء المجلس التـشريعي                
 عضواً من حماس هم أعـضاء       74اء في المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي فإن هناك         هم تلقائياً أعض  
أعتقد أن حماس بموافقتها على الدخول في االنتخابات كانت بالتأكيد تحسم أمرها            ". ف.ت.م"طبيعيون في   

من موضوع المشاركة في المنظمة، وإن كان الموضوع بنظرها مرتبطاً بإصالحها، وهو الشعار الـذي               
رفعته جميع الفصائل الفلسطينية المعارضة التفاقات أوسلو كلياً أو جزئياً، واتُّفق عليـه فـي حـوارات                 

فمشاركة حماس في المنظمة يعطيها من جهة كتلة مهمة في المجلس الوطني الفلسطيني تمكّنهـا               . القاهرة
نية شـرعية المنظمـة     من فرض رؤيتها باالعتماد على حلفاء لها في المجلس، ويسبغ عليها من جهة ثا             

ولكن، بالمقابل، ستقوم بالقفز عن ميثاقها وقبول الدخول في المنظمة قبل تحويلها الـى منظمـة                 . نفسها
انطالقاً من بعدي األزمة، يمكن القول إنّه لن يكون من السهل على حماس تجاوزها والوصول               . إسالمية

صاً بعدما ارتدت لباساً دموياً وبعد القطيعة التامة        إلى صياغة سليمة للعالقات الداخلية الفلسطينية، وخصو      
مع حركة فتح وغيرها من الفصائل، وبعد التداخل الحاد للعوامل الداخلية والخارجية ودورها في إنتـاج                
وإعادة إنتاج الصراع الداخلي الذي يسير في اتجاه معاكس تماماً لمصلحة القضية الوطنيـة، ولمجـرى                

  .لالصراع المصيري مع المحت
  6/9/2007األخبار اللبنانية 

  
 "!فسطاط الممانعة"الفشل انتصار محقق لـ: مؤتمر الخريف المقبل .55

  صالح القالب
لم يتحدد، حتى اآلن، موعد انعقاد المؤتمر الدولي المتعلق بأزمة الشرق األوسط، الذي دعا إليه الرئيس 

تشرين (ر سينعقد في نوفمبر األميركي جورج بوش، وكل ما قيل بهذا الخصوص هو أن هذا المؤتم
المقبل وكذلك فإن الجهات المدعوة إليه، بما في ذلك الفلسطينيون واإلسرائيليون، لم تصل إلى أي ) الثاني

 .منها أي دعوة بالنسبة لهذا األمر، وهذا أضفى على الجميع شيئاً من عدم الجدية وعدم االكتراث
جه إليهم دعوات الحضور، رغم أن الوقت يمضي وكذلك فإنه لم تحسم حتى اآلن مسألة الذين ستو

بسرعة ورغم أن الخريف المقبل غدا وكأنه الخريف الحالي، فما هو مؤكد أن الجهات التي ستدعى هي 
باإلضافة إلى الفلسطينيين واإلسرائيليين دول االعتدال، المملكة العربية السعودية واألردن ومصر، 

 .متحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسياواللجنة الرباعية التي تضم األمم ال
ويبدو، على هذا الصعيد، أن مسألة توجيه دعوة، لحضور هذا المؤتمر، إلى كل من سوريا ولبنان لم 

فاتح األميركيين ) أبو مازن(تحسم بعد، وهناك معلومات مؤكدة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تين الدولتين العربيتين أوالً ألنه ال يعقل عقد مؤتمر دولي لحل أزمة واإلسرائيليين بضرورة حضور ها

الشرق األوسط وال تحضر هاتان الدولتان اللتان ال تزال بعض أراضيهما محتلة، وثانياً ألن عدم 
حضورهما سيعطي انطباعا بأن المقصود هو التوصل إلى حلٍّ منفرد فقط على صعيد القضية 

 .الفلسطينية
 األمر بعد ولم يعرف، حتى اآلن، ما إذا كان حضور هذا المؤتمر سيكون على مستوى لم يحسم هذا

رؤساء الدول أم على مستوى كبار الموظفين واألطقم الفنية، وأيضاً لم يعرف حتى اآلن ما إذا كان 
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 األوروبيون سيؤيدون حضور سوريا أم أنهم سيربطون مثل هذا الحضور، وكالعادة، باالنفراج المطلوب
على الساحة اللبنانية وهناك، إزاء كل هذا، معلومات تقول ان الرئيس جورج بوش أبلغ أحد المسؤولين 
العرب بأنه حتى إذا دعيت دمشق، فإن األميركيين لن يتحدثوا مع السوريين الذين سيحضرون مؤتمر 

 .ينالخريف المقبل، والواضح أن هذا ينطبق أيضاً على أيهودا أولمرت وعلى اإلسرائيلي
والمعروف هنا أن سوريا كانت أعلنت على لسان أحد كبار المسؤولين فيها، أنها لن تحضر هذا المؤتمر 
حتى وإن هي دعيت إليه لكن األميركيين، وهذا قالوه لبعض األطراف العربية، يعتبرون أن هذا الرفض 

راقاً قوية، وأن سبب فشل المسبق هو من قبيل المناورة وحتى يسود انطباع منذ اآلن أن في يد دمشق أو
 "!!الحلول االنفرادية"هذا المؤتمر في حال فشله هو الغياب السوري وهو عدم إمكانية مرور 

على محمل الجد، بل وهو ال يمكن أخذه إال على " المسبق"وحقيقة أنه ال يمكن أخذ هذا الرفض السوري 
" الممانعة"ا تبادر سوريا إلى التباهي بأن أنه من قبيل الحيطة والحذر، وبحيث إذا لم توجه الدعوة إليه

جاءت من قبلها وأنها رفضت الحضور ألنه ال توجد أي ضمانات بأن يكون هذا المؤتمر جاداً، وأن 
يتوصل إلى ما يمكن اعتباره خطوات فعلية على طريق الحل الشامل المنشود لقضية الشرق األوسط 

ال يمكن أخذ هذا الرفض . والن السورية المحتلةعلى المسارات كلها، ومن ضمنها مسار هضبة الج
على محمل الجد فسوريا، التي تقيم حفالت األفراح والليالي المالح عندما يزورها " المسبق"السوري 

موظف أميركي من الدرجة العاشرة، وفي إطار لقاٍء إقليمي فني يتعلق بالمأزق العراقي أو بالالجئين 
فرصة كهذه الفرصة، هذا إن هي دعيت، فهي في حقيقة األمر تشعر العراقيين، ال يمكن أن تضيع 

التي من المعروف أن أسبابها " قطر"بالعزلة رغم تحالفها االستراتيجي مع إيران ورغم عالقاتها مع 
 .استفزاز اآلخرين، وليس الحرص على وحدة المواقف العربية
 المقبل، الذي لم يجر تحديد موعده من قبل إن هذه مسألة، أما المسألة األخرى فهي أن مؤتمر الخريف

الفلسطينيون "الداعين إليه بصورة نهائية والذي لم توجه دعوات حضوره حتى إلى األطراف األساسية 
، لم يتم اإلعداد له اإلعداد الذي يضمن نجاحه "واإلسرائيليون ودول االعتدال العربي واللجنة الرباعية

، الذي كانت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا "إطار العمل"آلن فإن ولو في الحدود الدنيا إذْ حتى ا
رايس، التي من المقرر أن تصل إلى المنطقة في زيارة جديدة بعد أيام، قد طالبت الفلسطينيين 
واإلسرائيليين بضرورة تجهيزه واالتفاق عليه قبل موعد انعقاد هذا المؤتمر ال يزال في عالم الغيب وال 

 .نتظار التفاوض الجاد الذي ال بد منه، حتى يكون هناك إطار عمل فعلييزال با
 اإلسرائيلي األخير الذي تم في القدس قبل أيام، جرى التطرق لجميع األمور -في اللقاء الفلسطيني 

العالقة كالحدود والمستوطنات والجدار العازل والالجئين والقدس واألسرى والمبعدين، وهناك معلومات 
وأيهود أولمرت الذي تم على " أبو مازن"ب كبير من الصحة، تشير إلى أن االجتماع المغلق بين على جان

هامش هذا اللقاء والذي استمر ألكثر من ساعة، تناول قضايا أساسية مثل الممر الحر المقترح بين غزة 
رائيل والسلطة والضفة الغربية ومثل المبادئ التي ستحكم تبادل األراضي التي سيتم تبادلها بين إس

 .الوطنية الفلسطينية
وأيهود أولمرت ) أبو مازن(وتقول المعلومات، التي هي على جانب كبير من الصحة، إن محمود عباس 

قد تحاورا وربما تفاوضا، في هذا اللقاء المغلق اآلنف الذكر، حتى على نسبة األرض التي تقام عليها 
علومات، فإن الرئيس الفلسطيني أصر على استعادة المستوطنات في الضفة الغربية، وحسب هذه الم

إلى مبدأ التبادل وعلى %) 5(خمس وتسعين في المائة من األراضي المحتلة، مع إخضاع ما تبقى وهو 
 .التي هي نسبة هذه المستوطنات ضمن هذه النسبة%) 1.7(أن تكون نسبة بـ 

 اإلسرائيلية التي أجريت -ءات الفلسطينية إن هذا معناه أن هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه في اللقا
بعد زيارة رايس األخيرة إلى المنطقة، لكن هذا يبقى بحاجة إلى دعم عربي عاجل ما دام أن هذا 
المؤتمر، مؤتمر الخريف المقبل، سينعقد على أساس مبادرة السالم العربية المعروفة المستندة إلى 



  

  

 
 

  

            24 ص                                    836:                                 العدد6/9/2007الخميس : التاريخ

والى ما قاله الرئيس األميركي أكثر من مرة وأكد فيه " يقخارطة الطر"قرارات الشرعية الدولية والى 
 .على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة ومتصلة الحدود، إلى جانب الدولة اإلسرائيلية

، الذي من "إطار العمل"إذا لم يتحرك العرب بسرعة ويعملوا على دعم الفلسطينيين واإلسرائيليين إلنجاز 
يقدموه إلى مؤتمر الخريف المقبل، فإن هذا المؤتمر سيفشل بالتأكيد، ويقيناً أنه إذا فشل هذا المفترض أن 

المؤتمر، الذي يعتبر مؤتمراً دولياً، فإن هذه المنطقة ستدخل نفقاً مظلماً جديداً، وأن المتطرفين سيلجأون 
سيندفع في هجوم كاسح الذي تشكل إيران عموده الرئيسي " فسطاط الممانعة"إلى التصعيد وأن حلف 

جديد ليس في العراق ولبنان وفلسطين فحسب، بل وأيضاً في دول عربية ترشحها أوضاعها لمثل هذا 
 .الهجوم

 مصري في هذا االتجاه، وهناك اآلن تقدم حقيقي على مسار - سعودي -هناك اآلن تحرك أردني 
ومع ذلك يجب األخذ بعين االعتبار أن الوقت  اإلسرائيلية العلنية والسرية، لكن -المفاوضات الفلسطينية 

يمضي بسرعة ضوئية وأن التحديات كثيرة وقد تطرأ مفاجأة معطِّلةٌ في أي لحظة، وهذا يعني انه ال بد 
من تأطير هذا التحرك وجدولته وتنسيقه مع التحركات األميركية واألوروبية المتعلقة بهذا األمر، وأيضاً 

المطلوب " إطار العمل"ن الفلسطينيين واإلسرائيليين التي هدفها التوصل إلى مع اللقاءات المتواصلة بي
الذي بدونه سيكون الفشل الذريع حتمياً بالنسبة لهذا المؤتمر، الذي إن هو فشل، فإن توفير البديل يحتاج 

 .إلى سنوات طويلة
مي وإن على الجانب  اإلسال-ال يجوز التراخي في هذه األمر، فالمتطرفون إن على الجانب العربي 

 ينتظرون وجاهزون وفشل مؤتمر الخريف المقبل لن يكون بمثابة كارثة للسلطة الوطنية -اإلسرائيلي 
وللفلسطينيين فقط، بل سيكون كارثة بالنسبة للمنطقة كلها خاصة، وأنه سينعقد على أساس مبادرة السالم 

ي يسعى بعض الذين وافقوا عليها في قمة بيروت العربية التي هي مبادرة المعتدلين في حقيقة األمر، والت
إلسقاطها وإفشالها ألن إسقاطها، وإفشالها سيكون بمثابة صب القمح في " التقية"الشهيرة من قبيل 

 "!!فسطاط الممانعة"المتطرفين في المنطقة وعلى رأسهم رفاق وإخوة " طاحونة"
  6/9/2007الشرق األوسط 

  
  بعد حرب الباردنظرة إلى الوضع الفلسطيني  .56

  رغيد الصلح
القضاء على بؤرة التوتر المسلح في مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان خفّف من حدة القلق الذي                  

هل انتهت حقا جماعـة     : فهناك لبنانيون كثيرون يسألون اليوم    . يسيطر على اللبنانيين ولكنه لم يذهب به      
فهل تكون هذه النهاية رادعـا      " فتح االسالم "ائها؟ واذا انتهت    بعد قتل عدد من قادتها واعض     " فتح االسالم "

لجماعات اخرى دينية او غير دينية، فلسطينية او لبنانية، تمنعها من التفكير بحمل السالح ضد الجـيش                 
  اللبناني وضد الدولة اللبنانية؟

ا يغـرق هـذه المـسألة       فالكثير منه . االجابات التي يسمعها المرء على مثل هذه االسئلة ال تبشر بالخير          
والجانـب  . الحساسة بفيض من الروايات التي تحيد بنا عن تلمس الجوانب المتعددة والرئيسية للموضوع            

. االكبر من هذه التفسيرات يغلف حرب البارد بستار امني كثيف يمنعنا من اكتشاف عناصـره االخـرى     
وهي عند فريق مؤامرة ". مؤامرة"ساس  كان في اال  " فتح االسالم "وفي هذا السياق نسمع ان تحرك جماعة        

وهي عند البعض اآلخر مؤامرة     . سورية تحديدا اريد منها زعزعة االستقرار الذي يخيم على لبنان راهنا          
رتبها قادة االكثرية الستدراج الجيش الى كمين يحول دون وصول قائده الى قصر بعبدا، او السـتدراج                 

ي االمر فعال مؤامرة ولكننا ال نزال بعيدين عن اكتـشاف           وقد يكون ف  . المعارضة الى صراع مع الجيش    
  .خباياها والعثور على ابطالها ومراميها
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والتحقيق الجاد في هذه القضية يحتـاج       ". فتح االسالم "اكتشاف هذه الخبايا يتطلب تحقيقا جادا في قضية         
 واسعا في لبنان وغيـر      الى تضافر جهود القضاء اللبناني والجيش الذي اكتسب مصداقية عالية واحتراما          

وفضال عن تعاون القضاء والجيش فـإن التحقيـق         . لبنان بسبب سلوكه االحترافي ومناقبية قادته وافراده      
" فـتح االسـالم   "وحتى يتوصل التحقيق الى جالء قضية       . يتطلب ايضا وقتا كافيا حتى يصل الى اهدافه       

ات الشائعة لمثل هذه االحداث والتوترات التي       وحرب مخيم البارد فإنه من المفيد التوقف عند احد التفسير         
تعيد العنف الذي يطغى احيانا على عالقة المخيمات الفلسطينية في لبنان بفضائها اللبناني الـى اوضـاع                 

  :وعلى هذا الصعيد يمكن ابداء المالحظات االولية التالية. اليأس التي تخيم على هذه المخيمات
ن االوضاع المعيشية واالجتماعية البائسة التي يعيشها الفلسطينيون في         ال ريب ان هناك عالقة وثيقة بي      * 

وقد يستغل فريـق    ". فتح االسالم "المخيمات مثل مخيم نهر البارد وبين قيام حركات عنف وتطرف مثل            
محلي او اقليمي مثل هذه الحركات، ولكن هذا االستغالل ال يلغي الدوافع المعيشية واالجتماعية لقيامهـا                

  .رارها وتفاقمهاواستم
وتوفر التقارير الكثيرة حول اوضاع المخيمات الفلسطينية، مثل الدراسة الميدانية التي اعدها رأفت فهـد               

، وهي دراسة ميدانية تناولت اوضاع الالجئـين لعـام          "دليل الالجئين الفلسطينيين في لبنان    "مرة بعنوان   
وتقول هـذه   . عي الذي يعاني منه الفلسطينيون    ، ارقاما واحصاءات معبرة عن واقع التأزم االجتما       2006

الفلسطيني في لندن ان نسبة البطالة بين الفلسطينيين في لبنـان           " مركز العودة "الدراسة التي صدرت عن     
وهي تصل في بعض المناطق مثل مخيمـات        .  في المئة من مجموع القوة البشرية العاملة       16تصل الى   

ويترافق انتـشار البطالـة     .  تتراجع بل هي في تصاعد مستمر      وهذه النسب ال  .  في المئة  26بيروت الى   
من هذه الضغوط ما هـو      . وانكماش مداخيل فلسطينيي المخيمات مع ضغوط معيشية واقتصادية متفاقمة        

فالمؤسسات التي كانت تلبي حاجات الفلسطينيين الى الخدمات الطبية مثـل           . متعلق بكلفة العالج والتعليم   
رة على االضطالع بهذه االعباء حيث وصل عدد المعاينات اليومية التي يقوم بهـا              االونروا باتت اقل قد   

  .كل طبيب من اطبائها الى ما يقارب المئة مريض
وكما تجابه المؤسسات الطبية مثل هذه االعباء المتنامية فإن المؤسسات التعليمية التابعة لالونروا تعـاني               

ومع . اجات الفلسطينيين وسكان المخيمات بصورة خاصة     من ضغوط مماثلة مما جعلها تعجز عن تلبية ح        
تفاقم العجز يضطر قسم من الفلسطينيين الى تأمين هذه الحاجات اعتمادا على مداخيله المحـدودة، فـاذا                 
اضيفت الى ذلك حاجات السكن والملبس والتنقل الذي تفرضه احيانا ظروف العمـل يمكننـا ان نتخيـل           

  .ة التي يعاني منها الفلسطينيونظروف الحياة البائسة والمأسوي
وتربط دراسة مرة بين الواقع المعيشي لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبين افتقارهم الى الكثيـر                
من الحقوق مثل الحق في العمل والضمان االجتماعي والصحي وتأسيس النقابـات او االنتـساب اليهـا                 

وتالحـظ دراسـات متعـددة حـول اوضـاع          . والمؤسساتوالتعليم والملكية والتنقل وانشاء الجمعيات      
الفلسطينيين في لبنان ان تغييب تلك الحقوق وحجب البعض منها عنهم يتناقض مع قوانين اتفاقية جنيـف                 
المتعلقة بالالجئين وبروتوكول الدار البيضاء الذي اقرته القمة العربية في منتصف الخمسينات والمتعلـق              

كذلك تالحظ تقارير حول اوضاع الفلسطينيين في لبنان، ان التضييق عليهم           . دابالالجئين الفلسطينيين تحدي  
في بعض المجاالت ال يستجيب بالضرورة الى المصالح الوطنية اللبنانية، فعندما مـنح وزيـر العمـل                 

 حق العمل لقي قراره هذا ترحيبـا لبنانيـا عامـا ولـم              2005) يونيو(اللبناني الفلسطينيين في حزيران     
عليه اي من الفئات االجتماعية اللبنانية التي كان يفترض انها يمكن أن تتضرر مـن مزاحمـة                 تعترض  

  .الفلسطينيين
عند الحديث عن الظروف البائسة التي يعيشها فلسطينيو المخيمات، فإنه ليس لنا ان ننسى االوضـاع                * 

ـ   . البائسة التي ترتع فيها ايضا قطاعات واسعة من اللبنانيين         سطينيين المـستفيدين مـن     ولعل بعض الفل
. خدمات االونروا هم افضل حاال من لبنانيين ال يستطيعون االتكال على اي نوع من الخدمات الحكومية               
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او غيرها من المنظمات المشابهة لهـا       " فتح االسالم "وهذه االوضاع البائسة تفسر عدم اقتصار عضوية        
ولكن الفلسطيني يعاني، بالمقارنـة مـع       . ين ايضا على الفلسطينيين فقط وانما على اقران لهم من اللبناني        

االولى، بحكم انتمائه الفلسطيني، الثانية بحكم انتمائه الطبقي واالجتماعي، والثالثة          : اللبناني، ثالث مرات  
  .بسبب نظرة غريبة حكمت سياسة لبنان وبعض الدول العربية االخرى تجاه الفلسطينيين

الفلسطينيين المعيشية في بالد اللجوء وبين تشجيعهم على تناسي         ساوت هذه السياسة بين تحسين اوضاع       
كذلك ساوت هذه السياسة الغريبة بين اوضاع العيش القاسية فـي           . قضيتهم وعلى التخلي عن حق العودة     

وهكذا، وفي ظل هذه السياسة، بـات بنـاء         . المخيمات الفلسطينية وبين تمسك الفلسطيني بحقوقه الوطنية      
عن سكان المنزل العواصف واالضرار المناخية، عمال ينبئ باستعداد لتناسـي حـق             حائط اضافي يرد    

العودة، واصبح بناء مشاريع لصرف النفايات التي كانت تخترق ازقة المخيمات وتفيض على مـساكنها               
  .بادرة تهاون وتخل عن القضية

ت في ابقاء اوضاع المخيمـات      ولئن تم تقديم هذه النظرية الخرقاء كتبرير للكثير من التدابير التي ساهم           
 ما لبثت ان اكتسبت زخما جديدا ومـضاعفا         - اي هذه النظرة     -والفلسطينيين على حالها الراهن، فإنها      

فكيف يتحمس الفلسطيني لمغادرة لبنان اال اذا اقترن بقاؤه فيه          . مع الحمالت الموجهة راهنا ضد التوطين     
ي ضد مشروع التوطين اذا تحسنت احواله المعيشية في         بالشقاء والتعاسة؟ وكيف يمكن تحصين الفلسطين     

  !لبنان فتمتع بحق العمل وتوفر له السكن بشروط صحية وأمن ألوالده فرص التعليم؟
ان الذين يقدمون مثل هذه التفسيرات لسلوك بعض ابناء المخيمات الفلسطينية في لبنان فيردونهـا الـى                 

  :المحيطة بها تحديدا يتجاهلون امرين مهميناسباب اجتماعية ومعيشية بحتة، والى الظروف 
االول، ان الفلسطينيين مثلهم مثل سائر الشعوب ليـسوا ادوات صـماء امـام االوضـاع االجتماعيـة                  

فالبؤس وحده ال يفسر التحـاق بعـض الفلـسطينيين او اللبنـانيين             . واالقتصادية التي يعيشون في ظلها    
التي يعيش فيها البعض ال تفسر االنحراف االخالقي والقسوة         والظروف غير االنسانية    . بالحركات اليائسة 

كذلك فإن مثل هـذه الظـروف ال        ". فتح االسالم "المفرطة والنزعة الدموية التي تميزت بها حركة مثل         
فالمرء ال يرغب في العودة الى بلـده ألنـه        . تشكل وحدها حافزا لالنتقال من بلد الهجرة الى الوطن األم         

  يا الوطنية بالمعيار الربحي وحدهوالمرء ال يتعامل مع القضا. ضل من المعيشة فحسبيوفر له مستوى اف
ثانيا، ان الخلل في اوضاع الفلسطينيين في لبنان هو الى حد بعيد من صنع القوى الدولية التي جنت على                   

. لمجـاورة الشعب الفلسطيني، فاضطر القسم االكبر منه الى التشرد والى اللجوء الى االراضي العربية ا             
. كذلك فإن هذا الخلل عائد في كثير من االحيان الى خطأ في السياسة اللبنانية الرسمية تجاه هذه المـسألة               

بيد ان القيادات الفلسطينية تتحمل هي االخرى جزءا من المسؤولية عن استمرار احوال الفلسطينيين فـي                
يج النظريات الغريبة التي اثرت على      فبعض هذه القيادات ساهم في ترو     . المخيمات على وضعها الراهن   

وبعض هذه القيادات تحمل مسؤولية اهدار مال كثير كان من المستطاع اإلفادة منـه لتطـوير                . احوالهم
فضال عن ذلك فإن فلسطينيي لبنان هم اكثر الفلسطينيين تحسسا بمـا يجـري علـى                . اوضاع المخيمات 

. الفلسطينية ومن انقسام وتشتت في قواهـا      ارض فلسطين من تصدع رهيب في صفوف حركة المقاومة          
وكل ذلك من العوامل التي تدخل اليأس وتعمق الشعور باالذالل الوطني وبالضياع بين فلسطينيي لبنـان                

تعمق مأساة الفلسطينيين   " فتح االسالم "مما يحول مخيماتهم الى بيئة مناسبة لوالدة او انتشار منظمات مثل            
  .ر فلسطين واستقرار لبنانوتزرع العقبات على طريق تحري

  6/9/2007الحياة 
  

 كيف انتصرت علينا وكيف انتصرت عليهم: بلعين .57
 عبد المجيد سويلم. د
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لم تكن قرية بلعين مشهورة قبل الجدار وأظن أنها لم تكن معروفة إال لقلة قليلة من خارج منطقة رام اهللا 
 .الغربية

 فقبل فترة وجيزة تعرفت إلى مجموعة من السياح مسألة الشهرة هذه بالنسبة لي انطوت على مفارقة،
اإليطاليين الذين كانوا يقضون اجازتهم الصيفية في منتجع شرم الشيخ، وفي سياق تعارفنا ذكرت لهم 
بأنني فلسطيني فبادروا لسؤالي على الفور فيما إذا كنت أعرف قرية بلعين أو فيما إذا كنت انحدر من 

ي واستغرابي انهم لم يذكروا لي مدينة القدس أو رام اهللا، أو حتى بيت لحم، لفت انتباه. منطقة قريبة منها
 هذا االنتباه وهذا االستغراب فسارعوا بالقول إنهم من نشطاء - على ما يبدو -وقد بان على مالمحي 

ة السالم الذين زاروا فلسطين، وأقاموا فيها لشهور عدة وانهم ظلوا يشاركون في مسيرة الجمعة البلعيني
 .ضد الجدار طوال فترة اقامتهم وتواجدهم في فلسطين

اسمع، سأقول لك خبراً مهماً، بل : اتصل بي الصديق جعفر الخواجا ليقول لي) الثالثاء ظهراً(باألمس 
أراد جعفر أن يكسر روتين جوابه المعتاد على سؤالي المعتاد الذي نبدأ به مكالماتنا (وفي منتهى األهمية 

 المحكمة اإلسرائيلية على ما يبدو اخذت قراراً بإرجاع الجدار الى - اخبار مهمة  شو في-اليومية 
ال أعرف ولكن الموضوع مهم ومهم جداً .. الخلف وربما الى الحدود القديمة، الخط األخضر أو الهدنة

 وهذا القرار سيعيد للناس أرضهم واعتقد أن هذا القرار مهم بالنسبة لقضايا كثيرة وخصوصاً أشكال
 .أال ترى معي صحة ذلك؟.. النضال المناسبة للحالة الفلسطينية

تذكرت مع انتهاء المكالمة مع جعفر تلك المجموعة االيطالية وتذكرت عشرات من نشطاء السالم الذين 
ظلوا يتوافدون على بالدنا من كل بالد الدنيا، متخذين من بلعين قبلة لهم ومن مسيرة الجدار األسبوعية 

ول، تذكرت أهالي تلك القرية الفلسطينية الذين اعتادوا على مسيرة الجمعة كما تعتاد الناس واجبهم األ
أشياءها اليومية، اعتادوا على نشطاء السالم اإلسرائيليين واألجانب، تذكرت فتيان القرية كيف يحضرون 

الفتية للذهاب الى أنفسهم بصورة معتادة ليوم الجمعة تماماً كما يحضرون أنفسهم للصالة، وكما يعتاد 
على هذه المسيرة على مدى شهور " داوموا"المدرسة، وتذكرت بضع عشرات وأحياناً مئات الذين 

وشهور كاملة دون كلل أو ملل ودون ان يفقدوا ذرة واحدة من ايمانهم بجدوى هذا الشكل من الكفاح 
 .وتعاظم أهميته وتأثيره

ار يحرصون على إفهامنا جدوى هذه المقاومة ولم في مناسبات عدة، كان أعضاء لجنة مقاومة الجد
على إدراك تعاظم دور وتأثير هذا الشكل من الكفاح، وظل أعضاء هذه اللجنة " تحريضنا"ييأسوا قط من 

يطاردوننا في كل مؤتمر وندوة وحوار وظلوا يناشدوننا حمل الرسالة معهم والى جانبهم، ولم يتبق أحياناً 
وايصال صوتهم الى الرأي العام والى الشارع والى " بقضيتهم"رتهم واالهتمام غير أن يتوسلوا منا مناص

وأقول اآلن بكل صراحة بأن قلة قليلة منا هي . القوى السياسية وقيادات البلد والمسؤولين عن القرار فيها
التي اهتمت بهم وحملت معهم بعضاً من عبء المسؤولية الكبيرة التي ثابروا على تحملها وصبروا 
طويالً قبل صدور هذا القرار أكثر من ألف واربعمائة دونم من األراضي ستعود الى أهلها والبقية تأتي 

يحق لكل بيت في قرية بلعين أن يفخر بأنه استضاف . ثمرة من ثمرات المثابرة والصبر والمسؤولية
هذا االنتصار ويحق ناشطاً وأطعم مناصراً واستقبل مجموعة، ويحق لفتيان القرية أن يرفعوا رؤوسهم ب

لعشرات الفتية من القرى المجاورة ومن نشطاء الحركات والمنظمات السياسية واالجتماعية التي آمنت 
بهذه المعركة ولم تتراجع وهي ترى هذا الجدار وهو يتسلل كاألفعى مخلفاً مئات األشجار والغراس 

عالم ان يعتزوا بما قاموا به من جهد ال الميتة على جانبيه، ويحق لكل نشطاء السالم في اسرائيل ومن ال
ويحق ألعضاء . يلين ومن ارادة لم يقهرها جو الخراب الذي أشاعه الجدار في جمالية تلك التالل الرائعة
 .لجنة مقاومة الجدار أن تعتب علينا جميعاً كيف أننا تركناها وحدها في معظم األحيان

لقدر الكافي وال بالشكل المناسب ما كان يجب علينا أن نعم لقد انتصرت بلعين علينا ألننا لم ندرك با
نفعله، لم نؤمن ان الكفاح الوطني مسألة أكبر وأخطر وربما أصعب من قول الشعارات أو اطالق 
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الرصاص، فمعركة بلعين اثبتت لنا ومن المفترض أنها ستثبت لكل الذين اكتفوا بالتضامن من بعيد أن 
عين في كل قرية أقيم على أرضها الجدار، وفي كل بقعة يهددها هذا األرض الفلسطينية تحتاج الى بل

الجدار، ومعركة بلعين أثبتت لنا وستثبت أكثر في األيام المقبلة أن المعارك الوطنية كبيرها وصغيرها ال 
تخاض في صالونات النقاش وال في االجتماعات االنتخابية وانما بالمشاركة واالسهام المباشر للناس وفي 

أثبتت . مقدمة منهم الطالئع الوطنية والقوى السياسية الحية المخلصة لألرض والوطن والشعب والقضيةال
معركة بلعين أن قضيتنا العادلة تمتلك احتياطاً هائالً من أنصار العدل والحق والحرية إذا عرفنا كيف 

تثنائية للمحافظة على البعد نقدم هذه القضية، وإذا عرفنا كيف نحدد وسائلنا وإذا أدركنا األهمية االس
اإلنساني والتحرري والديمقراطي لها، وأثبتت معركة بلعين أن العالم يعج بأنصار السالم والعدالة والحق 
رغم كل هذه الصورة القاتمة التي تطالعنا في وجه الغرب وعلى كامل المشهد اإلسرائيلي المقابل، 

دججة بالسالح والبغضاء تحميها فإن للعدل والحق وأثبتت معركة بلعين بأنه كما للعنصرية جيوش م
 .وقيمة الحرية أنصاراً ومقاتلين يدافعون عنها ويفتدونها حتى بأرواحهم إذا اقتضت الضرورة

معركة بلعين رغم أن النصر النهائي فيها لم يتحقق بعد وان النصر فيها ما زال جزئياً إال أنه نصر أهم 
 للحسم العسكري ومعارك التحرير الزائفة وهي حقيقة أسطع من كل وأعظم من كل االنتصارات الوهمية

الرهانات على حلول سياسية سرابية ومن كل األوهام على حلول سالم حقيقي وقابل للحياة دون عشرات 
المعارك واالنتصارات كالتي خيضت في بلعين، ومعركة بلعين هي النموذج الذي ترنو إليه أفئدة 

 .ليس معارك التشهير والتخوين واالقصاء المتبادلالفلسطينيين وقلوبهم و
معركة بلعين وصمة عار في جبين كل جندي احتاللي أطلق النار على جموع ال تطلب إال بعض العدل 

 .وبعض الحق ولم تشهر في وجه جيش حاقد غير صوتها وهتافاتها وما امتلكت حناجرها
وبين المعارك القادمة التي ما زالت تنتظر من معركة بلعين خط فاصل بين المعارك الوهمية الزائفة 

 .يخوضها
 6/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  هل تشن أميركا الحرب على إيران؟: سؤال المليون دينار .58

  عزمي بشارة
. كما يبدو ال يكل نائب الرئيس األميركي ديك تشيني وال يمل عندما يتعلق األمر بشن الحرب على إيران                 

واإلسـالم  " القاعـدة "حد مصممي تحويل نقمة الرأي العام األميركي على تنظيم        ومن المعروف أنه كان أ    
وحتى في حينه وجد في إسرائيل      . نحو بلد ال عالقة له بذلك وهو العراق       " طالبان"المتطرف وأفغانستان و  

 سياسيون مثابرون لم يمانعوا أن تشن الحرب على العراق طبعاً، ولكنهم آثروا شنها على إيران وعبروا               
كما يقال فـي    " (قبل أن يذوق الدم   "عن رأيهم بصوت عال، إذا كان الخنجر قد سحب ولن يعاد إلى غمده              

، فلتكن إذاً ضد إيران التـي       "القاعدة"، وإذا لم يكن بد من حرب سوف تشن دون عالقة مثبتة بـ              )اليمن
ل بفعل الحـصار المـستديم   كان العراق برأيهم قد تحو   . وكتبنا عن ذلك في حينه    . أصالً" القاعدة"تكفرها  

وطبعـا كانـت    . إلى جثة سياسية عسكرية ال تشكل خطراً على إسرائيل، أما إيران فخطر اسـتراتيجي             
استراتيجية التدخل األميركي العسكري ضد العراق القائمة على نفي عروبته واعتمـاد تقـارير عربيـة                

لياً من حيث المبدأ، وتطبيقـاً لنظريـة        حول ضرورة دك أنظمة من الخارج أمراً مستحباً إسرائي        " معتدلة"
ولن نطيل هنا، فهذا موقف     ... إسرائيلية مفادها أن جوهر الصراع في المنطقة هو طبيعة األنظمة العربية          

وال شـك أن بنـاء      . يجب أن يسمع ويناقش إذ يقوله ديموقراطي عربي وليس إذا نطقت بـه إسـرائيل              
عتبار حاجات إسرائيل وحلفاء أميركا العرب، وليس الموقـف         استراتيجية التدخل األميركية تأخذ بعين اال     
  .الديموقراطي العربي الخاطئ أو الصحيح
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وألن التدخل في العراق آل إلى ما آل إليه من فتح أبواب جهنم المجتمعات على مصراعيها بعـد كـسر                    
ن المجتمع العراقـي  أقفال الدولة عنها، وألن نظريات المحافظين الجدد قد آلت الى غير مآالتها بفعل طح            

هل تشن أميركا الحرب على إيـران أم ال؟ يقـف           : لها ولذاته فإننا نصادف هذا التساؤل التخميني الطابع       
العراق ومقاومته من وراء عدم يقينية اإلجابة على السؤال، وذلك على الرغم من أن اللوبي اإلسـرائيلي                 

تسلح اإليراني تحديدا طيلة األعوام الماضـية،       في واشنطن يعمل بمثابرة على مدار الساعة وفي مسألة ال         
، أي في تحالفات لغرض واحد محدد، وعلى الرغم من إثارة           "أد هوك "ومؤخرا بتقاطع مع لوبيات عربية      

، وهو رعب ال نذكره في حالة إعالن باكستان اإلسـالمية عـن امتالكهـا    "القنبلة اإلسالمية"الرعب من   
أما اللوبي العربـي فيـضم      . بلة لم تنتج لتوازن تسلحا نوويا إسرائيليا      السالح النووي، ربما ألن تلك القن     

أناسا مقتنعين قناعة تامة ويقدمون النصائح بضرورة محاصرة أو ضرب أي محور يعرقـل االنـسجام                
للمنطقة في السياسات األميركية، وآخرين نافرين فعال من الشيعية وخطر التـشيع، ويؤمنـون              " الطبيعي"

لم أصدق في الماضي أن     .  هذه الخطر وبينهم حكام، ويستغل األولون مخاوف األخيرين        فعال بوجود مثل  
لمسألة الخوف من التشيع فاعلية على غير المستوى الجمـاهيري المعـرض والمكـشوف لـصناعات                

وربما تعود هذه الريبة لتربية فكرية عقالنية من نوع         . الهويات، ولم اعتقد أنه يؤثر حتى على حاكم واحد        
ترفض أن مصائر الدول وسياستها قد تحدد نتيجـة لمخـاوف           ) يساري في حالة كاتب هذه المقالة     (ين  مع

  .غير عقالنية من هذا النوع
  هل من حرب قادمة؟: على كل حال نعود الى السؤال

النتائج الممكنة المترتبة على مثل هذه الحرب وإسقاطاتها إضافة الى تجربة العراق، ال تشي بل تزعـق                 
. ويمكن تعداد ووصف إسقاطات على أفغانستان والعـراق ودول الخلـيج ولبنـان وإسـرائيل              . بالعكس

حتى أميركا تتحدث عـن تحـول الجنـود         . ويفترض حتى بمن ال يتمتع بخيال جامح أن يتوقع كوارث         
  .األميركيين الى رهائن في العراق

قل مساومةً، بعد ضربة توجه لها،      ولكن انسحاباً من العراق دون إضعاف إيران أو التفاهم معها، على األ           
هكذا يجيب من يؤيدون الحرب رافضين حتى تخيل انـسحاب          . سيحول العراق بأكمله الى رهينة إليران     

واإليرانيون ال يفندون هـذه الرغبـة بالـسيطرة علـى     . من العراق بينما إيران على هذه المكانة والقوة  
أحيانا أنهم يعيشون في عالم آخر، وال بد أن في هـذا  ويبدو لي . العراق، وال حتى لتهدئة خواطر العرب     

العالم اآلخر الذي يعيشون فيه أجنحة وتيارات تتصارع على صنع القرار، من بينها المؤيد للهيمنة علـى                 
العراق ثأراً وتأكيداً للوطنية الفارسية او انتقاماً تاريخياً بعد احتكار قرون لدور الضحية، ومنهم من فـك                 

صبح يفكر بمفاهيم هيمنة ومصالح دولة إقليمية، ومنهم من يرغب فعال بالتحالف مع العرب              هذه العقد وا  
، "الخطر النـووي  "ثم هنالك   . على أساس إسالمي حضاري إن لم يكن سياسي معادي الميركا وإسرائيل          

  وهل يمكن ان تقبل الواليات المتحدة وإسرائيل بكسر االحتكار اإلسرائيلي اإلقليمي لهذ السالح؟
وهو موسم  . فالموسم انتخابي . أما في الواليات المتحدة فالنفاق والتكاذب على أشدهما رغم صدمة العراق          

تحييد العقل والمصلحة الوطنية في مقابل تثبيت المشهد وانتقائية الوقائع التي تبنى عليهـا الحجـة ضـد                  
وش في العـراق، ولكـنهم ال       فالمرشحون يتبارون في نقد سياسة ب     . المرشح اآلخر والمصلحة االنتخابية   

إنه وقـت  . يقولون كلمة حول مغامرة ممكنة في إيران خوفا من خسارة اللوبي اإلسرائيلي، يساره ويمينه     
حتى استنتاج أي عبرة سياسية مـن نقـدهم         . سيئ بالتأكيد لقول أي شيء مسؤول وغير مدفوع انتخابيا        

رون بال عقالنية التنافس االنتخابي فيمـا يتعلـق         منافقون حقيقيون يذكِّ  . لتجربة العراق غير وارد عمليا    
  .بمصالح الناس وتأثيرها الهدام وغير الموضوعي على عملية صنع القرار

طبعاً هذه اإلمكانية ال تعيقهـا االنتخابـات بـل هـي            . هنالك إمكانية لضربة أميركية جوية ضد إيران      
اردة ايضا ألن حلفاء اميركـا فـي        وهي إمكانية و  . ضرورية انتخابيا لكسب أصوات الحزب الجمهوري     

وهـذا  . المنطقة ال يقومون بتنويرها حول الثمن، ناهيك عن إنذارها من العواقب المتعلقة بهم وبالشعوب             
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فـرئيس حكومـة كوريـا      . هو الفرق بين حليفة أميركا الكورية الجنوبية وبين حلفاء أميركا في المنطقة           
الية مدركا أبعادها الكارثية في بالده، وربما ساهم فـي          الجنوبية عمل فعال ضد الحرب على كوريا الشم       

إيران ليست كوريا الـشمالية، فهـي       . إقناع حليفته الواليات المتحدة بضرورة الحوار مع كوريا الشمالية        
ولكن جيرانها العرب بالتأكيـد ليـسوا كوريـا         . تفوقها عقالنية ونظامها اكثر تعددية وشعبها أكثر ألوانا       

ال يتقنون هذا النوع من التحالف الساعي الى التأثير على سياسة االمبراطورية االميركية،             إنهم  . الجنوبية
  .بل يروجون قناعة مفادها أن أميركا كلية القدرة وال معنى لطرح اي تحد أمامها

ولكـن إيـران    . ربما سوف تشن حرب اميركية على إيران تتلخص بسلسلة من عمليات القصف المدمر            
فمن يوقف أميركا؟ إذا شنت أميركا      . اليوم التالي وسوف يصعب التحكم باستمرار الحرب      سوف ترد في    

الحرب فأغلب الظن أن تقتصر على ضربة جوية من دون إنزال، ولكنها لن تكـون ضـربة سـطحية                   
  .وقد عددنا مناطق الرد. تكتيكية، ولن يكون بمقدور إيران في تلك الحالة امتصاص الضربة من دون رد

 الحالة هنالك إمكانية ان تتوسع الحرب لتشمل سورية ولبنان في نوع مـن تقـسيم العمـل مـع                    في تلك 
  .حقيقي) يوم قيامة" (ابوكاليبس"هذا سيناريو . إسرائيل

أن تتولى إسـرائيل منـذ البدايـة أمـر          : وربما لهذا السبب تحديدا، يمكن ان تفكر أميركا بالخيار الثاني         
ويجب أن ينحصر   . ل هذه الحالة ال تستطيع إيران أن ترد حيث شاءت         في مث . الضربة الجوية ضد إيران   

وألن أميركـا   . وسيكون هنالك من يتدخل ليوقف الحرب     . ردها بإسرائيل، هذا على األقل ما تراه أميركا       
ليست متورطة مباشرة فهنالك إذاً من يوقف إسرائيل وإيران، فتبدأ مفاوضات حول سالح إيران ودورها               

  .وأقول إمكانية فقط. هذه إمكانية أخرى. رهفي العراق وغي
سوف ينشأ هذا الخيار بعد ان تتخلى أميركا عن فكرة شن الحرب وتعرب عن تفهمها لوضـع إسـرائيل    

وهي لن تكتفي بتفهم وضعها بل سـوف تـساعدها          . ومبادراتها في مواجهة التهديد اإليراني بنفس واحد      
  .علنا وسرا لكي تنال من إيران

 إجماع على هذا الموضوع وإصرار على ترميم هيبة الردع اإلسرائيلي من دون مواجهـة               وفي إسرائيل 
واالستعداد المتصاص  ... برية من اي نوع، بل باالعتماد على التفوق النوعي الكامل في سالح الطيران            

  .رد فعل إيراني بالصواريخ
  .لسورية ولبنانفي مثل هذه الحالة يصعب تخيل ضربة إسرائيلية عسكرية موازية موجهة 

لم يـستخدم الـسالح   : ولكن من ناحية أخرى لم يجد العديد من المسؤولين األوروبيين جواباً على ما يلي          
. النووي إال مرة واحدة، وذلك عندما كانت تحتكره دولة واحدة ولم يوجد ردع وتوازن رعـب متبـادل                 

حركات إرهابية مبعثـرة فـي      حتى دولة بسالح نووي رادع وغير مستخدم هي اقل خطراً من مجموعة             
ربما يجب على الغرب وإسرائيل التعـود       . العالم تملك كميات من اليورانيوم المخصب بعد ضرب إيران        

  .على فكرة ردع نووي متبادل في المنطقة إذا أصرت إسرائيل على االستمرار بامتالكه
م ينتصر العقل وال المنطـق      في حالة العدوان على العراق ل     . العقل يقول يجب اال تقوم حرب ضد إيران       

  .وال ضمانة ان ينتصر هذه المرة أيضاً. عند اتخاذ القرار
  6/9/2007الحياة 
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